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Savaitės 
įvykiai

Prezidentas Reagan, prieš iš
vykdamas į konferenciją Mask
voj, įspėjo Vakarus, kad Vakarų 
vienybė sudarys svarbų jo galios 
elementą pasitarimų metu. Va
karų vienybės pagrindus sudaro: 
tikėjimas į šventą individo 
laisvę, šeimos svarbumą, į tei
singą ir mylintį Dievą ir į demok
ratiją. Sov. S-ga šiuose dalykuo
se yra padariusi pažangos, bet 
turi dar didelį kelią nueiti, nes 
ten vis dar viešpatauja priespau
dos politiką, taikingos etninių 
mažumų ar refiuznikų demon
stracijos išsklaidomos policijos, 
varžoma religijos laisvė, nevaldi- 
niai leidiniai draudžiami, dešim
tys politinių ir sąžinės kalinių lai
komi psichiatrinėse ligoninėse ir 
judėjimo laisvė tebevaržoma.

Prancūzijos prezidentas Fan- 
cois Mitterand įsakė atnaujinti 
diplomątinius santykius su Iranu 
už 3 prancūzų įkaitų paleidimą.

Sergei I. Grigoriants 
leidžiamo neoficialaus žurnalo 
“Glassnost” tolimesnis likimas 
pasidarė problematiškas, nes, jo 
leidėjui atsidūrus kalėjime, žur
nalo spausdinimo įrengimai, by
los ir rankraščiai buvo sunaikinti 
policijos.

Taivano prezidentui Chiang 
Ching-kuo mirus ir krašte įsiga- 
linr^ėfftdcratfnėnr ^trotSŽkdYn;*“ 
Taivano spauda pradėjo kelti ai
kštėn jo tėvo Chiang Kai-shek 
valdymo metu padarytus nusi
kaltimus, kaip 1947 m. tūksta
nčių vietinių Taivano gyventojų 
nužudymą ir pan.

Sov. S-ga paskelbė, kad iki 
šiol Afganistane žuvo 13,000 ir 
buvo-sužeista 30,000 sovietų ka
rių.

Graikijos ortodoksų ekumeni
nis patriarchas atsisakė dalyvauti 
Rusijos stačiatikių bažnyčios 
1000 m. sukaktuvių iškilmėse, 
nes Sov. S-gos stačiatikių 
bažnyčia be jo žinios paaukštino 
Gruzijos patriarchatą ir suteikė 
JAV ir Japonijos stačiatikių 
bažnyčiom nepriklausomybę.

Sov. S-gos komunistų partijos 
politbiuras pašalino iš pareigų 
Armėnijos ir Azerbaidžano ko
munistų partijos vadus ir į jų vie
tas paskyrė naujus dėl tose re
spublikose pasikartojusių etni
nių riaušių.

Izraelis atidarė prieš 4 mėn. 
uždarytas Vakarų Jordano kranto 
ir Gazos ruožo arabų mokyklas 
ir universitetus. Per tą laiką pa
lestiniečių vaikai buvo mokomi 
slaptose mokyklose palestiniečių 
istorijos ir apie dabartinius įvy
kius.

Etiopijos vyriausybė paleido 
iš kalėjimo nuo 1974 m. revoliu
cijos ten išlaikytus buv. impera
toriaus Haile Salassie šeimos 7 
narius.

Vakarų diplomatai tvirtina, 
kad Afganistano armijos atsparos 
punktai prie sienos su Pakistanu 
vienas po kito yra partizanų su
naikinami. Trys žymesnės Juliji, 
Chamkani ir Berikat tvirtovės 
pateko į partizanų rankas, o par
tizanų vadai planuoja sovietų ka
riuomenės apleisto Jalalabad 
miesto puolimą.

Gen. sekretoriaus Gorbačio
vo patarėja ūkiniais ir socialiniais 
reikalais Tatjana Zavadskaja 
pasiūlė sudaryti naują neopozi- 
cinę organizaciją, kuri sutelktų 
visus komunistų partijai neprik
lausančius asmenis bei grupes ir 
skatintų visuomenės tvarkos pa
keitimus. «
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VYSK. VINCENTAS SLADKEVIČIUS 
PASKIRTAS KARDINOLU

Kardinolas Vincas Sladkevičius

Gegužės 29 popiežius Jonas 
Paulius II paskyrė naujus 25 kar
dinolus, jų tarpe ir lietuvį — 
Kaišiadorių vyskupą Vincentą 
Sladkevičių. Paskirtųjų skaičiuje 
taip pat yra ir du amerikiečiai.

Amerikos didžioji spauda 
daug dėmesio skyrė naujam lie
tuviui kardinolui. Drauge pri
minė, kad esąs irarldvysk. Justi
nas Steponavičius paskirtas kar
dinolu slaptai 1979 m.

"Naujasis kardinolas Vincentas 
Sladkevičius yra gimęs 1920 rug
pjūčio 20 Kuronių kaime, Žaslių 
valsčiuje neturtingų žemdirbių 
šeimoje. Tėvai neįstengė jo leisti 
mokytis, bet, Žaslių parapijos 
klebono kun. Mato Cijūnaičio 
remiamas, mokėsi Kaišiadorių 
vidurinėje mokykloje ir vėliau 
jėzuitų gimnazijoje Kaune. Ją 
baigė 1939 ir įstojo į Kauno ku
nigų seminariją. Kunigu įšven
tintas 1944 kovo 25.

Keliose vietose buvo vikaru, 
paskui Inturkės klebonu, 1952 - 
1957 profesoriavo Kauno kunigų 
seminarijoje.

Vysk. T. Matulioniui jį pri
stačius, S v. Tėvas 1957 lapkričio 
14 paskyrė tituliniu Aboros vy
skupu ir Kaišiadorių vyskupo pa- 
gelbininku. Vyskupas T. Matu
lionis 1957 Kalėdų naktį pri
vačioje savo koplyčioje Birštone 
kun. V. Slatkevičių konsekravo

Valdžia naujajam vyskupui 
neleido eiti pareigų, išsiuntė j 
Nemunėlio Radviliškį prie Lat
vijos sienos, vėliau buvo perkel
tas į Pabiržę. Pagaliau Maskvai 
sutikus, 1982 liepos mėnesį po
piežius jį paskyrė Kaišiadorių 
vyskupijos apaštališkuoju admi
nistratoriumi.
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Viskas ateistinės valdžios 
dėka

Panevėžys. 1986 balandžio 7 
Į Panevėžio rajono vykdomąjį 
komitetą buvo sukviesti miesto 
ir rajono bažnytinių komitetų 
nariai. Be to, neoficialiai susirin
kusių dalis buvo ateizmo propa
gandistai, kurie, apsimetę tiki
nčiaisiais, pateikdavo kompro
mituojančius klausimus.

Susitikimui vadovavo RRT 
įgaliotinio pavaduotojas
Juozėnas, Panevėžio miesto at
stovas Smogius bei rajono atsa
kinga darbuotoja Bemota- 
vičiūtė.

Susirinkimo pradžioje 
Juozėnas gyrėsi, kad ateistinės 
valdžios dėka šiais metais Kauno 
Kunigų seminariją baigė ir buvo 
įšventinti kunigais 21 seminari
stas, 21 kunigas pabūvojo Vaka
rų šalyse, 7 kunigai lankėsi Afri
koje.

Toliau vyko eilė draudimų ir 
gąsdinimų... Kunigams
draudžiama vaikus mokyti 
tikėjimo tiesų. Vaikų mokymas 
iššūkis valdžios įstatymams ir 
kaip pavyzdį paminėjo Krekena
vos ir Vadoklių parapijas, kurių 
klebonai už vaikų mokymą bus 
atitinkamai nubausti.

Atlaidų metu kunigams 
svečiams sakyti pamokslus reika
lingas rajono leidimas. Juozėnui 
ypač nepatiko Panevėžio kunigų 
raštas Generaliniam Sekretoriui 
M. Gorbačiovui. Vadoklių para-

Naujasis kardinolas yra mažo 
ūgio, gerai moka lotynų, italų, 
vokiečių, anglų, rusų lenkų ir, 
žinoma, lietuvių kalbas. Šiaip 
esąs nestiprios sveikatos.

Šį pavasarį, kai Lietuvos vy

pijos kleboną kun. Boleslovą Ba- 
brauską ir Raguvos altaristą kun. 
Joną Vaičiūną vadino “etatiniais 
provakatoriais” ir žadėjo arti
miausiu laiku su jais atsiskaityti.

Prelegentas ragino komitetų 
narius neleisti kunigams 
bažnyčioje rinkti aukas, rodyti 
skaidres; reikalavo tikslių stati
stinių duomenų, kiek parapijose 
pakrikštijama, sutuokiama ir 1.1.

Pavaduotojas pabrėžtinai 
kalbėjo, jog visa tai yra ateistinis 
auklėjimas ir jokiu būdu jo nega
lima vadinti persekiojimu, o vi
siems, kuries nepanorės tai su
prasti, pažadėjo tokį pat likimą, 
kaip kunigų Alfonso Svarinsko ir 
Sigito Tamkevičiaus.

raj.).

Pavogė statulėlę

Mikoliškiai (Kretingos 
1986 spalio 3 iš Mikoliškių 
bažnyčios šventoriaus koplytėlės 
buvo pavogta Sopulingosios 
Dievo Motinos medinė sta
tulėlė.

Apvogė bažnyčią
Nevarėnai (Telšių raj.)» 1986 

spalio 18 naktį į Nevarėnų baž
nyčią pro langą, apsaugotą groto
mis, įsilaužė piktadariai ir, nu- 
kirpę laidus, išsinešė didelį se
novinį bažnyčios sietyną.

Apiplėšė bažnyčias
Vilnius. Apiplėšta Vilniaus 

Domininkonų Šv. Dvasios 

skupai lankėsi pas popiežių, jis 
buvo paskirtas Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininku.

Lietuviams tai tikrai didelė ir 
džiugi žinia, kad galų gale ir Lie
tuva turi savo oficialų kardinolą!

bažnyčia — išplėštos aukų 
dėžutės ir zakristijos seifai.

Jau du kartus apiplėšta Vil
niaus rajono Sudervės bažnyčia.

Įsilaužta į Dūkšto ir kitas Vil
niaus apylinkės bažnyčias.

Tardė, kad dalyvavo 
kunigo mirties metinėse 
Adakavas (Tauragės raj.).

1985 gruodžio 9 grupė tikinčiųjų 
iš Adakavo dalyvavo savo buvu
sio klebono kun. Valentino Šikš
nio mirties metinėse Ne- 
varėnuose (Telšių raj.).

Po kelių dienų buvo išaiškinti 
visi, dalyvavusieji kunigo me
tinėse; nebuvę darbe ar mokyk
loje privalėjo aiškintis — rašyti 
pasiaiškinimus, tą dieną sirgu- 
siųjų buvo tikrinamos ligos isto
rijos poliklinikoje; kaip ir prieš 
metus pas žmones važinėjo 
valdžios pareigūnai.

“Uolumu” tardant, gąsdinant 
ir šantažuojant, pasižymėjo 
kolūkio “Tarybinis kelias” parti
jos sekretorius Budrikis, pirmi
ninkas Kulpavičius, profsąjun
gos pirmininkas Jankevičius, 
Skaudvilės apylinkės pirminin
kas Mikašauskas, Adakavo aš
tuonmetės mokyklos direktorė 
Bajorūnienė, senelių internato 
direktorius Diksas.

Neleidžia paaukštinti barako 
lubų

Gargždai (Klaipėdos raj.).
1986 spalio 4 Gargždų katalikai

(New Yorkas, 1988 gegužės 
23. LIC) Reuters žinių agentūra, 
pranešdama apie gegužės 22 die
nos demonstraciją Vilniuje, cita
vo TASSą, kuris nurodė, kad į 
Gedimino aikštę susirinko apie 
300 žmonių. Tačiau Prancūzijos 
naujienų agentūra Agence Fran
ce Presse, remdamasi rusų disi
dento Valerijaus Senderovo 
žiniomis, pranešė, kad dalyvių 
buvo tarp vieno ir trijų tūksta
nčių. Panašiai pranešė Lietuvių 
Informacijos Centrui nepriklau
somi šaltiniai iš Lietuvos.

Anot Antano Terlecko, milici
ja iš ryto jau budėjo prie Vytauto 
Bogušio, Antano Terlecko ir Ni
jolės Sadūnaitės butų. Jie “buvo 

parašė TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui Michailui Gorbačio
vui pareiškimą, reikalaudami, 
kad pagaliau būtų duoti nurody
mai vietinei valdžiai leisti paau
kštinti Gargždų bažnyčios pasta- 
to-barako lubas. Iki šiol vietinė 
valdžia, ypač rajono pirmininko 
pavaduotojas A. Leita tik šaipėsi 
iš tikinčiųjų pareiškimų. Prašy
mą pasirašė 1162 katalikai.

raj.).

Neleidžia įsigyti 
autobusą

Mikoliškiai (Kretingos 
1986 spalio 12 parapijos tikintieji 
parašė pareiškimą RRT, prašy
dami, kad įgaliotinis netrukdytų 
Mikoliškių parapijai įsigyti auto
busą, kuris reikalingas atvežti 
senus žmones į bažnyčią. Kai 
žmonės Pskove ar Maskvoje su
sitaria su įstaigomis dėl autobuso 
pirkimo, tuojau tos įstaigos gau
na P. Anilionio raštą, draudžiant 
Mikoliškių parapijai parduoti au
tobusą. Taip praktikoje vykdo
mas LTSR AT nutarimas, 
leidžiantis’ Yėliginėms bendruo
menėms įsigyti transporto prie
mones. Pareiškimą pasirašė 185 
Mikoliškių parapijos tikintieji.

Mokiniai pamaldų metu 
stovi lauke

Viešvėnai(Telšių raj.). 1985 
spalio 5 Viešvėnuose buvo laido
jama karo veteranas, invalidas, 
ilgametis Viešvėnų parapijos 
zakristijonas Bronius Savickis. 
Laidotuvėse dalyvavo ir 
Viešvėnų aštuonmetės mokyklos 
mokiniai.

Mokyklos direktoriaus pava
duotojos Riešutienės įsakymu, 
mokiniai nešę gėles ir vainikus, 
pamaldų metu privalėjo stovėti 
lauke. Išvaryti iš bažnyčios jie 
prastovėjo varpinėje, nes lauke 
buvo šalta ir lijo lietus.

Neleidžia dirbti prie 
bažnyčios

Kelmė. 1986 kovo 26d. 22 vai. 
vakaro pas Reginą Teresiutę, gy
venančią Kelmėje, Laisvės 11, 
prisistatė du uniformuoti pa
reigūnai.

Neradę R. Teresiutės namuo
se pradėjo šaukti ir gąsdinti jos 
tėvus, vadinti jų dukrą veltėde, 
valkata, grasino, kad Reginą pa
sodins į kalėjimą.

Merginos tėvą vertė pasirašyti 
po neaiškiais raštais. Tuo metu 
R.Teresiutė dirbo Žalpių parapi
jos vargonininke. Pareigūnai rei
kalavo, kad, kai sugrįš dukra, 
tuojau prisistatytų į rajono vi
daus reikalų skyrių.

Nuėjus R. Teresiutei į skyrių, 
jai buvo paaiškinta, jog Žalpių 
parapijos komiteto pirmininkas 
Vasiliauskas jos darbo sutartį su
naikinęs prieš tris mėnesius, 
todėl jei greitu laiku neįsidar
bins valdiškame darbe, bus tei
siama už veltėdžiavimą.

Motyvuodama tuo, kad baigus 
vidurinę mokyklą, dėl religinių 
Įsitikinimų jai nebuvo leista to
liau mokytis, R. Teresiutė pa
reiškė, jog geriau jau eis į 
kalėjimą nei įsidarbins valdiška
me darbe.

(nukelta j 2 psl.) 

laikomi faktiškame namų arešte. 
Nijolei Sadūnaitei iš ryto pavyko 
išsprukti, bet ją pagavo prie Šv. 
Mikalojaus bažnyčios, pasodino 
į mašiną ir parvežė namo. Mili
cija stengėsi ..užblokuoti 
žmonėms kelią į Gedimino ai
kštę iš Šv. Onos bažnyčios 
pusės. Kitas liudininkas pasako
jo, kad 7:30 vai. vakare milici
ninkai, draugovininkai ir saugu
miečiai dar buvo apgulę Sv. Mi
kalojaus bažnyčią, kur 10 vai. 
ryto mišiose buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Dalyvavusieji pasakojo, kad 
milicija, atsivežusi garsiakal
bius, visu garsu leido linksmus 
amerikietiškus šlagerius, kad 
užgožtų kalbas ir patriotines dai
nas. Antanas Terleckas, remda
masis dalyvių pasakojimais, nu
rodė, kad garsiakalbiai buvo 
įrengti netoli akmens Vilniaus 
įkūrimui. Tačiau žmonės plūdo 
į aikštę iš kitų pusių, ypač nuo 
Neries, kur praėjimas nebuvo 
milicijos užblokuotas, ir susirin
ko prie Katedros parke iš vakarų 
pusės. Čia minia giedojo “Lietu
vos himną”, “Lietuva brangi”, 
dainavo “Ant kalno mūrai” ir 
šaukė “Laisvės, laisvės, laisvės.” 
Demonstracijoje dalyvavusieji 
darė magnetofono įrašus kuriuos 
vėliau nuvežė pasiklausyti namų 
arešte laikomiems gynėjams An- 
tani Terleckui ir Vytautui Bo
gušiui.

Kaip pranešė Lietuvių Infor
macijos Centrui Terleckas, vil
nietis Andrius Tučkus perskaitė 
rezoliuciją, kurioje reikalaujama 
paskelbti tikslius duomenis apie 
masinius trėmimus ir deportuo
tų žmonių skaičius. Rezoliucijo
je protestuojama dėl klastojamų 
birželio trėmimų duomenų ir 
reikalaujamą nubaust visus nusi 
kaltelius, vykdžiusius trėmimus, 
atlyginti išvežtiesiems materiali
nius ir moralinius nuostolius, pa
skelbti birželio 14-tąją tremtinio 
diena, pastatyti Gedimino ai
kštėje tremtinio paminklą.

TASSas, pranešdamas apie 
gegužės 22-tos demonstraciją 
Vilniuje nurodė, kad niekas ne
buvo suimtas. Agence France 
Presse, remdamasi rusų disiden
tų žiniomis, rašo, kad Gedimino 
aišktėje buvo išdėstyta keli šim
tai milicininkų, kurie demon
strantus išsklaidė. Kaip nurodo 
įvykių liudininkai, milicininkai 
apstumdė kelis demonstrantus, 
juos išvaikė, būta trumpų su
sirėmimų. Vienam iš atsišauki
mą, kviečiantį dalyvauti Stalino 
represijų aukų atminimo pager
bime, pasirašiusiųjų — Romui 
Ragaišiui — aukštas KGB pa
reigūnas du kartus kirto per vei
dą, kai Ragaišis jo paklausė: “Ar 
negalvojate, kad už nusikaltimus 
jums dar teks atsakyti.” Mažiau
siai trys demonstrantai — Algi
mantas Vaišnoras, Algimantas 
Andreika ir Eugenijus Krukov- 
skis — buvo sulaikyti.

30-ties Lietuvos tikinčiųjų ir 
kunigų grupė buvo paskelbusi 
atsišaukimą, kviesdama visose 
Lietuvos bažnyčiose gegužės 22 
d. paminėti Stalino represijų au
kas. Pasitvirtino žinia, kad pa
minėjimas buvo suruoštas ir 
Šiauliuose, kur apie 500 žmonių 
nužygiavo iš bažnyčios į sukilėlių 
kalnelį. Ten jiems niekas ne
trukdė.

Pasak Antano Terlecko, nors 
Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje buvo sugiedotas Lie
tuvos himnas, nei vienas iš kuni
gų deportacijų neminėjo. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje irgi 
nieko nebuvo užsiminta apie 
masinius trėmimus. Šv. Teresės 
bažnyčioje prel. Algirdas Gutau
skas, anot Terlecko, “mūsų nuo
stabai pasakė gerą pamokslą”, 
tačiau vargonai trukdė giedoti 
Lietuvos himną.

(nukelta į 2 psl.)



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Mažeikių rajono “Tary
binės Žemaitijos” kolūkis, palai
kantis gerus santykius su Lietu
vos dailininkų sąjunga, įteikė 
premiją už geriausius akvarelės 
darbus. Garbės premija apdova
notas vyresniosios kartos daili
ninkas, respublikos nusipelnęs 
meno veikėjas Česlovas Kontri
mas, premija už liaudies tema
tikos akvarelių kolekciją paskirta 
respublikos nusipelniusiam

meno veikėjui Ignui Budriui. 
Kolūkio kultūros namuose atida
ryta abiejų laureatų kūrybos pa
roda.
I I

— Lietuvos nusipelnęs kolek
tyvas Kauno valstybinis choras, 
vadovaujamas respublikos nusi
pelniusio meno veikėjo P. Bin
gelio, išvyko j beveik mėnesio 
kelionę po Kazachijos sritį. Ka
zachstano gyventojai turės gali
mybę susipažinti su šiuolaikinių

dailininkus. Dailės dienomis su
rengtos personalinės ir kolekty
vinės parodos. Akvareles ir tapy
bos darbus “Versmės” kino tea
tre eksponuoja E. Taločkienė, 
K. Beržanskis ir S. Kavaliauskas, 
“Raketos” kino teatre — R. 
Ničajus, pasteles gimdymo na
muose — I. ’Milaševičiūtė, bi
bliotekos languose ekslibrisus — 
E. Čibinskas, personalinę ta
pybos parodą vaikų muzikos 
mokykloje — K. Beržanskis, 
piešinius “Ekrano” kultūros na
muose — A. Pakarklis, “Garso” 
Idnoteatre surengė dailės darbų

—- Vilniuje balandžio 12 - 15 
įvyko Kompozitorių sąjungos ka
merinės muzikos atstovų su
važiavimas. Dalyvavo per 50 
žymių kompozitorių ir muziko
logų iš Maskvos, Leningrado, 
visų respublikų atstovai, kurie 
svarstė kamerinės muzikos vy
stymosi tendencijas ir filharmo
nijų darbus.

— Pabaltijo literatūrinių žur
nalų rusų kalba redaktorių pasi
tarimai Vilniuje truko dvi die
nas. Juos globojo Lietuvos rašy
tojų draugija. Dalyvavo Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos rusų kai-

VALDAS C DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th SL, Rlchmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

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

BUYUS FUNE?RALHOME. Mario Teixeira,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.

Savaitės 
įvykiai

Sirijos prezidentas Hafez As- 
sad pareiškė ten atvykusiam JAV 
ambasadoriui prie J. T. Vemon 
Walters, kad Sirija darys viską 
pagrobtiem JAV įkaitam padėti 
išlaisvinti.

JAV apkaltino Pakistaną, kad 
jis su Kinijos parama pasigamino 
ir išbandė raketą, kuri gali pa
siekti Indijos New Delhi ir Bom- 
bay miestus ir kuri gali būti gink
luota branduoliniu sviediniu.

Vengrijos komunistų partijos 
konferencija nauju partijos vadu 
vieton nuo 1956 m. sovietų inva
zijos Vengriją valdžiusio Janos 
Kadar išrinko dabartinį min. pir
mininką Karoly Grosz.

Vakarų valstybės buvo 
pradėjusios svarstyti naują Mar- 
shall planą Lenkijos ūkiui page
rinti, jei ji sutiktų padaryti toli 
einančių pakeitimų politinėj ir 
ūkinėj sistemoj, bet Lenkija to
kius planus iš anksto atmetė.

Nikaragvos vyriausybė 
pratęsė paliaubas su partizanais 
dar vienam mėnesiui, o partiza
nų vadai pareiškė, kad jie laiky
sis paliaubų tol, kol bus susitarta 
dėl taikos.

Sov.S-ga ir kai kurie jos sąjun
gininkai atsisakė jų iki šiol labai 
plačiai vartojamos “klasių kovos” 
sąvokos ir vieton jos pradėjo var
toti “kovos už taiką” sąvoką.

Sov. S-ga pirmą kartą leido 
Vakarų žurnalistam aplankyti jos 
erdvės tyrimo stotį Baikonur 
prie Azovo jūros.

Sovietinės Azerbaidžano re
spublikos Sumgait miesto riauši
ninkų byloj vienas riaušininkas 
už armėno nužudymą buvo nu-

lietuvių kompozitorių chorine 
muzika, pasiklausyti šio kolekty
vo atliekamų rusų ir Vakarų Eu
ropos klasikų kūrinių.

— Kauno paveikslų galerijoje 
atidaryta tradicinė miesto daili
ninkų taikomosios dailės paroda: 
Naujausius savo darbus jai pa
teikė 40 autorių —tiek vyresnio
sios kartos, tiek jaunieji dailinin
kai.

— Dailės dienų proga Pa
nevėžio parodų rūmuose atida
ryta apžvalginė paroda. 60 mie
sto dailininkų sekcijos narių pa
teikė 300 vaizduojamosios ir tai
komosios dailės darbų. Ekspozi
ciją papildo nuotraukos, su
pažindinančios su menininkų 
darbais visuomeninių įstaigų ir 
pramonės įmonių inteijeruose, 
miesto aikštėse. Si tradicinė 
kūrybos ataskaita ženklina mie
sto dailininkų sekcijos dvi
dešimtmetį. Prieš 20 metų tapy-
tojas K. Naruševičius subūrė f 
pirmuosius menininkus entuzia
stus, rengė parodas. Ilgainiui 
gausėjo dailininkų sekcija, mie' 
stą puošė vis nauji kūriniai. Pa
nevėžys tapo kūrybiniu Aukštai
tijos centru, subūrė ir Biržų, Pa
svalio, Ukmergės, kitų vietovių

teistas kalėti 15 m.
“Moskovskaja Pravda” pa

reiškė, kad 1939 m. Stalino su 
Hitleriu sudaryta nepuolimo su
tartis, kuri iki šiol buvo teisina
ma kaip davusi Sov. S-gai laiko 
pasiruošti karui su Vokietija, iš 
tikrųjų buvo kriminalinis nusi
kaltimas.

Valst. sekretoriaus padėjėjas 
žmogaus teisių reikalam Richard 
Shifter ir Pittsburgh universite
to prof. dr Išorėn H. Roth tarėsi 
su Sov. S-gos pareigūnais dėl pa
sikeitimo psichiatrais, kurie 
turėtų teisę lankyti abiejų kraštų 
psichiatrines ligonines ir tikrin
ti, ar jose nėra laikomi politiniai 
kaliniais.

mugė.

— Spaudos dienos proga Vil
niuje, Lietuvos meno darbuoto
jų rūmuose, atidaryta A. Žižiūno 
fotoparoda “Žurnalistai: veidai ir 
mintys”. Joje eksponuojama be
veik 70 nuotraukų, kuriose 
užfiksuoti įvairių respublikos 
laikraščių ir žurnalų spaudos 
darbuotojai. Salia portretų — jų 
autografai ir mintys apie profesi
ją, gyvenimą, laiką ir save. Šią 
kolekciją fotografas kaupia jau 
vienuolika metų, tačiau parodos 
pagrindas — per pastaruosius 7 
mėnesius padarytos nuotraukos, 
savotiškas siurpryzas spaudos 
darbuotojams jų profesinės die
nos šventės proga. Tokia paroda 
pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Sovietų Sąjungoje.

— Juliaus Janonio vardo pre
miją įsteigė komunistų dienraš
tis “Tiesa”. Premija bus skiriama

ba rašą rašytojai. Lietuvoje yra 
leidžiamas “Litva literatumaja” 
žurnalas, kurį redaguoja V. Ka
daitis. Pasitarime kalbas pasakė 
partijos vyriausieji vadai ir pa
tarė, kaip ugdyti tautų draugystę 
ir pamokė, kaip plėsti ryšius 
rusų kalba.

— Lietuvos komunistų spau
da rašo, kad daugelis lietuvių ko
munistų patys tapo Stalino 
asmens kulto aukomis ir buvo 
sušaudyti. “Tiesa” mini V. Put
uos, J. Uborevičiaus, J. 
Baževičiaus ir Zigmo Angariečio 
pavardes. Jie buvo apkaltinti 
liaudies priešais, nuteisti mirties 
bausmėmis ir sušaudyti. Anga
riečio tėvas buvo Jonas Aleksa. 
Angariečio slapyvardžiu jis rašy
davo ir JAV komunistų spaudo
je. Jį vyriausiojo prokuroro 
Vyšinskio tardytojai tardė dvejus 
metus ir po to sušaudė.

— Vilniuje įvyko vengrų kny

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

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

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

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

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

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

kasmet už geriausius metų pu
blicistinius straipsnius, išspau
sdintus “Tiesos” laikraštyje. Ja
nonio premijos pirmuoju laurea
tu tapo rytų Aukštaitijos skyriaus 
korespondentas Vygantas Guiga 
už straipsnių ciklą “Černobylio 
užrašai”.

gos paroda. Vengrija atsiuntė ke
lis albumus iš serijos “Pasaulio 
.miestai”, leidinius apie meną, 
gamtą ir jos apsaugą, kulinariją, 
rankdarbius ir vaikų literatūros 
knygas.

— VDR Berlyno leidyklos 
Folk und Welt” vokiečių kalba 

leidžiamoje Europos tautų poe-
NAUJI ATGARSIAI APIE GEGUŽES 22-ROS zijos serijoje išėjo .ir Sovietų Są- 

PAMINĖJIMUS OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ta iš įvairių kartų 105 poetų

(atkelta iš 1 psl.)

Lietuvių Informacijos Centras 
taip pat praneša, kad oficialioji 
demonstacija Stalino represijų 
aukoms pagerbti, buvo suruošta 
Vilniuje prie Angariečio pa
minklo šeštadienį, gegužės 21 d. 
Keli šaltiniai patvirtino, kad ten 
dalyvavo daugiausiai valdiški 
žmonės, bet ir keli kitaminčiai. 
Patriotišką kalbą ten pasakė poe
tas Karčiauskas. Tada buvo pak
viestas kalbėti kitas asmuo lietu
viška pavarde Merkelis, kuris

pranešė nepriklausomi šaltiniai. 
Šį skaičių nurodo milicija, kuri 
buvo uždariusi visus priėjimus į 
aikštę, bet vis dėlto visų žmonių 
nepajėgė sulaikyti.

Šalia minimų demonstracijų . 
Vilniuje ir Šiauliuose, demon
stracijos taip pat vyko ir Telšiuo - 
se. Gegužės 22-oji buvo pa
minėta ir Telšių vyskupijos 
bažnyčiose. Vysk. Antanas 
Vaičius katedroje aukojo mišias 
už žuvusius ir su ta mintimi pa
sakė pamokslą. Po sumos buvo

eilėraščiai. į šį reprezentacinį 
leidinį įtraukta ir keturių lietu
vių poetų kūryba — Maironio, 
S. Neries, E. Mieželaičio ir Just. 
Marcinkevičiaus. Lietuvių poe
tų kūrybą į vokiečių kalbą vertė 
poetai H. Nupertas, H. Čie- 
chovskis, J.Gerlachas, P. 
Brašas, H. Preisieris ‘ir kiti. 
Antalogija pavadinta "Liepsno
jantis krūmas” pagal knygoje 
spausdinamą to paties pavadini
mo Just. Marcinkevičiaus 
eilėraštį.

prabilo rusiškai. Susirinkę ,eitynės į kapines.
žmonės neleido jam kalbėti, per- 
traukinėjo jį plojimais. Mitingui 
pirmininkavęs Kultūros fondo 
valdybos pirmininko pavaduoto
jas Tarvydas paprašė susirinku
siųjų leisti kalbėtojui tęsti ir mi
nia leido. Pasak vieno šaltinio, 
buvo ir kitų norinčių kalbėti, bet 
jiems neleido. Oficialusis pa
minėjimas tęsėsi apie pusę va
landos.

(LIC)

NAUJAUSI PAPILDYMAI
Gegužės 22 Vilniuje demon

stravo 3000 žmonių. Apie tai 
Lietuvių Informacijos Centrui

Foto korespondentas v.s. V. Bacevičius ir L. S. Fondo pirmi
ninkas v.s. Č. Kiliulis. Nuotr. V. Bacevičiaus

S. L. K.

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

Kaip vėliau paiškėjo Žalpių 
parapijos bažnytinio komiteto p- 
kas Vasiliauskas pareigūnų 
buvo įgąsdintas, kad sulauksiąs 
nemalonumų, jei bažnyčioje lai
kys “politinę nusikaltėlę”. Prie
varta buvo išreikalauta sunaikin
ti darbo sutartį ir apie tai nepra
nešti R. Teresiūtei.

Nuo 1986 balandžio 1 R. Tere- 
siutė dirba Žarėnų-Latvelių ir 
Bazilionų parapijų skalbėja-valy- 
toja, tačiau persekiojimas nesi
liovė. Laikas nuo laiko Reginos 
tėvus gąsdina atsilankę milici
ninkai, reikalaudami, kad tėvai 
paveiktų dukrą ir ši nusileistų 
valdžios pareigūnų reikalavi
mams — nedirbtų prie 
bažnyčios.

1986 gegužės 22 naktį, apie 3 
vai., du uniformuoti pareigūnai 
beldėsi į Teresių namo duris. 
Kadangi milicininkai nesiteikė 
prisistatyti ir paaiškinti, kokiu 
tikslu nori įeiti, Teresiai jų neįsi
leido.

Apie Sadūnaitės butę
Vilnius. 1986 rugsėjo 29 Vil

niuje į gyvenamo namo statybos 
kooperatyvo Nr. 99 įgaliotinių 
susirinkimą buvo pakviestas ir 
gyventojas Jonas Sadūnas.

Kooperatyvo pirmininkas Pe
tras Žiupsnys pasiteiravo, kodėl 
J. Sadūnas į susirinkimą neatsi- 
vedė savo sesers Nijolės 
Sadūnaitės. Jonas Sadūnas 
paaiškino, kad Nijolė .jau dau
giau kaip prieš 14 mėnesių yra 
pašalinta iš kooperatyvo ir todėl 
neprivalo lankyti susirinkimų, 
be to ji nėra mažas vaikas, kad 
reikėtų atvesti.

P. Žiupsnys pareiškė, kad N. 
Sadū;.-naitė iš Valstybinio banko 
turi atsiimti pajines įmokas, ku
rios jai priklauso po to, kai ji 
buvo išmesta iš kooperatyvo. 
Dar pridūrė, kad jei mėnesio lai
kotarpyje ji neatsiims pinigų, jos 
pinigai bus permesti į deponuotą 
sąskaitą, o neatsiėmus per tris 
metus bus pervesti valstybės są
skaitom (N. Sadūnaitė už būtą 
yra įmokėjusi 5000 rub.).

P. Žiupsnys priekaištavo, kad 
jau penkeri metai, kaip jis nema
to N. Sadūnaitės ir bandė 
sužinoti, kur ji gyvena. Brolis 
paaiškino tiek, kad N. Sadūnaitė 
buvo neteisingai pašalinta iš koo
peratyvo narių, nes nėra nusta
tyto termino, kiek kooperatyvo 
narys gali negyventi savo koope
ratiniame bute.

P. Žiupsnys nusiskundė, kad 
N. Sadūnaitė važinėja po visą 
Tarybų Sąjungą ir todėl ją surasti 
beveik neįmanoma.

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, CONNECT1CUT - “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 Sunlit 
Dr., Watchung, 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
■•X

3 SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland 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.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendorių $....
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Kaip žiūrėti į padėtį?

UŽBAIGTA “LIETUVOS BAŽNYČIŲ” SERIJA

Gyvename tikrai keistus lai
kus. Buvo kartojama ir kartoja
ma, kad Klaipėdos bažnyčia nie
kada nebus grąžinta tikintie- 
siemss o dabar sugrąžins liepos 
1. Sugrąžinti padėjo ir laisvojo 
pasaulio lietuviai, nuolat kelda
mi triukšmą laisvoje spaudoje.

Juk niekas netikėjo, kad ateis 
tokie laikai, kad ims ir išleis iš
važiuoti net visą teatrą, išleis 
sportininką Arvydą Sabonį. Jį čia 
sugydys, ir jis galės žaisti ameri
kiečių profesionalų komandose.

Gegužės 26 paskelbė, kad So
vietų Sąjunga išleis ir dar dau
giau savo žymiųjų sportininkų, 
nes Vakaruose sportas gerai ap
mokamas, ir tai į Sovietų Sąjun
gą parveš milijonus dolerių.

Kas galėjo tikėti, kad Vilniuje, 
Kaune ir kitur bus rengiamos de
monstracijos, bus giedamas Lie
tuvos himnas. Negi, Maironį pa
rafrazuojant, — pavasaris eitų 
Lietuvos laukais.

Kartą New Yorke buvo televi
zijoje apklausinėjamas sovietų 
poetas, kuris gana gerai kalbėjo 
'angliškai. Sov. Sąjungoje jis 
buvo puolamas, valdžios kriti
kuojamas, bet ėmė ir išleido į 
užsienį apsidairyti. Jo paklausė: 

. kas gali būti Sovietų Sąjungoje, 
ko ten.laukiama? . ,

J J S ii

Jis atsakė, kad to niekas 
nežino. Verda kažkas, bet kas iš 
to išeis, niekas negali numatyti. 
Kiek toli nueis ta liberalizacija? 
Niekas to nežino. Kiekvienu mo
mentu gali sustabdyti viską ir 
priešingai pasukti bet kokį veiki
mą. Jie moka gaudyt, į kalėjimus 
kišti, moka kankinti žmones, bet 
ar jie moka gyventi laisvai, kad 
ir apylaisviai?

Niekada negalime užmiršti to 
fakto, kad Sovietų Sąjungos par
tijos žmonės gyvena labai ge
rai. Vienas atvykęs iš Kauno labai 
aukštas valdininkas sakė vienam 

lietuviui laikraštininkui: Tik jūs 
mūsų nevaduokit!

Tai yra komunistinio 
buržujaus kalba. Jis'gyvena labai 
gerai, turi specialias krautuves, 
pirtis, vilas, mašinas, tarnus. Vi
sko turi, kai tauta skursta ir ver
gauja. Tai turtingas ir gerai 
įsikūręs elementas, save pasiva
dinęs komunistiniu režimu, tik
rai nenorės prarasti to, ką jis turi 
sukaupęs, atėmęs nuo darbo 
klasės. Taigi, liberalizacija nega
li būti didelė. Gali tik šiek tiek 
laisviau pasijusti žmogus, gyve
nąs toje sistemoje, bet jis tikrai 
negalės būti taip laisvas, kaip yra 
laisvas demokratinių kraštų 
žmogus. '

Atsiminkime ir tai, kad rusai 
visada mokėjo vesti savo politi
ką. Jie neatidengė visko, neiš
plepėjo, bet tyliai siekė savo tik
slų. Visada jie mėgo kitus užka
riauti, kitus pavergti. Tokia buvo 
caristinė politika, kurią tęsia ir 
dabartiniai Sovietų Sąjungos val
dovai. Skebdami visokias lai
sves, ar jie nenori užliūliuoti Va
karus? Matote, viskas gerai pas 
mus. mes skubame į demokrati
ją! Naivūs žmonės tuoj patikės, 
tuoj ims nusiginkluoti. Juk ir 
Amerikoje kaip šaukia prieš apsi
ginklavimą. Nereikia jokių gink
lų, jokios kariuomenės! Tad so
vietai gali visa panaudoti savo 
tikslam: Jie niekada nenusigink
luos, ginklus paslėps, o kai Vaka
rai po visų sutarčių nusiginkluos, 
sovietai žygiuos pirmyn. Tai 
sena rusiška taktika — palaukti 
ir apgauti, kad galėtum užka
riauti.

Su dideliu budrumu turime 
stesbėti tuos įvykius, kurie liečia 
Amerikos lietuvius. Visi tie 
kultūriniai mainai, svečiavimasi 
gali būti Lietuvos likimui labai 
kenksmingi. Sovietai visokiais 
būdais siekia, kad Amerika pri
pažintų Lietuvos įjungimą j Sov.

1988 m. balandžio mėnesio 
antroje pusėje išėjo “Lietuvos
Bažnyčių" veikalo 6-sis tomas, 
liečiantis Kaišiadorių vyskupiją 
ir turįs ankstesnių tomų papildy
mus.

Tokiu būdu buvo užbaigtas 
didžiulis darbas, pareikalavęs 
daug darbo, jėgų ir lėšų. Šio viso 
užmojo svarbiausiuoju asmeniu 
buvo čikagietis žurnalistas Bro
nius Kviklys, kurio ryžtu ir pa
siaukojimu buvo išleistos 7 kny
gos arba 6 tomai (Vilniaus vysku
pijai buvo skirti du tomai).

Nežiūrint, kad Kaišiadorių vy
skupija yra pati mažiausia, bet ją 
aprašant šis naujausias (ir pasku
tinis) tomas yra pats didžiausias: 
jis turi 608 puslapius ir sveria 
net 4 svarus. Tai atsitiko todėl, 
kadangi į šį tomą sudėti ankste
snių tomų papildymai, patiksli
nimai, klaidų atitaisymai, o taip 
pat ir žodynėliai bei vardynai.

Kaip ir ankstesnieji tomai taip 
ir šis turi be galo daug medžia
gos, yra gražiai paruoštas bei at-

Sąjungą. Štai po kiek laiko Sovie
tų vadai ir sakys Amerikos 
žmonėms, kad tik keli išsigimę 
pasenę lietuviai dar kalba apie 
kažkokią nepriklausomybę. 
Žiūrėkite, kaip viskas gražiai 
eina — kaip taikiai skleidžiama 
sovietinė kultūra. Niekas nebe
nori prisiminti anos Lietuvos. 
Taigi...

Taigi, budėkime visada. Su
prantama, atvykti jiems iš tokių 
sunkių sąlygų į Ameriką yra ne
paprastai didelis dalykas ir 
laimė. Nereikia jų atstumti, rei
kia jiems padėti, nes jie yra 
mūsų broliai ir sesės. Bet vistiek 
turime budėti, kad tai nebūtų 
kenksminga nepriklausomos 
Lietuvos minčiai. 

Via Appia Antica — Apijaus kelias nūdien. Nuotr. kun. prof.
A. Rublio

spausdintas. Geras popierius, 
laužymas, puikus įrišimas knygą 
padaro tikrai vertą dėmesio, ga
linčią konkuruoti su Amerikos 
geriausių leidyklų leidiniais, 
įdėta daugybė nuotraukų, kurių 
didžiuma skelbiama pirmą kartą.

Y ra knygos įžanga ir anglų kal
ba (ją išvertė Rūta Kulikau
skienė). Knygą meniškai apipa
vidalino ir ją ofseto spardai pa
ruošė dail. Petras Aleksa, o išlei
do — Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla. Knygos ofseto 
darbus atliko Mykolas Morkūnas 
su jo spaustuvės darbuotojais: 
Zina Morkūniene, Henrieta Ve- 
pštiene, Klementu Dedela.

Nežiūrint, kad pagrindiniu 
knygos autoriumi yra Bronius 
Kviklys, jam talkino būrelis tau
tiečių. Architektūrinius
bažnyčių aprašymus pateikė dr. 
Jurgis Gimbutas, Kaišiadorių 
vyskupijos dalį aprašymo 
parūpino tos vyskupijos buvęs 
kunigas dr. Ignas Urbonas. Kiti 
knygo svarbesnieji talkininkai: 
kun. A. Tamošaitis, SJ, P. Vaiče
kauskas, Vi. Civinskas, K. 
Bradūnas, D. Bindokienė, J. 
Dainauskas, J. Kreivėnas, A. Va- 
selkienė ir daug kitų.

Knygos leidimą parėmė Lie
tuvių Fondas ir kaikurie kunigai 
(jų tarpe daugiausia aukojo kun. 
dr. J. Vaišvilas su 3000 dolerių) 
bei pasauliečiai. Knygos auto
rius pasigedo finansinės paramos 
iš gausybės JAV lietuviškų para
pijų klebonų bei mūsų veiksnių.

Pirmoji bažnyčių serijos kny
ga, kuri apėmė Telšių vyskupiją, 
buvo išleista 1980 metais. Taigi 
6 tomų išleidimas užtruko 8 me
tus. Išleidžiant pirmąjį tomą,

Veikalo “Lietuvos Bažnyčios” autorius Bronius Kviklys 
(kairėje) su paskutiniojo VI-tojo tomo nemažu talkininku kun. 
dr. Ignu Urbonu. Nuotr. Ed. Šulaičio

taip buvo nusakomas knygos tik
slas: “Vienas iš pagrindinių šios 
knygos tikslų yra uždokumen- 
tuoti ir palikti ateities kartoms 
galimai tikresnį ir neiškraipytą 
mūsų bažnyčių ir kitų religinių 
pastatų vaizdų, kad ateities kar
tos matytų, kiek daug meniškų 
religinių ir architektūrinių ver
tybių Lietuvos žmonės amžių 
bėgyje savo Viešpaties garbei 
yra sukūrę.

STIPENDIJA STUDIJUOJANT 
LIETUVOS ISTORIJĄ

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 
savo motinos Elenos Ciplijau- 
skienės atminimui įsteigė sti
pendijų fondų prie Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos.

Stipendija yra kasmetinė 
1,500 dol. ir skiriama studentui 
ar studentei,, ruošiančiam dokto
ratą iš Lietuvos istorijos.

Suinteresuoti studentai prašo
mi kreiptis į Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos Centro Val- 

Kdybą, Piazza della Pilotta, Obl87 
Rome, Italia.

SVEIKINAME PAULIŲ KLIMĄ, 
ATLIKUSI TOKJ ŽYGĮ

Paulius Klimas gegužės 1 iš 
Rochesterio, N.Y., išėjo pėsčias 
į Washingtonų, nešdamas prezi
dentui Reaganui paticiją, kad 
būtų išlaisvintas politinis kalinys 
J. Gražulis.

Pėsčias jis nužygiavo iki Wa- 
shingtono ir peticiją įteikė Bal- 
tuosiuise Rūmuose dar prieš 
prezidento kelionę į Maskvą.

LB New Yorko apygardos val

“Nelengvas buvo autoriui dar
bas surinkti medžiagą, nuotrau
kas, įvairias žinias. Jei iš anksto 
būčiau numatęs sunkumus bei 
rūpesčius, o taip pat ir didžiulias 
finansines išlaidas, šio darbo 
nebūčiau nė pradėjęs. Bet kaip 
su pirmu tomu ‘įklimpau’, 
reikėjo tęsėti. Ir ištesėjau, nes 
atsirado išeivijoje ir Lietuvoje 
žmonių, kurie man padėjo,

(nukelta į 4 psl.)

Čia reikia atkreipti dėmesį, 
kodėl stipendija skiriama studi
juojančiam Lietuvos istoriją. Ogi 
todėl, kad okupuotoje Lietuvoje 
tokio mokslo iš viso nėra. Ten 
negalima laisvai studijuoiti Lie
tuvos istorijos. Ten klastojama 
Lietuvos istorija pagal komuni
stų partijos užgaidas.

Todėl čia, laisvame pasauly, 
labai svarbu Lietuvos istorijos 
studijos. Kviečiame jaunimą su
sidomėti stipendija.

dyba savo posėdyje gegužės 18, 
trečiadienį, prisiminė šį jaunuo
lio žygį, pripažino, kad jis tikrai 
padarė gerą darbą ir nutarė jį 
viešai pasveikinti per spaudą.

“Mielas Pauliau, džiaugiamės 
Tavo žygiu, didžiuojamės Tave 
lietuvišku patriotizmu. Sveiki
name Tave ir dėkojame!”
LB New Yorko apygardos val

tį dyba

Iš kelionės tik. asilas 
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS PAULIUS

ROMOJE . 38ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

To
kios nuostabios ir tikros tąsos bei 
ryšio su dvidešimt amžių nutolu
sia praeitimi niekur kitur pasau
lyje nerasi. Ši tąsa ir šis ryšys 
.sustabdo kiekvieną Romos lan
kytoją, o tuo labiau krikščionį — 
stebina ir moko domėtis Romos 
krikščionių istorija.

Apaštalo Pauliaus kapas
Krikščionys nunešė apaštalo 

Pauliaus kūną ant Lucinos, kri
kščione tapusios matronos, 
žemės. Ji buvo apie 3 km atstu
me nuo Aquae Salviae—Tre 
Fontane. Nūdienė Šv. Pauliaus 
bazilika — San Paolo fuori le 
Mūra — ženklina Apaštalo kapą. 
Apaštalo kapas, atrodo, buvo 
perdėm pagoniškoje aplinkoje, 
nes iki šiol čia užtikta tik keletas 
krikščionių kapų. Taip ir derėjo 
Tautų apaštalui!

Apaštalo Pauliaus kūnas išliko 
nepaliestas paprastame kape ant 
Lucinos žemės iki Valeriano per
sekiojimo m a. antroje pusėje. 

Šio persekiojimo metu buvo ieš
koma krikščionių turtų net ka
puose. Ir Apaštalo kapui gręsė 
sunaikinimas. Romos krikščio
nys, norėdami apsaugoti apašta
lų Petro ir Pauliaus palaikus, 
juos pergabeno į Šv. Sebastiano 
katakombas palei Apijaus vieš
kelį. Tai buvo padaryta 258 m. 
birželio 29 d. Katalikų Bendrija 
dėkoja Apvaizdai už apaštalų pa
laikų išsaugojimą, kasmet 
švęsdama Šv. Apaštalų — Petro 
ir Pauliaus šventę birželio 29 d.

Popiežius Silvestras I (314 - 
337) pastatė pirmąją Šv. Pauliaus 
šventovę ant jo kapavietės. Po 
didžiuoju altoriumi ir nūdien ga
lima paliesti marmurinę lentą su 
įrašu “Paulo apostolo martyri” 
— Pauliui apaštalui kankiniui. 
Bemaž tikra, ši lenta su įrašu yra 
iš Konstantino Didžiojo šven
tovės. Prie lentos prieiti sunku. 
Reikia daug laiko ir veržlumo. 
Kur kas lengviau užeiti į zakristi
ją ir stabtelėti prie lentos kopi
jos.

Vėliau. penkiasdešimties 
metų būvyje, trys Romos impe
ratoriai — Valentinianas II, Ar
kadijus ir Honorijus — kukliąją 
Konstantino šventovę pakeitė 
garsiąja S v. Pauliaus — šalia [Ro
mos] — sienų bazilika. Ji buvo 
tuomet labai didingas ir drąsus 
architektūrinis statinys krikščio
nijoje.

Senąją IV a. baziliką 1823 m. 
sunaikino gaisras. Tik Apaštalo 
kapas ir kai kurios mozaikos liko 
ugnies nepaliesti. Šiuolaikinė 
bazilika buvo atstatyta visos kri
kščionijos lėšomis*. Jai būdinga 
savita nuotaika, — tamsi, bet ne 
niūri, didinga, bet neužgluši- 
nanti, — pakelianti. Bazilikos 
navų palubius puošia visų po
piežių — nuo Petro iki Jono Pau
liaus II — mozaikos.

Lietuviškos primicijos prie 
Apaštalo kapo

Tėv. Leonas Zaremba, SJ, 
būdamas studentu Romoje, la
bai mėgo San Paolo fuori le Mu- 
res baziliką. Čia jis laikė ir pir
mąsias savo Mišias — primicijas
— prie apaštalo Pauliaus kapo. 
Menu, prel. Vytautas Balčiūnas 
ir mudu su kun. Vytautu Bitinu
— tuomet dar klierikai — buvo
me jo palydoje. Tada gerai 
įsižiūrėjau į įrašą viršum didžiojo 
altoriaus: “Man gyvenimas — tai 
Kristus, o mirtis — tik laimėji
mas” (Fil 1, 21).

Birželio 29 d. — 
Apaštalu šventė

Vakarų Bendrijos paprotys 
švęsti šventųjų apaštalų Petro ir 
Pauliaus šventę yra labai senas. 
Šventė nėra jų kankinio mirties 
minėjimas, bet jų palaikų 
perkėlimo į Šv. Sebastiano kata
kombas šventimas. Šventė pad
vigubinama: birželio 29 d. — Pe
tro ir Pauliaus, o birželio 30 d. 
— Pirmųjų Romos kankinių.

Dviguba šventė kilo dėl to, 
kad popiežiškasis dvaras ne
galėjo dalyvauti dviejose bazili
kose tą pačią dieną. Nuotolis 
tarp Šv. Petro ir Šv. Pauliaus ba
zilikų yra apie 10 km. Be to, va
saros karščiai! Popiežius bei vy
skupai nėra jaunuoliai... auto
mobilio ar malūnsparnio tad dar 
nebuvo.

Rytų Bendrija Tautų apaštalo 
Pauliaus šventę mini žiemos 
metu — gruodžio 28 d.

Ką mes žinome apie apaštalą 
Pauliu?

Ieškodamas Apaštalo pėdsakų 
Romoje naudoju tris šaltinius: 
Apaštalų darbų knygą, paties 
Apaštalo laiškus ir Romos kri
kščionių atmintį, —atsiminimus 
apie vietas, asmenį, įvykius, ku
rie siejasi su Apaštalu.

Grįžtu pėsčiomis nuo Tre 
Fontane per Euro — Romos 
naujamiestį. Jaučiuosi paklydęs 

Norisi dar užeiti į Civilfa romana 
— Romos civilizacijos muziejų, 
o po to sėsti į metro grįžimui į 
Šv. Kaszimiero kolegiją. 
Klaidžioti Romos saulėkaitoje 
nėra smagu. Teiraujuosi kelio į 
muziejų, o vėliau ir kelio į me
tro. Italai įdomiai atsako: “A de- 
stra ai semaforo.(J dešinę prie 
šviesų...); “La giū in fondo...” 
(Ten pakalnėje toliau...).

Civili romana muziejus 
mano tikslui yra labai vertingas. 
Gaila tik, kad laiko maža. Metro 
praveža pro Šv. Pauliaus bazili
ką. vietoje kadaise Apaštalo lai
kais čia buvusios pievos matau 
miesto gatves su aukštų namų 
kvartalais. Autobusu ryto metą 
keliauta kone valandą, o metro 
parveža namo per pusvalandį. 
Grįždamas bandau klausti savęs: 
“Kaip buvo keliaujama prieš 
2000 metų?”

Apaštalas Paulius keliauja
Apie Apaštalo keliones daug 

rašo- Apaštal-ų darbų knyga. 
Rašoma glaustai, duodant sąrašą 
vietovių, kurias apaštalas lankė. 
Būdinga skaityti: “...vėl leidosi 
į kelionę eidamas per Galatijos 
kraštus, per Prigiją ir stiprinda
mas visus mokinius” (Ąpd 18, 
23). Civilti romana muziejus pa
deda įsijausti į šį glaustą aprašy
mą. Jaučiu, kad šis glaustas 
aprašymas slepia žygius, kuriuos 
vargu ar pajėgtų nuvokti šiuolai

kinis keliautojas. Mums įprasta 
keliauti automobiliu, traukiniu, 
lėktuvu. Pėsčiomis einama tik 
pasivaikščioti. Jau vienuoliką va
saros atostogų praleidau ieško
damas apaštalo Pauliaus pėdsakų 
ne tik Italijoje, bet ir Kipre, Si
rijoje, Turkijoje, Graikijoje, 
Maltoje. Skridau lėktuvu, važia
vau dviračiu, automobiliu ir au
tobusu, jojau ant mulo ir asilo, 
ėjau pėsčiomis... Bent tris syk 
teko pirkti naujus batus, nes se
nųjų puspadžiai prakiuro ke
lionės metu.. Šiuolaikinis keliau
tojas labai pavargsta apaštalo 
Pauliaus misijų kraštuose. Ką 
bekalbėti apie Apaštalų darbų 
keleivį! Keliu apaštalui Pauliui 
pagarbiai kepurę...

Pasekime Apaštalo Pauliaus 
trečiosios misijinės kelionės 
pėdsakus. Juos aprašo Apd 18, 
22-20, 38 skaitiniai. Kelionė pra
sidėjo Antiochijos mieste prie 
Orontes upės, nūdienėje Turki
joje. Apaštalas išėjo pėsčiomis 
šiaurės linkui. Dienos čia būna 
karštos. 30° C kaitroje jis galbūt 
nuėjo 25 km. Apaštalo spartus 
žingsnis turėjo sulėtėti, nes ke
lias lipo per Taurus kalnyną, — 
reikėjo pasiekti siaurą kalnų 
perėją—Sirijos vartus į Kilikiją.

(Bus daužiau)



LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ,
Tu didvyrių žeme. 
Ii praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Taip dainavome Ir taip giedojome 
iki 1950 metų vidurvasario. Vinco Ku
dirkos „Tautiška giesmė*, pirmų kartų 
Bspausdlnta 1898 m. „Varpo* 6 nume
ryje. nuo pat Tarybų valdžios grįžimo 
l Lietuvą 1944 m. buvo valstybinis Lie
tuvos TSR himnas. Nustojo būti Juo dėl 
vienintelės priežasties — nesidavė Įs
praudžiamas 1 Jį Stalino vardas. Niekas 
respublikoje nesiėmė manipuliuoti Ku
dirkos tekstu ir niekas respublikos va
dovybėje nei manė, oel siūlė tai dary
ti, Kalbame apie praėjusios epochos 
kartėli ir skriaudas žmoniškumui bei 
logikai. To buvo daug, bet ne vien tai 
buvo. Ir net ne tai buvo mūsų gyveni
mo esmė. Atstatėme karo ir pokario 
klasių kovos sugriautų Lletuvų. indus
trializavome. elektrifikavome Jų. visų 
plentais apjuosime. žmonės išsitiesė. 
Išprašome, ko gero, labiau negu dau
gelis Vakarų Europos tautų. Nelšbars- 
tėtne savo naclonalumo. Šviesios atmin
ties komunistai Antanas Sniečkus. Jus
tas Paleckis. Mečislovas Gedvilas, Juo
zas Banaitis. Aleksandras Gudaltls-Gu- 
zevlčlus. daug kitų Jų bendražygių, ži
noma, nebuvo opozicijoje ultrakalruollš- 
kal to laiko dvasiai, frazei ir schemai 
Sakydamas, kad buvo kitaip, meluo
čiau. Pasaulio transformacijos vėtra 
Juos taip pat blaškė, užnešdavo ir į 
klystkelius — kartu su visais to laiko

veikėjais bei kartu su mumis, paprastais 
piliečiais. Neramus džiaugsmo ir trage
dijų laikas buvo. Tačiau todėl, kad prie 
Lietuvos vairo stovėjo protingi, toliare
giai žmonės, patriotai, marksistai, išti
kimi šviesiai Tarybų Lietuvos ateičiai, 
be Išlygų susieję su Ja savo likimus, 
Lietuvos valtis toje audroje buvo blaš
koma klek mažiau negu didesni mūsų 
Sąjungos laivai, negu kai kurių kitų 
pasaulio tautų laivai. Jie paliko savo 
mokinių ir padarė šitų mažą, bet sim
bolini stebuklų: XIX amžiaus nacionali
nio atgimimo dainiaus Ir veikėjo gies
mė. buvęs buržuazinės Lietuvos him
nas, nebuvo išmestas į šiukšlyną.

Tegul tavo valkai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir imonių gėrybei, — 

giedojo naujakuriai, iš Tarybų valdžios 
rankų gavę žemę, pirmieji kolūkiečiai, 
atkurto Vilniaus universiteto studentai 
Ir dėstytojai, naujų fabrikų darbinin
kai. Giedojo naujose aukštosiose mo
kyklose ir naujose vidurinėse, pirmuo
se Tarybų Lietuve, laivuose ir per dai
nų šventes. Gerus, paprastus žodžius. 
Žodžius visiems.

Tegul saulė Lietuvoj 
Tamsumus prašalina 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mūs tinginius telydi.

' Parašyta tars’ šiandien, tarsi mums. 
Ne. Vincas Kud'rk t nebuvo poezijos

genijus. Taip toli, į mūsų nerimasties 
kupinus 1988-uoslus metus. Jis nežjel- 
gė. Bet yra sąvokos, yra tiesos, kurių 
svarba nekinta per amžius. Širdis taip 
dunksteli, juodos duonos žlauberę atsi
riekus. Sūraus Baltijos oro {kvėpus. Pa
dvelkus kovo vėjui pro sulos pritvinku
si miškų. Tai tavo ir mano tiesos, šios 
dienos ir rytdienos, kuri taipogi bus sū
kuringa, tiesa. Atsisakyti Jos, ignoruo
ti Jų, vadinasi, save skurdinti. Laikyti 
nuleistų galvų.

Muzikos specialistai pasakys, kad 
„Tautiškos giesmės“ (taip Ją pavadino 
V. Kudirka) melodija nėra originali, o 
kompiliuota. Jie teisūs. Mikas Petraus
kas dar 1915 m. pastebėjo, kad pirmo
ji motyvo dalis „yra visai ♦ identiška 
Metfessel'lo dainai „Studentų daina*. 
Tą dainų dainuodavo anais laikais Slo- 
vlansklo choras, ir Kudirka Ją galėjo 
girdėti. Antra dalis Iš Monluškos ope
ros „Halka" (...) Kadangi Kudirkai, 
kaip ne teoretikui ir ne specialistui, 
nebuvo galima būti verpete muzikalės 
literatūros, o patsai, būdamas Jauslus, 
paslduodąs Įtakai. nesiAontrollavo įžy
mėtų savyje svetimų motyvų ir išliejo 
Juos su prakilniais ir giliais žodžiais 
(...) Muzika labai gerai nušviečia ir pa
brėžia žodžių minti, taigi nė priešintis 
tam nėra reikalo, kad tai ne visai sa
varankiškos muzikos kūrinys.“ („Jauno
ji Lietuva*, 1915 m.. Nr. 1)

Jeigu priėmė šią giesmę Mikas Pet
rauskas, Jeigu su visais drauge Ją gie
dojo Antanas Sniečkus, turbūt ir mes, 
šios dienos tarybiniai lietuviai, turėtu
me įtraukti Ją į savo repertuarą. Šie
met „Giesmei“ sukanka 90 metų. Gai
vumu ir tScrumu JI prilygsta liaudies 
dalnoms^ir, be abejopės, yra mūsų dai

nyno klasika. Atiduoti prlplėkuslem* 
patriotams XIX a. švietėjo, demokrato, 
parašiusio „Ne tas yra didis, prieš ką 
milijonai / Prispausti retežiais, žemyn 
galvas lenkia“, geriausią, manytume, 
kūrinį būtų nusikaltimas Ir Kudirkai, 
ir visos mūsų Lietuvos atminčiai.

Nepretenduojame , į . pradininkus. 
„Tautišką giesmę“ dar 1976 m. Išspaus
dino „Vagos“ leidykla (Vincas Kudirka 
„Laisvos valandos*), paruošė ir įžangą 
parašė Aldona Vaitiekūnienė, redakci
nė komisija: Just. Marcinkevičius, K. 
Ambrasas, K. Doveika, A. Maldonis, ti
ražas 30 000 egz.). Rašome todėl, kad 
ištrauktume „Giesmę“ Iš pusiau užmarš
ties ir pusiau (nepagrįstos) nemalonės.

Nesiūlome keisti LTSR himno. Anta
no Venclovos. Balio Dvariono ir Jono 
Švedo sukurtas, Vacio Reimerlo patai
sytas, jis atspindi mūsų dabartį, ryžtą 
ir lūkesčius. Giedame Jį iš širdies Jau 
38 metus. Gražus, dainingas himnas.

Mūsų, dainininkų, krašte užteks vie
tos. Užtenka vietos Trakų piliai ir Juk
naičiams, kunigui ir marksistui. rokui, 
operai ir dzūkų raudoms. Todėl čia vis 
mieliau gyventi. Tebūna taip.

Vincas Kudirka, atgulęs į kapą 1899 
lapkričio 16 d., nesulaukęs nei naujo 
amžiaus, nei naujos epochos, kalba su 
mumis šiandien. Jis primena šventas 
tiesas, taip reikalingas dabar, kai mū
sų liaudis tiesia sparnus naujam skry
džiui — socializmo atnaujinimui:

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

ALGIMANTAS CEKUOLIS

„Atsiųsta

AR TAI NAUJA KILPA AR KABLIUKAS? Lietuvos himną, 
parašytą Vinco Kudirkos ir priimtą lietuvių tautos daugumos, 
laisvai ir iškilmingai giedojome nepriklausomoje Lietuvoje ir 
vėliau išeivijoje. Giedotas tas Himnas kai kuriais atvejais ir 
Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje viešai ar slaptai... Ga
lima .... negalima... “Gimtajame Krašte” Nr. 21 (1106), Vil

nius, 1988 m. gegužės 19 - 25 d., psl. 7 išspausdintas Algiman
to Čekuolio straipsnis “Lietuva, Tėvyne mūsų”. Ar ir vėl V. 
Kudirkos “Tautiškai giesmei” suteikiamos viešo pasirodymo 
teisės? Kad atpasakojant nepakenktume teksto autentišku
mui, perspausdiname ne tik ištisai, bet ir originalioje formoje.

UŽBAIGTA “LIETUVOS BAŽNYČIŲ’’

SERIJA

■ (atkelta iš 3 psl.) Kalbant su šios knygos auto-

žiniomis, iliustracijomis, patari
mais”, — taip rašo Bronius Kvik
lys šioje paskutinėje knygoje.

Savo užbaigos žodyje autorius 
nurodo ir įvairius sunkumus, ne
palankias darbo sąlygas (nebūta 
po ranka parapijų archyvų ir ki
tos archyvinės medsžiagos), 
turėtas ribotas rašytų veikalų ir 
periodikos leidinių skaičius. Ne
palankios buvo ir politinės sąly
gos (okupacinė valdžia medžia
gos rinkimą trugdė). Todėl 
autorius sakosi, kad nereikia 
stebėtis, kad knygose, aprašant 
bažnyčias ir kitus religinius pa
status bei parapijas, yra daug ne
lygumų^

riumi paaiškėjo, jog vienai kny
gai jis pašventė po vienerius me
tus, skaitant 40 valandų sa
vaitėje. Ir už visą darbą jokio 
atlyginimo negavo, o tik dar kar
tais pridėdavo iš savo piniginės. 
Vieno tomo paruošimas ir at
spausdinimas atsiėjo apie 30,000 
dolerių. Pati knyga pardavinėja
ma su nuostoliu, nes 1 egz. savi
kaina yra apie 40 dol.

Čia reikia pažymėti, jog čika- 
gietis Bronius Kviklys įdėjo ne- 
papratą duoklę lietuviškam 
spausdintam žodžiui su savo, 
turbūt, sau lygios neturinčia 
“Lietuvos Bąžnyčių” serija.

Ed. Šulaitis
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Kaišiadorių 
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ir 
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BRONIUS KVIKLYS
Architektūriniai tekstai: 

JURGIS GIMBUTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ BIBLIOTEKOS LEIDYKLA 
LITHUANIAN LIBRARY PRESS. Ine 

Chicago. Illinois 
1987

“Lietuvos Bažnyčios” VI tomo titulinis puslapis.

ARVYDAS SABONIS AMERIKOJE

Vilkaviškio vyskupijos ribos. Žemėlapis paimtas iš ką tik išėju
sio “Lietuvos bažnyčių” VI tomo.

įžymusis Lietuvos krepšinin
kas Arvydas Sabonis yra atvykęs 
į Ameriką ir gydosi Portland, 
Oregon. Lietuvoje jo pagydyti 
negalėjo. Čia jis gydomas sporti
ninkų klinikoje terapiniu būdu. 
Sveikata labai pagerėjo ir greitai 
jis galės žaisti krepšinį. Jis ir žais 
Portlando komandoje.

Jis buvo atvykęs ir į lietuvių 
sporto šventę, kuri vyko Chica- 
goje, ir pasibaigus varžyboms, 
rengėjų buvo pakviestas 
laimėtojams įteikti taures ir me
dalius.

Sovietų Sąjunga yra apsi
sprendusi į Vakarus išleisti dau
giau žymiųjų savo sportininkų, 
nes tai esą pelninga. Gegužės 26 
televizijos žinios paskelbė, kad 
bus išleisti boksininkai, šachma
tų žaidėjai ir kiti, kurie tikrai Va
karuose pasireikš įspūdingai ir 
uždirbs didelius pinigus.

Dar nežinia, kaip seksis Sabo- •

niui žaisti amerikiečių komando
se. Amerikiečiai turi labai daug 
gerų krepšininkų , daugiausia 
jie yra aukšti ir liekni, labai greiti 
juodukai. Sabonis buvo garsus 
krepšininkas Europoje, ar jis 
pajėgs atsilaikyti prieš greituo
lius ir laibakojus juodukus, paro-

BALT1MORES 
ŽINIOS
Tragiškieji birželio įvykiai 

bus paminėti birželio 5, sekma
dienį: Mišios bus aukojamos 
11:30 vai. ryto. Giedos .Dainos 
choras. Mišios bus aukojamos hž 
tremtinius ir kenčiančius brolius 
bei seseris pavergtoje Lietuvoje, 
už ištremtus ir žuvusius tose die
nose. Po mišių festivalių salėje 
bus oficialus festivalio atidary
mas su malda, Lietuvos ir Ame
rikos himnais, susirinkusius pa
sveikins miesto burmistras Kurt 
Schmoke, gubernatorius W. 
Donald Schaefer ir kiti miesto 
bei valstijos pareigūnai.

Sutvirtinimo sakramentas 
buvo suteiktas Sv. Alfonso lietu
vių parapijoje balandžio 28, ket
virtadienį, vakare su mišiomis. 
apeigas atliko vysk. John Ricard. 
Sutvirtinimo sakramentą priėmė 
22 asmenys. Vyskupas žmonėms 
paliko labai gerą įspūdį. Jis pa
gyrė kleboną kun. Antaną Dran
ginį už gerą bažnyčios tvarką ir 
vadovavimą.

Lietuvių festivalis vyks 
birželio 4-5 miesto festivalių 
salėje. Rengia Baltimorės lietu
vių draugijos ir organizacijos. 
Festivalis pradedamas birželio 
4, šeštadienį, 12 vai. Bus stalai 
su lietuviškais rankdarbiais, 
drožiniais, knygomis, plokš
telėmis, valgiais. Męninę pro
gramą atliks lietuvių tautinių šo
kių grupės.

dys ateitis. Bet šiaip ir taip, tai 
pirmas atvejis, kad iš Lietuvos 
atvyksta sportininkas ir įsijungia 
čia į profesionalų krepšininkų 
komandą.

Pasaulinio garso krepšininkas Arvydas Sabonis įteikia dova
nas vyrų krepšinio A klasės nugalėtojams Chicagos “Lituani- 
cos” žaidėjams Chicagoje gegužės 15 d. Nuotr. Ed. Šulaičio

paminėti
LIETUVOS BAŽNYČIŲ, VI 

TOMAS, Kaišiadorių vyskupija 
ir I-V tomų papildymai, atitaisy
mai, vardynai. Spaudai parengė 
ir suredagavo Bronius Kviklys, 
tekstus apie architektūrą parašė 
Jurgis Gimbutas. Išleido Lietu
vių Bibliotekos Leidykla 1987 
m., 608 psl., kaina 23 dol.

Šio tomo išleidimu ir baigia
mas didžiulis darbas — “Lietu
vos Bažnyčios”. Pirmasis tomas 

. buvo išleistas 1980. Jis buvo skir
tas Telšių vyskupijai. Paskui ėjo 
kitų vyskupijų tomai šia tvarka: 
Vilkaviškio, Kauno, Panevėžio. 
Vilniaus vyskupijai išleisti du to
mai: vienas tomas Vilniaus mie
stui, kitas tomas plačiai vyskupi
jai.

Į kiekvieną tomą sudėta šimtai 
nuotraukų. Ypač daug nuotrau
kų turi šis 6-tas tomas. Čia sudėti 
ir pirmųjų tomų pataisymai, 
įvairūs papildymai. Sudėta pati 
naujausia medžiaga. Sudėta 
daug dokumentinės medžiagos, 
žinios apie kunigus, sudaryti 
platūs vietovardžių ir pavardžių 
vardynai, religinių terminų 
žodynėlis.

Visi 6 tomai yra tikra enciklo
pedija, Lietuvos bažnyčių istori
ja. Išeivijos sąlygose tokį veikalą 
parengti ir išleisti tai yra tikrai 
milžiniškas darbas. Visa tai su di
dele kantrybe atliko Bronius 
Kviklys, tuo pasistatydamas sau 
didžiausią paminklą.

Šio 6 tomo redakcijos sąraše 
darrrri¥ii¥Yią.' icnrF.*’dr. -Anicetas 
Tamošaitis,TgriaS^ 
Urbonas, Povilas Vaičekauskas. 
Redakcijos bendradarbė Danutė 
Bindokienė, žemėlapius piešė 
Vitalius Matulaitis, vardynus su
darė kun. dr. Anicetas Tamošai
tis, SJ, architektūros terminų 
žodynėlį parengė dr. inž. Jurgis 
Gimbutas. •

Visus tomus puikiai išspausdi
no M. Morkūno spaustuvė. Au
torius Bronius Kviklys savo kny
gų seriją baigia šiais žodžiais: 
Visą šį darbą skiriu Viešpaties 

garbei ir tėvynės Lietuvos bei 
jos žmonių labui”.

Visus tomus galima gauti Dar
bininko administracijoje. Jų kai
nos nėra didelės, nes prie išleidi
mo prisidėjo nuoširdūs šio pro
jekto rėmėjai.

Antanas Gailiušis — SAVA
NORIO DUKTĖ, romanas, iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas 
1987 m. Viršelį ir vinjetes piešė 
Tauras Viesulas, velionio daili
ninko Romo Viesulo sūnus, 
spaudė Draugo spaustuvė Chi
cagoje, 381 psl., kaina 9 dol.

Autorius yra teisininkas, 
teisės mokslus baigęs Lietuvoje, 
bendradarbiavo įvairioje spau
doje, bet mėgsta ir dailiąją lite
ratūrą, 1983 metais išleido nove
lių rinkinį “Visaip atsitinka”, šis 
romanas yra jo antroji beletristi
kos knyga.

Romanas, kaip pats pavadini
mas sako, remiasi lietuvišku gy
venimu nuo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo iki šių lai
kų. Vaizduojamos įvairios oku
pacijos pabėgėlių gyvenimas. 
Vokietijoje, paskui gyvenimas 
kituose kraštuose — Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje, visi tie 
kraštai pasidaro labai arti vienas 
kito. Minima ir Lietuvių Ben
druomenė, kuri ir sudaro viso 
gyvenimo foną. Paliečiama ir so
vietinis gyvenimas, jo proble
mos. Daugiausia pasakoja kaip 
prisiminimus viena moteris, įve
dama ir laiškų forma.

Knyga gaunama Darbinino 
administracijoje.

Daug lietuviškų knygų, plokš- 
elių ir įvairių suvenyrų turi Da.- 

bininko administracija. Skam
binti-^-718 827-1351.

( 1 t



LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių Diena, rengiama Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos jau 
35-tuosius metus iš eilės, 
birželio 19, sekmadienį, žada 
būti didinga šventė. Lietuviška 
suma su lietuviškomis 
giesmėmis ir lietuvišku pritaiky
tu pamokslu bus aukojama 10:30 
vai. ryto. Parapijos komitetas 
savo posėdyje nutarė, kad 
svečiai tuoj po sumos galės 
vaišintis viršutinėje parapijos 
salėje prie apvalių stalų ir klau
sytis meninės programos. Šią 
programą atliks dainos ir muzi
kos vienetas “Sutartinė” iš To
ronto. Tai keturios merginos 
prieš trejetą metų pradėjusios 
savo muzikinę veiklą. Tai neilgas 
laikas, bet jos visos yra studija
vusios muziką ir reiškiasi visuo
meninėje lietuviškoje veikloje. 
Štai jos: altas Nijolė Benotienė 
(vadovė), sesutės Daina ir Zita 
Gurklytės, Danutė Pargau- 
skaitė. Šios Lietuvių Dienos 
proga veiks ir įvairios parodos:
Dalyvauja šie dailininkai: Ona 
Dokalskaitė-Paškevičienė, My
kolas Paškevičius, Julija Šlape- 
lytė su audiniais, Jonas An- 
drašiūnas, Robert Novak su mo

LbtuvUl esame visi —
Dėtuvių Fonde ar esi?

3001 WEST 39TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
USA.

UniVIU. FONBAS /< IHHUftNiRM fOUNDATIOM
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 

— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma 
po pavardės — įnašų iš viso.

1 x $800 Jucienė Ona atm. įn.: Bcgusus Teklė, $1,000.
1 x $922 Karalevičius Stasys, $3,069.60.
6 x $1,000 Baras Stasys ir Elena, $4,600; Bliūdžius Andrius ir 

Stasė, $2,000; Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas 
ir Jadvyga, $7,000; Kaunas Ferdinandas, MD ir Vanda, $10,000; 
Sapetka Kazimieras, $5,000; Valaitis Jonas, MD ir Joana, $4,500.

1 x $2,000 Šuopys Jonas ir, Elfriedė, $2,000.
1 x $110,000 Mandeikių Felikso ir Marijos Stipendijų Fondas: 

testamentinis palikimas, $150,000.
Iš viso $131,180.40.

1988 m. balandžio mėn.
1 x $5 Stankūnaitė .Teresė atn^. įn..: Vilėn;ąk;iene Ona, $11,000.
1 x $20 Izbickas Vytautas atm., $1,855.
1 x $25 Bankaitienė Aldona atm.: Barzdukas Arvydas ir Daiva, 

$155.
1 x $35 Kyras dr. Irena atm. įn.: Meriter Hospital, $484.
1 x $40 Lukoševičįūte Anelė, $400.
1 x $50 Petrauskas Steponas, atm. įn.: Petrauskienė Marija, 

$325.
1 x $75 Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 

Petras, $427.
10 x $100 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius 

Eugenija, $1,900; Dambraya dr. Vytautas, $100; Deveikis Bronius, 
$100; Gavorskas Henrikas, $100; Jokūbaitis Pranas ir Marcelė atm. 
įn.: Jokūbaitis kun. Pranas, $200; LB Seattle Apylinkė, $1,236.25; 
Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: Liutermozienė Ona, $1,700; Ra- 
cevičius Bruno, $100; Tamoševičius Juozas atm.: Tamaševičienė Jad
vyga, $600; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,900.

2 x $200 Kairienė Liucija atm. įn.: Mednis dr. Hermine, $1,600; 
Navasaitis Kazys atm.: Navasaitienė Ona, $640.

1 x $325 Eimaitis Vytautas atm. įn.: Kačinskas Leonas ir Elena 
$150 ir 15 kt. asm., $325.

1 x $500 Januškis Vytas ir Dalia, $500.
1, $800 Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirus), $6,500.
1 x $806.42 Mickus Vincas, Testamentinis palikimas, 

$28,870.30.
1 x $1,000 Grigaitis kun. Antanas, $1,000.
1 x $55,000;X, $155,000.
Iš viso $60,081.42
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.IX.30 pasiekė 

4,109,823 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švie
timą, kultūrą ir jaunimą $2,047.586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,095,273 dol

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą;

1988 m. kovo mėn.

2 x 85 Banaitis Bronius ir Birutė, $5; Indreika Petras ir An
tanina (mirus), 81,-005.* -

1x810 Vaitkevičius Stasys, $145.
2x815 Marchertas Algirdas ir Raminta, $280; Tamašauskas 

Juozas ir Petronėlė, $770.
2 x 820 Urbonas Vincas ir Ona, $555; Venclova Tomas, $285.
7 x 825 Adomkaitis Algis ir Gloria, $25; Ambraziejus Petras G., 

$25; Bačiulis Vladas, $325; Daukantas Bladas ir Zuzana, $400; 
Grubliauskas Regina, $25; Gulbinskeinė Umarą atm. įn.: Barzdukas 
Arvydas ir Daiva; $715; Kviklys Bronius ir Bronė, $185.

3 x $30 Bankaitienė Aldona atm.: Bielskis Algirdas, $130; Rima- 
vičius Vladas atm.: Rimavičienė Bronė, $500; Valiuškis, VMD ir 
Konstancija, $1,125.

1 x $35 Kolupaila prof. Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailai- 
tė Eugenija, $1,600.

1 x $40 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Grikinas Telesforas, 
$490.

1 x $45 Jonikas dr. Petras ir Ona, $425.
10 x $50 Chamas Viktoras, $300; Dariaus ir Girėno Lituanis

tinė Mokykla, $1,277.72; Gurėnas Bronius ir Marija, $1,150; 
Josponis Vytautas ir Birutė Eugenija, $50; X, $300; Stabinsch Paul, 
$50: Tomaras Harry ir Sonia, $200; Ugianskis Juozas ir Ann, $370; 
Urugvajaus Lietuvii’ Kultūros Draugija, $350; Žygas Kęstutis 
(miręs) ir Ona, $300.

1 x $50.80 Marąuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2,700.37.
1 x $69 Tarvydas dr. Pranas (miręs) ir Liucija, $500.
33 x $100 Aglinskas dr. Audrius ir Elena, $100; Atutis Aleksan

dras ir Jadvyga, $500; Ąušrotas Bronius ir Veronika, $1,500; 
Račannkas Kazys ir Birute, $500; Dorelis Vytautas ir Marcelė, $200;
X, $300; Gaška Antanas atm.: Gaškienė Emilija, $1,000; Gečys 

Algimantas ir Teresė, $200; Girnius dr. Juozas ir Ona, $200; 
Grišonienė Liucia, $100; Gritėnas Juozas (miręs) ir Stanislava, 
$1,400; Jakštys A. J., $100; Karoblis Vytautas, MD ir Antanina, 
$7,400; Karosienė Larisa atm. įn.: Baltutis Vytautas ir Ona, $100; 
Katilius Bronius, Elena ir Stanislava atm. įn.: Katilius Kazys, 
$1,250; Kaufmanas Petras ir Auksė, $200; Keliutis Juozas atm. įn.: 
Petrauskienė Marijona, $100; Klimas Tadas, $200; Klova Vincas, 
$2,900; Kuodys Vladas ir Emanuelė, $1,100; Liepas Stasys, $200; 
Markus poetas Algimantas atm. įn.: Mackienė Marcelė; $900; Nor- 
ris Nina, $200; Petersonas Ričardas ir Stasė, $100; Radykienė Ste
fanija atm. įn.: Saimininkienė Aldona, $100; Rasys dipl. inž. Juozas 
A. $1,100; Rukštelė Balys ir Ona, $200; Ruplėnai Alfredas ir Sofi
ja, $100; Rutkauskas Viktoras atm.: Rutkauskienė Sabina, $300; 
Skomantas Juozas, $200; Šmitas Andrius ir Marytė, $100; Titenis 

. Antanas, $200; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,800.
1 x $117.60 Tiškutė Olimpia atm. įn.: Balynienė Vanda, $200.
1 x $150 Begotos Lietuvių Grupė: Vyšniauskas Jonas, $450. 
1 x $171 Mackevičius Jonas atm. įn.: įm. 20 asm., $171.
1 x $175 Račkauskas kun. Antanas, $2,000.
10 x $200 Andriušis dail. Viktoras atm. įn. 21 metų mirties pro

są: Andriušis Aldona, $1,200; Salynas Placidas ir Vanda, $500; 
Černius Kazys ir Filomena, $3,000; Druseikis Petrs ir Julija atm. 
įn.: Druseikis A.; $1,425; Janulis Jadviga atm. įn.: Janulis Pranas, 
$400; T Jaukus Kazys atm. įn.: Liaukus Justinas, $200; Lithuanian 
National Club of Montello, $1,100; Poškus Balys, MD ir Nijolė, 
$2,500; Prackaila Mindaugas ir Nijolė Aldona: Prackaila- Bigelis 
Agnės, $200; Vaitkevičius Adomas, $200.

1 x $250 Januškevičius Juozas ir Anelė, $2,250.
6 x $300 Blažys Juozas, $1,000; Butas Anatolijus ir Virginija, 

$600; Juška Alfonsas ir Elena, $600; Pelda Vytas, $800; Staniškis 
Bronius ir Sofija, $2,500; Valiūnas Jonas, K., $300.

1 x $400 Žemaitis Petras, MD ir Laima, $1,000.
4 x $500 Čepas Henrikas, $500; Janužis Antanas ir Zuzana, 

$1,000; Menkeliūnas Petras, $600; Žitkus dipl. inž. Edvardas atm. 
įn.: Žitkus Janina, $1,000.

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO. IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

netų ir pašto ženklų rinkiniais, 
Vytas Banionis su monetų rinki
niais, . Genė Popelienė iš Nęw 
Yorko su rankdarbių rinkiniais.

Pirmosios Komunijos diena 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je buvo atšvęsta gegužės 1. regu
liariosios parapinės mokyklos 16 
vaikučių pirmąją komuniją 
priėmė per 9:30 vai. rytines 
mišias. Lituanistinės mokyklos 
11 vaikučių priėmė pirmąją ko
muniją per 10:30 vai. mišias. 
Padėka Danguolei Kuolienei ir 
Jūratei Venckienei už vaikučių

• paruošimą.
LB “Spindulio” ruošiama tra

dicinė jaunimo šventė įvyks 
birželio 5, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet Šv. Kazimiero para
pijos salėje ir kieme. Kartu 
vyks ir Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimas. “Spindulio šokėjai, 
atliks tautinių šokių šventės re
pertuarą.

Abiturientų išleistuvės įvyks 
birželio 10, penktadienį, 7 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Tragiškųjų Birželio įvykių 
minėjimas Los Angeles rengia

mas lietuvių, latvių ir estų kartu 
(Baltic-American Joint Commit- 
tee). Šiais metais minėjimo ren
gimui vadovauja lietuviai. 
Minėjimas įvyks birželio 12, sek
madienį, 12:30 vai. popiet Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pa-

AR ESU NERINGOJ AR 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ?

Šis klausimas gali kilti tiems, 
jei po tautinių šokių šventės nu
vyktų į NERINGOS lietuviškąją 
stovyklą (liepos 10 - 24 ruošiama 
vaikams 7-16), Vermonte. Šios 
abi vietos stengiasi būti ir yra 
lietuviškos. Visiems aišku, kad 
stovyklų rengėjams labai rūpi 
programą perduoti vaikams lie
tuvių kalba; taip pat žinome, kad 
jau patiems vadovams lietuviškai 
kalbėti sunku ir trūksta sklandu
mo eiliniuose pokalbiuose. O vis 
gi, NERINGOS vadovybė nenu
leidžia rankų ir ieško būdų ne 
vien vaikams padėti, bet ir pa
tiems vadovams palengvinti lie
tuviškai susikalbėti. Reikia geros 
aplinkos ir gerų, stiprių pa
vyzdžių, kurių kartais net na
muose jaunimas nesulaukia, ir 

VILNIUS

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS

tour 
NO. 

U-M2,

TOUR
COST 

$1.97500

DEPART
USA

JUNE 14

ARRIVE
MOSCOW

JUNE 15

MOSCOW 

VILNIUS
JUNE 17

MOSCOW 
HELSINKI

JUNE 27

HELSINKI
NEW YORK
JUNE 28

ITINERARY
2 N^hts Moko*. 10 N^M» V4nn». 1 N^trt h***,

U-M3 $1975 00 JULY 12 JULY 13 JULY 15 JULY 25 JULY 26 2 N^ht» Moko*. 10 Niflhti 1 AUęht HMtmfci
U-SS4 $1.975 00 AUGUST 16 AUGUST 17 AUGUST 19 AUGUST 29 AUGUST X 2 N^jhti Moko*. 10 ragho Vitn**. 1 NigtM

U-«M_ $1.97500 SEPT 06 SEPT (P SEPT 09 , SEPT 19 SEPT 20 .2 N^hts Moko* 10 N«gna Vitnau*. 1 N^ht HMnki

Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su 
giminių iškvietimu bei leidimu Jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės į mus, pasiųsime smulkią informaciją.

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite „tollfree” arba rašykite:

Baltic American Holidays Ine
A0MSK3N0F

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue. New York. N Y 10017 • (212)972-0200

TOLL FREE 

1-800-835-6688

grindinę kalbą pasakys prof. dr. 
Feliksas Palubinskas. Meninę 
programos dalį atliks estai, lat
viai ir lietuviai. Lietuviams at
stovaus sol. Stasė Pautienienė.
— L.Ž.K.

štai pavyzdžių atsirado!
Šiam tikslui NERINGA pa

naudos vieną galimybę ryšium 
su tautinių šokių švente. į šventę 
atvyksta iš kitų kraštų jaunimo. 
Kodėl nekooptuoti talkos iš Va
sario 16 gimnazijos, kurioje tiek 
dedama pastangų lavintis lietu
vių kalboje bei perduoti jos 
kultūrą. Šios vasaros Neringos 
lietuviškos stovyklos vadovybė 
bus neeilinė: Algis Sodonis, 
Indrė Cuplinskaitė, Aidas Palu

145 LIETUVIŲ “ATVIRAS LAIŠKAS”
GORBAČIOVUI
- Šį pavasarį Vakarus pasiekė 
1987 lapkričio 2 Gorbačiovui iš
siųstas ‘atviras laiškas”, kurį pa
sirašė rugpjūčio 23 d. demon

binskas prieš kelerius metus 
baigę Vas. 16 gimnaziją; prie jų . 
prisidės šių metų gimnazijos mo
kiniai: Dalia Bajiulytė, Virgilijus 
Jocys (abu iš Vokietijos), Alan 
Gaidamauskas iš Dominikos Re
spublikos ir Amerikon 
sugrįžusios f sulietuvėj usios’) 
K.Vygantaitė, L. Skučaitė, ir ka
nadietis R. Čuplinskas.

Prie jų prisijupgus seselių ir 
kapeliono kun. A.Tamošaičio, 
SJ, pastangas ir matome, kad su
daryta neeilinė aplinka bei geri 
pavyzdžiai. Būtų tikrai apgailėti
na, jei tėveliai nepasinaudotų šia 
proga lietuviškam jų vaikų auk
lėjimui kurią Neringa suteikia. 
Norint daugiau informacijos 
kreiptis: NERINGA. ICC RT 
21,Putnam, CT. 06260. Stovyk
los skaičius šiais metais žymiai 
gausesni, bet yra šiek tiek vietų 
norintiems siųsti savo vaikus 7- 
16 metų.

SI

stracijos dalyviai: 145 lietuviai, 
6 latviai ir 4 estai. Tai pats išsa
miausias patriotų memorandu
mas sovietinės valstybės galvai. 
Jie nuosekliai pasmerkia sovie-
tinę sistemą, paremdami savo 
teiginius citatomis iš oficialių šal
tinių.

Apie demonstracijos iniciato
rių ir dalyvių persekiojimą laiško 
autoriai rašo: “Mes puikiai su
prantame, kad tai nieko naujo, 
kad tai — tiktai tęsinys prieš 70 
metų pradėto nusikalstamo bo
lševikų žygio prieš žmogų, tau
tas, taiką, bei žmoniškumą.” Jie 
save taip apibūdina: “Mes nepri
pažįstame rusiškosios okupacijos 
pasėkoje mums primestos pilie
tybės ir laikome savo 1918 metų 

<vasario 16 d. sukurtos demokra
tinės Nepriklausomos Lietuvos 
piliečiais. Mes tai parodėme su
giedodami laisvos Lietuvos him
ną ir daugelis save papuošdami 
trispalvėmis ... juostelėmis.”

Laiško autoriai pareiškia re- 
mią persitvarkymą, bet primena 
Gorbačiovui, kad jo pareiškimai 
apie tautų laisvą apsisprendimą 
prieštarauja jo veiksmams — jis 
“visai nesirengia nuimti vergijos 
pančius nuo trijų Hitlerio-Stali- 
no suokalbio aukų.”

Laiškas baigiasi šiais žodžiais: 
“Taip pat mes nuoširdžiai nori
me, kad. mūsų kaimynė — rusų 
tauta — kuo greičiau pabustų iš 
letargiškai ilgo, nežmoniškumo 
iliuzijomis persunkto miego, kad 
ji pradėtų eiti... šviesos ir tiesos 
keliu, kad po neįtikėtinai 
nuožmios, 70 m. nusitęsusios 
bolševikinės žiemos, prasidėtų 
garbingo gyvenimo pavasaris.”

(Laiškas įdomus dar vienu 
atžvilgiu. Algimantas Čekuolis 
rugsėjo 10 d. Gimtajame Krašte 
tvirtino, kad rugpjūčio 23 d. de
monstracijose tebuvo 30 aktyvių 
dalyvių, O vien šį atvirą laišką 
“aktyviai” pasirašė 145... ir “so- 
fistikuotas” melas tebėra melas.)

(Elta)

IŠ VISUR
— Lemont, III., šiuo metu yra 

vykdomas planas įkurti Pasaulio 
lietuvių centrą netoli Chicagos. 
Kalbama ir rašoma apie didžiulę 
sutartį pirkti De Andrei semina 
rijos pastatą ir aplinkui žemę (15 
a.). Šiam pirkimui reikia aukų. 
Pasaulio lietuvių centro patalpos 
perkamos Lietuvių Misijos var
du (Lithuanian Mission Center, 
Ine., a public charity) ir visos au
kos, laikantis federalinių įstaty
mų, galės būti nurašytos nuo pa
jamų mokesčių.

— Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, dalyvaujant Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkui Alvydui Sapliui. kovo 
13 išsirinko naują valdybą: pirm. 
Loreta Stanulytė, vicepirm. 
Onutė Žukauskaitė, sekr. Lina 
Mockutė, ižd. Gintaras Sendzi- 
kas, ryšininkas su organizacijo
mis Romas Garbaliauskas, ryši
ninkas su neorganizuotu jauni
mu Vida Dirmantaitė, nariai — 
Audra Puzerytė, Aurelija Kara- 
siejūtė, Ričardas Kalendra ir Jo
nas Ažubalis.

— Cleveland, Ohio, Baisiojo 
Birželio minėjimas-ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų žuvu
sius bei pavergtuosius pabal- 
tiečius įvyks birželio 12, sekma
dienį, 1:30 vai. popiet Old Stone 
Church, Public Square aikštėje 
— miesto centre. Pamaldas lai
kys prel. A. Goldikovskis, kun. 
J. Bacevičius, latvių kleb. L. 
Grendze ir estų kun. H. Rudmik 
iš Floridos. Pamaldų meteu gies-.. 
dos solistė Aldona Stempužienė. 
Rengia Clevelando Pabaltiečių 
komitetas (ALT skyrius, Latvių 
sąjunga ir Estų Taryba).

— Muzikės Rita Kliorienė ir 
Dalia Viskontienė sudarė pro
gramą ir dalyvaus su jų vadovau
jamais chorais Kultūros Kongre
so koncerte, kuris bus birželio 
26 Toronte.

— Montrealio “Neringos” 
skaučių tunto naują vadovybę 
sudaro tuntininkė Silvija Leck- 
man-Žurkevičiūtė, adjutante Vi
lija Lukoševičiūtė, ižd. Kristina 
Piečaitienė, skautininkių vadė 
Audra Žurkevičiūtė, skaučių va
dovės Krista Otaitė ir Valė Valiu
lytė, paukštyčių Rūta Leblanc- 
Žurkevičiūtė ir Silvija Vazalin- 
skaitė, liepsnelių ir giliukų — 
Rima ir Ginta Piečaitienės. 
“Geležinio Vilko” berniukų tun
to vilkiukų draugininkas yra Gi
les Bulota. Kapelionas yra kun. 
Juozas Aranauskas.

— JAV LB Michigano apy
gardos valdyba šaukia JAV LB 
Michigano apygardos suvažiavi
mą, kuris įvyks birželio 19, sek
madienį, 12:30 vai. popiet Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose, 
25333 West Nine Mile Road, 
Southfield, MI 48034.

— Los Angeles, Calif., Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijai rei
kalingas muzikas, kuris pajėgtų 
eiti vargonininko pareigas: groti 
vargonais ir vadovauti parapijos 
chorui. Šiuo reikalu prašoma 
kreiptis į kleboną kun. dr. Algir
dą Olšauską adresu: St. Casimi- 
r’s Church, 2718 St. George 
St., Los Angeles, Calif. 90027. 
Tel. 213 664 - 4660.

— Petras Sadauskas, sūnuj 
Petro Šadausko, s. Simono, gy
venusio Mažeikių apskrityje, 
Židikų valsčiuje, Viliotės kai
me, ieško dėdžių: Kazimiero, s. 
Simono ir Simono, s. Simono 
arba jų vaikų (pusbrolių ir pusse
serių), išskirtų prieš 50 ir dau
giau metų. Pranešti adresu: Al
dona Dyšas, 4474 Mapleridge 
P., Kettering, Ohio 45429.



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

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ 
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIĖNŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva k Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — 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 10 DIENŲ LIETUVOJE 
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj'10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1 .

17 DIENŲ KEUONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj II, Waršuvoje 2, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 

15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 —20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2

15 DIENŲ KEUONĖS SU 7 DIENOMIS UETUVOJE 
15 dienų — 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, Helsinkyje 2

14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 

14 dienų — Lietuva, Suomija

Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349 
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1 
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ UETUVOJE 
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969

•‘VBniuįe ii naktų' "
rDIENŲ KEUONĖS 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.

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

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

10 dol..
J.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 
žydį 10 dol.

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

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

JO kO
Lietuva 15 ^skva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.vJp .50.00; Chicago 
$2,215.00.
Lietuva Maskva 1 d., Leningradas 1 d., AmstF-įAT ,.s3d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,c9j.00; Chicago $2,196.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. IŠPARDUOTA o $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 IŠPARDUOTA ieago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva i L'JtnTA 1 d., Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Ch.
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 
Pabaltijis: 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 MILLS, ILLINOIS 60465 TEL: (312) 430-7272

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 Roberte Road 
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Purino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 700 Years" už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 doL
Vardas, pavardė------------------------------------------------------------------

Numeris, gatvė________________________________________
šrtMCas, valsPia, Zlp

BnnK-BV-mniL 

Postage paid bath uugųs 
fust, tonuenient.priuate, safejrea! 
Ihot'5 UJhnt BflnHinGBV-milILis 
Graibi, prieinamai, privačiai, saugiai, na moka- ’ 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings j

Bln* b°4u* iuma r*!kl* pinigus padėtil ban- 
M v iuo* apimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų aluntą gavys, bankas tuoj Į-
I »4»k*h4. Prisideda Ir užtikrini-

<7 ma«, k*d jūsų pinigai /Rį*? P*lno aukščiausius
r / A V procentus, L

RMr i^hrmų- t J
Dėi lengvo taupymo bū

do per pašų skambinkit air. 
Donahue 288-2500

arba rašykit paduota H adraaals.

M4FOMMT QėCU OMKt

AL5K£OW AACMI6AU) PftfSlDtHT

South Boston. 
SavingsBankl

THE L£A0EJT

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 sutildmuo- 
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
Eį PHARMACY
“ Wm. Anastasl, B. S.
77-01 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 Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse j
LIETUVĄl988 metais
5-klom, 10-člai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6 - 20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25-blrž. 8/12 
Birželio 9-24 
Birželio 30 - liepos 17

Liepos 6- 20
Liepos20rrugpjūčio2 <■
Rugpjūčio 11-27
Rugsėjo 2-16
Spalio7-21

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

DĖMESIO, ALABAMOS 
LIETUVIAI!

Tom Blerping, lietuviškos 
laimės amerikietis (motina lie
tuvė — Ona Antanaitis), kandi
datuoja į County komisijonie- 
rius. Palaikykite jo kandidatūrą.

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

***********************************

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, 
DALIA, INGĖ, J0ANNE, PAULIUS.

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai 
Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai:
PEGASUS/GEMINI bei TDS
Mūsų įstaiga yrą narys — IATA, T-comm, BBB, CUA

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

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM
Mūsų registracijos numeriai: retai! nr. 2559030 whoteaale 2475066 ■

Lietuvos vadavimo darbe niekada nėra nei šventų dienų, 
nei atostogų! —

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 70 milijonų dolerių

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

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

KAS A palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir - 
duoda VISA korteles ir atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet .

Apie paskolų ir certHIkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per ulsfon* arba paito Jums bua sut.lMo. vMlauslos Informaelfos. ,

k



LIETUVIS KLARNETISTAS
PABALT1EČIŲ KONCERTE

Bostone veikia Pabaltijo drau
gija, kuri kasmet rengia lietuvių, 
latvių ir estų koncertus. Toks 
koncertas buvo balandžio 17 
First and Second Church salėje. 
Koncerto programą atliko dr: 
Ramūnas Kireilis, klarnetistas, jį 
pianu palydėjo dr. Saulius Ci
bas.

Ramūnas Kireilis Michigano 
universitete yra gavęs muzikos 
doktoratą ir yra didelių gabumų 
klarnetistas, koncertavęs Austri
joje, Prancūzijoje, Anglijoje ir 
kituose kraštuose, gaudamas ge
ras recenzijas.

Klarnetą jis valdo laisvai, be 
jokios įtampos. Jo pirštų techni
ka grakšti ir greita, išgauna akso
minius minkštus tonus, gražias 
melodijas.

Koncertą solistas pradėjo G. 
Rossini — Introduction, Theme 
and Variations. R. Kireilis šį vei
kalą atliko su dideliu nuoširdu
mu, įdomiai perduodamas muzi
kines spalvas. Toliau atliko L. 
Weiner Peregi Verbunk, op. 40 
ir B. Martinu sonatiną.

Solisto programa buvo ištisai 
romantinė, o tokia muzika mūsų 
klausytojams labiau patinka.

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ
FONDĄ
ir didinkime turimus įnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

KEARNY, N.J.
Baigė mokslo metus..

» Čia veiki^trHtflatftlH^'dTr- 
V. Kudirkos mokykla gegužės^ 1 
užbaigė mokslo metus. Ta proga 
mokyklos vedėja Liucija Alin- 
skienė sukvietė ir mokyklą lan
kančių vaikų tėvelių susirinkimą 
mokyklos reikalam aptarti. Mo
kykla sėkmingai veikia Sopulin
gosios Dievo Motinos lietuvių 
parapijos mokyklos eerdviose 
patalpose ir gražiai bendradar
biauja su parapijos klebonu prel. 
Domininku Pocium ir su parapi
joj dirbančiom seselėm: vedėja 
M. Klarita ir mokytojom M. Da- 
mijana, M. Mary Pierre ir kt.

Kelerius metus mokyklai va
dovavusi ir kartu mokytojavusi 
Liucija Alinskienė dėl pa
sunkėjusių darbo sąlygų kasdie
ninei duonai užsidirbti iš 
vedėjos ir mokytojos pareigų 
turėjo pasitraukti, nors mielai 
sutiko ir toliau su mokykla savo 
patarimais ir kitais būdais arti
mai bendradarbiauti.

Toliau mokyklai vadovauti ir 
mokytojauti sutiko mokyklos 
daržely sėkmingai dirbusi LB N

A. A.
ANTANUI REVENTUI,

didžiam visuomenininkui, išsiskyrus su šiuo pasau
liu, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą ilgametę val
dybos narę Bronę Reventienę ir Jos šelmę.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdyba

ANTANUIREVENTUI

mirus, jo sūnui Ričardui, mūšy mielam draugui, Velio
nio žmonai Bronlslaval Ir kitiems sūnums bei artimie
siems nuoslrdžię užuojautą reiškia Ir kartu liūdi

Antroje dalyje buvo J. Švedo 
Piemenuko ridavimas, origina
lus veikalas, klarnetisto įdomiai 
interpretuotas, J. Gruodžio— 
Rytiečių šokis, M. K. Čiurlionio 
Noktumas.

Paskutiniu veikalu buvo J. 
Brahmso sonata E flat Major, op. 
120 Nr. 2. Sonatą sudarė ketu
rios dalys. Klarnetas skambėjo 
didingai ir spalvingai.

Dr. Sauliui Cibui pagarba uz 
jo sugebėjimą suderinti dvi pro
fesijas, suderinti taip gerai. Jis 
tikrai parodė, kad moka puikiai 
skambinti fortepijonu ir lengvai 
bei jautriai akomponuoti. Kon
certas visiem klausytojam paliko 
neišdildomą įspūdį.

Ateinantį 1988 - 89 metų sezo
ną ši Pabaltijo draugija minės 

' savo veiklos 30 metų sukaktį. 
Draugija numato sukakties pro
ga surengti ne pavienius lietu
vių, latvių ir estų koncertus, bet 
tris koncertus, kur dalyvautų 
visų trijų tautų menininkai ir 
kartu atliktų savo kūrinius. Pla
nuojama net panaudoti styginį 
orkestrą. Bus stengiamasi kuo iš
kilmingiau reprezentuoti Pabal
tijo kraštų muziką.

Elena Vasyliūnienė

J. apygardos valdybos naujoji 
pirmininkė Rasa^ Ardytė Juš
kienė. Naujoji vežėja yra nu
mačiusi pasikviesti ir daugiau 
mokytojų, jei tik bus reikalo. Ji 
taip pat supažindino su savo 
planais mokyklą praplėsti lietu
viškai nekalbančiais vaikais ir no
rinčiais plačiau su lietuviškais 
reikalais susipažinti jų tėveliais 
ir net seneliais.

Finansinius mokyklos reikalus 
tvarko Rūta Šeštokienė. Ji susi
rinkusius painformavo apie mo
kyklos finansinę būklę ir pa
reiškė, kad mokykla su LB švie
timo tarybos ir kai kurių LB apy
linkių ir Lietuvos vyčių kuopų 
pinigine parama mokslo metus 
galėjo užbaigti su nedideliu li
kučiu. Reikia apgailestauti, kad 
kai kurios LB apygardoj veikia
nčios apylinkės per eilę metų ne
mato reikalo prie mokyklos išlai
kymo prisidėti.

Visi susirinkusieji ir mokiniai 
buvo pavaišinti, o pasitraukusi 
mokyklos vedėja ir kukliai apdo
vanota.

K. J.

Olga ir Vytas Jakutavičiai

Lietuvos vyčiai, surengė parodėlę Philadelphijoje. Iš k. V., 
Stepilovitch, D. Drumstas, V. Mamenišlds, N. Panzevičienė, 
A. Marro, A.Maknys (stovi), J. Drumstas, E. Šaulytė, V. 
Mameniškienė, J. Jushka.

AŠTUNTOJI PREMIJŲ ŠVENTE

LOS ANGELES, CA
Po skanių pietų su vynu buvo 

įteikiamos premijos. Pirmiausia 
prabilo sveikindama Kultūros ta- 

=/rybos pirm. I. Bublienė, niekam 
negailėdama komplimentų. JAV 
LB Krašto valdybos pirm. V. Vo
lertas įteikė JAV LB literatūros 
premiją A. Gustaičiui už jo poe
zijos rinkinį. Laureatas pagerb- 

kūrėjų darbus ir pagerbiant iš perrišant jam per petį tauti-
pačius iškiliausius kartu sutei
kiant kad ir nedideles finansines 
premijas. Dr. J. Girniaus 
žodžiais, kaip žmogus, taip ir 
tauta savo egzistenciją užtikrina 
ir įprasmina kultūrine kūryba.

Premijų įteikimas ir kūrėjų 
pagerbimas jau tapo- tradicija. 
Praeityje kitos lietuvių nausėdi
jos turėjo galimybę surengti to
kias kultūrines šventes. Šiemet 
ši privilegija atiteko Los Angeles 
metropolijoj gyvenantiems lie- 
tuyiams. ' t ant kurios patys sėdim...

Jdi praeityje spaudoje tekdavo Dailės premija buvo atžymėta 
skaityti, kad kai kurių vietovių 
lietuviai skystokai rinkdavosi į 
premijų įteikimo šventes, tai 
Pietų Califomijos lietuviai pa
rodė didelį inteligentinį subren
dimą gausiai šventėje dalyvau
dami, kad nemažoje Šv. Kazi
miero parapijos salėje, kur 
gegužės 15 vyko iškilmės, net bi
lietų pritrūko. Toks buvo didelis 
susidomėjimas šiuo kultūriniu 
renginiu ir noras pagerbti 
kūrėjus!

Lietuvių Bendruomenės 
veikėjai, suprasdami kultūrinės 
iniciatyvos reikšmę išeivijai, į šią 
sritį atkreipė reikalingą dėmesį, 
suorganizuojant Kultūros tary
bą, kurios uždavinys, be kitų da
lykų, skatinti kultūrinių verty
bių kūrimą, - sekti tautinės 
kultūros pasireiškimus, iškeliant

Laureatų pagerbimas
Laureatus ir JAV LB vadovus, 

maršo muzikai palydint, jauni
mas atvedė prie garbės stalo, 
apie ką vėliau kalbėdamas Vy
tautas Volertas, JAV LB pirm., 
prisiminė, kad jaunimas jį “se
nelį”, taip gražiai pagerbė. Iš
kilmes pradėjo tą kaliforniškai 
saulėtą dieną pati saulėtai nusi
teikusi džiaugsmingu veidu LB 
Vakarų apyg. pirm. A. Nelsienė, 
pasveikindama rengėjų vardu. 
Matydama tokią gausią auditori
ją, ji sakė, ši šventė rodo, kad 
išeivija nėra nudžiūvusi šaka, 
kaip kas ją vadina. Ji yra gyva ir 
kūrybinga. Pavergta tauta ir išei
vija didžiuojasi mūsų kūrėjais.

Invokaciją iškilmingu tonu su
kalbėjo prel. J. Kučingis prašy
damas Aukščiausiąjį paramos bei 
įkvėpimo kūrėjams, laiminant jų 
darbus.

iW

Lietuviškosios Skaudijos Fondo vakare — baliuje Cleveiande 
programą atliko solistė R. Mastienė. Jai akomponavo D. 
Liaubienė. Nuotr. V. Bacevičius

niais motyvais išaustą juostu. To
kias juostas gavo ir kiti premijom 
atžymėti laureatai.

A. Gustaitis padėkos žodyje, 
tarp kitų dalykų prisiminė kelio
nes per lietuvių stovyklas Euro
poje, nešant kūrybos žodį savo 
tautiečiams, besilgintiems palik
tos tėvynės. Jis sakė, juokiuos iš 
pabėgėlių, nors ir pats pabėgęs 
pro Kybartus. Juokiasi iš gir- 

.. tuoklių, nors pats neatstumiąs 
stiklelio... Sakė, kertam šaką,

dailininkė Ada Korsakaitė- Sut
kuvienė už įnašą į lietuvių 
kultūrą ir lietuvių meno iškėlimą 
šiame krašte. Laureatei neatvy
kus, jos premiją priėmė D. Kuo
lienė, kuri perskaitė ir jos 
padėkos laišką.

Muzikos premiją gavo Juozo 
Žilevičiaus ir Juozo Kreivėno 
Muzikologijos archyvas, pager
biant muzikologą Juozą 
Kreivėną. Premiją priėmė šio ar
chyvo darbuotoja L. Venclau- 
skienė, kuri padėkos žodyje 
sakė, kad archyve yra sukaupta 
vertinga medžiaga, kuri bus di
delis turtas ateinančioms kar
toms.

“Laisvės Žiburio” radijui pa
skirta premija už reportažą apie 
Lietuvos krikšto jubiliejų. Ją 
priėmęs programos vedėjas Ro
mas Kezys, dėkodamas sakė, kad 
lietuviškų radijo valandėlių vaid
muo yra labai reikšmingas. Pa
skirta premija pagerbiami visi 
radijo darbuotojai.

Teatro premija paskirta už ilgą 
teatrinę veiklą Petrui Maželiui. 
Priimdamas premiją, jis kalbėjo, 
kad gauta premija nėra jo vieno 
• asmeninis nuopelnas - ji prik
lausanti visiems tiems, su kuriais padėkojo E. Kulikauskas, 
dirbo, t.y. visam kolektyvui, o 
jis esąs tik sambūrio atstovas. 
Maželis sakė, kad statant veika
lą, reikalinga daugelio talka, ku- 
,rios paprastai publika nemato.

Daug yra nusipelnę Ema ir Vin
cas Dovydaičiai.

Žurnalisto premija už ilgametį 
žurnalisto — redaktoriaus darbą 
teko kun. Pranui Garšvai, 
“Draugo” redaktoriui, kuris, ne
galėdamas atvykti, įgaliojo V. K. 
Vidžiūnienę šią premiją priimti. 
Ji perskaitė ir laureato laišką, ku
riame sakoma, kad redaktoriaus 
pareigos — ištisos dienos dar
bas. Jei ir nesi redakcijoje, tai 
reikia planuot medžiagą naujam 
numeriui, redaktoriui kaip akro
batui reikia viską išbalansuoti, 
kad patenkintum skaitytojus.

Premijų įteikimo vyriausia 
veikėja buvo Kultūros tarybos 
pirm. I. Bublienė, o programos 
vadovai — pasikeisdami Almis' 
Kuolas ir Marytė Sandana- 
vičiūtė-Newsom. Premijų me
cenatas, išskyrus literatūros pre
miją, buvo Lietuvių Fondas; jas 
laureatams įteikė Los Angeles 
apylinkės šio Fondo įgaliotinis 
Jonas Činga, iškeldamas laurea
tų pasiektus laimėjimus ir sąly
gas, kuriose jiems teko kūrybos 
ugnį įžiebti. Paminėjo A. Sutku
vienės pasišventimą menui, 
kuri, būdama 5 vaikų motina, _ 
dar suranda laiko ugdyti savo 
meninį polinkį.

Laureatus sveikino LT S-gos 
Los Angeles skyr. vardu V. Šeš
tokas, įteikdamas P. Maželiui 
knygą, Dramos sambūrio vardu. 
V. Dovydaitis, o V. Jatulienė 
uždėjo P. Maželiui ant galvos 
laurų vainiką. Dar sveikino dai
liųjų menų klubo pirm. R. Mu- 
lokas. Raštu sveikinimai buvo 
gauti iš vysk. P. Baltakio, rašyto
jo S. Santvaro, PLB pirmininko 
V. Kamanto, PLB vicepirm. 
kultūros reikalams M. Lenkau
skienės ir Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm. C. Grince- 
vičiaus.

Meninė dalis
Meninėje programoje, kurios 

vadovė buvo D. Navickienė, ak
torė Rasa ’Lišauskaitė Kazlas iš 
New Yorko puikiai pavaizdavo 
mimikos judesiais ir deklamacijž 
Maironio baladę “Čičinskas”. 
Los Angeles vyrų kvartetas (R. 
Dabšys, E.Jarašūnas, A. Polikai- 
tis ir B. Seliukas) akomponuo- 
jant R. Apeikytei, su nuostabiu 
pasisekimu atliko Nemunas at
ves (muz. Z. Venckaus, žodž. D. 
Umevičiūtės), Aras (V. Gorino, 
žodž. A. Gustaičio), Kai du stos 
(R. Apeikytės, žodž. A. Gu
staičio), Ramovėnų maršą (E. 
Gailevičiaus, žodž. K. Inčiūros). 
Publikai neatlaidžiai plojant, 
kvartetas dar nuotaikingai padai
navo Pajūriais pamariais.

Pabaigai rašytojas A. Gustaitis 
skaitė “Satyriko kelias į garbę”, 
kaip jis sakė, biografijos ištrauką.

Į šio renginio organizaciją įsi
jungė daug talkininkų — reikėjo 
sceną, salę ir stalus papuošti, 
šviesą, muziką ir skaidres pride
rinti. Ir reikia pasakyti, kad vi
skas vyko labai sklandžiai. 
Šventę globojo LB Los Angeles 
apylinkė, talkinant LB Santa 
Monicos apylinkei ir LB Vakarų 
apygardai.

Baigus programą, visiems 
kojo E. Kulikauskas, LB 

L. A. apylinkės pirmininkas. Visi 
sugiedojo “Lietuva brangi” 
Šventės pelnas skiriamas parem
ti LB kultūros kongresą, Seimą 
ir Tautinių šokių šventę.

Ig. Medžiukas

LITHUANIAN COOKERY 
ln English, 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 “Lithuanian Cookery” už 10dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

Lietuvių Bendruomenės 
rinkimai

Balandžio 9-12 Bostono apy
gardoje vyko LB XII tarybos na
rių ir PLB seimo atstovų rinki
mai. Šiuose rinkimuose dalyva
vo 496 asmenys. Žinant, kiek 
šioje apygardoje gyvena lietu
vių, tai skaičius tikrai mažas, rin
kimam per mažai dėmesio skyrė 
p ačios apylinkės ir patys kandi
datai. Kandidatų buvo tik tiek, 
kiek reikėjo išrinkti. Tie ir nera
do reikalo pasisakyti, pačių rin
kimų suaktualinti. Vien Laisvės 
Varpas savo iniciatyva ir lėšomis 
šiuos rinkimus plačiau garsino.

Bostono apygardoje išrinkti 5 
tarybos nariai ir 4 seimo atstovai. 
Jais yra: Gintaras Čepas — t.n. 
ir s.a., Eduardas Meilus, Jr . — 
t.n. ir s.a., Česlovas Mickūnas
— t.n. irs.a., Alfonsas Petrutis
— t.n., Marius Žiaugra — t.n. 
ir s. a. Kandidatas į PLB seimą 
lieka Alfonsas Petrutis.

Vyr. rinkiminė komisija savo 
pranešime padėkojo spaudai, o 
nepadėkojo radijo tarnybai. Ra
dijo įnašas buvo tikrai didelis. 
Radijas visą laiką informavo ir 
garsino patį rinkiminį reikalą. 
Tai atliko savo lėšomis.

Saulių iškyla
Naujosios Anglijos šaulių Tra

kų rinktinė kiekvieną pavasarį 
organizuoja iškylą į gamtą ir šau
dymo varžybas. Šiemet tokia iš
kyla buvo gegužės 15 Romuvos 
parke Brocktone. Iškylose daly
vavo: Martyno Jankaus iš Brock
tono, Dr. Vinco Kudirkos iš 
VVorcesterio ir Jono Vanagaičio 
iš Bostono kuopų-šauliai. *

• Šaudymo - varžybose piriną 
vietą laimėjo Alfonsas Šarkau- 
skas iš Worcesterio, antrą vietą
— Julius Maskeliūnas iš VVorce
sterio, o trečią vietą — Stasys 
Urbonas iš Dorchesterio. Rink
tinės pirmininkas laimėtojams 
įteikė trofėjas, o Romuvos parko 
šeimininkei Onai Gureckienei 
gražią lietuvišką juostą. Visi iš
kylos dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais lietuviškais valgiais, ku
riuos parūpino Martyno Jankaus 
šaulių kuopos pirmininkė Stasė 
Gofensienė ir sekretorė Ona Ei- 
kinienė.

Brocktono LB apylinkės 
susirinkimas

Metinis Brocktono LB apy
linkės susirinkimas įvyko 
gegužės 15 Sv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje. Susirinkimą 
atidarė ir jam vadovavo apy
linkės pirmininkas Stasys Eiva. 
Jis padarė veiklos pranešimus. 
Iždininkės pranešimu kasoje 
buvo 191 dol.

Į naują valdybą sutiko įeiti: 
Vaclovas Senūta, Antanas Šedui
kis, Povilas Stabinš ir Liuda Šu
kienė. Jie galės pasikviesti ir pa
pildomus asmenis. Į kontrolės 
komisiją įėjo: Romualdas Bielke- 
vičius, Albina Baškauskienė ir 
Juozas Stašaitis. Susirinkime da
lyvavo 25 asmenys.

Spauda yra pats svarbiaū- 
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka’

I
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: birželio 4, šeštadienį, 10 
vai. pamaldos pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje, po to bus 
lankomi lietuvių karių kapai Cy- 
press Hills kapinėse, paskui 
bendros vaišės Kultūros Židiny
je. Rengia ramovėnai, šauliai, 
birutietės.

Administracija praneša, kad, 
pabrangus knygų persiuntimui, 
visi, kurie užsisako knygas iš 
Darbininko spaudos kiosko, 
prašomi už didesnių knygų per
siuntimų pridėti dar 2 dol. prie 
knygos kainos.

Vasaros atostogos pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne bus 
liepos mėnesio pirmąsias tris sa
vaites. Atostogos prasideda lie
pos 1, penktadienio vakare, ir 
baigiasi liepos 24. Spaustuvė 
pradės dirbti tik liepos 25. Kaip 
ir praeitais metais, Darbininkas 
išeis tik pirmąją savaitę, panau
dodamas iš anksto surinktą 
medžiagą.

Tadas Klimas, N Y Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos uolus narys, 
organizatorius ir veikėjas, įsi
jungė ir į Lietuvių Bendruo
menės veiklą, jis dabar yra New 
Yorko apygardos valdyboje. Be 
to, jis mėgsta ir literatūrą, į an
glų kalbą išvertė Sauliaus Kon- 
droto novelę “Centauro gi
minė”. Kaip žinome, Saulius 
Kondrotas, jaunas rašytojas, 
prieš porą metų pasitraukė iš 
Lietuvos ir dabar gyvena Los 
Angeles, Calif. Lietuvoje jis 
buvo išleidęs keletą knygų.

Apie Lietuvą išspausdino ilgą 
straipsnį The Wanderer. Pasi
naudodami Eltos informacija, jie 
aprašo, kaip buvo neramu Lietu
voje vasario mėnesį, kai buvo 
minima Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Cituojamos išti
sos Eltos pastraipos apie įvairias 
demonstracijas. Minimi ir kiti 
įdomūs laisvės kovų faktai.

Lietuvių diena ir Tryptinio išleistuvės
Jau bus keletas metų, kai 

Kultūros Židinio kieme ir Židi
nio patalpose rengiama pavasa
rio šventė. Šiemet toji šventė 
bus birželio 19, sekmadienį, 2 v. 
popiet Kultūros Židinio kieme ir 
salėse. Tai bus tradicinis pasi
svečiavimas su įvairiais laimėji- 

—->mų stalais, valgiais ir 1.1.

Svarbiausia tai bus mūsų iški
liosios tautinių šokių grupės 
Tryptinio išleistuvės į Tautinių 
šokių šventę. Jaunimas atliks šo

NEW YORKO JAUNIMAS UŽ TREMTINIUS

Lietuviai okupuotoje Lietuvo
je gegužės 22 prisiminė tuos 
200,000 žmonių, kurie prieš 40 
metų Stalino buvo ištremti. Lie
tuvos žmonės labai prašė, kad ir 
viso pasaulio lietuviai prisijung
tų prie jų ir kartu paminėtų šias 
Stalino aukas.

Gegužės 22, sekmadienį, 
New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga po mišių Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje sėkmingai va
dovavo trumpai susikaupimo va
landėlei salėje. Jaunimo Sąjun
gos nariai išdalino žmonėms žva-^ 
kės, jas uždegė ir pritemdė švie
sas.

Jaunimo Sąjungos narės Jolita 
Gudaitytė, Dana Saldaitytė ir

Kun. Antanas Rubšys, Man- 
hattano kolegijos profesorius, 
yra išvykęs į Turkiją, kur aplan
kys tas vietas, kur buvota šv. 
Pauliaus, tautų apaštalo. Kaip 
esame skelbę, jis rašo knygą apie 
šv. Paulių. Dalis to veikalo yra 
spausdinama Darbininko atkar-' 
poje 3-čiame puslapyje. Veikalas 
bus stambokas ir bus leidžiamas 
dviejuose tomuose.

Dr. Marija ir Vitalis Žukau
skai buvo išvykę į Houston, Te- 
xas, visai savaitei pažiūrėti Lie
tuvos jaunimo teatro vaidinimų. 
Matė “Pirosmani, Pirosmani” 
spektaklį. Svečiavosi pas Algį 
Reventą. Grįždami dar buvo su
stoję Clevelande, kur aplankė 
savo bičiulius.

Dail. Česlovas Janušas yra 
paguldytas Mary Immaculate li
goninėje, kur pamažu stiprėja ir 
taisosi.

Į Chicagą praeitą savaitgalį iš 
New Yorko buvo išvykę apie 30- 
40 žmonių pamatyti Lietuvos 
Jaunimo Teatro spektaklio “Pi
rosmani, Pirosmani”. Romo Ka
zio suorganizuota grupė išskrido 
šeštadienio, vidurdienį ir grįžo 
pirmadienį. Jie dalyvavo spek
taklyje, teatro programoje, kuri 
buvo surengta Jaunimo Centre, 
ir taip pat visų aktorių priėmime 
ir pagerbime, kuris taip pat 
buvo Jaunimo Centre.

LMK Federacijos New Yorko 
Klubo paskutinis prieš vasaros 
atostogas susirinkimas bus 
birželio 12, sekmadienį, 2 v. po
piet, pas klubo narę Adą Bagdo
nienę, 85-1087 Street, Woodha- 
vene. Visos narės prašomos da
lyvauti.

Jūra Bendoriūtė-Vizbarienė, 
gyvenanti Manhattane, gali 
padėti išmokti geriau lietuviškai. 
Skambinti 212 945 - 4675.

Onai Miklienei prieš porą sa
vaičių padaryta kojų operacija. 
Dabar gydosi ir stiprėja savo na
muose Plainvievv, L. L, 
prižiūrima savo vyro Kęstučio.

kių programą, paskui bus visuo
menė supažindinta su Tryptiniu, 
su jo ilgamete nepailstama vado
ve - Jadvyga Matulaitiene. Visi 
palinkės kuo geriausios sėkmės 
VII lietuvių tautinių šokių šven
tėje.

Visi plačios apylinkės lietuviai 
kviečiami popietę praleisti nuo
taikingoje lietuvių dienoje, ge
gužinėje ir Tryptinio išleistuvė
se. Bus viskas gerai ir tiksliai 
suorganizuota. Rengia LB New 
Yorko apygardos valdyba.

Ritonė Ivaškaitė pasikeisdamos 
skaitė iš dviejų tekstų: angliškai 
iš dr. Dalios Grinkevičiūtės 
“Frozen Infemo” ir lietuviškai iš 
Elenos Juciūtės “Pėdos mirties 
zonoje”.

Rasa Bobelytė-Brittain ir Vik
toras Ralys puikiai atliko mal
kinę programą. Kun. J. Pakalniš
kis baigė susikaupimo valandėlę 
savo sukurta ir ypatingai šiam 
įvykiui pritaikyta malda.

New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga nuoširdžiai dėkoja kle
bonui ir visiems, kurie prisidėjo 
prie susikaupimo, o ypač 
žmonėms, kurie atsilankė ir kar
tu su mumis prisiminė išvežtuo
sius.

NYLJS kor.

Kario žurnalo gegužės mėne
sio numeris išspausdintas ir 
praėjusią savaitę išsiuntinėtas 
skaitytojams. Numerio pa
minėtini straipsniai: dr. Kazys 
Ėringis tęsia apie Lietuvos karių 
likimą sovietų Armijos gretose, 
plačiau aprašo 16 Lietuvos karių 
diviziją, kuri buvo sudaryta karo 
metu Rusijoje, ir jos likimą, Jo
nas Abraitis tęsia Ir vėl kariškoje 
tarnyboje, inž. Bronius Masio- 
kas rašo apie XIX karo mokyklos 
laidos penkiasdešimtmetį, įdo
mios karinės žinios, Partizanų 
kovos Lietuvoje — kritiškas 
žvilgsnis į Kęstučio J. Girniaus 
knygą.Tremties trimitas ir kita. 
Žurnalą redaguoja Balys Raugas, 
administruoja Alfonsas Samušis.

Dr. Stasė Kent iš Woodha- 
ven, N.Y., atsiuntė prenumera
tos mokestį už dvejus metus ir 
pridėjo 50 dol. spaudai paremti. 
Administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

BATUNo (Balde Appeal to 
the U.N.) renginy birželio 18, 
šeštadienį,4 vai. popiet kalbės 
žmogaus teisių specialistas Guy 
V. Trouveroy iš Belgijos atsto
vybės. Įėjimas 10 dol. Po to seks 
meninė dalis kurioje šoks lietu
vių tautinių šokių ansamblis 
“Tryptinis”. Po to bus BATUNo 
Bash — šokiai kuriems gros Bob 
and the Latvians. Šokių pradžia 
9 vai. vak. Įėjimas 10 dol. Kok
teilių valanda 5:30 vai. vak. Va
karienę galima nusipirkti 6:30 
vai. vak. Viskas vyks Estų na
muose, 243 East 34 St., New 
York, N.Y. 10016.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos įvairių 
organizacijų atstovų bendras ko
mitetas rengia vasaros metinį fe
stivalį, kuris įvyks birželio 5, 
sekmadienį, nuo antros valandos 
parapijos kieme ir salėse, 216 Ri- 
pley Place, Elizabeth, N.J. Ko- x ± r
miteto nariai patieks lietuviškų ■ Slio ij 
ir amerikietiškų valgių. Veiks skursijų da)yviai H 7
baras įvairių žaidimų palapinės, dienas privačlame pa.
smulkus turgus gros muzika, . langoje. čia Gintaro muziejus, 
Jejimas tik 2 dol. Kun. Petras, Bjrutės 19 a
emei s, parapijos elbonas . parkas jr saulės palydos garsiuo- 

yra šio festivalio komiteto garbės į ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
Pin»'mnkas. s. Road Pa]os Hilk IL

Brolių Kezių orkestras ; 60465. Tel.: (312) 430 - 7272. 
gegužės 21 buvo nuvykęs į Wor-’ Kauniečių ir jų bičiulių dėme-
cesteri, kur grojo šaulių baliuje, / ■ . .. .T -TV-v. J? i i. . .f Tautinis kostiumas vidutiniogi gegužes 29, sekmadienį, grojo - t jv. v .» T .° n r^.j. . ,, . . {. , dydžio, atvežtas is Lietuvos, Kultūros Židinyje, Maironio h-_ j a « . . , .... , , , i . * parduodamas uz prieinamą kai-tuamstmes mokyklos abitunen-- • i j .. .ii.. { ną. teirautis Darbininko admi-tų išleistuvių baliuje. , nistracijoje, 341 Highland

j Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
*Tel. 718 827 - 1351 tik dienoš 
.; metu.
j minėm. Šios ekskursijos dalyviai

baras, įvairių žaidimų palapinės

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

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

Kainos prieinamos visiems 
darbams — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap- 
■skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urlielis 718 
'849 - 8093.

■

Australijoje, Pertho mieste, gyvena iš New Yorko išvykę Bi
rutė ir Vytautas Radzivanai. Birutė bent keliose australų 
gimnazijose moko lietuviškus tautinius šokius. Nuotraukoje 
matome Atvelykio poplietėje lietuvių salėje australietes šoka
nčias kepurinę.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAI NEW YORKE

Didieji birželio mėnesio 
trėmimai iš Pabaltijo kraštų šie
met bus paminėta kitaip. Bus pa
minėta bent trim atvejais, įtrau
kiant visas tris Pabaltijo tautas.

Birželio 11, šeštadienį, 
minėjimą rengia Pabaltijo tautų 
jaunimas. Solidarizuodamas su 
kitais minėjimais, rengiamais ki
tuose kraštuose, jie skelbia nak
tinį budėjimą ir pasninkavimo 
dieną. Tikslios detalės bus pra
neštos vėliau.

Birželio 12, sekmadienį, ren
giamos demonstracijos nuo 2 iki 
4 v. popiet Battery Park, Man- 
hattano žemutinėje dalyje. Ren
gime dalyvauja visų trijų tautų 
svarbiausių organizacijų atsto
vai, dalyvauja ir LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Birželio 19, sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus specialios pamaldos su ati
tinkamu pamokslu, visuomenė 
kviečiama kuo gausiausiai daly
vauti. Lietuviškos organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis.

Birželio 19 dar atskiro minė
jimo nei Apreiškimo parapijos 
salėje, nei Kultūros Židinyje ne
bus.

Al. Jarmas, iš Clark, N.J., at
naujindamas prenumeratą 
pridėjo 40 dol. auką spaudai pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

A. Salčiūnas iš Mt.Laurel, 
N.J., atnaujindama prenumera
tą, pridėjo 40 dol. spaudos palai
kymui. Nuoširdžiai dėkojame.

Julius Simaitis, iš Forest Hills 
Gard., N.Y. jau kelinti metai 
kaip remia Darbininką. Nuoširdi 
padėka už 40 dol. auką.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliėže! Už nedidelę nridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL

’ tai pat praleis 3 dienas Olandijo- 
. • je. Vietų skaičius ribotas. Kreip- 
’ • tis: 10401 S. Roberts Road, Palos 

Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 
-7227.

Bilietus į Tautinių Šokių 
Šventę galima įsigyti KASOJE. 
Šventės rengėjai iš Hamiltono 
yra į New Yorką atsiuntę bilie
tų, kurie platinami KASOS 
įstaigoje. Jie yra tiktai į tautinių 
šokių programą ir jų kaina 13 
dol. Kas nori iš anksto įsigyti 
šventės bilietus, prašomi sku
biai kreiptis į KASA.

New Yorko lietuvių gydytojų draugijos susirinkime gegužės 
7 Kultūros Židinyje dr. B. Jankauskas kalba apie dr. prof. 
P. Gudavičių. Jo klausosi dr. A. Goeldnerienė, Jankauskienė, 
aktorius V. Žukauskas ir kiti. Nuotr. J. Kriaučiūno

SU NEW YORKO GYDYTOJAIS
Prieš 30 metų N ew Yorko Lie

tuvių Gydytojų Draugija turėjo 
daugiau kaip šimtą narių ir drau
gija. jos vadovybė, pasižymėjo 
gyva veikla, tiek profesijos ba
ruose, tiek visuomeninėje, net 
politinėje, veikloje. Tai buvo 
draugijos žydėjimo laikai.

Pamažu, vyresnio amžiaus gy
dytojams iškeliaujant
amžinybėn, kai kuriems tapus 
mažiau judriais, ypač paskutiniu 
dešimtmečiu, mažėjo ir mažėja 
ne tik draugijos narių skaičius, 
bet ir visokia veikla.

Dabar draugija turi tik apie 
pustrečio desėtko narių, dau
giausiai vyresnio amžiaus, Jcurių 
aktyvumą riboja jų amžius. Žino
ma New Yorke ir aplink esančio
se valstijose yra nemažas 
skaičius lietuvių gydytojų, ypač 
daug jauno amžiaus; bet jie į 
draugiją nesijungia, o dauguma 
ir lietuviška veikla visai nesido
mi.

New Yorko LG Draugija, kad 
ir susilpnėjusi, sušaukė metinį 
susirinkimą gegužės 7 popietyje 
Kultūros Židinyje, Brooklyne. 
Dalyvavo gydytojai, dantų gydy
tojai ir jų šeimų nariai — iš viso 
22 asmenys. Kai kuriems jų 
reikėjo toli keliauti, pvz.: dr. V. 
Avižoniui iš Milfordo, Delaware 
valst., dr. B. Apshagai ir dr. J. 
Kriaučiūnui iš Putnamo, Con- 
necticuto valst. ir kaikuriems ki
tiems.

Susirinkimui vadovavo dauge
lio metų draugijos pirm. dr. V. 
Avižonis, sekretoriavo dr. K. Pa- 
prockaitė-Simaitienė. Prezidiu
me buvo ir dr. L. Giedraitienė. 
Ji yra draugijos iždininkė jau 
daugelį metų.

Susirinkimas pradėtas pokal
bi^ apie glaukomą, vadovaujant 
dr. Avižoniui, akių ligų special
istui. Paaiškėjo, kad yra atvejų, 
kuriuose glaukomą diagnozuoti 
yra sunkumų, ypač pasireiškiant 
kai kuriems akies, kartais net 
bendriems organizmo susirgi
mams. Kai kada susiduriama su 
sunkumais gydyti glaukomą ir 
apsaugoti sergantį nuo regėjimo 
praradimo.

Sekė paskutiniaisiais metais 
mirusių draugijos narių prisimi
nimas ir susikaupimū pagerbi
mas. Amžinybėn iškeliavę šiais 
metais nariai: dr. Amelija Milu- 
kaitė-Matulaitienė, dr. Aleksan
dras Narvydas ir dr. Jadvyga Ur
banavičiūtė. Prisimintas ir jau 
seniau mirės profesorius dr. Pra
nas Gudavičius-Gudas.

Dr. B. Jankauskas trumpai pa
teikė dr. Gudavičiaus nueitą gy
venimo kelią. Jo pateiktas žinias, 
randamas ir Lietuvių encyklope- 
dijoje, papildė savo prisimini
mais dr. Avižonis ir dr. 
Kriaučiūnas.

Jau pora metų kai prie dr. 
Gudavičiaus kapo pastatytas 
paminklas. Tai padaryta dr. A. 
Goeldnerienės pastangomis, bet

J. Norvilą, iš Brooklyn, N.Y., 
nuolatinis spaudos rėmėjas, ir 
šiais metais atsiuntė 40 dol. 
Dėkojame.

padengti išlaidas jai mažai 
padėta. Iš.draugijos iždo vėl pa
skirtą 200 dolerių Tuo reikalu 
asmenines aukas galėjo įteikti 
šiandien susirinkusieji. Dar 
nevėlu prie to prisidėti ir kitiems 
gydytojams, ypač prof. dr. Gu
davičiaus icursą klausiusiems. 
Čekius rašyti: American Lithua- 
nian Medical Association of New 
York. Aukas siųsti draugijos iždi
ninkei: Dr. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., East Northport,N.Y. 
11731.

Susirinkime prisimintas ir pir
mas lietuvis gydytojas Aleksan
dras Kuršius (Curtius), kuris 
prieš daugiau kaip 400 metų 
buvo angažuotas dirbti New Yor
ke. Dr. V. Paprocko, kuris šian
dien taip pat prisimintas, pastan
gomis pritvirtinta atminimo len
telė prie dr. Kuršiaus gyvento 
namo.

New Yorko lietuvių tautinių 
šokių grupė ‘Tryptinis” prašė 
draugijos paramos, kad šokėjai 
galėtų nuvykti į šokių šventę, 
įvykstančią šią vasarą Hamilto
ne. Susirinkusieji čia pat sudėjo 
120 dolerių tam reikalui.

Susirinkimo metu į draugiją 
įstojo du nauji nariai: dr. Dana 
Saldaitytė ir dr. Saulius Skeivys.

Išrinkta nauja draugijos valdy
ba, kurion įeina: dr. V. Avižonis, 
dr. L. Giedraitienė, dr. F. Ignai- 
tienė, dr. B. Jankauskas, dr. D. 
Saldaitytė, dr. K. Šimaitienė 
(Paprockaitė) ir dr. J. Trojo- 
nienė. Pirmininku, .be abejo, 
liks dr. Avižonis. Kontrolės ko
misija liko ta pati, vadovaujama 
dr. A. Goeldnerienės.

Dr. Avižonis priminė apie jau 
išleistą “Lietuvos Medicinos 
Istoriją” ir skatino kiekvieną gy
dytoją įsigyti ją, nes lietuviui gy
dytojui reikia žinoti savo profesi
jos istoriją Lietuvoje. Dr. J. 
Kriaučiūnas kvietė gydytojus pa
rašyti autoriui prof. dr. J. Meš
kauskui apie pastebėtus pralei
dimus, klaidas ir netikslumus, 
kad naujoje laidoje, jei tokia bus, 
viskas būtų pilniau ir teisingai 
pateikta.

Susirinkimui pasibaigus, dau
guma dalyvių vyko į Cypress 
Garden kapines prie dr. P. Gu
davičiaus kapo, dalyvauti jo kapo 
paminklo pašventinime. Prie pa
minklo dr. Kriaučiūnas trumpa 
kalba priminė kai kuriuos dr. 
Gudavičiaus darbus, jo įnašą į 
Lietuvos žmonių sveikatos 
kėlimą ir gydytojų paruošimą, 
didelį patriotiškumą ir nelengvą 
jo gyvenimo kelią. Daktaro kalbą 
trumpai papildė kun. L. Andrie- 
kus, rašytojas poetas. Jis sakė, 
kad dr. Gudavičius gerbė religi
ją, bet netoleravo savanaudišku
mo, klaidingai aiškinant 
tikėjimą. Jis,savo darbais skleidė 
meilę, gelbėjo kiekvieną žmogų, 
tai ir vertas visų prisiminimo. 
Kun. Andriekus pašventino pa
minklą. Šviesiai rudo akmens 
paminklas praeiviui bylos apie 
daktaro amžino poilsio vietą, o 
lietuviui sukels liūdesį, kad nusi
pelniusio lietuvio palaikai palai
doti svetimoje žemėje.

Juozas Kriaučiūnas


