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įvykiai
Dėl Gorbačiovo vykdomų re

formų Sov. S-gos spaudoj iškilu
sių ginčų tarp jų šalininkų ir 
priešininkų buvo iš savo vietos 
bent laikinai pašalintas spaudos pradėjus
ir televizijos kontrolės Chruščiovo įsakymu, bažnyčia 
prižiūrėtojas, politbiuro narys ir su minėtais pastatais iš mūsų 
reformų priešininkas Ligačio- 
vas. »

Kubos prezidentas Fidėl Ca- 
stro davęs ten apsilankiusiam N. 
Y. arkivyskupui kardinolui John 
O’Connor suprasti, kad jis nu
matys netolimoj ateity paleisti iš 
kalėjimo Šimtus politinių kali
nių.

JAV pasmerkė Etiopiją už pri
vačiom šalpos organizacijom 
draudimą gabenti maistą į Etio
pijos šiaurės provincijas, kuriose 
veikia partizanai, -ir paragino 
Sov. S-gą paveikti Etiopiją šį 
draudimą atšaukti.

Prezidentas Reagan pareiškė 
abejojimą, ar Sov. S-ga, pasi
traukus ‘iš Afganistano, neban
dys ginti ten pasilikusios komu
nistinės vyriausybės ir grąsinti 
Pakistanui, nes istorijos faktai 
rodo, kad Sov. S-ga niekada ne
pasitraukia iš jos okupuotų 
žemių, jei Vakarai jos neprive
rčia pasitraukti.

JAV, nepaisydamos Izraelio 
min. pirmimriko^ ^iežtčrTfaši- 
priešinimo JAV pastangom taikai 
Art. Rytuose pasiekt, pasirašė su 
Izraeliu 5 m. susitarimą, forma
liai įteisinantį JAV bendradar
biavimą su Izraeliu karinėj, 
ūkinėj ir politinėj srityse.

Netrukus iš Kubos pra
sidėsianti kubiečių emigracija į 
JAV. Tai bus amnestuoti politi
niai kaliniai ir jų giminės ir kiti 
kubiečiai, kurių giminės jau gy
vena JAV.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
pareiškė, kad palestiniečių kelia
mos riaušės vyks, nužudžius Tu
nise PLO karinį vadą Abu Jihad, 
tol, kol bus sudaryta nepriklau
soma palestiniečių valstybė.

Kinija painformavo JAV, kad 
joms įsivėlus į ginkluotą konflik-
tą su Iranu, ji neremsianti JAV 
pastangų paskelbti Iranui tarp
tautinį ginklų embargo.

PLO ir Sirija nusprendė 
užbaigti tarp jų buvusius tarpu- 
savius ginčus, nes Izraelio oku
puotose arabų žemėse plinta
nčios palestiniečių riaušės verčia 
arabus ieškoti* vienybės.

“Pravda” apkaltino Čemobyl 
branduolinis energijos stoties 
vadovus apsileidimu, giminių 
protegavimu ir saugumo reikala
vimų nebojimu. Stoties vado
vybės aukščiausias tikslas buvęs 
bet kuria kaina gaminti energiją.

Afganistano prezidentas Naji- 
bullah pageidauja geresnių san
tykių su JAV, bet prieš tai JAV 
turinčios nutraukti Pakistanui 
teikiamą karinę paramą.

Valstybės sekretorius Shultz 
lankėsi Sov. S-goj, bandydamas 
palengvinti susitarimą dėl strat. 
brand. ginklų sumažinimo. Ta 
pačia proga jis lankėsi Kijeve ir 
Tbilisi stačiatikių katedrose ir 
nedrąsiai užsiminė apie religinę 
laisvę, nes Kijevo Šv. Sofijos ka
tedra yra paversta muziejum.

Kanados min. pirmininkas 
Mulroney yra susirūpinęs, kad 
JAV nekreipia dėmesio į Kana
dos aplinkos teršimą rūgščiais 
krituliais.

Mes Klaipėdos miesto ir visos 
Lietuvos katalikai, 1961 m. savo < 
lėšomis pasistatėme Klaipėdoje 
Taikos Karalienės bažnyčią, 200 
m. gyvenamą namą ir 3 garažus. 
Tais pačiais metais dar ne- 

ja naudotis, N.

atimta ir paversta koncertų sale.

Esame nuskriausti
Esame nuskriausti, nes nie

kuo nenusikaltome. Bažnyčią 
statėme su valdžios leidimu. Da
bar neturime kur melstis. Mūsų 
turima bažnytėlė yra 12 m. 
pločio ir 22 m. ilgio, 48 m.2 
užima presbiterija, 216 m.2 lieka 
tikintiesiems.. Mes joje netelpa- 
me: vieni alpsta nuo tvankumo 
bažnyčioje, kiti priversti kaitro
je, šaltyje ir lietuje stovėti lauke, 
klauptis ant snieguotų ir purvinų 
šaligatvių, įrengti galingi venti
liatoriai kelia didžiulį triukšmą. 
Langai žiemą ir vasarą atidaryti, 
nuo skersvėjo žmonės dažnai su
serga.

Klaipėda paaugo
1939 m. Klaipėdoje gyveno 

apie 60,000 gyventojų, o veikė 
5 bažnyčios. Kai 1961 m. buvo 
statoma bažnyčia, gyveno apie 
80,000 gyventojų, o dabar jau 
gyveną 200,000.1961 m., užda
rius bažnyčią Nidoje ir Juodk
rantėje, Klaipėdoje ir jos apy
linkėse buvo apie 130,000 katali
kų.

Kreiptasi 19 kartų
Iki šiol dėl Klaipėdos Taikos 

Karalienės bažnyčios grąžinimo 
buvo kreiptasi:

1. 1974 m. pasiųstas pareiški
mas su daugiau, kaip 3,000 pa
rašų Religijų reikalų komiteto 
pirmininkui Kurojedovui.

2. 1979 m. kovo mėn. pareiš
kimas Aukšč. Tarybos Prezidiu
mo pirmininkui L. Brežnevui ir 
Kurojedovui su 10,241 parašų.

3. 1979 m. spalio mėn. pareiš
kimas L. Brežnevui ir Kurojedo- (nukelta į 2 psl.)

Popiežius Jonas Paulius II su lietuviais vyskupais, vyskupijų 
valdytojais ir Romoje gyvenančiais kunigais š.jn. balandžio 
19 d. po koncelebruotų mišių popiežiaus privačioje koplyčioje. 
Iš kairės į dešinę: prel. K. Dulksnys, Panevėžio vyskupijos 
valdytojas, prel. A. Bačkis, prel. A. Bartkus, arkiv. P. Mar
cinkus, prel. V. Mincevičius, vysk. A. Deksnys, vysk. P. A. 
Baltakis, OFM, prel. A. Jonušas, (užpakalyje jo) Sabalis, vysk. 
A. Vaičius, kun. M. Burba, SBO, (už jo) diak. P.' Mališka, 
arkiv. L. Povilonis, kun. P. Cemaška, kun. V. Paupinis, S J,

(už jo) prel. S. Žilys, Šv. Tėvas Jonas Paulius H, kun. D.Pe
traitis, MIC, Marijonų Generolas (užpakaly jo)kun. P.Rabi- 
nauskas, SJ, vysk. V. Sladkevičius, (už jo)kun. V. Delininkai- 
tis, kun. B. Liubinas, prel. V.Kazlauskas, kun. Pr. Vaičekonis 
(už jo) klier. R. Rutkauskas, vysk. V. MicheleviČius, prel. A. 
Bitvinskas, kun. E. Putrimas, vysk. J. Preikšas, (už jo) prel. A. 
Gutauskas, Vilniaus vyskupijos valdytojas, klier. J. Malinaus
kas, prel. L. Tulaba ir prel. K. Dobrovolskis.

vui su 148,149 parašais.
4. 1980 m. pareiškimas L. 

Brežnevui ir Kurojedovui su 600 
parašų.

5. 1981 m. birželio mėn. 3-jų 
asmenų delegacija lankėsi Ko
munistų Partijos Centro komite
te ir Religijų reikalų taryboje.

6. 1981 m. antrą kastą 10 
asmenų delegacija lankėsi RRT.

7. 1982 m. pasiųstas pareiški
mas L. Brežnevui ir Kurojedo
vui su 21,033 parašais.

8. 1982 m. pasiųstas pareiški
mas L. Brežnevui.

8. 1982 m. trečią kartą 10 
asmenų delegacija lankėsi Mask
voje RRT.

9. 1983 m. pasiųstas pareiški
mas Andropovui ir Kurojedovui 
su 22,539 parašais.

10. 1983 m. ketvirtą kartą 10 
asmenų delegacija lankėsi RRT 
Maskvoje.

11. 1984 m. pasiųstas pareiški
mas K. Černenkai ir Kurojedo
vui su 11,102 parašais.

12. 1984 m. penktą kartą 4 
asmenų delegacija lankėsi Mask
voje RRT.

13. 1984 m. šeštą kartą 3 
asmenų delegacija lankėsi Mask
voje RRT.

14. 1985 m. sausyje septintą 
kartą 3 asmenų delegacija 
lankėsi Maskvoje RRT.

15 1985 m; gegužes min. 8 
kartą 4 asmenų delegacija 
lankėsi Maskvoje.

16. 1985 m. gegužės mėn. 
karo veteranai ir dalyviai pa
siuntė pareiškimus Gorbačiovui 
ir Religijų reikalų tarybai.

17. 1985 m. Klaipėdos tikin
tieji pasiuntė M. Gorbačiovui 
pareiškimą su 1,135 parašais.

18. 1986 m. pasiųsti pareiški
mai TSRS Ministrų Tarybos pir
mininkui ir Religijų reikalų tary-

-dįai su 10,501 parašų.
19. 1986 m. devintą kartą tiki

nčiųjų delegacija lankėsi Mask
voje RRT.

Su rekonstrukcijos 
planu nesutinka

Kelinti metai siūloma rekon-

10

Gerbiamieji broliai vyskupai,
1. Labai džiaugiuosi, galėda

mas vėl jus visus drauge priimti 
po jūsų vizito “ad limina” 1983 
metais.

Tada sveikinau jus su ypatinga 
meile, nes ta savo kelione į Romą 
jūs užbaigėte ilgą skausmingo at
siskyrimo laikotarpį. Ir tai, ačiū 
Dievui, įvyko reikšmingo jūsų 
krikščioniškosios istorijos tarp
snio išvakarėse: minint Lietuvos 
Globėjo karalaičio Kazimiero 
mirties penktąjį šimtmetį.

Bet ir šiandieninis mūsų susi
tikimas yra paženklintas džiaug
smu. Juk per jus mane pasiekia 
šventiniai atgarsiai ir žinios apie 
tuos dvasinius vaisius, kuriuos 
neša kitas “Pievo malonės laiko
tarpis” jūsų bažnytiniame gyve
nime: jūsų tautos “Krikšto” šešių 
šimtų metų sukaktis. Jūs žinote, 
kaip karštai būčiau troškęs būti 
su jumis praėjusių metų birželio 
28 d. jūsų “Krikšto” lopšyje Vil
niuje, iškilmingai pradedant ju
biliejinius metus. Deja, tai ne
buvo galima.

Vis dėlto tą pačią dieną , kai 
. vyko tautinis sukakties minėji

mas, čia ant apaštalo šv. Petro 
kapo aš pats vadovavau iš
kilmėm, kuriose dalyvavo visų 
Europos kontinento broliškų 

. bažnyčių vyskupų atstovai, taip 
išreikšdami vidinę dvasinę vie
nybę su jūsų bendruomene, ta 
pačia proga man buvo didelis 
džiaugsms paskelbti palaimin-

• tuoju didįjį jūsų tautos sūnų, pa
siaukojusį sielų ganytoją ir vie-

• nuolinio gyvenimo atnaujintoją: 
■ arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

struoti ir keliais šimtais metrų 
padidinti dabartinę bažnytėlę. 
Su tokiu pasiūlymu mes nesutin
kame, nes galime likti be jokios 
bažnyčios.

Tokios rekonstrukcijos tęsiasi 
ląfoai ilgai: Dramos teatrą

’ Klaipėdoje rekonstruoja jau šešti 
metai, Mokytojų namus apie 
metų ir 1.1.

Visi stebisi tokiu 
valdžios elgesiu

Dar kartą kartojame: rekon
struoti bažnytėlės neleisime. At
plaukę žmonės iš visų kontinen
tų, matydami mūsų padėtį ir 
mums padarytą skriaudą, stebisi 
tokiu valdžios elgesiu.

Lietuvos Krikšto 600 metų Ju
biliejaus proga prašome atitaisy
ti mums padarytą skriaudą — 
grąžinti mūsų pasistatytą 
bažnyčią arba tokią pat pastatyti. 
Prašysimeir rašysime, kol mums 
padarytoji skriauda bus atitaisy
ta. Tai daryti mus verčia gyveni
mo sąlygos.
Klaipėda 1986 m.

Po pareiškimu pasirašė:
Vilniaus arkivyskupijoje — 

507 tikinčiųjų, Kauno arkivysku
pijoje — 2,313, Panevėžio vy
skupijoje— 6,600, Telšių vysku
pijoje — 1,259, Kaišiadorių vy-

< žkupijoje, — 2,242 ir Vilkaviškio 2. Man yradidelė paguoda tie- 
«yskupijoje— 7,706 tikinčiųjų, siog iŠ jūsų liudijimo sužinoti

PAREIŠKIMAS DĖL
“TARYBINĖS MOTERS”

ŽURNALO

2. M an yra didelė paguoda tie - 

apie tą gyvastingumą bei uolu
mą, su kuriuo jūsų tauta per iš- 

• tisus jubiliejinius metus minėjo 
savo “krikštą”. Katedrose, Mari- 

TSRS ir LTSR konstitucijose jos šventovėse, Kauno Kunigų 
pabrėžiamas visų piliečių lygia
teisiškumas, primenama, kad 
kurstyti neapykantą ryšium su 
religiniais kultais draudžiama.

Pilna šmeižtų
Mūsų giliu įsitikinimu Konsti

tucijos principus pažeidė “Tary
binės moters” redakcija, išspau
sdinusi 1986 m. Nr. 2 ir 3 VI. 
Balkevičiaus straipsnį “Šventoji 
šeimyna”, pilną bjauriausių 
šmeižtų prieš tikintiesiems

seminarijoje, visose parapijose 
tikintieji su gyvu įsitikinimu 

PASIKEITIMAI OKUPUOTOS 
LIETUVOS BAŽNYTINĖS 
VADOVYBĖS SUDĖTYJE

(Roma, balandžio 27. LĮC) 
Lietuvių Informacijos CentriH 
pranešė iš Vatikano, kad ten be
silankančios Lietuvos vyskupų ir 
dvasiškių delegacijos vadovas ar- 
kivysk. Liudas Povilonis dėl

plačiai dalyvavo jubiliejiniuose
— religiniuose ir kultūriniuose
— renginiuoe.

Toks uolus dalyvavimas, be 
abejonės iškalbingai liudija, kad 
jūsų bendruomenė savo ilgame 
ir sunkiame šešių šimtmečių 
istorijos kelyje išsaugojo nepa
liestą brangiąją tikėjimo dovaną, 
su meile ištikimai jį perduodama 
iš kartos į kartą.

Bet šį jubiliejų visų pirmiausia 
kiekvienas tikintysis išgyveno 
savo širdyje, kaip jūs teisingai 
pabrėžėte šių Velykų proga savo 
ganytojiniame laiške, užbaigda
mi jubiliejinius metus. Jubilieji
niai metai kiekvieną paskatino 
atgaivinti savo tikėjimą, atnau
jinti Krikšto pažadus, sustiprinti 
dvasinį gyvenimą ir pilniau gy
venti savo tikėjimu.

3. Taip Bažnyčia Lietuvoje su 
pasitikėjimu įeina į septintąjį 
savo krikščioniškosios istorijos 
amžių. Tai kančios patirtyje 
užsigrūdinusi Bažnyčia, kuri 
savo istorinį kelią tęsia po 
Kryžiaus ženklu — Kryžiaus, 
kuris yra Viešpaties kančios ir 
prisikėlimo simbolis, “vienin
telė viltis” (iš liturgijos). Čia sa
vaime prisimena jūsų žemėje 
išaugusio “kryžių kalno” paveik
slas: tūkstančiai kryžių, liudija
nčių kančią ir viltį visos tautos, 
kuri sugebėjo ištvermingai iš
saugoti savo tikėjimą ir skaudžių 
bandymų valandose-,

Šiame kelyje jus lydi Romos 
Bažnyčia su savo vyskupu ir per 
jį, kuris yra regimasis katalikiš
kosios vienybės pagrindas, nešąs 
alikščiausią atsakomybę už vie
nybės ryšius, lydi visos bažny
tinės bendruomenės pasaulyje. 
Noriu dar kartą užtikrinti šį vi
suotinį, brolišką dvasinės vie
nybės ir maldos solidarumą, ku
riame jūs ir jūsų tikintieji galite 
atrišti sustiprinimą ir pagalbą. 
Šiuo solidarumu galite visada pa- 
si,ikė,i- (nukelta į 4 psL) 

sveikatos atsistatydino iš parei
gų. Jis ėjo Vyskupų Konferenci
jos pirmininko bei Kauno arkivy
skupijos ir Vilkaviškio vyskupi
jos apaštalinio administratoriaus 
pareigas Lietuvoje.

Šį delegacija balandžio 27 iš
vyko iš Romos į Lietuvą. Ji ba
landžio 13 atvyko į Vatikaną pri
valomam ad limina (prie slen
ksčio) pasimatymui su Po
piežium Jonu Paulium II.

Delegacija grįžo į Lietuvą su 
šiais naujais paskyrimais: Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijų apaštali
niu administratoriumi tampa 
vysk. Juozas Preikšas, ėjęs Kau
no arkivyskupijos apaštalinio ad
ministratoriaus augziliaro ir ge
neralvikaro pareigas. Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninkavimo pareigas perima 
Kaišiadorių apaštalinis admini
stratorius vysk. Vincentas Slad
kevičius,© jo pavaduotoju tampa 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 
prelatūros apaštalinis admini
stratorius vysk. Antanas Vaičius.

Šios delegacijos sudėtyje buvo 
ir vysk. Vladas MicheleviČius, 
Kauno arkivyskupijos apaštali
nio administratoriaus augzilia
ras: prel. Algirdas Gutauskas, 
Vilniaus arkivyskupijos kapituli
nis vikaras; prel. Kazimieras 
Dulksnys, Partevėžio vyskupijos 
kapitulinis vikaras; mons. Anta
nas Bitvinskas, Kauno arkivy
skupijos kancleris, kun. dr. 
Pranciškus Vaičekonis, Kauno 
kunigų seminarijos dėstytojas.

(LIC)



LIETUVIAI MASKVOJE SUSITIKO 
SU SHULTZU IR JO PAVADUOTOJU

(Washingtonas, balandžio 28. 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tras praneša, kad iš Lietuvos 
gauta žinia, jog trys lietuviai da
lyvavo pasimatyme su JAV Val
stybės departamento sekreto
rium George Shultz, jam nese
niai besilankant Maskvoje. Ba
landžio 21 JAV ambasadoje 
Shultzas susitiko su Petru 
Pakėnu, Povilu Pečiulaičiu ir dr. 
Algirdu Statkevičium.

tarpe buvo Nijolė Sadūnaitė ir 
Algirdas Statkevičius

Pasimatyme su Shultzu daly
vavo maždaug 30 žmonių, kurie 
nori palikti Sovietų Sąjungą. Jis 
prižadėjo dėti pastangas, kad 
jiems būtų leidžiama emigruoti 
j JAV. Povilas Pečiulaitis Val
stybės departamento sekretoriui 
įteikė kopiją jo 1988 balandžio 
13 laiško TSRS aukščiausios Tar-

bos prezidiumo pirmininkui 
Gromykai, kuriame jis pareiškė 
protestą dėl sovietų valdžios at
sisakymo jam leisti emigruoti.

Balandžio 20 Richard Schifter 
bei kiti JAV valdžios pareigūnai 
susitiko su 10 žmogaus teisių 
gynėjų iš Lietuvos, Latvijos, Uk
rainos ir kitur. Kiekvienos tau
tybės atstovai apibūdino padėti 
savo krašte. Sadūnaitė buvo apk
lausinėjama maždaug pusva
landį, o Statkevičius apie 15 mi
nučių. (UC)

Balandžio 20 Valstybės depar
tamento sekretoriaus pavaduo
tojas žmogaus teisių klausimams 
Richard Schifter JAV ambasado
je pravedė pokalbį su įvairiais 
žmogaus teisių gynėjais, kurių

Savaitės 
įvykiai

LAIŠKAS VAKARINĖM NAUJJIENOM 
APIE ŠV. MIKALOJAUS KULTĄ

JAV pov. laivo “Bonefish 
sprogus baterijom kilo gaisras, ir 
dėl įgula turėjo palikti laivą. Trys 
įgulos nariai žuvo ir keliolika 
buvo sužeista.

Izraelio teismas rado ten de
portuotą ukrainietį John Dem- 
janjuk kaltą dėl visų jam prime
tamų kaltinimų ir nubaudė jį 
mirties bausme. Gynyba pasi
ryžusi apeliuoti Aukšč. Izraelio 
teisme.

Lenkijos Bydgoszcz miesto 
streikuojantieji transporto dar
bininkai pajėgė sustabdyti mie
sto susisiekimą ir dėlto laimėjo 
atlyginimo pakėlimą net 60 proc. 
Dabar streikai plinta plieno pra
monės įmonėse taip pat dėl atly
ginimų pakėlimo.

Saudi Arabija nutarė pasi
rašyti sutartį, ribojančią bran
duolinių ginklų plitimą.

J. TjSaugumo taryba priėmė 
rezolių,ęŲą, pasmerkiančią PLO 
karinio pareigūno Abu Jihab 
nužudymą Tunise. Rezoliucija 
mini, kad pagal Tuniso įsitikini
mą Abu Jihab buvęs nužudytas 
Izraelio agentų. JAV nuo balsa
vimo susilaikė.

JAV priėmė įstatymą atlyginti 
Antrojo Didžiojo karo metu JAV 
internuotiem japonų kilmės pi
liečiam po 20,000 dol. kiekvie
nam ir jų atsiprašyti už interna
vimą.

Pasaulio ateismas Haagoj vie
ningai nusprendė, kad JAV pa
stangos uždaryti prie J. T. vei
kiančią PLO įstaigą turi būti per
duotas spręsti tarptautiniam tar
pininkavimui, kaip to reikalauja 
tarp JAV ir J.T. sutaryta sutartis.

Pietų Korėjos parlamento rin
kimuose valdančioji Demokra
tinė teisingumo partija neteko 
parlamento daugumos, nors ir 
liko didžiausia partija.

(New Yorkas, UCi Vilniaus 
Sv. Mikalojaus parapijos komi
teto pirmininkas, klebonas i vi
karas replikavo į neteisingus 
faktus pasirodžiusius P. 
Pečiūroskomentare apie šv. Mi
kalojaus kultą “Vakarinių nau
jienų ’ 1988 kovo 5d. laidoj, pra
neša Lietuvi-ų Informacijos Cen
tras. Laiškas pasiekė Vakarus. 
Pateikiame •pilną jo tekstą.

VAKARINIŲ NAUJIENŲ 
REDAKCIJAI

Nuorašas:
Vilniaus arkivyskupijos 

apaštaliniam administrato
riam

vysk. Julijonui Stepona
vičiui

Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojui prel. A. Gutauskui

1987gruodžio 31 Vilniaus Šv.

OPECir kitos 7 aliejų ekspor
tuojančios valstybės stengiasi su
sitarti dėl aliejaus gamybos su
mažinimo. Didžiosios valstybės, 
kaip Sov. S-ga, JAV, Britanija 
laikosi nuošaliai.

Sov. S-ga, siekdama 
sumažinti nelegalaus alkoholio 
gaminimą, kai kuriose srityse 
įvedė cukraus pardavimo nor
mas ir sukėlė didelį gyventojų 
nepasitenkinimą.

Saudi Arabija dėl pr. m. su
keltų .Mekoje riaušių ir dėl Irano 
karinių veiksmų Persijos įlankoj 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Iranu.

Izraelio kariai susikovė su iš 
Libano į Izraelį bandančiais įsi
filtruoti partizanais. Du Izraelio 
kariai ir 3 partizanai žuvo. Oku
puotose arabų žemėse iki šiol 
Izraelio kari ai yra nušovę 173 pa
lestiniečius.

Austrijos vyriausybė iškėlė 
Pasaulio žydų kongreso prezi
dentui Edgar M. Bronfman tei
sme bylą už Austrijos prezidento 
Kurt M’aldheim šmeižimą ir pa
prašė JAV teisingumo d-tą su
teikti šiai bylai vesti turimos 
medžiagos, bet JAV atsisakė 
bendradarbiauti.

Mikalojaus bažnyčios komitetas 
ir šioje bažnyčioje dirbantys ku
nigai registruotu laišku krei
piamės į Jūsų laikraščio redakciją 
prašydami atšaukti docento V. 
Pilkausko feljetone “Neįprasta 
paskaita nepažįstamajam” iš
spausdintus neteisingus faktus, 
liečiančius šv. Mikalojaus kultą. 
Atsakymo laukti teko ilgai. Mes 
buvom tvirtai įsitikinę, kad atsa
kymas bus teisingas ir garbingas. 
Deja 1988 kovo 5 d. laikraščio 
55-tame numeryje pasirodė 
straipsnis tuo pačiu pavadinimu, 
kurį pakomentuoti redakcija pa
prašė P. Pečiūrą. Nors redakcija 
teigia, kad mūsų laiško įžanga 
nedaug kuo skiriasi nuo laikraš
tyje atspausdinto prierašo, 
tačiau tai anaiptol yra ne taip. O 
ją leiskitės priminti tokia: “Pra
sidėjus šalyje įvairių gyvenimo 
sričių persitvarkymui ir demok
ratizavimui, tikintiesiems 
įsižiebė mintis, kad pagaliau pa
sibaigs jų religinių jausmų įžei
dinėjimai spaudoje. Tačiau ma
tyt kol kas šiems lūkesčiams ne
lemta išsipildyti. Tai liudija 
straipsnis Vakarinėse naujienuo- 
se. Neįprasta paskaita nepažįsta
majam” 1987.XII.I2. Nr. 285.”

Mūsų laiško įžanga kaip tikn- 
nurodo priežastį, kuria remda
miesi mes kreipiamės į Jus. Mes 
tikintieji neprimetame savoįsitf- 
kinimų kitiems ir nebūtina, pa
sak to Pečiūros, kad “šiandien 
ateistai pripažintų šventųjų kul
tą ir tikėtų, kad šv. Mikalojus 
tikrai girdėjo balsus iš dangaus.” 
Tačiau reikia juk gerbti ir tiki
nčiųjų įsitikinimus! Juo labiau, 
kad pataikti mūsų laiške faktai 
neabejotini. Komentuodamas 
laišką P. Pečiūra dar kartą pą- 
teikė klaidingus samprotavimus. 
Visų pirma, Pačiūra teigia, kad 
“kai docentas V. Pilkauskas Va
karinėse naujienuoisetc atspau
sdino feljetoną apie šv. Mikalo
jų, tai Vilniaus Sv. Mikalojaus 
bažnyčios kunigai puolė ją ginti 
net perVabkano radiją. Nuorašą 
atsiuntė ir redakcijom”

Tai netiesa. J redakciją mes 
siuntėme ne nuorašą, bet origi-

ko į Vatikano radiją mums 
nežinoma.

P. Pačiūra vėl teigia, “O kai 
dėl šv. Mikalojaus tai ir pati 
Bažnyčia nelabai jau tvirta. Juk 
1987 m. lietuviškame Katalikų 
Bažnyčios kalendoriuje šv. Mi
kalojaus. vardo nebėra. Negi 
ateistai šventąjį išbraukė bažny
tiniame kalendoriuje?”

Katalikų kalendoriuje — žiny
ne pateiktas liturginis šv. Mišių 
ir valandų kalbėjimo kalendorius 
1987 gruodžio 6 šv. Mikalojaus 
paminėjimo diena sutapo su Ad
vento pirmuoju sekmadieniu, 
kuris pagal liturginius nuostatus 
švenčiamas aukščiausios klasės 
švente, todėl šv. Mikalojaus 
šventė neminima, bet tai visiškai 
nereiškia juk šv. Mikalojus iš
brauktas iš Bažnyčios kalendo
riaus kaip tai teigia P. Pečiūra 
ateisto “pastaboje” tuo klaidin
damas skaitytojams. Šv. Mikalo
jus nūo seno buvo iryra garbina
mas Katalikų Bažnyčioje ir mini
mas gruodžio 6 d. tai liudija šie 
leidiniai: Missale Romano, psl. 
124; Liturgija Horarum, tomas 1, 
psl. 928; Liturginis maldynas, 
antroji laida 1984 m. psl. 32; .Ka
talikų kalendorėlis 1987 m. Tuo 
klausimu P. Pečiūra pilną infor
maciją galėjo gauti iš Lietuvos 
vyskupijų liturginės komisijos 
pirmininko kun. V. Aliulio, re
daguojančio Katalikų kalendorių 
- žinyną.

Mes nesitikime dar kartą išvy
sti savo laiško Jūsų laikraščio pu- 
slapiuoise, tačiau negalime neat
siliepti matant kaip neteisingai 
iškreipiami kiekvieno tikinčiojo 
širdžiai brangūs faktai. Viliamės, 
kad nors ateityje panašiais klau-_ 
simais bus pasitarata su šios sri
ties specialistais — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios vyresnybe, kad 
būtų išvengta panašių nesusipra
timų.

Pasirašo:
Vilniaus .. šv... Mikalojaus 

bažnyčios komitesto pirių. A. 
Makačinas, Vilniaus šv. Mikalo
jaus parapijos klebonas kun. J. 
Tunaitis, Vilniaus šv. Mikalo
jaus parapijos vikaras kun. M. 
Čeponis.

Vilnius, 1988 kovo 14 d.
(LIC)

— Solistė Gintarė Jautakaitė 
koncertuoja gegužės 22 Chica- 
gos Jaunimo Centre. Muzikinę 
palydą organizuoja Darius Poli- 
kaitis.

— Montrealyje Lietuvos ne
priklausomybės šventė buvo pa
minėta vasario 21. Mišias aukojo 
ir pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Jonas Kubilius. Giedojo 
muz. Aleksandro Stankevičiaus 
vadovaujamas choras ir solistas 
A. Keblys. Minėjime dalyvavo 
ir valdžios atstovai. “Pavasario”

VAI pas c DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road,Ea»t 
Northporth, N.Y. 11731. Tef. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.. .

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 jlamalca Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven,. N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixelr.a, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark 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, Ha. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax'pildymas. Įstaiga veikla naujo] vietoję— 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. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securitles 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 shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Trėč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Plrmad.
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 234 SunlH 
Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš VVCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton.MA 02402. TeL 
617-586-7209. ‘

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341Hlghland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau*pratęsti prenumeratą 1988 metam.

Vardas ir pavardė .......................................................... -

Adresas........................-...................... ............................ .

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.

nalą, o nuorašas buvo nusiųstas 
J. E. vysk. Julijonui Stepona
vičiui ir Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojui prel. A. Gutauskui. 
Taip pat iškabintas šv. Mikalo
jaus bažnyčios informacinėje 
lentoje. Kaip laiško tekstas pate-

mergaičių choras padainavo ke
letą dainų. Paskaitą skaitė PLB 
pirm. Vytautas Kamantas iš 
Grand Rapids, Mich. “Gintaro” 
ansamblis pašoko tautinių šokių. 
Pabaigoje visiems padėkojo 
pirm. Arūnas Staškevičius.

Siunčiu už prenumeratą $.
Už kalendorių $.
Spaudai paremti $■

KVECAS
JONAS 

1933 +.I97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

-PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY1R CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

asolipo 
MEMORIALS

66 - S6 SO ST. MIDDl.E V11.1.AGE. QUEEXS. XV 11379 
IMIONF.S (7IS) 326 - 12X2 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos

Ši nuotrauka buvo įdėta į daugel Amerikos laikraščių. Čia 
dedama yra paimta iš “The Palm Beach Post balandžio 27 
laidos. Sovietų diplomatas Andrey Parastayev padeda paso
dinti medį Čemobilio atominės jėgainės sprogimo dviejų 
metų sukakčiai prisiminti. Šalia stovi jaunimas su plakatais 
prieš Sovietų Sąjungą. Dešinėje įrašyta: Freedom for Latvia 
Lithuania, Estonia! Kairėje prisimenami ukrainiečiai.

(atkelta iš 1 psl.)

brangius Jėzaus ir Marijos asme- 
- nis.

Straipsnio autorius gerai žino, 
kad į jo per pasakojamus 
šmeižtus seniai atsakyta ir vis 
tiek juos kartoja. Peršasi išvada, 
kad vienintelis autoriaus tikslas 
— pasityčioti iš krikščionių 
tikėjimo bei įskaudinti ir 
pažeminti tikinčiuosius.

Kaip reaguotų komunistai, 
jeigu panašaus pobūdžio 
šmeižtai prieš jiems brangius 
asmenis — partijos veikėjus — 
pasirodytų katalikiškoje spaudo
je ar kunigų pamoksluose. Ko
munistai jaustųsi įskaudinti ir 
pažeminti. Tokia elgsena kursty
tų tikinčiųjų ir ateistų tarpusavio 
neapykantą.

Reikalauja atšaukti
Lygiai taip negarbingai pa

sielgė V. Balkevičius ir “Tary
binės moters” redakcija. Reika
laujame, kad “Tarybinės moter- 
s” redakcija ir-VI. Balkevičius 
viešai atšauktų šmeižtus mums 
brangių Jėzaus ir Marijos asme
nų atžvilgiu ir atsiprašytų tiki
nčiųjų. O Jus, Pirmasis Sekreto
riau, prašome pasirūpinti, kad 
tokio pobūdžio ateistiniai straip
sniai daugiau nebepasirodytų.

Pasirašė:
Vilniaus arkivyskupijoje — 

486 tikinčiųjų, Kauno arkivysku
pijoje — 2313, Panevėžio vysku
pijoje — 6600, Telšių vyskupijo
je — 1259, Vilkaviškio vyskupi
joje — 5720 ir Kaišiadorių vy
skupijoje — 2301 tikinčiųjų.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL T Ė A VE L SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300



Maldos ir pasiaukojimo diena
Mes nesame įpareigoti tikėti į 

privačius apsireiškimus nei 
priimti kaip tikėjimo tiesą tų ap
sireiškimų metu paskelbtus da
lykus. Tačiau būtų neprotinga 
nekreipti dėmesio į tų apsireiški
mų metu perduotas Evangelijo
je paskelbtas tiesas, ypač kada 
tai liečia mus asmeniškai. 1917 
metais Fatimoje, Portugalijoje, 
apsireiškusi Marija priminė pa
sauliui tris Šv. Rašte paskelbtas 
tiesas..

1. Kad dažnai moralinis blogis 
yra Dievo baudžiamas jau šiame 
gyvenime (karais, revoliucijo
mis, socialine - moraline netvar
ka, ligomis...).

2. Kad mes malda ir atgaila— 
galime tas nuodėmingu gyveni
mu užsitrauktas bausmes atito-
imtl- Dabar švenčiame Marijos Me-

3. Kad ji, Manja, malonės pjS Tai tikrai labai gera ir pra- 
plotmėje yra mus mylinti, mūsų sminga proga atnaujinti ir pagi- 
gerbūviu besirūpinanti motjfiaXųinti pamaldumą į Mariją. Mėly- 
Fatimoje ji su ašaromis mejdė, nešios Armijos Sąjūdžio dvasios 
kad žmonės grąžtų" prie Dievo, vadas kun. Albertas Kontautas
“nes, sakė, jei žmonija nepasitai
sys, pasaulį ištiks dar didesnės 
nelaimės: bedieviškasis komuni
zmas išsiplės visame pasaulyje, 
kai kurios tautos bus sunaikin
tos”. Marija pažadėjo, jei. bus 
vykdomi jos prašymai, Rusija at
sivers, ir pasaulyje bus taika.

Tremtyje gyveną Lietuvos vy
skupai, atsakydami į Fatimoje iš
reikštus Marijos prašymus, 1951 
m. gegužės 13 d. paaukojo Lie
tuvą ir viso pasaulio lietuvius 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai ir 
paskyrė gegužės 13 Maldos ir At
gailos diena už Lietuvos laisvę 
ir pasaulio taiką.

Dabartinis Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II, išreiškęs džiaugsmą, 
kad Lietuvos Krikščionybės ju
biliejus ir ’arldv. Jurgio Matu
laičio beatifikacija yra švenčiama 
Marijos Metuose, sykiu kvietė 
su atnaujintu.nuoširdumu puo
selėti pamaldumą į Mariją. 

“Meilės ryšys, kuris jungia lietu
vius su Marija, — kalbėjo Sv. 
Tivas, — išreiškia ne vien gilų 
tikėjimą ir dvasinę energiją, jis 
sykiu išreiškia ir įsipareigojimą, 
pasiaukojimo aktą, pavedimą,vi
sos tautos Dievo Motinai su in
tencija, kad ji globotų kraštą ir 
žmones istorijos tėkmėje.”

Parapijose, šeimose ir pavie
niai atnaujinkime pasiaukojimą 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai ir 
vykdykime kitus jos prašymus, 
kad jos pažadas “...pagaliau, 
mano Nekalčiausioji Širdis 
triumfuos,” galėtų išsipildyti dar 
mūsų dienose.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Marijos Metų proga

kviečia paminėti Lietuvos tautos 
pasiaukojimą Nekalčiausiai Ma
rijos širdžiai sukaktį savo parapi
joje gegužės 13 arba artimiausią 
sekmadienį. Kviečia ta proga 
paaukoti visą parapiją Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai. <

Šiais Marijos metais prašyki
me Dievo Motiną, kad Ji užtartų 
mūsų tėvynę Lietuvą ir globotų 
persekiojamą"Baznyčią ir lietu
vius visame pasaulyje.

Kviečiami visi tikintieji labiau 
ugdyti pamaldumą į Nekalčiau
sią Marijos Širdį, priimti kiek
vieno mėnesio pirmąjį šešta
dienį Marijos prašytą atgailos 
Komuniją ir aukoti ją už nu
sidėjėlių atsivertimą, pasaulio 
taiką ir Lietuvos išlaisvinimą. 
Kviečiami kas dieną kalbėti Ma-* 
rijos rožinį — rožančių.

Dabar yra gegužės mėnuo. 
Kaip gražiai ir kaip įspūdingai 
buvo rengiamos gegužinės pa-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos svarstymai

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba balandžio 15 turėjo savo 
posėdį, kurį pravedė pirm. inž. 
Gražvydas Lazauskas. Pradžioje 
susikaupimu pagerbtas atmini
mas mirusios Eufrozinos 
Mikužiūtės, Alto garbės narės, 
uolios visuomenininkės.

‘ Pirmininkas papasakojo apie 
demonstracijas prie sovietų am
basados Washingtone, kur jam 
teko būti. Turėjo pasitarimą su 
Lietuvos atstovu St. Lozoraičiu, 
Diplomatijos šefu, dr. St. Bačkiu 
ir Alto atstovu Washingtone, dr. 
J.Geniu. Dalyvavo Vliko valdy
bos posėdyje.

Vicepirm. pulk. K. Oksas 
painformavo apie Pavergtų Tau
tų komiteto ruošiamas demon
stracijas birželinių trėmimų die
nas minint. Pranešė apie Illinois 
senato priimtą rezoliuciją Lietu
vos reikalu. Painformavco apie 
Pabaltijo kraštų okupacijų vai-

mitete; papasakojo apie Chica- 
goje įvykusį atvažiavus inž. A. 
Ceplėnui, pranešimą pavaizduo
jantį Maskvos siekimus suporuo
ti Madisoną su Vilniumi/Paro
dant vaizdajuostę iš Madisono 
miesto tarybos podėdžio, pra
nešimas buvo itin įspūdingas.

P. Bučas išdėstė planus, kaip 
sutelkti daugiau lėšų Lietuvos 
laisvinimo reikalams, papasako
jo apie susitikimus su St. Peter- 
sburgo Alto veikėjais.

Inf. dir. prel. J. Prunskis pra
nešė apie pasikalbėjimą su City 
News Bureau vadovu, pareiškė, 
kad Altas sutiks padėti paruošti, 
jei kuri organizacija suplanuos 
išleisti komunistų nukankintų 
savo narių knygą. Papasakojo 
apie VVashingtone šaukiamą 
antibolševikinių Tautų Kongre

zdajuostę, kurią nutarta įsigyti.
Dr. L. Kriaučeliūnas pranešė 

apie gautus prašymus intemo 
darbams Jungt. Pabaltiečių Ko-

maldps Lietuvos bažnyčiose, 
šeimose. Pasistenkime bent savo 
namuose tai prisiminti ir at
kalbėti Marijos litaniją. Spalio 
mėnuo — rožančiaus mėnuo. Ir 
Lietuvoje juk vyko vakarinės pa
maldos bažnyčiose, ir žmonės 
nuoširdžiai meldėsi.

Popiežius parašė Marijos 
Metų maldą ir ten vieną skirsnį 
paskyrė Lietuvai ir Ukrainai. 
Ten taip sakoma:

“Tau, krikščionių Motina, ya- 
tingu būdu pavedame tautas, 
kurios švenčia šių Marijos metų 
eigoje šešių šimtų ir tūkstančio 
metų sukaktį nuo Evangelijos 
priėmimo. Ilga jų istorija yra gi
liai atžymėta jų pamaldumo į 
tave ?! Atkreipk meilingai savo 
žvilgsnį į jas; teik jėgų tiems, ku
rie kenčia dėl tikėjimo.”

Lietuviai tiek daug turi gražių 
Marijos šventovių, Marijos šve
nčių. Savo susirinkimuose ir 
bažnyčių pamaldų metų prisi
minkime tai, kad būtų glaude
snis ryšys su Dievo Motina Ma- 

- rija. Išleiskime kokį leidinį, skir
tą šiem Marijos Metam. O tokiu 
leidiniu galėtų būti ‘ Marijos lita
nijos” nauja laida. Ta “Marijos 
litanija” yra gražiausi sonetai, 
parašyti Lietuvoje Marijos gar
bei. Leidinys tikrai parodytų 
mūsų rūpestingumą savo lietu
viškąja kultūra ir meną sujungti 
su Marijos kultu.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

są. Nutarta į jį pasiųsti pulk. K. 
Oksą.

M. Marcinkienė pranešė apie 
balandžio 16 d. šaukiamą Chica- 
gos Lietuvių Tarybos konferen
ciją, o Andr. Juškevičius painfor
mavo apie Cicero Alto skyriaus* 
planus minėti birželio trėmi
mus; kalbėtoju pakviestas inž. 
Alg. Ceplėnas, ALT Madisono 
sk. pirm.

Svarstyti Alto metinio su
važiavimo, įvyksiančio 1988 spa
lio 22, darbai ir aptartas 1989 
m.ruošiamas Ameikos Lietuvių 
XI kongresas.

Posėdy be minėtųjų dalyvavo 
adv. A. Domanskis, Vikt. 
Naudžius, M. Pranevičius, St. 
Dubauskas, D. Danilevičiūtė- 
Dumbrienė, dr. V. Dargis, I. 
Blinstrubienė, V7. Gasparienė, 
N. Gierštikienė.

Svč. Mergelės Marijos statula Putnamo vienuolyno kieme.
Nuotr. Vyt. Maželio

Lietuvių prašymas 
prezidentui

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyrius po Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
minėjimo pasiuntė JAV prezi
dentui Reaganui prašymą, kad 
JAV vyriausybė kiekviena pro
ga primintų sovietų pa
reigūnams neteisėtą Lietuvos 
okupaciją. Apgailestaujama, kad 
JAV Kongresas reikiamai nere
mia laisvės kovotojų Nikaragvo
je. prašoma paskirti specialią ko
misiją investiguoti OSI įstaigos 
bendradarbiavimą su KGB ir ki
tomis Sovietų institucijomis. 
Prašoma bylas, kuriose yra kalti
nama už bendradarbiavimą su 
naciais, spręsti JAV kriminali
niuose teismuose.

Palankūs kalinamiems 
lietuviams

Chicagoje veikia žydų cen
tras, vadinamas National Inter- 
religious Task Force on Soviet 
Jewry. Savo biuleteny ši įstaiga, 
ragindama rašyti laiškus politi
niams kaliniams už geležinės 
uždangos, padavė adresus ir 
kun. Sigito Tamkevičiaus, kun. 
Alfonso Svarinsko, o net pirmoje 
sąrašo vietoja įrašė Balio Gajau
sko vardą. Jau nebe pirmas kar
tas, kad ši įstaigta primena lietu
vius sąžinės kalinius. Šiai įstaigai 
iki šioj vadovavo seselė Ann Gil- 
len, kurią Lietuvos Vyčiai yra 
net specialiai pagerbę už jos 
prielankumą lietuviams. Dabar 
ji iš tiesioginių pareigų pasitrau
kia, pasilikdama talkinti iš šalies. 
Paskutiniame biuleteny ji pra
neša, kad iki š.m. kovo mėn. 
pradžios iš sovietų Sąjungos į ki
tus kraštus emigruoti buvo išlei
sta 275,118 žydų.

Jei trukdomas pašto 
susisiekimas su Lietuva

Washingtone yra sudarytas 
Atstovų Rūmų komitetas stebėti 
pašto patarnavimų tvarkingumą. 
Tame komitete labai aktyviai 
reiškiasi kongresmenas Ben Gil- 
man. Jam reikia siųsti informaci
jas, jei Sovietų Sąjunga daro ko
kias kliūtis siunčiant laiškus ar 
siuntinius už geležinės uždan
gos. Taip nukentėjusieji gali per
siųsti dokumentinę medžiagą 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri 

• persiųs kongresmenui Ben Gil- 
manui. Jis tuos reikalus kelia 
apklausinėjimuose ir tarptauti
niuose pašto susisiekimo 
posėdžiuose (nukelta į 5 psl.)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu.________
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Istorinės 
religijos — žydų, krikščionių, 
musulmonų, — skiriasi nuo 
gamtos religijų savo pomirtinio 
gyvenimo samprata. Žmonijos 
nuojautą patvirtina tikėjimas 
prisikėlimu.

Nuo Šv. Kazimiero kolegijos 
iki Campo Verano trunkame 
bemaž tris valandos ketvirčius. 
Ėjimas pėsčiomis Romos 
gatvėmis yra visuomet įdomus. 
Matai šiuolaikinį gyvenimą 
praeities liekannų fone. Praeina
me Šv. Kryžiaus Jeruzalėje — 
Santa Croce in Gerusalemme 
bazilikos fasadą, pereiname net 
keletą vartų senovinės Romos 
sienose, stabtelėjame prie vis 
dar išskaitomų lotyniškų įrašų 
marmuro lentose, kun. Vladas 
D. ėjimą praturtina, atkreipda
mas dėmesį į šimtmečių nudilin
tus paminklus.

Prie Campo Varano vartų 
mudu priverčia stabtelėti 
spūstis. Italai savo mirusiuosius 
uoliai lanko. O lankytis prie mi
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rusiojo kapo be gėlių nesmagu. 
Aikštėje prie vartų aibė gėlių 
pardavėjų. Perkama ne tik kri- 
zantemos, bet ir rožės!

Surasti mūsiškius mirusiųjų 
mieste man būtų buvę sunku. 
Šv. Kazimiero kolegija ir tėvai 
Marijonai turi savo kapavietes 
atokiau nuokapinių vartų. Ir da
bar, keliskart jas aplankius, var
gu ar surasčiau kelią į jas.

“Varano laukas” yra puošnios 
kapinės. Tikras muziejus! Pa
minklai iš marmuro, italų skulp
torių ir meistrų sukurti Pamink
lai stabdo akis ir neleidžia praei
ti. Reikia pasižmonėti. įrašai at
spindi italų krikščionybę: šilti, 
šeimyniški, Dievu pasitikį. Šv. 
Kazimiero kolegijos kapavietę 
puošia mažutė šventovėlė. Pro 
stiklines duris matau jojealtorių. 
Viršum durų įrašas lotyniškai: 
“Pontificium Collegium Litua- 
num“ — “Popiežiškoji lietuvių 
kolegija” ir mozaiška su nuk
ryžiavimo scena. Saulė žaidžia 

mozaikos akmenukų spalvose. 
Marijonų kapavietė šventovėlės 
neturi. Marmurinės lentos su 
įrašais dengia angą į požeminę 
kriptą. Abi kapavietes dengia ir 
saugo kiparisai. Šlamėti jie ne
moka. tik tyliai linguoja popietės 
vėjuko judinami.

Trys vyskupai “Verano lau
ke”

Būnant studentu Romoje, 
teko arti pažinti daugumą lietu
vių, kurie nūdien laukia pri
sikėlimo svetingoje kapavietėje. 
Vyskupas Pranciškus Būčys 
buvo vienas riš mėgiamiausių 
svečių Šv. Kazimiero kolegijoje. 
Jis buvo labai įdomus pasako
rius. Gili ir tiksli atmintis bei 
žodžio lakumas mus dažnai pra
turtindavo. Be to, jo nuoširdus 
rūpestis Šv. Kazimiero kolegija 
ir jos studentais sunkiu pokario 
metu padarė neužmirštamą 
įspūdį. O jo patarimas išlikti pa
prastu ir prieinamu gyvenime, 
manau, liko daugelio atmintyje, 
anot vysk. P. Būčio, nereikia 
stebėtis, kad lipant aukštyn 
kopėčiomis ima galva suktis. 
“Kąsk į apykaklę!” su šelmišku 
šypsniu patarė, “Galva nebesi
suks!”

Vyskupas Vincentas Padolskis 
buvo asmuo, kuris mokėjo klau
sytis ir išgirsti kuo sielojasi busi
mieji kunigai. Jam buvo būdinga 
dalintis laiku, atgaiva, muzika... 

Atrodė, kad jam buvo svarbu 
kartu klausytis ir garsiai — 
žodžiu pagalvoti apie rūpimą 
klausimą ar iškilusią kasdienos 
sunkenybę.

Su vysk. Pranciškumi Braziu 
teko itin susigyventi. Mat buvo
me kolegos — studentai. Šv. Ka
zimiero kolegijos studentai ne 
sykį pliekėsi su Marijonais spor
to aikštėje, žaisdami tinklinį. 
Tuomet busimasis vyskupas 
buvo veržlus žaidėjas. Ūgiu vi
dutinis, bet aukštas vikrumu, 
drąsindavo savuosius “Kirsk!” 
Mums tekdavo susiimti, kad ne
pasiduoti. O smagios būdavo 
ketvirtadienio — laisvos nuo pa
skaitų dienos — popietės tinkli
nio aikštėje!

Tėvas Pranciškus, — mes jį 
taip vadindavome, — domėjosi 
Šv. Kazimiero kolegijos gyveni
mu , pažinojo kiekvieną studen
tą asmeniškai. Jis žinojo kiekvie
no mūsų vardą! Būdinga, kad ir 
vėliau, grįžus į Romą studijų 
užbaigai 1957 - 1958 metais, 
Tėvas Pranciškus buvo dargi net 
artimesnis. Jis buvo eruditas. 
Sielojosi dėl skaudžios padėties 
Tėvynėje, tremtyje, išeivijoje. 
Nepasimesti! Ruoštis! Kurti! 
Nežiūrėti į dabarties sąlygas per 
mikroskopą, bet galynėtis “Per 
aspera ad astrai (per vargus kilti 
į žvaigždynus!, — žiūrėti į da
barties sunkumus su vizija 
ateičiai. Istorija, anot Tėv. Bra-

zio, yra kepalas, o ne riekės. Ne
pasitenkinti riekėmis, kokios jos 
bebūtų, neišleisti iš akių viso ke
palo. Tėv. Brazys, tapęs išeivijos. ..Rašto pažinimą tarp lietuvių, 
lietuvių vyskupu, visa širdimi Menu dieną, kada jis nelauktai 
ėmėsi įgyvendinti, savo ateities staiga mirė Romoje.
viziją. Ji lietė ir mane. Buvo su- (Bus daugiau)

tarta, kad pusę metų kasmet dir
bčiau jo kurijoje Bad W6rishofe- 
n’e (Vokietijoje) puoselėti Šv.

Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos kapovietė Ro
mos kapinėse “Verano lauke”. Nuotr. kun. prof Antano Rubšio



JUS LYDI ROMOS BAŽNYČIA
(atkelta iš l psl.)

4. Dėl to iš visos širdies palai
kau jūsų bendruomenės teisėtus 
reikalavimus, kuriuos vieningai 
remia visa Bažnyčia. Atrodo, kad 
pas jus pradeda pūsti atsinaujini
mo vėjai, milijonam vyrų ir mo
terų pažadindami naujas labai 
stiprias viltis. Savaime kyla vil
tis, kad — bent tuose dalykuose, 
kurie yra būtini — nebus apvilti 
lūkesčiai mūsų brolių ir seserų 
lietuvių, kurie tiek Lietuvoje, 
tiek kituose kraštuose 
nūoširdžiai išpažįsta savo religinį 
tikėjimą.

Toji laisvė, kurios jie reikalau
ja, yra įdiegta kiekvieno žmo
gaus širdyje: laisvė garbinti Die
vą tiek pavieniai, tiek drauge su 
savo broliais, nebijant dėl to jo
kios diskriminacijos, praturti
nant savo tautos gyvenimą blai
vios, gerai suformuotos, au
kščiausiomis tiesos, teisingumo, 
broliškumo ir taikos vertybėmis 
gyvenančios sąžinės įnašu.

Laisvės siekimą jūs kasdien 
atrandate pačioje jūsų bendruo
menės širdyje, tai yra šeimose. 
Matote, kaip tėvai trokšta savo 
tikėjimo dovaną perteikti vai
kam, — dovaną, kurią patys yra 
gavę iš savo tėvų bei protėvių. 
Atlikdami šį taip svarbų vaikų ir 
jaunimo auklėjimo uždavinį, jie 
norėtų pasinaudoti Bažnyčios 
pagalba.

Panašiu būdu jūs asmeniškai 
patiriate Bažnyčios Lietuvoje 
sutinkamus didelius sunkumus, 
kai ji nori organizuotis pagal savo 
poreikius ir pagal bažnytinių ka
nonų nuostatus, kai ji nori atlikti 
savo pastoracinę misiją, kai sie
kia užtikrinti religinį mokymą, 
kai stengiasi tinkamu būdu 
atrinkti ir parengti kandidatus į 
kunigystę.

Per jus, be to, mus pasiekia 
žinia apie viltis tų vyrų ir mote
rų, kurie jūsų tėvynėje, nors ir 
neturėdami juridinio .pripažini
mo, seka paskui Kristų evangeli- 
nių patarimų neturto, skaistybės 
ir paklusnumo keliu. Šie vienuo
linio gyvenimo daigai, kurių nie
kas neįstengė nuslopinti ir kurie 
pratęsia tautoje nuostabią vie
nuolijų atlikto darbo tradiciją 
Evangelijos skelbimo, kultūros 
ir humanistinės pažangos srity
se, nekantriai laukia dienos, 
kada galės laisvai išvystyti visą, 
daug žadantį savo vešlumą.

5. O dabar, Gerbiamieji Bro
liai, leiskite man drauge su jumis 
pasvarstyti kai kuriuos atskirus 
jūsų pastoracinio darbo klausi
mus, kuriuos jau esame palietę 
asmeniniuose pokalbiuose su 
kiekvienu iš jūsų.

Pakartosiu jums tai, ką apašta
las Paulius yra rašęs Filipų tikin
tiesiem: “Aš turiu savo širdyje 
jus, kurie... ginant ir stiprinant 
Evangeliją, visi tebesate mano 
malonės bendrininkai” (Fil 1,7). 
Drauge maldauju Amžinąjį Ga
nytoją, kad jis jus drąsintų ir pa
laikytų, vykdant vyskupišką tar
nybą.

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ į LIETUVĄ 
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GEROS ŽINIOS!
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laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su giminių likvlotlmu bol leidimu Jiems lankytis 
užsienyje, yra žymiai palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią Informaciją.
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Pasveikinimo kalboje, kuria į 
mane kreipėtės jūsų Vyskupų 
Konferencijos pirmininkas ma
lonėjo priminti linkėjimą, kurį 
išreiškiau mūsų susitikimo prieše 
penkerius metus proga. 
Linkėjimą, kad visos Lietuvos 
vyskupijos galėtų turėti savo vy
skupą, kaip reikalauja 
Bačžnyčios konstitucija ir sielų 
gerovė. Dėl to noriu užtikrinti, 
jog Šventasis Sostas yra išbandęs 
visas galimybes, kad būtų galima 
jūsų vyskupijas aprūpinti vertais 
ir uoliais Ganytojais, kurie atlik
tų aukštąsias apaštalų įpėdinių 
pareigas.

Juk iš tikrųjų ^Bažnyčią, o pir
miausia į vyskupus, kreipiasi ti
kintieji, o kartais, ir vis dažniau, 
net tie, kurie neturi tikėji
mo, ieškodami šviesos, kuri nuš
viestų kelią, meilės, kuri sušil
dytų, tiesos, kuri gyvenimui su
teiktų prasmę. Jūs nešate 
didžiulę Evangelijos skleidimo 
atsakomybę bendruomenėje, 
kuri vystosi, tampa vis sudėtin
gesnė ir vis labiau pilna nerimo. 
Kaip tik dėl to Vatikano II susi
rinkimas, primindamas senąjį 
mokslą apie vyskupų Kolegiją, 
ypatingai pabrėžė vyskupų Kon
ferencijų reikšmę, kad “pasida
liję patirtimi bei išklausę vieni 
kitų nuomonės, jie galėtų šven
tai jungti savo darbo jėgas ben
drajai Bažnyčios gerovei” (C D 
37).

Bendraudami ir vieni kitiem 
padėdami, jūs rasite atramą ir vis 
naują paskatinimą savo vysku
piškai tarnybai. Dėl to, gerbia
mieji Broliai, norėčiau jus para
ginti, kad tarp jūsų vienybė būtų 
vis gyvesnė ir pilnesnė jūsų Kon
ferencijos rėmuose. Juk jūs žino
te, kad nuo to labai priklauso 
jūsų pastoracinės veiklos vaisin
gumas ir jūsų liudijimo patiki
mumas. •

6. Tarp jūsų esanti vienybė sa
vaime vienys jus su jūsų kuni
gais, kurie sudaro jūsų šeimą 
(Plg. CD, 28) ir dėl to turi jausti, 
kad juos mylite.kaip akies vyzdį, 
kad juos vedate, jiem padedate 
ir juos ginate. Jūs geriausiai 
pažįstate šių savo nepamainomų 
bendradarbių šventojoje tamy- 

, boję ištikimybę bei uolumą, jūs 
pažįstate ir tas nelengvas sąly
gas, kuriomis jiem tenka atlikti 
savo misiją.

Būkite jiem mokytojai ir tėvai, 
skatindami bei įvertindami jų 
geriausias jėgas žodžiu ir pa
vyzdžiu žadindami iniciatyvą, 
negailėdami jiem savo dėmesio 
taip, kad kiekvienas su pilnu pa
sitikėjimu, didžiadvasiškai ben
drautų su savo vyskupu (Plg. 
LG, 28).

Vyskupo meilė savo kunigam 
toli gražų nėra vien kažkoks jau
sminis polėkis. Daug daugiau: ji 
pažadina ir ugdo kunigų tarpusa
vio vienybę. Tik tada, kai kiek
vienas kunigas broliškai su pilnu 
pasiaukojimu dalyvauja šioje mi
nčių ir širdžių vienybėje, gali 
išaugti ir nešti vaisių ta bendroji 
atsakomybė už bažnytinės Ben
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druomenės gerovę, kurią ragina 
kurti Bažnyčios Susirinkimas 
(Ten pat).

7. Jūsų rūpestis savo kunigais 
pasireiškia taip pat ir jūsų su
sirūpinimu kandidatais į kuni
gus. Nereikia čia jum pasakoti, 
kaip man iki sielos gelmių yra 
savas jūsų sielvartas dėl to, kad 
kunigų skaičius, jau-ir taip nepa
kankamas, nesiliauja mažėjęs. 
Gerai pažįstu tuos apribojimus, 
kurie yra uždėti šioje gyvybinėje 
srityje, ir nuoširdžiausiai linkiu, 
kad jie būtų kuo greičiausiai 
pašalinti.

Nemažiau jaučiu pareigą, ger
biamieji Broliai, padrąsinti visas 
jūsų pastangas, ugdant pašauki
mus ir rengiant kandidatus kuni
gystei. Visa krikščionių ben
druomenė turi būti nuolat ragi
nama veikliu dalyvavimu atsi
liepti į Apvaizdos veikimą, atsi
liepti “nuoširdžia malda, atgaila 
ir vis pilnesniu tikinčiųjų forma
vimu” (OT, 2).

Kunigai, iš savo pusės, šventu 
gyvenimu, džiaugsmingo, 
didžiadvasiško apaštalavimo pa
vyzdžiu turi ugdyti kunigystės 
pašaukimo pradus, kuriuos Vieš
pats plačiai skleidžia jaunuolių 
širdyse. Kunigų seminarija, ga
lop, kasdien vis labiau turi tapti 
vietinės Bažnyčios širdimi (Plg. 
OT, 5).

Apie kandidatų parinkimą Bei 
parengimą Vatikano antrasis su
sirinkimas taip-pat yra davęs iš
mintingų nurodymų. Seminari
jos auklėtiniai turi būti atitinka
mai “išbandomi” ir jų priimtinu
mas sprendžiamas su privalomu 
“reiklumu”. Teisinantis kunigų 
stoka, negalima sumažinti bu
drumo, kuris yra reikalingas nu
statant kandidatų intencijos tik
rumą/ jų valios laisvumą ir jų 
moralinį —- psichinį bei fizinį — 
tinkamumą, “nes nėra galima, 
kad Dievas paliktų savo 
Bažnyčią be kunigų” (Plg. OT, 
«).

Toks pat dėmesys turi būti ski
riamas ir dvasiniam bei kultūri
niam parengimui ir būtinai pa
storacinei patirčiai tų, kurie yra 
parenkami būsimų kunigų vado
vais ir auklėtojais. Juk į jų rankas 
yra sudedama Bažnyčios viltis. 
Nemažiau kaip jaunieji auklėti
niai, jie taip pat turi jausti savo 
vyskupų artumą ir klusniai ben
dradarbiauti su jais, kad tokiu 
būdu galėtų garantuoti kunigų 
auklėjimą pagal Jėzaus Kristaus 
širdį.

8. Leiskite, gerbiamieji bro
liai, patikėti jum mano sveikini
mą jūsų tiesioginiam bendradar
biam. Brangūs ištikimosios Lie
tuvos kunigai! Per jūsų vyskupus 
tepasiekia jus popiežiaus palai
minimas — popiežiaus , kuris ju
mis rūpinasi ir jus myli. 
Norėčiau įeiti į kiekvieną jūsų* 
bažnyčią, melstis drauge su ju
mis, dalyvauti jūsų apaštalavimo 
tarnyboje, kurią atliekate su to
kiu dideliu pasišventimu, tyliai, 
dažnai nugalėdamia dideles 

kliūtis, bet visada kupini aukos 
dvasios.

Su ypatinga meile apkabinu 
tuos iš jūsų, kurie labiausiai ke
nčia: vieni dėl ligos ar senatvės, 
kiti dėl to, kad yra netekę 
laisvės, dar kiti dėl bandymų, 
kuriuos turi iškęsti dėl Jėzau? 
Kristaus meilės (Plg. Apd. 5, 
41). visada pasilikite ištikimi 
savo pašaukimui, stengdamiesi 
vis labiau savyje atspindėti 
Jėzaus Kristaus, vyriausiojo ir 
amžinojo kunigo paveikslą.

Praėjusį Didįją Šeštadienį 
drauge su Romos kunigais ap
mąstėme Jėzų Kristų kaip mum 
tarnaujantį pasaulio Atpirkėją. 
Štai, brangūs kunigai, mum pa
vyzdys: Jėzus Kristus, Dievas, 
kuris tarnauja. Savo dalyvavimą 
jo amžinojoje Kunigystėje gali
me išmatuoti pajėgumu tarnauti 
taip, kaip jis yra tarnavęs.

Būkite tad savo misijoje ne
pailstantys ir visada pasirengę 
tarnauti, skelbiant Evangeliją, 
teikiant sakramentus — pir
miausia švenčiant Eucharistiją 
—taip kurdanų Jėzaus Kristaus 
Bažnyčią. Švieskite ir veskite 
savo brolius, nes jiem reikia jūsų 
pamokymo ir jūsų vadovavimo.

Aplinkoje, kurią yra persun
kusi ateistinė ideologija, ir kuriai 
gresia praktinio materializmo 
pavojus, jum tenka tikrai sunkus 
uždavinys, bet su jumis kasdien 
yra Viešpats (Plg. Mt., 28, 20). 
Jis pažadina žmogaus širdyje — 
ypač jaunimo širdyse — vis nau
ją tiesos ir meilės troškulį. 
Būkite pasirengę atsiliepti į 
kiekvieno žmogaus nuoširdų 
troškimą atrasti Dievą ir palaiky

PĖSČIOM 365 MYLIAS 
UŽ GRAŽULIO LAISVĘ

RochėšteriO, NY^'gyyenjojas 
Paulius R. Klimas balandžĄ) 12 
parašė laišką Michailui Gor
bačiovui, prašydamas, kad Pe
tras Gražulis, nubaustas už atsi
sakymą nuo papildomos karinės 
tarnybos, būtų paleistas iš 
kalėj i?ho.

Negana to, už P. Gražulio 
laisvę Paulius Klimas pasiryžo
pėsčias iš Rochesterio nužygiuo
ti (apie 365 mylias) iki Baltųjų 
Rūmų, Washingtone, DC, ir 
prez. Reaganui įteikti laišką mi
nimo disidento reikalu. Kitą laiš
ką įteiks sovietų ambasadai.

Keletą savaičių žygiui pasi
ruošęs ir su didesniu kroviniu iš
bandęs, Paulius kelionę pradėjo 
gegužės 1, sekmadienį, nuo Ro
chesterio lietuvių katalikų Sv. 
Jurgio bažnyčios. Prieš 11:00 
vai. pamaldas parapiečius su
pažindinęs su kelionės tikslu, 
tuoj po vidudienio, apie 1:00 vai. 
jis pasileido į kelionę. Panuoja 
kiekvieną dieną nueiti po 25 - 30 
mylių, apie savo kelionę už Pe
tro Gražulio laisvę stengis infor
muoti pakeliui sutiktus ameri
kiečius ir lietuvius. Žygiuoda
mas per Binghamtono, NY, Phi- 
ladelphijos, Pa ir Baltrimorės, 
M D miestus, planuoja kalbėti 
susirinkusiems lietuviams-.

Kodėl žygis dabar, gegužės 
mėnesį, o ne kuriuo kitu laiku? 
Atsakymas: peticiją Petro
Gražulio išlaisvinimo reikalu 
būtina įteikti prieš gegužės 28, 
nes tą dieną prez. Reaganas išsk
renda į Maskvą viršūnių konfe
rencijai.

Rochesterio spauda į Pauliaus 
Klimo žygį jau atkreipė dėmesį 
Democrat and Chronicle dien
rašty skaitome riebių trijų skilčių 
antraštę: “Protester ignores 
mother’s fears, plans walk to 
D.C.” Reporterio John Riley, 
konsensuotai atpasakojama Pe
tro Gražulio persekiojimų istori
ja. P. Klimo žygio planai ir kelis 
kartus cituojama Pauliaus moti
nos baiminimasis dėl 27-rių 
metų sūnaus kelionės pėsčiomis, 
ypač kad jis žygiuos pats vienas.

Kadangi apie žygio planus 
Paulius lietuvių spaudos

Kun. K. Pugevičius, Religinės Šalpos reikalų vedėjas, Viktoras 
Nakas, Lietuvių Informacijos Centro Washingtone vedėjas ir E. 
Pakštienė, Religinės Šalpos bei Informacijos Centro rėmėjų 
būrelio Washingtone organizatorė, bal. 24 Washingtone pada
rė pranešimus apie Šalpos — LIC veiklą. Nuotr. M. Skabeikienės

kite šį troškimą. Marija, apaštalų 
Karalienė, motiniškai telydi jus 
savo globa/''^

9. Garbingieji broliai, jūsų vi
zitas “ad Limina” vyksta Marijos 
metais. Ką tik praėjusią Didžiąją 
Savaitę buvome įsimąstę į Mari
ją, stovinčią po savo Sūnaus 
Kryžiumi: į Skausmingąją Mer
gelę, į kenčiančią Motiną. Jos 
motiniška širdis tam tikru būdu 
turėjo iškęsti visą pasaulio blogį, 
nes ji buvo nuostabiai susijusi su 
mūsų Atpirkimo auka.

Pavedame Marijos globai Lie
tuvos Bažnyčią ir visos garbingos 
jūsų šalies žmones — lietuvių 
tautą. Marija; kurią taip

neįspėjo bent prieš 2-3 savaites, 
sis pranešimėlis skaitytojus pa
sieks gal jam esant tarp Phila- 
delphijos ir Baltimorės. Tiems, 
kurie dar laiku rašinį perskaitys, 
siūlau ne tik nueiti į planuoja
mus su juo susitikimus, bet ir 
informuoti amerikiečius kaimy
nus bei jų spaudą. Reikia, kad

Romo Kalantos kapas okupuotoje Lietuvoje 1982 metais. 
Jis Kauno teatro sodelyje susidegino 1972 gegužės 14, 
šaukdamas “Laisvės Lietuvai!”

PREMIJUOTOS PROGRAMOS
I

JAV LB Kultūros tarybos radi
jo premijos paskirtos šioms radi
jo programoms:

Laisvės Žiburio radijui New 
Yorke už konkurso teminę pro
gramą “Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejus” paskirta pirmoji 
premija. Programą redagavo Ro
mas Kezys.

Lietuvos Atsiminimų radijui 
New Yorke už programą tema 
"Krikščionybės plėtra Lietuvo
je” paskirta antroji premija. Pro
gramą redagavo prof. dr. 
Jokūbas Stukas.

Lietuviško Balso radijui De
troite už jaunųjų pranešėjų reda
guotą ir skaitytą okupuotos Lie
tuvos patriotinės poezijos pynę 
paskirta trečioji premija.

Konkurse dalyvavo keturios 
radijo programos. Vertinimo ko
misiją sudarė Jonas Kavaliūnas, 

nuoširdžiai garbina ir myli jos 
vaikai lietuviai,' teveda juos 
tikėjimo kelionėje per šį septin
tąjį krikščioniškojo gyvenimo 
šimtmetį, testiprina juos sunku
muose, tepakelia suklupusius, 
tebūna visiems ir kiekvienam 
“tikros vilties ir paguodos ženk
las” (LG, 68).

Marijos motiniškoje širdyje 
sudedame jūsų tautos džiaug
smus ir viltis, vargu? ir sielvar
tus. Jos globai pavedasųe šeimas 
ir jaunimo ateitį. Ir su tvirtu pa
sitikėjimu prašome, kad ji visada 
mums būtų Motina.

Telydi jus mano Apašstalinis 
Palaiminimas.

jo žygis būtų daugiau išgarsintas.
Apie panuojamą žygį man tru

putį žinių suteikęs, Paulius Kli
mas nieko apie save nepasakė, o 
Democraį and Chronicle jį pri
stato kaip- “A partrtime shoe .sa- 
lesman”. Bet iš 'buvusių roche- 
steriečių sužinojau, kad tai uni
versitetinio išsilavinimo jaunuo
lis, labai patriotiškai lietuviško 
nusiteikimo, nepaprastai jautrus 
visų Lietuvos disidentų vargams 
bei kančioms.

' Alfonsas Nakas

Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus centrinio komiteto pirmi
ninkas, Alfonsas Petrutis, buvęs 
Amerikos Balso redaktorius ir 
vedėjas, ir Juozas Stempužis, 
Kultūros tarybos atstovas, ilga
metis radijo darbuotojas.

Konkurso premijoms Lietu
vių Fondas paskyrė $1,000.

— Vaizdajuostės iš pasaulinės 
nacių medžioklės bus rodomos 
Chicagos Jaunimo Centro 
mažojoje salėje gegužės 6. Į va
karonę atvyksta Rasa Razgai- 
tienė ir Daiva Kezienė iš New 
Yorko su vėliausiomis žiniomis 
apie OSI veiklą. Vaizdajuostės 
bus iš JAV, Australijos ir Angli
jos. Vakaronę rengia Americaris 
for Due Process ir Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Chicagos skyrius.



DĖL PASLAPČIŲ ATIDENGIMO riais nusikaltimais vyriausią JAV 
prokurorą Meese. Reporteriai

AURELIJA BALAŠAHTENĖ

Buvau gerokai nustebinta po
nios Gečienės laiško, kuriame ji 
nepuolama gina savo vyrą ir 
save, tuo pačių reikalaudama iš 
manęs griežtos atskaitomybės ir 
kažkurių “paslapčių” atskleidi
mo.

Visų pirma, niekur nesu palie
tusi nei pono Gečio, kurį visada 
gerbiau už jo ilgametį ir energin
gą veikimą, nors kartais nesutik
davau su jo nuomone, nei-pačios 
ponios Teresės Gečienės. Tei
singai pastebėtos mano straip
snyje “bendrybės” nesiriboja 
vien Bendruomenės veikla, nes 
juk turime sutikti su tuo faktu, 
kad dar veikia ir kiti veiksniai... 
Taip pat spaudoje skaitome il
giausius aukotojų sąrašus, viešai 
skelbiant net ir mažiausias su
mas aukojusių pavardes.

Taigi, tuo pačiu, kad būtų 
užkirstas kelias “paslaptims” ir 
gandams, tiktų mūsų veiksniams 
paskelbti savo išlaidas iki pačių 
mažiausių smulkmenų.

Štai skaitome spaudoje, kad 
jungtinio didiesiems renginiams 
lėšų telkimo komiteto surinktos 
pinigų sumos didoka dalis skiria
me LB seimui ir kultūros kon
gresui. Tuoj neprašoma kyla 
mintis, kodėl tokios milžiniškos 
sumos reikalingos nedidelės 
apimties renginiams ir suvažia
vimams, jei dalyviai viską patys 
apmoka, įskaitant ir iš anksto 
užsakytų viešbučių kambarius.

Tokiais atvejais viešbutis taip 
pat duoda nemokamai posėdžių 
sales ir kambarius.

Paslapčių šaknys glūdi tame, 
kad didieji mūsų veiksnių (čia sa
kau — visų), sprendimai ir pro
jektai yra vykdomi paslaptyje. 
Visuomenę tik gandų keliu pa
siekia ne visada teisingos žinios. 
Kai “paslaptys” pradėjo kilti į 
viešumą, tada pasipylė marios 
kaltinimų tiems, kurie tomis 
“paslaptimis” susidomėjo. Taip 
buvo su 60,000 dolerių suma 
istorijai rašyti, taip vyksta su kal
bomis apie apmokamas keliones. 
Jei nebūtų paslapčių mūsų veiki
mo centruose, nebūtų ir tokių 
nesusipratimų.

Kas liečia demokratinę pro

cedūrą, nors ponios Gečienės ir 
gan sarkastiškai interepretuotą, 
ji būtų visiškai primtina, nes tiek 
aukotojams , tiek nariams būtų 
duodamas koks nors balsas. Juk 
gyvename Amerikoje. Argi dar 
nesame susipažinę su demokra
tine procedūra ir spaudos laisvės 
principais?

Štai garsioji Barbara Walters 
labai griežtai per savo televizijos 
programą tardė kaltinamą įvai-

nepasitiki politikieriais nei pačiu 
prezidentu, ir smulkiai reikalau
ja atsakymų, kad piliečiai neliktų 
nežinioje ir būtų supažindinami 
su jų sprendimais. Taip dingo 
prezidento reikalaujama parama 
Nikaragvos sukilėliams, taip ne
buvo patvirtinti jo parinkti 
asmenys į Aukščiausią Teismą.

Nereikalaukite apyskaitų iš 
kitų, patys jų nedavę, ir neieško
kite kaltinimų ten, kur jų 
nebūta. Dar kartą viešai pareiš-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
(atkelta iš 3 psl.)

Padėka lietuviams iš 
Baltųjų Rūmų

Po Lietuvos nepriklauso
mybės 70 m. sukakties minėjimo 
Chicagoje susirinkusiųjų priim
tos rezoliucijos buvo nusiųstos 
JAV prezidentui. Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirmininkės 
M.Marcinkienės vardu iš prezi
dentūros atėjo laiškas, pasirašy
tas ryšių su visuomene direkto
riaus Max Green. Jis dėkojo, 
pažymėdamas, kad prezidentas 
rūpindamasis lietuviais, yra iš
leidęs Lietuvos Nepriklauso
mybės dienos proklamaciją ir 
kad kiekviena proga Sovietų pa
reigūnams Amerika primena Pa
baltijo tautų sunkumus ginant 
žmogaus teises.

Nauja knyga apie komunistų 
nužudytus lietuvius

tus lietuvius. Tai “Lietuviai tau
tininkai — komunistų kanki
niai”. Knygoje rašoma daugiau 
kaip apie šešis šimtus kankinių: 
tautininkų, neolituanų, Filiae 
Lithuaniae, jaunalietuvių, san- 
tariečių, o su jų šeimomis sumi
nima apie 2000 vardų. Knygą 
leidžia Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, kuriai vadovauja 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, Alto 
vicepirmininkas. Spaudai pa
ruošė Leonardas Kerulis, dr. 
Juozas Prunskis, Mečys Va
liukėnas. Knyga iliustruota dau
geliu nuotraukų.

Kiek anksčiau yra išleista Juo
zo Prunskio, dirbančio Alte, 
knyga “Bolševikų nužudyti šau
liai”. Jei kuri organizacija ar ku
ris sąjūdis norėtų įamžinti atmi
nimą bolševikų nužudytų ar kan
kintų savo narių, gali kreiptis į 
Amerikos Lietuviiį Tarybą. Bus 
pasistengta padėti tokį leidinį

Chicagoje gegužės mėnesį ParuosL.
išeis iš spaudos nauja knyga apie ' Padėka Kongreso nariams 
komunistų nužudytus ir kankin- jav Senato ir Atstovų Rūmų

Clevelande Vasario 16 minėjime programą atliko Čiurlionio
ansamblis, diriguojamas dr. B. Kazėno. Nuotr. V. Bacevičiaus

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsių

sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 20 dol. — S. Bačkis, Wa- 
shington, D.C., D. Skučas, 
Fairfax, Va.

Po 15 dol. — G. Tozzi, Jr., 
Lindenhurst, N.Y., M. Balta
duonis, Bronx, N.Y., L Prikoc- 
kis, Warrington, Pa., V. Stan
kus, Media, Pa., A. Pintsch, 
West Milford, N.J., L. Sinus, 
Massapeųua, N.Y., M. Botscha- 
row, Newton, Mass., V. Gry
bauskas, Brockton, Mass., S. 
Latviūnas, Wolcott, Conn., I. 
Kriaučiūnas, VVaterbury, 
Conn., J. Kačinskas, So. Boston, 
Mass., V. Veršelis, Kings Park, 
N.Y., L. Kulikauskas, So. Ozone 
Park, N.Y., J. Budraitis, North- 
vale, N.J., I. Maladra, Moore- 
stown, N.J., J. Rūtenis, Hyan- 
nis, Mass., P. Averka, So. Bo
ston, Mass., S. Baltauskas, Ber- 
lin, Conn., A. Mackevičius, Ja- 
maica, N.Y., J^Caspariūnas, St. 
Petersburg, Fla., E. Damijonai
tis, Riviera Beach, Fla., dr. V. 
Avižonis, Milford, Del., J. Žilio
nis, Cleveland, Ohio.

Po 14 dol. — V. Grajau
skas, Jeffersonville, N.Y., J. Stei- 
nys, VVorceester, Mass.

Po 13 dol. — R. Kisielius, So- 
merville, N.J., B. Apanavičius, 
Easton, Pa.

Po 10 dol. — J. Vizbaras, New 
York, N.Y.,K. Zvinis, Brooklyn, 
N.Y., E.Witkus, Sanibel, Fla.,

J. Strazdas, Jupiter, Fla., W. 
Umbrazas, Brooklyn, N.Y., M. 
Molynas, Kew Garden Hill, 
N.Y., M. Darey, Colonia, N.J.,
L. Šimkus, Clark, N.J.,J. Cipli- 
kas, Flushing, N.Y.,J. Kuški s, 
Bayside, N.Y., G. Jasinskas, 
South Pasadena, Fla., L. Virbic
kas, St. Petersburg Beach,Fla.,
M. Dirmantas, Glen Cove,
N. Y.,.V. Garliauskas, Ridge- 
vvood, N.Y., kun. I. Gedvilą, 
Providence, R.L, F. Andriūnas, 
Wyncote, Pa., A. Ignaitis, 
Woodhaven, N.Y., P. Gobužas, 
Blauvelt, N.Y., D. Navickas, 
Burbank, Calif., A. Drazdys, 
Baltimore, Md., R. Vaičaitis, 
West Nyak, N.Y., E. Garla, 
Woodhaven, N.Y., J. Buivys, 
Baltimore, Md., L Donovan, 
Boulder, Colo., A. Butas, 
VVoodhaven, N. Y., E.Jance, 
Flushing, N.Y., Viktorija Gali
nienė, Richmond Hill, N.Y., J. 
Sirusas, Washington, D.C., E. 
Meškys, Center Harbor, N.H.,
K. Jonynas, Rego Park, N.Y. K. 
Milukas, Richmond Hill, N.Y., 
R. Petronis, So. Boston, Mass., 
A. Mažiulis, So. Boston, Mass., 
D. Bobelis, Massapeųua Pk., 
N.Y., M. Pietz, Bronx, N.Y., A. 
Kainauskas, PlainviHe, Conn., J. 
Lileika, Old Lyme, Conn., B. 
Baroniūnas, New Hyde Pk., K. 
Butkus, Jamaica, N.Y., A. Dau- 
zickas, Basking Ridge, N.J., V. 
Gramsas, Vilias, N.J., A. Rudis, 
Blue Island, 111., A. Kadas, 
VVoodhaven, N.Y., M. Jatulis, 
Schenectady, N. Y., Vilią Maria,

kiu, kad niekada nei viešai, nei 
privačiai nesu ponų Gėčių pa
vardės linksniavusi, tačiau esu 
priversta gintis, kai esu puolama 
už pasinaudojimą spaudos 
laisvės teisėmis. Ir ne iš veikėjų 
asmeniškos atskaitomybės (tai 
ne jų pareiga), bet iš oficialios 
institucijos, vedančios atskaito
mybės knygas. Kai tos knygos 
bus atidarytos kiekvienam, kaip 
vieši dokumentai, tada galima 
bus toliau vesti diskusijas, kai ką 
atšaukiant, kai ką patvirtinant, 
Bet tik tada...

Thompson, Conn., J. Tamašau
skas, Putnam, Conn., C. Ka- 
zlauskis, New Hyde Park, N.Y., 
P. Rasimas,^Lindenhurst, N.Y., 
V. Rutz, Toms River, N.J., 
L.Stukas, Morganville, N.J., J. 
Lapurka, Massapeąua, N.Y., R. 
Šileikis, Hillcrest Estates, N.Y., 
E. Vaišnys., North Haven, 
Conn., D. Grajauskas, Simsbu- 
ry, Conn., B. Lukoševičius, 
Richmond Hill, N.Y., K. Bileris, 
Richmond Hill, N.Y., J. Maura- 
gas, New Providence, N.J., T. 
Alinskas, Ridgewood, N.Y., M. 
Lūšys, VVoodhaven, N.Y., K. 
Šeštokas, Rahvvay, N.J., B. Ko- 
hanski, Flemington, N.J., V. Ki
lius, Valley Stream, N.Y., E. 
Skobeika, Richmond Hill, N.Y., 
dr. S. Skripkus, Keamy, N.J., 
P. Normantas, Elizabeth, N.J.,
E. Radionovas, VVest Hartford, 
Conn., kun. A. Karalis, New 
Haven, Conn., C. Korbočius, 
Amsterdam, N.Y., J. Matulaitis, 
Hillcrest, N. Y., A. VVilkich, 
Toms River, N.J., A. Bagdonas, 
Bronx, N.Y., V. Valukas, New 
Haven, CT, A. Mačiokas, VVa- 
terbury, Conn., A. Kepenis, 
Pompton Lakęs, N.J., E. Die- 
trich, Elizabeth, N.J., A. Niel- 
sen, Glastonbury, Conn., A. 
Masiulis, East Hartford,Conn.,
F. Narbutas, VVaterbury, 
Conn., V. Gureckas, VVindsor, 
Conn.

8 dol. — F. Bočiūnas, Sunny 
Hills, Fla.

(atkelta iŠ 7 psl.)

nariams, kurie padėjo pravesti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos deklaraciją ir kurie Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo 70 m. sukakties proga pasakė 
kalbas JAV kongrese, Amerikos 
Lietuvių Taryba išsiuntinėjo 
padėkos laiškus.

Amerikiečių laikrašty 
apie Lietuvą

Laikraštis “Chicago Catholic” 
balandžio 15 d. išspausdino prel. 
J. Prunskio straipsnį “Glasnost 
Not Operative in Lithuania”. 
Primenama dabartinė priespau
da okupuotoje Lietuvoje.

Amerikiečiams apie 
Lietuvą

Chicagoje Anatolijaus ir 
Pranės Šlutų vedamoje Lietuvių 
radijo valandoje per tris sekma
dienius buvo duoti anglų kalba 
pasikalbėjimai lietuviškais reika
lais sū'prel. J. Prunskiu, dirba
nčių Amer. Liet. Taryboje.

Moksleiviai apie 
Lietuvos laisvinimo 

reikalus
Chicagos Aukštesniosios Li

tuanistinės Mokyklos auklėti
niams balandžio 16 prel. Juozas 
Prunskis papasakojo apie Lietu
vos laisvinimo veiksnius, plačiau 
apibūdino Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kurioje jis darbuojasi.

Maloniai prašoma
Kalbininkai prof.^'A. Salys, 

prof. P. Jonikas, taipgi ir išeivijos 
lietuviams kalbinius patarimus 
duodantis kun. J. Vaišnys yra 
pažymėję, kad pagal lietuvių kal
bos reikalavimus AmerikosJJe- 
tuvių Tarybos santrumpa turėtų 
būti Altas (vyriškosios giminės), 
kaip rašoma Vlikas, Balfas, Alvu- 
das ir kt. Amerikos Lietuvių Ta-

teauel

JAUNIMO 
PASTANGOS

Elena A. Skučaitė, JAV aviaci
jos Pulkininko Leitenanto Dona
to ir dr. Ginos Skučų duktė, 
gavo prezidentinį paskyrimą į 
JAV Karo Laivyno akademiją, 
Annapolis, Maryland. Elena bus 
bene pirmoji lietuvaitė Karo 
Laivyno Akademijoje. Jos brolis 
Alexas yra kariūnas JAV Aviaci
jos Akademijoje, Colorado 
Springs, Colorado. Pulkininkas 
Skučas yra jau išėjęs į pensiją ir 
šiuo metu yra VVashingtono LB 
pirmininkas. Vienas Elenos se
nelis, Andrius Skučas, buvo sa
vanoris kūrėjas ir Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės at
sargos leitenantas. Antras sene
lis, Juozas Pūrelis, buvo Neprik
lausomos Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas. Alexas ir Elena bus 
trečios kartos karininkai ir tęs 
istorinę lietuvišką tradiciją visa
da būti pasiruošusiems stoti į 
kovą už tėvynę.

ryba yra nutarusi šios formos ir 
laikytis. Maloniai prašome laik
raščių bendradarbius ir redakto
rius, radijo valandėlių vedėjus 
šią formą ir naudoti, arba rašyti 
pilną Amerikos Lietuvių Tary
bos pavadinimą, arba tik pirmą
sias raides — ALT, Labai nema
lonu, kai net ir Amer. Liet. Ta
rybos žmonių straipsniuose pa
vartotas Altos spaudos pusla
piuose pasirodo kitoj, negu kal
bininkų nustatyta, formoj.

Daug lietuviškų knygų, plokš- 
elių ir įvairių suvenyrų turi Dar

bininko administracija. Skam
binti — 718 827-1351.

VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse j
LIETUVĄ1988 metais
5-kiom, 10-čial bei 15-kal dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos Iš Toronto Ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6 * 20
Gegužės 19-blrželio 3
Gegužės 25-birž. 8 12
Birželio 9-24

Liepos 6 - 20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11 -27 
Rugsėjo 2-16

Birželio 30-liepos 17 Spalio 7-21
£ Gruodžio 27 — sausio 10 1989

Užsisakykite dabar —gausite papildomą nuolaidą 
Smulkesnes žinias teikiame
tel. (416) 769 - 2500

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, 
DALIA, INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, Itališkai, ispaniškai 
Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai:
PEGASUS/GEMINI bei TDS
Mūsų įstalga^yra narys — IATA, T-comm, BBB, CL1A

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont, Canada, M6S1M7
Tel. (416) 769 - 2500 Telex 06-986766 TOR

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 
MOsų registracijos numeriai: retall nr. 2559030 whoie*aie 2475066

IŠ VISUR
— Pasaulio Motinų Sąjūdžio 

(M.M.M.) simpoziumas vaikų 
įsūnijimo klausimais ir to 
sąjūdžio Tarptautinės Tarybos 
posėdis įvyks gegužės 26-27 
Ženevoje. į tą simpoziumą ir 
tarptautinės tarybos posėdį yra 
pakviesta dalyvauti O. Bačkienė 
kaip to sąjūdžio tarptautinės ta
rybos narė. Pasaulio Motinų 
Sąjūdžio pirmininkė yra ponia 
M. L. Beck, šveicarų parlamen
to narė. Ji yra pasižymėjusi kaip 
kovotoja už šeimos orumą ir atsa
komybę ryšium su vaiko morali
ne būkle šių dienų gyvenime.

— “Aitvaras’^-Toronto dra
mos teatras, atvažiuoja į Chicagą 
su Vyt. Alanto 3 veiksmų drama 
“Aukštadvaris”. Pastatymą 
režisuoja rež. Elena Dauguvie
tytė-Kudabienė. Pastatymą ren
gia Jaunimo Centras gegužės 7 
savose patalpose.

— Gilios senatvės išvargin
tas, Lietuvoj mirė Pranas 
Jankūnas, buv. Lietuvos kariuo
menės pirmūnas (Atskiro lietu
vių Vitebsko bataliono karys), 
ūkininkas^ savivaldybininkas ir 
kooperatininkas, 8 metus iš
vargęs Stalino Sibire.

— Lietuvių religinio turinio 
dailės paroda, kurią rengia Lie
tuvių Dailės muziejus, bus Chi
cagos Čiurlionio galerijoje. Iš
statyti dail. P. Augiaus, M. Do
bužinskio, Pr. Domšaičio, V. 
Petravičiaus, A. Rūkštelės ir L. 
Vilimo darbai. Skulptūrai atsto
vaus J. Daugvilair A. Marčiulio
nis. Atidarymas bus gegužės 6, 
penktadienį, 7:30 vai. vak.

— Dail. Ados Sutkuvienės ir 
dail. Zitos Sodeildenės kūrinių 
paroda atidaryta balandžio 22

j Chicagoje, Balzeko Lietuvių 
Į Kultūros muziejuje. Atidarė 
j dail. V. Ramonas. Paroda tęsis 
■ iki gegužės 14.

— Šv. Kryžiaus ligoninės Chi
cagoje rėmėjai renkasi į susirin
kimą gegužės 15, sekmadienį, B- 
80 kambaryje žemutiniame au
kšte. Dr. Nancy Streitmatter, li
goninės širdies specialistė, 
kalbės apie apsisaugojimą nuo 
širdies ligų.

— Dariaus Girėno mokykla, 
Lė tunas, Lietuvos vyčiai, Le- 
monto Maironio lit. mokykla, 
Spindulys, Grandis, Gija, Žilvi
tis ir Vytis — Chicagos tautinių 
šokių grupės — atliks programą 
bankete Jaunimo Centre 
gegužės 15, sekmadienį. Tai bus 
lyg mažesnioji tautinių šokių 
šventė.

— Dail. Elenai Urbaitytei 
buvo įteikta premija už 
skulptūrą iš American Society of 
Contemporary Artists balandžio 
mėnesį New Yorke VVestbeth 

galerijoje.

— Kun. Juozas Petraitis, 
MIC, Adelaidės lietuvių parapi
jos klebonas, atvykęs iš tolimos 
Australijos, aplankė savo brolį 
Petrą, gyvenantį New Yorke. 
Taip pat susitiko ir su trečiu bro
liu. Visi trys aplankė ir Darbi
ninko administraciją bei redakci-

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Gina Vebeliūnas, NevvYork, 
N.Y., A. Petrulis, Juniper, Fla. 
Užsakė kitiems: St. Zabulis, 
Manchester, Conn. —A. Gude
liui, Manęhester, Conn. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiem 20 
dol. metams.



J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
Jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva fr Lenkija 
Kelionė 755 — liepos 5*- 25 — $2,459 
Kelionė 855 r— rugpjūčio 9-29 — $2,459 
Kelionė 955 — rugsėjo 6 - 26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dieny — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279 
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
20 dienu — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769 
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Mąskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laiVu^įJleisinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
17 dienu — Lietuva, Lenkija, Šveicarija 
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj U, Waršuvoje 2, Ziuriche l

15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
15 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija 
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399 
Kelionė 712 — liepos 12 - 26 -t- $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienu — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349 
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 1L— $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
15 dienu — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039 
Vilniuje ll naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija 
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899 
Vilniuje 11 naktų,' Helsinky 2 ' i
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienu —- Lietuva, Rusija, Suomija 
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399 
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 —-$2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
kelionė 915,— rugsėjo 15-27 — $1,9(S 
Vilniuje II naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS UETUVOJE 
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti- 
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

tos pajėgos. 30 dol.
B. Daunoro, Čekisto naguose.

10 dol.
/.Audėno, Lietuvos Val

stiečiai Liaudininkai. 10 dol.
A. Gustaičio, Pakelėje j 

pažadėtą žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kelias į sostą. 
10 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji.
4 dol. •

A. Maceinos, Orą et lebora.
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra. 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydj 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, NY. (Persiunti
mui $1.00.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
>93 AUBURN ST. 

NEWT0N. MA 02166 
(617) 965*6060

LITHUANIAN COOKERY
in Engllsh, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Uthuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė  ...........—-.................................................

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

Miestas, valstija, Zlp.....................~..........................................

STOKIME NARIAIS j LIETUVIŲ
FONDĄ
Ir didinkime turimus Įnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistini švietimą, mok
slo Ir jaunimą.
Lietuviu Fondo adresas — 3001 W. 59th Street.

Chicago III. 60629

INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Nr. 8804/BAL

O* JOLietuva 15 d -sjSskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.V^O .50.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amstc-^™3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,C*>xOO; Chicago $2,195.00. S

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y? $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva 1 * 1 - linTA 1 d - Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,085.00; Ch. IŠPAROUO,. 1

Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00
Pabaitijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d., 
liepos 10-25 d. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

G.T.Jnternationai tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais.
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

BnnK-BV-mRIL 

Postage pairi bath iuays 
Fost, conuenient.private, safe^iŪ! 
įtart uhat BflnHinGBV-mflttSd 
Gretai, prieinamai, privačia!, aauglal, nemota- |į| 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings ųL

Bank būdu. Ar jums rtlkia pinigus padėti j ban 
f ką ar juos sts i imti, tai galite atlikti namie bet 
I kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavąs, bankas tuoj h

, traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtlkrlnl-
ma*’kad p,nlęal

?/ A V ^oc«rXus, -=y 
f E3 Br leidžiamus {statymų. \ •»

lengvo taupymo bū-.» 
do per paštą skambinkit ašr. 

Donahue 288-2500
arba rašykit paduotais adresaia.

South Boston' 
Savings Bank' 

snnrd tu f utou-

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

Joe Thomas, žinomas lietuvių 
•muzikantas, daugelį metų grojęs 
su savo orkestru lietuviškose ve
stuvėse, Naujų Metų sutikimuo
se bei įvairiuose pokyliuose, da
bar išleido lietuviškų pramogi
nių šokių kasetę. Kasetė gauna
ma Darbininko spaudos kioske. 
Su persiuntimu 12 dol. Kreiptis 
adresu: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DEXTER PARK 
Įfl PHARMACY iVįį 

Wm. Anastasl, B. S.
77-61 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą Aukos Tau
tos FonduijiuraŠomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, ^Inc., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

T* INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hllls, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. 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, pavarde ....---------- .---------------- ------ .......--------------~............

Numeris, gatvė__ _____________________ ____________________

^testas, vaIšt'ia, Zlp_____ ____________ _________________ .

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigų darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 88 - 01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyJe

Aktyvas: 70 milijonų dolerių

KASOJE malnomjJSeklal, priimami Sočiai Security Indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certiflkatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondu s Ir - 
duoda VISA korteles Ir atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $106.060

KASOS įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje: plrmedlenlais ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieni sis, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
Iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet.

A o ta paskolų ir certlflkatų palūkanų patikėsimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per tslsfon, arba paiw Jum, bus aut.lldos v0llau.lo.lnform«l|os.



Tomo Venclovos paskaita
Balandžio 19 Bostono univer

sitete apie tarptautinę padėtį ir 
Baltijos valstybių reikalus 
kalbėjo tomasa Venclova. Apie 
jo paskaitą telefonu iš anksto pra
nešta tik keliems lietuviams. 
Nežiūrint temos aktualumo ir 
paskaitininko kvalifikacijų, pa
skaita nesusilaukė didesnio 
dėmesio.

Iškiliosios lietuvaitės 
rinkimai

So. Boston Lietuvių Piliečių 
draugijos valdyba organizuoja iš
kiliosios Naujosios Anglijos lie
tuvaitės rinkimus ir jos pagerbi
mo balių Tai įvyks gegužės 21, 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakaro 
draugijos namo trečio aukšto 
salėje. Po rinkimų bus vakarienė 
ir šokiai, kuriems gros geras or
kestras. Kandidatės registruojasi 
pas d-jos reikalų vedėją Algį Ska- 
beikį. Bilietai po 15 dol. asme
niui gaunami draugijos užkan
dinėje pas Stasį Griganavičių ir 
Joną Stankų.

Lietuvių parapijos reikalai 
Balandžio 16 ir 17 Šv. Petro lie
tuvių parapiją So. Bostone vizi
tavo Bostono arkivyskupijos at-

A. A.
MARIJAI OKUNIENEI

mirus, reiškiu jos sūnui Jurgiui ir jo žmonai Irenai 
giliausią užuojautą.

USu.

Elena Karužienė

A. A.
MARIJAI OKUNIENEI

Janina, Jonė, Vladas, Vytas 
S t a.š k u s

mirus, mūšy mieliems draugams — jos sūnui Jurgiui 
su žmona Irena — reiškiame gilią užuojautą Ir kartu 
liūdime.

A. A. 
ELENAI RŪKŠTELIENEI

mirus, velionės vyrą, mano mokslo draugą, dali. Anta
ną Rūkštelę, jo šeimą Ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

mirus, jos sūnui Jurgiui su žmona Irena reiškiame 
giliausią užuojautą.

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

Lietuvoje mirus, Jos sūnui, Jo Ekscelencijai Vyskupui 
Pauliui Baltakiui, OFM, nuoširdžią užuojautą reiškia

MARIJAI OKUNIENEI

Janina, Ture Hasselberg 
Algirdas Bražinskas

MARIJAI OKUNIENEI

Halina Montvilienė

stovai: vysk. Lawrence Riley ir ] 
kun. Paul Rayen. Vyskupas au- < 
kojo mišias: koplyčioje šešta- ( 
dienį, o bažnyčioje sekmadienį.
P^mišių vyskupas susitiko su pa- ] 

/spiečiais kavutėje, kurios su- , 
ruošimu iš anksto pasirūpinta. 
Ta proga paliesti parapijos staty
bos ir jos likimo reikalai. Dabar 
parapijos nuosavybė yra dviejo
se vietose: bažnyčia su sale ir 
klebonija vienoje vietoje, o ko
plyčia kitoje vietoje. Pagal pa
teiktą arkivyskupijai parapijos j 
planą siūloma bažnyčią su klebo- ] 
nija parduoti, o naują bažnyčią , 
su sale ir klebonija statyti septin- , 
toje gatvėje, kur dabar yra ko- • 
plyčia. Bet tuo reikalu dar vis 
negaunamas arkivyskupijos suti
kimas.

Jei nepavyks dabartinės 
bažnyčios parduoti miestui ar 
privačiai, tai atkris naujos 
bažnyčios statymas septintoje 
gatvėje, tuo atveju tektų dabar
tinę bažnyčią remontuoti ir joje 
pasilikti. Ji yra pigių butų rajo
ne, kuris dabar atnaujinamas.

įdomu, kad kai kurie nelietu
viai kunigai siūlo lietuviškas pa
maldas savo parapijų bažnyčiose 
So. Bostone. Tokį pasiūlymą 
priėmus, lietuviams tektų likvi
duoti savo parapiją su visais turi
mais pastatais. Tai būtų tolime
snis lietuviškojo gyvenimo siau- 
rinimas. Šių metu lietuviškas pa
maldas bažnyčioje ir koplyčioje 
kas savaitgalį lanko apie 300 
asmenų. Arkivyskupija mano,

kad tai yra permažas skaičius at
skirai parapijai, kai jaučiamas di
deli? kunigų trūkumas.

Šiais ir kitais parapijos reika
lais daug pastangų deda klebo
nas kun. Albertas Kontautas, ku
ris šios parapijos klebonu yra 
nuo 1979 m. Jis aiškinasi su arki
vyskupija parapijos statybos ir li
kimo klausimu nuo 1980 metų.

Mirties metinės
Jau sukako metai, kai po ilgos 

ir sunkios ligos mirė farmacinin
kas. Antanas Mickūnas, anksčiau 
gyvenęs ir dirbęs Nonvoode, o 
paskutiniu metu Jamaica Plain. 
Tos liūdnos sukakties minėjimą 
balandžio 16 viešbutyje Bostone 
suruošė našlė Irena 
Mickūnienė. Minėjime dalyva
vo apie 100 kviestų asmenų, ku
rių tarpe buvo kun. Albertas 
Kontautas, kun. Antanas Bal- 
trušiūnas, kun. Albertas 
Abračinskas ir kun. Vincas Val- 
kavičius. Pagrindinę kalbą apie 
Antaną Mickūną pasakė kun. Al
bertas Abračinskas, iškeldamas 
jo krikščionišką gyvenimo būdą. 
Kun. Vincas Valkavičius pabrėžė 
našlės Irenos rūpestingumą, uo
liai globojant virš 8-nerių metų 
sunkiai sirgusį vyrą. Meninę 
programą atliko amerikiečiai. 
Lietuviai sugiedojo Marijos 
giesmę.

Baltų koncertas

Klarnetisto Ramūno Kireilio 
ir pianisto Sauliaus Cibo koncer
tu balandžio 17 Naujosios Angli
jos Baltų draugija užbaigė savo 
koncertų 29-tąją seriją. Toji 
draugija kasmet surengia tris 
koncertus, skirtus po vieną estų, 
latvių ir lietuvių menininkų pasi
rodymui. Tie koncertai neretai 
susilaukia amerikiečių muzikos 
kritikų dėmesio. Tuo būdu ne 

Į tik stiprinamas Baltijos tautų 
į glaudesnis bendradarbiavimas, 
t betfcdar supažindinama ameri- 
I kiečių visuomenė su tų tautų 
Į meniniais pasireiškimais.

įvykęs koncertas būdingas 
tuo, kad jame programą atliko 

I iškilus mūsų klarnetistas, 
’ mūsuose retai sutinkamas, o taip 

pat, kad koncerte atlikti eilės lie
tuvių kompozitorių kūriniai. 
Koncerto publikos daugumą su
darė lietuviai. Jie šiltai sutiko ir 

mlrus, jos sūnui Jurgiui su žmona Irena reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų J. E. vysk. Paulių, OFM, ir
kitus Jo gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Buvę Newįorkiečiai:
A. Krulikienė J. ir E. Liaukai
P. ir T. Vasiliauskai J S. V. Gerdviliai
J. Gasiliūnienė Dr.l.irA.Mačioniai
V. ir A. Balsiai E .ir A. Paliūnai
L. ir M. Virbickai S. ir O. Kreivėnai
V .ir M. Stasiūnai Dr. H. ir A. Lukoševičiai
V. Gudienė S. ir S. Vaškiai
St. Petersburg, FL. A. M. Verbylos

palydėjo programos atlikėjus, 
kurie pagal publikos pageidavi
mą dar šalia numatytos progra
mos atliko keletą kūrinių.

Naująja koncertų serija Baltų 
draugija minės savo veiklos 30- 
ties metų sukaktį.

Parapijos sukaktis
Sv. Kazimiero lietuvių para- 

plija Brocktone, balandžio 24' 
minėjo 90-ties metų sukaktį. 
Minėjimas buvo dviejų dalių: 1) 
Iškilmingos mišios, kurias aukč- 
jo ir pamokslą pasakė vysk. Pau
lius Baltakis, asistuojamas para
pijoje dirbusių ar iš jos kilusių 
kunigų. 2) Banketas kuriame da
lyvavo ir kalbėjo vysk. Paulius 
Baltakis, daug kunigų ir para- 
piečių. Bankete meninę progra
mą atliko sol. Marytė Bizinkau- 
skaitė, kilusi iš Brocktono. 
Minėjimo pagrindu išleista 60 
ties puslapių knygutė, kurioje 
angliškai pateikta informacija 
apie Lietuvą ir Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Karoniką, parapi
jos istorijos pagrindiniai faktai, 
parapijos mokyklos apžvalga, 
daug sveikinimų ir skelbimų. 
Knygutę paruošė Juozas Stašai
tis.

Verbų sekmadienio 
popietė

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyrius kovo 27, sekma
dienį, Liet, piliečių draugijos 
patalpose So. Bostone surengė 
įdomią tautinių juostų ir mar
gučių parodą.

Buvo išstatyta per du šimtus 
skirtingų juostų, austų p. Ribo- 
kienės ir a.a. T. Stankūnaitės. 
Kitos — pasiskolintos iš privačių 
rinkinių.

Atidarydama parodą, S. Ša
tienė trumpai apibūdino juostų 
paskirtį senovėje, jų skirutmus 
pagal audimo būdą, raštus ir 

jauste____  _
Parodos proga rengėjos su pa

skaita pasikvietė prof. R. Šilba- 
jorį, slavų kalbų ir literatūros ka
tedros vedėją valstybiniame uni
versitete Columbus, Ohio. Jį su 
susirinkusiais supažindino dr. J. 
Gimbutas, paminėdamas jo pa
rašytas knygas ir kai kuriuos 
straipsnius, spausdintus ameri
kiečių ir lietuvių žurnaluose.

Vaclovas Butkys

Juozas Ambrozaitis
Simas Augaitis

Svečias kalbėjo apie lietuvių 
liaudies dainų įtaką lietuvių poe
zijai. Nagrinėjo klausimą, kuo 
lietuvių dainos būdingos ir kuo 
skiriasi nuo kitų tautų, išlikda
mos savitomis. Davė nemažai 
dainų pavyzdžių, juos sugretin
damas su rašytina poezija, 
pabrėždamas panašumus bei 
skirtumus.

Po įdomios paskaitos Z. Kru- 
konienė pasveikino dr. J. Gim
butą, neseniai atšventusi savo 
amžiaus sukaktuves.

Parodoje be juostų dar buvo 
išstatyta tikrų ir kitokių Velykų

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iŠ 5 psl.)

Po 7 dol. — R. Švainauskas, 
Studio City, Calif., T. Grušau- 
skas, New Britain, Conn.

Po 5 dol. — A. Čampė, Wa- 
terbury, Conn., kun. V. Piktur
na, Riviera Beach, Fla., J. Whi- 
te, Avon Park, Fla., P. Trybe, 
Dorchester, Mass., A. Lukoše
vičius, Woodhaven, N.Y., B. Ja- 
cikevičius, Ridgevvood, N.Y., N. 
Dunčius, VVaterbury, Conn., A. 
Škėrys, VVoodstock, Conn., A. 
Girnius, Howell, N.J., E. Dono- 
hue, Union, N.J., A. Žusinas, 
Pittsburgh, Pa., R. Žinąs, Beth- 
lehem, Pa., A. Martinėnas, Wal- 
lingford, Conn., J. Starėnas, 
Avon, Conn., A. Eidukevičius, 
Richmond Hill, N. Y., T. Jakelai- 
tis, VVoodhaven, N.Y., I. Ta
mošiūnas, Belmont, Calif., S. 
Gorodeckas, Escondido, Calif., 
J. Kriaučiūnas, Putnam, Conn., 
M. Stelerienė, Vernon, Conn., 
A. Arlickas, Maspeth, N.Y., D. 
Bulgaris, Brooklyn, N.Y., P. Si- 
manauskas, Hartford, Conn., J. 
Janiūnas, Stratford, Conn., A. 
Gečys, Philadelphia, Pa., J. Paš
kevičius, Bethel Park, Pa.,V. 
Strolia, Fair Lawn, N.J.,J. Juš
ka, Elizabeth, N.J., D. Šukys, 
Diamond Bar, Calif., D. Mit
kienė, Los Angeles, Calif., E. 
Juzumas, Seaford, N.Y., P. Be- 
leckis, Ravena, N.Y., A. 
Kriščiūnas, Hartford, Conn., A. 
Biretta, Manchester, Conn., 
M.Kuprienė, Cicero, III., A. 
Grybauskas, Bridgeview, III., 
prel. D. Pocius, Keamy, N.J., 
M. Patrick, Milltovvn, N.J., K. 
Kaminskas, Ansonia, Conn., J. 
Ambrozaitis, Middlebury,

BROCKTON, MASS
Aukos lietuviškiems 

reikalams
Brocktone Vasario 16-tosios 

minėjimą suorganizavo visų 
Brocktrono lietuviškų organiza
cijų junginys, vadinamas 
“Brocktono lietuvių taryba”. 
Minėjimo metu surinkta 3,201 
dol..

Pagal aukotojų pageidavimą 
aukos paskirstytos taip: JAV Lie
tuvių Bendruomenei 1,005 dol., 
Amerikos Lietuvių Tarybai 895 
dol., Vlikui — Tautos Fondui 
501 dol., Lietuvių Fondui 200 
dol.. Vasario 16-osios gimnazijai 
200 dol., “Laisvės Varpo” radijo 
programai 200 dol., Lietuvos 
vyčiams 100 dol., Martyno Jan
kaus šaulių kuopai 100 dol.

Aukojo:
1,300 dol. — Montello Lie

tuvių Tautinis klubas.
300 dol. — Juozas Stašaitis.
200 dol. — Vytautas 

Sužiedėlis.
110 dol. — Povilas Stabinš.
KM) dol. — Bronė Batisa.
60dol. —Vincas Grybauskas, 

skits.
Po 50 dol. — Rymantė Janu

laitienė, Antanas Šeduikis, Juo
zas Ramanauskas, Irena ir Stasys 
Eivai.

40 dol. Emilija ir Romualdas 
Bielkevičiai.

Po 30 dol. — Mira ir Petras 
Viščiniai, Jonas Šuopys.

Po 25 dol. — Bronė ir Edvar-

margučių rinkiniai, įdomūs savo 
raštais, dydžiu ir marginimo 
būdais. Šioje tautodailėje pasi
reiškė J. Aukštikalnienė, V. Če
pienė, D. Kazakaitienė, adv. 
Jūra Strimaitis ir kitos, o taip pat 
ir dvi jaunos margintojos — 
Bričkutė ir Kiliulytė.

Daug kruopštaus darbo buvo 
padėta parodą ruošiant. Po- 
pietėn atvykę domėjosi dirbi
niais, iš anksto nesitikėję tiek 
daug jų matyti ir išklausyti įdo
mios bei turiningos paskaitos.

Popietė baigėsi svečius vaiši
nant kava, vynu ir pyragais.

J-

P.

Conn., kun. J. Tomalonis, So- 
merville, N.J., T. Gelenski, Par- 
lin, N.J., dr. A. Juzaitis, Ply- 
mouth Meet., Pa., kun. M. Ja
rašiūnas, Gilbęrton, Pa., V. Kin
kys, Somerville, N.J., V. Jan
kus, Delran, N.J., A. Tumas, 
Newbury, Park, Calif., R. No- 
vak, Los Angeles, Calif., S. Vi- 
smontaitė, Hartford, Conn., 
Ruškys, Newington, Conn., 
Sniolis, Brockton, Mass., 
Braška, Brockton, Mass.,
Strazdas, Roselle, N.J., J. Vasy- 
lionis, Dunellen, N.J., D.Sta- 
niškis, Upper Darby, Pa., E. 
Tarvydas, Philadelphia, Pa., K. 
Martiniais, Chicago, III., E. 
Radzevičiūtė, Chicago, III., A. 
Bakšys, Calverton, N. Y., K. 
Teleisa, Bethpage, N.Y., S. Bal
sys, Grand Rapids, Mich., N. 
Kent, Valencia, Calif., L. Kra
sauskas, VVaterbury, Conn., S. 
Prapuolenis, Redding, Conn., 
E. Tamalavage, Worcester, 
Mass., Z. -Dabrila, VVorcester, 
Mass., J. Zadeikis, Oak Lawn, 
III., A. Paliulis, Cicero, III., B. 
Zapasnikas, So. Orange, N.J., J. 
Prapuolenis, Rahvvay, N.J., A. 
Mateika, St. Petersburg Beach, 
Fla., E. Vydas, Kennebunkport, 
Maine, kun. J. Matutis, Hart
ford, Conn., J. Kisielius, New 
Haven, Conn., S. Šlapelis, Cen- 
terville, Mass., E. Martišius, W. 
Falmouth, Mass., S. Barkus, 
Howard Beach, N.Y., S. Var- 
neckas, Clark, N.J., A. Danta, 
Jenkinstown, Pa., J. Morkūnas, 
Philadelphia, Pa., P. Pūkas, 
North Chicago, III.“ V. Gruzdys,* 
St. Petersburg, Fla., S. Permi
nąs, Providence, R.L, A. Cesna,

(nukelta į 8 psl.)

das Martišiai, Balys Rožėnas, 
Aurelija Borges, Valentina ir 
Gustas Čepai, Antanina Sužie- 
dėlienė, Danutė ir Jonas Svirs- 
kai, Vaclovas Senuta, E. E.

Po 20 dol. — E. Ribokienė, 
Albina ir Juozas Baškauskai, Ona 
Eikinienė, Albina ir Leonas 
Rudžiūnai, Magdė Sakadau- 
skienė, Antanas ir Marija Jurkš- 
tai, Stasė Gofensienė, Petras 
Pulminskas, Veronika Tumas. 
VVilliam Pribušauskas, Stasys 
Mileika, Ona ir Stasys Martišau
skai, Stasys Baužys, Bronius Ko*-'- 
vas, Jonas Venčkauskas, Sonja 
Činčienė, Vacys Rupšys, Petras 
ir Ona Radzevičiai, Valentina ir 
Albinas Baruliai.

16 dol. — Brocktono miesto 
tarnautojai.

15 dol. — Marija Janonienė.
Po 10 dol. — Pranas Čepkau- 

skas. Jonas ir Marcelė Freirna- 
nai, Petras ir Julija Šauliai, 
Adelė Monkuvienė, Juozas Ša
blevičius, Eugenijus Užpurvis, 
Juozas Dabrėga, Stefanija Me- 
reckienė, Petrė Rentelienė, 
Liuda Senutienė, Rina Dam
brauskienė, Otilija ir Juozas 
Valiūnai, Jonas Gedraitis, Jonas 
Kazlauskas, Ignas Leščinskas, 
Ema Rudnickas.

Po 5 dol. — B. Tautvaišas, Ju- 
lia Pribušauskas, Ruth Tamule- 
vich, Blanche Pazerski.

Visiems aukotojams Brockto
no Lietuvių Taryba nuoširdžiai 
dėkoja.

t
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Kultūros Židinyjme šį savait
galį: gegužės 7, šeštadienį, Tau
tos Fondo suvažiavimas ir vakare 
Atletų Klubo bingo talkininkų 
pobūvis.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
gegužės 1, sekmadienį, dalyvavo 
kun. Alberto Kontauto kuni
gystės 40 metų sukakties 
minėjime. Kun. A. Kontautas 
yra Šv. Petro parapijos klebonas 
Bostone ir Kunigų Vienybės pir* 
mininkas. Gegužės 3 vyskupas 
dalyvavo Baltuosiuose Rūmuose 
socialiniame pasitarime su Ame
rikos prezidentu. Prezidentas, 
prieš vykdamas į susitikimą su 
Sovietų Sąjungos vadovu Gor
bačiovu, visada sukviečia įvairių 
religijų atstovus pasitarimui, kad 
jie informuotų apie religijos 
padėtį Sovietų Sąjungoje.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus gegužės 
17, antradienį, 7:30 v.v. įpra
stinėje vietoje, Congregational 
bažnyčios salėje, 91 St. ir 85 Rd. 
kampas, Woodhavene. Visos 
narės prašomos susirinkime da
lyvauti.

Branduolys kviečia į choreo
grafės ir šokėjos Margaret Salpu- 
kas originalių šokių koncertą, 
kuris įvyks gegužės 15 sekma
dienį, 2 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje, 570 Broome St., 
NYC. Margaret yra lietuviams 
gerai žinomo ~New York Times 
korespondento ir dailininko 
Agio Salpuko duktė. Ji šįmet bai
gia studijas Bemard Baruch ko
legijoje.

Patikslinimas. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje balandžio 17 
buvo Eucharistijos garbinimo 
diena. Iškilmės buvo baigtos 
mišparais. Pagrindinis šių iškil
mingų mišparų vadovas buvo ne 
kun. Eugenijus Savickis, kaip 
buvo parašyta Darbininke, bet 
kun. dr. Petras Stravinskas, Svč. 
Trejybės parapijos klebonas Ne- 
warke, N.J. Korenspondentas 
už šią klaidą atsiprašo.

PADĖKA
Juozo Matiuko iniciatyva ir jo 

2,000 dol. auka lietuvių pranciš
konų koplyčiai Brooklyne nu
pirkti vargonai. Vargonai yra 
garsios “Hammond” firmos ir 
pritaikyti koplyčios erdvei ir 
aplinkai.

Vargonjų fundatoriui Juozui 
Mariukui pranciškonai
nuoširdžiai dėkoja.

DĖMESIO, ALABAMOS 
LIETUVIAI!

Tom Bleming, lietuviškos 
kilmės amerikietis (motina lie
tuvė — Ona Antanaitis), kandi
datuoja į County komisijonie- 
rius. Palaikykite jo kandidatūrą. 
Jis tam darbui pilnai kvalifikuoi- 
tas.

Baisiojo Birželio minėjimas 
New ’Yorke įvyks birželio 19 
Kultūros Židinyje. Rengia JAV 
LB New Yorko apygardos valdy
ba.

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities suvažiavimas 
įvyks birželio 5, sekmadienį, po 
11 vai. mišių Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne, N.Y. Sei
mininkai — Lietuvos vyčių 41 
kuopa, kuriai pirmininkauja Bill 
Kurnėta. Meninę programą 
atliks Perkūno choras. Informa
cijų reikalu galima skambinti 
pirmininkui 718 846 - 3839. 
Vyčiai ir svečiai kviečiami daly
vauti.

“Ekonominės reformos Lie
tuvoje paskutinių metų bėgyje” 
šios temos apžvalgą padarys dr. 
prof. Raimundas Rajeckas 
gegužės 12, ketvirtadienį, 7:30 
v. v. Kultūros Židinyje. Šiuo 
metu jis lanko įvairius Amerikos 
universitetus su paskaitomis. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti.

Vyr. skaučių Židinio “Vilija” 
sueiga įvyks gegužės 11, trečia
dienį, 7:30 vai. vak. pas Živilę 
Jurienę, 109 - 24 Park Lane 
South, Richmond Hill, N.Y.

New Yorko vyrų choro 
Perkūno repeticija bus gegužės 
8, šį sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

N.Y. šaulių kuopos visuotinis 
metinis susirinkimas įvyko ba
landžio 29, penktadienį, 
Kultūros Židinyje. Susirinkimui 
pirmininkavo Bronius Bieliukas, 
sekretoriavo Vida Jankauskienė. 
Padaryti pranešimai iš kuopos 
veiklos, priimtas revizijos kojni- 
sijos aktas. Siame susirinkime 
buvo renkama kuopos vadovybė 
ateinantiems dvejiems metams. 
Kuopos pirmininku šeštai ka
dencijai visais balsais buvo iš
rinktas Kęstutis K. Miklas. į val
dybą išrinkti: Kazimieras Bačau- 
skas, Vaclovas Butkys, Zigmas 
Dičpinigaitis, Algis Jankauskas, 
Vida Jankauskienė, Albinas Sa
kalas, Vladas Vasikauskas. Revi
zijos komisija perrinkta ta pati. 
Ją sudaro Aloyzas Balsys, Česlo
vas Janušas ir Antanas Pumpu
tis. Kalbėta taip pat ir apie atei
ties veiklą.

Genė Meilūnas iš New York o 
miesto, daugelis metų remia 
Darbininką. Šimet atnaujino 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Nuoširdi padėka.

15 DIENŲ LIETUVOJE
Vyto Gerulaičio kelionių 

agentūra rengia ekskursiją į Lie
tuvą. Vilniuje ir kituose Lieti 
vos miestuose galės praleisti 15 
dienų. Grupė išvyksta rugpjūčio 
8, grįžta rugpjiūčio 29. Grupei 
vadovauja pats Vytas Gerulaitis.

Visais informacijos reikalais 
kreiptis: Vytas Gerulaitis 94 -10 
Jamaica Avė., Woodhaven,, 
N.Y. 11421. Tel. 718847-5522.

TAUTOS FONDO METINIS SUSIRINKIMAS

Kultūros Židinyje, 345 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
gegužės 7 d., šeštadienį.

9 vai. Lietuvių Pranciškonų Koplyčioje šv. mišios
10 vai. Susirinkimo atldaraymas, Tautos Fondo Ta

rybos Ir Valdybos pranešimai, diskusijos bei Ta
rybos ir Kontrolės Komisijos rinkimai.

Po pietų pertraukos bus VUKo valdybos atstovo pra
nešimas.

Visi kviečiami dalyvauti.
TAUTOS'FONDO TARYBA

Apreišlomd parapijoje 
gegužės 1, sekmadieną, tuoj po 
sumos, parapijos salėje buvo pa
minėta Motinos diena. Maldą 
sukalbėjo kun. Danielius Staniš- 
kis, minėjimui vadovavo ir apie 
Motinos šventės prasmę kalbėjo 
Alfonsas Samušis, parapijos ko
miteto pirmininkas; porą 
eilėraščių padeklamavo Pranutė 
Ąžuolienė. Po trumpo minėjimo 
toliau vyko parapijos narių susi
rinkimas. Kalbėta apie parapijos 
75 metų jubiliejų, kuris bus mi
nimas ateinančiais metais. Be 
sukaktuvinių iškilmių ir iškil
mingo banketo dar norima išlei
sti kokį jubiliejinį leidinį, sukelti 
parapijos narių tarpe gyvesnį re
liginį judėjimą. Minėjime ir su
sirinkime dalyvavo apie 50 žmo
nių. Motinos dienos minėjimas 
buvo surengtas Lietuvių Katali
kių Moterų Sąjungos 29 kuopos 
iniciatyva. Kuopai pirmininkau
ja Eugenija Kezienė. Ji su savo 
talkininkėm surengė gražias 
vaišes.

A. Milukas iš Daphne, AL, 
nuolatinis Darbininko rėmėjas, 
atnaujindamas prenumeratą; 
pridėjo 45 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Regina Nakoneczna iš Rich
mond Hill, N.Y. , viena iš pirmų
jų Darbininko rėmėjų, visada at
siunčia dvigubai apmokėtą pre
numeratą. Padėka spaudos 
rėmėjai.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

(atkelta iš 7 psl.)

Cleveland, Ohio, S. Zabulis, 
Hartford, Conn., V. Povilau- 
skienė, Torrington, Conn., A. 
Sužiedėlienė, Brockton, Mass., 
J. McCloskey, Springdale, Pa., 
J. Simanis, Washington, D.C., 
V. Balčiūnas, Daytona Beach, 
I1!" ! pXXucbiUi^, ohto, R

L Shatas, Huntsville, AL, M. Sa- 
’■ matas, Washington, D.C., K.

W.Yuska, E. Dorset, VT, K. Ke- 
blys, Baton Rouge, La, J. Bal- 
tuonis, La Šalie, Que., V. Ado
maitis, Annardale, Va, L. Mede
lis, Sun City, Calif., A. Dubin- 
-skas, Baltimore, Md.,-I. Kučįąu- 
skas, Baltimore, Md., M. Kai
rys, N. Providence, R. L, V. 
Jokūbaitis, Euclid, Ohio, Z.

ton , Conn., D. Seilei, New; „
Hartford Bakerville, Conn., C. • x ... , . ’ vT, , , .< . . , „ matas, vVasnmgton, U. C., K. įsKeirą Klausimą, Kaa
Kazakauskas, Philadelphia, Pa., t e ® .. x.. , v z i • ,„ ... .v. r ’ ’j Sragauskas, Detroit, Micn., V. kaina esanti per brangi,
s Prompton, Pa.,t ~ . . „ lx. Ti i . I Enngis, Baltimore, Md., J.

’’ eve 311 ’ 1O’ = Naujokaitis, Cleveland, Ohio,
A. Lendza, Baltimore, M D.

Po 3 dol. — C. Bielskis, 
Stoughton, Mass., Z. Delinikai- 
tis, Waterbury, Conn., S. Dzi- 
kas, Indian Harbor Beach, Fla.,
B. Dapšys, Dorchester, Mass.

Po 2 dol. — A.Girčys, Worce- 
ster, Mass., L. 
Chicago, III.

1 dol. — V.
Napa, Calif.

Visiems 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

S. Misevičius, Prompton, Pa.
S. Miglinas,
R. Ambraziejus, Columbia,' 
Md., A. Kupatus, Picton, Ont.,| 
kun. V. Krisčiūnevičius, South-* 
field, Mich., A. Siaurusaitis, El-< 
licott City, Md., K. Žebrauskas,į 
Toronto, Ont., A. Gudeczau-i 
skas, Coventry, R. L, D. Oren-Į 
tas, Columbia, Md., A. Sadau-j 
skas, HotSprings, Ark., M. Kor-' 
sack, Nashua, N.H., T. Briedis/* 
Kennebunk, Me., A. Bertulis,'. 
Hot Springs, Ark., J. Mikelaitis,, 
Tucson, Ariz., A. Vance, Kenne-’ 
bunk, Me., H. Ostgrogorsky,| 
Boise, ID, A. Vardys, Norman,| 
OK, J. Bulota, Littleton, CO,-.

• ...

Išnuomojamas mažas kamba
rys su baldais Woodhavenej 
N.Y. Skambinti po 5 v.v. 718847 
- 7306.

Hiring! Federal govemment' 
jobs- in your area and overseas. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $15- 
68,000. Phone call refundable. 
602 838- 8885. Ex. 6057.

Praleiskite^ savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7« 
dienas privačiame kurorte Pa
langoje. Čia Gintaro muziejus, 
Birutės kalnas, 19 a. botanikos 
parkas ir saulės palydos garsiuo
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430 - 7272.

Jei norite greit parduoti ar 
pirkti nuosavybę investavimui, 
atostogoms ar nuolatiniam apsi
gyvenimui Lake Worth, Palm 
Beach, Juno Beach ar. Jupiter- 
Teųuesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust Pro- 
perties Ine., Algis Petrulis. 
Tel.407 622 - 5000 arba vakarais 
407-747-5946.

JAV LB New Yorko apygardos suvažiavimo, įvykusio balandžio 23 Kultūros Židinyje 
prezidiumas, iš k. M. Klivečldenė, tėv. P. Giedgaudas, OFM, A. Vakselis, L Banai
tienė, A. Balsys. Kalba Jaunimo Sąjungos pirmininkė J. Gudaitytė. Nuotr. V. Maželio

PRISIMINTAS ADOMAS JAKŠTAS
Balandžio 24 Kultūros Židinio 

mažojoje salėje buvo surengtas 
Adomo Jakšto — prel. Aleksan
dro Dambrausko prisiminimas 
ryšium su jo mirties 50 metų su
kaktimi. Minėjimą rengė Katali
kių Moterų Kultūros draugija.

Minėjimą pradėjo draugijos 
pirmininkė Birutė Lukoše
vičienė, supažindindama su pro
grama ir jos atlikėjais. Tolime
snei programai vadovauti pak
vietė Giną Simonaitytę.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, Brook- 
lyno pranciškonų, vienuolyno vi
ršininkas. Paskaitos skaityti 
buvo pakviestas svečias iš Putna
mo, kun. dr. Valdemaras Cuku-

Vaičiūnienė,

Jurgelevičius,

aukotojams

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G. T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8808/F rugpljūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami ga
lėsite apžiūrėti Kauno ir apylin
kių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
tai pat praleis 3 dienas Olandijo
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip
tis: 10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 
- 7227.

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darini praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor- 
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bet 
ką.

Kainos 
darbams 
mažiems, 
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urbelis 718 
849 - 8093.

prieinamos visiems
— dideliems ir

Nemokamas ap-

ras, Putnamo seselių vienuolyno 
kapelionas, buvęs Adomo Jakšto 
studentas, pats dalyvavęs jo lai
dotuvėse.

Vaizdžiai jis nupasakojo 
įžymaus mokslininko, poeto, 
teologo ir matematiko gyveni
mą. Apie jį buvo rašyta Darbi
ninke vasario 19, nr.7, jo mirties 
dieną. Tai čia nekartosime jo gy
venimo bruožų.

Jį mirusį aplankė Lietuvos val
stybės prezidentas Antanas 
Smetona, Vatikano atstovas, di
delis lietuvių draugas arkivysku
pas Antonio Samore bei visa vy
riausybė.

Velionis prieš mirtį pageida
vo, kad nebūtų jokių iškilmių ir 
gėlių. Laidotuvės ir buvo kuk-
lios. Jose gausiai dalyvavo stu
dentai ateitininkai, stovėdami 
garbės sargyboje nešdami jo kar
stą iš namų į katedrą ir paskui į 
katedros požemį. Vėliau jis buvo 
palaidotas katedros sienoje, kito
je pusėje nuo Maironio kapo. Pa
gal jo pageidavimus pastatytas 
kuklus antkapis.

Po paskaitos Irena Banaitienė 
paskaitė autentišką Jakšto laišką, 
rašyta jos vyrui inž. Banaičiui. 
Laiškas lietė elektros kainą Kau- 

;ne, kaip Jakštas gyvai reagavo į 
iškeltą klausimą, kad elektros

Minėjime dalyvavo ir svečias 
iš Romos prel. L. Tulaba. Jis pa
sakojo keletą lienksmų nuotykių 
iš Jakšto gyvenimo.

Jo plačiai kūrybai pavaizduoti 
buvo parinkta keletas eilėraščių. 
Juos gi įspūdingai ir aiškiai pa
skaitė jaunimas: Rasa Adams ir 
Aleksandras Maldutis.

Minėjimą uždarė Draugijos 
pirmininkė Birutė Lukoše-

NAUJA LB NY APYGARDOS 
VALDYBA

Balandžio 23 Kultūros Židiny
je vyko Lietuvių Bendruomenės 
Ne\\ Yorko apygardos suvažiavi
mas. Išrinkta nauja apygardos 
valdyba: pirmininkas — Vytau
tas Alksninis, Malvina Kliveč- 
kienė — sekretorė, Birutė Ra
lytė —Iždininkė, Jolita Gudai
tytė — Jaunimo Sąjungos at
stovė, Tadas Klimas reprezenta
cijai ir renginių reikalams, Pau
lius Jurkus — kultūros reika
lams, Romas Kezys — informa
cijos reikalams. Revizijos komi- 
sijon išrinkta: J. Pažemėnas, K. 
Bačauskas, V. Padvarietis.

• DĖMESIO!
GERA PROGA APLANKYTI 

WASHINGTONĄ, D.C.
Apreiškimo parapija Brooklyne gegužės 21 organizuo

ja kelionę autobusu į Washingtoną, D.C. Kelionė bus tik 
vienos dienos. Autobusas išvyksta nuo Marytės S balins lai
dojimo namų 6:15 v. r. ir nuo Apreiškimo parapijos 
bažnyčios 6:30 v.r. Kelionės kaina 25 dol. Dalyvausime, 
iškilmingose pamaldose Tautinėje šventovėje, kur yra ir 
mOsų Šiluvos koplyčia. Mišias aukos Brooklyno vyskupijos 
vyskupas Francis Mugavero. Iš Washingtono autobusas 
išvažiuos 5 v. popiet.

Anksčiau užsisakę ir susimokėję gaus geresnes vietas. 
Informacijos reikalais skambinti: Marytei Shalins 296 - 
2244, arba Bill Kurnėtai — 846 - 3829.

Kurf. Dr. V. Cukuras

vičienė, apgailėdama, kad pro
grama per greitai pasibaigė, 
dėkodama visiems programos 
dalyviams, ypač kun. dr. V. Cu- 
kurui, kuris specialiai atvyko iš 
Putnamo ir vaizdžiai atskleidė 
Jakšto gyvenimą, jo veiklą. 
Padėkojo svečiams, kurių buvo 
gana daug. Po programos buvo 
gerai suorganizuotos vaišės. Pro
grama neužsitęsi ir publika tikrai 
buvo patenkinta, galėdama jau
kioje aplinkoje praleisti popietę 
ir prisiminti žymųjį lietuvį, ko
votoją dėl lietuviško žodžio ir lie
tuviškos kūrybos.

(O.B.)

RENGIAMASI KELIONEI 
J MASKVĄ

Stropiai rengiamasi preziden
to Reagano susitikimui su Gor
bačiovu Maskvoje. Gegužės 3 
Baltuosiuose Rūmuose įvyko 
specialus seminaras, sukviestas 
prezidento. Dalyvavo įvairių re
ligijų atstovai ir nagrinėjo religi
jos padėtį Sovietų Sąjungoje. 
Pranešimą seminare padarė ir 
vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Antroji konferencija šaukiama 
gegužės 13 - 15. Ją šaukia,Anti- 
bolševikinių tautų organizacijos. 
Dalyvaus apie 40 tautų atstovų. 
Lietuviams atstovaus Altas: dr. 
Genys, Oksas, Ąžuolas ir dr. J. 
Stukas, tos organizacijos valdy
bos narys, padarys pranešimą.

Trečią konferenciją šaukia 
RCDA-Religion in Communist 
Dominated Areas. Konferencija 
bus gegužės 20 - 21 Mary Mount 
universitete Washingtone. Ten 
pranešimą padarys Viktoras Na
kas.


