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A. BACKIS PO VIZITO GORBAČIOVUI

Savaitės 
įvykiai

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos konferencijoje numatyta 
svarstyti šie klausimai: atleisti 
partiją nuo kasdieninio krašto 
ūkio ir kitų reikalų tvarkymo; su
teikti vietinėms taryboms joms 
numatytą galią; nustatyti partijos 
ir vyriausybės pareigūnams ter
minus, pav. 5 m.; įteisinti į ren
kamas vietas kelių kandidatų 
siūlymą; sustiprinti teisėjų ir kal
tinamųjų teises bei užtikrinti ko
respondentų ir telefoninių pasi
kalbėjimų slaptumą; decentrali
zuoti ūkį ir skatinti atvirumą 
spaudoje, literatūroje ir mene 
bei pašalinti istorijos dėmes.

Vakarų šaltiniai tvirtina, kad 
Afganistano Kabulo aerodrome 
sprogimai sunaikino 8 sovietų 
SU-25 lėktuvus. Manoma, kad, 
sprogimus sukėlė partizanų ra
ketos.

Valstybės departamento su
daryta komisija priėjo išvados, 
kad Maskvoje pastatydinti JAV 
ambasadai rūmai turėtų būti nu
griauti, nes dalinis nugriovimas 
visus reikalus tik pablogins.

Afganistano partizanų grupės 
vadas AbduLHaą patarė Jung
tinėms Tautoms pirmiausia pa
sirūpinti plačios koalicijos vy
riausybės sudarymu sovietams

Wald- 
nacių 

Maut- 
nepa-

paramos teikimu ir grįžtančių 
pabėgėlių įkurdinimu.
' Izraelio armijos tarptautinių 
įstatymų departamento virši
ninkas pik. Joel Singer pri
pažino, kad armija yra neteisėtai 
areštavusi arabų ir be reikalo Su
griovusi jų namų. Neteisėtai 
areštuoti buvę paleisti, o už 
namų sugriovimą išmokėtos 
kompensacijos.

Popiežius Jonas Paulius II per 
5 dienas lankė Austriją, susitiko 
su jos prezidentu Kurt 
heim, aplankė buvusią 
koncentracijos stovyklą 
hausen ir, išskirtinai
minėjęs žydų, sukėlė jų tarpe 
nepasitenkinimą. Bronx rabinas 
Avi Weiss ir Paryžiuje veikianti 
nacių medžiotoja Beata Klar- 
sfeld su keliais šalininkais su
ruošė prieš popiežių demonstra
cijas.

Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo konferencijoje Sovietų Są
junga pasiūlė palaipsniui 
sumažinti Varšuvos pakto ir 
Nato valstybių kariuomenių 
skaičių, bet Vakarų valstybės į šį 
propagandinį siūlymą dėmesio 
nekreipė, nes iki šiol pasitarimai 
negalėjo pajudėti pirmyn dėl 
to, kad nepajėgiama susitarti dėl 
dabar Sovietų Sąjungos laikomos 
kariuomenės skaičiaus.

Tarp Kanados ir Sovietų Są
jungos vyksta diplomatų išvary
mo varžybos,' prasidėjusios 17 
sovietų diplomatų išvarymu dėl 
šnipinėjimo.

JAV apkaltino du Egipto pul
kininkus ir 3 amerikiečius už 
bandymą nelegaliu būdu išvežti 
iš JAV raketoms statydinti reik
menų

Irakas atsiėmė iš Irano Maj- 
noon aliejaus laukus, kuriuos 
Iranas buvo užėmęs 1985 m.

PLO paskyrė 50 mil. dolerių 
palestiniečių sukilimui vykdyti. 
Tam reikalui pinigai yra gaunami 
iš arabų valstybių.

Maskvos aikštėse, artėjant ko
munistų partijos konferencijai, 
vyko dažnos įvairių neoficialių 
politinių klubų suruoštos de
monstracijos.

KRATŲ METU ATIMA DAUG DRAUDŽIAMŲ KNYGŲ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 73

Kiek atimta daug knygų
Vilnius. 1986 gruodžio 9 Val

stybinio Saugumo komiteto prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
tardymo skyriaus vyr.. tardytojas 
kapitonas A. Vidzėnas kviesti
nių: Edvardo Šimonio, gyv. Vil
niuje, Saulėtekio ai. 36-69, Ed
mundo Mikučiausko, gyv. 
Saulėtekio ai. 29-57, akivaizdoje 
padarė kratą Vincentos Vertel
kaitės, gyv. Baltarusių 10 name, 
kad paimtų nelegaliai gaminamą 
literatūrą ir dokumentus, gali
nčius turėti reikšmės bylai.

Krata pradėta 11:45 vai., baig
ta 20:50 vai. Kratos metu V. Ver- 
telkaitė sirgo. Kratą padarė 5- 
Iduose kambariuose ir pagal
binėse patalpose.

Kratos metu rasta ir paimta: 
“Aušros” Nr. 31 (71), 37 (77), 
“Alma Mater” I — 1979 m., 
“LKB Kronikos” Nr. 56, 60, 61, 
62, “Lietuvos krikšto veikėjai”, 
9 brošiūros, “Zizn Jezusa” (rusų 
kalba), padauginta elektrografi
niu būdu; '24 egz. brošiūros 
“Dievo Motinos stebuklas Gir
kalnyje”, ir brošiūra A. Sabaliau
skas “Kelionė po Šventąją žemę 
4 egz; 6 egz. St. Ylos “Žvėrys ir 
žmonės dievų miške”; 15 egz. 
St.Ylos “12 pasikalbėjimų su 
mažaisiais”; J. Marcinkus “Reli
gija be ateistinių prietarų”, (483 
psl. Jį A. Maceinos /^Niekšybės 
paslaptis”, 1964 išleista Brookly- 
ne; St. Ylos knyga “M. K. Čiur-. 
lionis kūrėjas ir žmogus”, padau
ginta elektrografine kopija (469 
psl.); padauginta elektrografine 
kopija Č. Gedgaudo knygos 
“Mūsų praeities beieškant”, J. 
Girniaus knygos “Idealas ir lai
kas”, padauginta elektrografine 
kopija, 71 lapas taip pat “Žmogus 
be Dievo”; “Ethos”, “Baltų 
kultūra ir lietuviška savimonė”, 
padauginta elektrografine kopi
ją; J. Gliaudos “Simas”, padau
ginta elektrografine kopija; 5 
egz. “12 pasikalbėjimų su mažai
siais apie Jėzų”, padauginta 
elektrografine kopija; kun. Pro
spero Bubnio kalba; B. 
Brazdžionio “Poezijos pilnatis”, 
padauginta elektrografine kopi
ja; Prunsldo “Rinktinės mintys”, 
padauginta elektrografine kopi
ja; Šilbajorio “Žodžiai, ir 
prasmė”, padauginta elektrogra
fine kopija. “Dievas ir žmogus”, 
padauginta elektrografine kopi
ja; O. Urbano “1410 metų karas 
su kryžiuočiais ir Žalgirio mūši- 
s”, padauginta elektrografine ko
pija; 4 egz. Maceinos “Nie
kšybės paslaptis”, mašinraštinė 
brošiūra “Kas ta ateistinė tiesa”? 
1982 m. 61 lapas, “Perspektyvo- 
s” Nr. 21; 12 lapų mašinraštis 
“Prelato ar teismo ir filmo nuo
polis”? 7 lapų mašinraštis “Birš
tono — Olšausko byla ”; 14 lapų 
mašinraštis “Didž.Gerb. Tary
binės moters redakcijai”, mašin
raštis kun. Juozapo Zdebskio 
kalba 1971 m. lapkričio 11 d., 5 
lapai; “Simo Kudirkos teismo 
procesas”, kun. Sigito Tamke- 
vičiaus pareiškimas 1970 vasario 
7 ir t.t.

Kratos metu užėjusioms į butą 
Vandai Kudukytei, gyv. 
Žirmūnų 81-3, ir Onai Česnule
vičiūtei, gyv. Kaune, Signalo 3, 
buvo paimtos jų užrašų knygutės 
su adresais ir telefonų numeriais 
bei kalėdiniai atvirukai.

Vincentą Vertelkaitę pirmą 
kartą po kratos tardė KGB kapi
tonas Vidzėnas, po to antrą kartą 
saugumietis Valaitis, trečią kartą 
taip pat Valaitis. Kai kurias kny

gas, dvi rašomąsias mašinėles 
grąžino, taip pat grąžino magne
tofono juosteles.

Kratė ir seserį
1986 gruodžio 9 buvo padary

ta krata pas Joaną Vertelkaitę, 
gyv. Vilniuje Taikos 110-19, 
(Vincentos Vertelkaitės seserį), 
ieškant Vilkaviškyje pagamintų 
leidinių. . <» ♦

Saugumiečiai paėmė ir ne
grąžino apie 750 katekizmų, Lie
tuvos Enciklopedijos 15-to tomo 
3 egz. (išleista JAV), “Pasi
kalbėjimai su mažaisiais apie 
Jėzų” apie 15 egz., B. Brazdžio
nio “Poezijos pilnatis”, A. Ma
ceinos “Niekšybės paslaptis” ir 
kt.

Šimtai egzempliorių 
atimta knygų

1986 gruodžio 9 saugumiečiai 
padarė kratą pas Aldoną Matuse
vičiūtę, gyv. Vilniuje. Taikos 8- 
19; kratos metu paimta: A. Ma
ceinos “Niekšybės paslaptis” 200 
egz., padauginta elektrografiniu 
būdu, knygos “Dovydaitis”, “M. 
K. Čiurlionis kūrėjas ir žmogus”; 
B. Brazdžionis “Poezijos pilnati- 
s”; Girnius “Tauta ir tautinė išti
kimybė” apie 500-600 egtz., pa
dauginta elektrografiniu būdu ir 
kt.

Tardo, grasina, baugina
Vdriius. 1986 gruodžio 9 buvo 

padaryta krata pas Alfonsą Vin-

Tautos Fondo Taryba. Sėdi iš k. Rima Gudaitienė, Jadvyga Vytuvienė, pirmininkas 
Aleksandras Daunys, Romualda Šidlauskienė, Irena Banaitienė, II-oje eilėje iš k. dr. 
Jonas Stiklorius, Algis Vedeckas, Jurgis Valaitis, Jurgis Bobelis, Vytautas Kulpa, Liūtas 
Grinius ir Juozas Giedraitis. Nuotr. LTamošaičio

SKUBI PAGALBA GRAŽULIUI

Petras Gražulis už dalyvavi
mą taikingose demonstracijo
se — Maironio minėjime Kau
ne, Latvijos nepriklausomybės 
šventėje Rygoje ir pan., nors ir 
atlikęs karinę tarnybą, vėl buvo 
pasauktas į karinius apmoky
mus. Už pakartotino kvietimo 
tarnauti sovietinėjearmijoje atsi
sakymą, Petras Gražulis turėjo 
atlikti 10 mėnesių bausmę Pra
vieniškių lageryje, Kaišiadorių 
rajone.

Pakartotinai jis buvo patalpin
tas į karcerį, kur paskelbdavo 
bado streiką. Jo adresas: Kaunas, 
Pravieniškės, OC-12-21, Petras 
Gražulis.

Paskutiniu laiku jo sveikata 
yra labai silpna ir jam gręsia mir
ties pavojus. Washingtono Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos skyrius 
organizuoja telegramų pagalbos 
vajų. Telegramos siųstinos JAV

dovąirjotėvus. Pas Alfonsą Vin- 
clovą namuose paėmė knygos 
“įstoki religiji” originalą.
* 1986 gruodžio 16 Vilniaus 
KGB tardytojas V. M. Sokolov- 
>kis tardė Inetą Tamošiūnienę. 
Klausinėjo, ar pažįsta Gediminą 
Jakubčionį, nuo kada pažįsta, 
kaip gali G. Jakubčionį 
apibūdinti.

į šiuos klausimus tardomoji at- 
sakė:“Jis labai gabus specialistas 
baigė Maskvos Baumano aukš
tąją Technikos mokyklą, kur net 
įstoti nepaprastai sunku. O baigė 
dar raudonu diplomu. Enimse 
jis buvo padaręs kelis išradi
mus”.

Toliau čekistas domėjosi G. 
Jakubčionio veikla “Blaivybės 
draugijoje”. Tvirtino, kad G. Ja
kubčionis draugijos narių tarpe 
platino pogrindinę literatūrą. 
Tardomoji visa tai kategoriškai 
paneigė.

į tai čekistas Sokolovskis at
sakė: “Mes tiksliai žinome, kad 
Jakubčionis jums netgi į namus 
atnešdavo pogrindinę literatūrą 
tiesiai iš dauginimo bazės”.

“Na, žinote, gerbiamasis, šito 
tai jau per daug! Pamanykit, jie 
tiksliai žino! Kas darosi mano 
bute, težino buto sienos! Jeigu 
žmogus ateina pas mane su dide
liu krepšiu, tai anaiptol nereiš- 

' «$aa, kad amžinau, kas jame yra,

(nukeltaį 2 psl.)

valstybės sekretoriui Shultzui ir 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
Dubyninui.

Skambinant 1-800-257-4900 
paprašyti operatoriaus 9427. Jei 
telegrama siunčiama Shultzui tai 
naudoti “message one”, jei tik

Vatikano delegacija, nuvykusi 
į Maskvą, kur buvo minima kri
kščionybės 1000 metų sukaktis, 
viešai iškėlė Ukrainos bizantiškų 
aPeigV katalikų Bažnyčios klau
simą. Tą bažnyčią Stalinas prie
varta panaikino ir įjungė į stačia
tikių Bažnyčią. Taip pat iškėlė ir 
katalikų teises Sovietų Sąjungoje 
ir ypač Lietuvoje.

Kardinolą Casarolli Maskvoje 
aplankė rytų apeigų katalikų de-

VATIKANO DELEGACIJA 
IŠKĖLĖ LIETUVOS KLAUSIMĄ

Vatikano radijo dienraštis 
birželio 16 paskelbė pasikalbėji
mą su Bažnyčios viešųjų reikalų 
tarybos sekretoriaus pavaduoto
ju prel. Audriu Bačkiu, dalyva
vusiu Apaštalų Sosto oficialioje 
delegacijoje Kijevo Rus’ios “kri
kšto“ tūkstantmečio jubilie
jinėse iškilmėse Maskvoje. Kar
dinolo valstybės sekretorius Ca- 
saroli vadovaujama delegacija 
būdama Maskvoje susitiko su so
vietinės valdžios aukščiausiais 
atstovais, birželio 13 su kompar
tijos generaliniu sekretorium 
Gorbačiovu.

Vatikano radijo dienraščio ko
respondentas Antonio Mancini 
pokalbį su prel. Bačkiu pravedė 
itališkai. Pirmasis klausimas, 
kurį korespondentas pareiškė 
prel. Bačkiui buvo toks: Apašta
lų Sosto oficialiosios delegacijos 
susitikimai susovietinės valdžios 
atstovais yra aptariami kaip isto
rinės reikšmės, Kuriais elemen
tais remiantis galima būtų patei
sinti šių susitikimų išskirtinį 
pobūdį?

Į šį klausimą prel. Bačkis at
sakė:

Siekiant pilnai suprasti įvykio 
reikšmę, pravartu įsigilinti į jo 
aplinkybes. Kardinolo valstybės 
sekretoriaus susitikimas su ge
neraliniu sekretorium Gorbačio-

- vu įvyko išskirtine proga, Kijevo 
Rus’jos “krikšto“ tūkstantmečio 
jubiliejinių iškilmių rėmuose. 
Šios iškilmės įvyko su valdžios 
leidimu ir valdžiai pritariant, tad 
negalima nepastebėti, kad sovie
tinė valstybė tuo būdu viešai pri-

1 pažino religinių bendruomenių 
; vaidmenį ir jom priklausančią 
' vietą šiuo laikiniame sovietų vi- 
1 suomeniniame gyvenime.

Čia aš pirmiausia turiu ome
ny, tęsė prel. Bačkis, rusų stačia
tikių Bažnyčią, bet taip pat ir ka
talikų Bažnyčią bei visas kitas

Dubyninui — “message two”, 
jei abiems — “message one and 
two”. Kaina už vieną telegramą 
5.75 dol, už dvi — 10.75 dol. 
Mokestis bus įskaitomas į ateina
nčią telefono sąskaitą. Pranešti 
savo vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį. Visi kviečiami 
prie šio kilnaus sumanymo pri
sidėti.

legacija su dviem vyskupais.
Šį įvykį savo skaitytojams pri

minė Our Sunday Visitor 
birželio 26 laidoje.

Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo konferencija po ilgai trukusių 
diskusijų nepajėgė surasti ben
dro pareiškimo dėl didelių nuo
monių skirtumų tarp Vakarų ir 
Rytų blokų ir trečiojo pasaulio 
valstybių. .

Sovietų Sąjungos teritorijoje 
esančias religines bendruome
nes. Kitas naujas elementas, su
keliąs vilčių tarp tikinčiųjų o taip 
pat ir visuomenėje, kalbėjo prel. 
Bačkis, yra pranešimas apie 
ruošiamą naują įstatymą sąžinės 
laisvės klausimu, įstatymą, ku
riuo būtų reikiamai atsižvelgta į 
religinių bendruomenių intere
sus ir troškimus. Visa tai sudarė 
palankias sąlygas pasiuntimui į 
Maskvą aukščiausioje lygio 
Apaštalų Sosto delegacijos, va
dovaujamos kardinolo valstybės 
sekretoriaus.

Prel. Bačkis pridūrė, kad 
Apaštalų Sosto atstovus su dide
liu nuoširdumu priėmė stačiati
kių Bažnyčia, o taip pat su pagar
ba ir nuoširdumu ir civilinės 
valdžios atstovai, kaip tai liudija 
oficialūs susitikimai, tarp jų ir 
svarbiausiai — su kompartijos 
generaliniu sekretorium Gor
bačiovu. Prel. Bačkis priminė, 
kad dieną prieš tai, kardinolą Ca- 
sarolį priėmė taip pat Religijų 
reikalų taryba. Sis pokalbis su- 
steikė progą sovietų pareigūnam 
iškelti Apaštlų Sostui kai kuriuos 
klausimus, o Apaštalų Sosto at
stovam išdėstyti kai kurias kata
likų Bažnyčios gyvenimą liečia
nčias svarbias ir skubaus spren
dimo laukiančias problemas.

Į Vatikano radijo dienraščio 
korespondento klausimą, kokie 
buvo Apaštalų Sosto atstovų su
sirinkimo Kremliuj pagrindiniai 
tikslai, prel. Bačkis atsakė, kad 
pagrindinis tikslas buvo įteikti 
generaliniam sekretoriui Gor
bačiovui Šv. Tėvo Jono Pauliaus 
II asmeninį laišką. Tame laiške, 
tarp kita ko, buvo reiškiamas 
troškimas, kad būtų prieita prie 
kokio nors pobūdžio pastovių 
kontaktų su sovietine vyriausy
be. Tokie kontaktai sudarytų ga
limybę apsvarstyti ne tik abiem 
pusėm rūpiamas tarptautinio 
pobūdžio problemas, bet taip 
pat, ypač kiek tai liečia Apaštalų 
Sostą, katalikų Bažnyčios gyve
nimą liečiančius klausimus.

Prel. Bačkis šia proga pri
minė, kad jau nuo kelių dešimt
mečių Apaštalų Sosto atstovai 
palaiko pastovius ryšius su Len
kijos, Vengrijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos ir kitų kraštų atitin
kamomis valdžios įstaigomis ir 
kad šie ryšiai suteikia galimybę 
abipusiškai apsvarstyti katalikų 
bendruomenių atitinkamuose 
kraštuose problemas! Su Sovietų 
Sąjunga Apaštalų Sostas iki šiol 
neturėjo galimybės palaikyti to
kių pastovių ryšių. Tad susitiki
mas su Gorbačiovu yra tuo svar
bus, kad galbūt galės atverti ke
lią dialogui.

Prel. Bačkis pabrėžė, kad to
kio aukšto lygio susitikimas jau 
savaime yra svarbus įvykis: jis 
liudija sovietinės vyriausybės 
dėmesį Apaštalų Sostui ir jo 
vaidmens įvertinimą. Susitiki
mas buvo atviras ir nuo širdus, 
o tai teikia gerų vilčių ateičiai. 
Pokalbio metu taip pat 
paaiškėjo, kad nors ir turint skir
tingas pažiūras į žmogų, yra įma
noma suderinti mūsų, tai yra 
Bažnyčios pastangas, kuriomis 
siekiama sudaryti žmogui gere
snio gyvenimo sąlygas tiek asme
ninėje, tiek visuomeninėje ir so
cialinėje plotmėje.

Prel. Audrys Bačkis baigė po
kalbį su Vatikano radijo dien
raščio korespondentu
pažymėdamas, kad abi pusės 
pasižadėjo giliau apmąstyti po
kalbiuose iškeltus klausimus, o 
iš sovietų pusės buvo užtikrinta, 
kad Šventojo Tėvo laiške paliesti 
klausimai bus apsvarstyti su visa 
derama atyda. Susitikimu Krem
liuje, pažymėjo prel. Bačkis,te
buvo padarytas pirmas žingsnis, 
atveriantis kelią kitiem, kontak
tam ateityje, kuriais galėtų būti 
sudaryta galimybė tinkamiausiu 
būdu ir dalykiškai tęsti pradėtąjį 
dialogą. KL



Savaitės 
įvykiai

Izraelio saugumo policija 
areštavo palestinietį, įtariamą 
subadžius Izraelio paskirtą bur
mistrą, o atvykę buldozeriai su
griovė jo namus, nors juose gy
veno sena motina.

Sovietinėse Arminijos ir 
Ar^rbaidžiano respublikose vėl 
įsižiebė streikų ir demostracijų 
bangos dėl Nagomo-Karabach 
srities priskyrimo Armėnijai. Ar
mėnijos komunistų partijos va
dui pažadėjus šį reikalą svarsty
ti Ararrienijos soviete, streikai 
buvo sustabdyti. Azerbaidžianas 
atkakliai priešinasi tą sritį perlei
sti Armėnijai.

Gyventojų išrinktas Haiti pre
zidentas Leslie F. Menigat paša
lino iš pareigų įtakingą armijos 
vadą gen. Henri Namphi ir kitus 
du generolus, bet netrukus paša
lintas vadas su savo šalininkais

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
Šakiai. Voverių devynmetės 

mokyklos internacionalinis klu
bas “Raudonasis gvazdikas” su
rengė broliškų respublikų vaikų 
draugystės dienas. į šventę atvy
ko Turkmėnijos, Azerbaidžano, 
Armėnijos ir Irkutsko srities mo
kyklų moksleiviai ir pedagogai. 
Draugystės maršrutai pirmiau
siai nuvedė į Kudirkos Nau
miestį. Paskui svečiai aplankė 
Vilnių ir Palangą.

Pirmoji lietuvių rašytojo kny
ga, išversta į slovakų kalba, buvo 
1955 m. Bratislavoje išleistas A. 
Gudaičio-Guzevičiaus romanas 
“Kalvio Ignoto teisybė”. Po to 
įvairiu metu slovakų kalba išėjo 
J. Avyžiaus, V. Bubnio, M. Sluc- 
kio, R. Kašausko, V. Martin- 
kaus, L. Jacinevičiaus romanai. 
Paskutiniu metu Bratislavos lei
dykla “Smena” išleido pirmąją 
lietuvių rašytojų apsakymų anto

logiją, į kurią įeina J. Apučio, R. 
Klimo, R. Granausko, R. Šave- 
lio, A. Zurbos ir kitų apsakymai. 
Iš viso — septyniolikos lietuvių 
rašytojų kūriniai. Apsakymus į 
slovakų kalbą išvertė O. Bagino- 
va, R. Žiaranova-Dvorakova, M 
Kursą, M. Lesna ir M. Tokar. 
Antologija pavadinta “Erčia,kur 
gaivus vanduo”, pagal čia spau
sdinamo J. Apučio apsakymo pa
vadinimą.

Vilnius. Prie respublikos 
Mokslų Akademijos Zoologijos ir 
parazitologijos instituto įsikūręs 
pradėjo veikti mokslininkų koo
peratyvas “Biotechnika”. Jis 
imasi teikti organizacijoms, 
kolūkiams, taip pat pavieniams 
asmenims konsultacijas bei re
komendacijas dėl naujausių bio
logijos mokslo pasisekimų diegi
mo. Tokia parama daug kam rei
kalinga. Juk nemažą žalą gamtai

padaro netinkamai suprojektuo
tos ar neteisingai parinktose vie
tose pastatytos gyvulininkystės 
fermos, trąšų, cheminių 
medžiagų sandėliai. Pasikonsul
tavus su kooperatyvo “Biotech
nika” mokslininkais, to galima iš
vengti.

Kinorama “ Jauny stė-88”.
Tradicinė vaikų ir jaunimo kino 
šventė — kinorama “Jaunystė” 
-šiemet vyko Mažeikiuose.- Per 
tris dienas kinomėgėjams buvo 
surengta daugiau kaip 40 prem
jerų, susitikimų su aktoriais, 
režisieriais, kritikais ir visuo
menės veikėjais, teminių vaka
rų. Žiūrovai išvydo naujausius 
Lietuvos kino studijos filmus, 
susitiko su Leningrado kinema
tografininkų delegacija, viešėju
sia Lietuvoj, patys aktyviai daly
vavo pokalbiuose ir diskusijose, 
rinko geriausius filmus, leido 
sienlaikraštį.

S.L.K.

■■ . . ,

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkflėid Road, £«»t 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
•i*. išimtinais atvejais 516 757-2671. New YcrKo ofisas LKb patalpose; 
86 - 01 114th St, Rlchmond H i Ii, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 /amalea Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven N.Y. ”42'. Suteikia garsingas laisčius-. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244. .

BUYUS FUNERAL HOME Mario TeixeJra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 tafayette St. Oor A son Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos .aidctuves. .Mcaern.cs <cc.vc.cs c.-as saicomi-. 
Daug vietos automočil.a.r. pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUJIERAL HČME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-3393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠK) 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. Andrlušio klijentais.

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

užėmė prezidentūrą ir pats pasi
skelbė prezidentu, o išrinktasis 
prezidentas turėjo išvykti į Do- 
mininkos respubliką.
Sovietų Sąjungos komunistų 

partijos padaliniai šiuo metu 
vykdo atstovų į partijos konfe
renciją rinkimus. Aukštesnių pa
dalinių vadovybė dažnai igno
ruoja žemesnių padalinių išrink
tus atstovus, kurie remia gen. 
sekr. Gorbačiovo politiką. Dėlto 
kaiku ribose miestuose vyko de
monstracijos, protestuojančios 
nedemokratinį atstovų rinkimą.
Sovietų Sąjungos kariuo

menė, spaudžiama Afganistano 
partizanų, pasitraukė ir iš Kan- 
dahar miesto.

Izraelis gegužės mėn. išdavė 
sovietų žydams 1169 vizas, bet 
91prbc, arba 1059 žydai atvyko- 
ne j Izraelį, bet į JAV ir kitas 
Vakarų valstybes.

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikes

{atkelta iš 1 psl.)

Italijos laikraščiai plačiai pa
minėjo sovietinio žurnalo “Novy 
Mir” paskutiniame numeryje at
spausdintą straipsnį, kuriame 
pirmą kartą taip pat ir Leninas 
yra apkaltinamas žiaurių represi
nių priemonių panaudojimu 
prieš tuos, kurie priešinosi jo sa
vivališkai ir pragaištingai ekono
minei politikai, Net trisdešim
ties puslapių straipsnyje, pastebi 
Italijos laikraščiai, “Novy Mir” 
žurnalo bendradarbis Selyunin 
pirmą kartą įvairiais argumentais 
bando sugriauti mitą, kad “Leni
nas buvo visada teisus”. Straip
snio autorius nurodo Lenino pa
darytas įvairias nedovanotinas 
klaidas ekonominėje politikoje, 
kuri ne tik nepadėjo išspręsti 
anuometinę sunkią sovietų eko
nominę krize, bet ją dar labiau 
pagilino, sukeldama visiems 
žinomas tragiškas pasekmes. 
Straipsnio autorius primena, kad 
ne kas kitas, o kaip tik Leninas, 
kovodamas prieš vadinamus 
“liaudies priešus”, specialiu 
dekretu išplėtė kalėjimų tinklą, 
įsteigdamas nesuskaitomas pri
verčiamųjų darbų stovyklas.

o aš nesu įpratusi kraustyti savo 
svečių krepšius! Taigi, jūsų įro
dymai muilo burbulas!”,— at
sakė tardomoji.

Tamošiūnienei atsisakius 
kalbėti apie G. Jakubčionio veik
lą, čekistas ėmė grasinti: “Nega
dinkit su mumis santykių! Jūs tu
rite pagrindo mūsų nemėgti! 
Mes žinome, kieno jūs duktė, 
bet mes tikrai nenorime jums 
nieko blogo. Jūs gera inžinierė, 
darbe apie jus puikiai atsiliepia 
ir nesinorėtų, kad dėl jūsų užsi
spyrimo, po 20 metų inžinerinio 
darbo, jūs turėtumėte nemalo
numų—juk visur dabar mažina
mi etatai — o jūs turite du vąjr 
kus, neišmokėtas kooperatinio 
buto mokestis, vyras invalidas — 
be to, mes žinome, kur jis dabar 
ir jį galim ten užlaikyti... Turbūt 
iš tėvelio nemažai girdėjote apie

Mordovijos grožį — gal ten 
norėtumėt ir pabuvoti? O kaip 
vaikai?”

“Manau, gerbiamasis, šaliai 
reikalinga darbo jėga ir vaikus ji 
užaugins. O geri inžinieriai, net 
lageriuose reikalingi. Beje, 
mano tėvas net lageryje inžinie
riumi dirbo. Po to, kai nemokšų 
suprojektuotas geležinkelis su
byrėjo, atsiminė, kad sėdi spec
ialistas. Galit manęs nešantažuo
ti!”, — atkirto Tamošiūnienė ir 
paprašė negaišinti jai laiko 
tuščiais klausimais. 12 vai. tardy
mas buvo baigtas.

valdžios keliamiems reikalavi
mams, pranešti atitinkamiems 
organams.

Akcentavo, kad kunigas tėra 
tik kulto tarnas ir jo veikla priva
lo griežtai apsiriboti tik sakra
mentų teikimu tikintiesiems 
prašant. Lebedevo žodžiais, vie
ninteliai ir tikri bažnyčių šeimi
ninkai yra vadinami dvidešimtu
kai. Liepė griežtai kovoti su pa
rašų po neva tarybinę tikrovę 
šmeižiančiais pareiškimais rinki
mu, devocionalijų pardavinėji
mu.

Į klausimą, ar popiežius Jonas 
Paulius galės dalyvauti 600 metų 
Krikšto Jubiliejuje Lietuvoje, 
lektorius atsakė neigiamai. Pak
lausus, kodėl, paaiškino, jog po
piežius yra labai priešiškai nusi
teikęs Tarybų Sąjungos atžvil
giu. Lebedevd žodžiais, jis net' 
socialistinės Lietuvos ijepri- 
pažįsta.

Į klausimą, kodėl vysk. Julijo
nas Steponavičius jau daugiau 
nei 25 metai laikomas tremtyje, 
RRT įgaliotinio pavaduotojas at
sakė, kad tai pe valdžios reikalas, 
o vysk. J. Steponavičių į Žagarę

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Clueens, 
N.Y. ■'■'.368. Telef. 779 - 5156.
<■■ ____ i ..

.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, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shetters. Suinteresuoti skambin- 
kltė 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.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai“, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 234 Sunlit 
Dr Watchung, N J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

Izraelio ministerių kabinę 
tas nutarė imtis žygių priversti 
iš Sovietų Sąjungos į Izraelį emi
gruojančius žydus vykti tik į Iz
raelį.

Sovietinės Estijos komunistų 
partijos vadas Kari G. Vaino 
buvo atleistas iš pareigų, o į jo 
vietą buvo paskirtas Gorbačiovo 
reformų šalininkas diplomatas 
Vaino Valas. -

Čekoslovakijos Charta 77 na
riai buvo suorganizavę dviejų 
dienų Rytų-Vakarų santykių se
minarą Prahoje, kuriame dalyva
vo ir apie 40 užsieniečių. Policija 
seminaro darbų neleido vykdyti: 
vietinius areštavo, o užsie
niečius ištrėmė iš krašto.

Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Agostino Casaro- 
li su kitais atstovais atvykęs į kri
kščionybės 1000 metų sukakties 
minėjimą, buvo susitikęs suUk- 
rainos pogrindžio katalikų 2 vy
skupais ir 3 kunigais.

Visą laikę sekite kunigus
Šauliai. 1987 kovo31 Religijų 

reikalų tarybos įgaliotinio pava
duotojas Lebedevas ir Šiaulių 
miesto vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoja Gaurilči- 
kienė pravedė seminarą Šiaulių 

. miesto, ir rajono bažnytinių ko- 
mitetų'nariams.

Lebedevas susirinkusiems _ _ _ -
plačiai ąiškino apie Lietuvos Kri- dirbti vikaru paskyrė vyskupas, 
kšto;600 metų Jubiliejų ir pasi- mat nesilaikė tarybinių įstaty- 
ruošimą jam, primygtinai steng- ne
darnas įtikinti žmones, kad Iš seminaro tikintieji skirstėsi 
valdžią šiam pasiruošimui neda- prislėgti, jie tikėjosi atviresnių 
ro jokių trukdymų. diskusijų su valdžios pa

reigūnais, o šis pokalbis niekuo 
nesiskyrė nuo ankstesnių “sme
genų praplovimų”.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton.MA 02402. Tel. 
617-586-7209.

ro jokių trukdymų.
Jis akcentavo, kad kunigams 

eiti kunigiškas pareigas galima 
tik savo parapijos ribose, norint 
išvykti į kitą parapiją, reikalingas 
rajono vykdomojo komiteto lei
dimas. Šiuo klausimu lektorius 
neigiamai atsiliepė apie Žarėnų- 
Latvelių parapijų kleboną kun. 
Algirdą Pakamanį bei Bazilionių 
kleboną kun. Feliksą Baliūną.

Lebedevas suminėjo kelis lie
tuvių kunigus kurie pastoviai 
darbuojasi kitose sovietinėse re
spublikose, o tai, jo nuomone, 
jau nusikaltimas. Bažnytinių ko
mitetų nariams prisakė sekti ku
nigų pastoracinę veiklą, atidžiai 
klausyti jų sakomus pamokslus 
ir, pastebėjus ką nors priešiško

Lietuvių Fondo vakaronėje birželio 10 Jaunimo centre jaunieji spaudos bendradarbiai 
Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos abiturientai, su mokyklos vadovais, iš k. 
M. Polikaitis, G. Butts, inspektorė R. Kučienė,E. Tuskenytė, R. Putriutė ir direktorius 
J. Širka. Nuotr. Jono Tamulaičio

Gąsdina išmetimu iš 
darbo

Vilnius. 1986 gruodžio 16

KGB būstinėje buvo tardoma Jo
vita Niūniavąitė. Ją tardė čeki
stas Kulakauskas. Jis klausinėjo 
ar pažįsta Gediminą Jakubčionį, 
tvirtino, kad pokalbis nebus pa
naudotas teisme, kad nebus 
rašomas protokolas. Klausinėjo, 
kada ir kur su juo susipažino, ar 
neduodavo jai kokios nors lite
ratūros, o gal ji kam ką duodavo 
padauginti?

Atsakė, kad nei jis, nei ji jam ' 
jokios literatūros neduodavo. 
Nepatenkintas pokalbio rezulta
tais čekistas Kalakauskas grasi
no, jog prisidengę etatų mažini
mu, čekistai gali J. Niūniavaitę 
išmesti iš darbo.

Tardė net 6 valandas
Kapčiamiestis (Lazdijų raj.). 

1987 vasario 19 Gintautas Saka
vičius, gyvenantis Kapčiamie
styje, buvo iškviestas į VSK 
būstinę Vilniuje pas tardytoją 
Buzinską.

Prokuroro pavaduotojas Bu- 
kučionis ir tardytojas Buzinskas 
teiravosi ką G. Sakavičius žinąs 
apie “LKB Kroniką”. Jaunuoliui 
atsakius neigiamai, pareigūnai 
jam pateikė kažkokią literatūrą 
ir vertė prisipažinti, kad tai jo.
G. Sakavičius tai neigė. Jaunuo
lis buvo tardomas daugiau kaip
6 valandas G. Sakavičius po apk
lausos protokolu nepasirašė

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages, prlce 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 “Uthuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI' 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-
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MEMORIALS

66-S6WST. MfDDI.E VIl.l.AGE. ŲVEEN'S. X Y 
BirONES (7IH) 326 - 1282 326 - 3130

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
FONAS 

U.37J’33

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TĘAVEL SERVICE 
2129 KNA PP STREET

BROOKLYN, N.Y, 11229 * .
TEL: 718 769 - 3ŠAO
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Tegyvuoja Lietuvos vyčiai
Liepos 28-31 Washingtone, 

D. C., bus Lietuvos vyčių jubi
liejinis seimas. Šiemet jie šve
nčia. 75 metų sukaktį. Tai viena 
iš didžiausių Amerikos lietuvių 
organizacijų. Ji turi arti 5000 na
rių, o gal dabar jubiliejinio seimo 
proga bus prašokusi tą skaičių.

Vyčiai, įsikūrę prieš 75 metus, 
tikrai nužygiavo ilgą istorijos ir 
veiklos kelią. Pradžioje su dide
liu entuziazmu jie vaidino, 
mokėsi lietuvių kalbos, rengė 
demonstracijas, * apjungdami 
plačias jaunimo mases. Vėliau jų 
organizacija ėmė skursti, 
pradėjo nesusivokti savo paskir
tyje, nebesurado darbo dabarty
je. Vyčių veikla nusilpo ir Antro
jo pasaulinio karo metu. Bet po 
karo ši veikla išsijudino.

Į vyčių veiklą įsijungė nemaža 
naujųjų ateivių, bet ne tai išplėtė 
jų sąjūdį. Amerikoje buvo šimtai 
jaunimo, gimusių ir augusių čia; 
jaunimo, kuris buvo pamiršęs 
savo “šaknis”, nebesirūpino tėvų 
kraštu, skubėjo ir nyko ameri
kietiškame gyvenime. Kai Ame
rikoje kilo sąjūdis, kad reikia 
branginti savo etnografinę 
kilmę, kai imta visur ieškoti 
praeities ir kilmės, savo šaknų, 
tada daug kas įsijungė į vyčius. 
Ypač ten įsijungė ir atsigavo kuo
pos, kur buvo veiklūs vienas ar 
keli vyčiai. Taip pavyzdžiui, 
išaugo New Haveno, Conn., 
kuopa, kuri jau buvo visai numi
rusi.

Ir čia yra labai graži ir labai 
reikalinga vyčių paskirtis—bur
ti lietuviškos kilmės ameri
kiečius, juos prilaikyti lietuviš
kame interesų pasaulyje, juos 
įtraukti į konkrečią veiklą, kovo
jant dėl Lietuvos interesų.

Ši vyčių veikla ypač išsivystė 
po antrojo pasaulinio karo, kai 
reikėjo daug kur reaguoti dėl 
Lietuvos reikalų. Taip susidarė 
ir specialus vienetas — Lietuvos

I

reikalų komitetas, kuris surenka 
iš spaudos medžiagą, ją pask
leidžia vyčių tarpe ir paaiškina 
kam rašyti, kur lankytis, ką 
kalbėti. Taip lietuviškas balsas 
pasidarė nepasklidęs, bet su
glaustas, ne vieno balsas, bet 
šimtų balsai.

Vyčiai yra išrūpinę visokias 
lietuvių dienas, proklamacijas, 
priėję prie miesto burmistrų, 
prie valstybės gubernatorių ir vi
sur laimėje šį bei tą lietuviškam 
reikalui.

Gyvenime nuolat vyksta kaita 
ir diferencijacija. Čia gimę ir 
augę, lengvai pasisavino anglų 
kalbą, o lietuvių kalba pamažu 
priduso, gal net visai liko užmi
ršta. bet ir šie žmonės nori prisi
jungti prie lietuviškos veiklos. Ir 
gali prisijungti, tokius pirmiau
sia ir įsijungia Lietuvos vyčiai. tis.

veikėte Lietuvos vyčių organiza
cijoje. Visi tai praturtino lietuvių 
tautą, jos išeiviją ir gaivino Lie
tuvos problemas ir jas palaikė 
gyvas.

Būkite ryžtingi, organizuoki- 
tės, tvirtėkite ir pieškite savo 
veiklą ir visas sritis. Pritraukite 

. kuo daugiausia čia gimusių ir au
gusių asmenų, kad per jų pažin- 

asmeninę ir visuomeninę 
Tai yra labai svarbu. veiklą būtų kuo plačiausiai išgar-

Juk gerai žinonįą, kaip veikia sinta lietuvių tautos gilus religin- 
kitų tautų panašios organizaci- gumas, jos pastangos dabar ko
jos. Jos tiesiog klesti ir labai daug vojant dėl religinės laisvės. Lie- 
pagelbsti savo tėvų kraštui. 
Amerikoje daug kas pamiršo 
savo tėvų kalbą, bet ryšių su tėvų 
kraštu nenutraukė, — jie turi 
savo klubus, kur, angliškai 
kalbėdami, diskutuoja savo tėvų 
krašto problemas. Žydų Ameri
koje yra gana daug^ Didesnė jų „ 
dalis kalba tik angliškai. O kaip 
jie remia Izraelio reikalus!

Tad ir Lietuvos vyčiai, atėję 
75 metų kelią, vėl turi daug 
uždavinių, svarbių reikalų. Jų 
veikla tikrai būtina ir labai reika
linga Lietuvai bei visiems lietu
viams.

Sveikiname Lietuvos vyčių ju
biliejinį 75 metų seimą!

Dėkojame visiems vyčiams, 
kad susirado savo “šaknis” ir " 
atėjo papildyti, praplėsti lietu
višką veiklą. Dėkojame ir už 
atliktus darbus. Dėkojame vi- . 
siems pirmininkams, vadams, 
kurie nesigailėjote laiko ir

.. . . MASINĖJE DEMONSTRACIJOJE VILNIUJE 
paaiškėjo, kad Lietuvos komuni- REIKALAUJAMA LIETUVAI SUVERENUMO
_A.__ ______ ________________ _______________________

Vilniuje birželio 24 įvyko ma- 

stų partijoje pasireiškė suskili
mas, vienai jos daliai viešai pasi-

. sakant už Lietuvos suverenumo
atkūrimą. Apie tai Pasaulio Pa-
baltiečių Tarybos biurui Stra- Kalbėtojai, kurių tarpe buvo 

Isbourge telefonu pranešė žino
mas žmogaus teisių veikėjas ir
naujai įsteigto “Demokratinio 

k Sąjūdžio” vadovaujantis narys, 
B Povilas Pečeliūnas.

Pagal šį pranešimą demon
stracijoje dalyvavo per 70 tūks
tančių žmonių, kurių tarpe buvo 
taip pat partijos centro komiteto 
narys, Algirdas Brazauskas, Vil
niaus partinio komiteto pirmasis 
sekretorius Kęstutis Zaleckis, 
bei komjaunimo pirmasis sekre
torius Mašaitis. Jie sugestyviai 
tris kartus demonstrantų pak
lausė, ar Lietuvos komunistų 
partijos generalinio sekretoriaus . 
pavaduotojas, rusas Mitkin’as 
gali būti toliau partijoje toleruo-

tuvos apsisprendimas būti ne
priklausomai.

Gyvuokite, Lietuvos vyčiai,
nes jūs tarnaujate Tautai ir
Bažnyčiai! Tegu Dievas laimina jiūnas "avo pranZšime Pabal- 
Jūsų veiklą!

Larnaka Kipro saloje. Švč. Lozoriaus šventovė. Nuotr. kun. 
prof. A. Rubšio

jamas. Minia tris kart atsakė: “ša
lin jį!” 

inteligentijos atstovų, meninin
kų ir partijos pareigūnų bei žmo
gaus teisių veikėjų, vieningai 
reikalavo sugrąžinti Lietuvai val
stybinį suverenumą, remiantis 
Sovietų Sąjungos konstitucijos 
73 straipsniu. Jie vieningai rei
kalavo, kad Lietuva galėtų pati 
tvarkytis savo viduje ir save at
stovauti užsienyje. Anot pra
nešimo, šios kalbos buvo triukš
mingu pritarimu ir šūkiais “Su
verenumas! Suverenumas!” pa
lydėtos.

Pateikti reikalavimai pirmiau
sia buvo taikomi Maskvoje pra
sidėsiančiai XIX-jai partijos kon
ferencijai. Daugelis jų punktų 
yra panašūs į Latvijos ir Estijos 
reikalavimus, būtent: leisti vėl 
naudoti tautinius simbolius bei 
Tautos himną, kuriuos 1940 m. 
okupacinė Sovietų Sąjungos 
valdžia uždraudė; paskelbti lie
tuvių kalbą valstybine Lietuvos 
kalba; įvesti Lietuvos pilietybę; 
ir pavesti ūkio finansų, kredito 
bei muitų politiką Lietuvos val
stybės kontrolei. Lietuva galėtų 
likti sujungta su Sovietų Sąjunga 
konfederacinės unijos formą.

“Demokratinio sąjūdžio”tary- 
ba pranešė, kad ji išleido savo 
necenzūruotą organą. Valsty
binės spaustuvės Vilniuje darbi
ninkų atstovas susirinkusiai mi
niai pasakė, kad jie šį organą savo 
laiku neapmokamai spausdina ir 
taip pat jam parūpins spausdini
mo reikmenis.

Žmogaus teisių gynėjas Peče- 

tiečių biurui Strasbourge 
pabrėžė faktą, kad birželio 24-os 
dienos demonstracijoje nei mili
cijos nei kitų saugumo organų 
nesimatė.

Jis ir kiti žmogaus teisių 
veikėjai šią padėtį laiko revoliu
cine ir neatmeta galimybės, kad 
į ją gali būti įsikišta pavartojant 
jėgą. Šių demonstracijų metu 
plevėsavo jūra iki šiol uždraustų 
lietuvių tautinių vėliavų. Buvo 
reikalauta jas ir taip pat uždrau

PERSITVARKYMO SĄJŪDIS LIETUVOJE 
IR BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAI

(Vilnius, birželio 16. LIC) 
Lietuvių Informacijos Centro 
žiniomis, Persitvarkymo sąjūdis 
įsteigtas Lietuvoje birželio 3, pa
rengė laišką TSKP Centro Komi
tetui dėl nedemokratiškai Lietu
voje renkamų delegatų į 19-ąją 
Partijos konferenciją. Sis laiškas 
buvo svarstomas uždaruose 
sąjūdžio tarybos posėdžiuose 
birželio 8 ir 12. Pastarajame 
posėdyje norėjo dalyvauti ir Lie
tuvos KP CK atstovas Stasys Im- 
brasas, bet taryba nubalsavo 
prieš ir valdžios atstovas atsi
prašęs, išėjo, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Vakarus jau anksčiau buvo pa
siekęs nusiskundimas, kad j Par
tijos konferenciją siunčiami se
nosios gvardijos, stalinistinių 
pažiūrų atstovai.

Birželio 13 vyko viešas Persit
varkymo sąjūdžio susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 500 žmo
nių, kartu su sąjūdžio taryba ir 
dviem valdžios atstovais — Im- 
brasu ir Paleckiu. Sąjūdis pasi
skirstė į darbo komisijas svarstyti 
opių socialinių, ekonominių, 
gamtos teršimo ir kitų specifinių 
problemų.

Iš Lietuvos pranešama, kad 
susirinkimo diskusijos, trukusios 
penkias valandas, buvo karštos, 
kartais chaotiškos. Jų metu iš su
sirinkimo išėjo Paleckis. Dėl 
konkrečių problemų buvo prašo
mi pasisakyti tų sričių special
istai, kurie taip pat dalyvavo su
sirinkime. Pagaliau buvo krei
piamasi į valdžios atstovą Imbra- 
są, kuris pasak liudininkų, 
sukėlė susirinkusiųjų nepasiten
kinimą savo nekompetentingais 
ir išsisukinėjančiais atsakymais. 

stą Lietuvos herbą vėl leisti ofi
cialiai naudoti. Demonstraciją, 
kuri vyko nuo 6:30 vai. iki 10 
vai. v. minia užbaigė sugiedojusi 
nepriklausomos Lietuvos him
ną.

Demonstracijos metu tvarką 
palaikė “Demokratinio sąjūdžio” 
pareigūnai su žaliais raikščiais 
ant rankovių. Tvarka, kaip pra
nešama, buvo pavyzdinga.

(Elta)

Zumalistas Tomkus pasiūlė 
susirinkimo dalyviams prisidėti 
prie birželio 14 rengiamos de
monstracijos Gedimino aikštėje. 
Persitvarkymo sąjūdis nutarė, 
kad bendram dalyvavimui dar 
neatėjo laikas ir paliko kiekvie
nam spręsti pagal savo sąžinę. 
Ta proga buvo pasiūlyta pagerbti 
minutės tyla Stalino trėmimų 
aukas, kurias paminėti kitą dieną 
rinkosi demonstrantai.

Savaitraščio Gimtasis kraštas 
redaktorius Algimantas Čekuolis 
siūlė sąjūdžio tarybai rengti at
skirą birželio trėmimų 
minėjimą. CK atstovas Imbrasas 
sakėsi niekuo negalįs padėti. 
Roko ansamblio Antis vadovas 
Algis Kaušpėdas, kuris taip pat 
yra šio Persitvarkymo sąjūdžio 
dalyvis, reikalavo valdžios duoti 
minėjimui salę, jei ne- — sakė 
sąjūdis eis demonstruoti į Gedi
mino aikštę. Imbrasas išsisu
kinėjo, sakydamas, kad salė 
brangiai kainuoja. Bet kitą dieną 
po valdžios pasitarimo, salę davė ' 
Žemės Ūkio ekonomikos institu- ■ 
te.

Birželio 14 Persitvarkymo 
sąjūdžio surengtas minėjimas 
vyko tuo pačiu metu, kaip ir de
monstracija Gedimino aikštėje 
— 19 valandą. Kaip nurodo šal
tiniai iš Lietuvos, šiame 
minėjime dalyvavo apie 200 
žmonių. Kalbėtojai, tarp jų ir 
poetas Justinas Marcinkevičius, 
liudijo apie Stalino laikų trėmi
mus, prisiminė to laiko siaubin
gus įvykius, bet —kaip

(nukelta į 4 psl.)
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Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS’
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Vasara Viduržemio jūros salo
se yra maloni. Šilta, bet ne tvan
ku. Gatvė į Larnakos centrą eina 
pajūriu palei uostą. Prieš dvi
dešimt metų Jame buvo tikra 
sausakimša. Mat tuomet Jungti
nių Amerikos Valstijų marinai 
buvo išsikėlę į Libaną. Per Lar
nakos uostą vyko jų aprūpinimas 
karo reikmenimis. Nūdien uoste 
tik prekybiniai laivai, — jie lau
kia eilės iškrovimui, nes kran
tinė mažoka. Turkijos invazija 
1974 m. privertė graikus — ld- 
priečius telkti savo prekybą į 
pietinį pajūrį: Lamaką, Lima- 
solį, Palos.

Paplūdimys prie Larnakos yra 
itin patrauklus anglams, vo
kiečiams ir skandinavams. Nau
jutėliai prabangūs viešbučiai, 
palmių skėčiu dengta pajūrio 
gatvė su alinėmis, valgyklomis ir 
restoranais su gėlėtais kiemeliais 
patraukia dėnjesį. Turistų ir čia 
nedaug.

Mane suviliota alinė

“Theos” — “Dievas”. Nejaugi 
nėra nieko švento pasaulyje! Be 
alaus, čia galima vaišintis sriuba, 
ant iešmo kepta aviena bei žuvi
mis ir daržovėmis. Alinė sienų 
neturi. Tik drobinis stogas saugo 
nuo saulės. Stalai mediniai, ne
dengti. Alinės gale matosi kro
snis. Spraksi ugnis, čirškia kep
tuvėse aviena ir šviežios žuvys. 
Pabuvoti alinėje smagu.

Larnaka kadaise vadinosi 
Kitlum (Kition)

Archeologai Kipru labai domi
si. Neaplenkia jie nė Larnakos. 
Tai liudija šiuolaikiniai kasinėji-* 
mai ir muziejai. Pasak senovės 
padavimo, kadaise čia būta Ki- 
tium, — arba Kition, — miesto, 
kutį įkūręs Nojaus vaikaitis Kiti
mas (Khittim) po.Tvano. Archeo
logai atpažįsta tik vėlesnę miesto 
kilmę,—XII a. prieš Kristų. Mi- 
keniečiai, — graikai iš Mikėnų 
(Mycenae) Peleponese, —: 

įsikūrė naujasėdiją su kiklo- 
pinėmis (mitologinio Kiklopo su
neštų milžiniškų akmenų) apsau
gos sienomis. Senasis Kitium’as 
buvo ir Zenono, stoikų filosofijos 
pradininko, gimtinė. Jis mokė 
Atėnuose žmogų būti savaran
kišku ir vispusiškai pasitikėti sa
vimi. . .

Beganijos Lozorius
— Kitium’o vyskupas

Užeinu į knygyną, nes noriu 
nusipirkti patikimą Kipro istori
jos knygą. Savininkas paslaugus 
ir žiningas.

— Ar jau aplankėte mūsų vy
skupą Lozorių? klausia.

— Lozorių? nustembu.
— Taip! Marijos ir Mortos 

brolį iš Betanijos.
Pasak Larnakos legendos, Lo

zorius turėjo bėgti iš Palestinos 
dėl žydų persekiojimo. Svar
biausias įvykis Kipro istorijoje 
buvo krikščionybės priėmimas. 
Apaštalų darbų knyga pasakoja, 
kad apaštalas Paulius, lydimas 
Barnabo ir Morkaus, atkeliavo į 
Kiprą maždaug 45-aisiais metais 
po Kristaus. Barnabas buvo 
judėjas iš Kipro. Jis, po penkerių 
metų antrukart lankydamas savo 
gimtąjį kraštą, pašventinęs vy
skupu bėglį Lozorių.

Pagarbą vyskupui Lozoriui 
liudija sena ortodoksų krikščio
nių šventovė. Ji netoli nuo kny
gyno. Pati šventovė iš vidu

ramžių, o Lozoriaus karstas — 
sarkofagas liudija gilią senovę. 
Ortodoksų kunigas su vešlia bar
zda užšnekina. Visu nuoširdumu 
užtikrina, kad čia tikrai yra šv. 
Lozoriaus, pirmojo Larnakos vy
skupo, kapas. Jis man papasakoja 
it daugiau apie Šv. Lozoriaus 
šventovę.

Šv. Lozoriaus šventovė yra 
svarbiausia Larnakos krikščionių 
vieta. Ją pastatė Bizantijos impe
ratorius Leonas VI tarp 886 - 912 
metų, atradus šv. Lozoriaus re
likvijas Šv. Apaštalų šventovėje 
Konstantinopolyje. Po didžiuoju 
altoriumi yra keletas sarkofagų 
iš romėnų laikotarpio. Tikima, 
kad viename iš jų buvo šv. Lozo
riaus kūnas. Pati šventovė rodo, 
kad ji buvo taisoma ir pritaikoma 
naujoms sąlygoms šimtmečių 
būvyje. Kairioji šventovės nava 
turi ir lotynišką kryžių. Įdomu, 
kad Mergelės Marijos ikona Šv. 
Lozoriaus šventovėje primena 
rusiškų ikonų stilių. ’

Ortodoksai, kaip ir katalikai, 
lankydami šventųjų kapus, 
uždega žvakutę ir palieka auką. 
Kunigo padedamas, uždegu žva
kutę. Prieštarauti kunigui ar pa
reikšti abejonę nesiryžtu, nors ir 
abejoju vietos istoriškumu.

Kitium’as vėlesnėje istorijoje 
tapęs Larnaka, buvo Šv. Žemės 
— Palestinos lankytojų prietil
tis. Per Lamaką buvo vežama 
daiktai ir relikvijos iš Šv. Žemės. 

Labai galima, kad kai kurie jų 
buvo palikti pakeliui. Veltui ieš
kau duomenų iš istorijos apie 
pirmuosius krikščionybės šimt
mečius Kipre. Viena aišku, kad 
IV a. — Konstantino Didžiojo 
laikotarpiu — krikščionys buvo 
gausūs, turėjo daug įtakos ir su
darė gyventojų daugumą.

Ieškojau visę dieną...
Apėjau bemaž visą Lamaką 

pėsčiomis. Grįžus į viešbutį, 
girdžiu “Jūsų ieškojau visą die
ną... ” Vaikinas — taksi vairuoto
jas, kuris mane vakar naktį 
atvežė į viešbutį, tiesia man ran
ką su “Kalispera sus” (Gerą vaka
rą!). Jis turi pasiūlymą: Parodyti 
man Kiprą. Vežtų savo taksiu. 
Kipre ne visiems užtenka darbo. 
Ir šis vaikinas ieško progos 
uždirbti. Gaila tik, kad man per- 
brangu, o jam perpigu. Be to, 
kelionės autobusu sudaro progą 
pabendrauti su žmonėmis.

“Royial Ris” restorane
Vakare grįžtu į netolimą 

pajūrį, kur sporto aikštelėse, 
alinėse, restoranuose mėgaujasi 
ne tię^ turistai, — jų labai ne
daug, — bet vietiriiai kipriečiai. 
“Royial Ris” — Karališki ryžiai 
vardu restoranas patraukia mane 
neįprastu vardu. Viena, mane 
domina riba tarp bulvių—Euro
pos ir ryžių — Artimųjų Rytų. 

Antra, restorano vardo rašymas, 
— vietoje “Royal Rice” rašoma 
“Royial Ris”. Paplūdimio resto
ranai nėra ištaigingi ir brangūs. 
Didieji viešbučiai tokius turi.

Royial Ris viešbutyje šiuo 
metu padavėjų daugiau negu 
svečių. Svečiai įdomūs: pavie
niai, kaip ir aš, vyrų bei moterų 
poros ir grupės. Šiaurės euro
piečius lengva atpažinti, kitus — 
tamsiaplaukius ir saulės nuru
dintus sunkiau. Tik iš kalbos gali 
spėti juos esant kipriečius, grai
kus, arabus, izraelitus. Arabai 
vyraja —libaniečiai, sirai, egip
tiečiai. Padavėjai abiejose resto
rano tarpduriuose kviečia praei
vius vidun, rodydami meniu — 
valgaraštį ir vesdami prie jau pa
ruoštų valgių and didžiulės kro
snies restorano kampe.

Valgyti žmonės neskuba. Po
kalbis darosi garsesnis, girdisi 
daug juoko. Mat vakaras žaidžia 
įlankoje. Be to, svečiai girkšnojo 
vyną. O jo gausu. Kipro vynai 
geri, — balti ir raudoni su die
vaičių vardais. Atrodo, kad dau
gumas svečių apsisprendžia ger
ti baltąjį, Afrodites - vardu 
paženklintą vyną. Vakaras ap
gaubia paplūdimį. Pajūryje tam
su. Tik alines ir sporto aikšteles 
apšviečia spalvotos šviesos.

(Bus daugiau)



NAUJA P L B VADOVYBE
Pasaulio LB VII seime Toron

te birželio 29, kaip telefonu pra
nešė Kęstutis Miklas, specialus 
Darbininko korespondentas, iš
rinkta nauja PLB vadovybė. Bal
savo 99 atstovai.

Į PLB valdybą kandidatavo du 
sąrašai: vienam vadovavo dr. P. 
Kisielius — gavo 33 balsus, ki
tam — dr. V. Bieliauskas — gavo 
65 balsus.

Naujoji PLB valdyba bus to

LIETUVIŲ KOLEGIJA ROMOJE 
KREIPIASI 1 VISUS LIETUVIUS

Balandžio 24 — pasaulinėje 
dvasinių pašaukimų dienoje 
meldėmės ir už lietuviuškus 
pašaukimus, kurių mums taip 
reikia. Karšta ir nuolatinė malda 
yra viena iš pagrindinių sąlygų, 
kurią Viešpats pastatė, kad 
“Tėvas siųstų daugiau darbinin
kų j savo pjūtį”. Tad neturime 
ribotis tiktai viena maldos diena, 
bet ir kasdien savo maldose bei 
geruose darbuose stenkimės pri
siminti lietuviškų dvasinių 
pašaukimų reikalą.

Šį pirmąjį kartą kreipiuosi į vi
sus tautiečius (-tęs) daugiau 
žemiškais bei medžiaginiais rei
kalais, liečiančiais mūsų kolegiją 
(seminariją) Romoje.

Lietuvių Šv. Kazimiero kole
gija yra ne vien seminarija, bet 
taip pat ir vienintelis lietuvių 
dvasinis centras Romoje ir visoje 
Italijoje, be to, jis yra ir liks atei
tyje vienintelis neoficialus pasto
vus ryšys Lietuvos tikinčiųjų, 
ypač esančių už Lietuvos ribų su 
Šv. Sostu. Iki šiol jos išlaiky mu 
rūpinosi lietuviai geradariai lai- 
svajame pasaulyje. Jei kada nors ; auklėtiniui diakonui Pauliui Ma- 
.Dievo planuose Lietuvos laisvės 
durys prasidarys, Lietuvos epi
skopatas jau turės savo kolegiją 
krikščionybės centre pastatytą 
ant stiprių pagrindų ir galės ją 
toliau patys globoti.

Tad ir kreipiuosi į Jus su reika
lu, kurį jau reikėjo iškelti prieš 
keletą metų: Šv. Kazimiero kole
gijos tolimesnis išlaikymas ir 
ypač jos ateities užtikrinimas. 
Kreipiamės į Jus dėl įvairių 
priežasčių: dolerio vertės per 
pusę nukritimas, labai pakilusio 
Italijoj pragyvenimo kainų augi
mas, kai kurių kolegijos pastatų 
skubių ir didesnių bei būtinų re-, 
montų darymas, o taip pat ir 
spartesnis kolegijos išlaikymo 
neliečiamo fondo (Endowment 
Fund) padidinimas.

Kolegijos išlaikymo neliečia
mo fondo (KINF) reikalas yra la
bai opus. Jį pradėjome 1984 m. 
Šv. Kazimiero 500 m. jubiliejaus 
proga, kai Lietuvos vyčiai “įsūni
jo” kolegiją ir pradėjo siųsti au
kas tam fondui. Vyčių įnašas 
(fondas) jau viršija 50,000 dol.

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDIS 
LIETUVOJE
(atkelta iš 3 psl.)

pažymėjo vienas minėjimo daly
vis — nesvarstė šio nusikaltimo 
priežasčių. Tai viešai ir aštriai 
buvo daroma per demonstraciją 
Gedimino aikštėje, kur buvo su
sirinkę apie 6000 žmonių, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras, remdamasis telefoniniais 
pranešimais iš Lietuvos.

Į Persitvarkymo sąjūdį Lietu
voje jungiasi įvairūs inteligenti
jos atstovai — rašytojai, žur
nalistai, muzikai, dailininkai 
ir kiti. Gautomis žiniomis są
jūdis ryžtasi turėti savo lei
dinį ar bent skelbimo lentą, 
ir ruošia rezoliuciją panašią į 
estų. Ši pageidavo daugiau auto
nomijos ir savarankiškumo savo 
gyvenamojo krašto reikaluo- 
se.(LIC)

kios sudėties: dr. Vytautas Bie
liauskas — Ohio — pirmininkas, 
Eugenijus Čuplinskas — Toron
to — vicepirmininkas, dr. Vy
tautas Dambrava — Venecuela 
— vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams, Algirdas Gu- 
reckas — Conn. — santykiams 
su kitomis tautybėmis, Gabija 
Juozapavičiūtė-Petrauskienė — 
Toronto — ryšiams su kitų kraš
tų LB, Raimundas Kudukis — 
Clevelandas — finansų reika

Šia proga reiškiam pagarbą ir 
padėką visiems vyčiams už jų do
snumą bei nuolatinę paramą. 
Bet jų -sienų čia neužtenka. Prie 
šio fondo kviečiame prisidėti 
kiekvieną lietuvį kunigą ir pa
saulietį laisvajame pasaulyje.

Visuose pasaulio kraštuose, 
kur tik yra katalikų vyskupija, 
kartą į metus yra daroma viena 
rinkliava išlaikyti vietinę semi
nariją. Tai daryti ne vien leidžia, 
bet ir įsako Bažnyčios kanonai 
(žr. ypač kan. 263 ir 264). Todėl 
vysk. P. Baltakio OFM, palaimi
nimu kreipiamės pirmą kartą į 
visą lietuvišką katalikišką visuo
menę kviesdami visus į talką: 
kartą į metus skirti bent vieną 
medžiaginę auką vienintelei lie
tuviškai seminarijai už Lietuvos 
ribų. Ne kiekviena šeima gali 
paaukoti Dievui sūnų ar dukterį, 
bet kiekviena šeima gali ir priva
lo prisidėti prie pašaukimų rei
kalo ne tik malda, bet ir medžia
gine parama.

Š.m. gegužės 29 Šventasis 
Tėvas suteikė mūsų kolegijos

liškrii kunigystės šventimus.Tai
ne tik kolegijos bet ir visos Lie
tuvos bei visuotinės Bažnyčios 
didelė šventė. Mūsų kolegijos 
alumnui Robertui Rakauskui lie
pos 10 Aušros Vartų Dievo Mo
tinos bažnyčioje Nevv Yorke 
vysk. P. Baltakis, OFM, suteiks 
diakonato šventimus.

Deja - lietuviškų pašaukimų 
skaičiai, kaip ir visur kitur, yra 
gerokai sumažėję. Tikimės su fi
nansiniu vajum pradėti plačiau 
ir garsiau išreklamuoti šią mūsų 
mielą įstaigą. Neturime abejo
nių, kad ir laisvajame pasaulyje 
ne vien Lietuvoje, yra namažai 
šaunaus lietuviško jaunimo, ku
ris ryžtųsi paaukoti savo gyveni
mą, jėgas ir talentus Dievo gar
bei ir savo tautos labui.

Tad kreipiamės į Jus, mieli lie
tuviai tikintieji šiuo opiu reikalu, 
nes jau po 40 kolegijos egzisten
cijos metų atėjo laikas ją ne tik 
kiek nors sumoderninti, bet 
ypač įvykdyti tuos skubiausius 
remontus. Jų reikia ne vien dėl 
kokio patogumo ar gražesnės išo
rinės išvaizdos, bet net dėl pačių 
pastatų bei gyventojų saugumo. 
Pagaliau to reikalauja ir pati Ita
lijos valdžia. įstatymai keičiasi 

Apreiškimo parapijos salėje Lietuvos vyčių suvažiavimo metu 
birželio 5 prie garbės stalo: Iš k.: Nellie Bayoras-Romanas, 
Vidurinio Atlanto apskrities valdybos vicepirm., Jonas 
Adomėnas — Lietuvos vyčių Vid. Atlanto apskrities valdybos 
pirm., paskutiniaisiais metais baigę Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje kunigai: Kari Claver, Eugenijus Savickis ir Danielius 
Staniškis. Nuotr. Dalios Bulvičiūtės

lams, Algis Juzukonis—Toronto 
— informacijai. Valdyba dar 
kooptuos du asmenis švietimui 
ir kultūros reikalams.

Revizijos komisijon išrinkti: 
dr. Romas Kriaučiūnas, Vitas 
Petrutis, Jonas Urbonas, 
Gražina Kamantienė.

Į garbės teismą išrinkti: dr. 
Adolfas Damušis, Juozas Danys, 
dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Pe
tras Lukoševičius, Milda Lan- 
kauskienė. Kandidatai: Algis 
Raulinaitis ir dr. Zigmas Brinkis.

seni pastatai (o mūsų kolegija 
yra atikrai sena ir nepritaikyta 
tokios jstaigos darbo ir gyveni-' 

mo sąlygomis) turi prisitaikyti
prie šių laikų naujų reikalavimų.

Prieš kokį mėnesį kreipėmės 
asmeniškai šiuo reikalu į visus 
lietuvius kunigus. Prašėme, kad 
jie ne vien atsiųstų savo auką, 
bet taip pat šį mūsų projektą pa
laimintų ir jam ' pritartų. 
Nuoširdžiai dėkojam visiems 
tiems kunigams, kurie jau atsi
liepė į mūsų atsišaukimą, Kaip 
jų, taip ir Jūsų prašome ne tiktai 
vienkartinės aukos ir 
pasižadėjimo, bet taip pat drįsta
me prašyti prisiminti savo testa
mente šią mums tai svarbią įstai
gą krikščionybės centre, Romo
je, vienintelę laisvajame pasau
lyje.

Mes iš savo pusės įvedėm šiais 
metais savo “Seminary Purgato- 
rial Society” ir kasdien aukojame 
vienerias mišias už mūsų mielus

PABALTIEČIŲ JAUNIMAS
SANDRAUGOS VEIKLOJE

Šiais metais įvyko ketvirtas 
Pabaltiečių Jaunimo Sandraugos 
banketas. Estų namai New Yor- 
ko mieste priėmė tarptautinę pa- 
baltietišką bendruomenę pa
gerbti nusipelniusius. Kasmet 
Sandrauga stengiasi pagerbti 
žmones, kurie savo darbais yra 
parėmę savo tautų darbus ir ypač 
džiaugiamės jų pavyzdžiu jauni
mui.

Šių metų pagerbtieji buvo: 
lietuviai — Loreta Stukienė, sti
pri Lietuvos vyčių, veikėja, ir 
Gintaras Grušas, kuris pasižymi 
savo jaunimo sąjungos darbais ir 
taip pat savo pavyzdžiu savo 
bendraamžiams; latviai — Anna 
Rumaka ir Ojars Kanins; estai — 
Allan Pensą ir Eduard Kamer 
(A.A.).

Vakaras prasidėjo su Sandrau
gos pirmininko kalba, sveikinant 
visus atvykusius. Estas Martin 
Suuberg nuateikė vakaro nuotai
ką savo humoru ir šiluma. Toli
mesnę programą atliko Sandrau
gos’ vicepirmininkas latvis Ro- 
berts Dambergs.

Įteikiant pažymėjimus, San
draugos nariai apibūdino garbės 
svečius ir supažindino su jų įvai
riais darbais. Pagerbtieji 
pabrėžė, kad svarbu visiems pa-

Lietuvių Fondo vakaronėje po pranešimo visuomenei apie Fondo pelno paskirstymą 
iš k. A. Juodvalkis — programos vedėjas, M. Reinienė — valdybos pirmininkė, St 
Baras — tarybos pirmininkas, D. Kojelytė — tarybos narė, dr. A. Razma — pelno 
skirstymo komisijos pirmininkas, Alė Steponavičienė — reikalų vedėja ir dr. F. Kaunas
— tarybos narys. Nuotr. J.Tamulaičio

geradarius, kaip tai daro veik vi
sos kitos seminarijos. Džiau
giamės, kad bent tokiu būdu ga
lime Jums atsidėkoti už mums 
teikiamą paramą.

Iš anksto dėkojame Jums už 
bet kokią kad ir mažiausią, auką 
mūsų lietuviškajai Šv. Kazimie
ro kolegijai Romoje. Per 40 
metų matėme Dievo Apvaizdos 
ranką, laiminančią mus mūsų ge
radarių asmenyse. Esame tikri, 
kad per Jus Viešpats dar ilgus 
metus laimins mus, mūsų 
Bažnyčią ir tautą.

Prel. Algimantas A. Bartkus
Rektorius

baltiečiams dirbti kartu tarpusa
vy ir su amerikiečiais, kad atsiek
tume savo tikslų.

Estas Rein Rennappe, nese
niai atvykęs į Ameriką, atliko 
meninę programą. Jo talentas 
skambinti pianinu sužavėjo vi
sus.

Po to vyko vakarienė ir šokiai. 
Vakaras praėjo kaip šventė. 
Svečiai skaniai pavalgė, 
turėdami progos pabendrauti ir 
viešai pagerbti asmenis, kurie 
savo pavyzdžiu prisidėjo ir prisi
deda prie savo tautų visuomenės 
darbų.

Pabaltiečių Jaunimo Sandrau
gos veikla nesibaigia banketu. 
Šiais metais Sandraugos septinta 
stovykla įvyks rugpjūčio 11-14 
dienomis’Jim Thorpe, Pennsyl- 
vanijoj (į pietus nuo Scrantono).

Stovyklauti kviečiamas jauni
mas, kuris domisi proga maloniai 
praleisti savaitgalį gryname ore 
ir geriau susipažinti su Pabaltiju 
ir pabaltiečiais. Kadangi šių 
metų stovykla vyksta ukrainiečių 
stovyklavietėje, bus progos susi
pažinti net ir su ukrainietiškų 
jaunimu.

Kalnai priglaus jaunimą, 
užsiėmusį su protine bei fizine 
mankšta. Bus progų maudytis 
baseine, pasikaitinti saulutėje, 
žaisti tinklinį ir apsišviesti besik
lausant įdomių paskaitininkų. 
Programa ruošiama politinė, bi
znio klausimais, sportinė (šiais 
metais planuojam ypatingai gerą 
žaidimą...) ir kultūrinė. Planuo
jam ekskursijas pasidžiaugti net 
ir Jim Thorpe miesteliu.

Pradėsime rinktis ketvirta
dienį su registracija, ekskursi
jom ir susipažinimo vakarone. 
Penktadienį ir šeštadienį vyks 
programa su paskaitomis, disku
sijomis ir seminarais. Penktadie
nio vakarą bus laužas, o šeštadie
nio vakarą bus šokiai. Sekmadie
nio ryte bus mišios ir iškilmingi 
pusryčiai.

Jaunimas nuo studentų 
amžiaus iki 40 metų amžiaus yra 
kviečiamas dalyvauti, jei dėl ne 
kitų priežasčių, tai vien susi
pažinti ir pasidžiaugti su visais.

Nors yra kabinų, bet jaunimas 
kviečiamas atvažiuoti su (savo pa
lapinėm ir miegmaišiais. Maistas

LIETUVIŲ FONDO VAKARONĖ
Birželio 10 Jaunimo Centro 

kavinėje LF valdyba ir taryba su
ruošė vakaronę, kurioje buvo 
pranešta visuomenei apie 1988 
m. pelno paskirstymną.

Atidarymo žodyje valdybos 
pirmininkė Marija Remienė pa
sidžiaugė LB pasiekta 4,113,902 
dol. suma. Tai buvo pasiekta pa
siaukojusių valdyboa ir tarybos 
narių kietu darbu bei susipratu
sių aukotojų dėka. Visi dirbo be 
jokio atlyginimo ir dabar dar te
bedirba, kad tik LF kapitalas 
greičiau pasiektų 5 milijonų 
sumą. Tik viena tarnautoja, raš
tinės vedėja, tėra apmokama.

Valdybos narys informacijos 
reikalams Antanas Juodvalkis va
dovavo visai vakaronės progr- 

f mai.
Tarybos pirmininkas Stasys 

Baras pabrėžė, kad Lietuvių 
Fondas yra tokia institucija, kuri 
geriausiai informuoja savo narius 
ir visuomenę apie finansines 
transakcijas ir pelno paskirsty
mą. Ši kartą prašymų buvo daug, 
ir tik vienas trečdalis tebuvo pa
tenkinta. Didžiausios sumos 
skirtos lietuviškam švietimui ir 
jaunimui. Jeigu šalia dabartinių 
LF narių atsirastų dar 6,000 nau
jų, tai susidarytų bent 
10,000,000 fondas ir jo procen
tais dar žymiau būtų paremta lie- palaikymui bei stiprinimui.

A. P.B.

SADŪNAITĖ PROTESTUOJA
SULAIKYMĄ GORBAČIOVUI

(Vilnius-New Yorkas, birželio 
10, LIC) Nijolė Sadūnaitė pa
siuntė protestą Gorbačiovui dėl 
neteisėto jos sulaikymo birželio 
8 d., praneša Lietuvių Informa
cijos Centras. Pateikiame pa
reiškimo pilną tekstą.

Pareiškimas 
TSKP Generaliniam

Sekretorių M. Gorbačiovui

Š. m. birželio 8 d. 15:30 aš 
išėjau iš savo buto, esančio Vil
niaus mieste, Architektų 27-2. Iš

bus parūpintas estų šeimininkių. 
Kaina visam savaitgaliui nuo ket
virtadienio ar penktadienio yra 
80 dol. įskaitant maistą ir balių. 
Dalyviai nuo šeštadienio iki sek
madienio prašomi sumokėti 50 
dol., įskaitant maistą ir balių. 
Dalyviai vien baliui ir sekmadie
nio pusryčiams sumoka 25 dol.

Registracija prieš liepos 15 d. 
duoda nuolaidą — kaina pilnam 
savaitgaliui 75 dol. Čekiai, iš
rašyti r— “BYC 1988” — gali būti 
siunčiami Rimai Šilėnaitei: R. V. 
Šilėnas; Baltic Youth Congress; 
4500 Connecticut Avė., N W No. 
606; Washington, DC 20008.

Jeigu turite klausimų, galite 
paskambinti (202) 364-6424. 
Lauksime jūsų susipažinti ir kar
tu pasidžiaugti sava kultūra ir 
gamta.

Rima Šilėnaitė 

tuvybė.
Pelno skirstymo komisijos pir

mininkas ir LF pradininkai dr. 
Antanas Razma dėkojo valdybos 
nariams ir .pavyzdingai raštinės 
vedėjai Alei Steponavičienei už 
damų sutartiną darbą. Šiais me
tais paskirta tikrai rekordinė. 
suma 271,000 dol., o prašymų 
buvo 600,000 dol. sumai.

1988 metais paskirstyta šios 
sumos: 1. Lituanistiniam švieti
mui — 54,525 dol., 2. Studentų 
stipendijoms — 68,600 dol,, 3. 
Kultūriniams reikalams — 
93,890 dol,. 4. Visuomeniniams 
reikalams — 53,985 dol., Iš viso 
— 271,000 dol.

Po to diskusijose buvo iškelta 
klausimų, susijusių su pelno pa
skirstymu. Buvo išreikšta ir tam 
tikro nepasitenkinimo ' pelne 
skirstymu, nes h'ė visiems kam 
reikalinga buvo paskirta. Paaiš
kino ir į klausimus atsakinėjo val
dybos ir tarybos pirmininkai.

Užbaigai buvo vaišintas! dar 
apie valandą laiko, besiaiškinant 
ir tarpusavyje bebendraujant. 
Lauktina daug didesnio lietuvių 
skaičiaus, ypač iš vidurinės kar
tos lietuvių, kurie savo įnašais 
paspartintų Lietuvių Fondo au
gimą ir tuo pačiu padidintų gau
namą pelną, skirtu lietuvybės 

mašinos "Žiguliai” iššoko du vy
rai, kurių vienas buvo KGB ma
joras Antanas Bimbyris. Jie jėga 
įgrūdo mane į savo mašiną ir 
nuvežė į Respublikinį KGB sky
rių. ten čekistas Bimbyris ne
teisėtai išlaikė mane ilgiau valan
dos, siūlė mari išvažiuoti į 
užsienį, ir 1.1.

Vakare nušėjau į Šv. Mikalo
jaus bažnyčią, mane akivaizdžiai 
sekė KGB agentai. Kokia tokio 
KGB nervingumo priežastis? 
Pamaldas bažnyčioje filmavo 
ispanų televizija. Išvakarėse 
grupė ispanų televizijos operato-' 
rių aplankė mane ir mano drau
gus. •

O gal .tokio KGB elgesio 
priežastis tai, kad esu viena iš 
iniciatorių mitingo organizavi
mu minint 47-ąsias masinių de
portacijų i Sibirą metines. Tų 
deportacijų aukomis tapo apie 
40,000 Lietuvos gyventojų. 
KGB elgesys, mano nuomone, 
yra grubus Jūsų konstitucijos 
pažeidimas.. Paskutinių metu 
sovietinėje spaudoje daug rąžo
mą, kad reikia nurodyti konk
rečius persitvarkymo ir demok
ratizacijos priešus. Prašau 
pažaboti Lietuvos KGB sauvalę.

Nijolė Sadūnaitė 
(UC) 

? i
Skaityk ir piatink Darbininkai
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'< Suaugusiųjų lietuvių kalbos 
i kursai baigė mokslo 

\ •" * metus
Tai įvyko birželio 2 d. šių mok

slo metų paskutinės pamokos 
metu. J šią programą susirinko 
visi pasirušę programai studen
tai, jų mokytojai, šeimų artimie
ji, draugai, svečiai ir Lietuvių 
Bendruomenės bei parapijos at
stovai.

Programa buvo lietuvių kalba 
ir tokia kalba, kiek jie per šiuos 
metus išmoko. Programai vado
vavo Aušra Maknytė.

Pradžiai studentai, jų buvo 
16, J. Kasinskui pritariant, pa
dainavo Pučia vėjas, neša laivą, 
nuneš mane į Lietuvą. Po dainos 
buvo studentų kalbos montažas, 
kuriame kiekvienas turėjo pro
gos pasakyti po keletą sakinių. 
Montažo tema — Ką veikėme 
žiemos vakarais? Atsakymas — 
mokėmės lietuvių kalbą.

Po montažo, gražių lietuviškų 
melodijų akordeonu pagrojo Jo- 
cytė-Cox. Po jos Brigita Kasin- 
sldenė smuiku, ir jos vyras gitara 
įspūdingai pagrojo pynę liet, 
tautinių šokių melodijų. Gražiai 
skambėjo Sadutė, Gyvataras, 
Blezdingėlė...

Ketvirtame programos punk
te studentas Flavijus Jankauskas 
solo padainavo “Žaliojoj lan- 
kelėj” Flavijus atlieka solo daly- 

_ kus amerikiečių operose. Dar 
studentų pageidavimu B. Kro- 
kys ir f. Kasinskas gitara padai- 
navo liaudies dainą Į beržyną 
skuba Ona”.

Si meninė programa užbaigta 
dviem punkteliais dainos “Lie
tuva, brangi”, kuri skambėjo la
bai įspūdingai.

Po to buvo kursų direktorės 
Jūratės Krokytės-StirbienėS 
žodis, kuriame ji išreiškė pasi- 

„ tenkinimą studentų lietuvių kal
boje padaryta pažanga, kursantų 

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 
METINIS

PIKNIKAS
Liepos 10 dieną, 1988

11:45 Iškilmingos mišios.
Mišias aukoja ir pamokslą sako
Pranciškonų provincijolas T. Placidas Barius, OFM
Gieda Brocktono Šv. Kazimiero par. choras.

12:45 Pietūs.

4:00 Meninė programa:
Kalbės vlce prezidentas

„ GEORGE BUSH
Tautiniai šokiai. Vadovauja Ona Ivaškienė ir 
Gediminas Ivaška iš Bostono.

Plano koncertas. Išpildo William Smiddy iš
New Yorko.

Pranciškonai visus kviečia atvykti Ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dlenę.

sąžiningu lankymu pamokų, 
domėjimusi lietuviu kalba, isto
rija, geografija ir dabartiniais 
įvykiais Lietuvoje, įskaitant ir 
Pauliaus Klimo žygįs iš Roche- 
ster, N.Y., į Washingtoną už Pe
tro Gražulio laisvę.

Mokytojas Bronius Krokys pa
stebėjo, kad visa ši programa 
pačių studentų sukurta, kaip ir 
kursų mintis iškilo iš jų pačių ir 
ypač Jocytės-Cox ir E. Campbell 
iniciatyva.

Lietuvių Bend. Philadelphi- 
jos apylinkės ir Radijo klubo var
du kalbėjo aktorė Julia Dan- 
tienė, reikšdama pasitenkinimą 
vykusiais kursais ir reiškė viltį, 
kad iš studentų bus ateityje ir 
radijo pranešėjų.

Parapijos klebonas dr. kun. J. 
Anderlonis džiaugėsi, kad kursai 
vyko jo parapijos patalpose. Jis 
jas mielai užleidžia liet. k. stu
dentams aprūpindamas šviesa ir 
žiemos metu šiluma. Siūlė di
rektorei duoti visas detales, ir jis 
ateinantį rudenį paskelbs arkivy
skupijos laikraštyje. Tikisi, kad 
tada studentų atsirasią žymiai 
daugiau. Jis pažymėjo taip pat, 
kad vykstant šv. Kazimiero ir 
600 metų krikščionybės jubilie
jams, parapijoje ir aplinkoje 
jaučiamas savotiškas lietuvybės 
atgimimas. Tokiomis progomis 
lietuviai iki šiol lyg buvę užsi
darę savo kiaute, išeina viešu
mon ir sako “ir aš esu lietuvis”. 
Tai esąs sveikintinas dalykas. 
Klebonas J. Anderlonis taip pat 
pagyrė mokytojus, kurie aukoja 
savo laiką, ir ypač studentus, ku
rie mokosi tėvų ir protėvių kalbą 
ir nori būti lietuviais.

Po oficialios dalies buvo vaišės 
(studentų suneštinės), kurių 
metu buvo jaučiamas nuoiširdus 
tarp visų draugiškumas, lyg 
būtume viena lietuvių šeima.

Dariaus ir Girėno mauzoliejus Kaune Aukštuosiuose Šančiuose. Jie 1933 skrido xs New 
Yorko į Lietuvą ir tragiškai žuvo liepos 17 prie Soldino. Dabar ta vieta yra Lenkijos 
teritorijoje.

Atvykus į vaišes Rasai Kroky- 
tei, dar pasimokyta —pašokta 
Kalvelis, Noriu miego ir kiti tau
tiniai šokiai.

Beveik visi studentai žadėjo 
rudenį vėl sugrįžti ir toliau mo
kytis lietuvių kalbą. Apie penke
tas jų žada tęsti pamokas ir vasa
ros metu. i

Mokslo metų užbaigos progra
mos metu, Aušros Maknytės ini
ciatyva buvo suorganizuota taip 
pat lietuviškų tautodailės darbų: 
gintaro, • lietuviškų juostų, 
medžio darbų, parodėlė.

B.K.

PUTNAM, CONN.
Motinos pagerbimas

Putnamo LB apylinkės vado
vybė suruošė Motinos pagerbi
mą gegužės 8. Pradėta mišiomis 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno koplyčioje. Jas auko
jo kun. V. Cukuras. Jis pamoksle 
iškėlė savo vaikų gerovei besiau- 
kojančią motiną. Mišiose dalyva
vo bendruomenės nariai.

Viešoji minėjimo dalis atlikta 
Matulaičio namų salėje, 2 vai. 
p.p. Dr. Č. Masaitis, LB apy
linkės pirm., trumpu įvadu 
minėjimmą pradėjo, o toliau visą 
programą atliko “Sodauto” an
samblis. Ansambliui vadovauja 
Gitą Kupčinskienė, ansamblio 
buveinė Walpole mieste, netoli 
Bostono.

Ansamblio vadovė trumpa 
kalba pasakė, kad kiekviena mo
tina verta prisiminimo ir pagar
bos. Ansamblis ir pavaizdavo 
žmogaus, kurios nors motinos 
sūnaus ar dukters, gyvenimą 
nuo lopšio ligi senatvės. Pavai

zdavo taip, kaip jis motinos ma
tomas ir pergyvenamas. Pavai
zdavo tai dainomis, muzika, žai
dimais ir šokiais. Neįprastai 
skambėjo senovinės lopšinės, sa
votiškai piemenų dainos ir sku
dučiai bei švilpynės, linksmos 
vakaruškų ir suėjimų dainos, 
gyva šokių muzika, rimta darby
mečio ir pabaigtuvių daina, 
liūdnos dainos išleidžiant sūnų į 
kariuomenę ar karą, taip, pat iš
leidžiant dukrą į marčias, 
liūdnos ir linksmos vestuvių dai
nos. Dainos buvo paįvairinamos 
šokiais, žaidimais ir kitais veik
smais.

Ansamblis tai atliko gyvai 
(turėjo ir vaikų), įtraukiant ir 
žmonės iš publikos, ypač į šokius 
ir žaidimus.

Programai pasibaigus, susirin
kusieji ir ansamblio dalyviai pa
bendravo ir užkando paruoštų 
gaminių. Dalyvavo ne tik vieti
niai lietuviai,- bet atvyko ir iš 
New Londono, VVorcesterio ir 
kitur. Iš viso dalyvių netoli šim
to.

Minėjimo metu dalis dalyvių 
pasirašė paruoštus laiškus aukš
tiems valdžios pareigūnams, kad 
tie jungtųsi į Baltų dienos spon- 
soriavimą. Tie laiškai išsiųsti.

Išrinkta nauja
LB apylinkės valdyba

Balandžio 10 vietos LB suk
vietė narius į metinį susirinki
mą, įvykusį Raudondvario 
salėje, 10 vai. ryto. Išklausyti 
pirm. dr. C. Masaičio ir ižd. J. 
Bružo pranešimai apie valdybos 
veiklą ir iždo reikalus. Veikla ne
pasižymėjo ypatingumais, bet 
turėti keli posėdžiai, suruošta 

MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERYS IR RĖMĖJAI

KVIEČIAI

MARIJOS GARBEI ŠVENTĘ - PIKNIKĄ
LIEPOS 24 DIENĄ, PUTNAM, CONN.

10:30 vai. — Procesija giedant Marijos giesmes ir kalbant Rožančių 
Iškilmingos Šv. Mišios — jubiliatas kun. dr. V. Cukuras 
Pamokslas apie Marija — kun. dr. K. Trimakas 
Marijos Metų atlaidų sutelkimas

12:00 vai. — pietūs, Įvairios pramogos, paroda
3:30 vai. — Noringos Stovyklos programa

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti Marijos Mėty šventėje. Esame 
Marijos žemės vaikai. Parodykim gausiu dalyvavimu savo meilę ir 
dėkingumą Marijai. Marijos Metai baigiasi š.m. rugpjūčio 15 d.

l i

pora minėjimų, pora susirinki
mų, pravestos rinkliavos lietu
viškiems reikalams remti, bet 
ypač parašyta ir išsiųsta daug 
laiškų ir rezoliucijų Amerikos 
valdžios pareigūnams, prašant, 
kad jie remtų įvairius lietuviškus 
reikalus ir gelbėtų kalinamus lie
tuvius, kurie kovoja už žmogaus 
teises.

Pažymėtina, kad maža lietu
vių kolonija buvo pajėgi suaukoti 
gana dideles pinigų sumas lietu
viškiems reikalams remti. Pvz.: 
Vasario 16-tosios proga surinkta 
daugiau kaip 2200 dolerių, LB 
švietimo reikalams — daugiau 
kaip 400 dol. ir 1.1. Į tas sumas 
neįeina individų tiesioginiai pa
siųstos aukos visokiems lietuviš
kiems reikalams.

Iš valdybos išėjus dr. J. 
Kriaučiūnui ir J. Bružui, susirin
kusių jie vėl perrinkti. Dabar 
valdyba yra tokios sudėties: dr. 
C. Masaitis — pirm., dr. J. 
Kriaučiūnas — vicepirm.,A. Li- 
pčienė — sekr., J. Bružas — 
iždin. ir P. Totoraitienė — narė. 
Kontrolės komisija palikta ta 
pati: seselė Augusta, V. Abro
maitis ir O. Strimaitienė.

Palinkėta našaus darbo valdy
bai ir susirinkimas baigtas visų 
sugiedotu Lietuvos himnu.

J. Kr.

— Bonnoje birželio 13 d., 11 
vai. ryto ryšium su pabaltiečių 
išvežimų minėjimu, įvyko Pa
saulio Pabaltiečių Tarybos spau
dos konferencija. Kalbėjo 
būstinės vedėjas A. Klimaitis ir 
latviai Linards Grandins ir Ray- 
monds Bitenieks.

— Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų (Putnamo seselių) 
vadovybė neseniai pasikeitė. 
Naujoji provincijole yra sesuo 
M. Bernadeta, jos pavaduotoja 
ir pirmoji patarėja — sesuo M. 
Igne, kitos patarėjos ir vado
vybės narės: sesuo M. Augusta, 
sesuo Eugenija (Ancilla) ir sesuo 
Teresė (Bernarda).

— Dr. Algirdas Statkevičius, 
vilnietis psichiatras, su dukra 
Rasa gegužės 21 atskrido Flori- 
don pas seserį Agnę Šatienę ir 
pusseserę dr. Aldoną Lukienę. 
Jis yra politinis kalinys, Lietuvos 
Helsinkio grupės narys, pasi
rašęs baltiečių memorandumą, 
reikalaujantį panaikinti Moloto
vo ir Ribbentropo 1939 m. pasi
rašytą gėdingą sutartį. Už savo 
veiklą dr. A. Statkevičius buvo 
kalintas kelis kartus, kankinamas 
Cemiachovsku pavadinto 
Įsručio psichiatrinėje ligoninėje.

— Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos seimas, įvykęs gegužės 
21-22 Daytona Beach, Fla., 
praėjo pakilioj darbo nuotaikoj. 
Anicetaas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke, ir Juo
zas Kapočius, Lietuvių Enciklo
pedijos bei kitų knygų leidėjas, 
sąjungos valdybai pasiūlius, iš
rinkti šios sąjungos garbės na
riais. Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
išrinktas naujai dviejų metų ka
dencijai sąjungos pirmininku. 
Perrinkta ir ligšiolinė valdyba: 
Petras Buchas, Vida Jonušienė, 
Ona Deškevičienė ir Eleonora 
Valiukėnienė.

— Literatūros vakare, kuris 
įvyko birželio 24 Toronte, Pa
saulio Lietuvių IV Kultūros kon
greso proga, savo kūrybą skaitė: 
Leonardas Andriekus — JAV, 
Eglė Juodvalkė — Vokietija, Ju
lija Švabaitė -Gylienė — JAV, 
.Antanas Gustaitis — JAV, Vy
tautas Tamulaitis, Henrikas Na- 
gys, Juozas Kralikauskas, Edita 
Nazarai t ė — visi iš Kanados, Ko
stas Astrauskas — JAV, Mairo
nio “Čičinską” interpretavo Rasa 
Lisauskaitė-Kazlienė iš JAV.

— A. a. Laimutė Šlapelytė- 
Graužinienė, Nepriklausomos 
Lietuvos buvusio atstovo Pietų 
Amerikai, ministerio dr. Kazi
miero Graužinio našlė, staiga 
mirė Santa Monica, Calif., 
birželio 23. Nuliūdime liko trys 
dukros, sesuo Gražutė Sirutienė 
ir šeimos.

— Architektui Rimui Mulo- 
kui pirmininkaujant 1988 
gegužės 21 jų namuose įvyko 
Los Angeles Dailiųjų Menų klu
bo susirinkimas. Naujais DM K 
nariais priimti dailininkai Myko
las Paškevičius ir Ona Dokal- 
skytė- Paškevičienė.

— Jaunučių ateitininkų sto
vykla įvyks liepos 17-31 Daina
voje.

— Paltiečių demonstracijoje 
Bonnoje, Mūnsterplatz (Kate
dros aikštėje) birželio 14 dalyva
vo apie 200 žmonių. Autobusu 
atyko Vasario 16-sios gimnazijos 
mokiniai. Dauguma buvo tam
siai apsirengę, daug kas nešė če
modanus ant kurių buvo di
delėmis raidėmis užrašyta: 
"Važiuojame į Sibirą” arba 
"Važiuojame į mirtį” ir Lt. kaip 
simbolį priminti išvežimus. 
Spauda į demonstraciją reagavo.
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J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo* 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį Ir J Druskininkus.

VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS

1988 M KELIONĖS Į LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva Ir Lenkija
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 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu j Helsinki, Helsinky 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Suomija 
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899 
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 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 
Vilniuje 11 naktų

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS UETUVOJE 

Kelionė 999 — rugsėjo 15- 24 —11,729
• Vikiiu je 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 0AK STREET
NEVVTON, MA 02164

617 965 - 8080

Monografija apie dail. Adal
bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimą 
rašo Feliksas Andriūnas, artimai 
dailininką pažinęs, cituojami lie
tuvių diplomatų atsiliepimai, jo 
kūrybą aptaria Paulius Jurkus. 
Įdėta 23 spalvotos reprodukcijos 
ir daug nespalvotų reprodukci
jų, Įvairių paveikslų ir piešinių. 
Albumas . turi 156 puslapius į- 
rištas į kietus viršelius, išleistas 
gražiai ir skoningai. Kaina — 30' 
dol. #

Rainer Maria Rilke — Sakmė 
apie Korneto Kristoforo Rilkės 
meilę ir mirtį. Vertė Henri
kas Nagys iliustravo Telesforas 
Valius. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, auto

rius yra žymus vokiečių poetas, 
Į lietuvių kalbą išvertė irgi 
žymus poetas Henrikas Nagys. 
Iliustravo irgi žymus lietuvių 
grafikas Telesforas Valius. Dalis 
iliustracijų yra medžio raižiniai. 
Kaina — 12 dol.
• Dail. Povilo Puzino monogra
fija su Fr. Whitaker įvadu. Re
produkcijos spalvotos, išleista la
bai gražiai. Kaina 20 dol.

Jurgio Juodžio — TAUTOS 
KELIU, paveikslai sukurti jo sti
liumi, beveik visi spalvoti, te
mos ištisai lietuviškos. Kaina 7 
dol.

Monografija apie dail. Juozą 
Bagdoną, parašė ir suredagavo 
Paulius Jurkus, daug nespalvotų 
reprodukcijų. Kaina — 5 dol.

BARK BV mnil 
Pastoge paid bath ujoųs 

Fast, conuenientpriunte, safe,free! 
Ihot's what BflflKinG-BV-mRUis 
Granai, prlslnamąl, privačiai, saugiai, nemoka-■ I 
mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savlngs I

B>rik bMu* ** r*lkia pinigus padėifToa.’v 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. JOsų siuntą gavąs, bankas tuoj F
/' > tr,uk!* SUBl* I sąskaitą. Prisideda ir užtikrink 
r!ma*.kadjūsųpinigai

y/ A v p*®®*** ^=7' U3 ■F leidžiamus (statymų. \ •» 
wėl lengvo taupymo bū- .♦ 

do per paltą skambinkit Wr. 
Donahuė 25&-2540

arba rašykit paduotais adresais.* *

INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algi* 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.

ĮDOMŪS LEIDINIAI
A. Rūtos, Daigynas, romanas. 

12 dol.
J.Gliaudos — Atolas — Kora

lų sala, romanas, 11 dol.
N. Sadūnaitės, KGB akiraty

je. 5 dol.
A. Saūdargienės, Naikinamie

ji, kalinio pasakojimai. 12 dol.
A. Gailiušio, Savaronio 

duktė,romanas. 9 dol.
A. Gailiušio, Visaip atsitinka, 

novelės, 4 dol.
J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 

apybraiža apie šv. Kazimierą. 4 
dol.

J. Rūtenio; Šventieji dūmai, 
poezija. 4 dol.

A. Rūtos, Margu rašto keliu. 
Premijuota. 10 dol.

V. Statkaus, Lietuvos ginkluo
tos pajėgos, 30 dol.

Šios ir kiips knygos beriietu- 
viškos muzikos plokštelės ir su
venyrai gaunama Darbininke, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y.11207. .

NAUJOS KNYGŲ LAIDOS
Į Laisvę Fondas išleido antrą 

laidą: Juozo Keliuočio “Dangus 
nusidažo raudonai” -— 12 dol., 
Kęstučio K. Girniaus “Partizanų 
kovos Lietuvoje” — 10 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną knygą. Knygas 
galima gauti Darbininko admini
stracijoje: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

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

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.

New Yorlco tautodailės City Folk parodoje išk. Renata Alinsldenė, Birutė Kidolienė, 
Danguolė Didžbaiienė, Lilė Mihiidenė prie lietuviškų eksponatų. Nuotr.V. Maželio

SVARBŪS KOMPLEKTAI
Juozo Brazaičio Raštai. Reda

gavo A. Skrupskelienė ir C. 
Grincevičius. 6 tomai įrišti į kie
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti
mui pridedama po 2' dol. už
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Bronius Kviklys — “Lietuvos 
bažnyčios”. Stambiuose atski
ruose tomuoe Telšių, Pa
nevėžio, Kaišedorių vyskupijos, 
Kauno, Vilniaus arkivyskupijų I 
ir II tomai. Kiekvieno. gausiai 
iliustruoto ir įrišto tomo kaina 23 
dol. Persiuntimui pridedama po 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y, 11207.

DEKTER PARK B PHARMACY Ugj 
Wm. Anastasi, B. S- 

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street)

WoodhaVeri, N.Y. T1«2T ' 
WE DELIVER

296-4130

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Nori įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wllkea-Barrs, 
PA 18703. Didžiojo New York© rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namą 
tei. 516 261-3797, ofiso tel. 71S 847 - 2686.

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuvių Tautodailės instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė Įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. Įrišta j ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Lietuva 10d., Maskva 1 h 1 - ;irvr a 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.N.Y. $2,085.00; Ch. IŠPĄBRSJSZ

Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. IŠPARDUOTA hieago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas T 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

G.T..International 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

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, Waterburyje

Aktyvas: 70 milijonų dolerių
KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty Indėliai, Išduodami Mo- 

ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000. .

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet. ' kabojeApie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo vatondemll Per t.lefon, arba paMu Jum. bu. .ut.lkto. vOUau.lo. Informaeųo..



ATSISVEIKINANT SU ALGIMANTU ŠAULIU
Kaip Lietuvos laukų uosis, pa

salūnės ligos pakirstom šaknim, 
susitaikęs su Dievu, birželio 17 
rytą Algimantas VincafrŠaulys iš
leido paskutinį gyvybės atodūsį.

Gimė jis 1940 sausio 15 Tau
ragės mieste, kur jo tėvas, Lietu
vos kariuomenės karininkas^ tuo 
metu gyveno. Neilgai buvo lem
ta tėvui savo sūneliu džiaugtis, 
nes 1941 birželio mėn. jis, kaip 
ir daugelis kitų, tapo Stalino nir
tulio auka ir buvo išvežtas į sibi- 
rinius tolius, kur ir paguldė savo 
pavargusius kaulus.

Motina Marija Šaulienė, siek
dama išvengti į Lietuvą grįžta
nčios stalininio teroro bangos, 
1944 su sūneliu patraukė į Vaka
rus ir per karo sūkurius atsirado 
Vokietijoje. Ilgesnį laiką išgyve
nusi Stade prie Hamburgo išvie- 
tintų asmenų stovykloje, 1949 
atvykoJ JAV ir apsistojo Brook- 
lyne. Čia kurį laiką pagyvenusi, 
persikėlė į New Jersey valstijos 
Patersono miestą.

Būdama neišsenkančios ener
gijos ir ryžto, ji sugebėjo išeiti 
iš fabrikų ir įsigyti maisto pro
duktų krautuvėlę. Kiek vėliau 
tuo metu gerame Patersono rajo
ne įsigijo nemažus namus ir 
vertėsi laikydama nuomininkus. 
Dar kiek vėliau, norėdama įsigy-
ti socialinio draudimo paramą 
senatvėje, laboratorijos technike 
dirbo didelės farmacinės Pfizer 
korporacijos vėžio tyrimo insti
tute, Mayvvood, N.J.

; Algis per tą laiką motinos 
džiaugsmui augo ir mokėsi, lan
kydamas čia esančias mokyklas 
ir šeštadieninę lietuvių mokyklą, 
o vasaras praleisdamas lietuviš
kose stovyklose. Ir išaugo jis 
geru lietuviu. Baigęs vidurinius 
mokslus, studijavo Seton Hali 
universitete, South Orange, 
N. J., ir įsigijo istorijos mokslų

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities narių suvažia
vimas įvyko birželio 5 Apreiški
mo lietuvių parapijoje, Brook
lyn, N.Y. Šeimininkavo 41-ta 
kuopa, kurios pirmininku yra 
Bill Kurnėta. Buvo per 150 daly
vių — delegatų ir svečių iš 10 
kuopų (apskritis turi 24 kuopas).

Kaip 12-tos kuopos korespon
dentė, kviesdama narius į šį su
važiavimą, minėjau, kad bus 
proga pasigėrėti puikiu choru. 
Tikrai niekas nesigailėjo at-

, 

darė, nes pradėjęs dirbti di
delėje Travelprs draudimo ben
drovėje, pastoviai žengė pirmyn 
ir susidarė jaukų pragyvenimo 
pagrindą. ,

1965 vedė iš okupuotos Lietu
vos per sunkius vargus pas savo 
tėvus atvykusią Zitą Sukauskaitę 
ir susilaukė trijų sūnų: Vinco, 
kuris šiuo metu yra baigęs aukš
tuosius kompiuterinės inžineri
jos mokslus, Tomo, baigusio tre
jus prieš-medicininių mokslų 
metus, ir Paulių, baigusį viduri
nius mokslus. ■„

Ir taip gyvenimas riedėjo ly
giu amerikietiško gyvenimo ke
liu — gražiose šiaurvakarinės 
Nevv Jersey apylinkėse buvo įsi
gytas patogus namas su dideliu 
žemės sklypu, vaikai lankė mo
kyklas, o jaunoji motina, paaugi
nusi vaikus, pradėjo studijuoti li
goninės slaugės mokslus ir juos 
baigė, įsigydama bakalaureatą.

Velionis nebuvo1 nutolęs ir 
'nuo lietuviško gyvenimo. Buvo 
įsijungęs nuo jaunumės į ateiti
ninkų veiklą ir vienu metu buvo 
studentų ateitininkų draugovės 
N.Y. pirmininku, buvo LB Pa
tersono apylinkės pirmininku, 
New Jersey apyardos valdybos 
nariu ir JAV LB VII tarybos na
riu. Taip pat priklausė prie Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos ta
rybos. 1961 minint šios parapijos 
įsteigimo 50 m. sukaktį, sureda
gavo ta proga specialų leidinį.

Būdamas malonaus būdo, su
gebėjo su visais be barnių sugy
venti, todėl buvo įsigijęs daug 
artimų draugų ir bendradarbių 
ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių tarpe. Vėlesniais metais 

ALGIMANTUI VINCUI ŠAULIUI
mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame jo metinę Marlję, 
žmoną Zttę, sūnus Paulių, Tomę Ir Vincę Ir kartu liū
dime.

Marija Balčiūnienė 
Ona ir Vytautas Baltučiai

visi jo vaikai įsijungė į LB N. J. 
apygardos valdybos suorgani
zuotą tautinių šokių grupę 
"Liepsna”, o velionis liko grupės 
rėmėju ir prireikus aktyviu talki
ninku. Jis ir mirė besirūpinda
mas savo artimųjų, o ypač vaikų 
ateitimi.

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas Scanlan Funeral Home, 
Pompton Plains, kur su juo atsi
sveikinti birželio 20 susirinko 
per 100 žmonių. Buvęs Šv. Kazi
miero parapijos klebonas 
kun. Viktoras Dabušis sukalbėjo 
rožančių, o dabartinis šios para
pijos administratorius kun. An
tanas Bertašius paskaitė atitinka
mas maldas angliškai.

Atsisveikinimui vadovavo ve
lionio svainis advokatas Sukau- 
skas iš Detroito. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė velionio bendra
darbė, LB Patersono apylinkės 
pirmininkė Angelė Stankaitienė 
ir New Yorko ateitininkų vardu 
inž. Juozas Rygelis. Su savo ben
dradarbių Vinco, Tomo ir Pau
liaus tėvu atsisveikinti buvo at
vykę ir daugelis “Liepsnos” 
šokėjų.

TARĖSI LIETUVOS VYČIAI

Mišias konceiebravo “prel. 
Pranas Bulovas, Vid. Atlanto 
apskr. dvasios vadas, šios parapi
jos klebonas kun. Jonas Pakalniš
kis ir 41-os kuopo dvasios vadas 
kun. Danielius Staniškis. Su
važiavime taip pat dalyvavo ku
nigai: Antanas Račkauskas, Vy
tautas Pikturna, Eugenijus Sa
vickis, Kari Claver.

Kun. D. Staniškis pamoksle 
lietuviškai ir angliškai pasveiki
no Lietuvos vyčius, o taip pat 
vaikučius, kurie per šias mišias 
priėmė pirmąją Komuniją. Atro
dytų, kad šis suvažiavimas nu
stelbė tų vaikučių tokią svarbią 
dieną jų gyvenime. Mišių lekto-

NAUJAS KARYS
Kario žurnalo birželio - liepos 

numeris išspausdintas ir išsiun
tinėtas skaitytojams. Numeryje 
rašoma: Vytautas A. Dambrava 
— Nesumokėta garbės skola, 
Baisiųjų trėmimų minėjimas 
Lietuvoje, dr. K. Ėringis tęsia 
Lietuvos karių mirtis sovietų ar
mijos gretų replėse. Karinės 
žinios, kur aprašoma kaip sovie
tai bando naują tanką, spaudos 
apžvalga, Žvilgsnis į politiką, 
skyrių redaguoja dr. Jonas Stik- 
lorius, PLO Karo mokyklos XIX 
laidos 50-tis paminėtas Chicago- 
je, Andrius Norimas — Savano
rio sūnus (tąsa iš praeito nr.), 
Tremties trimitas, Mūsų miru
sieji.

Žurnalą redaguoja Balys Rau
gas, administruoja Alfonsas Są
myšis. Metinė prenumerata 17 
dol. Administracijos adresas: 
341 Highland Blvd., Brook- 
lyun, N.Y. 11207.

Velionis buvo laidojamas iš 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios, kurią jis, nors ir tolo
kai gyvendamas, dažnai aplanky
davo, kaip savo jaunystės parapi
ją. Mišias už jo vėlę koncelebra- 
vo kun. Viktoras Dabušis, kun. 
Antanas Bertašius, Apreiškimo 
parapijos klebonas Brooklyne 
kun. Jonas Pakalniškis ir kun. dr. 
Antanas Paškus. Mišių metu solo 
giedojo parapijos vargonininkė 
Eleonora Williams ir smuiku 
grojo Julius Veblaitis.

Buvo palaidotas Our Lady of 
Magnificat parapijos kapinėse, 
Kinnelon, N.J. Čia maldas su
kalbėjo ir kapo duobę pašventi
no kun. V. Dabušis.

Už jo vėlę buvo suaukota dau
gybė mišių ir aukota Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai. Laido
tuvių dalyviams velionio namuo
se buvo surengti priešpiečiai.

Ilsėkis ramiai, mielas Algi, nes 
ilgai būsi prisimenamas tų, su 
kuriais tau teko per neilgą savo 
gyvenimą bendrauti ar bendra
darbiauti.

K.Jankūnas

Qumi buvo Bill Kurnėta. Po 
mišių sveikino kun. J. Pakalniš
kis ir džiaugėsi matydamas pri
pildytą bažnyčią.

Parapijos viršutinėje salėje 
vyčių laukė staigmena. Scenoje 
buvo išsirikiavę Perkūno vyrų 
choro nariai su vadovu muz. Vik
toru Raliu. Koncertas buvo tikrai 
puikus.

Po gardžių pietų, susirinkimą 
pradėjo apskrities pirmininkas 
Jonas Adomėnas. Padėkojo vie
tos kuopai už priėmimą ir muz. 
Viktorui Raliui bei jo abiemy 
chorams už gražų giedojimą ir 
dainavimą. Dalyviai savo ploji
mais tam nuoširdžiai pritarė.

Valdybos nariai, duodami 
savo pranešimus, irgi gyrė gabų
muziką, kuris vis stodamas ir 
sėsdamas priėmė padėkas.

Per suvažiavimą buvo prave
stos nominacijos, nes rinkimai 
bus spalio mėn. Paskirtos aukos 
įvairioms lietuviškoms organiza- 
nizacijoms, . nusiųsta auka su 
sveikinimu 75-tam jubiliejiniam 
seimui, kuris įvyks liepos 28-31 
Washingtone. Apskrities dele
gatais bus Elena Venis — 110 
kuopa, Maspeth, N.Y., ir Ed
mundas Burba-Cook — 12 kuo
pa, New York, N.Y.

Suvažiavimo rengimas vietos 
kuopai yra didelis darbas, reika
laująs daugelio talkininkų. Šią 
pareigą pasigėrėtinai atliko 41- 
tos kuopos komitetas su savo ne
pailstančiu pirmininku Bill Ku
rnėta, jo sekretore Aldona Zau
nius ir nariais: Jurgiu ir Elena 
Tumasoniais, Veronika ir Kon
stantinu Kazlauskais, Jonu Maji- 
ku, Ray Kaziu, Emilija Sandana- 
vičiene, Bill Kučinsku, Joseph 
Lukausku, Kai Paulin ir Joseph 
Lubinsku.

Man, kaip “spaudos žmogui”, 
malonų įspūdį paliko suvažiavi
mo programėlė, papuošta Auš
ros Vartų Marijos atvaizdu virše
lyje, su mišių programa, choro 
programa, Lietuvos žmėlapiu ir 
Perkūno choro narių sąrašu.

Kai daviau pranešimą kaip val
dybos narė, pasidžiaugiau, kad 
šis suvažiavimas man buvo ypa
tingai malonus. Mat į jį galėjau 
ateiti pėščiomis, nes gyvenu kai
mynystėje. Nereikėjo bastytis 
kur nors į Scrantoną ar Amster
damą, nors kartais ir malonu pa
keliauti. X

Linkiu 41-tai kuopai visoke
riopos sėkmės ir lauksiu progos 
vėl apsilankyti.

Dalia Bulvičiūtė

Montrealio olimpinis stadijonas, kur vyko grandiozinis Aidos 
operos spektaklis. Nuotr. Laimos Kurpienės

DAUGIAUSIA PLOJO DRAMBLIAMS!
Savaitgalis su muzika ir gamta

Žinodami mano stiprų polinkį 
muzikai, ypač operai, mano se
suo Laima ir švogeris Gediminas 
Kurpiai pakvietė dalyvauti Aidos 
didingame pastatyme Montrea
lio olimpiniame stadijone.

Laima dirba “Tėviškės Žibu
rių” spaustuvėje Toronte (kaip ir' 
aš pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne) ir kartas nuo karto 
aprašo lietuvišką veiklą.

Žinodami, kad Aida yra ilgo
kas veikalas (šis pastdatymas 
vyko nuo 8 iki 12 vai. nakties), 
nutarėme prieš spektaklį pa
sportuoti. Montrealio botanikos 
sode, kuris laikomas trečiu ge-. 
liausiu pasaulyje, pravaikščio- 
jom kokias penkias mylias. Buvo 
atgaiva akim stebint tūkstančius 
krūmų žydinčių rožių, vandens 
lelijų, orchidėjų ir kitokių 
gražiausių gėlių. Šypsnį ištraukė 
šimtai elgetaujančių žuvėdrų, iš
sirikiavusių lyg West Point kade
tai prie vai ganei ųjų restorano.

Laima ir aš dalį laisvalaikio 
praleidžiame kriminalinių roma
nų draugystėje. Tad mums labai 
rūpėjo nuodingųjų augalų sode
lis su gausybe augalų, kurie gali 
nugalabyti priešą ar neištikimą 
meilužį. Darželis aptvertas me
dine tvorele. Čia daugybė 
įspėjimų: “Poison — do not 
touch!” Greit suradome savo

Priežastis
Susitinka du Amerikos gangs

teriai.
— Ką tu veiksi sekmadienį?
— Eisiu į kalėjimą.
— Ką? Ar vėl įklimpai?
— Ne. Noriu šventes praleis

ti šeimos rately.

APIE ARVYDĄ SABONJ 
RAŠO AMERIKOS SPAUDA

Arvydas Sabonis, žymusis 
Kauno krepšinio žaidėjas, yra at
vykęs į Ameriką gydytis.

Jo pavardė buvo nekartą link
sniuojama šio krašto spaudoje, 
fadijo ir televizijos tarnybose. Jis 
yra vienas iš geriausi^ pasaulio 
žaidėjų ir žais Amerikos profe
sionalų komandose. Visų dėmesį 
patraukia ir tai, kad jis yra iš už 
geležinės uždangos,' iš kur joks 
krepšininkas dar nėra įsijungęs į 
Amerikos profesionalų klubus.

Vienas straipsnis apie jį buvo 
išspausdintas gegužės 26 ir 27 
US Today. Tiražas siekia 5 mili
jonus su viršum skaitytojų. Kar- 

Krepšininkas Arvydas Sabonis Chicagoje su PLB valdybos 
nariu sporto ir jaunimo reikalams Rimantu Dirvoniu. Nuotr. 
Ed. Šulaičio

mylimiausius nuodus — monk- 
shood ir wolfbane.

Laikas bėgo greit, teko 
skubėti į operą. Montrealio sta
dijonas buvo tik už mylios, tad ’ 
nutarėme dar pasimankštyti. 
Prisijungėm prie tūkstantinės 
minios, apsišarvavusios galingais 
žiūronais. Mintyje dėkojau savo 
bičiuliui, kuris Kalėdų proga 
man irgi tokius įteikė.

Minia buvo panaši į tą, kuri 
Nevv Yorke skuba į sporto stadi- 
joną ir praleidžia laiką šūkauda
mi “Lets go Mets”!. Montrealyje 
šaukėm “bravo” ar “brava”.

Stadijonas talpina 64,000 
žiūrovų. Šį kartą centras pada
lintas pusiau—dalis skirta sce
nai, o užpakaly persirengimo pa
talpos dvikojams ir keturkojams 
“artistams”. Operos mylėtojų 
bei smalsuolių susirinko 32,000. 
Scenoje 700 dainininkų. Tarp 
žvėrių matėsi arkliai, drambliai, 
kupranugariai, tigrai, liūtai. Pir
mieji trys jautėsi lyg namie, pa
skutinieji nervingai urzgė, 
mėgindami išsilaisvinti iš narvų.

Orkestras buvo beveik dvigu
bas, ypač smuikų sekcija. Scenoj 
stūksojo didelis sfinksas ir kelios 
piramidės. Visa sukosi pagal sce
nas. Nilo scena buvo papuošta 
melsvu žibančiu kaspinu, kuris 
judėdamas sudarė vandens 
įspūdį.

Dainavo pasaulinio garso arti
stai: Katia Ricciarelli, Nicola 
Martinucci, Piero Cappuccilli, 
Ruzą Pospis-Baldani ir kt. Be
veik visus esu girdėjusi Metro
politan operoje. Čia man jų buvo 
gaila. Jų gražūs balsai kartas nuo 
karto buvo lyg uždusinti. Prie to 

tu minima ir Lietuva ir su juo 
atvykęs gydytojas dr. Kęstutis 
Vitkus.

Sports Illustrated birželio 13 
laidoje įdėtas išsamus straipsnis 
apie A. Sabonį. Šis žurnalas 
pranmeša, kad į Portlandą, kur 
yra gydomas A. Sabonis, iš Lie
tuvos atvyko ir jo treneris Alek
sandras Kosauskas.

Atrodo, kad Sabonio gydymas 
eina į gerąją pusę. Po keletos 
mėnesių jis vėl galės žaisti. Žais
jis Portlando profesionalų ko
mandoje. Tokiu būdu bus galima 
jį dažnai matyti televizijoje.

Ed. Š.

Kelionė į Putnam

Kelionė į 1988 metų Putnam 
Seselių metinę šventę liepos 24 
ruošiama autobusu, kuris nuo 
Lietuvių Draugijos, 368 West 
Broadvvay,- So. Boston, išeis 8:30 
vai. ryto ir atgal iš Putnam išeis 
5 vai. po pietų.

Norintieji vykti, prašomi užsi
rašyti iki liepos 15 Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 7-tos 
gatvės koplyčioje arba telefonu: 
Antanas Januška — 696 - 5438 
arba klebonija — 268 - 0353. ke
lionė su įėjimu į šventę kainuos 
apie 15 dolerių.

Seselės prašo paremti jų 
ruošiamą šventę gausiu atsilan
kymu, surištu su Marijos metų 
minėjimu.

prisidėjo aidas. Operos “smal
suoliai” mirtinai tylėjo per dram
blių žygiavimą, o po to jiems 
triukšmingai plojo. Jautrių arijų 
metu atidarydavo maisto maiše
lius ir garsiai siurbė gaivinančius 
gėrimėlius, aptardami dramblių 
“vaidybą”.

Po spektaklio, apie 12 vai. 
nakties, gausi minia slinko vieš
bučių link. Nors ir nuvargusi, li
pau į kalniuką, už kurio buvo 
mūsų viešbutis, niūniuodama: 
“Opatria mia, ąuanto m i costi”!

Sėdžiu Metropolitan operoje 
ir stebiu Aidos pastatymą. Šį kar
tą su Leontyne Price. Su pasi
baisėjimu pasižiūriu į savo ran
kas: vienoje sodės stiklinė, o ki
toje džiovintų bulvių maišas. 
Prie manęs atslenka prižiūrėto
jas Pėter ir piktai rodo į “exit”. 
Iš karto atsimerkia akys ir žiūriu 
į mano Siamo katės Aidos mėly
nas akis — ji mane išgelbėjo iš 
šios “naktinės kumelės’^!

Dalia Bulvičiūtė

Juozas K. Krivickas, sūnus 
dr. ir Mrs. K. Krivickas, 
baigė prekybos administra
cijos mokyklą Pennsylvani- 
jos universitete ir gavo ma
gistro laipsnį. Tėvai gyvena 
Clarks Summit. Jis 1980 
baigė Abington aukštesniąją 
mokyklą. Du metus tarnavo 
kariuomenėje. Scrantono 
universitete 1984 baigė 
elektros inžineriją ir dvejus 
metus dirbo General Elec
tric bendrovėje Bighamton, 
N.Y. Dabar bus gamybos 
vadovas Sun Microsystems, 
Ine. bendrovėje San Franci- 
sco, Calif.

ATLIEKU JVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

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

Kainos prieinamos visiems 
darlrams — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas

Skambinti: Algis Urbelis 718 
849 - 8093.
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Apreiškimo parapijoje Mari
jos metai bus pagarbiai uždaryti 
su iškilmingom ceremonijom 
rugsėjo 14, sekmadienį, 4:30 vai. 
popiet. Tai bus gal vienintelis 
lietuviškas paminėjimas Marijos 
garbei New Yorke ir jo apy
linkėse. Viši lietuviai ir jų drau
gai nuoširdžiai kviečiami pa
gerbti Mariją su procesija ir 
specialia muzika. Po to bus Vigi
lijos mišios, kurios atliks kitos 
dienos — Žolinės mišių išklausy
mo pareigą. Bus svečias pamok
slininkas.

Apreiškimo parapijos pikni
kas — gegužinė bus rugpjūčio 
7, sekmadienį, Kultūros Židinio 
kieme ir salėse. Visi iš anksto 
kviečiami dalyvauti šioje vasaros 
nuotaikingoje gegužinėje.

Lietuvių Religinės Šalpos 
naujieji namai, priestatas prie 
senųjų namų, iš lauko jau yra 
baigti — sudėti langai, sutvarky
ta aplinka. Dabar vykdomi vi
daus įrengimai, persikėlimas iš 
senų patalpų į naujas, apsitvar- 
kymas. Lietuvių Religinės Šal
pos namų atidarymas ir pašven
tinimas bus rudenį. Religinės 
Šalpos reikalų vedėju yra suma
nus ir apsukrus kun. Kazimieras 
Pugevičius.

MOTERŲ VIENYBĖ BAIGĖ 
SEZONĄ -

Moterų Vienybės paskutinis 
pobūvis prieš vasaros atostogas 
Buvo birželio 21, antradienį, 
Congregational bažnyčios salėje 
Woodhavene, N.Y.

Salė buvo gražiai papuošta 
gėlėmis. Atsilankė apie 60 Mote
rų Vienybės narių ir svečių. 
Pradžioje pirmininkė padėkojo 
narėms už gražų darbą, už soli
darumą, su kuriuo narės įsijungė 
į Moterų Vienybės veiklą. Mote
rų Vienybei pirmininkauja Ele
na Andriušienė. Ji ir vadovavo 
visai vakaro programai. Vaišės 
prasidėjo7v.v., baigėsi9:30v.v.

Po vasaros atostogų Moterų 
Vienybės veikla pradedama 
rugsėjo gale arba spalio 
pradžioje.

AUTOBUSAS J SESELIŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 24. Autobusas išvyksta 
sekmadienį 6 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo. Pakely 
autobusas sustos prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant
įėjimą į pikniką. Registruotis pas 
Marytė Salinskienę — tel. 296 - 
2244 arba Darbininko admini
stracijoje tel. 827 - 1351.

VASAROS 
SKAITYBAI

T. Leonardo Andriekaus, 
OfM, naujai išleistas poezijos 
rinkinys "Balsai iš anapus”. Šis 
rinkinys laimėjo pirmą premiją 
ateitininkų Federacijos poezijos 
konkurse, kurs buvo paskelbtas 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties proga. Kaina 8 dol.

Taip pat gaunama K. Almeno 
detektyviniai romanai: “Sauja 
skatikų”, premijuoto romano an
tra pataisyta laida, ir "Lietingos 
dienos Palangoje”. Abiejų roma
nų kaina po 10 dol.

Užsakant leidinius, už kiek
vieną knygą prideda po 1 dol. 
pašto išlaidoms. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn , 
N Y. 10207.

Muzikė Nijolė Ulėnienė ka
smet vasaros metu vyksta į Euro
pą ir ten lanko įvairius muzikos 
seminarus, muzikos festivalius. 
Šiemet ji išvyksta liepos 17 ir iš
bus visą mėnesį. Pirma važiuoja 
į Vieną, iš ten su muzikų grupe 
į Budapeštą, per Jugoslaviją į 
Dubroniką, kur bus vasaros mu
zikos festivalis. Po to dvi savaites 
bus Eisenstadte prie Vienos, kur 
vyks įdomus muzikos seminaras. 
Dalyvauja pianistai, muzikos 
mokytojai. Jie atliks kūrinius ir 
paaiškins, kodėl taip juos atlieka. 
Po to vyksta į Salzburgą, į Mo- 
zarto miestą, kur penkias dienas 
skirs Mozarto muzikai.

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei- , 
diniai: Soviet Genocide in Lit- 
huania by J. Pajaujis, 12 dol.; 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Pichel, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets 
Came... byR. Raid, 12dol.;Lit
huania Minor by M. Brakas, 10 
dol.; Dr. Alexander Carolus 
Curtius, 4 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1.50 dol. už kny
gą. Šios bei kitos knygos, plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

ELIZABETH, N.J.
Juozas Prapuolenis mirė 

birželio 23, palaidotas birželio 
25 Šv. Gertrūdos kapinėse.

Kun. Jonas Karėta, afrikietis 
misijonierius, birželio 26 aukojo 
sumą Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Mišių gale kinietiš- 
kai — sangajiečių tarme su
kalbėjo Sveika Marija. Mišiose 
dalyvavo ir iš kitų kontinentų 
žmonių.

Kun. Petras Žemeilds, para
pijos klebonas, yra paguldytas 
Šv. Elzbietos ligoninėje.

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G. T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8809/F rugpjūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami 
galėsite apžiūrėti Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
taip pat praleis 3 dienas Olandi
joje. vietų skaičius ribotas. 
Kreiptis: 10401 S. RobertsRoad, 
Palos Hills, IL 60465. Tel. (312)

Aušros Vartų Marija, presuotas šiaudas, paveikslą sukūr ė I. 
Garunkštytė-Bauldenė. Išstatyta “City Folk” parodoje. Nuotr. 
V. Maželio

Mindaugas Jannace, dr. Al
donos ir dr. Kajetono Janačių 
sūnus, birželio mėn. baigė Cen
tral Connecticut Valstybinį Uni
versitetą. Jo specialybė — ko
munikacija (radijas ir televizija). 
Studijų metu buvo išrinktas stu
dentų senatorium. Už pasidar
bavimą buvo to paties Universi
teto Senato pagerbtas ir 
atžymėtas specialiu žymeniu. 
Per visą studijų laiką buvo uni
versiteto radijo stoties direkto
rium. Daugelį kartų tilpo straip
sniai su jo nuotrauka ir pasi
kalbėjimais New Britam ir Hart
fordo spaudoje. Rudenį tęs stu
dijas magistro laipsniui įsigyti.

N. Y. Lietuvių Filatelistų 
draugija leidžia savo biuletenį 
anglų kalba, nes draugijoje yra 
daug narių ir amerikiečių. Re
dakciją pasiekė biuletenio 
birželio mėnesio numeris. Nu
meryje sutelkta daug žinių apie 
lietuvių filatelistų veiklą, jų pa
rodas, premijas, aprašoma pa- 
baltiečių filatelistų paroda, su
pažindinama su inž. J. V. Danio 
nupieštais pašto ženklais Kana
dos paštui, skelbiami įvairūs lie
tuviški ženklai. Biuletenį reda
guoja W. E. Norton, gyvenąs 
Philadelphijoje, viršelį šilko 
technika atspaude Kazimieras 
Matuzas, gyvenąs Ozone Park, 
N.Y.

Kronika angliškai
Lietuvos Kat. Bažnyčios Kro

nikos Nr. 74 išverstas į anglų kal
bą, išspausdintas ir išsiuntinėtas 

. spaudai, vyskupams, kongreso ir 
senato nariams ir kitoms infor
macijos įstaigom bei prenumera
toriam. Išvertė kun. Kazimieras 
Pugevičius, numerį suredagavo 
Marian Skabeikis, išleido Lit. 
Religinė šalpa.
Numeris pailiustruotas 6 nuo

traukom, sudaryta vardų ir vie
tovardžių rodyklė, viršelyje 
įdėta nuotrauka, kaip Vilniuje 
aukojamos mišios Lietuvos kri
kšto 600 metų jubiliejaus proga.

Lietuvo Kat. Bažnyčios Kro
nika Lietuvoje pasirodė 1987 
metais liepos 12, angliškas šio 
numerio vertimas pasirodė š.m. 
gegužės 30.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖ 
CITY FOLK PARODOJE

Museum of American Folk 
Art, finansuojamas Paine-Web- 
ber Group, Ine., surengė liau
dies meno parodą, į kurią suk
vietė New Yorko apylinkės etni
nes grupes. Paroda vyksta Pai- 

Zne-Webber Art Gallery, 1285 
Avenue of the Americas, New 
York City, priešais Radio City 
Music Hali.

Rengėjai reikalavo, kad visi 
menininkai ir jų darbai būtų iš 
New Yorko apylinkės, todėl pa
rodai netiko tie darbai, kurie yra 
atvežti iš kitur, kurie sudėti į 
skrynias.

Gerard C. Wertldn, parodos 
kuratorius, paskambino ir pa
prašė darbų. Atėjusi menininkė 
juos atrinko, kiekvieną nufoto
grafavo ir tik tada pasakė, ko jie 
nori. Visa medžiaga buvo surink
ta mano namuose, ir jie turėjo 
dideli pasirinkimą. Pasirenkant 
daug nulėmė darbų stilius, for
ma ir kita. Mes esame dėkingi 
kuratoriui Wertldn, kad pagal 
palygint mūsų mažą gyventojų 
skaičių New Yorke, buvo parink
ta nemažai darbų.

Parodoje dalyvauja; Milda 
Kvedarienė — audėja, Mindau
gas Jankauskas —- medžio 
drožynėtojas, Vladas Kulpa- 
vičius, Birutė Kidolienė — juo
stinės ir keli margučiai, Lilės 
Milukienės — margučių rinki
nys, kuriame yra mūsų žinomų 
margintojų po kelis margučius, 
Pupa Garunkštytė-Bauldenė —

AIDŲ NR. 3
; S. m. Aidų Nr. 3 bus pareng
tas per vasarą ir išspausdintas 
rugsėjo mėnesį. Tame numeryje 
bus labai aktuali kun. prof. Algi
manto Kajacko (autorius gyvena 
okupuotoje Lietuvoje) studija 
“Istorija ir vėliausieji archeologi
niai atradimai Vilniaus katedro
je”. Studija turėjo būti išspaus
dinta š.m. Aidų Nr. 2, bet dėl 
techninių priežasčių atidėta. Ji 
yra gausiai iliustruota kasinėji- 
mų nuotraukomis.

MALDOS IR VAIZDAJUOSTĖS
Algio Vedecko iniciatyva 

birželio 18 Kultūros Židinyje 
buvo suruoštas New Yorko ir jo 
apylinkių mirusiųjų krikščionių 
demokratų minėjimas. Pranciš-

sjįo, priklausiusio prie krikščio
nių demokratų New Yorko sky
riaus, asmenybę bei jų nuopel
nus lietuvių kultūriniame gyve
nime.

430 7272.
Lietuvių maldininkų kelionė 

ruošiama į Medjugoije, Marijos 
apsireiškimo viestovę Jugoslavi
jos kalnuose. Ekskursantai ten 
bus per Žolinės žventę. Iš New 
Yorko išvykstama rugpjūčio 12, 
penktadienį, Pan American 
lėktuvu, per Frankfurtą bus pa
siektas Dubrovnik, gražus ku
rortas prie jūros Jugoslavijoje. Iš 
ten bus keliaujama į šventovę. 
Po maldininkų kelionės pailsėję 
kurorte, ekskursantai grįš į New 
Yorką rugpjūčio 20. Bilietas, 
įskaitant kelionę, visus moke
sčius, patarnavimus, pusryčius 
ir pietus viešbučiuose, 1299 dol. 
asmeniui. Kelionei vadovauja 
kun. dr. Petras Stravinskas. Norį 
keliauti turi tuoj kreiptis į "Ho- 
lidaze” kelionių agentūrą: 810 
Belmar Plaza, Belmar, N.J. 
07719. Tel. N.J. 800-662-3055, 
USA 800-526-2827.

konų koplyčion 10 vai. suėjo 
gausus įvairaus amžiaus lietuvių 
būrys. Mišias aukojo Tėv. Leo
nardas Andriekus,OFM. Savo 
pamoksle jis išryškino partijų 
svarbą demokratinėse val
stybėse. Labai klysta tie, kurie 
galvoja, kad partijos nereikalin
gos; jos, esą, sukelia nesantaikas, 
erzelį, skaldymąsi. O juk val
stybės valdyme per partijas daly
vauja visi jos piliečiai. Partijų at
stovai išreiškia piliečių pritarimą 
ar kritiką savo valstybės santvar
kai. JokiA moderni valstybė neiš
silaikytų be partijų, nebent tik 
diktatūrinėmis priemonėmis, ir 
tai tik laikinai.

Tėv. Leonardas Andriekus 
dar perskaitė sąrašą mirusių kri
kščionių demokratų New Yorke 
ir apylinkėse ir kvietė pasimelsti 
už juos.

Po mišių visi susirinko į 
Kultūros Židinio salę, kur vyko 
vaišės.

Juozas Giedraitis kavutės 
metu apibūdino kiekvieno miru-

Gerimantas Penikas dar pa
rodė dvi Lietuvoje gamintas vai- 
Alajuostes. Viena buvo apie poe
to Maironio 125 metų gimtadie
nio minėjimą, kita — Broniaus 
Venclovo apklausinėjimas tele- 
vizijoje. Tas Bronius Venclova 
buvo pabėgėlis, gyveno New 
^orke ir praeitais metais grįžo į 
taetuvą.
“ Visa tai buvo labai įdomu 
stebėti televizijos ekrane. Labai 
įspūdingas Maironio pagerbi
mas. Visur skambėjo dainos, su
kurtos pagal Maironio 
eilėraščius, prasmingos kalbos, 
deklamacijos, tautiniai šokiai. 
Visa tai vyko spalvingame gam
tos fone, gėlėm papuoštose ai
kštėse, kur dalyvavo žmonių mi
nios.
’■ Antroji vaizdajuostė jau kitaip 
nuteikė. Bronius Venclova buvo 
vėliausias pabėgėlis, ir 1986 
birželio 15 jis Kultūros Židinyje 
kalbėjo, kokia yra Lietuvoje 
priespauda, kaip ten pažei
dinėjamos žmogaus teisės. Da-

Aušros Vartų Madona, sukurta 
iš presuotu šiaudų.

Oficialus parodos atidarymas 
įvyko birželio 16. Atidaryme da
lyvavo grupelė lietuvių. Profe
sionalai audėjai ypatingą dėmesį 
skyrė Mildos Kvedarienės juo
stom ir tautiniam drabužiam.

Šis muziejus — Museum of 
American Folk Art — yra aukšto 
lygio. Šiuo metu yra nupirktas 
visas blokas prie 6-tos Avė., kur 
bus statomas naujas pastatas.- 
Kuratorius sako, kad čia bus ren
giamos ne tik parodos, bet taip 
pat ir paskaitos, demonstracijos, 
bus pakviesti ir lietuviai.

Įdomu čia priminti ir tas pa
stabas, kurias išreiškė meninin
kai, atrinkę darbus parodai. Jie 
aplankė įvairių tautybių butus. 
Dabar negalėjo atsistebėti, kad 
tokia maža tauta kaip lietuviai 
turi tokį turtingą ir įvairų liau
dies meną. Labiausiai stebėjosi, 
kad tas menas yra čia gamina
mas. Jie taip pat pastebėjo, kad 
tautodailės darbai nevisada yra 
pakankamai įvertinami, ir medi
ninkas iš to pragyventi negali.

*■ - i

Kviečiame visus New Yorko ir 
apylinkių lietuvius aplankyti šią 
parodą. Įėjimas nemokamas. Pa
roda yra atidaryta nuo birželio 
13 ild rugsėjo 9. Atidaryta nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
nuo 8 v. ryto iki 6 v. v. .
Lietuvių Tautodailės Institutas,

L. Miluldenė

Mindaugo Jankausko medžio skulptūra — Palangos Juzė. 
Skulptūra yra išstatyta “City Folk” parodoje. Nuotr. V. Maželio

IEŠKOMI
Algis Šliogeris, Antano, g. 

1935 m. Ieško Margarita Šlioge- 
rytė-Bubelienė. Taikos Prospek
tas 10-20, Klaipėda 235 800.

Romas Karčinskas
Uršulė Karčinskienė - Pran- 

skevičiūtė. Ieško Elena B. Lu- 
kšienė-Jurevičiūtė, Radviliškio 
rajonas, Daugėlaičiai.

Kas žino apie šiuos asmenis, 
gali pranešti šiuo telefonu: 201 
289 - 4079 arba Darbininko re
dakcijai: 718 827 - 1352,

bar grįžęs jis puolė ir niekino 
išeivijos lietuvius, Vliką, Reli
ginę Šalpą, radijo transliacijas, 
suminėjo net dr. K. Bobelio, A. 
Klimaičio, A. Landsbergio, J. 
Jurašo ir kun. K. Pugevičiaus pa
vardes.

Pobūvis buvo įdomus. Gerai, 
kad į jį atsilankė daug jaunimo, 
krikščionių demokratų bičiulių, 
mirusiųjų narįų draugų.

I. Banaitienė

—Ieškomas Steponaitis Juo
zas — Jono, gimęs 1923 Jurbar
ko raj., Girdžių paštas, Nauji
ninkų kaimas. Ieško sesuo Anelė 
Steponaitytė-Tautldenė. Atsi
liepti adresu: Vytautas Mildažis, 
1115 Meadow Lark Dr., Balti
ni ore, M D 21227.

— Ieškomi Stasys Stanonis ar 
sūnus Henrikas, arba žmona Ja- 
kelina. Turėtų gyventi New Yor
ke, gal net Woodhavene. Yra 
gautas laiškas iš Lietuvos nuo se
sers Taujenienės Elenos iš Vil
niaus. Jei kas žinotų, prašom 
skambinti 718 441 - 7080 arba 
pranešti Darbintnko redakcijai.

— Albina Kalinauskaitė, gyv. 
Kaune, ieško Kosto Gruzinsko, 
Keturvalkių vargonininko 
sūnaus, Vilkaviškio apsksr. ir 
Marytės Kačergytės, siuvėjos, 
nuo Šunskų, Marijampolės 
apskr. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti adre
su: Vytautas Grajauskas, P. O. 
Box 431, Jeffersonville, N.Y., 
12748.


