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Savaitės
įvykiai
Prez. Bush skubiai reagavo į
vyr. vado gen. Norman Schwartzkopf pareiškimą TV žurnalistui
David Frost, kad prezidentas
įsakęs sustabdyti karo veiksmus,
kai tuo tarpu generolas norėjęs
visiškai sutriuškinti Irako kariuo
menę, esančią karo zonoje. Pre
zidentas pareiškė, kad generolas
klysta. Politiniai komentatoriai
aiškina, jog Baltieji Rūmai jau
senokai spaudžia generolą, kad
jis per daug nekalbėtų viešai,
nes prisibijo, kad jis darosi per
daug populiarus Amerikoje ir
galįs būti prikalbėtas kandida
tuoti į prezidentus.
Irako pabėgėliai, tūkstančiais
ateinantys į JAV armijos atidary
tą stovyklą netoli Kuveito sie
nos, pasakoja apie tai, kaip žiau
riai Irako kariuomenė elgiasi su
sukilėliais, kurie kovoja prieš
Saddam Hussein. Jie tvirtina,
kad kariuomenė naudoja napal
mą ir chemines dujas, kurias
mėto iš helikopterių.
Gen. Augusto Pinochet, Čilės
kariuomenės vadas, sukritikavo
neseniai išleistąjį vyriausybės
komisijos pranešimą apie kariš
kių ir policijos nusižengimus
prieš žmogaus teises per laiko
tarpį nuo 1973 metų iki pereitų
metų, kada Pinochet leido lais
vus rinkimus. Anot Pinochet, tą
pranešimą parengė nekvalifi
kuoti asmenys, nes jie nežino,
koks kraštui pavojus grėsė iš kai
riųjų pusės.

Washingtone diplomatai kal
ba, jog JAV ir Sovietų Sąjunga
planuojančios sušaukti regioni
nius taikos pasitarimus, kurie il
gainiui privestų prie tiesioginių
taikos derybų tarp Izraelio ir jo
kaimynų arabų.
Izraelio teismas nubaudė bu
vusį karinių reikmenų užpirki
mo skyriaus viršininką brig. gen.
Rami Dotan trylikos metų
kalėjimu ir kariško laipsnio
atėmimu už kyšių ėmimą. Sako
ma, kad jis iš General Electric
gavęs $10 milijonų. JAV Teisin
gumo
departamentas
savo
ruožtu praves tyrinėjimus, ar
General Electric Company yra
nusikaltusi.
Frantisek Cardinal Tomasek,
Pragos arkivyskupas, vienas sti
priausių katalikų šulų ir atkak
liausių komunizmo priešų, su
laukęs 91 metų amžiaus, pasi
traukė iš pareigų, užleisdamas
vietą msgr. Miloslav Vlk, 58 m.
amžiaus. Lig šiol kard.Tomasek
buvo laikomas seniausiu aktyviu
katalikų arkivyskupu. Jis buvo
paskirtas Čekoslovakijos primų
1977 m., kada pagal taisykles jis
jau galėjo išeiti į pensiją.
Gruzijos piliečiai savo refe
rendume kovo 31 pasisakė už ne
priklausomybę ir atsiskyrimą
nuo Maskvos. Tačiau Gorbačio
vas, kaip ir Pabaltijo respublikų
referendumų atveju, pareiškė,
jog tie balsavimai neturi teisinio
pagrindo, reiškia — negalioją.
Apie 70 tūkst. Kubos gyvento
jų šiuo metu laukia įvažiavimo
vizų į JAV. Pernai į JAV atvyko
apie 34 tūks. kubiečių. Žmonės
visais būdais bando patekti į
Ameriką, Kuboje vis labiau
blogėjant pragyvenimui. Bėga ir
žymūs pareigūnai. Pereitą sa
vaitę pabėgo karininkas su lėktu
vu, ir vėliau — žinomas Kubos
radijo žurnalistas Iglesias.
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KONGRESAS BUDAPEŠTE
SVARSTĖ LIETUVOS KLAUSIMĄ

Budapešte, Vengrijoje, kovo paruošti straipsnius čekų, rumu
15 - 18 įvykusioje Tarptautinio nų, vengrų ir kt. spaudai. (Vie
PEN (Pasaulinės rašytojų sąjun nas toks straipsnis, “Baltijos val
gos) konferencijoje svarbią vietą stybių byla", jau pasirodė Prahos
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centų
Vengrijos parlamente Lands
Dėl nežinomų priežasčių į kon
ferencijų neatvykus lietuvių bergis turėjo keletą išsamių pasi
PEN atstovams, šiam centrui at kalbėjimų su vengrų valdžios
stovavo A. Landslx?rgis (NY). (M D F) ir opozicijos (FIDESZ)
Savo
pranešime
“Laisvės partijų atstovais. Išryškėjo, kad.
— Pasiekia žinios iš įvairių pusaulio kraštų, kur Lietuva mielai minima —
džiunglės iš Vilniaus TV bokšto nors opozicija norėtų aktyvesnės
perspektyvos , jis nagrinėjo Budapešto politikos Pabaltijos
niekados nepritrūktų šventų ku jaunuolius ir vyrus tarnauti oku nacionalizmo sąvoką sausio 13 valstybių klausimu, ji supranta
VATIKANAS
nigų, sugebančių ir toliau būti pacinėje kariuomenėje.
d. įvykių šviesoje ir ragino vidu- sunkią vyriausybės poziciją —
Vatikano Radijo Lietuvių sky
tikrais Dievo tautos vadais. Lie
Australijos pabaltiečių moterų rio-rytų europiečius “įsiklausyti Kremlius subtiliai ir grubiai teriaus darbuotojas kun. Kazimie
tuvių tautai, kuri ištvermingai sąjunga peticijoje ragina Žmo į Lietuvos demokratinių institu bespaudžia vengrus. Visos ven
ras Juozas Ambrasas kalbėjosi su
grų partijos nepaprastai bijosi,
drąsiai irnuosekliai rodo savo va gaus teisių komisiją atkreipti rei cijų gynėjų dainą".
neseniai Lietuvoje kelias dienas
kad staiga sugriuvus Sovietų Są
lią, kad būtų pripažinta suvere kiamą dėmesį į pabaltiečių jau
viešėjusiu Vatikano valstybės
Konferencijoje dalyvavusieji jungai,
Vengriją
užplūs
nia valstybe, linkiu, kad kelyje į nuolių prievartinį ėmimą į oku
sekretoriato pareigūnu monsin
nepriklausomybę nepatirtų nau pacinę kariuomenę, pasirūpinti, du maskviečiai rusų PEN centro pabėgėlių tvanas ir sunaikins
joru Antonio Franco, kuris at
griežtai
pasmerkė jauną demokratiją. Dėmesio
jų kančių ir kad jos teisėti lūkes kad suderinamai su Genevos atstovai
sakė į šiuos klausimus:
čiai kuo greičiau būtų sėkmingai konvencija, rekrūtavimas būtų Kremliaus diktatūrą ir išreiškė vertas parlamentaro Laszlo KoMonsinjore, Jūs neseniai
simpatijas Lietuvai. Iš Minsko į rer
(FIDESZ)
pasiūlymas
apvainikuoti.
sustabdytas.
lankėtės Lietuvoje. Koks Jūsų
suvažiavimą buvo atvykęs nese Sąjūdžiui įsteigti Budapešte
Gal dar ką nors norėtumėte
šios kelionės tikslas?
niai įsteigto baltarusių PEN cen "nevalstybinį informacijos biu
pridurti?
DANIJA
į šią kelionę lydėjo salezietis
tro narys. Dalyviai ypač domėjo rą, kuriam atsirastų finansinės
Norėčiau kuo nuoširdžiausiai,
Per Danijoje pravestą viešo si Lietuvos klausimu-A. I^andskunigas Mečislovas Burba, o
paramos.
padėkoti vyskupams, kunigams,
sios nuomonės apklausinėjimą
siuntė mane Sv. Tėvas, kad dar
(Elta)
klierikams, vienuolėms, tikin paaiškėjo, kad 69% danų yra už bergis buvo paprašytas apie tai
kartą vyskupams, kunigams ir ti
tiesiems, visiems, su kuriais su
diplomatinių santykių su Lietu
kintiesiems parodytų savo tėviš
sidūriau Lietuvoje, kurių taip
va užmezgimą, 10% yra prieš ir
ką rūpestį lietuvių tautai, į kurią
ŽINIOS IŠ ATSIKURIANČIOS LIETUVOS
nuoširdžiai buvau sutiktas. Visus
19% apklausinėtų žmonių neiš
įvairiomis progomis, ypač pa
juos prisimenu maldoje.
reiškė jokios nuomonės. Apklau SUĖMĖ LIETUVJ SARGYBINj
skutiniaisiais metais kreipiasi,
įstatymus, respublikos piliečiai
sinėjimą pravedė plačiai skaito
stiprina jos tikėjimą ir drąsina
gali būti šaukiami tik į Lietuvos
AUSTRALIJA
(New
York,
1991
kovo
27,
mas Kopenhagos dienraštis B. T.
sunkumuose.
kariuomenės tarnybą, nors sava
Pabaltiečių moterų sąjunga
Danijos užsienio reikalų mi LIC). Lietuvių Informacijos noriškai jie gali stoti į sovietinę
Mano uždavinys buvo ap
lankyti visas vyskupijas ir per Australijoje parengė peticiją nistras Ellemann-Jensen, iš savo Centras pranešė, kad kovo 27 vi armiją. Tik 12.5% šaukimo am
duoti Popiežiaus sveikinimą, ge “Gelbėkime Lietuvos jaunuo pusės, išreiškė nuomonę, kad dudienį Vilniuje,prie Parlamen žiaus jaunuolių šiemet nuėjo į tą
riau susipažinti su Lietuvos lius. Angliškai suredaguota pe Danija turėtų kiek galima grei to rūmų, ginkluoti Sovietų karei armiją. Lietuvos vyriausybė
Bažnyčios padėtimi, jos porei ticija, po kuria renkami parašai, čiau užmegzti diplomatinius viai suėmė lietuvį sargybinį, kai rekrūtų reikalą nori išsiaiškinti
bus pasiųsta Jungtinių Tautų or ry šius su Pabaltijo kraštais, bet jis su grupe kitų sargy binių išėjo su TSRS Gynybos ministerija,
kiais.
ganizacijos Žmogaus teisių komi nebūtų pravartu ryšius užmeg iš rūmų ir buvo pakeliui į aikštę, bet nesiseka.
zti, kol sovietai tuose kraštuose kurioje siautėjo civiliais persi
Ar šią savo užduotį atlikote be sijai Genevoje.
Sis incidentas su Žinkliu įvyko
Peticijoje
protestuojama
dėl
tebeturi valdžios galias. Diplo rengę kareiviai. Sargybinis Žink- po kitos nesėkmės lietuviams.
jokių sunkumų?
Taip. Aplankiau visus vys to, kad Lietuvos, Latvijos ir matiniai santykiai turi būti lys, kaip Lietuvos tautinio sau TSRS vicepremjeras
Vitalij
kupus, su jais koncelebravau Estijos jaunuoliai yra prievarta realūs, atitikti tikrovę, pasakė gumo departamento direktorius Dogužijev atsisakė susitikti su
pavaduotojas Arvydas Stankus
mišias Kaune, Marijampolėje, ir neteisėtai verčiami tarnauti ministras.
Lietuvos delegatais, atvykusiais
informavo spaudą, tik prieš dvi
Sovietų
Sųjungos
kariuomenėje,
Jis
toliau
pažymėjo,
kad
Dani

Telšiuose, Panevėžyje ir Vilniu
į Maskvą tartis dėl atsiskyrimo
je; meldžiausi garsiose Marijos ar jos padaliniuose, primenama, ja jau palaiko labai glaudžius savaites buvo pabėgęs iš sovieti procedūros.
šventovėse: Vilniuje, Aušros kad pagal 1949-ais metais pa ryšius su trijomis Pabaltijo res nio dalinio netoli Vilniaus. Jis at
Vartuose, Šiluvoje. Aplankiau skelbtą Genevos konvenciją, ku publikomis, daug glaudesnius sisakė tarnauti okupanto kariuo
— Lietuvos atstovas Maskvo
Kryžių Kalną, kuris taip aki rią pasirašė taip pat ir Sovietų negu su kitomis valstybėmis, menėje ir įstojo į Lietuvos sargy  je E. Bičkauskas Vasario 16bų
tarnybą.
vaizdžiai išreiškia skausmingą Sąjunga, okupacinė jėga neturi
osios proga suruošė priėmimą
(nukelta į 2 psl.)
Pagal Lietuvos Respublikos
lietuvių tautos istoriją, tautos, teisės okupuotame krašte versti
užsieniečiams svečiams. Tarp
kuri iš tikėjimo sėmėsi jėgų ir
dalyvavusių: JAV ambasadorius
vilties. Susitikau ir kalbėjausi su
Sovietų Sąjungai T. J. Matlock,
daugeliu kunigų, su abiejų —
Islandijos ambasadorius
O.
Kauno ir Telšių — seminaristų
Egilsson, Lenkijos ir Čekoslova
auklėtiniais. Pajutau nuoširdų
kijos pasiuntiniai. Kitoms val
lietuvių
vaišingumą.
Visi
stybėms atstovavo ambasadorių
stengėsi, kad mano viešnagė
pirmieji sekretoriai ar politiniai
būtų maloni ir įdomi.
patarėjai. Susirinko ir Rusijos
Kaip Jūs manote, koks yra
politikų, meno žmonių bei žur
šiuo metu bažnyčios vaidmuo?
nalistų.

LIETUVOS KLAUSIMAI DOMINA VISĄ PASAULI

Bažnyčia - per šimtmečius
buvo su tauta, kurios likimas
istoriškai susijęs ir ištikimas
prieš 600 metų priimtajam krikš
tui. Ypatingai per paskutinį pen
kiasdešimtmetį
Bažnyčia
kentėjo kartu su laisvės neteku
sia ir už tikėjimą persekiota tau
ta."
Dabar,
atgavus
tikėjimo
laisvę, Lietuvos Bažnyčia turi
spręsti naujus, neatidėliotinus
uždavinius, iš kurių, mano nuo
mone, svarbiausias — naujoji
evangelizacija. Per 50 valstybi
nio ateizmo metų neįstengta su
naikinti lietuvių tautos tikėjimo,
bet palikti gilūs ir žalingi, ypač
jaunimo širdyse, pėdsakai. Pra
dedant mokykla, visur jaučiamas
religinio auklėjimo stygius. Rei
kia atkurti kultūrą, besire
miančią bendražmogiškomis ir
krikščioniškomis vertybėmis, į
kurias lietuvių tauta giliai sulei
dusi šaknis. Reikia perauklėti
jaunimą, kad jis pamiltų doros ir
dvasinio gyvenimo dėsnius, su
darančius krikščioniškos gyveni
mo sampratos pamatą.
Bažnyčia jaučia šių uždavinių
svarbą, tik juos deramai išspręsti
jai trūksta gerų darbininkų ir
priemonių. Jai stinga kunigų, se
serų vienuolių, katechetų. Rei
kia religinės literatūros ir spau
dos. Viską arba bemaž viską
būtina atstatyti iš griuvėsių.
Ko šiuo metu norėtumėte pa
linkėti lietuvių tautai ir Lietuvos
Bažnyčiai?
Lietuvos Bažnyčiai linkiu, kad

— Panevėžyje buvo suvažiavę
knygnešių palikuonys, kurie iš
kėlė dar negirdėtų savo protėvių
veiklos faktų. Apie knygnešius
surinktoji medžiaga skelbiama
Knygnešių krivūlės puslapiuose.
Knygnešių draugijos pirmininke
yra L Kubilienė, kuri keliauja
per Lietuvą su simboliniu kny
gnešių maišu, vis surandanti
naujų šviesių asmenybių ir pri
kelianti juos iš užmaršties.

JAV senatorius Alfonse M. D’Amato (R-NY) dalyvavo New Yorko lietuvių Vasario
16-osios minėjime. Čia jis Kultūros Židinio scertoje su programos vedėja Viktorija
Garbauskaite. Senatorius į Kultūros Židinį vėl grįžta balandžio 14. Visi dalyvaukime
pabendravime su Lietuvos reikalų gynėju. Nuotr. Ronald L. Glassman

DERYBOSE PAGEIDAUJAMAS TARPININKAS
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis ispanų dienraščiui
La Vmguardia duotame interview pasakė, jog būtų pageidau
tina, kad Pabaltijo kraštų proble
ma būtų sprendžiama tarpinin
kaujant treciosiom šalim. Lands
bergis pastebėjo, kad dvišalės
derybos su Maskva dėl Lietuvos,
Latvijos ir Estijos ateities ne
davė laukiamų rezultatų.
Jei tarptautinė bendruomenė
trokšta, kad Pabaltijo kraštų pro
blema būtų sprendžiama per de
rybas ir dialogą, kad tos derybos
būtų vaisingos, tai į šias derybas
turėtų įsijungti kuri nors trečioji

šalis arba tarptautinė organizaci
ja, pasakė Landsbergis. Jis taip
pat paragino Vakarus daryti di
desnį spaudimą Maskvai, griež
tai įspėti sovietų vyriausybę, kad
jei ji nesiryš teisingai išspręsti
Pabaltijo klausimo. Vakarai nu
trauks pagalbą Sovietų Sąjungai.
Landsbergio įsitikinimu,Vakarai iki šiol nėra pakankamai
griežti Maskvos atžvilgiu.
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas toliau pažy
mėjo, jog karine intervencija
Vilniuje buvo siekiama nuversti
teisėtą Lietuvos valdžią, jos vie
toje
įtvirtinti
marionetinį
režimą. To paties buvo siekiama

ir Latvijoje.
Sunku patikėti, pasakė Lands
bergis, kad prezidentas Gorba
čiovas apie tai nieko iš anksto
nežinojęs. I^andsbergis pakarto
jo, kad Lietuva yra pasirengusi
toliau vesti derybas su Maskva,
bet dabartinėse sąlygose, sovie
tam vykdant spaudimą Lietuvo
je, derybos nėra įmanomos.
Negalima leisti, sakė Lands
bergis, kad vagis, pagrobęs pini
ginę, sakytų: dabar pradėkime
derybas, ir, galbūt, aš sugrąžin
siu dalį pavogtų pinigų. Lands
bergis pakartojo, kad Lietuva
niekuomet neatsisakys teisės į
nepriklausomybę.

POPIEŽIUS
JONAS PAULIUS II
VELYKOSE
PASVEIKINO
LIETUVIUS
Popiežius Jonas Paulius II,
Vely kų proga kalbėdamas "mies
tui ir pasauliui", 54 kalbomis, jų
tarpe ir lietuvių, pasveikino tiki
nčiuosius su šventėmis ir prisi
minė kraštus, kur žmonės kenčia
vargą, skurdą ir paniekinimą. Jis
paminėjo palestiniečius ir kur
dus, kovojančius už savo laisvę,
civilinį karą Afrikoje, badą Suda
ne ir Etiopijoje, laisvus rinkimus
Albanijoje ir kt. Jis prisiminė ir
Lietuvą, I^atviją ir Estiją, kurios
"tebelaukia savo tautinio tapatu
mo patvirtinimo".
Kreipdamasis į lietuvius, Popieži’.’s lietuviškai prabilo taip:
"Už visus žmones mirusį ir
prisikėlusį Jėzų maldaujame tai
kos mylimai lietuvių tautai, kad
jos troškimai išsipildytų, re
miantis dialogu pagarbos ir susi
pratimo dvasia".

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
— Spaudos ir organizacijų at
stovų konferencijoje pranešimus
padarė Muzikos šventės rengi
mo komiteto pirm. Stasys Baras,
finansų komiteto pirm. Birutė
Jasaitienė, JAV LB Kultūros Ta
rybos pirm. Dalia Kučėnienė ir
angliškos spaudos koordinatorė
Sylvia Kučėnaitė-Foti. Jie infor
mavo apie atliktus darbus ir
prašė organizacijų talkos ir para
mos. Didžiausias rūpesčius,
žinoma, kelia finansai, kad išlai
dos nebūtų didesnės už pajamas.
Ieškomi mecenatai, aukotojai ir
dalyviai į visus šventės rengi
nius. Rengimo komiteto narė
Ramona Steponavičiūtė yra pa
darius rezervacijas įvairiuose
viešbučiuose. Vladas Stropus
rūpinasi susisiekimu j Dainų
šventę, j operos spektaklius ir į
banketų. Per 80 asmenų atvyksta
iš Lietuvos: muzikantai, operos
solistai, baleto šokėjai. Per 200
spaudos pranešimų išsiuntinėta
amerikiečių spaudai, televizijai,
radijo laidoms.
— JAV LB Švietimo Taryba
ir Socialinių Reikalų Taryba
ruošia mokyklinių reikmenų
vajų Lietuvos mokykloms. Švie
timo Tarybos pirmininkė Regina
Kučienė JAV LB posėdyje kovo
16 pranešė, kad jau gauta
nemažai siuntų. Bostono lituani
stinės mokyklos mokiniai at
siuntė net 48 dėžes. Gary, IN,
amerikiečių katalikų mokykla
taip pat paaukojo drabužių, kny
gų, džiovinto maisto ir įvairių
reikmenų.
Konteineris bus
siunčiamas Lietuvos Švietimo ir
Kultūros Ministerijai.
JAV LB Švietimo taryba in
formuoja ir džiaugiasi, kad į pa
skelbtų Lietuvos vaikučiams
maisto ir mokyklinių reikmenų
vajų rado išeivijoje nuoširdžius
atsiliepimus. Dosnias aukas ir
gėrybes siunčia ne tik lituani
stinės mokyklos, bet ir ge
raširdžiai tėvynainiai. Štai jie:
Martynas Brakas. N Y; A LR K
Moterų sujungus dvidešimtos

kuopos narės, Chicaga; Mečys ir
Elenora Valiukėnai, Chicaga;
dr. Bronius ir Genovaitė Micke
vičiai, MA; Julius Botyrius, NY;
Kazys ir Aga Rimai, Chicaga; Al
girdas ir Viktorija Karaičiai, MI;
Elena Dovydėnienė, MA; Anta
nina Rejerienė, Oak Lawn; Connecticut “Atgimimo” ir Chicagos
Kr. Donelaičio lituanistinės mo
kyklos; Kastytis Vaitkus, CT;
Jane Serjeant, CT; Renata Ku
čienė, Philadelphia; Julius ir
Zita Širkos, Palos Hills, ILfdr.
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai,
Leinont, IL; Julius ir Pranė Pa-

Savaitės
įvykiai
Pizos bokštas, kuris pamažu
vis krypsta, per pastaruosius tris
mėnesius pakrypęs beveik tiek
pat, kiek per visus pereituosius
metus — 4 šimtąsias colio.
Maisto produktų ir kitų pla
taus vartojimo prekių kainos So
vietų Sąjungoje nuo balandžio 2
pakeliamos vidutiniškai 250
proc., rengiantis ekonominiam
pakeitimui. Nors žadama pakelti
atlyginimus valstybinėse įmo
nėse apie 60 proc., nemanoma,
kad tos reformos įves kokių nors
pagerinimų.
JAV ketina atitraukti iš pietinio Irako apie 20 tūkstančių savo
karių, nes mano, kad Irako ka
riuomenė esanti taip silpna, jog
didesnės jėgos ten toliau laikyti
nereikia.
Varšuvos Pakto karinė sutar
tis, turėjusi Rytų ir Centrinę Eu
ropą savo kontrolėje per pasta
ruosius 36 metus, pagaliau nu
stojo egzistavusi kaip karinė
jėga. Pagal susitarimą su Lenki
ja, Čekoslovakija, Vengrija, Bul
garija ir Rumunija, Sovietų Są
jungos kariniai vadai pasitraukė
iš savo postų, o politiniai ryšiai
tarp pakto narių pasibaigs dar
šiemet.
Sovietų Sąjungoje pravedus
apklausinėjimą, paaiškėjo, kad
krašto piliečių 40% mano, jog
Sovietų Sąjungos valdžia yra ma
fijos ir spekuliantų rankose. 30%
žmonių mano, jog valdžia yra
Gorbačiovo rankose, 11% yra įsi
tikinę, jog Sovietų Sąjungą valdo
komunistų partija ir tik 2% ap
klausinėtųjų mano, jog vyriau
sybė valdo kraMą. Apklausinėji
mo duomenis paskelbė italų
žinių agentūra ANSA.

kalkos, Beverly Shores, IN ; Leif
Jacobsen, D-MA; Gražina Santoski, Chicaga; Teresė Paškonytė, LA; Eugenijus ir Milda
Pauliai, Palatine, IL; Jonas ir
Rita Valkiūnai, Crystal Lake, IL;
dr. Audronė Užgirienė, Highland Park, IL; Raimundas ir Ra
munė Lapšiai, Wheeling, IL;
Baltimorės Karaliaus Mindaugo
ir Marąuette Parko lituanistinės
mokyklos; Ona Kartanienė,
Omaha, NE; Gediminas ir Dana
Drazdžiai, Omaha, NE; Jadvyga
Povilaitienė, Omaha, NE; Stefa
nija Mackevičienė, Omaha, NE.

MUZIKOS ŠVENTĖ

Išeivijos kultūrinė demonstracija
Didieji kultūriniai renginiai
sparčiai artėja. Į tautinio atgimi
mo srovę ir išeivija turi įsijungti.
Su pasididžiavimu ne tik Lietu
voje, bet ir išeivijoje jaunimas
trispalvę turi nešti. Atgimimo
pavasario vėjas ir išeivijoje turi
būti stipriai pajaustas. Tad ši
šventė ir jungsis į tų tautinių ma
nifestacijų grandinę, kuri pra
sidėjo Vingio parke, Vilniuje, ir
buvo tęsiama “laisvės kelyje” su
jungtomis rankomis ir širdimis.
Pirmiausia pradėsime nuo Dai
nų šventės, kadangi ji yra visų
renginių ašis. Apie jų grupuojasi
ir kiti renginiai, kurių net vie
nuolika, neskaitant trejeto meno
parodų.
Pradedant apie Dainų šventę,
pirmiausia reikėtų paminėti, kad
ji bus jubiliejinė šventė. Pirmoji
išeivijos Dainų šventė įvyko
1916 m. Chicagoje. Taigi ši
"šventė galėtų kartu būti ir 75 m.
— “deimantinis” jubiliejus.
Tačiau šios šventės rengėjų šis

jubiliejus liko nepastebėtas. Ne
reikėtų pro mūsų kultūrinius
pradus taip praeiti! Reikėtų
didžiuotis ir tuo, ką ankstesnieji
ateiviai čia atliko. Si šventė yra
rengiama JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenių, taigi yra vi
sos išeivijos. Todėl ir visos išeivi
jos parama, talka ir finansinis
prisidėjimas yra reikalingas. Ne
reikia visos atsakomybės vien
ant chicagiečių pečių sukrauti.
Šventė žada būti didelė. Jau
yra užsirašę 26 chorai (iš jų 5 iš
Kanados) su 783 dainininkais. Ir
8 lituanistinių mokyklų chorai su
247 dainininkais. Be to, šventėje
dalyvaus 192 tautinių šokių
šokėjai. Šventę pravesti sutiko
filmų ir televizijos aktorė Ann
Jillian (Nausėdaitė). Svarbu tik,
kad arena būtų užpildyta, kad
mūsų būtų daug!
Negalima nepaminėti Chica
gos Lietuvių operos I Lituani pa
statymų. Tai turėtų būti ge
riausias operos-pastatymas, kokį
mes būsime, mątg Chicagos Lie

— Petro Klimo, vieno Ne
priklausomybės akto signatarų,
gimimo šimtosios metinės iškil
mingai paminėtos vasario 23
Verkių rūmų Baltojoje salėje.
Eilė kalbėtojų įvairiai apibūdino
šviesių P. Klimo asmenybę.

— Pabaltijo kraštuose refe
rendumo balsavimo būstinės
buvo kareivinėse ar specialių da
linių užimtuose pastatuose. Sa
koma, kad galėjo balsuoti tiek
kartų, kiek kas norėjo, nes balsa
vimo lapų nepritrūko. Kremlius
vien tik į Lietuvą savo tikimie
siems buvo atsiuntęs 2,5 milijo
nų balsavimo lapų.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84,- 02 Jamalca Ava. (prie Fbreėt
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. MarioTeixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas^
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Fla.,
33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.
JUOZO ANDRIUŠIO Reaf Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj Vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Wpodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
{namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andrlušlo klljentals.

tuvių operos scenoje. Viltys yra
didelės dėl to, kad tai bus ben
dras pastatymas. Lietuvos Re VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gdrden Tavern.
spublikos operos ir baleto teatras •1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
įsijungia į šį pastatymą visu savo vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
pajėgumu. Dekoracijos ir ko
stiumai, pagal lietuvių dailinin
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
kų projektus, pagaminti Vilniuje europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
ir jau pakeliui į Ameriką. Taip tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
pat iš Vilniaus atvyksta: dirigen N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
tas, pagrindiniai solistai, baleto
šokėjai, simfoninis orkestras, 18 LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
choristų ir techninis personalas. Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
Jie atvyks keturiomis bangomis. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
Kai šias eilutes skaitysite, tai da
lis jau bus atvykusių. Viso atvyk NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
stančių bus 82 asmenys, gi ope 9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th
ros pastatyme bendrai — tai gal Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 daugiau kaip pusantro šimto. Yra 4552. FAX 718 769 - 3302.
klausiančių, kodėl pasirinkta ši
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
opera, o ne kita. Tai čia nu
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
sprendė Lietuvos operos meno 349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
vadovybė, kadangi su ja numato mentai, Išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimą prak
gastroliuoti po Vidurio Europą tikuoti New Yorko valstljoje.
ir gal Vakarų pasaulį.
Yra tokių, kurie Chicagos Lie
NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
tuvių operos pastatymų dar ne
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba,
matę. Dabar pasitaiko gera pro
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
ga, atvykus į Dainų šventę, daly
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060.
vauti ir operos pastatyme, aplan
Tel. 201 753 - 5636.
kyti ir kitus renginius ir susi
pažinti su Chicagos lietuvių
kultūpnių^gyvpjymu.
__
J. Žygąs
_____ _______
R,e.m k i.m e
-G-

LIETUVOS KLAUSIMAI DOMINA VISĄ PASAULĮ
Mikroeuropa”.
(atkelta iš 1 psl.)
Atsakydamas į žurnalisto klau
priminė,
kad
Kopenhagoje
praėjusių metų gruodžio mėnesį simus, vysk. Paetz išsamiai pasa
buvo atidary tas pirmasis pasau koja apie jo vadovaujamos vys
lyje pabaltiečių informacijos kupijos šiaurinėje dalyje, Puns
centras, kad vyksta labai dažni, ko - Seinų krašte, gyvenančią lie
beveik dvisavaitiniai, Danijos ir tuvių bendruomenę, aptaria to
Pabaltijo respublikų ministrų krašto lietuvių ir lenkų santy
kius.
pasitarimai.
Danijos užsienio reikalų mini
Prisiminęs
ankstesniuosius
strą nustebino, kad tik apie 70% sunkumus lietuvių - lenkų santy
danų pasisakė esą už Pabaltijo kiuose Seinų krašte, vyskupas
respublikų nepriklausomybės pasakė, kad dabar tie santykiai
pripažinimą. Jo nuomone, Pa žymiai geresni. Lietuviai labai
baltijo nepriklausomybei būtų jautriai vertina geros valios pa
turėję pritarti žymiai daugiau stangas. Norėčiau, — kalbėjo
vyskupas, — kad Seinų krašte
apklausinėtų žmonių.
gyvenančios tautos, saugodamos'
LENKIJA
ir puoselėdamos savo tradicijas
Varšuvos dienraštis Gazeta ir istorinį sąmoningumą, būtų at
Wyborcza išspausdino pasi viromis bendruomenėmis. Kas
kalbėjimą su Lomžos vyskupu dieniniame gyvenime nuolat su
Julijum Paetz antrašte “Seinų siduriančios skirtingos kultūros

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja talsWuosa reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesVSLrSlmsbury, Conn.
06070. Tai. 203 651-0261.
.
i
* :

gali praturtinti viena kitą.
Šio tikslo — darnaus skirtingų
kultūrų sugyvenimo — siekia
visa Europa. Suvienytos Euro
pos idealas — žemynas be sienų,
kuriame viena greta kitos gyven
tų laisvos ir pilnai sąmoningos
tautos.
Žurnalisto paklaustas, ką ma
nąs apie lenkų pageidavimą, kad
Vilniaus katedroje būtų įvestos
mišios lenkų kalba, vyskupas
Paetz atsakė: “Esu įsitikinęs, kad
šią problemą galės išspręsti tik
laisva Lietuva. Lietuvos pastan
gos įtvirtinti nepriklausomą vals
tybingumą dabar jėga trukdo
mos. Tikiu, kad nepriklausoma
Lietuvos valstybė pilnai įsijungs
į Vakarų lotyniškąją kultūrą ir jos
dvasia spręs visas problemas, gi
šios kultūros idealas yra meilės
civilizacija.”

TAUTOS

FONDĄ

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą.
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEWYORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU
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LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS '
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
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*

Maryl^pdo universiteto patalpose vasario 17 įvyko VVashingtono Lietuvių BendruomenėsrVasario I6-osios minėjimas. Pirm. A. Pakštienė sveikina Joseph Simani už jo
nenuilstamą pagalbą. Nuotr. Broniaus Čikoto
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Kristus, Kryžius, Prisikėlimas

Vaclovas Alksninis, rodos, dar
taip neseniai, o jau 21-eri metai,
kai išėjo iš lietuviškosios ir pa
triotinės New Yorko scenos ir at
gulė Kipro kalnelyje ne tik šalia
draugų, bet ir politinių priešų,
kurie savo žiauriais veiklos me
todais dvasiniai ir fiziškai jį naiki
no. O priešu jis jiems buvo tapęs
už tai, kad, siekdamas lietuvių
tautos laisvės ir nepriklauso
mybės, nesutiko su tokiais, kurie
drapstė purvais visus, kas atvyk
davo iš Lietuvos ar segdavo išda
viko etiketę Lietuvą lankantie
siems. Dabar, žiūrint iš laiko
perspektyvos, jau galima drąsiai
teigti, kad, mokydami kitus de
mokratiškumo, šioje srityje tie

Velykos — Kristaus šventė.
Kryžius reiškia žmogaus ir
Kristus buvo. Kristaus veikla yra žmonijos atpirkimą, išganymą.
istorinis faktas. Su pasigailėjimu Atpirkimo akte yra dvi pusės.
žiūrima j tokius pereito šimt Atperkamasis žmogus, kuris yra
mečio filosofavusius asmenis, atsakingas už nusikaltimą Dievo
kurie skelbė, kad Kristus prama atžvilgiu ir dėl to reikalingas at
nytas ir kad evangelijos, kurios pirkimo. Atperkantysis Kristus,
apie jo gyvenimą kalba, tesa- kurs atperka žmogų savo kančia,
nčios tik mitai, pasakos.
savo pasiaukojimu iki mirties.
Sutinkam, Kristus buvo, — Mirti už kitą tegali tas,kuris turi
sako šio amžiaus žmogus. — Kri didžią meilę. Kristus tad yra be
stus buvo, kaip buvo Konfucijus, galinė meilė žmogui.
Sokratas, Platonas, Aristotelis,
Šią atpirkimo misteriją žmo
Mahometas ir kiti didieji žmo gaus išsisukinėjimas linksta vėl
nės. Taip, didieji žmonės. Ir Kri klastoti — klastoti nutylėjimais
stus buvo toks didysis... Tokiais ar perdėjimais. Anot Sheen,
žodžiais prasideda nebe Kristaus mūsų amžiaus pasaulis nori at
neigimas, bet Kristaus klastoji mesti asmens kaltę, taigi ir
mas. Kristus laikomas tik didžiu asmeninį atsakingumą. Nori
žmogum. Jam atimamas dieviš kaltę priskirti aplinkybėms, “so
kumas.
cialiniams santykiams”. Atpalai
Iš tokio klastojimo eina toli duojant asmenį nuo atsakingu
mesnis aiškinimas: nors Kristaus mo, atmetamas ir paties atpirki
mokslas turėjo didžios įtakos, mo reikalas. O kalba apie Kristų
bet kiekvienas didysis žmogus kaip apie begalinę meilę žmogui
savo įtaka reiškiasi savo amžiuje; — tokiam žmogui, koks jis yra:
po jo ateina kiti ir plečia žmoni su visomis silpnybėmis ir nedo
jos minties evoliuciją... Čia lau rybėmis, nori tas nedorybes pa
kia žodžio kiti, kad galėtų tarti: teisinti ir net sankcionuoti, nes
toks naujas didis žmogus buvo jos esančios žmogiškas dalykas.
Marksas...
Šios rūšies žmogaus ir Kris
Taigi mūsų amžius Kristaus taus suklastojimą Sheen išreiškia
neneigia, bet į žmonių galvojimą dabartinio žmogaus įvykdytu
stengiasi infiltruoti suklastotą Kristaus ir Kryžiaus perskyrimu.*
Kristų — Kristų ne Dievą- Žmonijos dalis pasiėmė Kristų
be Kryžiaus. Vakarų nustumtą į
Žmogų, bet Kristų-Zmogų.
šalį Kryžių pasiėmė kita dalis —
-oKristus ir Kryžius — neatjun Rytai ir jį uždėjo visuomenei —
giami dalykai. Vyskupas Fulton uždėjo drausmę, atsižadėjimą,
J. Sheen savo knygoje Life of kietą darbą. Bet Kryžius be Kri
Christ rašo, kad Kristus atėjo ne staus yra auka be meilės, auka
tik skelbti moralinių tiesų, ne tik iš prievartos. Tad komunistų ku
taisyti socialinių santykių. Atėjo riama visuomenė yra autorite
žmonijos atpirkti. Su knygos pir tinė, paneigusi žmogaus laisves,
mais puslapiais pastebi, kad trys palaikoma koncentracijos sto
evangelistai po trečdalį, o ketvir vyklų, egzekucijos dalinių, sme
tasis ketvirtadalį savo evangelijų genų plovimo mašinų.
Vakarų civilizacija pasiėmė
skyrė Kristaus kančios aprašy- •
Kristų be Kryžiaus. Bet Kristus
mui. Kristaus gyvenimas šiapus
pagal evangelijas baigėsi Kryžiu be pasiaukojimo yra bespalvis,
sentimentalus pamokslininkas,
mi, Karstu ir Prisikėlimu.

kuris darosi populiarus savo pa
mokslu nuo kalno. Toks Kristus
mėgstamas. Bet nemėgstamas ir
dėl to neklausomas Kristus, kada
jis kalba apie atneštą kalaviją, ne
taiką, apie skyrybų pasmerkimą,
apie paskutinį teismą ir pragarą,
taigi apie kiekvieno asmeninį at
sakingumą.
Minėdamas tragišką Kristaus
ir Kryžiaus perskyrimą ir
stebėdamas perspektyvoje, kada
žmonija vėl sujungs Kristų ir
Kryžių, Sheen įspėja: Rusija,
nešanti Kryžių, gali prieiti iki
Kristaus anksčiau, nei Vakarų
pasaulis suspės savo Kristų su
jungti su atpirkimą nešančiu
Kryžiumi.
Bet Kristus be Kryžiaus yra ir
Kristus be Prisikėlimo.

LIAUDIES MENO KŪRĖJAS

VLADAS KULPAVIČIUS
1896. VII. 16 — 1991. U. 12
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-------------------- PAULIUS JURKUS----------------3.—
Viršaičio pareigose

Baisiogalos pradžios mokyklo
je dirbo iki 1932 metų. Tada jis
buvo išrinktas Šėtos valsčiaus
viršaičiu. Šiose pareigose buvo
iki 1939 metų.
J. Viršaitis buvo geras ir labai
rūpestingas, vis perrenkamas
tom pačiom pareigom. Mokėjo
administruoti ir nesibijojo dar
bo. Šėta prieš tai buvo suskurdęs
miestelis. Viršaitis ją pakeitė iš
pagrindų. Pirmiausia iškėlė tur■ gy i priemiestį, išgrindė gatves,
• padarė šaligatvius, nusausino
balas, raistus, liūnus, sutaisė vi
sus valsčiaus kelius, kurie pava
sarį ir rudenį buvo neišvažiuoja
mi. Aikštes ir pakeles apsodino
medžiais.
Nuo 1939 metų jis jau dirbo
Kėdainių apskrities valdyboje.
Pasitraukia iš Lietuvos

Čia jis pergyveno ir Lietuvos
okupacijas, gi antrą kartą artė
jant Raudonajai armijai, pasi

traukė į Vokietiją su savo šeima.
Laimingu sutapimu buvo pa- .
skirtas dirbti žaislų fabrike, kur
iš medžio dirbo karo reikalams
visokius modelius. Čia jis išmo
ko valdyti mašinas, susipažino su
naujomis medžio rūšimis, naujo
mis technikomis. Visa tai buvo
labai naudinga jo ateities dar
bams.
Po karo ten atėjo amerikiečiai.
Jis su šeima apsigyveno Rebdorfo pabėgėlių stovykloje prie
Eichstaetto miesto.
Čia tuoj ėmėsi savo pamėgto
drožinėjimo darbo. Susibūrė na
gingų vyrų ir moterų grupė ir
suorganizavo
‘Tautodailės
dirbtuvėlę, kur darė įvairius dar
belius iš medžio, gipso, odos,
skudurų ir kitokios medžiagos,
kurias tuo metu galėjo gauti. Jų
dirbtuvės buvo įsikūrusios bu
vusiam kalėjime. Jam teko vado
vauti lietuvių liaudies meno sky
riui.
Lietuvos liaudies meno sky
riuje dirbo ir architektas Vytau
tas Žemkalnis-Landsbergis, da
bartinio Aukščiausiosios Tarybos
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“mokytojai” ir patys padarė klai
dų. Tik gaila, kad už jas negali
atgailauti, nes ir juos pačius nu
sinešė laikas. Skaitytojų dėme
siui Darbininkas persispausdina
šį rašinį iš Atgimimo, Nr. 41,
1990 spalio 17 - 24 laidos.
-oVaclovas Alksninis gimė 1902
m. gruodžio 15 d. Seinų apskri
tyje, Giraitės kaime. 1921 m. jis
baigė karo mokyklą, 1926 - 1939
m. buvo Saulių sąjungos Šakių
rinktinės vadas, vėliau, iki 1943
m., dirbo įvairiose pareigybėse
Vilniuje. 1943 m. vokiečių suim
tas ir išvežtas į Štuthofo koncent
racijos stovyklą, iš kurios po pus
mečio paleistas. Po II pasaulinio
karo buvo Lietuvos tremtinių
bendrijos Mūncheno apygardos
vadovybės narys. 1946 m. vienas
iš antibolševikinio tautų bloko
steigėjų ir lietuvių atstovas
jame. Nuo 1949 m. gyveno JAV.
Ten buvo aktyvus lietuvių išeivi
jos veikėjas: VLIKe ir Neprik
lausomybės talkoj atstovavo Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjungai;
Amerikos lietuvių legiono Da
riaus-Girėno posto vadas, lietu
vių karių veteranų Niujorko sky
riaus pirmininkas; dirbo Balfo,
Tautos fondo, LB Niujorko apy
gardos valdybose.
Kalba, su kurios fragmentais
norėčiau supažindinti, buvo pa
rašyta mėnesį prieš mirtį. Tokiu
būdu ji tapo Vaclovo Alksninio

politiniu testamentu. Ši jo pa
skutinė pro memoria buvo pa
rašyta 1969 m. gruodžio mėnesį
ir išdalyta visiems VLIKo seimo
nariams. Tuo įmetu šie žodžiai
dėmesio nesusilaukė, seimo dar
botvarkėje neatsirado vietos
šiam dokumentui aptarti. Nors
ir išdalijo savo mintis raštu,
tačiau pagrindinį rūpestį V. Alk
sninis parsigabeno namo. Dau
giau jis viešai nebepasirodė, o
po mėnesio mirė.
Skaitant šį laišką, skirtą ben
draminčiams, aktyviems lietu
vių išeivijos veikėjams, jaučia
mas gilus rūpinimasis savo
Tėvynės likimu, noras jai padėti.
Nemaža lietuvių išeivijos dalis į
Lietuvoje gyvenančius tau
tiečius tuo metu žiūrėjo su įtaru
mu, nepasitikėjimu. Tačiau
buvo ir tokių, kurie Lietuvos
laisvės vardan stengėsi užmiršti
savo skriaudas, atsiriboti nuo
smulkmeniškų konfliktų ir visas
savo mintis bei veiklą sutelkti į
pagrindinį tikslą — savosios
Tėvynės išlaisvinimą.
Svarstydamas, kas nulems
Lietuvos išlaisvinimą iš okupaci
jos, V. Alksninis rašė: "... labai
daug lems tuometinės tarptau
tinės aplinkybės, tačiau vyriau
siu, lemiamuoju veiksniu bus
pati tauta savo žemėje”. Šios
nuostatos persunktas visas V.
Alksninio laiškas.
Jis rašė “(...) Jau beveik 30

Vaclovo Alksninio pagerbime jo 60 metų sukakties proga. Jis buvo gimęs 1902 gruodžio
15, tai pagerbimas buvo 1962 m. gruodžio mėnesį Maspetho lietuvių parapijos salėje.
Už stalo sėdi jo brolis Vincas Alksninis, prel. Jonas Balkonas, sukaktuvininkas Vaclovas
Alksninis, jo žmona Gabrielė Alksninienė. V. Alksninis mirė 1970 m. sausio 16 d.

Kiekvieną rudenį moterys
rengdavo didelę tarptautinę pa
rodą Manhattane. įtraukė ir V
Kulpavičių. Moterų klubo vado

vybė vis ragino jį daugiau drožti,
kad galėtų pasirodyti kitų tautų
žmonėms ir, žinoma, parduoti.
Tuo metu mokytojos Dzi-

kienės iniciatyva kilo sąjūdis iš
mokti kankliuoti. O kaip išmok
si, jei nėra kanklių. Paprašė na
gingąjį Vladą Kulpavičių, kad jis
padary tų kankles.
Jis gavo pasiskolinti Lietuvoje
dirbtas kankles. Be to, dar pasi
mokė muzikos instrumentų dirb
tuvėje, kaip apvaldyti medį, kaip
gauti geresnį toną.
Taip yra padaręs 37 kankles
Jom reikia specialaus medžio.
Jas darė iš Indijos arba Brazilijos
rožių medžio, Jugoslavijos kle
vo, Bohemijos eglės.
Kurį laiką turtuoliui M. Clark
New Yorke dirbo miniatiūrines
statulėles ir tipingų namų mode
lius

Ieško medžio
Gyvendamas New Yorke.
medį pirkdavo iš sandėlių arba
pasirinkdavo gatvėse. Žmonės
išmeta senus naudotus baldus,
radijo ar televizijos aparatus Jų
medžiaga būna išsistovėjusi, la
bai gerai išdžiūvusi, tinkama
drožinėjimui.
Kiek blogiau buvo, kai per
sikėlė gy venti į Floridą. Čia nėra
tinkamo medžio drožinėjimui
Tenka atsigabenti iš šiaurės Iš
New Yorko atsiųsdavo marti
Giedrė, iš Toronto sūnus Alfre
das ir marti Nora.

Darbas Balto įstaigoje
Su šeima į Ameriką atvyko
metais ir apsigyveno
Brooklyne. Čia gavo darbo Ral
fe. Tvarkė Balfo sandėlius, pa
rengė siuntinius. Balfe dirbo iki
1962 metų, kol išėjo į pensiją.

1949

Tautodailės darbe
Iš Vokietijos buvo atsivežęs
įrankius, tai laisvu laiku pradėjo
drožinėti. Lietuviškos organiza
cijos pradėjo prašyti padaryti ką
nors lietuviško, kad galėtų pado
vanoti švenčių ar vardinių proga.

Visas turėjome pakęsti, o kai
kada netgi su jomis bendradar
biauti. Tačiau dėl to nejaučiame
sąžinės priekaištų veikę prieš sa
vąją tautą. Nejaučiame todėl,
kad nebuvo kitos išeities, o
dažnu atveju tikėjome atlieką
gerą tautai darbelį. Taip derėtų
vertinti ir dabartinę okupaciją,
ir tautos išgy venimus jos povei
kyje.
Vien todėl, kad okupuotos
Lietuvos lietuvis yra režimo pa
reigūnas, neturėtų būti laikomas
tautos priešu. Jo elgsena turėtų
būti pasverta labai atsargiai, įsi
jaučiant į jo gyvenamas aplinky 
bes. Atrodo, kad tinkamiausias
vertinimo matas būtų įsijautimas
savęs ano vietoje. Kadangi anoje
sistemoje visi gyventojai yra
priklausomi nuo režimo ir laiko
mi jo pareigūnais, tai nelengva
pravesti ribą tarp teigiamų ir
neigiamų.
Netenka stebėtis ir tuo, kad
jaunesnioji karta, išėjusi naujo
režimo mokyklas nuo pradinės
iki universiteto, auklėta kompar
tijos globoje, o dabar užimanti
atsakingas vietas moksle, mene,
pramonėje, bei administracijo
je, esamą santvarką laiko norma
lia ir joje daro karjerą. Kad jųjų
požiūris į dalykus yra skirtingas
nuo mūsų, suprantama ir laikyti
na taipogi normaliu dalyku.
Pripažinę tautai primatą jos iš
silaisvinimo kovoje, supraskime
gi, kad tai kovai vadovaus didžiu
moje ne kas kitas, bet dabartinis
jos intelektualinis aktyvas, tai
yra šviesuomenė, išmokslinta
dabartinėje santvarkoje ir už
imanti atsakingus postus. Mes
neturime moralinio pagrindo
juos pravardžiuoti įžeidinėji
mais, nes ne jie yra atsakingi už
to režimo įsigalėjimą. Tačiau yra
ir bendrų bruožų jų ir mūsų gal
vosenoje, kurių svarbiausi yra:
meilė savajai tautai, siekiant jai
laisvės ir didybės, ir panieka sve
timajam okupantui. Jais turėtų
būti grindžiamas abipusis ben(nukelta į 4 psl ’

N’uotr. Salomėjos Narkeliūnaitės

pirmininko tėvas. Ir jis tada
buvo pasitraukęs iš Lietuvos į
Vokietiją. Iš ten su dviem savo
vaikais buvo emigravęs į Austra
liją, iš kur paskui grįžo į Lietuvą.
Architektas Vytautas Žemkal
nis suteikė daug naudingų žinių
apie lietuvių liaudies meną,
rengdavo ekskursijas į Vokietijos
muziejus, parodas. Taip pat ir
visa “Tautodailės” grupė sureng
davo savo parodas.
Tose pačiose patalpose veikė
ir lietuvių gimnazija, kurioje ir
Vladui Kulpavičiui teko mokyto
jauti trejetą metų.
Mieste dar buvo kunigų semi
narija, kurioje mokėsi ir lietuvių
klierikų. Buvo ir turtinga biblio
teka, kuria pasinaudojo ir jis,
norėdamas susipažinti su meno
istorija.

metų prabėgo, kai esame netekę
savo valstybinės nepriklauso
mybės. Taigi jau tiek pat metų,
kai tauta raitosi okupacijų kon
vulsijose. Vyresnieji esame pa
tyrę bolševikinės ir nacines oku
pacijų skonį. Dar vyresnieji pri
simena netgi carinę rusišką oku
paciją.

Vladas Kulpavičius Floridoje 1986 liepos 16. Tą dieną jis
minėjo amžiaus 90 metu sukaktį.

(Bus daugiau)

YPATINGAI ĮDOMIOS KNYGOS ISTORIJA
PREL. JUOZAS PRUNSKIS
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Lietuvių pranciškonų spau
stuvė Brooklyne, NY, pereitų
metų pabaigoje išleido 278 psl.
knygą Gyvenimo problemos
sprendimas, ir ji jau nebegaunama JAV-se. Nors buvo išspau
sdinta 7,000 egzempliorių, čia
staiga dingo. Visi jie buvo išsiųsti
į Lietuvą, o ten jos atspausdinta
dar 100,000 egzempliorių. Ji bus
naudojama jauniems, naujai
bręstantiems
intelektualams
perteikti krikščioniškąją pa
saulėžiūrą aukštesnėse ir aukšto
siose mokyklose. Tai vertimas
Briuselyje, Belgijoje, leidyklos
“Gyvenimas su Dievu” rusų ir
daugelyje kitų kalbų išleisto vei
kalo. Knyga buvo išversta Lietu
voje, o lietuvišką laidą parūpino
vysk. P. Baltakio, OFM, vado
vaujama Lietuvių sielovados ta
ryba, gavusi leidimą belgų lei
dyklos, kuri rūpinasi ir pavergtų
Europos tautų jaunimo religiniu
ugdymu,
veikdama “Foyer
Oriental Chretien” sąjūdžio
būdu.
Labai reikšminga, kad šiai
knygai tik pasirodžius jau 1965
metuose, okupantų komunistų
dienrašatis Tiesa rašė: "Ne taip
seniai į mano rankas pateko kny
ga su dėmesį atkreipiančiu pava
dinimu: “Gyvenimo problemos
sprendimas”. Jos autorius vie
nuolis
Leliotas... Lakuotame
knygos aplanke — debesyse
dingstantieji kalnai, perskirti au
kštos įtampos laidų. Ant skardžio
stovi ultramodemišku sportišku
kostiumu apsirengęs jaunas
žmogus. Jo susimąstęs žvilgsnis
skrieja tolumon... Viskas, prade
dant pavadinimu iki knygos
aplanko, šio katalikų kovūno su
koncentruota vienam uždavi
niui, atkreipti jauno skaitytojo
dėmesį į knygą, privesti jį prie
įsitikinimo: žmogaus gyvenimo
paskirtis — Dievo suvokimas”.
Ir komunistinė Tiesa klausia:
“O kurgi mūsų marksistinė, mi
lijoniniais tiražais išleidžiama
knyga, kuri duotų atsakymą į tą
patį gyvenimo prasmės klausimą
iš priešingos pozicijos?”
Komunistai propagandos meis
teriai, bet ir jie su pavydu
žiūrėjo, kad šis veikalas toli pra
lenkia jų pastangas. Ir tikrai taip
yra. Knygos autorius Lellotte
moka dėstyti sunkius gyvenimo
klausimus jaunam žmogui priei
nama kalba ir patraukliu stiliu
mi. Jis gerai susipažįnęs su gam-

tamoksliu ir kitais patirties
mokslais, su jų didžiųjų atstovų
pasaulėžiūra ir pateikia labai sva
rius, įtikinančius jų liudijimus.
Autorius išryškina jų kelią į Die
vą, pateikia jų duodamus tikėji
mo pagrindus ar vaizdžiai nupa
sakoja jų atsivertimo kelią. Pa
vaizduoja mikrokosmoso ir di
džiosios pasaulio visatos didin
gumą ir gilinasi į jų atsiradimo
bei funkcionavimo mįslę. Ir tą
perteikia ne lėkštais savo žo
džiais, o dėsto didžiųjų mokslo
žmonių mintijimą ir sprendimą.
Šalia didžiosios dabartinės
gamtamokslio pažangos, auto
rius yra gerai susipažinęs su re
liginių mintytojų, filosofų veika
lais ir gausiomis jų citatomis kny
gą gyvai iliustruoja, daro pa
trauklią, įtikinančią.
Šitokiu svariu įtikinančiu sti
liumi autorius nagrinėja, spren
džia gyvenimo prasmės, mirties,
kančios problemas, lengvabū
diškumo pavojus, tiesos ieškoto
jų kelią.
Padėjęs tokius pagrindus, jis
eina prie Dievo buvimo įrody
mų, vėl cituodamas, ką sako pro
tas, mokslininkai, krikščionybės
atstovai, specialiai sustodamas
prie pasaulio atsiradimo atsitikti
numo ar kitokio šios mįslės
sprendimo.
Toliau pereina prie santykių
tarp Dievo ir žmogaus, nagrinėja
pasaulio ir gyvybės kilmę. Pa
teikdamas mokslo ir tikėjimo
duomenis, gilinasi į žmogaus
kilmę, žmogaus pašaukimą, dės
to visuomeninius klausimus,
kaip šeima, valstybė ir pereina į
teologinę sritį: nuodėmė, atpir
kimas, Kristaus istoriškumas,
įsikūnijimo paslaptis, atpirkimo
auka, prisikėlimas. Tada eina
Bažnyčia, liturginiai klausimai,
sakramentai. Bažnyčia ir menas
bei mokslas, pagaliau žmogaus
dvasinis gyvenimas, ryšiai su
Bažnyčia, apaštalavimas.
Čia tik prabėgomis suminėti
knygoje nagrinėjami punktai, o
veikalas apima visus svarbiuo
sius gyvenimo prasmės klausi
mus ir juos sprendžia su moksli
niu autoritetu, pateikiant liudiji
mus iš šimtmečiais susitelkusio
mokslininkų patyrimo ir iš religi
nių mintytojų lobyno.
Veikalas gerai atitinka dabar
ties, ypač Lietuvos, intelektua
linio prieauglio poreikius ir gai
la, kad jis dabar Amerikoje ne
gaunamas, bet suprantama, kad
šiuo laiku jam pirmenybė Lietu-

voje.
Lietuviškoje laidoje galėjo
būti įnešta viena korektūra (psl.
199), kad senovės Lietuvos val
dų plėtimas į rytus buvo ne lie
tuvių agresija, o daugiau tų
sričių slavų giminių noras ieškoti
apsaugos nuo žiaurių totorių
puolimų, pasivedant kultūrin
gesnei tolerantiškesnei tada ga
lingos Lietuvos valdžiai.
Mokslininkų ir kitų autoritetų
vardai pateikiami pagal ištarimą.
Būtų gerai šalia duoti ir origina
lią jų rašybą. Gyvenantiems va
karuose dabar tie vardai, bent
kai kurie, bus sunkiai atsekami.
Knygos korektūra žiūrėta la
bai rūpestingai. Į akį krito tik
viena klaida: 102 psl. išspausdin
ta “aistų”, o turi būti “aistrų”?
Bet reta kuri knyga gali didžiuo
tis taip rūpestinga korektūra.
Taigi veikalas labai vertingas,
laiku pasirodęs, gerai, kad į Lie
tuvą nukreiptas ir už tai turime
pagirti vysk. P. Baltakio, OFM,
vadovaujamą Lietuvių sielova
dos tarybą.

IŠEINA NAUJAS
RAŠYTOJO

VYTAUTO VOLERTO
ROMANAS
Uolus visuomenininkas Vy
tautas Volertas drauge yra ir uo
lus rašytojas. Lietuviškos Kny
gos klubas Chicagoje išleidžia jo
naują romaną Vilkas iš Galų. Tai
bus jo septintas romanas.
Šiame romane Vilkas — tai pa
vardė, o Galai — vietovė. Ten
aprašoma paskutinį šimtmetį
pragyvenusi lietuvių ūkininko
— Vilko giminė.
Anksčiau jis išleido šiuos ne
manus: Upė tenka vingiais —
1963; Gyvenimas dailus —1964;
Pragaro vyresnysis — 1971, —
Draugo premija; Greitkelis —
1981; Jaučio ragai — 1985.
Dar reikia pastebėti, kad jis
yra matematikas ir inžinierius,
matematikos mokslus dėstęs ko
legijose.
Su nekantrumu laukiame nau
jo Vytauto Volerto romano —
Vilkas iš Galų.

— Rašytojo J. Marcinkevi
čiaus dramos “Mindaugas” ir
“Katedra” jau išleistos estiškai.
Šiemet estų leidykla Taline žada
išleisti ir “Mažvydą”.
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(atkelta iš 3 psl.)
dradarbiavimas, siekiant didžio
jo tikslo — laisvės. (...)
Pagal ligšiolinę mūsų veiksnių
politiką, kiekvienas nereikšmin
gas ir nekaltas kontaktas su pa
vergtais lietuviais iššaukia au
drelę ir gresia VLI Ko krize. (...)
Tokie draudimai kontaktų su
lietuviais iš anapus jau suplyšusios uždangos, jų atviras pra
vardžiavimas įžeidinėjimais tik
rai prisideda prie mūsų išeivijos
organizuotos
bendruomenės
skaldymo mūsų pačių rankomis,
kas kaip tik atitinka Kremliaus
norams. (...) To galima būtų iš
vengti, jeigu VLIKas tikrai įsi
jaustų į naujas laiko ir įvykių su
kurtas aplinkybes, idant supra
stų, kad tauta kaip vienetas ten
ir čia siekia tų pačių tikslų, ir
pradėtų pagaliau dirbti tą darbą,
kuriam dirbti jis likimo pašauk
tas. (...)
Galima prileisti, kad atvykstantieji iš anapus uždangos,
. viens daugiau, kits mažiau yra
paveikti pavergėjo ideologijos,
bei propagandos, tai natūralu.
(...)
Vyresnieji
parteicai
(maždaug Paleckio amžininkai)
verti didelių priekaištų, tačiau
apie juos netenka daug kalbėti.

kadangi jie dėl savo amžiaus išei
na iš aktyvios veiklos, todėl jau
nebeaktualūs.
Patys veiksmingiausieji, 45
metų amžiaus ar mažiau, augę,
brendę ir mokęsi naujoje sant
varkoje, nelaikytini atsakingais
už tos santvarkos įsigalėjimą.
Laikui bėgant tas santykis tik
didės. Nors dabar, žinant Stalino-Hitlerio suokalbį, yra aišku,
kad net ir dar didesnės, negu
mūsų partizanų sudėtos, aukos
nebūtų galėję tautos laisvės ap
ginti. Tuo metu tautai, be
savižudybės, nebuvo kitos išei
ties, kaip tik persiorientuoti ir
prisitaikyti.
Beprasminga savižudybė nėra
nei praktiška, nei naudinga. Ver
giją galima laikinai pakęsti ligi
ateis proga ją nusikratyti, bet kas
žuvo — yra miręs ir jam daugiau
progos nėra. Aukos rizika yra
prasminga tik turint viltį laimėti.
Garbė žuvusiems herojams,
anuomet
turėjusiems
viltį
laimėti. Tėvynėje likusiųjų tarpe
buvo herojų, buvo ir niekšų.
Tačiau didžiuma yra tarp tų
dviejų kraštutinumų — nor
malūs žmonės, siekiantys ra
maus gyvenimo.
Ko trūksta išeivijoje — tai he-

rojų. Nes čia nebuvo rizikos dėl
lietuviškų įsitikinimų ar kovos
netekti gyvybės ar laisvės. (...)
Todėl tenka laikyti neatsakingais
kai kurių “narsuolių” bravūriš
kus pašūkavimus, kad viskas, kas
iš anapus uždangos, yra tik oku
panto
indoktrinuoti
parsi
davėliai, niekšai, išdavikai ir
todėl nieko daugiau, išskyras
mūsų panieką, jie neverti. Su
tinkant, kad , tokių atvejų gali
būti, neįtikina tačiau jų suvisuotinimas, nes jųjų tarpe gali būti
ir herojų. (...)
Pagalios pažvelkime patys į
save: juk ne jie, o mes pasirinkomę saugumą, vietoj kovos pa
likdami anuos savo likimui...
Mes, o ne jie, esame paženklinti
ženklu, kuris turi savo vardą
anaiptol ne horoizmą reiškiantį.
Todėl ne mums dera būti anų
žiauriais teisėjais. Adomo Mic
kevičiaus sukurta legendinė
Konrado Valenrodo poema
tebėra aktuali. Prasminga yra
tikėti, kad Valenrodo tipo
veikėjų dabartinėje Lietuvoje
yra apstu. Jųjų tikrasis vaidmuo
tiktai išryškės kovos valandai iš
mušus. Jųjų veikloje glūdi mūsų
viltis, pastangų prasmė ir atei
ties sėkmė. (...)”

Ignalinos bažnyčios statyba jau įpusėta. Trūksta stogo. Iš k.: bažnyčios autorius arch.
Ričardas Kristopavičius, arch. Edmundas Arbas ir klebonas kun. Ignas Jakutis.

SVEIKATOS INSTITUTAS PALANGOJE
IR NERINGOS ATRAKCIJOS
Bankete ir vakaro pasilinksmi
Kai kas tur būt prisimena Ka
nime
dalyvavo ir Sveikatos Mi
rolį Dineiką dar iš prieškarinių
laikų. Tai buvo didelis propa nisterijos atstovė. Dominavo
guotojas Lietuvoje fizinės ir dva gražios lietuviškos dainos ir
sinės sveikatos. Žmogus, pagal įvairūs rateliai ir žaidimai. Pa
jį, pats natūraliai turi save palai stebėjau, kad, be pavienių asme
kyti sveiką, o ne brangiais vita nų, buvo ir šeimų.
Kas pageidautų sveikai (fizi
minais ar medikų prirašytais vai
stais. Žmogus neturi sirgti. Jis niai ir dvasiniai) dvi savaites ar
sakydavo, kad geriau žmogus ir mėnesį pailsėti gražiausiame Pa
nepažintų vąistų skonio, gyven langos kurorte, siūlau įsitikinti,
damas pagal gamtos dėsnius, ku — nesigailėsite. Tos mano pasta
riuos jis privalo žinoti ir prisi bos nėra skelbimas. Dalinuosi
minti.
tuo, ką pats ten patyriau. Kam
Karolio sūnus Vincas Dineika būtų įdomu, skambinkite ar
tėvo sveikatos dėsnius pasiryžo rašykite šiuo adresu: Lietuva,
kultivuoti ir perduoti 50 metų 235720 Palanga, Dariaus ir Gi
laikotarpy Lietuvos sulošintos rėno g-vė nr. 20, Lietuvos Svei
sveikatos visuomenei. Lietuvoje katos S-ga, Tel. 53808 ir Vilniuje
turi atgimti fizinis, taip pat ir 652010.
Rytojaus dieną turėjau progos
dvasinis sveikatingumas. Lietu
vos laukia didelė ateities misija: ^aplankyti dar nematytą," "gražią
tik sveika tauta gali pasiekti-. • Neringą^ Už. Klaipėdos* keltu- ■
persikėlus, nuvykom į grožio ir
užsibrėžtų tikslų.
Lankydamasis Lietuvoje 1990 sveikatos oazę.
į Neringą be specialaus leidi
m. spalio ir lapkričio mėnesiais,
turėjau progos asmeniškai susi mo negalima įvažiuoti: girdi, kad
pažinti su “Žmogaus harmoni nuo per didelio žmonių eismo
jos” centru, kuris sėkmingai vei vietovė nebūtų užteršta. Mūsų
kia gražiausiame Palangos par pirmas sustojimas buvo — Juod
ke. Ten mankštos ir sveikatos se krantė ir Raganų Kalnas. Čia ra
zonas tęsiasi po dvi savaites: 1 - dome jau kelis autobusus turi
15, 16-30 dienomis kiekvieną stų, kalbančių lenkiškai, rusiškai
mėnesį — instruktorių ir medi ir vokiškai.
Vaikščiojome miškingais ir
kų priežiūroj.
Maitinasi jie sveiku valgiu, pa kalnuotais takais, kur properšose
ruoštu specialios virtuvės. Po ir takų susikryžiavimuose mažas
rytmetinės mankštos visi be poilsio aikšteles puošia liaudies
meistrų įvairiausios medžio
išimties, 17 - 80 m. amžiaus,
skulptūros. Grožėjaus skulptūrų
maudosi jūroje. Man buvo vėsu
einant jūros pakrante, apsivilkus įvairove, jų tematika ir Lietuvos
liaudies meistrų genialumu. To
šiltais drabužiais, o jie kaip ruokio grožio ir sielai atgaivos jokia
, niai nardė jūros bangose.
me kitame pasaulio krašte neras
Teko ten ragauti pusryčių ir
tum. Prie išėjimo — didelėj len
pietų, specialiai sveiko maisto,
kuris paruoštas skirtingai kiek toj surašyti liaudies meistrų var
dai. Vietovę apipavidalino da
vieną dieną. Dominavo įvairūs
bartinis statybos ir urbanistikos
vaisiai ir specialūs pyragaičiai,
ministeris arch. Algimantas Nasvalgomi su žolelių (be cukraus)
arbata. Buvo įdomu klausytis
kursantų pasisakymų per užda
romąjį banketą. Iš 150 kursantų,
nei vienas nesiskundė mankšta, ’
nei šaltoje jūroje maudymusi, ar
vegetariniu maistu. Visi buvo
laimingi atvykę į šią poilsio ir
sveikatos mokyklą, pagiję nuo
visokių fizinių spazmų, pakeitę
didelį ar per mažą svorį, nusik
ratę blogo apetito bei dvasinių
negalavimų.
Skaitant šias eilutes sunku pa
tikėti, kad jos buvo parašytos
prieš 20 metų. Tiek daug jose
šiandieninės tiesos. Vaclovo Alk
sninio troškimai iš dalies išsi
pildė. Lietuvoj atkurta neprik
lausoma valstybė, lietuviai abi
pus “geležinės uždangos” pa
davė vieni kitiems rankas. Ar ne
vertėtų ir mums, gyvenantiems
čia, Lietuvoje, vardan savo
Tėvynės laisvės atmesti įtarumą
bei nepasitikėjimą, atsisakyti ne
pamatuoto keršto. Susiimkime
už rankų savoje žemėje ir tapki
me tuo tikruoju lemiamu laisvės
veiksniu.
Violeta Motulaitė

vytis. Norėjau gauti Raganų Kal
no skulptūrų turistinį leidinį.
Atrodo, dar nėra paruoštas. Pa
stebėjau, kad komercialumas
Lietuvoje yra dar blogai tvarko
mas. Tas pats buvo ir Etnografi
niame muziejuje Rumšiškėse.

Pakeliui į Nidą trumpam su
stojom
Gintaro
apdirbimo
įmonėje ir taip pat pakelės mie
steliuose Pervalkoj ir Preiloj, ku
rie praradę Neringos žvejų kai
melių būdingumą. Pastatų ar
chitektūra nevykusiai sukomercinta, tuo tarpu Nida — gražiai
tvarkomas pajūrio žvejų kurorti
nis miestas. Bevaikštinėdamas
po Nidą, atkreipiau dėmesį į
milžinišką prie Rotušės iškabintą
vitriną “Vėtrungių kompozici
ją”. Tai diplominis darbas archi
tektės ' Rolandos
Rnstopavičiūtės. Miestas pakvietą’ją tą
projektą įgyvendinti. Teko susi
pažinti: tai kukli ir gabi jauna ar
chitektė.
Kitados kiekvienas laivas
turėjo savo vėtrungę Kuršių ma
riose. Iš vėtrungės galima buvo
atpažinti iš kurio kaimo jis yra ir
ar tas žvejas turtingas ir koks jo
šeimos sąstatas. Iš viso buvę pri
skaičiuota 120 vėtrungių iš Kur
šių Nerijos, Kopgalio, Juodkran
tės, Pervalkos, Preilos, Nidos,
Purvynės, Pilkopės, Rasytės ir
Šarkuvos. Įgyvendinus projektą,
vėtrungės su poilsinėmis papuoš
Neringą.
Rolandos vyresnis brolis Ri
čardas Kristopavičius, taip pat
jau pasižymėjęs architektas Vil
niuje, yra sukūręs Saulės Laik
rodžio projektą, kuris jau
pradėtas statyti ant aukščiausios
kuopos Nidoje. Būsianti tai di
delė astrologinė, ir turistinė
atrakcija.
|
Edmundas Arbas

N ėringoje — Raganų kalne liaudies meistrų medžio
skulptūros.
.
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- f LB Queens apylinkės
pakrovimas į lėktuvą Bostone ir
kiti vaizdai.
susirinkimas
’ NY LB apygardoje buvo įregiPo susirinkimo, susirinkusieji
struotos kelios apylinkės. Ilgai neskubėjo skirstytis. Prie kavos
niui kai kurios jų gerokai nusilpo puoduko dar šnekučiavosi ir di
ir mažai besireiškė. Todėl, pra- skutavo.
ėjusiais metais LB NY apygardos
suvažiavime nutarta nusilpusias
Senatoriaus Alfonse
Maspetho ir Queens apylinkes
D’Amato pagerbimas
įjungti į Woodhaveno apylinkę
Įvykiai Lietuvoje ir mūsų pa
ir pavadinti LB Queens apylin stangos Amerikoje, kreipiantis į
ke.
JAV prezidentą, State Departa
Sujungtosios Queens apy mentą,senato ir kongreso narius
linkės susirinkimas įvyko kovo laiškais, telefonais, organizuotai
17 Kultūros Židinyje. Susirinki
ir asmeniškai, bei masinėmis de
mą atidarius apylinkės pirminin monstracijomis, nenuėjo veltui.
kei Ramutei Česnavičienei,
Buvo atkreiptas dėmesys, ir
buvo pagerbti pernai mirę šios didžiuma senatorių ir kongreapylinkės nariai. Po to aiškintasi smanų pradėjo palankiai žiūrėti
kai kurie LB įstatų punktai. Čia ir remti pastangas, Lietuvai sie
daug pagelbėjo buvęs ilgametis kiant pilnos nepriklausomybės.
LB apygardos pirmininkas Alek
Manau, neklysiu pasakęs, kad
sandras Vakselis. Jis tuos įstatus tas pastangas nuoširdžiausiai re
yra pagrindinai išstudijavęs ir, mia, dirba ir mums daugiausia
galima sakyti, jos mintinai žino. padeda New Yorko senatorius
Praėjusio susirinkimo protokolą Alfonse D’Amato! “...Reikia
skaitė dr. Marija Žukauskienė.
stebėtis tauta, kuri net per 50
Pranešimą apie valdybos veik metų nenustojo vilties būti lai
lą ir darbus, atsiradusius su Lie sva. .. Nieko nėra pasaulyje svar
tuvos nepriklausomybės atstaty besnio kaip laisvė, o apie keturi
milijonai lietuvių turi pilną ir
mu, padarė R. Cesnavičienė,
kuri taip pat pristatė ir į susirin neužginčijamą teisę į ją...” —
kimą atsilankiusius svečius iš Taip kalbėjo senatorius D’Ama
Lietuvos. Jų buvo šeši. Apie iždo to, grįžęs nuo Lietuvos sienos,
reikalus kalbėjo A. Bagdonienė, kurios Gorbačiovo tarnai jam ne
o revizijos pranešimą padarė leido peržengti, New Yorko
arouoste jį sutikusiam gausiam
Aleksandras Vakselis. Apie šie
lietuvių būriui.
met įvykstančius LB Tarybos
Bet senatorius nepasiduoda.
rinkimus kalbėjo Algirdas Šilba
Vasario
mėnesį jis buvo Maskvo
joris. Jis paaiškino, kas ta Tary
ba, kaip ji sudaroma ir kokios yra je. Iš ten jis aplankė ir Lietuvą.
Susitiko su prez. Vytautu Lands
jos pareigos.
bergiu ir aplankė žudynių vietą
Vilniuje, prie radijo ir TV bokš
I JAV LB Tarybą iš New Yorko
to. Grįžęs į New Yorką, praėjus
kandidatuoja: Aleksandras Vakvos keliolikai valandų, nespėjęs
selis, Kęstas Bileris, Tomas
net pailsėti, Senatorius at
Lora, Danutė Norvilaitė ir Rūta
skubėjo į Kultūros Židinį, kur
Virkutytė iš Queens apylinkės,
Jane Venskutė ir Juozas Kazlas . vyko Vasario 16 minėjimas.
papasakojo savo įspūdžius is Lie
— Manhattano apylinkės ir Kęs
tuvos ir pasakė ryžtingą ir daug
tutis Miklas — Great Neck apy
vilties teikiančią kalbą.
linkės.
Už visas tas pastangas, re
Parodytos Daivos Keziėnes
miančias Lietuvos siekimus, Se
paruoštos dvi videojuostos. Vie
natorius yra nusipelnęs visų
na iš sausio 13 d. nužudytų lietu
mūsų didelės pagarbos ir
vių laidotuvių Vilniuje, o antra
nuoširdžios padėkos.
— AmeriCare siuntos Lietuvai

PAGELBĖS INVALIDAMS VAIKAMS
“Lietuvos Vaikų Vilties” ko
mitetas, kurį įsteigė JAV LB so
cialinių reikalų taryba Chicago
je, kovo 9 “Seklyčios” patalpose
turėjo spaudos konferenciją, ku
rioje papasakota apie šį naują&
vienetą bei jo užsimojimus.
Plačiau apie “Lietuvos Vaikų
Viltį” kalbėjo komiteto pirm. dr.
Regina Kulienė. Ji pažymėjo,
kad komiteto tikslas yra padėti

Gegužės pirmus du savaitga
lius JAV-jose vyks rinkimai į JAV
LB Tarybą. Ši Taryba yra aukš
čiausia LB institucija, duodanti
direktyvas bendrai LB veiklai.
Sudarytos rinkimų komisijos
įvairiose vietovėse. New Yorke
tokią rinkimų komisiją sudaro
Lilė Milukienė, pirm., Dana ir
Algis Šilbajoriai. Komisija pra
neša, kad iš New Yorko apygar ■
dos kandidatuoja į LB naująją ta
rybą šie asmenys: Kęstutis Bile
ris, Tomas Lora, Aleksandras
Vakselis, Rūta Virkutytė, Da
nutė Norvilaitė, Kęstutis Mik
las, Juozas Kazlas, Jane Venc
kutė. Iš New Yorko gali būti iš
rinkti 4 ar 5 asmenys. Tikslus iš
rinktųjų skaičius priklausys nuo
New Yorko apygardoje balsavu
siųjų skaičiaus.
Grace Balionas Austin, DDS,
iš Berkeley Hgts, NJ, pridėjo>
auką 80 dol. Ji kiekvienais metais
paremia Darbininką stambiai
auka. Labai dėkojame.
Dr. Albertas Drukteinis, iš;
Bedford, NH, prie prenumera
tos mokesčio pridėjo dar 50 dol.
auką. Noširdžiam spaudos palai
kytojui labai dėkojame.

Lietuvoje gyvenantiems invali
dams vaikams atvykti į JAV ir čia
parūpinti Shriners organizacijos
ligoninių nemokamai teikiamą
medicininę pagalbą. Šia pagalba
tose ligoninėse gali pasinaudoti
jaunuoliai, turintieji ortopedi
nes, odos ir neurologines pro
blemas. Dr. Sigitas Dumčius iš
Lietuvos yra įgaliotas ten suda
ryti komitetą, kuris atrinks vai
kus gydymui Shriners ligo
ninėse.

Taip pat kalbėjo ir kiti šio Chicagoje sudaryto komiteto dar
buotojai: Julija Šaulienė, Birutė
Jasaitienė, kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir kiti.
Komitetas laikinai apsiribos
veikla tik Chicagoje, bet vėliau
galvojama išsiplėsti ir į kitus
miestus, nes Shriners ligoninių
yra įvairiose JAV dalyse ir visur
galima tuo nemokamu gydymu
pasinaudoti. Tik yra problema su
lėšomis, nes ligoniams (kartu su
palydovu) reikia sudaryti sąlygas
atvykti į JAV ir čia padėti rasti
vietą apsistoti prieš gydymą ligo
ninėje ir kurį laiką po išėjimo iš
jos.
Tad vėl bus beldžiamasi į
mūsų -tautiečių sąžines ir pinigi
nes, prašant aukų šiam labai jau
triam reikalui. Tai yra vienintelis
būdas į nelaimę patekusiems
Lietuvos vaikams vėl grįžti į nor
malų gyvenimą, nes ten tokia
medicininė pagalba daugeliu at
vejų yra neprieinama. Informacijas šiuo reikalu teikia Teresė
Šoliūnienė — “Lietuvos Vaikų
Viltis”, 2711 W. 71 St., Chicago,
IL 60629. Tel. 312 - 476 - 0064.
E. Š.

LVisur
— Kun. Karolis Fulstas, SJ,
sulaukęs 88 m. amžiaus, vasario
24 mirė Blazieno jėzuitų kolegi
joje. Jis buvo vokietis, ilgai
dirbęs Lietuvoje jėzuitų veda
moje gimnazijoje ir kunigų semi
narijoje. Velionis buvo labai ge
rai išmokęs lietuvių kalbą ir pa
rašęs vokiečių-lietuvių kalbos
žodyną. Jis iki mirties domėjosi
Lietuva ir skaitė lietuvišką spau
dą.

Rochesterio lietuvių delegacija, vadovaujama Pauliaus Klimo (stovi burmistro kairėje),
pas miesto burmistrą, kuris pasirašė lietuviams palankią proklamaciją. Nuotr. Albino
Apanavičiaus

Tai padėkai ir pagarbai išreikš
ti, Vytauto Alksninio iniciatyva,
balandžio 14, Kultūros Židinyje
rengiamas Senatoriaus viešas pa
gerbimas.
Žinodami Senatoriaus didelį
palankumą Lietuvai, nelikime
abejingi. Tą dieną gausiai daly-'
vaukime Kultūros Židinyje ir pa
rodykime, kad jo pastangas mes
didžiai vertiname ir jį gerbiame!

ROCHESTER, NY
Nepriklausomybės
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės
73-jų metų sukakties minėjimas
įvyko vasario 24.
9 vai. ryto- per lietuvių radijo
pusvalandį su tai dienai parinkta
programa pravedė Nijolė Draugelienė.
11 vai. įvyko ekumeninės pa
Religinis koncertas
maldos Šv. Jurgio lietuvių para
Apreiškime
pijos bažnyčioje lietuvių, latvių,
Tradicinis Verbų sekmadienio estų ir anglų kalbomis. Prof. dr.
koncertas kovo 24 Apreiškimo Ant. Klimas ir latvių atstovas
parapijos bažnyčioje praėjo di- , atliko skaitinius. Lietuvių bendeliu pasisekimu. Programoje druomenės choras, vad. muz.
dalyvavo Apreiškimo bažnytinis Raimundo Obalio, su soliste Bi
choras ir solistės iš Lietuvos Al rute Cypiene giedojo tai dienai
dona Vilčinskaitė ir Asta Kri parinktas giesmes. Šv. mišios
kščiūnaitė. Pirmoje dalyje so buvo atnašaujamos už žuvusiuo
listės atliko ištraukas iš J.
S. sius bei Sibiro tremtinius.
J
u vuiuinuo. OrgaBach, G. Rossini ir T. Dubois nizacijos dalyvavo su savo vėliakantatų,
Mo- Sv. mišias atnašavo Tėvas
v bei G. Faure ir ’ S. vonūs.
niuszko kūrinių. Choras giedojo Augustinas Simanavičius, OFM,
A. Mikulskio — “O Dieve, ge svečias iš Toronto.
riausias ir ištrauką iš G. Rossini , jPp. pamaldų, parapijos salėje
kantatos Stahat Mater. Solo — įvyko jpinėjppąs. Legionieriams
- AWo7a
”skaitė“_soiis'tes
__________
___ _ iri: V. Vaitoniui ir A. Baronui įnešus
_____ Vila'n
chorą vargonais palydėjo muz. Amerikos ir Lietuvos vėliavas
Gintarė Bukauskienė.
kartu su latvių, estų ir skautų
Antrąją koncerto dalį atliko tik vėliavomis ir sugiedojus Ameri
choras. Choras giedojo “Avė Ve- kos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos
rum ’ — F. Liszt ir Kyrie, Sanc- himnus, kalbėjo ukrainiečių, lat
tus, Benedictus ir Agnus Dei iš vių ir estų atstovai ir linkėjo Lie
F. Schuberto Mas.s in G. Solo tuvai atgauti laisvę.
dalis atliko choro solistai: Astra
į minėjimą negalėję atvykti
Butkus, Elizabeth Hyon, Paul New Yorko senatorius Alf. D’A
Dulkė ir William Kučinskas. mato ir kongresmanas Frank
Chorą vargonais palydėjo Ste- Horton atsiuntė sveikinimus raš
ven Frank, o chorą paruošė ir tu.
jam dirigavo muz. Gintarė Bu
Neseniai grįžusią iš Lietuvos
kauskienė.
Amerikos kongreso atstovę
Koncertas, padarius pertrau I.ouis Slaughter publika sutiko
ką po 11 vai. mišių, pradėtas 1:26 ir pagerbė ilgais aplodismentais.
vai. popiet.
Aerodrome ją buvo pasitikęs
Koncerto klausėsi beveik pil- gražus
.
lietuvių būrys. Ji papasa
na bažnyčia žmonių. Susirinku- ]kojo savo įspūdžius iš Lietuvos.
šieji savo pasitenkinimą ir ‘"Lietuviai nieko kito neprašo,
padėką išreiškė gausiais ploji- itik laisvės. Jie pasiryžę iškęsti
mais.
viską, kad tik atgautų nepriklau
Klebonas kun. Vytautas Palu- somybę
.
”, — kalbėjo ji. Ji pribinskas trumpu žodžiu padėkojo
programos atlikėjams ir j koncer
tą atsilankiusiems.
Savo auka paremk lietuvišką
p. palys

spaudą

minė, kad švedai ir norvegai
nuolat stebi įvykius Lietuvoje,
ir Boris Jelcin pasisako už Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvę.
Paskaitą lietuvių ir anglų kal
bomis skaitė jaunosios kartos
veikėja, viešnia iš New Yorko,
Rasa Razgaitienė. Prelegentei
gilų įspūdi paliko lietuvių drąsa
ir pasiaukojimas dėl Lietuvos
laisvės. Jie pasiryžę geriau žūti,
negu vergauti.
Ji iškėlė tai, kad į žiaurų bolše
vikų elgesį, kurie šaudė begink
lius žmones, lietuviai atsakė 90čia procentų balsų už Lietuvos
nepriklausomybę. Ne tik lietu
viai, bet rusai ir lenkai, gyvenan
tys Lietuvoje, balsavo už Lietu
vos nepriklausomybę.
Prelegentė pabrėžė, kad mes
turime veikti vieningai padėti
Lietuvai atgauti laisvę. Lietuvai
reikalinga skubi humanitarinė
pagalba. Pasidžiaugė, kad Ame
rikos lietuviai jau pasiuntė 109
tonų knygų, vaistų už 5 milijo
nus dol. ir pusę milijono dol.
skiepams.
Kiek sutrumpintai savo kalbą
ji perskaitė angliškai. Scenoje
parodyta vaizdų iš žudynių Vil
niuje sausio 13.
Meninę dalį atliko Toronto
“Sutartinė ”, kuri yra koncerta
vusi daugelyje valstybių.
Minėjimo programai vadova
vo jaunosios kartos veikėja mo
kytoja Birutė Litvinienė.
Vaišėms vadovavo Jadvyga
Reginienė. Vietos TV minėjimą
filmavo ir vakare žinių metu pa
rodė vaizdų.
Minėjimą organizavo ir jam
vadovavo Alto valdyba, pirmi
ninkas R. Liutkus, klb. Tėvas
Justinas Vaškys, Jadvyga Regi
nienė ir Paulius Klimas kartu su
Vasario 16 minėjimo komitetu:
Eug. Vidmantu, Birute Litviniene ir Nijole Draugeliene. Dėl li
gos klebonas Tėvas J. Vaškys,
OFM, negalėjo dalyvauti minė
jime. Aukų gauta per 5,000 dol.
Juozas Jurkus

— Toronto, Ont., Prisikėlimo
parapijos kooperatyvas — kredi
to unija savo metiniame susirin
kime paskyrė 100,000dol. pagal
bai Lietuvai iš padaryto 1990
metais 600,000 dol. pelno. Koo
peratyvo nariai tam pilnai pri
tarė. Pereitais metais kooperaty
vas paskyrė daugiau kaip 47,000
dol. įvairioms lietuviškoms orga
nizacijoms bei šalpai. Šiuo metu
bankelio aktyvas siekia daugiau
47 milijonų dol. Stabilizacijos ir
rezervo kapitalas siekė daugiau
3 milijonų sumą.
— Londono katalikų didžiau
sioje bažnyčioje — VVestminster
katedroje — kovo 10 buvo auko
jamos iškilmingos mišios pa
minėti pirmosioms Lietuvos ne
priklausomos valstybės atkūri
mo metinėms. Mišias koncelebravrf kun. Mark Donoghue ir
kun. Ričardas Repšys. Pastarasis
anglų kalba pasakė pamokslą
Lietuvą liečiančiais klausimais.
Giedojo Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos choras, vadovaujamas
Justo Cemio.

— Londono centre — Trafalgar aikštėje — kovo 16 įvyko mi
tingas paminėti pirmosioms Lie
tuvos nepriklausombės atkūri
mo metinėms ir pasmerkti So
vietų Šąjungos referendumui.
Kalbas pasakė tarptautiniai poli
tikai, poetai, organizacijų atsto
vai. Mitingo šūkis — “Pabaltijo
tautos — Europos belaisvės”.
— Politinis seminaras ir JAV
LJS suvažiavimas Washingtone
įvyks balandžio 12 - 14. Rengia
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos
VVashingtono skyrius kartu su
JAV LJS centro valdyba.

— Žurnalo Laiškai Lietu
viams metinė vakarienė ir kon
kurso premijų įteikimas įvyks
balandžio 14 Chicagos Jaunimo
Centro didžiojoje salėje.
— Clevelando ateitininkų
metinė šventė įvyks balandžio
14.
— VVorcester, Mass., Dr.
Vinco Kudirkos šaulių kuopa
sveikina Darbininką ir dėkoja už
puikias informacijas apie įvykius
Lietuvoje. Su sveikatos ir stip
rybės linkėjimais Lietuvos lais
vės kovoje atsiuntė ir 50 dol.
auką spaudos darbui paremti.
— Muz. Alvydas ir sol. Nelė
Paitinai, gyveną Vokietijoje,
“Margučio” pakviesti, koncer
tuos JAV ir Kanadoje. Chicagoje
koncertas rengiamas balandžio
7, Clevelande — balandžio 13,
Toronte — balandžio 16.
— Berželis, Hartfordo tauti
nių šokių grupė, nuoširdžiai vi
sus kviečia į jų metinį koncertąvakarą, kuris įvyks balandžio 20,
šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. An
driejaus parapijos salėje, New
Britain, CT. Programą atliks
Berželio šokėjai ir dainininkai iš
Lietuvos. Bilietus įsigyti ir stalus
užsisakyti galima pas Dalią Dzikienę, tel. 521-6028 arba pas
Liną Balsį, tel. 729 - 8815.

Rochester, NY, minint Vasario 16-ąją. Pirmoje eilėje sėdi iš k.: Tėv. Augustinas Sima
navičius, OFM. senatoriaus D’Amato atstovas, prelegentė iš New Yorko Rasa Razgai
tienė, Amerikos Kongreso atstovė Louise Slaughter, ukrainiečių atstovė su vyru. Nuotr
Stasio Ilgūno

— Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Stunzia, Brockton, MA;
D. Zenkienė, VVorcester, MA.
Sveikiname naujus skaitytojus ir
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko
prenumerata pirmiems metams
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.

RASTI
ALBINO
VALENTINO
RANKRAŠČIAI

1991
KELIONĖS J LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai jdomūs —
Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenhaga,
Varšuva, Helsinkis.
Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į
BALT1C TOURS . 77 Oak St., Suite 4 • NEWTON, MA 02164.
Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka

dividendus ir teikia pirmenybes

prašant — gavimui mortgičių.
Norj įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrę, P. O. Box 32, Wilkes-Barre,
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo
direktorių Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
II DALIS
DviejŲ valandų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laido
tuvės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur.
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų,
poezijos ir dainų montažas. Jrekorduota VHS video ka
setėje. Kaina su persiuntimu $35.00. Čekį su savo adresu
siųsti:
F. KONTAUTAS
747 E. BROADVVAY
SO. BOSTON, MA 02127
TEL. 617 - 268 - 5876

Chicagoje gyveno talentingas
rašytojas humoristas, daugelio
laikraščių bendradarbis, redak
cijos narys Albinas Valentinas.
Jis buvo gimęs 1908 lapkričio 20
Skuode.Ten pradėjo mokytis,
gimnaziją baigė 1928. Kaune
studijavo istoriją ir literatūrą.
Nuo 1924 metų bendradarbiavo
spaudoje, rašė feljetonus, humo
ristinius dalykėlius. Atvykęs į
Chicagą, redagavo ir humori
stinį laikraštį Pelėdą. Mirė 1967
kovo 6 Chicagoje.
Tuo metu jo sesuo gyveno
Woodhavene. Ji buvo ištekėjusi
už Budrikio. Ir ta sesuo rrrirė
prieš 20 metų. Budrikis išsikėlė
Iš Lietuvos atvykę studentai, studijuoją SUNY Farmingdale. Iš k.: Evaldas Darškus,
į Floridą ir ten taip pat mirė.
Frank Cipriani (SUNY Farmingdale prezidentas), Borisas Seminogovas, Kęstutis Rud
Budrikio namuose Wodhavegalvis, Michael Vinciguerra (SUNY Farmingdale rektorius).
ne gyveno Albinas Sakalas, kuris
drauge prižiūrėdavo ir jų namus.
Išsikėlus šeimininkams į Flori- >. Duok Darbininką paskaityti
dą, jis dar kurį laiką gyveno jų tiems, kurie jo neprenume
ruoja, paskui paragink užsi
name. Ten ir rado rudą Aplanką,
sakyti.
kuris buvo prigrūstas įvairių raš
tų. Tai ir buvo Albino Valentino
CARGO Į LIETUVĄ! G. T.
palikimas.
INTERNATIONAL praneša,
Prieš keletą metų Albinas Sa kad nuo gruodžio 24 d. dėl sun
kalas aplanką perdavė rašytojui kios ekonominės padėties, lab
Pauliui Jurkui, bet ir pas jį aplan daros vardan visus drabužius ir
kas užkliuvo lentynose tarp kitų maistą galima VISIEMS siųsti
popierių. Tik dabar jis vėl sura CARGO į Lietuvą BE MUITŲ!
stas.
Siunčiame oro linija. Minimu
KAUNAS MEDICAL ACADEMY &
Dėkoju Albinui Sakalui už šią mas 110 sv. (50 kg). Kaina $1.45
NORTHEASTERN UNIVERSITY
paslaugą ir rankraščių įteikimą sv. ($3.19 kg). Kreiptis į G. T.
offers its
man. Iš jų gal susidarys šioks INTERNATIONAL, 9525 So.
CONTINUING EDUCATION SEMINAR
toks leidinys apie velionį humo 79th Avė., Hickory Hills, IL
IN LITHUANIAFOR PHARMACISTS
ristą. Gal atsiras, kas galės jį ir 60457. Tel. 708 430 - 7334.
suredaguoti, sutvarkyti.
VISI SIUNTINIAI Į LIETU
15 HOURS CREDFT FOR C0NT1NUING
Dar kartą dėkoju Albinui Sa VĄ siunčiami su PRISTATYMU
PHARMACEUTICAL EDUCATION
kalui. (p. j.)
Į NAMUS papigintomis kaino
JUNE 9- 17
mis. Drabužiai, maistas, vaistai
Pharmacists, their families, relatives and friends are invlted
— KIEKIAI NERIBOJAMI,
to participate. There will be sightseeing programs in Kau
Duok Darbininką .paskaityti MUITO NĖRA. Savo.daiktus
nas, Druskininkai and Yrimu s for non-seminar participants.
tiems, kurie jo,nęprenurneruo- siųskite mums paštu arba UPS.
ja, paskui paragink užsisakyti.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
Tour price — $1,849.00 from Boston & New York.
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
Continuing Pharmaceutical Education Fee for Seminar
- 7772.

gALTIC
TOURS

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS
su apmokėtu muitu

Participants — $150.00

G.T.
INTERNATIONAL
parūpina jūsų giminėms bilietus
iš Lietuvos į įvairius Amerikos
miestus, neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį palai
ko ir perduoda visas informacijas
mūsų raštinės atstovė Vilniuje.
Prašome kreiptis: G. T. INTER
NATIONAL, INC. 9525 S. 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457
Tel. 708 430 - 7272

Seminar Faculty:

Algirdas J. Lukoševičius, R. Ph., Director of Medical Research, Medical Edu
cation Network, New York, NY
Dr. Michael Montagne, Professor of
SocialPharmacy, Northeastern University, Boston, MA
Dr. Eduardas Tarasevičius, Dean of
Pharmaceutical Faculty, Kaunas MedicalAcademy, Kaunas, Lithuania

j TSRS, tame tarpe J Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Ih

Klijenty patogumui visi mūsų agentai turi didelį pasirinkimą aukštos ko
kybės prekių prieinamomis kainomis.

z

DEXTER PARK
PHARMACY

ĮSI

Wm- Anastasi, B. S.

For more Information, please contact:

77-01 JAMAICA AVENUE

BALDO TOURS
77 Oak St., Suite 4

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Turime pardavimui mašinas: “Volga”, “Žiguli”, “Volvo”, “Toyota”.

296-4130

Dr. Barry Bleidt, Professor of Pharmacy
Admlnistration, Xavier Unrversrty, New
Orleans, LA

Newton, MA 02164

Telephone: 617-965-8080

Dėl informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arba j visus

Fax:617-332-7781

mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
425 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA

Tel. (212) 832 - 7550
BOSTON, MA 02127
BROOKLYN, N.Y. 11222
BUFFALO, N.Y. 14212
CHICAGO, ILL. 60622
CHICAGO, ILL 60622
CLEVELAND,OH, 44134
FORT WAYNE.IN. 46808
HAMTRAMCK, Ml
HARTFORD, CT.06106
HERKIMER, N.Y. 13350
INDIANAPOLIS, IN. 46227
1RVINGTON, N.J. 07111
LAKEWOOD, N. J. 08701
LOS ANGELES, CA 90046
MIAMIBEACH, FL. 33139
MINNEAPOLIS, MN. 55418
NEWARK, N.J. 07106
NEW YORK, N.Y. i 0009
PHILADELPHIA, PA. 19116
PITTSBURGH, PA. 15203
ROCHESTER, N.Y. 14621
TRENTON, N. J.08611
WATERVLIET, N.Y. 12189
WORCESTER, MA. 01607
WHEATRIDGE, CO. 80033

632 Dorchester Avenue
661 Manhattan Avenue
701 Fllmore Avenue
2242 W. Chicago Avenue
1723 W. Chicago Avenue
6089 State Road
1807 Beineke Road
11415 Jos Campau Avenue
1839 Park Street
RR No. 1, Box 765 McKennan Rd.
3216 St. Jude Drive
1082 Splringfield Avė.

901 E. County Line
7706 Santa Monica Blvd.
1352 Washington Avė.
2422 Central Avė. N.E.
698 Sanford Avenue
122 F* mt Avenue
10182 BUSTLETON AVĖ.
1307 E. Carson
681 -683 Hudson Avenue
703 So. Broad Street
1828 3rd Avenue
22 Caristad Street
4330 Quay Street

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS
Tel. (617)-268-1303
Tel. (718) 389-6747
Tel. (716) 895-0700
Tel. (312) 235-7788
Tel. (312) 666-3985

Tel. (216)884-1738
Tel. (219) 432-5402
Tel. (313)365-6350
Tel. (203) 232-6600
Tel. (315) 866-3939
Tel. (317)787-0052
Tel. (201) 374-6446

Tel. (201) 363-2251
Tel. (213) 656-1962
Tel. (305) 532-7026
Tel. (612) 788-2545
Tel. (201) 373-8783
Tel. (212) 533-2906
Tol. (215) 969-1150
Tel. (412) 481-2750
Tel. (716) 544-2151
Tel. (609) 393-9455
Tel. (518) 274-5242
Tel. (508) 798-2888
Tel. (303)422-4330

•J
•1

o
NEWYORKE:

86-21114thStreet*RichmondHill,N.Y., 11418

718-441-6401

J?

i
CHICACOJ:

2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629,

312-737-2110

1445 So50thAvė., Cicero, IL60650, 708-656-2201

9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL60457,

708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706,

DETROITE:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield,MI 48034,

WATERBURY:

6Congress Avė., VVaterbury, CT06708,

813-367-6304

313-350-2350

203-756-5223

Taupymo sąskaitos Ir certifikatal, įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai
— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol. —

■BBi

NEW YORKE
Anastazija-J^adzis, gyvenusi
Woodhavene, sulaukusi 97 metų
mirė kovo 30. Buvo pašarvota
;Shalins laidotuvių namuoe. Atsi
sveikinimas buvo kovo 31. Palai
dota po mišių iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Šv. Jono ka
pinėse balandžio 1. Nuliūdime
liko duktė su vyru ir 5 anūkai,
visi baigę aukštuosius mokslus.
Velionę pagerbė savo atsilanky
mu vysk. Paulius Baltakis, OFM
Tėvas Leonardas Andriekus,
OFM, ir asemblymanas Fred D.
Schmidt.
Felicija Krivickas, gyvenusi
Richmond Hill, sulaukusi 92 m.
amžiaus, mirė kovo 30. Atsisvei
kinimas Shalins laidotuvių na
muose buvo balandžio 1. Palai
dota balandžio 2 iš Apreiškimo
par. bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Nuliūdime liko duktė su
vyru ir sūnus.
Dail. Jonas Rūtenis, kuris da
bar gyvena Cape Code, MA, ne
galėdamas asmeniškai dalyvauti
New Yorko Lietuvių Dailininkų
Sąjungos susirinkime, atsiuntė
pasveikinimo laišką, kuriame
taip pat mini, kad jis rašo darbą
apie lietuvius dailininkus ir jų
specialybes.

Kultūrinė popietė
Lietuvių Klubo trečio aukšto
salėje balandžio 14, sekmadienį,
1:30 vai. popiet įvyks kultūrinė
popietė su vienu iš žymiųjų Lie
tuvos režisierių — Jonu Vait
kum.
Šiuo metu Vaitkus dėsto
Emerson College Bostone. Su
juo supažindins Romas Šležas.
Po to bus rodomas filmas Don
Zuanas. Scenarijus ir režisūra —
Jono Vaitkaus. Visus kviečia Bo
stono lietuvių tautodailės insti
tuto valdyba. (S.S.).

Vasario 16 minėjimas
Sukakčiai paminėti skirta ke
letas renginių, kurie vyko beveik
ištisą savaitę.
Pagrindinis renginys buvo va
sario 10, sekmadienį. Ryte įvyko
pamaldos Šv. Petro bažnyčios
koplyčioje So. Bostone. Pamal
das laikė kleb. kun. A. Kantau
tas. Vėliau — Lietuvių Piliečių
Klube minėjimas, rengtas ALTos Bostono skyriaus. Minėjimo
organizatorius Gintaras Čepas
atidarydamas pabrėžė Vasario 16
-svarbą ir reikšmę. Publika, ku
rios buvo pilnutėlė salė, atsisto
jusi ir didžiulėmis ovacijomis su
tiko žinią iš Lietuvos apie tai,
kad 90 proc. balsavusiųjų pasi
sakė už nepriklausomą demokra
tinę respubliką.

LIFE žurnalas, skaitomas vi
same pasaulyje, didelio formato,
ypatingai žinomas aukštos klasės
nuotraukomis. Šio žurnalo ba
landžio mėnesio numeryje net
10 puslapių paskirta Lietuvai.
Daug puikių nuotraukų, nors kai
kurios labai žiaurios. Pats straip
Sveikino Bostono burmistras
snis dvelkia neabejotina meile Raymond Flynn, jau tapęs daž
Lietuvai. Lietuva apibūdinama nu lietuviškų renginių svečiu ir
kaip tauta, taikingu būdu su dai dalyviu. Pagrindiniu kalbėtoju
na ir giliu įsitikinimu kovojanti buvo philadelphietis
Vytas
už savo laisvę. Nusipirkite šį Maciūnas. Jis suminėjo konk
ypatingą numerį savo kioskuose rečius būdus atgauti nepriklauar krautuvėse, kur pardavinėja—somybei dabartinėmis sąlygo
mi žurnalai. Fotografijos yra Ni mis. Pagerbti Bostone gyve n an
kolajaus Ignatjevo, o straipsnis tys Lietuvos savanoriai: St.
— lietuviškos kilmės žurnalistės Griežė, J. Liutkonis ir St. Sant
Jeanne Marie Laskas. Šie žurna varas. Susikaupimo minute pa
listai ir Life žurnalas nusipelno lydėta organizacijų atstovų pro
cesija, nešusi plakatus su sausio
mūsų padėkos laiškų.

A. A.
DR. PRANUI BAGDUI
mirus, jo žmonai Janei, sūnui Tomui su žmona, sese
rims Marijai Juškienei, Onai Strimaitienei, broliams
kun. dr. Vytautui Bagdanavičiui ir Lietuvoje — Stasiui
Bagdanavičiui nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Reda ir Juozas Ardžiai
Rasa ir Juozas Juškos

A. A.
DR. PRANUI BAGDUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Janinai, sūnui
Tomui, broliui kun. dr. Vytautui Bagdanavičiui, MIC,
seserims Onutei Strimaitienei ir Marytei Juškienei su
šeimomis, bei kitiems artimiesiems. Liūdime kartu.

Kristina ir Rimantas,
Leonilda ir Juozas
Giedraičiai

13 žuvusiųjų vardais. Priimta re
zoliucija, kurią parengė Jaunimo
Sąjunga.
Meninę programą atliko so
listė Marytė Bizinkauskaitė-Bildienė, Bostono lituanistinės mo
kyklos choras ir šokių ratelis bei
tautinių šokių grupė Sambūris,
vadovaujamas Rūtos Mickūnienės. Oficialiąją ir meninę pro
gramą pravedė Irena Kveragaitė. Aukų surinkta per $3,500.
Tuo pačiu laiku kitoje salėje
vyko minėjimas, organizuotas
Bostono lituanistinės mokyklos,
skautų-čių ir Sambūrio. Mokyk
la vykdė maisto ir mokyklinių
reikmenų rinkliavą Lietuvos vai
kams.
Amerikiečių TV reporteriai
nufilmavo renginius ir parodė
žinių programose.
Vasario 15, 10:30 vai. ryto
Massachusetts State House
buvo minėjimas ir pakelta Lietu
vos vėliava. Apie vidurdienį pa
kelta Lietuvos vėliava prie Bo
ston City Hali. Sugiedoti JAV ir
Lietuvos himnai. Burmistras
Raymond Flynn paskelbė prok
lamaciją.
Vakare įvyko ALIAS Bostono
skyriaus susirinkimas inž. Vy
tauto ir Liudos Ziaugrų namuo
se. Bostono inžinierių ir archi
tektų sąjungos skyntisjmiįo'pirmininkas inž. Leonas Bernotas,
4-5 kartus per metus susirenka
išklausyti specifinių pranešimų,
padiskutuoti, pabendrauti. Atsi
lanko ir specialistai iš Lietuvos.
Vasario 16-osios minėjimai visa
da skiriasi nuo įprastinių susirin
kimų. Šiemet tragiškų įvykių
fone ypatinga nuotaika susirin
kusieji išklausė Laimos Karosienės, iš Hartfordo, asmeniškų
įspūdžių apie sausio 13-ąją Vil
niuje, pamatė Daivos Kezienės
paruoštą tų įvykių vaizdajuostę,
pasiklausė Tėvynės vaizdų ir
žodžių
montažo, perpinto
skaidrėmis ir Aisčio, Brazdžio
nio ir Kazoko eilėraščiais. Lietu
vos reikalams surinkta $4,200.
Vasario 16, šeštadienį, Park
Plaza Hotel, kasmetinėje Inter
national Fair lietuvių vaišių stalą
suorganizavo Bostono lituani
stinės mokyklos direktorė Daiva
Matulionytė-De SaPereira. Jai
talkino mokiniai ir jų tėvai.

“Taupos” dešimtoji metinė
apyskaita
Lietuvių Piliečių salėje kovo
23 įvyko Lietuvių Federalinės
Kredito Unijos “Taupa visuoti
nis narių susirinkimas, skirtas
dešimties metų sukakčiai. Susi
rinkimas vyko pagal iš anksto pa
skelbtą dienotvarkę.
Iždininkas T. Ashmanskąs
pranešė apie finansinę padėtį.
Išklausyt’ paskolų, priežiūros
komisijų pranešimai. Valdybos
pirm. R. Veitas apžvelgė 10-ties
metų veiklą,
pažymėdamas
džiugų reiškinį, kad “Taupa” per
tą laiką žymiai išaugo ir pa
didėjo. 1990 gruodžio 31 suvesto w

Po koncerto Bostone. Iš k.: muz. Vytenis Vasyliūnas, sol. Daiva Mongirdaitė, sol.
Lilija Šukytė, sol. Stasys Liepas. Nuotr. K. Daugėlos
balanso per 800 taupymo sąskai
tose buvo $7,515,455. Tai su
darė $873,305 prieauglį per me
tus.
Pakviestas kalbėtojas Exec. V.
P. Alan Bemstein skaitė paskaitą'Numatomi bankiniai pasikei
timai šiame dešimtmetyje”.
Naujai išrinktą “Taupos” val
dybą sudaro: pirm. R. Veitas, vicepirm. V. Eikinas, ižd. T. Ashmanskas, sekr. D. VaitaitėNeidhardt, nariai: J. Rentelis, V.
Jurgėla, A. Klimas, G. Čepas,
A. Skabeikis. “Taupa” teikia pa
skolas, čekių, certifikatų, kredi
to kortelių ir kitus patarnavimus.
Adresas: 368 West Broadvvay, P.
O. Box 96, So. Boston, MA
02127, tel. (617) 269 - 1450.

Labdaros auka
Norvvoodo klebonas kun. V.
Valkavičius perdavė Bostono
skyriui “SOS-Vaikai” $420 auką,
surinktą po filmo Once Around
rodymo kovo 17 Norvvood Ginema salėje.
Kaip buvo anksčiau rašyta,
kun. V. Valkavičius suvaidino
nedidelį epizodą tame filme, ku
riame buvo ir daugiau lietuviškų
elementų. Kovo 10 kun. V. Val
kavičius perdavė “Caritas” $430,
kuriuos suakojo 14 Norwoodo
parapijos aukotojų.

Parama mokyklai

Vasario 10 So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose įvy
kusiame Vasario 16 minėjime
Lietuvių Fondo įgaliotinis Pe
tras Viščinis įteikė Bostono aukš
tosios lituanistinės mokyklos va
dovybei Lietuvių Fondo skirtą
finansinę paramą $2,000. Pa
našią paramą Lietuvių Fondas
skiria tai mokyklai kasmet. Jos
dydį nustato JAV LB Švietimo
Taryba. Tai didžiausia parama,
kokią toji mokykla gauna. Ji išlai
koma lėšomis, gaunamomis už
mokestį už mokslą, iš parengimų

pelno ir aukų.
įteikdamas Lietuvių Fondo
čekį, Viščinis pabrėžė, kad net
draugiškiausiame krašte tautinės
mažumos neišvengia nutau
tėjimo, jei jos neįstengia tinka
mai paruošti savo jaunosios kar
tos, jei neperduoda jai žinių apie
savo kilmės kraštą, jos kultūrą,
jei neišauklėja jos tautinėje dva
sioje, jei neįskiepija jai meilės
savo tautos kamienui. Lietuvių
išeivija šiame krašte nesudaro
šiuo požiūriu išimties. Todėl li
tuanistinės mokyklos yra rim
čiausios talkininkės tėvams,
mokslinant ir auklėjant jaunąją
kartą lietuviškoje dvasioje. Jas
reikia remti visiems nepriklau
somai nuo to, ar jų vaikai lanko
jas ar ne, kaip tai yra su viešosio
mis mokyklomis visuose kraš- .
tuose. Lietuvių Fondas šviečia
šia prasme pavyzdžiu kitiems.

slaptingu švytėjimu jame, kas la
biausiai neįprasta lyriniam so
pranui. Jos pasididžiavimas, tai
sunkiai nugalima dinaminė kon
trolė, ir ji žino kiek įlieti į balsą
jausmo..., ko niekas nesitiki iš
vokiečių mokyklos soprano.
Brahrns, Poulenc (Banalites) ir
Lietuvos kompozitorių muzikos
kūrinių programoje Šūkis įrodė
esanti lanksti, žavi, išreiškinga ir
labai iškalbi interpretatorė. Ne
įprasčiausias kūrinys buvo Ju
liaus Juzeliūno kantata Gėlių
kalbėjimas,
žodžiai
Jono
Meko..., kurį Šūkis dainavo su
aistringa įtampa...
Šiuo koncertu užbaigiamas
Pabaltiečių serijos 32-as koncertinis sezonas. Po koncerto buvo
suruoštos vaišės svetinguose Irenos ir Brutenio Veitų namuose.
L.Ž.

BROCKTON, MA
Lilijos Šukytės koncertas
First & Second Church salėje
kovo 24 įvyko solistės Lilijos Šu
kytės koncertas. Akom ponavo
Vytenis M. Vasyliūnas. Žymusis
muzikos kritikas Ricbard Dyer
kovo 25 d Boston Globė recen
zijoje — “Žavusis, stebinantis
soprano rašė:
“...vis tebėra vietinės reputa
cijos dainininkų, atliekančių au
kščiausiame tarptautiniame ly
gyje — kaip Annabelle Bernare!
Berlyne, Mary Davenport Ziiriche, Grace Hoffman Stuttgarte
ir Lilijan Šūkis Mūnchene. Sukis
dainavo kurį laiką prieš 25 metus
Metropolitan Operoje; netgi se
kant Leontyne Price Ritorna
vincitor!” dvasininkės partiją Aidoje, kurią už scenos atliko Su
kis, buvo girdėti kažkas ypatingo
jos balse. Ji tęsė koncentruoda
ma savo karjerą Vokietijoje, ypa
tingai pasižymėjo
Mozarto,
Strausso kūrinių atlikime, tačiau
išleido tik keletą plokštelių...
“.. Jos balsas... vis dar tebėra
nuostabus instrumentas su pa

Kovo 19 sukako jau šeši mėne
siai. kai su šiuo pasauliu atsi
skyrė dr. Petras Bizinkauskas,
Bridgevvater State College pro
fesorius. 64 metų, dar neišėjęs į
pensiją. Kas užims jo vietą? Liko
didelė spraga visuomeninėje ir
kultūrinėje veikloje.
Prieš kelerius metus vadovavo
Lietuvos \ ’yčiams ir Brocktone
surengė Vyčių seimą ir meno pa
rodą. Parodoje dalyvavo septy
niolika lietuvių dailininkų. Jų
tarpe buvo; V K. Jonynas, (i.
Kaziūnas. A. Tamošaitis. \ . \ iz.girda. A. Varnas. \ Senūta. R
Viesulas, I. Griežė ir kiti. Tokią
parodą velionis pamatė pirmą
kartą ir labai susižavėjo. Jam kilo
mintis įsteigti meno mokyklą.
Anot jo. "pinigai ne problema .
jų gausiąs.
Profesoriai dailininkai meno
mokyklai vadovauti neapsiėmė,
ar tai dėl artėjančios senatvės ar
dėl ko kito. Bet jis tos minties
dar vis nebuvo pametęs. Liko
daug ir kitų nebaigtų darbų.

V. Senūta

A. A.
VLADUI KULPAVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai, sūnui
Vytautui Kulpal su žmona Giedre, visiems anūkams ir
proanūkiams bei visiems artimiesiems.

A. A.
Medicinos daktaras
PRANAS J. BAGDAS
staiga mirė kovo 21 d. Douglaston, NY.
Jis buvo gimęs 1912 m. birželio 5 d. Lietuvoje. J
Ameriką atvyko iš Švedijos 1947 metais.
Laidotuvių mišios buvo aukojamos kovo 23 d.
Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Jo palaikai bus pa
laidoti Šv. Gertrūdos kapinėse, Clark, NJ.
Giliame nuliūdime liko žmona Janina Ramanaus
kaitė, sūnus Tomas Maria Bagdas su žmona Sandra;
du broliai: kun. dr. Vytautas Bagdanavlčlus, MIC, Chi
cagoje. Stasys Bagdanavičlus, Lietuvoje; dvi seserys:
Ona Strimaitienė, Putnam, CT, Elena Marija Juškienė,
Smithtown, NY, ir ]ų valkai su šeimomis, ir daug gimi
nią Lietuvoje ir Amerikoje.
Prašome pasimelsti už jo sielą.

Žmona Janina ir sūnus Tomas Maria Bagdas

Aldona ir Klaus Pintsch
Giedrė ir Jonas. Stankūnai

A. A.
PETRAS ŽILIONIS.
Jau suėjo šešeri metai, kai mylimą Tėvelį išlydėjome
j amžinybę. Už jo vėlę kun. Vytautas Pikturna kovo 31
d. aukojo mišias Šv. Povilo nuo Kryžiaus koplyčioje.
Prašome draugus Ir pažįstamus prisiminti Velionį savo
maldose.
Liūdinti

dukra Eglė
ir žentas Vytautas

Dr. Petras Bizinkauskas su dukra — operos soliste Maryte
Bizinkauskaite-Bildiene, kai ji baigė muzikos konservatoriją.
Kovo 18 Marytė išvyko Lietuvon, kur Vilniaus operoje dai
nuos La Boheme, Otelio ir Linksmoji \'ašlė pastatymuose
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YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y.41207

Kultūros Židmje šį savaitgalį:
Balandžio 6,šeštadienį, 4 vai.
popiet Neringos ir Tauro tuntų
bendra sueiga ir susipažinimas
su Lietuvos vyr. skautininke ir
garbės gynėja. Balandžio 7, sek
madienį, 3 vai. popiet Atvelykio
popietė, rengiama LMK Fede
racijos Nevv Yorko klubo.
Šviesos taupymo sumetimais
laikrodis vėl sukinėjamas. Šešta
dienio (iš balandžio 6 d. į 7 d.)
naktį laikrodis pasukamas vieną
valandą į priekį.
K. ir V. Penikai, iš East Norwich, NY, prie prenumeratos
mokesčio dar pridėjo 40 dol.
auką. Nuoširdžiai dėkojame.
Vytenis Izbickas, iš Chelsea,
MA, mokėdamas už prenumera
tą, dar pridėjo 80 dol. auką.
Nuoširdžiam spaudos palaikyto
jui labai dėkojame.
B. Asphaga, iš Thompson,
CT, prie prenumeratos moke
sčio dar pridėjo 55 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.
Iš Metropolitan operos rūmų
balandžio 6, šį šeštadienį, 12:30
vai. popiet Nevv Yorko laiku per
radiją bus transliuojama Richard
Wagner opera Parsifal. Pagrin
diniai solistai: Jessye Norman,
Placido Domingo, Ange Haugland. Diriguoja James Levine.
Ateinantį šeštadienį, balandžio
13 bus transliuojama Giacomo
Puccini opera Tosco.

New Yorko žinių dar yra 5 ir
7 puslapyje.
The Catholic Advocate kovo
13 laidoje vedamųjų skyriuje
gražiai prisiminė Lietuvą. Nors
esąs panaikintas Varšuvos pak
tas, bet Pabaltijo kraštuose
tebėra okupacija, sovietų kariai
Lietuvoje žudo žmones. Gorba
čiovas vis labiau prarandąs
valdžią ir įsigalį senojo — kietojo
režimo žmonės.

Darbininko
redakcijos FAX
718 827 * 2964

MES UZ JĮ

VISI TALKON UŽ SENATORIŲ ALFONSE D’AMATO!

Nevv Jersey Lietuvių Ben
druomenės apygardoje į XIII ta
rybą yra pasiūlyti tokie kandida
tai: Arūnas Bitėnas — gimnazi
jos mokytojas; Rimas Bitėnas —
vidurinės mokyklos vedėjas;
Rita Gražulytė — dantų gydyto
ja; Claudia Luecke — advokatų
asistentė; Gina Melinytė — mo
kytoja; Vida Melinytė — buhal
terijos studentė. JAV LB Kili
osios tarybos rinkimai įvyks
gegužės 4-5 ir 11-12. Balsavimai
vyks asmeniškai ir paštu.

Lietuvių susitikimas su JAV senatorium iš New Yorko valstijos ALFONSE
D’AMATO, |vyks balandžio 14, sekmadienj, nuo 5 iki 7 vai. vak. Kultūros Židinyje.
Pobūvis rengiamas susitikti su senatoriumi, kuris tiek daug yra padėjęs
Lietuvai Ir lietuviams. BŪTINAI TURIME Jį PERRINKTI! Rinkiminei propagandai
reikia lėšų. Tad ir jėjimo auka bus 25 dol. Šalia pokalbių bus galima pasivaišinti
vynu ir užkandėliais.

Bilietus iš anksto galima įsigyti KASOJE, pas Vidų Jankauskienę, Marijų
Žukauskienę Ir Ramutę Cesnavičienę.
A. a. Vlado Kulpavičiaus at
minimui Tautos Fondo Laisvės
Iždui $50 paaukojo B. Paprockienė. Tautos Fondo vadovybė
nuoširdžiai dėkoja už auką Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Dr. Nijolė Bražėnas, iš Sparkill, NY, penkti metai atnaujina
Darbininką su gausesne parama
spaudai. Šiemet atnaujino pre
numeratą su 50 dol. Ačiū už dos
numą.

Taksų formų užpildymo laikas
baigiasi balandžio 15.

m

A. a. dr. Pranui Bagdui mi
rus, vietoj gėlių, jo atminimui
Tautos Fondo Laisvės Iždui au
kojo: $100 — L. ir J.Giedraičiai;
po $50 — Amerikos Lietuvių
Gydytojų Dr-jos Nevv Yorko sky
rius, \ . Budnikas, K. ir R. Gie
draičiai, M. Juškienė, B. Paprockienė; $25 — J. Sakas; po
$10 — O Barauskienė, V. Brunbard, M Šalinskienė, D. Uzas.
Tautos
Fondo
vadovybė
nuoširdžiai dėkoja už aukas Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

“ŽAIBAS” NR. 6 — maisto
produktai bus pristatyti Jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvo
je 10 darbo dienų laikotarpyje.
10 sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5
sv. ryžių, 29 oz. dėžė persikų, 4
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis
sviestas, 2 dėž. džiovintų slyvų,
2 dėž. razinų, 64 oz. aliejus, 1
dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna
Pianistas Povilas Stravinskas kaina $100 — kreiptis “ŽAI
balandžio 13, šeštadienį, 8 vai. BAS”, 9525 South 79th Avė.,
vak. kaip svečias artistas daly Hickory Hills, IL 60457. Telefo
vaus programoje su Queensbo- nas 708 4.30 - 8090.
Vyresnio amžiaus lietuviškai
rough orkestru, šiam minint 20
kalbanti moteris ieško lietuvės
metų sukaktį specialiu koncertu.
Koncertas įvyks Queensborough padėjėjos, pagelbėti supirkti
Community College salėje, The maistą, skalbime ir namų ruošo
je. I dienos savaitėje po 4 vai.
City University of Nevv York,
Bayside, NY. Kolegija yra tarp dienoje (12 - 4 vai. popiet).
Mokės $8 į valandą. Skambinti
56th Avenue ir Springfield Blvd.
212 - 260 - 8636.
(Exit 29 iš L.I.E.)

JIS UZ MUS

Petras Brazauskas, iš Paramus, NJ, atnaujino Darbininko
prenumeratą ir pridėjo už kalen
dorių 25 dol. Dėkojame.
Fort
Myers,
Floridoje,
gražiame 7 miegamųjų name iš
nuomojami kambariai su atskiro
mis voniomis. Kaina 200 dol. į
savaitę. įskaitomi ir pusryčiai.
Galima naudotis visais namo
įrengimais, taip pat privačiu ba
seinu ir kt. Skambinti vakarais
tel. 813 656 - 5886.

Aidų, kultūrinio žurnalo lietu
vių išeivijoje, 1991 metų pirmas
numeris jau spausdinamas. Pre
numeratoriai jį gaus netrukus po
Velykų. Žurnalas yra trimėnesinis.
Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modem
Lithuanian išleistas nauja laida.
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtų tekstų 4 kasetės, —
kaina $45. Persiuntimui pride
dama $3.00.

TRADICINĖ ATVELYKIO

1
rengiama LMK Federacijos
New Yorko klubo,
bus balandžio 7, sekmadienj,
3 v. popiet Kultūros Židinyje
Puikus tradicinis Velykų stalas su Įvairiausiais
valgiais, margučiais, pyragais, pyragaičiais,
tortais!
Meninę programų atliks solistės, viešnios iš Lie
tuvos, ALDONA VILČINSKAITĖ-KISIELIENĖ ir ASTA
KRIKŠČIŪNAITĖ.
Akomponuos VVILLIAM SMIDDY
Įėjimo auka 12 DOL.

EBS
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Rengėjos maloniai kviečia visus atsilankyti ir
jaukioje švenčių nuotaikoje praleisti popietę.

Atvelykio popietėje dainuos viešnios iš Lietuvos — solistės
Asta Krikščiūnaitė (k.) ir Aldona Vilčinskaitė-Kisielienė.

Jaunas vyras, iš Lietuvos, gali
dirbti prie namų remonto, elek
tros ir kitų darbų. Turi praktikos
dirbti vietinėmis sąlygomis. Tel.
718 463 - 7225.

Ieškoma mergina arba našlė,
kuri galėtų prižiūrėti vyresnio
amžiaus žmones ir jų namus, o
taip pat slaugyti ligoje. Rašyti:
Joseph Lugan arba John Conwood, P. O. Box 21270, Jamaica,
NY 11421.

LAISVES ŽIBURYS
ŠVENČIA

25 METŲ SUKAKTJ
ŠEŠTADIENį IR SEKMADIENJ - BALANDŽIO 20 IR 21.
TAI BUS JAU 49-tas “LAISVĖS ŽIBURIO” renginys.

PROGRAMOJE - IŠKILUSIS ANSAMBLIS

Čiurlionis
METINIAI ŠVČ. SAKRAMENTO ATLAIDAI,

maldaujant Dievo pagalbos Lietuvai
įvyks

iš Clevelando. Ansamblio dirigentas GEDIMINAS PURLYS specialiai atskraidin
tas iš Lietuvos.
Koncertas įvyks balandžio 20, šeštadienį, 7 vai. punktualiai Kultūros Židi
nyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY. Prieš koncertų trumpa akademija
“Laisvės Žiburio” sukakčiai atžymėti.

Po programos pobūvis. Veiks turtinga loterija, valgių ir gėrimų bufetai
visose Kultūros Židinio salėse. Maistų gamina EUGENIJA KEZIENĖ. Šokiam

gros BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS.

APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE
BROOKLYNE, N.Y.

SEKMADIENJ, BALANDŽIO 14 D

Policija patruliuos gatvėje ir saugos mašinas nuo vandalų.

Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Stasį Karmazinų 441-1252.
Visos vietos numeruotos. Bilietų kaina — 15 dol. Jaunimui Iki 15 metų — 5

dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie Jėjimo. Patartina bilietus Įsigyti Iš anksto

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI SUMOJE 11 vai.

paštu. Čeki atitinkamai sumai ir sau adresuotų su pašto ženklu vokų siųsti Llthuanlan Radio Club vardu, 217-25 54 Avė., Bayslde, N.Y. 11364.

MIŠPARUOSE, PROCESIJOJE 3val.

BILIETŲ PLATINTOJAI
NEW JERSEY (Area code 201)
P. Macijauskas 998 - 6797

Ypatingai kviečiamas jaunimas,
pasipuošęs tautiniais drabužiais,
organizacijos su uniformomis ir vėliavomis.
Mišias aukos ir pamokslą pasakys

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
PIETŪS PARAPIJOS SALĖJE PO SUMOS
KUN. V. PALUBINSKAS, KLEBONAS

R. Graudis — 828 - 8624
A. Sta n kartie nė 942 - 2344
D. Dldžballenė 925-4761
Iš New Jersey organizuojamas autobusas

BROOKLYN, OUEENS (area code 718)
N. P. Baltrullonls 297 - 0991
A. Diržys 296 - 7385
Z. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kezys 769-3300, 229 - 9134
M. Šalinskienė 296 - 2244

KASOS jstalga — 441 - 6401

ŠIAURĖS NEW YORKAS
R. Bitėnas 914 961-7041

Balandžio 21, sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooklyne bus iškilmingos padėkos mišios. Giedos “Čiurlionio” ansamblis. Pamokslų
pasakys kun. S. Raila. Po sumos parapijos salėje atsisveikinimo su “Čiurlionio”
ansambliu pobūvis. Pietūs su gėrimais (“open bar”) 20 dol. Bilietus j šj pobūvį
reikia įsigyti Laisvės Žiburio raštinėje Iki balandžio 13 d.

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
105.9FMSEKMADIENIAIS9-10V.RYTO

LAISVĖS Žl BURlO RADIJAS

