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Kokia galinga 
ateistinė valdžia

4. Pagal LTSR Konstitucijos 
50 str. Bažnyčia atskirta nuo val
stybės, bet gyvenime yra kitaip: 
kai vyskupai ir vyskupijų valdy
tojai skiria ar iškelia iš parapijų 
kunigus, RRT įgaliotinis, kaip 
ateistinės valdžios atstovas, 
trukdant Bažnyčios gerovei, ga
lutinai apsprendžia kunigų para- 
pijon paskyrimų ar iškėlimų, 
kandidatų į vyskupus ar vyskupi
jų valdytojus parinkimų, dėsty
tojų į Kunigų seminarijų paskyri
mų, kandidatų į Kunigų semina
rijų priėmimų ir leidžia per mažų 
skaičių jų priimti, dėl ko yra di
delis kunigų trūkumas.

RRT. įgaliotinis kišasi į Kuni
gų Tary bų ir Konsultorių kolegi
jų sudarymų. Tai kišimųsis į 
Bažnyčios vidaus reikalus. Civi
linės valdžios pareigūnai, kišasi 
net į pamaldų tvarkų: kodėl tas. 
o ne kitas kunigas laikė pamal
das, kodėl melstasi už kenčia
nčius kunigus kalinius... Kišasi 
net į šeimas. į bažnytinių komi
tetų sudarymų...

Pasityčiojimas 
iš tikinčlŲjŲ

5. Krikščionybė Lietuvoje pir
miausia įvesta Vilniuje, todėl 
Vilniaus Katedra yra krikščioniš
kasis Lietuvos lopšys ir ši šven
tovė iš tikinčiųjų yra atimta.

Sv. Kazimieras yra Lietuvos 
globėjas, o jo vardo bažnyčia pa
versta ateistiniu muziejumi, 
kaip Klaipėdos tikinčiųjų auko
mis pastatyta bažnyčia paversta 
filharmonijos sale. Tai pasityčio
jimas iš tikinčiųjų.

Nesilaiko Helsinkio 
nutarimų

6. TSRS yra įsipareigojusi lai
kytis Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos, kurios 18 skyrius 
sako: "Kiekvienas žmogus turi 
teisę į minties, sųžinės ir religi
jos laisvę. Si teisė apima ir laisvę 
išpažinti savo religijų arba savo 
įsitikinimus pavieniui ir kartu su 
kitais, viešai arba privačiai, mok
slo skelbimu, pamaldomis ir re
liginėmis bei ritualinėmis apei
gomis”.

TSRS taip pat yra įsipareigoju
si vykdyti Helsinkio konferenci
jos susitarimus, kurių VII sky
riuje pasakyta: Dalyvaujančios 
valstybės gerbs žmogaus teises 
ir pagrindines laisves įskaitant 
minties, sųžinės religijos ir įsiti
kinimų laisvę...”, o X sk. pasaky
ta: “ Dalyvaujančios valstybės 
sąžiningai vykdys savo įsiparei
gojimus pagal tarptautinę teisę 
— tiek tuos įsipareigojimus pa
gal tarptautinę — - tiek tuos įsipa
reigojimus, kurie išplaukia iš vi
suotinai pripažintų teisės princi
pų bei normų, tiek ir tuos, kurie 
išplaukia iš tarptautinių, teisę 
atitinkančių sutarčių ir kitų susi
tarimų, kuriose jos dalyvauja”.

Todėl aukščiau išvardintos ti
kintiesiems skriaudos yra nusi
kaltimas tarptautiniams įsiparei
gojimams.

Išlaisvinti nuteistuosius
7. Kai kunigai ir tikintieji 

jiems daromas skriaudas ir 
šmeižtus iškelia viešumon, jie 
kaltinami Tarybų Sąjungos 
šmeižimu ir yra teisiami, kaip 
antai kunigai — A. Svarinskas.

Sov. S-gos vadovų tarpe vyk
sta kova tarp ūkinių reformų ir 
esamos tvarkos šalininkų. Eilė 
ekonomistų, advokatų ir žurnali
stų, matomai su gen. sekr. Gor
bačiovo žinia, įrodinėja, kad 
anksčiau paskelbtas kompromi
sinis ekonominis planas yra ne
pakankamas ir turi būti 
peržiūrėtas.

Kanados min. pirmininkas 
Brian Mulroney ir jos provincijų 
ministeriai pirmininkai pasirašė 
susitarimų, užbaigiantį Quebec- 
ko provincijos pastangas atsiskir
ti. Sis susitarimas turės būti pat
virtintas valstybės ir atskirų pro
vincijų parlamentų.

Pietų Korėjos prezidentas 
Chun Doo Hwan savo įpėdiniu 
parinko ištikimąjį draugų Roh 
Tao Woo.

Kinijos min. pirmininkas ir 
partijos vadas Zhao Ziyang žada 
šį rudenį partijos kongreso metu 
atsisaky ti vieno kurio posto, nes 
dabar darbo krūvis esųs per sun
kus.

Iš JAV į sovietinę Estiją de
portuotam estui Kari Linnas 
naujas teismas pagal Estijos pro
kuroro Kari Kimmel pareiškimų 
nenumatomas, nes nesu naujų 
duomenų bylai peržiūrėti.

Šri Lankos karo laivam sulai
kius Indijos žvejų laivų vilkstinę 
su medikamentais ir maisto pro
duktais Tamil giminės gyvento
jam, Indija numatytų paramų nu
gabeno į Šri Lankos šiaurę tran
sporto lėktuvais ir išmetė su pa
rašiutais. Šri Lanka šį žygį pava
dino krašto nepriklausomybės 
pažeidimu.

Argentinos parlamentas 
priėmė įstatymų, atleidžiantį 
nuo bausmės už jų padarytus nu
sikaltimus, kovojant prieš kairių
jų opozicijų, visus žemesnį už ge
nerolo laipsnį nusikaltimo metu 
turėjusius karininkus
Vakarų pramoninių valstybių 
galvų konferencija Venecijoj pa
reiškė principinį nusistatymų iš
laikyti laisvų laivų susisiekimų 
Persijos įlankoj ir prižadėjo tuo 
reikalu nuolat tartis, kad nutari
mas būtų efektyviai įgyvendin
tas. Beto, patvirtinto savo nusi
statymų stabilizuoti ginklavimosi 
lenktynes tarp Rytų ir Vakarų ir 
sumažinti turimų ginklų kiekius 
bei kovoti prieš terorizmų.

Kanada, kuri apsiginklavimo 
atžvilgiu Nato valstybių tarpe 
buvo užėmusi 13-tų vietų, nutarė 
per 15 m. šių būklę pataisyti, nu- 
perkant ape 12 branduoline 
energija varomų, bet branduoli
nių ginklų neturinčių pov. laivų, 
6 fregatas ir naujų tankų ir padi
dinti kariuomenės atsarginių 
skaičių 30,000 vyrų.

Popiežius Jonas Paulius II, at
vykęs į Lenkijų 7 dienų vizitui, 
buvo labai šiltai sutiktas, bet ne
pagailėjo raginimų vyriausybei 
gerbti pagrindines žmogaus tei
ses, rūpintis jų socialine ir ūkine 
gerove ir leisti jiem įsijungti į 
efvektyvų krašto valdymų.

Sovietinė Ekonomičeskaja 
Gazeta paskelbė, kad vyriau
sybė uždarė 1,000 štabo narių 
turintį Ekonominių ty rimų insti
tutų už neatlikimų krašto ekono
minio atkutimo programos.

Kinija pašalino iš pareigų miš
kų ministerį Yang Zhong už rim- 

' tų pareigų pažeidimų ir biurokra
tinį nesugebėjimų gesinant miš
kų gaisrus, kurių metu žuvo 193 
žmonės.
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KUNIGAI PRAŠO ATITAISYTI NETEISYBES
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 70

S. Tainkevičius, Jonas-Kastytis 
Matulionis.

Kai kurie katalikai pasauliečiai 
yra nuteisti tik už tikinčiųjų tei
sių gynimų. Jei vyriausybė lai
kosi Konstitucijos ir įsipareigoji
mų, juos reikia išlaisvinti.

Kreipiamės į Jus , kaip val
stybės Vadovų, kad minėtos anti
konstitucinės neteisybės ir disk
riminacijos tikintiesiems būtų 
pašalintos ir atitaisytos.

1985 metai.

Pareiškimų pasirašė 127 kuni
gai, kaip ir prašymų Lietuvos vy
skupams ir vyskupijų valdyto
jams.

(Kunigų pavardes praleidžia
me. nes jie nepažįstami ir mums 
nieko nepasakok

TEISMAI, KRATOS, 
TARDYMAI

Novosibirsko sritis. Pernai 
nuteistas Novosibirsko kunigas 
Josefas Svidnickis yra kalinamas 
Novosibirsko srityje, Kuibyševo 
mieste. Vasario 2 aplankę arti
mieji pasakoja, kad nors kunigas 
Josefas kaip visada giedrios nuo
taikos, jo sveikata smarkiai pašli
jusi. Jų žodžiais tariant, — atro
do, kaip nuimtas nuo kryžiaus.

Maitinimas labai prastas. 

Prof. Antano Maceinos minėjime prezidiumo stalas. Iš k. Antanas Sabalis, pravedęs 
minėjimų, Danutė Norvilaitė, kalbėjusi apie profesoriaus gyvenimų, prof. Tomas Ven
clova, kalbėjęs apie jo poezijų. Prie pulto kalba dr. Juozas Girnius apie jo filosofiją. 
Nuotr. Vytauto Maželio

JAV IR SOVIETŲ TEISININKAI NESITARS RYGOJE
dojami) agresijai prieš Afganista
no gyventojus. Anot pareiški
mo, “prievartinis gyventojų šau
kimas į karinę tarnybų ir (jų siun
timas) į agresyvų karų, kuriame 
jų gimtieji kraštai nedalyvauja, 
yra dvigubas tarptautinės teisės 
pažeidimas.”

Atsižvelgiant į dabartinę 
padėtį Pabaltijo valstybėse — 
rašo Hough — pasiūlymas su
ruošti amerikiečių ir sovietinių 
teisininkų konferencijų Latvijoje 
yra moralinė ir teisinė klaida. 
Nors tokia konferencija ir ne
pažeistų agresijos nepripažini
mo doktrinos raidės, ji pažeistų 
jos dvasių. Kaip oficiali visasą
junginė sovietinė organizacija, 
sovietinė teisininkų sąjunga Pa
baltijo teisiniame kontekste at
stovauja agresoriui.

Aukštai įvertinęs nepriklkau- 
somų Pabaltijo valstybių teisines 
institucijas ir konstitucijas, 
Hough primena Amerikiečių 
teisininkų sąjungai jos pastangas 
visame pasaulyje įgyvendinti 
teisingus įstatymus. Todėl, rašo 
pa, jos nariams nedera vesti de
rybas su sovietinės teisininkų są
jungos nariais Sovietų Sąjungos

Amerikiečių teisininkų sąjun
gos (American Bar Association) 
vadovybė nusprendė nesusitikti 
su sovietinių teisininkų organi
zacija Rygoje, kai anksčiau buvo 
planuota. S į konferencija, 
rugpjūčiui baigiantis, įvyks 
Maskvoje ar apylinkėse.

Kaip žinia apie Rygoje planuo
jamų "seminarų žmogaus teisių 
klausimu" pasirodė amerikiečių 
spaudoje, tarptautinės teisės 
žinovas ir studijos apie Pabaltijo 
aneksiją autorius VVilliam J. H. 
Hough III pasiuntė laišką ameri
kiečių teisininkų sąjungos pirmi
ninkui, Eugene C. Thomas’ui, 
nurodydamas, kodėl Latvija 
nėra tinkama vieta tokiai konfe
rencijai. Hough aprašė sovietų 
agresijų, teroro režimų ir 
pabrėžė, kad daugelis pasaulio 
valstybių atsisako pripažinti Pa
baltijo užgrobimų teisėtu.

Savo laiške Hough taip pat 
painformavo, kad Europos Par
lamentas šiuo metu svarsto pa
reiškimų, kuriame būtų išreikš
tas “pasipiktinimas vis gausėja
nčiais pranešimais, kad Sovietų 
Sąjunga šaukia j karinę tarnybą 
jaunus pabaltiečius, (kurie nau-

siuntinius išvagia kriminalistai. 
Neseniai kunigą buvo ištikęs 
sunkus širdies priepuolis. Ank
sčiau jis dirbo virtuvėje, dabar 
perkeltas į kitą darbų — tampo 
lentas.

Pasimatyti leista tik per stik
linę pertvarų, kalbėti tik rusiš
kai.

Panevėžys. 1985 spalio 24 pas 
kraštotyrininkų Jonų Ruzų atėjo 
penki milicininkai ir, palikę kra
tos orderį, apie tris valandas 
darė kratų. Po to atėjo apie 10 
saugumiečių ir vėl išnaršė visų 
kambarį. Čekistai slėpė savo pa
vardes, nenorėdami pasisakyti. 
Vėliau paaiškėjo, kad vienas iš 
jų buvo pavarde Skudas.

Saugumiečiai pasiėmė spau
sdinimo mašinėlę, kibo prie ofi
cialiai spausdintų Tvasiovskio 
eilėraščių, sakėsi atėję atimti ir 
sunaikinti Vaidulio atsiminimų, 
o Ruzų gųsdino, jei jis nesurink- 
siųs visų šešių atsiminimų eg
zempliorių, gausius šešerius me
tus kalėjimo. J. Ruzas surado 
vienų kitų atsiminimų egzem
pliorių ir pristatė juos saugumui.

Po kratos J. Ruzų ir O. Ru- 
zienę išvežė tardymui, rytojaus 
dieną jie buvo pakartotinai tar
dyti.

Viduklė. . Raseinių rajonas. 
1985 lapkričio 30 į Raseinių sau-

i nukelta į 2 psl.)

Sekliai cerkvėje
Ačiū Dievui, cerkvė buvo pil

na žmonių, vyko pamaldos. Įsi
maišiau į žmonių minių, apsi- 
rišau skarele, užsivilkau megztu
kų. Visa tai turėjau su savimi. 
Pasisekė ir pažįstamus perspėti, 
o pati pasitraukiau nuošaliau, 
prie durų, kur pasienyje stovėjo
žemi suoleliai ir kur sėdėjo se
nutės.

Po kurio laiko pastebėjau du 
jaunus vyrus, kurie įdėmiai 
apžiūrinėjo visus esančius 
cerkvėje. Buvo aišku, kad kažko 
ieško. Pasivedžiau Dievo valiai 
ir laukiau, kas nutiks.

Priešais mane buvo Vladimiro 
Švč. Motinos Ikona — paveik
slas. Šmėkštelėjo tokia mintis: 
“jeigu manęs šiandien neareš
tuos, tai reikš, kad Švč. Motinėlė 
nori, jog rašyčiau prisimini
mus.”

Du vyrai pamažu artėjo. Jų 
akys įsisiurbdavo į kiekvieną vei
dą. Tuo metu už mano nugaros 
sėdėjusi senutė atsistojo išeiti, ir 
aš atsisėdau į jos vietų ant žemo 
suolelio, šalia kitų senučių. Pa
lenkiau galvų, ant kaktos užtrau
kiau skarelę. Buvau tikra senutė. 
Gi priešais stovėjo žmonės lyg 
koks mūras.

Tie jauni vyrai tikriausiai nė 
dėmesio nekreipė į sėdinčias se
nutes, nes cerkvėje sėdi tik visiš
kai seni ir ligoniai. Suolelių ne
daug, ir vietas užima net prieš 
pamaldas.

Dėkoju Dievui ir Švč. Mo
tinėlei. Kiekvienoje šventovėje 
jautiesi lyg patekęs į dangaus 
prieangį..

Nepastebėjau, kaip baigėsi 
pamaldos. Ėmė žmonės skirsty
tis. Padėjau šalia sėdinčiai senu
tei atsistoti ir, jų lydėdama, kartu

okupuotoje šalyje, nes tuomi 
būtų pažeistas valstybių teises 
saugantis įstatymas. Sovietiniai 
teisininkai neturi teisės ruošti 
konferencija šalyje, kurios pi
liečiai atmestų tokių organizacijų 
jei jiems tuo suteikta tarptauti
niai pripažinta laisvo apsispren
dimo teisė. Hough neabejoja, 
kad amerikiečių teisininkai atsi
sakytų dalyvauti konferencijoje 
su turkų teisininkais šiaurinėje 
Kipro salos dalyje, su maro
kiečių teisininkais vakarinėje Sa- 
haroje, su Libijos teisininkais 
šiauriniame Čade, ar su Pietų 
Afrikos teisininkais Namibijoje. 
Kaip ir Pabaltijo valstybės, 
šios teritorijos yra oku
puotos, pažeidžiant tarptau
tinę teisę. Jeigu norime tartis 
su Sovietų Sąjungos teisininkais, 
tarkimės jų teritorijoje, kuri 
teisėtai priklauso Sovietų Sąjun
gai — pareiškia William Hough.

Savo atsakyme į šį laiškų. JAV 
teisininkų Sąjungos pirmininkas 
pareiškė sutikus su jo argumen
tais; jis jau anksčiaua buvo d avęs 
nurodymus, kad konferencija 
nebūtų ruošiama Latvijoje.

(Elta)

su žmonių minia, išėjau pro šalu
tines duris. Šventoriuje ėjau 
prie pat cerkvės sienos, pasilen
kusi, kalbėdamasi su senute. Jų 
palydėjau, įsodinau į autobusų. 
Mes ėjome visai kitu keliu, negu 
atėjau, tai “uodegos” — seklio 
nesimatė.

Sugrįžus namo, tuoj sėdau
rašyti prisiminimus. Kai sutikau 
pažįstamus, tada buvusius 
cerkvėje, jie man pasakė, kad 
pirmą kartą matė taip grubiai 
apžiūrinėjant žmones, ir labai 
bijojo, kad mane gali atpažinti.

Sutiko Vladę Lapienių
Kiek vėliau Gerasis Dievas 

leido susitikti su Vladu Lapie
nių, tuo metu besislapstančiu 
nuo KGB. Nežiūrint savo 79 
metų amžiaus, visada buvo kupi
nas energijos ir krikščioniško op
timizmo. Daug dirbo, ne
gailėdamas savęs.

Vladas Lapienis, kaip ir kiti 
mūsų tautos sųžinės kaliniai, su 
džiaugsmu kenčia dėl Dievo ir 
Tėvynės. Testiprina Visagalis 
visų sųžinės kalinių jėgas sunkia
me, bet garbingame Gulago ka
nčių kelyje.

Nuostabusis Petras Paulaitis
Turėjau laimės pamatyti ir iš

sikalbėti su didžiuoju mūsų tau
tos kankiniu Petru Paulaičiu, ku
ris už meilę ir ištikimybę Dievui 
ir Tėvynei iškalėjo 35 metus so
vietiniame Gulage. Tik pagalvo
kime — 35 metais baisiausių ka
nčių, pažeminimo, n užmogini- 
mo. Bet visa tai jo nepalaužė. 
Neveltui Šv. Rašte pasakyta: 
“Tiesa jus padarys laisvus!” Pe
tras Paulaitis liko kūdikiškai gie
dras, o jo nuolankumas ir meilė 
visiems, net priešams, jaudino 
iki ašarų. Neveltui net čekistai 
jį vadino moralinio tyrimo etalo
nu.

P. Paulaitis — neeilinis Dievo 
malonės stebuklas. Kai jau 
baigėsi 35 metų kančių Gulage, 
vienas aukšto rango čekistas pak
lausė, ar jam negaila tų 35 iš jo 
gyvenimo išbrauktų metų?

Į tai ponas Petras (kaip jį kali
niai vadino), atsakė: “Man gaila 
tik vieno, kad, būdamas mažos 
tautos — Lietuvos sūnus, nesu
gebėjau apginti jos laisvės nuo 
daug gausesnių sovietinių oku
pantų.”

Gulage visų tautų ir įsitikini
mų geros valios kaliniai seniai 
lenkėsi prieš jo moralinę didybę 
ir žmogiškų šilumų — mokė pa
sidalinti paskutiniu duonos kų- 
sniu su karceriuose išsekintais 
kaliniais, kiekvienų paguosti, 
išklausyti, sustiprinti. Kitų tau
tybių kaliniai šventai pavydėjo 
mums, lietuviams, kad ponas 
Petras ne jų tautybės. Kai per
kelti iš vieno lagerio į kitų lagerį 

_ kaliniai susitikdavo, tai pirmiau
sia klausdavo, kaip gyvena ponas 
Petras, ar sveikas. Tik po to klau
sdavo apie savo tautiečius.

(Bus daugiau)

J
Į-

APIE POPIEŽIAUS 
KELIONĘ LIETUVON

Popiežiui lankantis trečią kar
tų Lenkijoj, kur jis visur entuzia
stingai sutinkamas, amerikiečių 
spauda ir TV spekuliuoja apie 
popiežiaus kelionę Lietuvon.

Prieš dvejus metus Maskva at
metė popiežiaus prašymų leisti 
jam apsilankyt Lietuvoje. Dabar 
gi, Maskva sugestijonuoja Mask
voje apsilankymo galimybes mi
nint 1000 metų krikščionybės 
įvedimo jubiliejų Rusijoje.

Nuo tokios Maskvos daromos 
propozicijos Vatikanas laikosi 
atokiai ir daro spaudimą, kad 
būtų leista lankytis Lietuvoje ir 
Ukrainoje apvaikščiojant bažnv- 
tinius jubiliejus.
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

JAV informacijos agentūros 
direktorius Charles Z. Wick, 
lankydamasis Sov. S-goj, 
skundėsi, kad sovietų spauda 
skleidžianti žinias, jog JAV esą 
išradusios juodosios rasės žmo
nes žudančias, lxrt baltųjų žmo
nių neliečiančius dujas, ir reika
lavo jų skleidimų sustabdyti ir 
JAV atsiprašyti.

JAV’ apkaltino Kiniją, kad ji 
pardavė Iranui Silksvonn raketų, 
kurias Iranas išdėsto Persijos 
įlankoj pagal Horniuzo sąsiaurį.

Minint Vakarinio Jordano 
kranto Gazos ruožo ir Golon au
kštumų okupacijų. Izraelis su
ruošė iškilmes ir demonstraci
jas, o arabų studentai surengė 
demonstracijas Bethlehein, He- 
bron ir Nablus universitetuose 
prieš okupacijų. Sklaidant de
monstracijas. du arabų studentai 
buvo sužeisti.

— Lietuvos valstybiniame 
akademiniame operos ir baleto 
teatre įvyko Vincenzo Beiliui 
operos Norma premjera. 
Spektaklj kūrė dirigentas — Lie
tuvos nusipelnęs artistas V. 
Viržonis, režisierius — Lietuvos 
nusipelnęs artistas E. Domar
kas, dailininkas — Lietuvos nu
sipelnęs meno veikėjas H. Cipa- 
ris, chormeisteriai — Lietuvos 
nusipelnęs meno veikėjas A. Ar
minas ir R. Tilvikas. Libretų 
vertė V. Giedra. Pagrindinius 
vaidmenis paruošė: Normų — 
Lietuvos liaudies artistė L Mil
kevičiūtė, J. Ciurlaitė, S. 
Gižaitė, Adalgisų — liaudies art
istė N. Ambrazaitytė ir Lietuvos 
nusipelnusi artistė A. Sta
siūnaitė, Pollione — Lietuvos 
artistas B. Tamašauskas, A. Tve- 
raga, Z. Žemaitis, Oroveso — 
Lietuvos liaudies artistas V. 
Prudnikovas, V. Bakula, R. Ba- 
talauskas.

— Vilniuje, tarp Karoliniškių 
ir Lazdynų mikrorajonų, 
gražiame miško kampelyje, 
įrengtas vaikams Pasakų parkas.

— Alytaus rajono Krokialau
kio kultūros namų meninė agit- 
brigada “Aitvarai” davė 500-ųjį 
spektaklį kolūkiečiams. “Aitva
rai” jau dvidešimt metų lankosi 
įvairiuose rajonuose ir visuomet 
yra laukiami už savo atliekamas 
programas. Kolektyvas yra aš- 
tuoniolikų kartų tapęs rajono lau
reatu, o tris kartus Lietuvos. Jo 
vadovas, meno saviveiklos 
žymūnas V. Tamulynas pats rašo 
scenarijus, režisuoja. Jam talki
na mokytojos V. Januškevičienė 
ir B. Karpičienė, o faktus renka 

visi. “Aitvarai” padėjo išgyven
dinti daugelį negerovių ir pusiau 
juokais, pusiau rimtai kalbama, 
kad jie padėjo sustiprinti darbo 
drausmę, viešų tvarkų ir drau
sminu labiau už milicijos darbuo
tojus.

uos. M. K. Čiurlionio namelyje 
buvo atlikti jaunųjų lietuvių, lat
vių ir estų kompozitorių kūri
niai, o iš įrašų pagrota suomio ir 
vengro kompozicijos. Dainavo 
kamerinis choras “Polifonija” ir 
vokalinis Trakų senosios muzi
kos ir šokio ansamblis “Muzeum 
musicuin”. Rugpjūčio mėnesį 
bus pažymėta 150-metis Druski
ninkų miesto įkūrimo sukaktis.

— Klaipėdoje, pavasariais 
vyksta tradicinis renginys “Kny
ga ir vaikystė’, kuomet į 
Klaipėdų atvyksta grupė vaikų 
rašytojų ir leidėjų. Šiemet rengi
nys pradėtas teatralizuotu kon
certu kur buvo pristatyti poetai, 
rašytojai literatūros kritikai, lei
dyklų redaktoriai ir vietos litera
tai. Buvo paskelbta labiausiai 
skaitoma Klaipėdos miesto vaikų 
knyga — apysaka “Zuika 
padūkėlis”.

— Taline vyko Pabaltijo re
spublikų fotografų ir teoretikų 
seminaras “Šiuolaikinės fotogra
fijos problemos”. Renginio metu 
veikė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tradicinė bienalė “Gintaro 
kraštas 87”. Didysis laimėjimas

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, East 
NorthportK, N.Y. 11731. TeL 515 365-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond HH1, N.Y. 11418. ToL 718 441 -2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HigMand Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forost 
P'way SL), Woodtiaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxoira, Jr. laidotuvių direktorius, Near
si*. Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y.Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tėfef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Sovietų Sąjungos ortodoksu 
bažnyčia grąžino šventiko teises 
šventikui Gleb Jakunin. kuris už 
protestus dėl religijos persekio
jimo buvo įkalintas ir neteko 
šventiko teisių.

Per tūkstantį Rytų Berlyno 
jaunimo susirinko prie Berlyno 
sienos Vakarų Berlyne vyksta
nčio rock koncerto pasiklausyti, 
bet. policijai pradėjus juos sklai
dyti. pradėjo šokauti, reikalau
dami nugriauti sienų. Demon
stracijos vyko kelias dienas.

James R. Schlesinger. paskir
tas ištirti JAV ambasados rūmų 
Maskvoj sauguo patikimumų, 
priėjo išvados, kad rūmai dėl 
juose paslėptų elektroninių pa
siklausymo įrenginių turėtų būti 
perstatyti.
• Prezidentas Reagan panaiki
no kai kuriuos Japonijos gami
niam taikomus muito moke
sčius.

Čekoslovakijoj vykusio teismo 
metu.paaiškėjo, kad aukštų par
tijos ir vyriausybės narių tarpe 
yra įsigalėjusi korupcija, išeikvo
jimai ir lėbavimas.

Romoj prie JAV ambasados 
rūmų buvo išsprogdintas sprog
menų prikrautas automobilis, o 
prie Britanijos ambasados — 
bomba, bet žmonių aukij nebu
vo.

— Vilniuje. Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijos kultūros 
rūmuose, įvyko tradicinis Sovie
tų Sųjungos - Suomijos mėgėjiš
kų filmų draugystės festivalis. 
Suomijos kino mėgėjai atvežė 10 
dokumentinių ir vaidybinių juo
stų. Buvo rodomos trumpa- 
mctržinės juostos iš Leningrado. 
Moldavijos, Latvijos ir Estijos 
bei Lietuvos. Buvo atvykusių 
svečių iš Lenkijos ir Jugoslavi
jos. Jugoslavai atsivežė savo de
vynis geriausius kino mėgėjų 
darbus. Festivalio dalyviai pa
matė apie 40 filmų.

— Druskininkuose įvyko Jau
nimo kamerinės muzikos die*-

teko kauniečiui R. Požerskui.
S.L.K.

IŠKILMĖS VVASHINGTONE

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

Izraeliui buvo perduota iš J. 
T. saugomų karo nusikaltėlių 
bylų 489 bylos. Daugiau bylų 
bus perduota vėliau. Šiuo metu 
6 valstybės. (JAV, Australija, 
Olandija, Jugoslavija, Danija ir 
Graikija), sudariusios komisijų 
karo nusikaltimam tirti, sutinka, 
kad bylos būtų padarytos visiem 
prieinamos. Komisijų sudarė 17 
valstybių.

V ietnamo karo meto dezerty
ras amerikietis eilinis Douglas 
Beame, praleidęs 17 m. Australi
joj, sugrįžo namo.

Sov. S-ga šiuo metu nežada 
padidinti savo karo laivų skai
čiaus Persijos įlankoj.

New Yorko Atletų Klubo pirmininkas Antanas Mičiulis ir 
ŠALFAS Sąjungos pirmininkas Pranas Bemeckas tariasi žai
dynių reikalais. Nuotr. Alg. Šilbajorio

Birželio 28 — tai data, vis 
dažniau pasirodanti lietuviškoje 
spaudoje. Kiek tai dienai yra ski
riama širdies, pastangų, planavi
mo bei pasiruošimo tai neįsijun
gusiems į tų darbų sunku įsivai
zduoti. Visų viltys yra dedamos, 
kad viskas vyktų kuo įspūdin
giau, prasmingiau, kad mūsų 
pačių širdys būtų paliestos šios 
sukakties gilia prasme ir kad ki
tataučiai pamatytų ir įvertintų 
mūsų praeitį ir siekius.

Radijo programos Amerikos 
Balso atstovas dalyvaus arki vysk. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
iškilmėse Vatikane ir pažadėjo iš 
ten tiesiogiai perduoti šį didingų 
įvykį šventės dalyviams Wa- 
shington.

Štai to iškilmingo savaitgalio 
programa:

Birželio 26, penktadienį, 7:30 
vai. vak. muziko Jono Žuko var
gonų koncertas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Tautinėje šven
tovėje, Michigan Avė. ir 4th 
Street N.E., VVashington, D.C

Birželio 27, šeštadienį, 7 vai 
vak. Čiurlionio Tautinio an
samblio lietuviškų dainų ir muzi
kos koncertas ukrainiečių katali
kų Tautinės šventovės salėje.

4250 Harevvood Road, N. E. VVa
shington, D. C.

Birželio 28, sekmadienį, 12 
vai. dienos iškilmingos mišios 
Tautinėje šventovėje. Čiurlionio 
ansamblis giedos a. a. Alfonso 
Mikulskio sukurtas mišias už 
Lietuvą. Prie pagrindinio įėjimo 
— Baltimorės Lietuvių muzie
jaus kryžių paroda. 2:30 vai. po
piet Ukrainiečių katalikų Tau
tinės šventovės montažas, paro
dos ir pabendravimas.

Atvažiuojantiems iš toliau re
komenduojama Carlyle Suite 
Hotel. 1731 New Hampshire 
Avė., N.W., VVashington, D.C. 
Šis viešbutis yra prie raudono
sios traukinuko (Metro) linijos, 
kuri prieina prie Katalikų uni
versiteto stoties. Ten išlipus, ga
lima nueiti į Tautinę šventovę 
bei Ukrainiečių salę, kur ir vyks 
visos iškilmės. Siūlome pa
minėti, kad atvykote į krikščio- 
nvbės jubiliejaus šventę ir gal 
gausite nuolaidų. Nuolaidų 
buvo pažadėję duoti anksti pasi
dariusiems rezervacijas, o su 
vėlyvesniais nieko tikro. Vieš
bučio telefonas 202 234-3200.

Janina Čikotienė

GORBAČIOVO “PERSITVARKYMAS” VEIKIA

Sovietų Sųjungos aukščiausio
jo teismo sesijoje, teisminė kole
gija — TSRS aukščiausiojo tei
smo narys, liaudies tarėjai, ge
neralinio prokuroro padėjėjas ir 
gynimo advokatei dalyvaujant 
buvo nagrinėjama Uzbekistano 
komunistų partijos Bucharos sri
ties komiteto pirmojo sekreto
riaus Karimovo byla.

Teisminio nagrinėjimo metu 
nustatyta, kad Karimovas, nau

dodamasis savo atsakinga tarny
bine padėtimi, sistemingai ėmė 
didelius kyšius iš daugelio pa
reigūnų ir pats duodavo kai ku
riems. Už padarytus nusikalti
mus Karimovas nuteistas — 
sušaudyti. Jo susikrautas turtas 
konfiskuotas.

Asmenų dalis, kurie davė Ka- 
riinovui kyšius ir gaudavo iš jo 
jau nuteista, o kitus TSRS proku
ratūra tardo.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” -WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St, Auburn, MA 0150. Tel. 617753- 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — "Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Siu kas, Direkt, 
234 Su n Irt Dr., VVatchung, N. J. 07060. Tel. 201 753-5636.

N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV JONO KAPINIU

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside,

Tasolino

A MEM0RIALS
66 - S6 M) ST. MIDDI.E \ ILI.AGE’ Ųl EE\S \ 

PHONES (718) 326 - 12-S2 326 - 315
TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE ’

KVECAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109 - 22 Myrtle Avenue
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

New Yorko moterų tinklinio komanda, II-ros vietos laimėtoja 
ŠALFAS žaidynėse, iš kairės: Daiva Šilbajorienė, Gina Vebe- 
liūnaitė, Audrė Razgaitienė, Regina Senken, Austė, Nina ir 
laima Jankauskaitės, RamunėRygelytė. Nuotr Alg Šilhajoiio

(atkelta iš 1 psl.)

gumų buvo iškviesta Viduklės 
gyventoja M. Saukienė. Tardy
tojas kaltino M. Saukienę kažko
kiu baisiu nusikaltimu, padarytu 
1984 gegužės mėnesį, jai gulint 
Raseinių ligoninėje.

Pasirodo, kad tuo didžiuoju 
“nusikaltimu buvo laikoma tai, 
kad ligonė su savimi turėjo 
rožančių, sąsiuvinį su maldomis 
ir jame įdėta kun. A. Svarinsko 
nuotrauka.

Čekistas šaukė ant tardomo
sios, kaip ji galinti nešiotis su sa
vimi ir dar kitiems rodyti tokio 
didelio nusikaltėlio nuotrauką. 
"Ir melstis už jį negalima" — pa
keltu tonu šaukė pavardės nepa
sisakęs saugumietis.

Moteris paaiškino, kad kuni
gas nenusikaltėlis, liet ateistų 
melo ir šmeižtų auka. “Mes, ti

kintieji. meldžiamės ne tik už 
kunigus kalinius, bet ir už visus 
paklydusius, tame tarpe ir jus, 
saugumiečius”, — kalbėjo M. 
Saukienė. Moteris priminė čeki
stui, kad kun. A. Svarinskų 
valdžia turėtų amnestuoti, nes ir 
ji pati dabar tęsia kunigo pradėtų 
kovą prieš girtuokliavimą.

Įpykęs saugumietis kaltino 
kun. A. Svarinską žmogžudyste. 
Tardytojas laikė nusikaltimu 
tai, kad Saukienė ligoninėje

•šai pasakojusi apie kun. A. 
Svarinsko teismą Vilniuje.

Čekistą domino, kaip tardo
moji vertina popiežiaus veiklą, 
ir pats aiškino, kad, išrenkant 
Joną Paulių II popiežiumi, buvo 
padaryta didelė klaida, l>e to, ga
rantavo, kad Lietuvoje niekada 
nebus taip, kaip Lenkijoje. Tar
dymas užtruko dvi valandas.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTE LEXĄ

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 7 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTUR(a

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300
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Žodžiai iš Telšių katedros

Darbininko redakcijų pasiekė 
Lietuvos krikšto sukakčiai skir
tas paveikslėlis, apie kurį ir nori
me čia pakalbėti. Tai yra sų- 
lankėlė — sulenktas lapas, kurio 
priekyje yra paveikslas, viduryje 
du puslapiai palikti rašyti, pa
skutiniame puslapyje surašyta 
visa metrika.

Ta metrika surašyta vokiškai, 
kad karalius Jogaila ir didysis 
Lietuvos kunigaikštis Vytautas 
Didysis prieš 600 metų apkrikš
tijo Lietuvų. Ir kodėl surašyta 
vokiškai, nes sųlankėlė išleista 
Vokietijoje ir taikoma vokiškai 
kalbantiems žmonėms.

Kas jų išleido, neparašyta. Gal 
lietuviai kunigai, gal kokie vie
nuoliai, ar šiaip organizacijos, o 
gal ir kokia vokiečių draugija-pa- 
norusi pagarsinti Lietinį ir pri
sidėti prie jos s argų palengvini
mo.

Kaip laiške siuntėjas praneša, 
šio kūrinio originalas esųs paka
bintas Telšių katedroje. Kirk 
mum žinoma, Telšiuose gyvena 
vienas geras medžio drožėjas 
Atrodo, kad jis bus sukūręs šių 
Lietuvos krikštui prisiminti 
kompozicijų.

Pirmiausia pastebime gražiai 
ir švariai išpiaustytį įraš^. 
Raidės paauksuotos, nes pati su
kaktis juk labai svarbi. Tos gi 
raidės gotiško stiliaus. Ir kodėl?

Atrodo, kad autorius tai pa
darė sųmoningai, nes krikščio
nybė j Lietuvį atėjo vėlyvosios 
gotikos laikais. įvesti ir orna
mentai gotiški, nors pats figūrų 
traktavimas jau nėra toks gotiš
kas.

Autorius sukomponavo pa
grindinius Lietuvos krikšto 
veikėjus ir juos pastato lietuviš
koje panoramoje-prie Gedimino 
pilies Vilniuje. Karalius Jogaila 
laiko krikšto marškinėlius. \ y- 
tautas Didysis — žvakę. Krikšte

Štai
1392 m. kovo 16 d. nurašant Taline ketinius Min
daugo dokumentus, priduriama pastaba, kur apie 
tranzuinavimų pasakyta, kad šiuos dokumentus 
reikės turėti ordinui įvairiose vietose, vpač Romos 
kurijoje. Jų nedrįstama siųsti, nešti ar leisti kam 
nešti dėl pavojingos jūrų kelionės ir netikrų kelių ln 
Pastaba sako, kaip ordinas vertino Mindaugo doku
mentus net daugiau, kaip |>o šimto metų. Iš to lei
stina spręsti, kad jis tarėsi juos gavęs kaip atpildų 
už krikšto malonę ir karališkų vainikų. Tat! tikėtinas 
ir eiliuotos kronikos liudijimas, kad Mindaugas jau 
pirmame susitikime su Livonijos magistru pasi
žadėjo perleisti jam “turtingas ir derlingas žemes 
Iš dokumentuose suminėtų perleistinų kraštų 
Mindaugas tegalėjo dovanoti ordinui tik Žemaitiją. 
Ji gal jam ir nepriklausė. Kitos dokumentuose su
minėtos dovanotos žemes, kaip Dainava, Nadruva, 
Skalia, buvo už. besikuriančios Lietuvos ribų ir tik 
kryžiuočių gal laikytos priklausančios Mindaugui 
Jei ordinas tikrai tikėjosi tuos kraštus gauti, tai, su
tinkant su Forstreuteriu, galima sakyti, kad jis jvei 
daug išnaudojo draugystę su Mindaugu 11

Krik ščionio Mindaugo laikysena po krikšto 
neatnešė taikos Jų griovė žemaičiai, nepaisydami 
|o užmegztų taikių santvkių su Livonijos ordinu Sis 
puolė juos ir jie gynėsi Eiliuotos kronikos autorius 
trumpai apibūdina kovas “Buvo deginimai ir pieši
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ja vyskupas. Kiek nemalonų: 
įspūdį padaro, kad tas vyskupas 
vandenį pila kaire ranka, pila dar 
iš įsočio. Paprastai krikšto sce
nose vaizduojami maži indeliai 
ar net kokios vandens kriauklės. 
Atuido, kad autorius norėjo 
užakcentuoti to krikšto svarbų. 
Ąsotis pilnas, nes reikės daug 
pakrikštyti.

Be to ųsočio perkelti į savo 
dešinę rankų jis negalėjo. Jis 
turėjo į kompozicijų įvesti 
kryžių, pastatyti tiesiai Lietuvos 
širdyje, ties Gedimino pilimi, 
todėl vyskupas ir negalėjo deši
ne ranka lieti vandenį, o kairėje 
laikyti kryžių.

Figūros pavaizduotos kiek pri
mityviai, sustingusios, toks Jo
gaila labai’ sustingęs ir išsi
gandęs. Vytauto karūna per di
delė ir per sunki.

Krikštija Lietuvos bajorų, ka
rį. nes šis su šarvais, šalmų 
nusiėmęs. Bet ir šis lietuvių tau
tos atstovas nėra toks jau lietu
viškas. labiau jis panašėja į kokį 
svetimšalį pirklį, o ne į lietuvį.

Bet — visų tai reikia pamiršti. 
Jie padarė, kų galėjo tose sųlygo- 
se Ir tai paliks kartų kartoms. 
O kų padarys čia esančios lietu- 
v iškos parapijos, kų jos pakabins 
bažnyčiose, kad primintų Lietu
vos krikšto sukaktį?

Gia mes turime visas sąlygas, 
lietuvių dailininkų, skulptorių 
taip pat turime. Čia nereikia 
varžytis, prašyti kokių partijos 
leidimų. Galime daryti, kų tik 
norime. Bet ar mes padarysime?

O būtų gera, kad kiekvienoje 
lietuviškoje parapijos bažnyčioje 
liktų kokia memorialinė lenta, 
skulptūra ar paveikslas. Hartfor
de prie katedros pastatė lietuviš
kų kryžių ir visiems katedros lan
kytojams jis primins Lietuvį, jos 
krikštų.

Los Angeles lietuviui jau kuris 
laikas palaiko gražų paprotį: pa
gerbia savo kolonijos iškilesnius
narius. Neseniai buvo pagerbtas 
laureatas rašytojas Jurgis Gliau
dą, lietuvių tautos dainius lau
reatas poetas Bernardas 
Brazdžionis, o gegužės 31 ilga
metis šios parapijos kietumas 
prel. Jonas A. Kučingis, dabar 
Švenčius kunigystės 50 metų su
kaktį.

Gegužės 31, sekmadienį, iš
kilmės pradėtos mišiomis, kurio
se dalyvavo vysk. Vincentas Bri-

Taigi, žodžiai ateina iš Telšių 
katedros ir kviečia mus kų nors 
padaryti, išleisti ir tokių su
laukėję, kuri būtų prieinama ir 
amerikiečiams ir lietuviams ir 
kuri kalliėtų kaip krikščionybės

Lietuvos krikšto jubiliejaus reljefas. Originalas pakabintas Telšių katedroje. Vokietijoje 
su šiuo paveikslu išleido sųlankėlę. Reikiami įrašai padary ti vokiečių kalba.

mai Kaip tik tuo metu (1252 Li oniečiai ėmė stati ti 
Klaipėdos pilį galbūt gavę Mindaugo "dovanoji
mus . Iškilo žemaičių vadas Alminas iAlemanus), 
pasak kronikininko, salinus karžygis. geriausias 
visų žemaičių . Gal jis ir vadovai o žemaičių kovoms 
v isų laikų (iki 1260), nors eiliuotos kronikos autorius 
jį tik kartų mini. Kronikininko liudijimu. Alemanas 
kalbėjo žemaičiams: Jei jums, žemaičiai, patiks, aš 
pulsiu krikrikščionis kuršius... Kai mes nugalėsime 
ir sugurinsime juos, tada ir Mindaugas turės pasi
duoti mums, nors dėl to jis galėtų ir siusti . ~ Liu
dijimas aiškiai r<xlo, kad žemaičiai piktinosi pasi
krikštijusiu Mindaugu ir atkakliai laikėsi pagonybės.

Pasakojimų apie kovas kronikininkas pertraukė 
kalba apie sutartas paliaubas Del jų žemaičiai pa
siuntiniai vy ko į Rygą tartis su kryžiuočiais. Magi
stras sutiko tartis pirma pasikalbėjęs su arkiv v skupu. 
komtūrais ir miestiečiais Pagal kronikininko raštų, 
tariantis dėl paliaubų, prisimintas ir Mindaugas Ta 
proga reikšta viltis, kad “Viešpats Dievas . atvers 
žemaičius ir parinly s jiems kelių, kuriuo ėjo I .letuv os 
karalius. Jis buvo atverstas Įier kelias dienas ir 
išsižadėjo pagony l>ės . Lis oniečiai liande atv ersti ir 
žemaičius pasiuntinius. Jiems nepavyko. Tada 
nuspręsta duoti žemaičiams dvejų metų paliaubas 
Žemaičiai buvo patenkinti jomis ir patvirtino sutartį 
savo krašto papročiu — sudauždami rankas su magi
stru Sugrįžę pas sav uosius, žemaičiai pranešė krašto 
v v resniesiems ir gerai atsiliepė apie magistrų

Abi puses ištikimai laikėsi paliaubų. Rv gos pirk
liai saugiai keliaudavo ir į Lietuvį per dvejus metus 
prekylios reikalais Ir Žemaitijos pirkliams buvo at
viras kelias į Livonijos kraštų Po (vdiaubų kovos 
atsinaujino net plačiu mastu Ordinas brovėsi į 
Žemaitijų, pasistatė pirmų pilį jų krašte — Jurliarkų 
(1259). Žemaičiai gynėsi ir puolė naujų pilj ir kitur 
Atkaklios kovos |vasiliaige Durlies kauti neini' 
Žemaičiai laimėjo antrų didelę jiergalę po Šiaulių 
kauty mų ■ 1236)

Su Durbės pergale pinamas ir jo apostazijos 
klausimas. Jis keltas labai seniai lenkų istoriko J. P. 
Kitkovskio. geriausios ir lig šiol nepralenktos Min
daugo monografijos autoriaus 1 ’ Paskutiniu laiku 
apostazijos klausimų pajudino ir Damauskas.11

Kalbant apie Mindaugo apostazijų. visų pirma 
reikia pabrėžti, kad jam krikštas buvo politinis ma
nevras. Krikšty damasis jis išjungė kryžiuočius iš 
priešų sųjungos. o su kitais jis pajėgė apsidirbti. 
Nenuoširdu M indango krikštų paži mėjo ir \ olinijos 
kronika, rašydama: Jo krikštas buvo pataikaujantis 
Istivo Apie tiesiog dramatiškų Mindaugo grįžimų 

į pagonybę rašo eiliuotoji kronika Joje rašoma apie 
Mindaugo apostazijų. minint kartu irTreniotų. kuris 
buvo karaliaus giminaitis ir dvariškis Kronikos au
torius dar pasakoja, kad Treniota padėjo žemaičiams 
atitraukti Mindaugų nuo krikščionybės Treniotos 
nuvesti pas Mindaugų jie kalbino jį grįžti į pagony l>ę 
ir tarp ko kito priminė jam, jog jo tėv as buvęs didelis 
karalius ir per visų amžių neturėjęs sau lygių Dar 
žemaičiai įtikinėjo Mindaugų, kad latviai ir Iv v iai 
susidės su juo, nes ir jie pageidauja tapti pagonimis 
Žemaičių ir Treniotos paveiktas, Mindaugas vėl 
grįžoį pagonį bę. Minėtos kronikos žiniomis, jis tuo
jau ėmė persekioti krikščionis \ ienus kaimo, kitus 
žudė. Jo draugistė su krikščionimis pasiliaige

Po .ųvostazijos Mindaugas su Treniota tuojau 
traukė už. Dauguvos į Ivvių ir latvių sritis (.ai 
tikėjosi jų sukilimo Dar prieš žv gilindamas, siunti' 
kvieslius į |) Naugardų pas žinomų jo kunigaikštį 
Aleksandrų Nevislų ir kvietė jį } supingu Patys tuo 
tarpu trauke nuo Dauguvos su 1 remota prie Kiesio 
\ endeno miesto

10 Ten pat 112
11 IViitsdil.uid lindi itam r. im Mitti'laltri 1962 “p
12 IKK *1 h 19
I i Mrndog krol Litmski 1*192
14 Lietuvos ImŽuviios 5 t |9KA -h p

MEILĖS ŠVENTĖ PRIE
zgys (birželio 5 atšventęs kuni
gystės 60 m. sukaktį), eilė kuni
gų ir gausyl>ė tikinčiųjų, kuriuos 
sunkiai talpino erdvi Sv. Kazi
miero parapijos bažnyčia.

Koncelebracinėm inišioni va
dovavo sukaktuvininkas prel. 
Joną A. Kučingis, su juo konce- 
lebravo buvę jo vikarai, .moki
niai, bičiuliai: dabartinis klebo
nas kun. dr. Algirdas Olšauskas, 
kun, Antanas Valiuška, kun. 
prof. Antanas Rubšys, kun. Pe
tras Url>aitis, kun. dr. Korneli
jus Bučinys ir kun K. Claver 
(baigęs šios parapijos pradžios 
mokyklų).

Galingai giedojo šios parapijos 

choras, vadovaujamas komp. 
Broniaus Budriūno. Keliom pro
gom solo dainavo Karen 
Vidžiūnas, Rimtautas Dabšys ir 
Antanas Polikaitis. Mišių kai ku
riuos skaitymus atliko Tadas 
Gintautas Dabšys ir Gintaras 
Grušas.

Prieš mišias pagal lietuviškų 
apeigynų vysk. V. Brizgys sukak
tuvininkui su atitinkamomis 
maldomis įteikė specialų vainikų 
ir simbolinę lazdų.

Pamokslų pasakė iš New Yor- 
ko atvykęs kun. dr. Kornelijus 
Bučinys, “Darbininko” vyr. re
daktorius. Po tikėjimo išpažini
mo sukalbėta specialiai šiai die
nai pritaikyta tikinčiųjų malda

PACIFIKO
Aukojimo procesija

Prieš aukojimų vyko tikrai jau
tri procesija, atnešant aukas: 
penkias simbolines žvakes, para- 
piečių pasirašytų sveikinimų ir 
duonų bei vynų. Aukas nešė ank
stesnieji šios parapijos nariai, 
prelato šeimos nariai, įvairių or
ganizacijų atsotvai.

Nuo pulpito buvo skaitomos 
specialios maldos, kurias čia be
veik ištisai perduodu:

Viešpatie, prie Tavo altoriaus 
šios šventės proga pati maloniau
sia Tau dovana, tai Tavo užsipel
niusio tarno Tau skirtas gyveni
mas. Mes, šios šventės dalyviai, 
galime prisidėti tik su simbo
linėmis dovanomis, išreikšdami 
savo dėkingumų už jubiliato at
spindį Tavęs mūsų tarpe.

Nešame penkias žvakes, kurių 
kiekviena simbolizuoja dešimt
metį mūsų prelato kunigystės 
metų. Apie žvakes apsupti vai
nikai simbolizuoja teisumo vai
nikus, kuriuos apaštalas Paulius 
mini: ‘ Iškovojau gerų kovų, bai
giau bėgimų, išsaugojau 
tikėjimų. Todėl manęs laukia tei
sumo vainikas, kurį anų dienų 
man atiduos Viešpats, teisingasis 
Teisėjas, — ir ne tik man, bet ir 
visiems, kurie su meile laukia jo 
pasirodant” (2 Tim. 4:7-8).

Kiekvieno dešimtmečio 
žvakės šviesa atspindi gyvenimo 
šviesų, per kurių vainikai užpel
nyti. Jubiliato gyvenimas prime
na mums Kristaus žodžius: “Argi 
žibintas atnešamas pakišti po 
ryku ar po lova? Argi ne įstatyti 
į žibintuvų?“ (Mk 4,21).

Jubiliatas, kuris švietė ir 
šviečia mūsų kolonijai, atspindi 
Kristaus mums nurodymų: “Aš 
— pasaulio šviesa. Kas seka ma
nimi, nebevaikščios tamsybėse, 
bet turės gyvenimo šviesų.” (Jn 
8, 12).

Mūsų prelatas atspindi Kri
staus šviesų, perduoda Kristaus 
meilę. Mes grųžiname tų meilę, 
savo širdimi palydint parapiečių 
pasirašytų, meilės pilnų sveikini
mų prie altoriaus, kuriame įrašy
ta: Sveikiname gerbiamų prelatų 
Jonų Kučingį 50-to kunigystės 
jubiliejaus proga. Tegul šie me
tai spindi auksu, liudydami vi
siems Jūsų ištikimų meilę Dievui 
ir jo vaikams.

Jubiliato šeimos nariai atneša 
duonų ir vynų. Tai ir yra mūsų 
bažnytinės šeimos auka Tau, 
Viešpatie,kurių prašome priimti 
kaip mūsų gyvenimo darbų 
aukų: “Priimk, Viešpatie, šių 
duonų ir šį vynų, atsiųsk savo 
Dvasių, kad šios dovanos taptų 
mums pažadėta išganymo duo
na, per kurių tikimės ir mes užsi
pelnyti laimėjimo vainikų ir 
spindėti pasauliui Kristaus švie
sa.”

Šiuos aukojimo žodžius skaitė 
skaitytojas nuo pulpito pasi
keisdamas su tikinčiųjų minia, 
nes pilni tekstai gausiai buvo iš
dalinti suoluose.

Sveikinimai
Kadangi salėje jokių kalbų ne

buvo, tai po komunijos 
bažnyčioje išklausyta keletas 
sveikinimų.

Pirmiausia kalbėjo vysk Vin
centas Brizgys. Suglaustai pri
minęs kunigystės svarbų, jis 
ypač užakcentavo naujų pašauki
mų reikalų.

Toliau sveikino Lietuvos ge
neralinis konsulas Vytautas Če
kanauskas. iš Chicagos specia
liai atvykęs Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sųjungos centro valdy
bos pirm dr Leonas Knauče- 
liūnas, LB Los Angeles apygar
dos valdybos pirm. Angele Nei
sime ir Los Angeles Alto valdv- 
bos pirm. Antanas Mažeika

Kalbėjo taip pat prelato sukak 
tuvininko ir šios parapijom didelis 
draugas Maltos ntens Dantei 
Donolnie Jo ir jo a a hnonos

nukelta j 4 pd



4 • DARBININKAS • 1987 birželio 19, Nr. 24 1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — 1987

Prel. Jonas Kučingis

P.E.N. REZOLIUCIJA PASMERKIA
LIETUVIŲ INTELIGENTIJOS PERSEKIOJIMĄ

Tarptautinis PEN Klulias 
gegužės 15 beveik vieningai 
priėmė rezoliuciją, kurioje tarp 
kitko pasmerkiamas lietuviu 
katalikų inteligentijos ok. Lietu 
voje persekiojimas. Susilaikė tik 
trys PEN Centrai: Bulgarijos, 
Rytų Vokietijos ir Kinijos. Pa
saulinės rašytojų organizacijos 
kongresas vyko gegužės 11-17

MEILĖS ŠVENTĖ 
PRIE PAC1FIKO

“AIDŲ"
PA VASARINIS 
NUMERIS

Šių metų Aidų Nr. 2 jau spau
sdinamas ir tuojau bus išsiun
tinėtas prenumeratoriams. Jame 
yra šie straipsniai: Kęstučio Gir
niaus — "Branduoliniai ginklai 
— jų strategija ir dorovė”; M. J. 
Adomaičio — atsiminimų pluoš
tas apie arkivyskupo Jurgo Ma
tulaičio kaip apaštalinio vizitato
riaus atsilankymų Kaune. Jurgio 
Gimbuto studija apie Lietuvos 
būdingąsias bažnyčias bei varpi
nes verta ypatingo dėmesio. Ji 
iliustruota dvidešimt viena do
kumentine nuotrauka. Istoriko 
Algirdo Budreckio straipsnio 
tema “Senovės lietuvių tikėji
mas ir jų pasipriešinimas kri
kščionybei . Iškeliamos naujos

Lugano mieste, Šveicarijoje. Po 
ilgos pertraukos šiame kongrese 
dalyvavo du stebėtojai iš Sovietų 
Sąjungos: Genrikas Borovikas ir 
žurnalo Ogoniok redaktorius Vi
talijus Korotičius. Devyni išei
viai atstovavo estų ir latvių PEN 
Centrams. I seivių PEN Centro 
delegacijoje buvo prof. Algirdas 
Landsbergis. Štai rezoliucijos 
tekstas:

KADANGI vengrų policija 
1987 m. kovo 4 d. Budapešte 
konfiskavo 350 egz. naujų ven
grų savilaidinio žurnalo Egtajak 
Kozott (Tarp Kompaso Taškų), 
ir daugelį rankraščių:

KADANGI šimtai knygų bei 
rankraščių, ypač istorinėmis ir 
religinėmis temomis, ir vertimų 
(Pascal is, Orwell’as, Solženicy
nas) buvo konfiskuota 1986 m. 
gegužės, — gruodžio bėgyje, 
prieš Lietuvos katalikų inteli
gentijų nukreiptos akcijos metu, 
šios tautos 600 m. krikščionybės 
jubiliejaus išvakarėse;

KADANGI lagerio vadovybė 
neseniai konfiskavo lietuvių kri
tiko Viktoro Petkaus išsamų 
rankraštį apie pasaulio lite
ratūrų, prie kurio jis triūso sep
tynerius metus Permės 36-1 kon- 
clageryje;

Šv. Judo parapijos klebonas msgr. Thomas O’Connell, ponia 
Janina ir generalinis Lietuvos konsulas Vytautas Čekanauskai 
prie Lietuvos trispalvės ir Aušros Vartų koplytėlės, švenčiant 
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų.

VVESTLAKE VILLAGE, CALIF.

Netoli Los Angeles, Californi- 
joje, esančioje Šv. Judo parapijo
je, ten gyvenantys lietuviai 
turėjo progų atšvęsti Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų. Para
pijos klebonas msgr. Thomas O- 
Connell mielai sutiko šia proga 
aukoti mišias už Lietuvą, o pa
mokslų pavedė pasakyti parapi
jos diakonui Richard Doman.

Pamokslininkas prisipažino, 
kad šia proga išmoko daugiau 
apie Lietuvą negu bet kada 
mokėjo apie savo tėvų kraštų Ai
riją. Jo mintys tikrai buvo turi

ningos ir visus sužavėjo.
Mišių metu skambėjo lietuviš

kos giesmės, aukos, kurios buvo 
nešamos, buvo tautinės ir reli
ginės, o šioje parapijoje užaugę 
jauni profesionalai Gintaras 
Grušas ir Rita Čekanauskaitė, 
skaitė mišių skaitymus ir tai pro
gai parašytas maldas.

Į mišias ir į vaišes pas Lietuvos 
generalinį konsulų ir ponių Vy
tautų ir Janiną Čekanauskus atsi
lankė filmų aktorė Ann Jillian su 
tėveliais ir broliu.

D.J.P.

atkelta iš 3 psl.

Bernardine dosnumas yra 
nemaža padėjęs Šv. Kazimiero 
parapijai jos sunkesnėse dieno
se.

Visiems labai jautriai ir 
nuoširdžiai padėkojo sukaktuvi
ninkas prel. J. Kučingis.

Vaišės
Po mišių parapijos salėje nuo 

12:30 iki 3:30 vai. popiet vyko 
vaišės. Salės centre buvo pa
puoštas milžiniškas stalas, apk
rautas įvairiais valgiais ir 
užkandžiais, pyragais ir tortais. 
Prie kito stalo buvo duodama 
kava ir vynas. Svečių apsilankė 
daugiau kaip 700. Apskaičiuoti 
buvo labai lengva, nes buvo iš
spausdinta tik 700 šventės su
kaktuvinių paveiksliukų, kurie 
po vienų buvo duodami kiekvie
nam svečiui. Paveiksliukų 
pritrūko, buvo svečiai dar vis at
vyko pasveikinti savo mylimo 
prelato.

Tarp gausių svečių salėje teko 
sutikti Lietuvos krepšinio ko
mandos garsenybę Pranų Lubinų 
su žmona, filmų ir TV artistę 
Rūtų Lee-Kilmonytę su motina 
ir kitus mielus draugus ir 
pažįstamus.

Apie kunigystę ir 
sukaktuvininkę

Pamokslininkas, pradžioje 
kiek laiko paskyręs dogma
tinėms mintims apie katalikų ku
nigystę. kiek plačiau sustojo prie 
sukaktuvininko asmens apibūdi
nimo. Čia pacituosiu keletą jo 
minčių.

Gimęs iš religingų tėvų, Jonu
kas pradėjo jausti palinkimų Die
vo tarnybai. Dėl, to jis meldėsi 
ir patarnaudavo mišioms. Lan
kydamas Švėkšnos progimnazi
jų. priklausė prie ateitininkų. 
Būdamas ateitininku, stengėsi 
save ir kitus atnaujinti Kristuje. 
Einant šiuo keliu, beliko padary 
ti paskutinį žingsnį — stoti į ku
nigų seminarijų. Jis tai. Dievo 
šaukiamas, ir padarė.

Baigęs Telšių kunigų semina
rijų, 1937 metais išgirdo vyskupo 
žodžius: ‘Tu esi kunigas per 
amžius .

Kunigiškų veiklų jis pradėjo 
vikaraudamas Šilalės parapijoje 
ir kapelionaudamas Šilalės gim
nazijoje. Jau nuo tada pasireikš
davo jo kunigiška meilė artimui, 
atsidavimas parapiečiams, ypač 
ligonius lankant

Buvę Šilalės gimnazistai prisi
mena. kad kapeliono namai visa
da buvo visiems mokiniams atvi
ri. Nenuostabu tad. kai kun. Jo
nas išvyko į Italiją. į Milano Šv č. 
Jėzaus Širdies universitetų, pa
gilinti studijų, autobusas buvo 
perpildytas gėlėmis.

Vėliau jam teko eiti 6-to Lie
tuvos kariuomenės Margio pul
ko kapeliono. Šilalės klebono, o 
dar vėliau Telšių gimnazijos ka
peliono pareigas.

Pasitraukus į Vakarus, kun. 
Jonas t Ikino vokiečių pastoraci- 
|oje ir buvo Rottenburgo vysku
pijos lietuvių išeivių kapelionas.
1946 atvyko į Los Angeles ir
1947 balandžio 11 buvo paskirtas 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonu.

Kun. J. Kučingiui teko perim
ti iš mirštančio šios parapijos 
steigėjo prel. Juliaus Maciejau- 
sko Šv. Kazimiero parapijų jos 
kūdikystės dienose. Ir naujasis 
klebonas turėjo aiškių ateities vi
zijų — tvirtų lietuviškų parapijų. 
Taip iš pradinio pumpuro išaugi
no tai. kuo dabar visi džiaugiasi: 
turima puiki bažnyčia, salė, pil- 
na-mokykla. klebonija, senelių 
namai, plačios aikštės vaikų žai
dimams ir sekmadieniais auto
mobilių pastatymui.

Ir taip Los Angeles Šv. Kazi
miero lietuvių parapija, būdama 
pati jauniausia lietuvių parapija 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
yra išugdyta iki tokio laipsnio, 
kokio jai gali pavydėti ir se
nesnės bei didesnės šio krašto 
lietuvių parapijos.

Kun. J. Kučingis nebuvo ir 
nėra vien zakristijos ar parapijos 
raštinės žmogus. Jis veikia su lie
tuviškomis organizacijomis, 
bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje, organizavo kultūri
nius renginius, kaip Lietuvių 
Dienas, o nuo 1952 m. redagavo 
parapijos laikraštėlį ‘ Lietuvių 
Žinias”.

Nenuostabu tad, kad kun. J. 
Kučingis neliko nepastebėtas 
bažnytinės vyriausybės. 1965 
metais jis buvo paaukštintas Jo 
Šventenybės popiežiaus rūmų 
prelatu su Right Reverend titu
lu.

Sv. Paulius pirmame laiške 
K >rintiečiams mini, kad dabar 
mums lieka tikėjimas, viltis ir 
meilė, bet didžiausia iš jų yra 
meilė. Ir prel. J. Kučingis tų 
meilę Dievui. Jo Bažnyčiai, Šv. 
Kazimiero parapijai ir jos na
riams pilnai išreiškė. Džiugu,

tiesos.
Literatūrinę šio Aidų leidinio 

dalį užpildo Vladas Šlaitas 
eilėraščiais ir iš okupuotos Lier- 
tuvos pasitraukęs jaunas rašyto
jas Saulius Kondrotas pasakoji
mu “1892 metų progreso idėja”. 
Apžvalgų skyriuje taip pat 
minėtinas muziko A. Kučiūno 
straipsnis apie kompozitorių 
Vladų Jakubėnų ir Sauliaus Paši- 
lio — apie latvių literatūrų sovie
tinėje santvarkoje. Be to, dar re
cenzuojamos penkios knygos.

Numeris iliustruotas lietuvių 
dailininkų — A. Marčiulionio, 
M. Navako, V. Meškėno, R. Vie
sulo ir A. Elskaus darbų ir Lietu
vos medinių bažnyčių nuotrau
komis.

Aidus redaguoja Leonardas 
Andriekus, O. F. M. Metinė pre
numerata 20 dol. adresas: Aidai, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

kad jis susilaukė teigiamo atgar
sio iš savo parapiečių, kad jo 
meilė nebuvo atstumta ir para
piečių palankumas pasireiškė 
gausiomis aukomis, kurios įgali
no pasiekti šį parapijos klestėji
mų.

Poeto sveikinimas
Kai prel. Jonas Kučingis prieš 

penkerius metus šventė kuni
gystės 45 metų sukaktį, lietuvių 
tautos dainius poetas Bernardas 
Brazdžionis jam sukūrė specialų 
eilėraštį. Čia norėčiau iš to 
eilėraščio pacituoti keletą ei
lučių:

Esi tu kunigas per 
amžinuosius amžius.

Maldas ir padėkas ir 
prašymus renkąs

Vardan Jehovos, Kri
staus ir visų dievų 
Praamžiaus,

Kodylo dūmuos laiminąs 
Adomo ir Ievos aukas.

Esi tu kunigas, ir tavo 
rankos neša

Dangun ir ašaras ir džiu
gesį žmogaus.

Ir Viešpaties malonės 
šventą lašą

Šventų mišių aukoj mal
daująs gaus.

Esi apaštalas tu, vergas, 
ar esi tu vergo tarnas.

Tau neprilygsta nei Sa
liamono, nei Dovydo tar
nai—

Po ištarime: "Tu es sacer- 
dos tn aeternum —

Esi tu kunigas čionai. Te
nai ir amžinai.

Kornelijus Bučmys

KADANGI ukrainiečių poe
tas Mykolą Rudenko neseniai 
pareikalavo, kad lagerio vado
vybė sugražintų konfiskuotų jo 
rankraštį.

TARPTAUTINIS PEN KLU
BAS pakartoja savo chartoje iš
reikštų nusistatymų, kad niekas 
neturi teisės atimti iš bet kokio 
asmens ar bet kokios tautos svar
bios jų kultūrinio palikimo dalies 
ar apriboti jų ryšius su pasauline 
literatūra;

PAREIŠKIA, kad knygų ir 
rankraščių, kaip ir rašytojų, ne
galima įkalinti ar naikinti;

Išreiškia viltį, kad tokie veik
smai nebepasikartos.

(Elta)

KUN. JONAS PETROŠIUS—PRELATAS
Šventas Tėvas, Jonas Paulius 

II, Pary žiaus arkivyskupo kardi
nolo Lustiger prašymu, pakėlė į 
garbės prelatus keturis Rytų Eu
ropos kunigus, jų tarpe ir kunigų 
Jonų Petrošių.

Pakėlimas padarytas minint 
1200 metų šventųjų Kirilo ir Me
todijaus bei 600 metų Lietuvos 
krikšto jubiliejus.

Naujasis • prelatas yra 
Paryžiaus lietuvių ilgametis ka-

Pasaulio LietuviiįJaummo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

AUSTRALUA LAUKIA 
ATVYKITE |1ZL PASAULIO

LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ,
GRUODŽIO 19d., 1987 — SAUSIO 10d., 1988

TIKTAI: $1200 USD

KAINA LĖKTUVU VIENAM ASMENIUI IŠ LOS ANGELES

L AITC KELIONIŲ CENTRAS turi RiBOTĄSKA’Č'U VIETŲ SU PAPIGINTOM KAINOM

VARDAS PRAŠOM ATŽYMĖTI NORIME KELIAUTI

L AUSTRAlUĄ GRUODŽIO '7d O
AC*ESAS GRUODŽIO ’6d O

TELEFONAS GRUOOŽO ’Sd O
PAGEIDAUJAME S250 — UŽSTATĄ GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS J AMERNC^ SAUSO ’OC C

RAjrKlTE <?EKRJS lAlTC " VARDU SAUSIO 8d O

21521 8LYTHE ST SAuSk? 3d O
CANOGA PARK CA 91304 SKAMBINKITE COLLECT" (21J 838-0571

LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių Diena, rengiama Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos, 
pradėta švęsti 1954 metais, šie
met įvyks birželio 21, sekma
dienį. Si diena yra tapusi visų 
lietuvių religine, kultūrine šven
te, sutraukiančia daug lietuvių iš 
visų Califomijos pakraščių. 
10:30 vai. ryto iškilmingos pa
maldos. Po to parodų lankymas 
ir pietūs parapijos salėje. 1:30 
vai. popiet viršutinėje parapijos 
salėje koncerto programų atliks 
solistė Aldona Stempužienė iš 
Clevelando ir vietinis solistas 
Antanas Pavasaris. Akomponuos 
komp. Raimonda Apeikytė. 4 
vai. popiet loterijos laimėjimų 
traukimas. Pelnas skiriamas 

pelionas ir aktyvus Prancūzijos 
LB darbuotojas.

Lietuviai, gyvenantieji 
Paryžiuje yra dėkingi kardinolui 
už kun. Petrošiaus darbų įverti
nimų.

Kun. J. Petrošius ne tik 
Prancūzijoj, bet Belgijoj ir Olan
dijoj esantiems lietuviams teikia 
reikiamus dvasinius patarnavi
mus bei pagelbsti jų reikaluose. 

bažnyčios suolų atnaujinimui.
Skautų Ramiojo Vandenyno 

Rajono valdyba praneša, kad šių 
metų vasaros stovykla prasidės 
liepos 25 ir tęsis iki rugpjūčio 8. 
Vilkiukai ir paukštytės stovyk
laus pirmųjų savaitė, visus regi
struoja vyr. sk. Ina Sekienė, tel. 
818-957-3670.

Ateitininkų vasaros stovykla 
šių vasarų vyks prie Santa Barba
ra miesto rugpjūčio 6 - 23. Dėl 
užsiregistravimo ir informacijų 
skambinti dr. R. Giedraičiui, 
tel. 213 665 - 4082, arba Dan
guolei ar Almiui Kuolams, tel. 
213 554 - 0170.

Lietuvių Dienos, rengiamos 
Lietuvių Bendruomenės vyks 
spalio 2-4 Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos patalpose. Tai bus 
mugės pavidalo šventė su daino
mis, šokiais, prekyba ir varžy bo
mis. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys kviečiami į talkų. Skati
nama dalyvauti su savo kūriniais, 
rankdarbiais. Bus midaus, giros 
ir kitų gaminių varžybos. Regi
stracijos ir pasiūlymų reikalais 
kreiptis į Giedrų Gustaitę 213 
663-5633, Edmundų Kulikauskų 
714 - 521-8694 ir Vilių Žalpį 818 
359 - 6014. — L.Ž. K.
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DEMONSTRACIJA RYGOJE
Užsienio spauda paskelbė, 

kad tūkstančiai latvių birželio 14 
minėjo baisųjį birželį su demon
stracija prie Laisvės paminklo 
Rygoje, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. Demonstraciją 
ištremtųjų atminimui sušaukė 
Latvijos Helsinkio grupė, kurią 
1986 sudarė. latviai darbininkai 
iš Liepojos uosto.

Vienas šaltinis teigia, kad da
lyvavo net 5000 demonstrantų, 
įskaitant “daug lietuvių” ir 
“nemažai estų”. Turimomis 
žiniomis ši demonstracija buvo 
didžiausias taikus ir nekomuni
stinis politinis susibūrimas visoj 
Sovietų Sąjungos istorijoj.

Nors demonstracija buvo šau-

TAUTYBIŲ 
FESTIVALIS
VVASHINGTONE

Kasmet Sinithsonian Institu- 
tion organizuoja įvairių Ameri
koje gyvenančių etninių grupių 
festivalį National Mali, Wa- 
shingtone. Šiais metais 21-jį fe
stivalį pavadino “Kultūrinis pali
kimas ir kalbos — daugiabalsė 
Amerika”.

Renginyje bus akcentuojamas 
Amerikos daugiakalbiškumas ir 
kaip atskiros bendruomenės 
naudoja savo gimtąją kalbą ir lai
kosi savų tradicijų ir savosios 
kultūros.

Vieną programos dalį sudarys 
etninių grupių kioskai su įvai
riais dirbiniais, valgiais, o kita 
dalis skirta parodyti ne anglų kal
ba egzistuojančia media — spau
da, radijo, TV, plokštelės, ka
setės, vaizdajuostės, knygos.

Norima parodyti visų Ameri
koje spausdinamų laikraščių, 
žurnalų kopijas svetimomis kal
bomis.

Amerikos etninis festivalis 
vyks National Mali, tarp 12 ir 14 
gatvių, Washington, D.C. 19b 7 
birželio 24 iki 28 ir liepos 1 iki 5.

Festivalyje dalyvaus 14,000 
įvairių šokėjų, muzikantų, tauto
dailės meistrų (audėjų, drožėjų 
ir kt.), 116 įvairių Amerikos ge
nčių (indėnų, eskimų ir kt.) at
stovai bei 60 profesinės unijos ir 
darbo organizacijos ir bus repre
zentuojama 41 tautybė. Šį festi
valį galima vadinti “muziejus be 
sienų”.

Nuo 1967 tokius festivalius yra 
aplankę apie 16 milijonų žmo
nių.

Festivalio metu bus parda
vinėjami įvairių tautybių dirbi
niai, knygos, folklorinės kasetės, 
maistas.

Festivalio rengėjai kreipėsi į 
Darbininko leidėjus kviesdami 
jame dalyvauti. Prašymas buvo 
įvykdytas ir pasiųsta siunta lietu
vių Pranciškonų spaustuvės dar
bų ir Darbininko spaudos kioske 
esančių kai kurių leidinių pa
vyzdžiai.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 

METINIS 
PIKNIKĄ S 
Liepos 5 dienę, 1987

11:45 Iškilmingos mišios.
Mišias aukoja ir pamokslą sako vy skupas 
Paulius Baltakis, O.F.M.
Gieda Klierikų Choras.

12:45 Pietūs.

4:30 Meninė programa.
Tautiniai šokiai. Vadovauja Ona Ivaskiene ir 
Gediminas Ivaška iš Bostono.
Piano koncertas, išpildo vvilliam Smiddy iš 
New Yorko

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dienę.

kiama 3 vai. popiet, sovietai 
uždarė tą miesto dalį, kur de
monstracija buvo numatyta ir 
paskelbė jaunimo festivalį nuo 2 
iki 4 vai. popiet. Tad demon
strantai buvo priversti susirinkti 
apie 4 vai. popiet netoli Laisvės 
paminklo, ant kalnelio, kur vyko 
kalbos ir buvo skleidžiama peti
cija, reikalaujant laisvės latviui 
sąžinės kaliniui Cunars Astrai. Į 
kelis šimtus susirinkusių prabilo 
latviai disidentai ir bent vienas 
estas, kurie reikalavo rusifikaci
jos politikos panaikinimo. Apie 
6:30 vai. vak, susirinkusi masė 
užaugo iki kelių tūkstančių ir ji 
pradėjo tyliai ir tvarkingai 
žygiuoti Laisvės paminklo link. 
Milicija netrukdė demonstran
tams, o gatvėse susirinkusieji 
žiūrovai plojo praeinantiems de
monstrantams.

Prie Laisvės paminklo laukė 
dar daugiau demonstrantų. Ten 
simboliškai buvo padėtas vaini
kas išvežtiems į Sibirą pabal- 
tiečiams.

Demonstraciją filmavo vaka
riečiai turistai, Latvijos televizi
ja ir sovietinis saugumas. Eiseną 
vedė Latvijos Helsinkio grupės 
nariai Rolands Silaraups ir tauti-

Prof. Antano Maceinos 
pagerbimas

Liet. Fronto bičiuliai New 
Yorke birželio 7, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje surengė šie
met sausio 27 Vokietijoje miru
sio prof. Antano Maceinos pa
gerbimą. Atsilankė per 70 
svečių. Programa pradėta 5:15. 
Ją pradėjo ir toliau visai progra
mai vadovavo Antanas Sabalis 
Prie prezidiumo stalo pakvietė 
\ imis popietės kalbėtojus: Da
nutę Norvilaitę, dr. Juozą Gir
nių, prof. dr. Tomą Venclovą.

Danutės Norvilaitės 
žodis

Danutė Norvilaitė, pati jau
niausia šios programos dalyvė, 
visus pradžiugino savo gerai pa
ruoštu pranešimu, gražia lietu
vių kalba, logišku minčių dėsty
mu.

Jinai kalbėjo apie prof. Antano 
Maceinos biografiją, kada ir kur 
gimė, kur mokėsi, kokias knygas 
parašė Lietuvoje, būdamas išei
vijoje; pasinaudodama Lietuvių 
Enciklopedijos straipsniu apie 
prof. Maceiną, charakterizavo jo 
išleistus veikalus.

Prof. A. Maceina jai buvo ne
pažįstamas asmenybė, bet Da
nutė Norvilaitė sugebėjo ir pati 
su juo susipažinti ir kitus su
pažindinti. Tikrai buvo miela pa
siklausyti šios jaunos neseniai 
akademinius mokslus baigusios 
prelegentės.

Dr. Juozo Girniaus 
kalba

Toliau kalbėjo dr. Juozas Gir-

V asara Kennebunkporte pranciškonų vienuolyne. Vaizdas j svečių atostogų namus. 
Dešinėje Kryžiaus Kelių paminklas. Šiais metais Lietuvių diena — piknikas bus liepos 
5, sekmadienį. Kviečiami visi lietuviai dieną praleisti gražioje sodyboje. (Žiūr. skelbi
mą.).

niais drabužiai pasipuošusi Eva 
Bitenieks. Demonstrantai nešė 
plakatą, ant kurio buvo užrašyta: 
“Birželio 14 d. aukų atminimui”. 
Keli demonstrantai dėvėjo juo
stas su Laisvės paminklo užrašu: 
“Tėvynei ir laisvei”.

(LIC)

nius, buvęs velionio artimas 
bičiulis, su juo drauge praleidęs 
daug valandų, dabar korespon
davęs visą gyvenimą. Tad jo kal
ba buvo perpinta laiškų ištrauko
mis, tokia medžiaga, kuri tik vie
nam pralegentui žinoma.

Prisiminė prof. Maceinos stu
dijų metus, jo pasirengimą pro
fesūrai, jo pirmą pasitraukimą į 
Vokietiją ir antrą, kada jo šeima 
liko Lietuvoje, kaip buvo atvy
kusi žmona jo kviesti Lietuvon 
ir kodėl jis atsisakė, nes jo visa 
filosofija priešinga materiali
zmui, priešinga komunizmui; 
kaip profesoriavo Freiburge ir 
Miunsteryje. Mirtį jis sutikęs ra
miai. Patsai filosofavo apie mirtį 
ir jos laukė filosofiškai nusi
teikęs.

Vokietijoje gyvendamas, jis iš
leido 20 knygų, trys iš jų išėjo 
vokiškai.

Toliau jis detaliau charakteri
zavo eilę veikalų, kaip juos pa
rašė. Prisiminė ir jo 1926 skaity
tą paskaitą, kuri sukėlė daug 
triukšmo. Jis kalbėjo apie socia
linį teisingumą, prisiminė, kad 
Bažnyčia kartais tam teisingu
mui nusikalsta. Ir tai sukėlė di
delį triukšmą kunigų tarpe. 
Triukšmas atsišaukė net Ameri
koje.

Prisiminė jo teologinius veika
lus, kaip vėliau nuo jų tolo ir 
grįžo prie filosofijos. Jo filosofa
vimas tai kelias į Dievą. Tas filo
sofavimas apie Dievą jam atsk
leidė naujus poetinius pasaulius, 
ir jis Antano Jasmanto slapy
vardžiu parašė brandžius 
eilėraščius. Prelegentas pacitavo 
Putino Mykolaičio dienoraščio 
ištraukas, kaip jis galvojo, per
skaitęs jo pirmą eilių rinkinį 
“Gruodą”. Jį labai teigiamai ver
tino. Maceina išliks kaip neeili
nis mąstytojas ir įžvalgus poetas.

JAV KONGRESE ĮVESTOS REZOLIUCIJOS 
DĖL RELIGINĖS LAISVĖS LIETUVOJE

Ketvirtadienį, birželio 11 d., 
JAV Kongreso Atstovų Rūmuose 
bei Senate buvo įvestos rezoliu
cijos užvardintos "Dėl religines 
laisvės bei kitų žmogaus teisių 
paneigimo sovietų okupuoto) 
Lietuvoj," Nors rezoliucijos kaip 
įprasta, įvestos atskirai, jų teks
tai beveik tie patys.

Atstovų Rūmų rezoliuciją H R 
192 pasiūlė Atstovų Rūmuose 
organizuojamos Lietuvos Katali
kų Religinės Laisvės Grupės ko-

pirmininkai John Miller (respu
blikonas) iš Washingtono valsti
jos) ir Edward Feigban (demok
ratas iš Ohio). Senato rezoliuciją 
S. Res. 232 pasiūlė senatoriai 
Donald Riegle (demokratas iš 
Michigano) ir Alfonse D'Amato 
(respublikonas iš New Yorko).

Siūlomos rezoliucijos pažy mi, 
kad šiais metais švenčiama kri
kščionybės įvedimo Lietuvon 
šešių šimtų metų Sukaktis. To
liau rezoliucijos atkreipia

Apie nepasaulėžiūrinę 
politiką

Ir dr. Juozas Girnius buvo pa
lietęs, kaip Maceina filosfavo 
apie politiką, kaip jis sukūrė ne
pasaulėžiūrinę politiką, kaip jis 
pasidarė Liet. Fronto Bičiulių 
ideiogu.

A. Sabalis visa tai dar labiau 
išryškino, užakcentavo nepa
saulėžiūrinę politiką. Pa
saulėžiūrinė politika yra prievar
tinė, todėl ir žaloja žmogų.

Prisiminė, kaip ta nepa- 
saulėžiūrinė politika buvo sutik
ta. kaip vertinama, kaip ji dabar 
sklinda.

Kelionė j poezijos 
laikus

Toliau vadovas pakvietė Pau
lių Jurkų, kuris papasakojo prisi
minimų pluoštą kaip vokiečių 
okupacijos metais Kaune pasi
rodė. nežinomo poeto gražios 
eilės. Jos buvo skaitomos prof. 
Brazaičio, kan. M. Vaitkaus 
bute, kur buvo susirinkę jaunieji 
rašytojai. Ten buvo pirmą kartą 
paskaitytas “Šerkšnas”, “Panak
tinis”. Niekas nežinojo, kas jų 
autorius, o autorius, A. Macei
na, sėdėjo drauge su kitais ir net 
pareiškė kritinių pastabų. Tik 
pokario metais, gyvenant Vokie
tijoje, ėmė ryškėti, kas tas Anta
nas Jasmantas, kad tuo Jasmantu 
yra filosofas Antanas Maceina.

Prof. Tomo Venclovo 
kalba

Prof. Tomas Venclova įsitvir
tinęs yra Yale universiteste New 
Haven, Conn. Jis prisiminė, 
kaip prieš 4 metus buvo parašęs 
kontraversinę Antano Jasmanto 
eilių knygos recenziją, kaip kiti 
kritikavo tas jo pastabas. Jis pri
pažino, kad Antanas Jasmantas 
yra įdomus poetas, paliko apie 
90 eilėraščių, kuries yra aukšto 
lygio.

Taip pat prisiminė, kaip Lie
tuvoje slapta skaitė “Lietuvių 
poezijos” III tomą. Skaitė 
pamažu, kad geriau įsigilintų, ir 
jam Jasmanto eilės padarė didelį 
įspūdį, ypač eilėraštis "Panakti
nis”.

Jis net ir paskaitė tą “Panak
tinį”. Eilėraštyje gražiai supinta 
didybė ir mažybė. Tokie 
eilėraščiai daro įspūdį ir agnosti
kui ir ateistui.

A. Jasmantas buvo nesi
keičiantis poetas. Ta pati 
eilėdara, ta pati Evengelijos dva
sia eina per visą jo poeziją. 
Eilėraščiai nutolsta nuo katali
kiškų dogmų. Dievas yra para- 
doksaliniame santykyje su žmo
gumi... toli iki tavęs, ir tau tolo
ka...

A. Jasmantas mėgo Putino 
poeziją ir ją vertino. Mėgo vo
kiečių Rilkę. Labiausiai jis gre- 
tintinas su baroko metafiziniais 
poetais.

-o-
Abi paskaitos buvo įdomios, 

turiningos, ir klausytojai atsidėję 
išklausė. Visi pasidžiaugė, kad 
buvo surengta tokia kultūringa 
popietė prisiminti ir pagerbti 
vieną iš mūsų žymiausių filosofų.

J šią popietę buvo atvykę 
nemažas būrys iš Waterburio,, 
New Haveno ir Hartfordo. Iš 
Baltimorės buvo atvykęs poetas 
Nyka Biliūnas, dr. J. Girniaus 
artimas bičiulis, ilgą laiką nesi
matęs su daktaru.

Po programos, kuri baigėsi ly
giai 7 v.v., buvo kavutė, o vėliau 
Vytautas Maželis, svarbiausias 
rengėjas, savo namuose surengė 
priėmimą programos dalyviams 
ir kviestiems svečiams, (p. j.)

— Neringos berniukų ir mer
gaičių stovyklos jungiamos. Bus 
tik viena stovykla liepos 12 - 26. 
Stovykla baigsis su Putnamo 
gegužine liepos 26. Norint tik
slesnių žinių, skambinti 1-802- 
254-9819.

— Nedidelė Šv. Onos ameri
kiečių parapija Beverly Sho- 
dres, Indiana, kurioje yra ir lie
tuvių ir kurioje klebonauja kun. 
Charles Doyle, Lietuvos kri
kščionybės minėjimo komitetui 
paaukojo 500 dol.

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Instituto valdyba praneša, kad į 
tautinių šokių kursus įvyksta
nčius Dainavoje 1987 metais, 
reikia užsiregistruoti iki liepos 
15.

— “Krikščionybė Lietuvoje” 
nuo priešmindauginių iki šių lai
kų, kolektyvinis lietuvių autorių 
darbas, redaguojamas prof. dr. 
Vytauto Vardžio, bus apie 670 
puslapių, iliustruotas, kietais vi
ršeliais.

dėmesį į tai. kad Sovietų Sąjun
ga, paneigdama religinę laisvę 
bei kitas žmogaus teises Lietu
voj, pažeidžia įvairias tarptauti
nes sutartis. Rezoliucijose išvar
dinami religinių teisių su
varžymo aspektai; valdžios pa
stangos sutrukdyti vaikų religinį 
auklėjimą, diskriminacija prieš 
tikinčiuosius lx*i jų varginimas 
kratomis, tardymais bei areštais; 
vienuolijų uždraudimas i ir 
valdžios kišimasis į kunigų semi-

(nukelta į 7 pal.)

&ISUR
— Romos lietuviškų iškilmių 

proga birželio 26 Lietuvos atsto
vybėje prie Šv. Sosto, Via Po 40, 
įvyks Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir Kraštų Bendruo
menių pareigūnų konferencija 
aptarti svarbiausius pasaulio lie
tuvių visuomeninius reikalus. 
PLB valdybai atstovaus ir konfe
rencijai vadovaus pirmininko pa
vaduotojas dr. Tomas Remeikis.

— Anglijos vyskupų konfe
rencija paprašė visus Anglijos ir 
Valijos vyskupus pravesti 
birželio 28 d. maldos dieną už 
Libtuvą jos krikščionybės jubi
liejaus ir arkivysk. Jurgio Matu
laičio palaimintuoju paskelbimo 
proga. Tai išrūpino kun. J. Sake- 
vičius, Anglijos jubiliejinio ko
miteto pirmininkas.

— Solistė Lilija Šukytė dai
nuos Romoje birželio 28 d. aka
demijoje — koncerte Vatikano 
Pauliaus VI audiencijų salėje, o 
birželio 29 giedos kartu su lietu
vių chorais arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio garbei skirtose mišiose 
Maria Maggiore bazilikoje.

— Romos iškilmių metu au
diencijoje pas Šv. Tėvą ir iškil
mingų mišių metu Šv. Petro ba
zilikoje moterys prašomos 
dėvėti tautinius drabužius arba 
tamsią suknelę su rankovėmis.

— Lietuvos krikšto jubiliejų 
Seattle lietuviai minės birželio 
28 St. James katedroje pamal
domis. Koncelebracines mišias 
aukos Seattle arkiv. Raymond 
Hunthausen su kun. A. Sau
laičių, S J, kuris pasakys pamok
slą. Arkivyskupija paragino visas 
parapijas painformuoti savo pa- 
rapiečius ir pasimelsti už Lietu
vą.

— Kun. Romanas R. Klum- 
bis, dirbąs St. John the Bapatist 
misijoje, Wenden, Arizonoje 
gegužės 22 d. šventė savo kuni
gystės 50 metų sukaktį.

— Ateitininkai, rytinio pak
raščio bendroms vienos savaitės 
atostogoms rugpjūčio 8-15 rink
sis į pranciškonų sodybą Kenne
bunkporte. Savaitės tema—kri
kščionybės jubiliejus. Jam ski
riami literatūro, paskaitų ir kon
certiniai vakarai.

— Galina Gobienė, Lietuvių 
Tautinių Šokių Instituto pirmi
ninkė, asmeniškai į Lietuvos 
Krikščionybės sukakties minė
jimą Romon nevyksta. Šokė
jus ir programą koordinuo
ti ir šokių ansambliams vadovau
ti Romoje oficialiai pavesta Jad
vygai Reginienei, “Lazdyno” šo
kių ansamblio vadovei.I

— Dr. Tomas Michalski, 
Rockland Community kolegijos 
profesorius, bendruomenės in
struktavimo ir bendruomenės 
aptarnavimo dekano padėjėjas, 
yra pakviestas popiežiškojo isto
rijos mokslo komiteto vyktį į 
Romą, į Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimą. Kaip žinome, su
kakties proga rengiami istoriniai 
seminarai, kuriuose bus eilė pa- 

j skaitų.

— Maria Ogorkis, atvykusi iš 
Punsko trikampio į Ameriką, ieš
ko darbo. Galėtų prižiūrėti li
gonį ar vaikus. Geriausia būtų
su apsigyvenimu toje šeimoje. 
Kreiptis adresu: Maria Ogorkis, 
61 Diamond St., Brooklyn, N.Y. 
11222.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Juodaitis, Ncwalk. 
Conn., H. Juozaitis, Amster- 
dam, N.Y., Sveikiname nau
jus skaitytojus ir dėkojame užsa
kytojams. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.
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J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
15-20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — SI, 129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 4

Gruodžio 28 - sausio 10 — S 1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — S 1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — S 1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 8058 — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholmel

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija ir “Bal-
tika” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6 - 25 —jaunimo grupė — $2,049
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinki

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21 - 30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos. Helsinky t

13 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10 - 21 —SI,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5— $1,879

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14 - 28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

11-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1.579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1.479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka i Florenciją

Oėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEVVTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga iu 
plastininiu aplanku, nugarėle patogiai suverta. 316 pusi. KaimB 
dol. Darbininkas. 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11237.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
1 - Postage 1 dol.

Vardas, pavardė .................................................................................

Numeris, gatve ...................................................................................

Miestas, valstija, Zip ........................................................................

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

NR. 8705 Rugpjūčio 14d. 
Iš New York’o / Boston o $1,825.00
IšChicago’s $1,925.00
Iš Cleveland’o $1,895.00
Iš Detroit o $1,915.00
IšTampa’os $1,969.00
Iš Los Angeles y Seattte $2,025.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm’e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18d.
Iš New York’o / Boston o $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
IšClevelando $1,769.00
Iš Detroit o $1.789.00
IšTampaos $1,839.00
Iš Los Angeles Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje.
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

N R. 8707 Lapkričio 6—lapkričio 22 d. — OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas. Stockholm ’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių.

Kama (nakvojant dviese kambaryje) .įskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius. maistą Lietuvoje. .įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, pasiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius.
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Roberts Rd., 
Palos Hilis, IL 60465
Tel: (312)430-7272

LIETUVIŲ KALBA NAUJI LEIDINIAI
A. Paskųs, Krikščionis psichologinėje kultūroje. $5.00.
J. Keliuotis.Dangus nusidažo raudonai (kietais aplan

kais) $15.00. Minkštais viršeliais $10.00.
J. Gliaudą. Ganytojas ir vilkai. Istorinis romanas (kie

tais viršeliais) $11.00
Maironis. Nuo Birutės Kalno (poema) $6.00
J. Rūtenis. Vaivos Juosta. Eilės ir dialogai, (kietais 

viršeliais) $6.00
P. Orintaitė. Legendų liepsnos. Poemos (kietais aplan

kais) $6.00
Persiuntimui pridedama $1.00. Darbininkas, 341 

Highland Blvd. Brooklyn. N.Y. 11207

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealęy. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė............ ....................................................................

Numeris, gatvė .........................■■.......................................................

Miestas, valstija, Zip............................................................................

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. 3 colių bronzinis — 
30 dol., 3 colių pasidabruo
tas — 35 dol., 3 colių paauk
suotas — 40 dol., pusantro 
colio bronzinis — 15 dol., 
pusantro colio gryno sida
bro — 50 dol. Persiuntimui 
pridedama 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijo
je: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

REIKALINGA INFORMACIJA 
Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus apžvalginiam 

leidiniui
Lietuvos krikščionybės jubi

liejinių metų įvairių minėjimų 
bei iškilmių aprašymai bus spau
sdinami apžvalginiame leidiny
je, kuris numatomas išleisti 1988 
metais, visoms iškilmėms pasi
baigus.

Atskirų vietovių minėjimo ko
mitetai prašomi atsiųsti leidiniui 
skirtą informaciją: 1) Minėjimo 
ir pamaldų aprašymus (ar bent

iškarpas iš spaudos). 2) Gausiai 
nuotraukų su tiksliomis žinio
mis, kas jose vaizduojama, pil
nais asmenų vardais, kieno foto
grafija. 3) Rengimo komiteto są
rašą. 4) Kitokią su jubiliejinių 
metų minėjimu susijusią infor
maciją.

Visą medžiagą leidiniui prašo
me siųsti tuoj pasibaigus iš
kilmėms. Redakcija turės teisę 
ją trumpinti ar pritaikyti leidinio 
stiliui. Siųsti adresu: Juozas 
Baužys, 9124 SandpiperCt., Or- 
land Park, IL 60462, U.S.A.

NERINGOJE SUJUNGTOS BERNIUKŲ 
IR MERGAIČIŲ STOVYKLOS

Kai birželio 1 d. išaušo reikėjo 
padaryti svarbų sprendimą. Ligi 
šios dienos buvo gauta 21 ber
niuko ir 49 mergaičių registraci
jos. Kaip planuoti techniškus, 
programos, personalo klausi
mus? Matomai skaičius neįpra
stai žemas. Kur būtų didesnis 
gėris ir nauda visiems? Taip ir 
prieita išvados: sujungti abiejas 
stovyklas. Neringoje lietuvių 
kilmės vaikų stovykla mišri nuo 
stovyklos įvedimo 1970 metais. 
Mergaitės užima namelius ant 
kalnelio, berniukai užima name
lius iš dešinės. Stovyklaujančių 
skaičius vis siekia šimtinę ir susi
kuria labai darbinga, smagi šei
mos nuotaika.

Sis sprendimas įneša lietuviš

kai kalbantiems vaikams nau
jovę. Per 18 metų Neringoje 
nebūtų buvę įmanoma sujungti 
virš šimtinę mergaičių ir 80 ber
niukų. Tačiau vis mažėjantis 
skaičius per paskutiniuosius 
penkerius metus jau pradėjo kel
ti abejones dėl ateities, 
tikėkimės, kad šis sprendimas 
atneš naujo entuziazmo, naujo 
ryžto kelianti iki Vermonto kal
nų ir bendrauti su savo tau
tiečiais bent dvi savaites kasmet 
iš penkiasdešimtis dviejų.

O dabar į darbą — perorgani
zuoti programą, rašyti laiškus 
tėveliams, skambinti pramaty
tiems vadovams.

SI

VASAROS STOVYKLOS NERINGOJ - 1987 M.

LIETUVIŲ KALBA — vaikams 7 - 16 metų ber
niukams — birželio 28 - liepos 11; mergaitėms — liepos 12 
- 26.

ANGLŲ KALBA — vaikams 7-16 metų, rugpjūčio 2 
- 15.

ŠEIMOMS (kūdikiai/vaikai iki 12 metų) liepos 26 - 
rugp. 1.

JAUNUOLIAMS/STUDENTAMS (jaunimas
priimamas nuo 17 metų) rugpjūčio 16 - 29 stovyklauti viena 
ar dvi savaites.

Kreiptis: Neringa, ICC — Rt 21, Putnam. CT 06260

LEIDINIAI ANGLŲ KALBA
A Radiance in the Gulag: the Catholic VVitness of Nijolė 

Sadūnaitė $6.00
VVhen the Soviets Came... by R. R. Raid $12.00
The Chosen People a Look into the Past. bv D Ralvs 

$12.00
Samogitia by Chas. T. Pichel. $8.00
The Baltic Nations by Br. Kasias $12.00

Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas. 341 Highland Blvd., Brooklvn, N Y 

11207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyje

Aktyvas: 62 milijonai dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond HIII veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet.

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios lnformacl|oa.
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DARBININKAS
Redakcija..........(718)827-1352
Administr.......... (718)827-1351

Spaustuve........ (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
birželio 13 dalyvavo maldos die
noje už Lietuvą Censtachovos 
Marijos šventovėje Doylestovv- 
ne, Pa., ir ten koncelebravo 
mišias. Birželio 14 dalyvavo 
birželio įvykių minėjime 
Kultūros Židinyje, o birželio 18 
išskrenda į Vokietiją, kur daly-, 
vaus Vasario 16 gimnazijos ben
drabučio pašventinimo iš
kilmėse. Iš ten keliaus į Romą, 
kur dalyvaus Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus ir arkivyskupo 
J. Matulaičio beatifikacijos iš
kilmėse.

Prel. Petras Butkus, 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas, 
atvykęs iš Australijos, svečiuoja
si pas savo bičiulį kun. Antaną 
Bertašių Patersone, N.J., lietu
vių Sv. Kazimiero parapijoje, tai 
pat svečiavosi ir pas Juozą Gie
draitį, gimnazijos laikų bičiulį. 
Jo paly dėtas, birželio 14 lankėsi 
Kultūros Židinyje ir dalyvavo 
baisiojo birželio minėjime. Iš 
Nevv Y’orko prel. Petras Butkus 
vyksta į Romą, į Lietuvos krikšto 
jubiliejaus iškilmes.

Audronei ir Gediminui Mika
lauskams birželio 8 gimė sūnus 
Tomas Andrius. Audronės tėvai, 
Sofija ir Gediminas Klimai, 
džiaugiasi anūkėliu.

N. Y. tautinių šokių ansam
blio Tryptinio 7 šokėjai išvyksta 
į Lietuvos krikšto sukakties iškil
mes Romoje. Jie kartu su kitais 
šokėjais atliks tautinių šokių pro
gramą. Tie išvykstą šokėjai yra: 
Rasa, Ramunė, Andrius Adams, 
Asta ir Audrė Lukoševičiūtės. 
Sigita Alksninytė, Henrikas Sa- 
tinskas. Linkime jiems kuo ge
riausios sėkmės.

— Americans for Due Pro
cess siūlo vasaros darbą Long 
Island. Nevv Yorke, studentui' 
studentei. Suinteresuoti asme
nys prašomi skambinti Rasai Ra- 
zgaitienei raštinės numeriu: 
(516) 671 - 7975 arba kreiptis 
paštu: Americans for Due Pro
cess, P.O. Box 85, VVoodhaven, 
Nevv Y’ork 11421.

Pavergtų tautų savaitė bus 
minima liepos mėnesio trečią sa
vaitę, prasidės liepos 19 ir tęsis 
iki liepos 26. Tuo metu prezi
dentą paskelbs savo proklamaci
ją. Kelios organizacijos Nevv 
Yorke turės savo programą. 
Šioms organizacijoms susijungti 
nepavyko, nors ir buvo bandyta. 
Pavergtų Tautų komitetas padik
tavo sąlygas, kurios buvo ne
priimtinos anti-bolševikinių 
Tautų Blokui (ABN). Nepriimti
ni buvo ir jų tikslai — išeiti prieš 
tam tikras grupes kongrese, 
spaudoje, televizijoje. Todėl 
ABN pradėjo organizuoti motor- 
kadą Nevv Yosrko gatvėmis, vi
suomenės informacijai išleis 
žemėlapį, vaizduojantį Sovietų 
ekspansiją. Pavergtų tautų ko
mitetas dalyvaus pamaldose Sv. 
Patriko katedroje. Ar bus eisena 
Penktąja Avė. į Centralinį Par
ką. priklausys nuo to, kiek susi
rinks į pamaldas. Pernai dalyva
vo 270. Dar bus nedidelė, sim
bolinė programa prie Laisvės 
statulos. Programą jau daugel 
metų organizuoja ukrainietė dr. 
Valentina Kalynik. Daugiau in
formacijų galima gauti pas Petrą 
Ąžuolą, N.Y. Alto atstovą.

Už a.a. Lidiją Stanaitienę jos 
18 metų mirimo proga gedulin
gos mišios bus atlaikytos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
birželio 27, šeštadienį, 11 vai. 
ryto. Duktė ir žentas, Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai, prašo drau
gus ir pažįstamus užjos sielą pa
simelsti.

Rasos Razgaitienės. Ameri- 
cans for Due Process koordina
torės, laiškas redakcijai pasirodė 
birželio 10 didžiausiame Ameri
kos laikraštyje, The Wall Street 
Journal. R. Razgaitienė atsakė į 
kaltinimus, kad etninės grupės 
be pagrindo kovoja prieš OSI. 
Laiškas iškelia skirtumus tarp ci
vilinių ir kriminalinių teismų ir 
sovietų įkalčių naudojimo pro
blemas. R. Razgaitienė siūlo 
Kongresui rimtai pradėti 
peržiūrėti OSI procedūras.

Madų parodą Balfo Nevv Yor
ko skyrius rengia spalio 18 
Kultūros Židinyje. Gražios lietu
vaitės modeliuos rudens, žiemos 
ir 1988 metų drabužiui ir batu
kus. Ir šiais metais madų kūrėjas 
Andrevv Koval-Kovaliauskas da
lyvaus su savo puošniaisiais dra
bužiais. Bus galima susipažint ir 
su kitų drabužių salionų moder
niausia kūryba. Nuoširdžiai 
kviečiamos savo kūry bą parodyti 
Nevv Yorko ir apylinkių lietuvės. 
Modelistės ir drabužių kūrėjos 
registruojasi vakarais pas valdy
bos nares Reginą Ridikienę 718 
849-0670 ir Aldoną Klivečkienę 
212 860 - 3475, dienos metu pas 
skyriaus valdybos pirmininką 
Vincą Pądvarietį 718 847 - 5619.

Dalios Sakaitės antras pianino 
rečitalis Nevv Yorko apylinkėje 
įvyks šį sekmadienį Kultūros 
Židinyje 3 vai. p.p. Pirmas pia
nistės rečitalis, kuris įvyko St. 
Michael s Hali, Nevv Yorke 
birželio 5, praėjo su gražiu pasi
sekimu. Visuomenė prašoma da
lyvauti šios talentingos solistės ir 
dažnos akompaniatorės koncer
te.

Lietuvos vyčių 41 kuopa 
džiaugiasi savo narių laimėjimais 
mokslo srityje: Aldona Zaunius 
Fordhamo universitete gavo ba
kalauro laipsnį iš istorijos (B.A.), 
Aldona Viola, 41 kuopos pirmi
ninkės Helen Kulber duktė, 
Adelphi universitete gavo ma
gistrės laipsnį iš scx?ialinių mok
slų (M.S.W.), Anita Dispensa, 
Gabijos ir Juozo Dispensa duk
ra, Helen Kulber anaūkė, Sv. 
Jono universiteto teisės mokyk
loje gavo teisių mokslo doktoratą

Stasys Dėdinas, Amerikos 
imigracijos įstaigos valdininkas, 
dirbęs VVashingtone, Virgin 
Islands, Vienoje (Austrijoj), 
Nevv Orleans, LA, gavo naują 
tarnybinį perkėlimą vėl į Virgin 
Islands. Jisai USINS dirba 1" 
metų su viršum ir yra gavęs ap
dovanojimų už gerai atliekamas 
jam pavestas pareigas. Su žmona 
Cynthia ir sūnum Adomu buvo 
atvažiavęs aplankyti tėvo Anta
no, Darbininko administracinių 
darbų talkininko, prieš iš
vykstant į naują paskyrimo vietą. 
Aplankė eilę pažįstamų bei drau
gų-

Bostono Alto valdyba atsiuntė 
Vasario 16-tos minėjimo aukoto
jų sąrašą ir pridėjo Darbininko 
spaudai paremti 50 dol. Per klai
dą ta auka buvo priskirta Br. Pa
liuliui ir paskelbta jo vardu. Už 
klaidą atsiprašome. Darbininko 
administracija.

Lietuvių dieną — gegužinė, 
kuri šiemet bus jau 73, — oji, 
rugpjūčio 16 organizuoja Lietu
vos vyčiai Rocky Glen Parke, 
Moosic, Pa. Lietuvos vyčių 110 
kuopa iš Maspeth, N.Y., organi
zuoja du autobusus į šią lietuvių 
šventę. Kelionės kaina 15 dol.

Tautos Fondo suvažiavimo 
įvykusio gegužės 9 New Yorko 
Lietuvių Kultūros Židinyje pro
ga, aukojo: iš Detroito Petras Pa
gojus 2000 dol., Antanina Zaka- 
rienė 1000 dol. Aukos gautos 
Lietuvos Laisvės Iždui. Tautos 
Fondas už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

Nevv Yorko latvių choras kar
tu su Bron.x Arts Ensemble orke
stru birželio 13 Lehman koncer
tų salėje, Bronx, N. Y., atliko Al- 
freds Kalninš operos — muzi
kinės dramos “Salinieki” prem
jerą. Pagrindinėj rolėj dainavo 
Marytė Bizinkauskaitė. Plačiau 
vėliau.

New York Post, birželio 13 lai
doje, laiškų skyriuje, prie veda
mųjų, paminėta Baltijos valsty
bių okupacija, įvykdyta prieš 46 
metus. Paminėta Baltijos valsty
bių Holocoust, suminėta, kiek 
išvežta iš kiekvieno Pabaltijo 
krašto. Minima, kad šių vežimų 
vykdytojai niekada nebuvo pa
traukti į teismą, ir šiandien jie 
tebetęsia savo kriminalinius 
veiksmus. Laišką parašė Martins 
Rose iš Passaic, N.J.

Our Sunday Visitor birželio 7 
laidoje išspausdino vyskupo P. 
Baltakio, O.F.M., straipsnį apie 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktį. Trumpai paminėta istori
ja, kaip Lietuva buvo apkrikšty
ta, kaip vėliau vystėsi istorijos 
eiga, paminėjo ir okupacijas, 
kaip dabar tauta kovoja dėl savo 
religinių teisių, kai leidžia Liet. 
Kat. Bažnyčios Kroniką. Prisi
minė ir būsimas iškilmes Romo
je. Įdėta ir viena nuotrauka, kaip 
senutė eina su rožančiumi ran
kose. Straipsnis užima visą pu
slapį.

NAUJA MEDICINOS DAKTARĖ
Ursula Anne Matulonytė, 

1987 gegužės 21 baigusi medici
nos studijas Union universitete, 
Albany, NY, gavo medicinos 
daktarės diplomą.

Pabaigusi aukštais pažymiais 
Manhasset High School, įstojo į 
Rensselear Polytechnic institu
tą, o ten įgijusi bakalauro laipsnį, 
medicinos studijas tęsė Albany 
Medical College.

Naujoji daktarė studijuodama 
aktyviai reiškėsi studentiškame 
gyvenime. Buvo studentų tary
bos pirmininke, viena iš redak
torių studentiško laikraščio “Ne- 
xus” bei metraščio “Kaukuolė” 
(The Škuli) ir taip pat komiteto 
narė medikų draugijos New Yor
ko valstijoje spaudos, bibliote
kos ir archyvo reikalams.

Baigimo ceremonijose, kaip 
studentų tarybos pirmininkė, 
pristatė pagrindinį kalbėtoją 
Leonard Lilly, M.D.

Jmai taip pat domėjosi muzika 
ir menu. Grojo mokyklų orke
struose ir užsitarnavo 
atžymėjimų. Renka lietuvių dai
lininkų kūrinius, kuriuos labai 
vertina.

Jos tėvas Vytautas yra aero-

nautikos inžinierius, o motina 
Stasia vadovaujanti patarėja 
specialaus auklėjimo New Yorko 
miesto mokyklų sistemoje. Abu 
priklauso prie Maspetho Lietu
vos vyčių 110 kuopas. Ursula yra 
tos kuopos pirmininko Jono 
Adomėno pusseserė.

Baigimo ceremonijose ir di
plomo gavimo šventėje dalyvavo 
artimieji ir džiaugėsi nauja dak
tare, kuri pasirinko vidaus ligų 
specialybę ir stažuosis vidaus 
medicinos ir sveikatos centre 
prie Pittsburgho universiteto.

Ceremonijose dalyvavo Cali- 
fomijos universiteto profesorius 
Robert P. Gale, M D, PhD, iš 
Los Angeles, kuriam buvo su
teikta garbės daktaratas už jo 
atliktus darbus Čemobilio ato
minės jėgainės nelaimės metu. 
Dr. Gale, kaulo smegenų spec
ialistas, buvo nuvykęs Ukrainon 
ir tenai darbavosi gelbėdamas 
radijacijos paliestų žmonių tar
pe.

Jonas Adomėnas turėjo progos 
pasveikinti dr. Gale ir padėkoti 
jam už tokį humanišką ir savano
rišką pasiaukojimą vykstant Uk
rainon.

Iš k. Jonas Adomėnas, Lietuvos vyčių Vidurio Atlanto apsk
rities pirmininkas, jo žmona Antanina, dr. Ursula Anne Ma- 
tulionytė, šiais metais baigusi medicinos mokslūs. jos motina 
Stasė Charaska-Matulionienė ir jos tėvas inž. Vytautas Matu
lionis.

PASIŽYMĖJUS MOKSLE JAUNUOLIS
Paulius Antanas Dičpinigaitis 

birželio 6 su aukščiausiais pa
žymiais baigė Regis aukštesniąją 
mokykla (H.S.) kuriai vadovauja 
jėzuitai.

Jis yra sūnus Aušros ir Zigmo 
Dičpinigaičių, kurie gyvena 
VVoodhavene, N.Y. Gimė 1969 
m. liepos 1 d. 1983 m. su aukso 
medaliu baigė Sv. Tomo 
pradžios mokyklą VVoodhavene. 
Tada išlaikė egzaminus į Regis 
aukštesniąją mokyklą ir gavo ket
vertų metų stipendiją. Mokyklo
je visus ketverius metus prik
lausė “Pelėdos ordinui’’ (Order 
of the Ovvl). Šių mokinių 
pažymių vidurkis turi būti ne 
mažiau kaip A. Taip pat gavo 
žymenį iš “General Exacellen- 
ce” su GPA — 3.96 vidurkiu iš 
4.0 galimų.

Aktyviai jis reiškėsi ir mokyk
los beisbole, buvo komandos 
manažeris. Taip pat aktyviai da
lyvavo šachmatų klube ir buvo 
vicepirmininkas to klubo valdy
boje.

Baigęs stipendijas gavo išYale 
universiteto, iš Miami universi
teto, N. Y. State “Regents”, 
Army ROTC, Navy ROTC, Air 
Force ROTC. Pasiūlymų gavo 
net iš keliolikos universitetų. Pa
sirinko Yale universitetą ir Air 
Force ROTC stipendiją.

Smithtown. Long Island
Suffolk County Amer. Liet. Pi
liečių klubas, po žiemos turėjo 
pirmą susirinkimą gegužės 17 d. 
Svarstydami įvairius reikalus, 
nutarė paskirti aukų iš kuklių pa
jamų šiom organizacijom lygiai 
po 50 dol.: Maironio mokyklai. 
Vasario 16 gimnazijai, Balfui, 
Tautos Fondui, Altui ir Lietuvių 
Bendruomenei.

Svarstymam užsibaigus, buvo 
kavutė su užkandžiais ir pora fil
mų: karo paradas Nevv Yorke 
1941 metais birželio 13 d., kuria
me dalyvavo tūkstančiai para-

“Bridges — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba.

metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie-

Paulius Antanas Dičpinigai
tis, pasižymėjęs moksle, su 
aukščiausiais pažymiais 
baigęs aukštesniąją mokyk
lą, taip pat pasižymėjęs 
šachmatininkas.

guoja Dcmie Jonaitienė. Metine 
prenumerata tik 8 dol l ž.sak\- 
mtis siųsti adresu: 341 llighland 
Blvd.. Brooklvn. N Y 11207.

Paskutiniu metu jis yra reko
menduotas į “Who’s Who 
Among American High School 
Students" garbės stipendijai, į 
kur patenka tik 5 procentai mo
kinių iš aukštesniųjų (H S) mo
kyklų.

Paulius Antanas Dičpinigaitis 
pasižymėjo kaip šachmatininkas 
ir lietuvių šachmatų komandoje, 
kur jis dalyvauja tos komandos 
rengiamuose turnyruose.

duojančių su “Uotais’ tų tautų, 
kurios kariavo prieš Hitlerį. 
Didžioji Britanija buvo atsiuntu
si karinį dalinį. Milijonas 
žiūrovų stebėjo šį milžinišką pa
radą.

Didžiojo Nevv Yorko lietuviai 
gražiai pasirodė, nors be Įloto , 
bet su Angelų Karalienės parapi
jos jaunuolių orkestru, dviem 
lietuvaitėm, Miss Lithuania ir 
Miss Columbia ir 7 pėdų Klimu- 
ku, nešant Lietuvos trispalvę, 
kurią galima buvo pastebėti net 
už my lios tolio. Iš pažįstamų vei
dų matėsi: J. Laučka, K. Jurgėla, 
J. Ginkus, Klinga ir kiti.

Klubas kviečia Long Islando 
lietuvius įstoti nariais į šią senų 
Amerikos lietuvių įsteigtą orga
nizaciją ir tuom padėti jai gyvuo
ti- K.M.

Jonas Adomėnas, dešinėje, Lietuvos vyčių veikėjas, Vidurio 
Atlanto apskrities pirmininkas, su dr. Robertu P. Gale, kuris 
profesoriauja Los Angeles universiteto medicinos mokykloje. 

Jis gegužės 21 medicinos kolegijoje Albany gavo mokslo 
garbės doktoratą už darbą tarp Chemobilio atominės kata
strofos paliestų žmonių.

progoms lietuviškai) neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas privataus namo antrame 
aukšte, virtuvėje galima valgyti, 
dvi įeinamos spintos, atskiras 
sandėliukas, pageidaujama ve
dusių pora arba du viengungiai, 
arba vienas viengungis, be vai
kų, be gyvulėlių (pets). Nuoma 
mėnesiui 550 dol., garantijos iš 
anksto įmokėti už vieną mėnesį. 
Išnuomoja savininkas. Telefo
nai: 718: 277 -2811, 459- 1418, 
827-7610.

Lietuvaitė, kuri per \ asams 
atostogas norėtų dirbti lietuvių 
senelių ir ligonių namuose, gali 
kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
CT. 06260.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 

federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas. 
Lithuanian National Founda
tion, Ine.. P O Box 21073, 
Woodhaven. N Y 11421.

Liet. Kat. Bažnyčios Kroni
kos 68 numeris išverstas į anglų 
kalbą, išleistas atskira knygute ir 
išsiuntinėtas amerikiečių infor
macijos įstaigoms, kongreso na
riams, vyskupams, spaudai. Iš
vertė kun. Kazimieras Puge- 
vičius, suredagavo Marian Ska- 
beikis, išleido Liet. Religinė Šal
pa. Numerio išleidimą parėmė 
vienuoliai trinitiečiai. Numeris 
iliustruotas, gale pridėtda vieto
vardžių rodyklė.

KASA prašo atkreipti dėmesį, 
kad vasaros metu yra pakeistos 
darbo valandos. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais įstaiga bus atida
rą nuo 9 vai. ryto iki 7:30 vai 
vakaro. Antradieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais darbo \ a- 
landos nuo 9 ryto iki 5 vai. vaka
ro. o šeštadieniais tik iki 2 vai. 
popiet.

PIRŠLYBŲ BIURAS
Kam vienai - vienam vargelį 

vargti, jei jį galima pasidalinti '»i 
mylimu partneriu. Nurodykite 
savo ir pageidaujamo asmens 
charakteristikas, amžių ir savo 
adresą, mes surasime jums gyve
nimo draugę-draugą. Mūsų 
adresas: VEDYBŲ BIURAS. 
9141 Carlyle Avė., Surišide, 
Florida 33154 USA

Palanga, Klaipėda (su nakvy
ne), Panevėžys, Kaunas. Tai tik 
keletas iš Lietuvos miestų, ku
riuos lankys GT Internationa] 
ekskursantai. Del detalių 
žiūrėkite GT International skel
bimą Darbininke.

Įvairius dokumentus verčia į 
nišų kalbą Regina Savickaitė- 
Bork, 84-2096 Street, \Voodha- 
ven, N.Y. 11421. tel. 718 805 - 
.3612

Lietuviškų tautinių drabužių 
via gavusi Darbininko admini
stracija. Drabužiai vidutinio 
dvdžio. tai aukštaitiški, žemaitiš
ki, dzūkiški kostiumai. Kreiptis 
į Darbininko administraciją 827 
- 1351.

AUTOBUSAS J SESEUŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam. Conn., 
liepos 26. Autobusas išvyksta 
sekmadienį 6 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo. Pakely 
autobusas sustos prie Shalins 
Funeral Home. 84 -02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant 
įėjimą į pikniką. Registruotis pas 
Marytę Salinskienę — tel 296 - 
2244 arba Darbininko admini
stracijoje tel. 827 - 1351




