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“Tu, gyvendamas žemėje, visą F. J. Haas gydė visus akių li- 
savo atidavei kaliniams, ligo- gonius ne tik ligoninėse, bet ir 
niams, nuskriaustiems, dabar, prieglaudose. Jo jaunystė 
būdamas Viešpaties džiaugsme, prabėgo, teikiant pagalbą pa

Savaitės ] TŪKSTANTINĖ MINIA ATSISVEIKINO DIDĮJJ KUNIGĄ 
: Įvykiai |

Kongreso komisija sovietų 
jūrininko Medvid grąžinimo į 
Sov. Sąjungą aplinkybėm ištirti gąs eilėraštis, parašytas laisvu, 
priėjo išvados, kad Valstybės de
partamento ir kiti federaliniai 
pareigūnai, siekdami sugrąžinti 
nuo sovietų laivo nušokusį jūri
ninką, ignoravo išleistus įstaty
mus, reikalaujančius uždrausti 
išvykti svetimšaliui, kurį JAV or
ganai siekia apklausinėti.

Nato valstybių gynybos mini- 
steriai savo konferencijoj nefor
maliai sutiko, kad JAV turėtų 
priimti sovietų siūlymą atitrauk
ti iš Europos trumpų ir vidurinių 
nuotolių branduolines raketas su 
sąlyga, kad būtų pagaminti nauji 
branduoliniai ginklai, kaip skrie
jančios ar laisvai iš lėktuvų išme
tamas raketas ir kt. kautynių lau
ke panaudojamieji ginklai sovie
tų persvarai sumažinti.

Sov. Sąjunga sėkmingai iš
bandė nesenai pasigamintą 
pajėgią raketą “Energia”, gali
nčią išmesti į erdvę 100 tonų 
erdvėlaivį, ir sveriančią 2000 
tonų. JAV 1973 m. pasigaminta 
Apollo raketa, įgalinusi JAV 
astronautus nusileisti ant mėnu
lio, buvo daug pajėgesnė už 
“Energia.”

Švedijoj iškilusi stambios 
ginklų gaminimo įmonės “Bofor- 
s” afera, pardavinėjant ginklus 
Švedijos uždraustom valstybėm, 
žymiai aptemdė Švedijos, kaip 
taikos ir nusiginklavimo sie
kiančios valstybės, aureolę ir 
jos aistringą pacifizmą.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl pareiškė, kad, 
pašalinus iš Europos vidutinių ir 
trumpų nuotolių branduolines 
raketas, Vakarų ir Rytų Vokieti
jos žemės pasidarytų tautinių 
branduolinių ginklų ir artilerijos 
sviedinių taikinių lauku. Be to, 
Vakarų Vokietija, netekusi rake
tų apsaugos, pasidarytų Sov. Są
jungos šantažo objektu.

Izraelio ministerių kabinetui 
nutarus pakelti mokestį už mok
slą universitetuose beveik 50 
proc. Izraelio armijoj netamavu- 
siem studentam, sukėlė dideles 
arabų ir žydų studentų demon
stracijas ir protestus.

Pietų Afrikos prezidentas P.
W. Botha, atidarydamas nesenai 
išrinktą baltųjų parlamentą, pa
reiškė, kad jo vedama politika 
nepasikeisianti tol, kol juodųjų 
vadai sutiks pradėti pasitarimus 
su vyriausybe dėl valdžios pasi
dalinimo pagal vyriausybės sąly
gas.

JAV planuoja bendrus su 
Egiptu sausumos, karo laivyno 
ir karo aviacijos karo pratimus 
rugpjūty.

Fiji, pietų Pacifiko valstybės, 
pik. Itn. Stiveni Rabuta su kitais 
kariais įsakė parlamentui išsi
skirstyti ir areštavo min. pirmi
ninką Timoci Bavadra ir visus ki
tus jo ministerius ir perėmė 
valdžią į savo rankas, bet po pen
kių dienų į įvykius įsikišus Brita
nijos karalienės skirtam gen. gu
bernatoriui, areštuotus paleido 
ir pažadėjo naujo parlamento 
rinkimus.

Pagarsėjęs švedų ekonomi
stas ir sociologas Gunnard Myr- 
dal, propagavęs rasinę lygybę, 
mirė Švedijoj, turėdamas 88 m.

Argentinoj prieš daugiau kaip 
dešimtmetį veikusių kairiųjų 
partizanų vadas Mario Firme- 
nich už pagrobimus ir žudynes 
buvo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr.
Rauda prie kapo

Toliau šiame Kronikos nume
ryje spausdinamas kitas gana il-

nerimuotu eiliavimu, eleginės 
nuotaikos. Tai rauda prie kapo, 
tai atsisveikinimas su asmeniu, 
kuris savo asmenybe stipriai pa
veikė aplinką.

Eilėraštyje yra gražių vietų, 
kurios ir nusako kunigo pasiš
ventimą, meilę žmonėms ir jo 
būtinumą tautai. Ten sakoma:

Iškeliavai—
kad būtum artimesnis... 

Kalbi dabar garsiau
Ir Tavo žodžiai 

širdin man smelkias 
lyg gaivi rasa, 
ir spindi aiškiai— 

lyg žaibai, 
Kad jų nustelbti 

niekas jau negali.
Tik nenutolk!
Tik nenutolk, prašau!

Ir Tavo žvilgsnio tyro 
nenoriu aš užmiršti...

Tebus jis man 
ne priekaištas, 
o kelio švyturys!

Liepsnok ir dek — 
darbus ir žodžiuos 

gyvas!

Negali kitaip... 
Juk kaip mes šičia?

Be Tavęs?
...Toks ilgas

Lietuvos
šventųjų kelias, 

Nuplautas krikšto vandeniu 
ir nekaltų aukų 
krauju—

TEKALBA SKAUSMAS
(Tai turėjo būti pasakyta prie 

kun. J. Zdebskio kapo vasario 10

Kaip perkūnas iš giedro dan
gaus Lietuvą pribloškė žinia apie 
kunigo Juozapo Zdebskio 
mirtį... Kaip norėjosi patikėti, 
kad tai gandas, juk saugumas pa
našius prasimanymus skleidė 
prieš kunigų S. Tamkevičiaus ir 
A. Svarinsko teismus.

Deja, įvykio detalės aiškėjo, 
iš visų pusių skriejo liūdni pat
virtinimai, ir paskutinės teberu
senančios abejonės užgeso... Va
sario 5 d., šv. kankinės Agotos 
dieną, kunigo Juozo “Žiguliai” 
Varėnos-Eisišlaų plente su
sidūrė su pienovežiu. Žuvo vai
ruotojas Algis Sabaliauskas, šalia 
jo sėdėjęs kun. Juozas Zdebskis 
ir kartu važiavusi D. Šidlau
skaitė. Ketvirtas “Žigulių” kelei
vis — R. Žemaitis — sužeistas 
buvo nugabentas į Šalčininkų li
goninę.

Stovime Rudaminos švento
riuje prie duobės, kuri greitai 
priglaus žemiškuosius Jėzaus 
apaštalo palaikus. Bažnyčia ir 
kalnelis, virš kurio kyla du balti 
bokštai, nesutalpina tikinčiųjų. 
Nuo Klaipėdos ir nuo Uk
mergės, nuo Šaulių ir Druski
ninkų, Vilniaus ir Kauno 
tūkstantinė minia žmonių, per
šimtą kunigų su vyskupais Juozu nčių išeivių pastangas. 
Preikšu ir Vincentu Sladkevičiu
mi, nemažiau jaunimo; nesi
varžydami rauda prie iškeliavu
siojo karsto kunigai ir* pasau
liečiai vyrai ir moterys, seneliai 
ir vaikai.

Viešpatie Dieve, ką tu nori pa
sakyti mūsų tautai šituo skau
smu? Ar mes nebuvome verti 
turėti savo tarpe tokį žmogų, 
kaip kun. Juozas? Jis mus ant 
savo rankų, savo širdy išnešiojo.

Dabar daug kalbame, didžiuo-

gali. Būk mano brolio tiems ne 
vargšus,

įsiems. Gydyti 
>, visų užmirš-

Jos padarė perversmą mūsųjamės, kad pirmoji lietuviška
knyga buvo Katekizmas, o jis la- gyvenime ir tebevykdo jį iki šiol! 
geriu, savo laisvę užmokėjo, ap- Ar tebeturime, tebesaugome jas 
gynė mūsų teisę atversti katėki- kaip gerosios kovos estafetę 
zmą!

Jis parodė mums Dievą arti, 
gyvenantį tarp mūsų. Jis davė 
mums Jėzų, esantį mūsų tarpu
savio meilėje.

Kai viską slėgė sunkus bruta
lumas, teroro ir baimės ledas, 
kai visi tartum kiškiai laukėme 
pirmo krepštelėjimo, kad 
galėtume išbėgioti, jis slapta rin
ko mus pasimetusius į būrelius, 
darydavo susirinkimus, atver- 
sdavo Bičiulių įstatų knygutę, ir 
mes išgirsdavome:

“Jei Dievas su mumis, tai kas 
prieš mus? Kas gi atskirs mus 
nuo Kristaus meilės? Ar vargas 
ar suspaudimas, ar badas, ar pli
kumas, ar pavojus, ar persekioji
mas, ar kalavijas? Nes aš esu tik
ras, kad nei mirtis, nei gyveni
mas, nei angelai, nei stiprybė, 
nei kunigaikštystės, nei dabarti
niai, nei busimieji dalykai, nei 
stiprybė, nei aukštumas, nei gi
lumas, nei joks kitas kūrinys ne
galės mus atskirti nuo Dievo 
meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje 
Jėzuje Kristuje” (Rom. 8,35-38).

O tos primityvia technika per 
kalke atspaustos įstatų knygelės!

tiems, kuriuos Jėzus per mus 
dori patraukti?

Prisimename tą. vienybės ga
lios pojūtį, tąrizilcos džiaugsmą, 
kuris pripildydavo mūsų susirin
kimus ir padarydavo juos pa
našius į pirmųjį) krikščionių aga- 
pes. Prisimename tuos kuklius 
namelius, butus, 
vykdavo kartais 
saugumo vizitu ir 
dymo kabinetus

Tu, kunige Juozai, išmokei 
mus pasitikėti ir remtis ne savo, 
o Dievo drąsa ir įveikti šėtono 
klastą, verbavimo užmačias.

Giliai išmąstęs Viešpaties 
žodžius — “K:padarėte vienam 
iš šių mažiausiai — Man pa
darėte”. — Tusti kunigo rūpe
sčiu lenkeisi prie niekinamos ir 
spardomos mūšy Tėvynės Lietu
vos.

Tu išmokei mus gražiųjų lietu
viškų dainų, tu buvai mums ne
suklastotos Lietuvos istorijos va
dovėlis, iš Tavo lūpų daugelis 
sužinojome Geltonos - Žalios - 
Raudonos vėliavos, Vasario 
Šešioliktosios, Vyties reikšmę... 
Ir tai nebuvo pigus politikavi-

...i i . . i j mas. Niekuomet nematėmem kitus reikalavimai su bendro
mis kiekvieno mėnesio intenci-

kuriuose jie 
pasibaigdami 

keliones j tar-

jis neapleis. O kaip dažnai, ieš
kodami pagalbos, pamirštame 
tuos, kurie daugiausiai gali ir 
nori mum padėti — dangaus gy
ventojus.

Neapsivyliau. Kiek vėliau, 
kalbėdama telefonu su brolio 
žmona, sužinojau, kad teismas savo jėgas, visą laiką ir meilę ati

davė kenčiantiems. Gydytojo 
profesiją laikė šventa pareiga. 
1814 metais, palaidojęs tėvą, jis 
vėl grįžta į Maskvą, kur visų jau 
buvo pripažintas gydytojas. Jis 
visą save atiduoda ligonių tarny
bai. Kai jam buvo 47 metai, įsto
jo į kaliniams gelbėti įkurtą ko
mitetą. Į šį darbą F. J. Haas pa
sineria su jaunuolio užsidegimu, 
visa savo būtimi. Jis tapo to ko
miteto širdimi.

kūdikis. Už savo pasiaukojantį * 
darbą buvo apdovanotas Vladi
miro ordinu. Jaunas, karštas 
sangvininkas F. J. Haas visas

bus gegužės 24. Tai Švč. Mer
gelės Marijos krikščionių pagal
bos diena. F. J. Haas broliui 
gavo pačią geriausią gynėją — 
Švč. Motinėlę! Džiaugiausi ir 
dėkojau!

Nors nukrypstu nuo temos, 
bet negaliu susilaikyti nepapasa
kojus trumpai apie šio vargšų 
mylėtojo gyvenimą. Pasinaudo
ju M. O. Menšikovo ir A. F. 
Koni knygomis. Friedrichas- 
Juozapas Haas gimė 1780 m. Vo
kietijoje, Miunstereifelde, kata
likų šeimoje. Mokėsi katalikiško
je mokykloje. Nuo jaunystės 
savo gyvenimą pašventė Dievui, 
ir tai davė jam nuostabios jėgos. 
Studijavo filosofija, matematiką, 
ir mediciną. Žmogus jam buvo 
gyvoji Dievo šventovė. 1802 m., 
kai jis buvo 22 metų akių gydy
tojas, jis buvo pakviestas į Mask
vą gydyti vieno rusų didiko.

■ Jei ir po 100 metų euro
piečiams Rusija yra barbarų 
kraštas, tai ką kalbėti apie to lai
ko papročius. Bet F. J. Haas ne
pasimetė. Jis didelis humanistas 
ir gabus gydytojas pasilieka 
Maskvoje. Jam atsidarė visų

To meto kalėjimai buvo siau
bingi, drėgni, be gryno oro, be 
šviesos, prikimšti kalinių, kurie 
miegojo ant aslos, pilni parazitų. 
Kamerose, kur vos galėjo tilpti 
50, laikė po 200. Niekas nieko 
ten neskirstė, — vaikai, suaugę, 
seniai, ligonys visi buvo kartu. 
Daugelis iš bado sutindavo ir 
mirdavo. Kaikurie kaliniai buvo 
prirakinti prie sunkių kaladžių. 
Moterims ant kaklų uždėdavo 
geležinius lankus . Tuose lan
kuose buvo 3 aštrūs virbalai taip 
įtvirtinti, kad negalėtų atsigulti 
nei dieną, nei naktį. Taip kalinę 
išlaikydavo po kelias savaites. 
Kai kurie mirdavo, pririšti prie

metų, kai rašė M- O. Menšiko- 
vas, Maskva buvo labiausiai atsi-

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo vynjAldasės krepšinio komanda, laimėjusi 1987 
metų ŠALFAS Sąjungos pirmenybių taurg ir meisterio titulą. I-oje eilėje iš k. J. 
Matulaitis, R. Vaitkus, M. Vaidais. J. Milukas ir G. Mikalauskas, II-oje eilėje: J. 
Didžbalis, R. Naronis, C. Schaefer, R. Šimkus, P. Tomey ir S. Birutis. Nuotr. L. 
Tamošaičio

Už ką tokios kančios? 
Dažniausiai užtekdavo būti tik 
baudžiauninku. Jie kentėjo dėl 
savo šeimininkų užgaidų. Kiek 
šimtai tūkstančių žmonių nekal
tai buvo kankinami Maskvoje ir 
jų niekas “nepastebėjo”, nei 
Puškinas, nei Larmontovas, nei 
Gogolis, nei Turgenevas, nei 
Žukovskis, tuo metu gyvenęs 
Maskvoje.

Juos pamatė vokietis nuo Rei
no, gydytojas F. J. Haas ir viso
mis jėgomis jiems tarnavo visą 
savo likusį gyvenimą — 25 me
tus.

KOMUNISTINĖ SPAUDA APIE 
LIETUVIŲ AKCIJĄ VIENOJE
Išeivijos lietuvių įnašas į 

Vienos ESBN konferenciją 
skaudžiai įgėlė Maskvą ir jos val
dininkus Vilniuje. Oficialioje 
spaudoje pasipylė srautas 
straispnių, tradiciniu sovietiniu 
stiliumi niekinančių ir keikia-

Jonas Lukoševičius Tiesoje 
(1986.XI.13) aiškina, jog Wa- 
shingtonas pabaltiečius “iš
leidžia į areną,” kai Vienos kon- 
k . ncija vyksta “pernelyg rim
tai.” Pasak jo, “misterio Bobe
lio. ..vyriausioji vadavimo orga
nizacija... ragina (Europos Parla
mento atstovus) kelti Pabaltijo 
tautų apsisprendimo teisės ir 
žmogaus teisių Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje klausimus.” Bet plaukė 
Europos Parlamentas Lukoše- “pabėgėliai Puldamas lietuvių-

vičiui nerimta institucija, be
sirūpinanti prostitučių tei
sėmis.”

Panašiai žmogaus ateisiu klau
simą traktuoja ir Mindaugas Ba
rysas (“Vienos susitikimas ir 
kreivi veidrodžiai,” Tiesa, 
1986.XI. 16) Prieš sovietus de
monstruojantys yra amerikiečių 
apmokami, arba lytiniai išk
rypėliai.

Stalinine pagieža persunktas 
veterano propagandisto Justi
no Lazauslro straipsnis “Nauji 
neįveikiamu pokštai" (Tiesa, 
1986.XI.25) Ja*n nepatinka Au
strijos valdžios organai, kuriems 
“nuolaidžiaujan t” į Vieną su- 

“vaduotojai” ir

afganų bendradarbiavimą jis 
tvirtina, kad taikius Afganistano 
gyventojus žudo ne sovietiniai 
įsibrovėliai, o... afganai. Dergia
mi Tomas Venclova, Jurijus Or
lovas, Kazys Bobelis. Pabaltijo 
okupacijai pateisinti, Lazauskas 
cituoja Roosevelto ir Stalino pa
sikalbėjimą Teherane 1943 metų 
gruodžio 1 dieną, tvirtindamas, 
jog Amerikos “praktiški žmonės” 
ir su Pabaltiju pasielgs “ruzvel- 
tiškai.”

Toje “kontrpropagandos” ak
cijoje dalyvavo ir partinis lite
ratūros kritikas Vitas Areška 
(Tiesa, 1986.XII.12). Anot jo, į 
Vieną atvažiavę pabaltiečiai 
skelbia “priešiškumo ir neapy
kantos idėjas, ” kurių pasėkoje iš
nyktų “didingi kultūros pamink
lai”. Jį piktina faktas, kad “va
duotojų” spaudos konferencijoje 
dalyvavo “keli Amerikos Kon
greso nariai,” o "reakcingieji

Dar baisesnė dalis buvo siu
nčiamųjų į Sibirą. Išsekę, pu
snuogiai, sergą, sukaustyti gran
dimis, jie pėsti keliavo iš vieno 
kalėjimo į kitą. Juos degino ne
gailestinga stepių saulė, o žiemą 
kankino didžiuliai šalčiai. Po 8 
ar dešimti prirakindavo prie vie
no geležinio lanko, ir taip visi 
kartu turėjo eiti šimtus tūksta
nčių kilometrų.

Taip daug metų keliavo 
tūkstančiai Rusijos tremtinių. 
Rusijoje neatsirado nė vieno, ku
ris pamatytų tą begalinį skau
smą, tą nežmonišką kančią. Tai 
pamatė vokietis katalikas ir pasi
lenkė prie to kalinio.

Haas pirmas pradėjo kovoti 
prieš geležinį lanką, prie kurio 
prikaustomi nelaimingieji trem
tiniai. Kova tęsėsi per dešimtį 
metų. Visi buvo prieš jo naujo
ves, išskyrus kunigaikštį Galici- 
ną. Po ilgos kovos pavyko jam 
dvigubai palengvinti antrankius, 
juos sumažinti, aptraukti odą. 
kad nenutrintų rankų.

(Bus daugiau)

Amerikos sluoksniai suintere
suoti panašiomis provokacijo
mis, kalbomis apie kažkokią lie
tuvių ir ukrainiečių bylą’ ”. Fak
to, kad pabaltiečių spaudos kon
ferencijoje dalyvavo JAV delega
cijos vadovas, Areška neišdrįso 
paminėti.

(Elta)
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

linių instrumentinių ansamblių 
grupėje.

— Vilniuje, Lietuvos meno 
darbuotojų rūmuose įvyko ope-

kštėje, kurion atsilankė aukštieji 
partijos dabuotojai, žurnalistai, 
rašytojai ir visuomenė. Šventės 
nuotaikoje įvairūs renginiai vyko

VALDAS C. DUOBA. lietuvi* advokates. 367 Lartrftold Rote Seat 
NorthportK, N.Y 11731. TeL 819 368-3746. Namų filio ■ M veKarato 
Hk MUateeaia atvejai* 816 787-3971. N*w Varto oRaaaJLto pd*»u>*> 
M - 91 114UI SMUctanorte HM, N.Y. 1141A ToL 719 441 - 3911.

— Vilniuje, dviejų šiauliečių, 
viduriniosios kartos dailininkių, 
“Dailės” salione vyko kūrybos 
paroda. Dail. Danutė Karaš- 
kaitė-Brusoldenė eksponavo 
portretus, o Laima Skerstonaitė 
— akvareles.

— Lietuvos Kultūros ministe
rija ir Teatro veikėjų sąjunga pri
statė Lenino ir Sovietų Sąjungos

valstybinių literatūros, meno ir 
architektūros premijų komite
tui, prie ministrų tarybos, kandi
datus, kuriems yra leista daly
vauti konkurse 1987 metų Sovie
tų Sąjungos valstybinėms premi
joms gauti. Tais kandidatais yra 
Lietuvos valstybinio Jaunimo 
teatro spektaklių “Ilga kaip šimt
mečiai diena” ir “Dėdė Vania” 
režisierių E. Nekrošių, kompo
zitorių F. Latėną, aktorius A. 
Latėną, V. Petkevičių, K. Smo
riginą, V. Bagdoną ir Lietuvos 
kamerinio orkestro dirigentą S. 
Sondeckį.

ros solistės Lietuvos liaudies art
istės Irenos Jasiūnaitės kūrybos 
vakaras, kurį vedė dirigentas 
Lietuvos nusipelnęs artistas V. 
Viržonis. Prieš trisdešimt pen
kerius metus, Irena Jasiūnaitė, 
Lietuvos valstybinės konserva
torijos diplomantų spektaklyje 
gavo aukščiausią įvertinimą už 
Zibelio vaidmenį Ch. Gounod 
operoje “Faustas” ir tapo operos 
soliste. Lietuvos valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro 
scenoje jinai sukūrė daugiau

ir kitose miesto dalyse ir 
gatvėse. Buvo meninių ansam
blių ir orkestrų pasirodymai.

— Klaipėdoje įvyko septinta
sis Stasio Šimkaus Chorų kon
kursas, skirtas kompozitoriaus 
gimimo IOO-osioms metinėms. 
Konkurse dalyvavo 30 chorų iš 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio, Kapsuko (Marijam
polės), Alytaus ir Klaipėdos. 
Konkurso laureatais tapo Lietu-
vos nusipelnęs kolektyvas Vii- 33706. 813 390 - 5677. KENRELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200

BUYUS FUNERAL HOME. įtarto Teta* to, Jr.teldotavlų direktorių*. N*w-

JAV, nepaisydamos Izraelio 
ministerių kabineto paralyžiaus 
dėl tarptaut. Artimųjų Rytų tai
kos konferencijos, yra nusi- 
stačiusios ir toliau veikti ta pačia 
kryptim, nes šiuo metu tai yra 
vienintelis būdas taikai įgyven
dinti.

Irako lėktuvai Prancūzijos 
“Exocet” raketom sunkiai 
sužalojo Persijos įlankoj veikia
nčią JAV vairuojamųjų raketų 
fregatą “Stark” ir užmušė 37 lai
vo jūreivius. Irakas atsiprašė ir 
sutiko sudaryti bendrą komisiją 
įvykio priežastim ištirti.

Izraelio užsienio reikalų mini- 
steris Shimon Pėrės, lankyda
masis JAV, tarėsi su Sov. Sąjun
gos ambasadorium Juri V. Dubi- 
nin dėl Sov. Sąjungos nusistaty
mo tarptautinei konferencijai 
Artimųjų Rytų taikos reikalais 
sušaukti.

Australija įsakė uždaryti Libi
jos ambasadą, nes jos pareigūnai 
vertėsi su jų uždaviniais nesude
rinta veikla.

—“Vilniaus bokštai” tradici
nio lietuvių estradinių dainų 
konkurso laimėtojais šiais metais 
tapo R. Čivilytė — Vilniaus mie
sto estradinių orkestrų ir ansam
blių susivienijimo solistė ir S. Ja
nuška — Klaipėdos konservato
rijos estrados katedros dėstyto
jas bei neetatinio filharmonijos 
vokalinio instrumentinio ansam
blio “Studija” solistas. “Studija” 
kolektyvas, vadovaujamas R. 
Dubinsko, tapo nugalėtoju voka-

parašytų vaidmenų. Išskirtini 
Marios E. D’Albert operoje 
“Slėnis” ir G. Bizet operoje 
“Carmen” čigonės Carmen vaid
menys. Šią Carmen partiją so
listė yra dainavusi daugiau kaip 
šimtą kariu ne tik operos teatre, 
bet ir gastrolėse.

— Ramygalos kolūkyje buvo 
įteikta A. Račiūno atminimo pre
mija kompozitoriui Zigmui Vir- 
kšui ir poetui S. Gedai už bendrą 
kūrinį — dainą chorui 
“Tėviškė”.

— Vilniuje, gegužės 3 įvyko 
spaudos šventė Kutuzovo ap

KUNIGŲ VIENYBES PASITARIMAI
N.Y. ir N.J. PROVINCIJA

Elizabethe, N.J., gegužės 12 
Šv. Petro ir Povilo klebonijoje 
įvyko Kunigų Vienybės N.Y,. ir 
N.J. provincijos susirinkimas.

Peržvelgus rūpimus dabarties 
veiklos klausimus, buvo pa-

religine veikla.
Susirinkimą baigė kun. Petras 

Stravinskas malda. Po to visi ku
nigai dalyvavo 40 valandų užbai
gimo apeigose.

rūmų moterų liaudies choras 
“Eglė”, Vilniaus vyrų liaudies 
choras “Vilma”, Klaipėdos švie
timo darbuotojų namų mišrus 
liaudies choras “Gilija” ir Vil
niaus švietimo darbuotojų namų 
mišrus choras. Apdovanojimas 
už geriausiai atliktą St. Šimkaus 
dainą paskirtas Vilniaus J. Tallat- 
Kelpšos aukštesniosios muzikos 
mokyklos, o už geriausiai padai
nuota dabartinio kompozitoriaus 
dainą — švietimo darbuotojų 
namų chorams.

— Lietuvos valstybiniame 
jaunimo teatre Vilniuje įvyko 
premjera spektaklio “Užrašai iš 
pogrindžio”, spektaklį, pagal F. 
Dostojevskio apysakas “Užrašai 
iš pogrindžio” ir “Šlapdriba”, 
režisavo Valstybinio teatro meno 
instituto diplomantas G. Sedara- 
vičius. Inscenizavo K. Ginko. 
Vaidino V. Bagdonas, D. Ove- 
raitė, A. Storpirštis.

-9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, vteų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymą*, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 99-11 Jamalca Av*., Woodhaven, N.Y. Tolei. 947-1323 
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europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūną*, *av. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueen*, 
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kalbėta apie Lietuvos Krikšto su
kakties minėjimą Hartforde, kur 
buvo pašventintas lietuviškas Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Prezidentas Reagan numato 
aprūpinti Hondūrą per 2 m. 10 
F-15 kovos lėktuvais centrinės 
Amerikos jėgų pusiausvyrai iš
laikyti.

Argentinos prezidentas Raul 
Alfonsin paprašė kongresą 
priimti įstatymą, kuris atleistų 
nuo bausmės už jų padarytus 
žmogaus teisių pažeidimus visus 
karininkus, turėjusius nusikalti
mo metu žemesnį už pik. Itn. 
laipsnį. Kovodama su kairiaisiais 
partizanais, kariuomenė yra 
nužudžiusi apie 9,000 žmonių.

Iš Sov. Sąjungos laisvą pasaulį 
pasiekęs kovotojas prieš psichia
trijos piktnaudojimą politiniam 
kaliniam Anatoli Korjagin 
pasiūlė sudaryti tarptautinį in
ternacionalą kovai prieš psichia
trijos piktnaudojimą politiniais 
tikslais.

JAV gynybos sekretorius Ca- 
sper W. Weinberger paskelbė, 
kad naujieji Sov. Sąjungos pov. 
laivai yra aprūpinti žymiai tyliau 
veikiančiais propeleriais, ir todėl 
jų sekimas pasidarė sunkesnis. 
Sov. Sąjunga tai galėjo pasiekti 
per Norvegiją ir Japoniją nelega
liai importuota technologija.

Sov. Sąjunga paskutiniu metu 
pašalino iš vietų 76 partijos įsa
kymus uoliai vykdančius, bet 
įstatymų nebojančius teisėjus. 
Kitiem 837 teisėjams yra iškeltos 
bylos.

Egiptas nutraukė santykius su 
Iranu už Egipte veikiančiu kraš
tutinių fundamentalistų veiklos 
rėmimą.

Prezidentas Reagan numato 
parduoti Saudi Arabijai apie 15 
F-15 kovos lėktuvų už 0.5 bil. 
dol.

kryžius prie katedros, kur pro
gramoje dalyvavo Montrealio 
“Gintaro” ansamblis.

Kalbėta ir apie sukakties 
minėjimą Newarke, N.J., kuris 
bus gegužės 31. Buvo detaliai 
aptartos visos pamaldos, kurios 
vyks Švč. Jėaus Širdies katedro
je. Kadangi kunigams sekmadie
niais yra sunkiau nuvykti į tokias 
šventes, tai prašomi visi kunigai, 
kas tik gali, tose iškilmėse daly
vauti. Tuo rūpinasi Liet. Reli
ginės Šalpos vadovybė.

New Yorko ir apylinkės lietu
viai sukaktį paminės lapkričio 8, 
sekmadienį, 2 v. popiet, Šv. Pa
triko katedroje New Yorke. su
daroma tiksli programa, kuri bus 
paskelbta vėliau.

Sutarta visose parapijose 
skelbti ir organizuoti piligrimi
nes keliones į Censtakavos Mari
jos šventovę, Doylestown, Pa.

• Nauja valdyba
Šios N.Y. ir N.J. provincijos 

pirmininku buvo kun. Petras 
Zemeikis nuo 1979 m. Jam dabar 
atsisakius iš pirmininkavimo pa
reigų, susirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkas kun. Vy
tautas Palubinskas, vicepirmi
ninkas kun. dr. Petras Stravin
skas, sekretorius kun. Stasys 
Raila, iždininkas kun. Danielius 
Staniškis.

Toliau susirinkimui vadovavo 
naujasis pirmininkas. Padėkojo 
buvusiai valdybai už visus dar
bus.

Kaip iki šiol, naujoji valdyba 
kas pusmetį šauks susirinkimus, 
valdyba posėdžiaus kas 3 mėne
siai, rūpinsis lietuvių parapijų

“Liepsnos” šokėjos atlieka meninę programą

(atkelta iš 1 nsl.)
M£ 

Tavęs pasidavusio tam sunkiai iš
vengiamam apmaudui okupan
tų, smurtautojų atžvilgiu.

Gyvenimu ir žodžiu nuolat ra
ginai matyti juose nelaimingus 
brolius, kuriuos iš blogio ne
laisvės privalo išvaduoti mūsų 
dorybių heroizmas, ištikimybės 
pastovumas ir Išganytojui auko
jama kančia.

Tu neatakavai išviršinių velnio 
apraiškų ir nemokei mus šaukti: 
“Šalin tarybų valdžią! Rusai lauk 
iš Lietuvos!” Tu taikei į pačią 
esmę, patį centrą ir raginai: “Ša
lin nuodėmės vergiją”, “Laisvę 
Kristui Lietuvoje!”

Kaip Viešpats ant altoriaus 
duoda mums savo Kūną ir Krau
ją, paversdamas tai mūsų mai
stu, taip Tu, sekdamas savo Mo
kytojo pavyzdžiu, dalinai mums 
savo laiką, savo poilsį, savo svei
katą.

Su išpažintimi, šv. Mišiomis, 
šv. Komunija ir Tėvynės atgaiva 
Tu pasiekdavai už tūkstančių ki
lometrų vargstančius tremti
nius, svetimoje kariuomenėje 
gainiojamus rekrutus, ir jokios 
kliūtys, jokie pavojai neįsteng
davo Tavęs suturėti-

Tavo veide, visuomet spindi
nčiame giedria amžinybės rimti
mi, mes matėme Kristaus veidą. 
Prigludę prie Tavo širdies iš
pažintyje, sunkumuose — mes 
jutome plakant Kristaus Širdį.

Ir todėl šiandien, nepaisant 
visų kunigystę metusių, nepai
sant visų nemetusių, bet 
važinėjančių į užsienį ginti “afga- 
nistanietiškos taikos” — nepai
sant viso šito, mes su šventa pa
garba tariame žodį “kunigas”, 
nes pažinome, kunige Juozai, 
Tave.

Šiandien Tavo siela ir kūnas 
jau nebepavaldūs pilotų ir kajafų 
teismams, veidmainių kaltini
mams. Jie jau bene “pasaulio ga
lingųjų” kompetencijoje.

Šiandien galime drąsiai 
kalbėti ir dėkoti už tą darbą, kurį 
leidai Jėzui nuveikti savyje ir 
mumyse, — už Jaunimo organi
zaciją, už pasiaukojančią veiklą 
TTGK komiteto, už išradingą

darbuotę misijose, už uolų mal
da ir asmeniniu pavyzdžiu pa
remtą abstinencijos ir blaivumo 
propogavimą.

Liūdėdami išsiskyrimo dieną, 
mes guodžiamės Tavo skiepyta 
mintimi, kad vienybė su gerai
siais draugais nenutrūksta ir pa
stariesiems iškeliavus pas Vieš
patį. Mintį, kurioje telpa visas 
Tavo gyvenimas, nuostabiai taik
liai išsako Šv. Rašto citata, antka
pio įrašas: “Meilė niekad nesi
baigia”.

Tikime ir žinome, kad Tu, ku
nige Juozai, buvęs arčiausiai 
mūsų vargų ir žaizdų šiame 
žemės gyvenime, kartu su kun. 
Broniumi Laurinavičiumi, Karo
liu Garucku, Virginijum Jauge- 
liu, kartu su dzūkų žemės tyru
mo karžyge Daunute Burdaite ir 
toliau mus Dievo meile 
mylėsite.

O mes, jos remiami, ryžtamės
— neišdils iš širdžių įsegtų 
smūtkelio ženkliukų idėja! 
Neužmiršime Tavo rekolekcijų 
pasiryžimų! Į mūsų šeimas, į 
mūsų vaikus, į mūsų Tėvynės 
ateitį augs Tavo plačiais mostais 
bertoji sėkla! Ir jeigu Kauno Ku
nigų seminarija į Tavo laidotuves 
neišleido nė vieno auklėtinio, tai 
dar nereiškia, kad prie Tavo kar
sto nebuvo klierikų...

Mes meldžiamės, ir mūsų 
sąžinės tikros — kai Paskutiniąją 
Dieną Jėzus Teisėjas tars stovin
tiems dešinėje: “Ateikite, mano 
Tėvo palaimintieji, (...) nes aš 
buvau išalkęs, ir jūs maine paval
gydinote, buvau ištroškęs ir 
mane pagirdėte, buvau keleivis, 
ir mane priglaudėte, buvau nuo
gas — mane aprengėte, ligonis
— mane aplankėte, kalinys — 
atėjote pas mane” — tada išeisi
me prieš Tave visi tie, kuriuos

Tu
pavalgydinai, 
pagirdei, 
priglaudei 
aprengei, 
aplankei, ir nusivesime Tave 

ten, kur Tu mus visu gyvenimu 
ir netgi tragiška mirtimi vedi. 
Teatlygina tepadėkoja ir teprii
ma Tave Dievas!

(Eucharistijos Bičiuliai)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
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Sporto šventę įvertinant
Sporto šventė, vykusi New 

Yorke gegužės 16 - 17, praėjo 
labai pakiliai, palikusi gerus 
įspūdžius jos dalyviams sporti
ninkams, rengėjams ir New Yor- 
ko lietuviams.

New Yorko lietuviai gyvena 
plačiai pasklidę, taip susidaro di
desni nuotoliai į lietuviškas para
pijas, Kultūros Židinį, lituani
stinę mokyklą. Savaime tai nu
teikia pasyviau žiūrėti į lietuviš
ką veiklą. Šį kartą tie pasklidę 
New Yorko lietuviai jautriai rea
gavo į sporto šventę. Ir čia yra 
sportininkų entuziastų, kurie su
gebėjo visuomenę palankiai nu
teikti. Todėl visuomenė jautriai 
reagavo, kai buvo renkamos au
kos. Tų aukų buvo surinkta gana 
daug, kad net rengėjus nustebi
no. Tai ir įgalino šventę pravesti 
tvarkingai, įspūdingai.

Aukas rinko ir šventės šeimi
ninkais buvo Nevv Yorko Lietu
vių Atletų Klubas, kuris yra įkur
tas 1903 metais. Tikrai tai se
niausia lietuvių sportinė organi
zacija.

Ar ne džiugu, kad tokia Orga
nizacija išsilaikė iki mūsų dienų, 
kad ta organizacija globojo ir šią 
sporto šventę. Taip buvo 
pratęstos tradicijos. Praeitis su
jungta su dabartimi, senieji lai
kai, kada vos vos judėjo pirmieji 
automobiliai, kada šiaip taip 
vystėsi telefonas, susijungė su 
“kompiuterių laikais. Į senųjų 
sportininkų ristininkų grandinę 
įsijungė jaunieji naujųjų laikų 
sportininkai.

Juk tai teigiamai veikia visus 
— mes pajėgiame organizuotis, 
pajėgiame išlaikyti senas tradici
jas, mes pajėgiame visada būti 
jauni!

Šventė subūrė daug lietuviško 
jaunimo iš įvairių Amerikos ir 
Kanados vietovių. Jie turėjo nu
galėti kelionių nuovargį, bet vi
sus traukė ta pati sportinė dva
sia. Čia jie turėjo progos rungty
niauti, parodyti savo jaunatvišką 
pajėgumą. Tai labai ugdo jauną 
žmogų, jį užgrūdina gyvenimui 
ir drauge skatina dar labiau dirb
ti ir siekti geresnių rezultatų.

Gegužės 8 sporto žaidynių iš
vakarėse spėliojau, kad New 
Yorkas turėtų laimėti vyrų “A” 
klasės krepšinio meisterio titulą. 
Tam buvo keletas priežasčių: 
LAK žaidžia “namie ”, t. y. savoje 
aplinkumoje, komanda turi pa
tyrusį sąstato branduolį, gerą 
puolimo bei gynimo balansą ir 
svarbiausia — komandinį, nesa
vanaudišką žaidimo stilių.

Gal ir visos kitos komandos 
turi panašias gerąsias puses, bet 
New Yorkas turėjo kažką dau
giau — gal didesnį pasiryžimą, 
gal žiūrovų simpatijos persva
rą, o gal ir geriau apgalvotą žai
dimo planą. Šie elementai 
turbūt ir padėjo New Yorkui nu
lemti pergalę. Pažiūrėkime, 
kaip ta pergalė tapo pasiekta.

Pirmas rungtynes teko žaisti 
šeštadienį, 9 vai. ryto prieš Ha
miltono Kovą. Iš pradžių mūsų 
vyrai atrodė lyg ir neišsimiegoję 
ir darė daug klaidų. Neužilgo 
tačiaujie įsibėgėjo ir pasiekė 
žaidimo tempą, prieš kurį Ko
vas neturtėjo ginklo. Pirmas pu
slaikis baigėsi 45-32 LAK nau
dai, o galutinė pasekmė buvo 88- 
66. R. Šimkus be didelių pastan
gų pasiekė 22 taškus ir šaltai ran
kiojo kamuolius nuo abiejų len
tų, arba blokavo žemesnio ūgio 
priešininkų metimus. Gerai 
sužaidė ir M. Vaitkus, greitais 
prasiveržimais sumaišydamas vi
sas Kovo gynėjų pastangas ir 
įmesdamas 19 taškų. Turint ūgio 
ir greičio persvarą, ne tik pirma
sis LAK penketukas, bet ir atsar
giniai žaidėjai gerai pasirodė 
laimėtojų pusėje. Šalia C.

Jaunieji patenka į didelę lietu
višką sportuojančią bendruo
menę. Čia jie turi progos arčiau 
susipažinti, užmegsti draugy
stes. Tai ypač buvo ryšku per su
sipažinimo vakarą gegužės 16, 
šeštadienį.

Kultūros Židinys buvo pilnas 
jaunimo. Ir tas jaunimas nebuvo 
gatvės jaunimas. Jis buvo kur kas 
kultūringesnis, gražiau apsi
rengęs, susitvarkęs, bičiuliškas, 
su tinkamu respektu vyresnie
siems. Ir tie vyresnieji, kuriem 
tenka dirbti su jaunimu, tikrai 
galėjo pasidžiaugti gražiu lietu
višku prieaugliu, su poetu Kaziu 
Binkių galėjo pasakyt “Auga lie
tuviškas atžalynas.”

Būdamas tokioje aplinkoje, 
jaunuolis irgi pasijunta sauge
snis, tvirtesnis kaip lietuvis. Jis 
nėra vienas. Jis vienas iš daugu
mos.

Jaunuolis pirmiausia patenka 
į lietuvišką sporto klubą. Galėtų 
jis taip kur nubyrėti ir dingti. 
Dabar jį čia atveda sportinė dva
sia, čia dar randa ir lietuvišką 
nuotaiką. Taip jis čia tvirtės ir 
augs kaip lietuvis, tvirtėja ir fi
ziškai, net jis lavina ir grūdna 
savo kūną ateities žygiams.

Dėkojame visiems šios 
šventės organizatoriams ir vi
siems klubų vadovams. Jie visi 
tikrai idėjo daug darbo.

Dėkojame ir visiems šventės 
dalyviams, kurie nepabūgo nuo
vargio, išlaidų ir atkeliavo į šias 
žaidynes. Ir toliau palaikykite tą 
taurią sportinę dvasią. Dirbkite, 
sportuokite, džiaukitės gyveni
mu ir išaukite tvirti žmonės 
ateičiai, nes jum teks vadovauti 
visam lietuviškam gyvenimui.

Dėkojame ir New Yorko lietu
viams, kurie suprato šventės rei
kšmę, dosniai parėmė aukomis, 
svečius sportininkus svetingai 
priėmė. Tegu ir ateityje šis spor
tinis lietuviškas entuziazmas 
nemažėja, o tik didėja!

Scena iš “Valdovo” spektaklio — valdovas Krušna — Vincas Dovydaitis, jo duktė 
Danguolė — Sigutė Mikutaitytė. Vaidinimas įvyko Kultūros Židinyje gegužės 2. Vaidino
Los Angeles Lietuvių dramos sambūris. Nuot. V. Maželio
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Schaefer 11, P. Tomey 10 ir G. 
Mikalausko 8, taškus New Yor- 
kui dar pelnė R. Naronis 9, S. 
Birutis 6 ir kiti po mažiau. Prieši
ninkų pusėje geresni taškų 
medžiotojai buvo R. Bartininkas 
20, R. Butkevičius 19, E. Barti
ninkas ir R. Orto po 8.

Antrose rungtynėse LAK vy
rai žaidė prieš Chicagos Lituani- 
cą, kuri atėjo pasitikėdama savo 
jėgomis, nes jau buvo įveikusi 
kietą riešutą — Detroito Kovą 
84-67 pasekme. Lituanicos sti
prybė glūdėjo senų vilkų — 
Abramavičiaus, Bario, Neiman
to, Riškaus, Bzdelik patyrime, 
kurie praeityje jau buvo Lituani- 
cai atnešę ne vieną meisterio ti
tulą. Senų vilkų persvara tačiau 
išblėso prieš New Yorko greitį, 
veržlumą ir norą laimėti.

LAK pradėjo žaidimą pilnu 
tempu ir tuoj pat įtikino Lituani
cos veteranus, kad čia juokų ne
bus. Greitais prasiveržimais ir 
taikliu mėtymu New Yorkas 
atėmė Lituanicai žadą, pirmą 
puslaikį laimėdamas 32-20. Po 
pertraukos Lituanicos vadovas 
R. Dirvenis pakeitė taktiką, pa
siųsdamas aikštėn jaunesnius ir 
greitesnius žaidėjus, idant vete
ranams duotų progą atgauti kva
pą rungtynių pabaigai. Bet ir tas 
negelbėjo. Newyorkiečiai be at
vangos veržėsi pirmyn ir atlyžo 
tik prieš galą, įleisdami aikštėn 
pakaitalus. Rungtynės baigėsi

71-64 ir New Yorkas su dviem 
laimėjimnais pasiekė baigmės 
poziciją.

Ypatingai gerai prieš Lituani- 
cą sukovojo Šimkus. Jis įmetė 22 
krepšius ir buvo vispusiškai sti
prus tiek puolime, tiek gynime. 
Kartu su juo greitieji šauliai Vait
kus ir Mikalauskas įmetė 16 ir 
10 taškų. Schaefer surinko 8, Na
ronis 6 ir Tomey, kuris dirigavo 
visą žaidimą, 6 taškus. Lituanicai 
taškus pelnė Baris 18, Bzdelik 
12, Riškus 10, Abramavičius 8 ir 
kiti po mažiau.

Iš kitos pusės į baigmę atėjo 
ne kas kitas, kaip Toronto Aušra, 
pernykštis ŠALFAS Sąjungos 
žaidynių Hamiltone meisteris. 
Aušra 7-nių komandų lentelėje į 
pusfinalį atėjo be žaidimo ir čia 
lengvai sudorojo Clevelando 
Žaibą įspūdinga 116-73 pasek
me. Pasklido garsas ne tik apie 
triuškinantį 43 taškų laimėjimą, 
bet ir apie Aušros impresyvų są
statą su Leonu Rautinš (6’8”) ir 
J. Zoet (7-nių pėdų) priešakyje. 
Aiškiai matėsi, kad Aušra 
atvažiavo ne tik pažaisti kre
pšinį, bet ir apginti 1986 metų 
meisterio titulą.

Aušros ir New Yorko su
sirėmimas įvyko sekmadienį, 
gegužės 17, 2:30 vai. po pietų 
N.Y. Institute of Technology 
sporto salėje, prie maždaug 200 
žiūrovų, kurie vos sutilpo ankš

toje patalpoje. Aušrokams išėjus 
į aikštę, Jų ūgis, išvaizda ir meti
mų tikslumas buvo pasigėrėti
nas. Nusiminę žiūrovai jau tarėsi 
atvykę į New Yorko laidotuves, 
bet neilgai. Torontiečiai at
sirėmė j LAK zonos dengimą ir 
tik tolimais S. Arlausko meti
mais ženklino taškus. Gi Nevv 
Yorkas žaibiškai greitais praėji
mais, pasuolėmis ir metimais iš 
po krepšio irgi neatsiliko. Šim
kus, Vaitkus, Tomey. ir Mika- 

pro Aušros gynimą ir neužilgo 
vedė 15 - 10, 17 - 12, 21 - 13, 
36 - 16. Norėdami sulaikyti LAK 
veržlumą, torontiečiai ėmėsi 
kietesnio gynimo, bet tuo pačiu 
užsitarnavo baudas. Nors New 
Yorkas pirmam puslaiky įmetė 
tik dvi iš aštuonių, bet tos bau
dos Aušrai daug pakenkė vėliau, 
dramatiškoj rungtynių pabaigoj.

Tuo tarpu kiek apstabdę LAK 
veržimąsi, aušriečiai tolimais 
metimais ir klasiškais Rautinš 
praėjimais 5 minutes prieš pir
mo puslaikio galą jau buvo išly
ginę 31-31, bet Šimkus, Mika
lauskas ir Vaitkus vėl stipriais 
antpuoliais, žaibiškomis pa
suolėmis ir nepaprastais deri
niais užbaigė puslaikį 38-36 per
svara.

Per pertrauką žiūrovai ūžė ir 
dalinosi įspūdžiais, laukdami to
limesnės kovos. Net ir labiau iš
lepintų stebėtojų tarpe vyravo 
nuomonė, kad šios rungtynės 
buvo vienos iš geriausių, kokias 
tik buvo matę ŠALFAS žai
dynėse.

Antras puslaikis šią nuomonę 
dar labiau pateisino. Aušra išėjo 
į aikštę, pasiryžusi parodyti savo 
pranašumą, bet LAK vyrai nei 
nemanė pasiduoti. Kai Rautinš 
skraidė po salę ir iš visų pusių 
bombardavo LAK krepšį, Šim
kus ir Vaitkus atsakinėjo dvigu
bais smūgiais. Rungtynės pasi
darė lyg dvikovė tarp Rautinš, 
buvusio Kanados valstybinės 
rinktinės nario, Syracuse Univ- 
teto žvaigždės, profesionalų 
komandos kandidato ir dabar 
Italijos krepšinio lygos žaidėjo ir 
tarp Šimkaus, buvusio pagrindi
nio Princeton universiteto cen
tro, bet po kelių bandymų nu
traukusio aktyvų dalyvavimą ly
gose. Ne pirmą kartą jiedu susi
remia. 1985 metais Detroite

(nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOJE

Už tai lyg ir kalbėtų ta aplinkybė, kad 
kaip tik apie tą patį laiką Roma iš tikrųjų atsiuntė 
vizitatorių abatą Aleksandrą Kumulejų (lot. Cu- 
muleus). kuris daugiausia dėmesio kaip tik ir krei
pė į lietuvių kalbos reikalus parapijose ir kunigų 
seminarijoje. Tiesa, apie apverktiną lietuvių kalbos 
ir apskritai lietuvių dvarininkų teisinę būklę Roma 
galėjo patirti ir kitu būdu, būtent — iš Vilniaus 
kapitulos bylos su karaliumi ir ta pačia Romos 
kurija dėl lenko vvsk. Maciejevskio įsodinimo į 
Vilniaus vyskupų sostą.

Kaip ten bebūtų buvę su Romos informavimu, 
gana to, jog įi rado reikalo atkreipti dėmesį į lie
tuvių kalbos klausimą Lietuvos parapijose, šia 
proga tenka pastebėti, kad Romai kalbos klausi
mai apskritai nebuvo nesvarbūs. Jau Laterano su
sirinkimas (121 buvo išleidęs dekretą dėl Dievo 
tarnybos atlikimo kiekvienoje tautoje jos gimtąja 
kalba. Grigalius XI 1373 m. išleistose taisyklėse 
taip pat labai aiškiai pabrėžia, kad kas nesupranta 
gerai vietos kalbos, tas jokiu būdu negali užimti 
parapijos. Panašiai ir Konstancos susirinkime buvo 

statomas klausimas, būtent: nepavesti parapijinių 
bažnyčių tiems, kurie nemoka gimtosios liaudies 
kalbos (idioma vulgare eiusdem patriae). Pagaliau 
pats Tridento susirinkimas dar visai neseniai (1563) 
buvo reikalavęs, kad pamokslai būtų sakomi ir k,i 
tekizmas aiškinamas liaudies kalba (lingtia vetna 
cula seu vulgariu). Šitokių nutarimų akivaizdoje 
Romos kurija, patyrusi apie netvarką kalbos at
žvilgiu Lietuvoje, negalėjo likti pasyvi.

Ką gi randa tuo klausimu jos atsiųstasis vizi 
tatorius Kumulejus? Dvejus metus (1 595—1597) 
nuodugniai tyręs dalyką, jis konstatuoja Vilniaus 
vyskupijoj lygiai tą patį, kuo skundžiasi Daukša 
su Giedraičiu apskritai Lietuvoje, nes jų pačių 
(Žemaičių) vyskupijoj šiuo atžvilgiu buvo kiek 
geresnė padėtis. Viename savo pranešime jis rašo, 
kad popiežiaus Klemenso Viliojo įsakymu lan 
kydamas Vilniaus vyskupiją, radęs bažnyčių už 
Neries, neturinčių valdytojų, ir kunigų, nemokau 
čių „vulgari* lithuanici sermonis"; dėl kunigų st<> 
kos ir jų nemokėjimo kalbos žmonės esą ne tik be 
jokio išganymui reikalingo pamokymo ir sakraincn 
tų, bet net nepažįstą tų sakramentų ir paties Dievo.

Romos pavestas, Kumulejus stengėsi šią liūdną 
padėtį pataisyti, padarydamas reformų pačioje ku 
mgų ruošimo įstaigoje. Visų pirma, jis įsako, kad 
į Vilniaus kun. seminariją būtų priimami išimtinai 
..iuvenes d i oe c e si s Vilnensis lituani'; šitie jaunuo
liai. anot jo. išėję mokslus „Reipublicae Lituaniac, 
fum Ecclesiae. tum etiam polificae prodesse valeant". 
Toliau jis pertvarko klierikų bendrabutį — bursą, 
vedėju — prefektu reikalaudamas skirti tik lie
tuvį. o lietuvių klierikų išlaikymui įsakydamas 
skirti 10.C0O auksinų iš pačios vyskupijos pajamų. 
Kad šitie jo nutarimai būtų vykdomi ne tik artimiau
siu laiku, bet ir ateityje, jis, baigdamas savo vizita
ciją. įpareigoja ir būsimus Vilniaus vyskupus ir 
kapitulą jų sąžiningai laikytis”.

” PI* / Kurcrrusli. KošckM Zamkowv. II Uilno 1910, 
97 90 psl

Vis dėlto Kumulejaus reikalavimai, matyti, ne
buvo pilnai vykdomi, nes beveik po 50 metų (1649) 
Vilniaus kapitula rado reikalą vėl nutarti, kad Į Vil
niaus kunigų seminariją dabarty ir ateity tebūtų 
priimami subrendę ir lietuvių kalbą moką jau
nuoliai*’.

Be valstybinio savarankiškumo ir Lietuvos re- 
liginnno akcijos sėkmingumo motyvų, kuriais nuo 
XV am. iki XVII amž. rėmėsi reakcija prieš lenkų 
dvasininkų skyrimą Lietuvoje ir lietuvių kalbos 
niekinimą, vėliau iškilo etninio lietuvių skirtingu
mo motyvai. Jau vysk. Merk. Giedraičio amži
ninkas Stryjkauskas, paties vyskupo skatinamas pa
rašęs pirmąją Lietuvos istoriją, kalba apie lietuvių 
ir lenkų kilmės skirtingumą (lietuvius kildina iš ro
mėnų). Taip pat ir kitas tų laikų istorikas Alb. 
Vijukas-Kojalavičius (1609—1677) savo lotynų kal
ba rašytoj Lietuvos istorijoj lietuvius veda iš vienos 
romėnų giminės, šita etninio skirtumo pažiūra vy
ravo Lietuvoje net iki XIX amž. (S. Daukantas), pa 
laikydama ir stiprindama reakciją prieš lenkiškumą 
šitoje reakcijoje buvo nueita taip toli, kad net baž
nytinės administracijos atžvilgiu Lietuva (bent Vii 
niaus vyskupija) norėta atskirti nuo Lenkijos. T aip 
Vilniaus vyskupas Jurgis Bialozoras (1662—1666) 
buvo bandęs sudaryti Vilniaus arkivyskupiją ir at 
skirti ją nuo priklausomumo Lenkijai, o maždaug 
po šimto metų tą patį buvo mėginęs padaryti ir 
vvsk. Masalskis (1762—1794).

Šitam reakcijos sąjūdžiui, visai neapsaugojusiam 
Lietuvos Bažnyčios nuo lenkiškumo, pavyko joje 
bent lietuvių kalbos teises patikrinti. Nekalbant 
apie išipitis ir tai daugiau Vilniaus vyskupijoje, 
šiaipjau daugelyje bažnyčių pamokslai buvo sako-

” PI* J. Fiįtlck. op. cit, 5|2 psl , *pi<- tai kiek klierikai 
mokėm lietuvių kalbos, Jiūr Z /nnsLis Lietuviai Rrauns 
her*o kunifų seminamoj. ..Tiesos Kelias 195' m Nr 7 S. 
407 415 psl 

mi tik lietuviškai arba šalia lenkiškų”, giedamos 
giesmes, net sakramentų (krikšto, moterystės ir kt.) 
teikime buvo vartojami reikalingi lietuviški klau
simai. bent tokie klausimai yra randami visuose 
Lietuvoje vartotuose ritualuose; tiesa, šiuose pasta
ruosiuose. be lietuvių kalbos, buvo dar vartojamos 
lenkų, vokiečių ir net latvių kalbos”. Tais lai
kais. kada jokioj viešo pobūdžio įstaigoj lietuvių 
kalba nebebuvo vartojama, jos skambėjimas baž
nyčiose turėjo turėti lietuvių liaudžiai nepaprastos 
sugestyvios reikšmės. Aišku, „pamokslai — tai 
vienintelė proga, kur lietuvis dar girdėjo viešai sa
vo kalbą anais laikais. Vienuoliai dažnai sakydavo 
tokių pamokslų visą eilę — buvo tai misijos. 1762 
m Biržuose — Lietuvos protestantų tvirtovėje — 
jvvko 5 savaičių misijos. Suvažiavo 4 pranciškonai. 
9 domininkonai. Biržų seniūnas Komarovskis pa 
statydino pastogę 100 sieksnių ilgumo ir 30 platu
mo ... Be mažiausio vertimo, bet savo noru 20 
kalvinų. 15 liuterių ir 11 skizmatikų, erezijas pa
likini. grįžo pne visuotinos katal. bažnyčios. 1762 
m. domininkonai, kun. Ovlocynskio vedami, laike 
misijas Vilniuje ir 68 misijas Žemaičiuose, Prūsuose, 
Kurše ir Lietuvoje““*'.

Lietuviškajai liaudžiai lietuviškų pamokslų sa 
kymo pareigų bepaisydarni, kai kurie vienuolynai, 
matyt, neturėdami pakankamai mokančiųjų lietu
viškai. parinkdavo pamokslininkais tokius, kurie 
galėjo gerai lietuviškai kalbėti. Atrodo dėl to buvo 
įvesta parapijas valdančiuose vienuolynuose net 
speciali kancionatonaus — pamokslininko funkcip

” Lenkiški pamokslai pradėta sakyti. nekalbant apie pa 
įtaikančius ir vėliau piktnauelotimus. tose vietose kur, kr«u 
veiksnių veikiamas. Jau htivo susidaręs lenkiškai kalbančiu 
žmonių kontingentas Laikydamosi prisitaikymo poe žmonių 
vartoįam<wtos k.ilN-n ptinsipo Ražo v čia turėdavo prisit»,kvti 
ir pnr šių pasiaruių

M PI* / Fnačr*. op cit. 512-527 ir 528 551 psl
*" M 1 ntulit Pamokslai ir prietarai. ..Vaga |91j m 
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New Yorkas suklupdė Aušrą 
pusfinalyje. Šimkus ir Rautinš 
tada irgi žaidė, bet Aušroje ne
buvo aukštojo 7-nių pėdų 
žaidėjo Zoet. Pernai Hamiltone 
Aušra įveikė kiek silpnesnį New 
Yorko sąstatą ir laimėjo pirme
nybes prieš Lituanicą. Šiemet 
vėl atėjo eilė susitikti Aušrai ir 
LAK, tiktai šį kartą jau kovoje 
dėl taurės ir meisterio titulo.

Dvikovėj tarp Rautinš ir Šim
kaus LAK šį kartą turėjo slaptąjį 
ginklą — Mykolą Vaitkų, greitą, 
kaip žaibą, tik 6T’ ūgio puoliką, 
buvusį Brown Universiteto ko
mandos žvaigždę. Tarp Vaitkaus 
ir Šimkaus vyko deriniai, kurių 
ir profesionalai galėtų pavydėti. 
Jeigu Šimkus buvo uždengtas, 
tai Vaitkus nešėsi prie krepšio ir

šaudė iš visų pusių. Jeigu Šim
kus buvo pozicijoj, tai jis pats 
"kablius” sodino į krepšį, arba 
laužė ginimo liniją ir "skandino” 
kamuolį iš arti. Bandydami su
stabdyti LAK puolimą, Aušros 
gynikai gavo vis daugiau baudų, 
kurias New Yorko šauliai puikiai 
išnaudojo. Vienu metu pasekmė 
buvo net 68-54 New Yorko nau
dai, bet neilgai. Rautinš fanta
stiški metimai mažino skirtumą 
70-63, 79-69, 76-73. Likus tik 
dviem minutėm žaisti, Rautinš 
puikiu metimu išlygino 79:79 ir 
įmetęs baudą davė Aušrai vieno 
taško persvarą, 80:79. Publika 
siuto, LAK žaidėjai pasimetę, 
nervavosi, bet nenuleido rankų. 
Pat Tomey ženklino 83:81, bet 
Arlauskas išlygino 83-83. Liko 
žaisti tik sekundės ir užvirė 
nuožmi kova dėl kiekvieno ka
muolio. Pasidalinę baudomis,

Neringos stovyklautojos linksmai pasirodo Vermonto vys
kupui, kuris pirmą kartą aplankė stovyklą praeitą vasarą. Šių 
metų mergaičių stovykla bus liepos 12-26 dienomis. 
Laukiame visų sugrįžtant.

abu varžovai rungtynes baigė ly
giomis, 84-84.

Laimėjimui išspręsti prireikė 
pratęsimo. Per sekančias 5 mi
nutes vyko arši kova tarp Rautinš 
ir LAK komandos. Su penkiomis 
baudomis paliko aikštę mūsų 
Sch^efer ir vienas Aušros 
žaidėjas. LAK kartojo žaibiško 
puolimo taktiką ir ausriečiai vėl 
buvo bėdoje su baudomis. Dar 
vienas žaidėjas paliko aikštę. 
Vaitkaus šuolis ir Šimkaus kablis 
atsakė į Rautinš meistrišką taik
lumą, bet New Yorkas išnaudojo 
ir Aušros baudas savo naudai. 
Belikus 30 sekundžių, pasekmė 
93:93... Šimkus veržėsi prie kre
pšio, bet prarado kamuolį. Aušra 
taip pat gavo progą laimėjimo 
šūviui, bet irgi nepataikė. 
Teisėjo švilpukas skelbė antrą

Čia jau perdaug. Silpnesnių 
nervų žiūrovai net salė paliko. 
Niekas neatsiminė pirmenybių 
baigmės su dvigubu pratęsimu. 
Tai bent rungtynės!

Po poros minučių pertraukos 
vėl užverda kova. Aušriečiai 
atrodo lyg išsisėmę ir niekaip ne
gali suprasti, kaip čia tas New 
Yorkas taip atkakliai priešinasi. 
Kyla prisiminimai apie Aušros 
pralaimėjimą New Yorkui 1985 
metais... Aušros vadovas F. 
Žulys net primena: “Vyrai, ne
juokaukit. Ši komanda mus prieš 
porą metų Detroite pak
lupdė. .. ” Lyg ir patvirtindamas, 
Vaitkus įsodina, 95-93. Vaitkus 
pavogia kamuolį, skrenda prie 
krepšio ir ženklina 101-93. Aušra 
vėl neišnaudoja porą metimų ir 
baudų... Palieka aikštę Arlau
skas. Vaitkus puola, Rautinš

likowsky 8, K. Sysak 7, V. Gata- 
veckas 4, R. Kaknevičius 2. Ke
turi Aušros žaidėjai buvo išimti 
iš žaidimo už baudas. Faktai kal
ba patys už save.

New Yorke ŠALFAS žaidynės 
paskutinį kartą buvo prieš 10 
metų, bet prisiminimai grįžta į 
1974 metus, kai LA Klubas, taip 
pat žaisdamas namie, nustebino 
visus, paverždamas taurę iš ga
lingojo Boston LPD Sporto Klu- 
bą%105-90 pasekme. Tada New 
Yorko žvaigždė buvo Robertas 
Misevičius, įmetęs 40 taškų ir 
taip pat pasižymėjo Geny Mika
lauskas su 33 taškais. Šiemet žai
dynių žvaigždė buvo Aušros ko

mandoje — Leo Rautinš, su 49 
taškais baigmės rungtynėse. 
New Yorko stiprybė tačiau buvo 
komandinis žaidimas ir Pat Tor- 
ney "užauginti” jauniai — Ričar
das Šimkus, Stasys Birutis, 
Ričardas Naronis, Chris Schae
fer ir kiti. Juos visus papildė ir 
laimėjimą užtikrino keletą metų 
vėliau į Įdubą įsijungęs Mykolas 
(Mike) Vaitkus, rungtynių 
žiežirba ir ugnis, pilnai užsitar
navęs geriausiojo žaidėjo me
dalį.

Kitą kartą daugiau apie žaidy
nių organizaciją, kitų sporto šakų 
laimėjimus ir komentarus.

Alg. Š.

papigintus bilietus po 10 dol., o 
kiti moka už bilietus po 35 dol. 
Turimomis žiniomis, kelionių 
agentūros bei vadovai yra jau 
įskaičiavę pobūvį į kelionės kai
ną. Todėl prašome kelionių va
dovus, siunčiant dalyvių regi
stracijos aukas, atsiskaityti ir už 
pobūvio bilietus, pridedant są
rašą turinčiųjų teisę gauti papi
gintus bilietus, o kitų paduodant 
tik skaičių. Prašome tai padaryti 
iki birželio 1. Susitvarkę ii ank
sto, išvengsime bereikalingos 
maišaties Romoje.

Čekius prašome rašyti Lithua
nian Christianity Jubilee vardu 
ir siųsti vykdomojo komiteto 
iždininkui šiuo adresu: Bf. Poli-
kaitis, 7218 So. Fairfield Avė.,

ROMOS IŠKILMIŲ 
DALYVIŲ ŽINIAI

Chicago, III. 60629.
Prašome taip pat pranešti 

grupės vadovo vietinį adresą ir 
telefoną, adresą—viešbutį Ro
moje ir telefoną, Įdek asmenų

VASAROS STOVYKLOS NERINGOJ - 1987 M.

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

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

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

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

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

bando apginti, bet gavęs penktą 
baudą taip pat atsisėda ant suolo. 
Žiūrovai jam kelia ovacijas už 
puikų žaidimą, bet Vaitkus šaltai 
įmeta abi baudas ir pasekmė 
103-93. Aušros komandoje lieka 
tik 4 žaidėjai... 11 sekundžių. 
New Yorkas išlaiko kamuolį iki 
paskutine švilpuko ir rungtynės 
baigiasi LAK triumfu, 103-93.

Atsivertė naujas lapas Šalfas 
Sąjungos žaidynių istorijoje. 
Lietuvių Atletų Klubas dvigubo 
pratęsimo baigmėje laimėjo 
meisterio titulą ir taurę ne prieš 
senstantį Lituanicos klubą, arba 
ne visai sulipdytą Detroito 
Kovą, bet prieš Toronto Aušrą, 
pilname jos stiprume. Pažvelgus 
į statistiką, baigmės rungtynėse 
LA Klubui taškus pelnė: Šimkus 
39, Vaitkus 33, Mikalauskas 18, 
Tomey 9, Birutis ir Schaefer po 
2.

Aušros Leo Rautinš įmetė 49 
(!), Arlauskas 12, Zoet 11, R. Ga-

Pasaulio LietuviųJaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE (3ZL PASAULIO 

LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ 
GRUODŽIO 19d., 1987
KAINA LĖKTUVU VIENAM ASMENIUI IŠ LOS ANGELES

Romos iškilmės susijusios su 
didelėmis išlaidomis. Lietuviš
kosios dalies išlaidas tenka deng
ti jubiliejaus Vykdomajam komi
tetui, tenka parūpinti finansinę 
paramą Lietuvių operos chorui į 
Romą nuvykti, padėti jaunimui, 
Pietų Amerikos ir Suvalkų tri
kampio lietuviams, Vasario 16- 
tos gimnazijos mokiniams, su
rengti akademiją — koncertą, 
pobūvį S. Angelo pilyje, susukti 
vaizdajuostę ir kitą. Viso išlaidų 
susidaro per 60,000 dol.

Vykdomasis komitetas ryžosi 
Romos išlaidas dengti savo dar
bu — pačiam organizuoti į Romą 
keliones ir tokiu būdu iš įprasti
nių nuošimčių nuo lėktuvų ir 
viešbučių susidaryti pajamų. Bet 
viltys nepasitvirtino, kitiems 
ėmus keliones organizuoti.

Lietuvos vyčiai ir taip pat 
“Laiškų lietuviams” redakcija, 
organizuodami į Romą keliones, 
nuo kiekvieno keleivio skiria po 
25 dol. vykdomajam komitetui 
minėtoms išlaidoms dengti ir 
taip pat užsako kiekvienam ke
leiviui bilietą į S. Angelo pilies 
pobūvį. Už tai nuoširdžiai dėko
jame. Bet taip pat priėjome išva
dos, kad ir kitiems grupių bei 
agentūrų vadovams tokiu pat 
būdu prisidėjus, Vykdomajam 
komitetui bus įmanoma Romos 
iškilmių finansinę problemą 
bent dalinai išspręsti.

Todėl vykdomasis komitetas 
savo posėdyje balandžio 29 nu
tarė įvesti Romos iškilmių daly
vių registraciją su tokia auką: po 
10 dol. mokslus einančiam jauni
mui, operos ir jungtinio choro 
choristams ir tautinių šokių an
samblių nariams, kurie dalyvaus 
Romos iškilmių programoje, ir 
po 25 dol. kitiems.

Atsiuntę registracijos auką, 
gauna iš Vykdomojo komiteto 
specialiai Romos iškilmėms pa
rengtą jubiliejinį ženklą. Su juo 
bus įeinama į lietuvių audienciją 
pas Šv. Tėvą, į lietuviams skirtą 
vietą Sv. Petro ir kitose baziliko
se ir akademiją — koncertą Vati
kano audiencijų salėje.

Labai prašoma kelionių į 
Romą vadovus užsakyti visiems 
savo grupės dalyviams registra
cijos ženklus, o dalyvius savaja

auka už juos grupių vadovams 
atsilyginti. Visiems už tai 
nuoširdžiai dėkojame ir kartu 
apgailestaujame, kad esame pri
versti šiuo reikalu kreiptis. Jei 
grupėje yra minėtų moksleivių, 
choristų ir šokėjų, prašome va
dovus pridėti jų sąrašą, o kitų 
pranešti tik skaičių. Romos iškil
mių dalyviai, ypač pavieniui 
vykstantieji, gali registracijos 
ženklus įsigyti ir tiesiog kreipda
miesi į vykdomojo komiteto iždi
ninką žemiau duodamu adresu.

Iškilmių metu taip pat rengia
mas reprezentacinėje Angelo pi
lyje pobūvis — vakarienė. Mok
sleiviai, choristai ir šokėjai gauna

vyksta, kada į Romą atvyksta ir 
kada išvyksta.

Šias žinias prašom pranešti Ju
biliejaus vykdomojo komitetui, 
P. O. Box 438, Beverly Shores, 
IN 46301. Galima siųsti ir iždi
ninko adresu.

Šių žinių reikia mums, taip pat 
Romos komitetui, organizuoja
nčiam iškilmių programą Gau
tas žinias persiunčiame skubos 
keliu į Romą.

Romoje Vykdomojo komiteto 
adresas bus tas pats, kaip ir In
formacijos centro: Lietuvių kole
gija, via Casalmonferrato20, tel. 
75.94.908, 75.93.724.

Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus
Vykdomasis komitetas

SAUSIO 10d., 1988

VARDAS

DĖL KELIONIU INFORMACIJOS

TIKTAI: $1200 USD

L A.ITC KEUONH4 CENTRAS TURI RIBOTĄ SKAIČIŲ VIETŲ SU PARGNTOM KAINOM

PRAŠOM ATŽYMĖTI NORIME KELIAUTI 

L AUSTRALUĄ GRUODŽIO 17d

GRUODŽIO 16d

GRUODŽIO 15d 

įš AMERIKĄ SAUSIO 10d 

SAUSIO 8d

SAUSIO 3d

O 
o 
o o 
o 
o

ADRESAS

TELEFONAS
PAGEIDAUJAME $250 — UŽSTATĄ GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS

rašykite Čekius iai.tc.” vardu
21521 BLYTHE SI

CANOG* PA«K. CA 91304 SKAMBINKITE COLLECT' |213) 838-0571

LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

Kolumbo portretas
Amerikos žemyno atradėjo ir 

didžiojo keliautojo visi atvaizdai 
piešti po jo mirties, pasinaudo
jant žmonių pasakojimais. Pa
skui įsigalėjo vienas Kolumbo at
vaizdas, ir jis buvo vėliau karto
jamas.

1966 metais vokiečių numi- 
smatas surado bronzinį medalį 
su vyro profiliu ir užrašu "Chri- 
stophoro Colombo“.

Tyrinėtojai nustatė, kad me
dalis priskirtinas XVI amžiaus 
pradžiai, —t.y. paskutiniesiems 
Kolumbo gyvenimo metams. 
Medalio autoriumi laikomas anų 
metų italų skulptorius portreti
stas Guid Masconi.

Paskaityki Darbininką, 
Ir žinosi—
Kas ir'kur, ir kaip nutinka!

EKSKURSIJA Į LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ

ROMON
8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 1 
tiktai 1,119 dol.

j ŠIĄ KELIONĘ IŠKAITOMA.

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

— Apsistojimas Residence Palace viešbutyje 
(dviese kambaryje) ir kasdien pusryčiai (Continental)

. — Romos apžiūrėjimas
— Šv. Tėvo Iškilmingos mišios ir arkiv. Jurgio

Matulaičio beatifikacija
— Arkiv. J. Matulaičio garbei mišios 12 apaštalų 

bazilikoje
— Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą
— Ekumeninės pamaldos katakombose
— Pokylis castei St. Angelo pilies rūmuose
— Galimos kelionės J Florencija, Asyžių, Venecija 

ir kitas įdomias vietas.
— Ekskursija lydės Baltic Tours savininkai Birutė 

Ir Algis Mltkal

Suinteresuotieji rezervacijas prašomi atlikti gali
mai anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Kad užsitikrinus vieta, užpildžius žemiau prideda
ma atkarpa su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

BALTIC TOURS
293 Aubum St.
Newton, MA 02166 Tel.: (617J-965-N80

Prašau rezervuoti vieta as..... Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ ______ ______________________________

ADDRESAS ........................ ....................................... .....

ĮMESTAS .................................................. .......................

TELEFONAS: Namų............. Darbo ......___....

Vykstu Boston................New York.............

Sekcija: Rūkantiems......... Nerūkantiems........
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JAUNIMO SĄJUNGA 
STOVYKLAUJA 
Jaunųjų šventė

Už kelių trumpų savaičių, 
pradės atvykti lietuviškas jauni
mas iš visų Amerikos kampų į 
Dainavos stovyklavietę. Jie at
vyksta paatostogauti, paben
drauti, pasimokyti ir pradėti 
naują tradiciją — JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Vasaros Sto
vyklą. Jų laukia šventiška sa
vaitė, pilna juokų dainų, šokių 
bei diskusijų ir išsilavinimo.

Stovykla įvyks birželio 7-14 
dienomis ir baigsis su bendru 
JAV LJS suvažiavimu birželio 13 
- 14. Kviečiami yra ne tik Sąjun
gos nariai, bet visas Amerikos ir 
Kanados jaunimas tarpe 18-35 
metų amžiaus. Jau dabar daug 
dalyvių yra atsiliepę iš įvairiau
sių vietovių. Be to, žada nemažai 
dalyvių atvykti stovyklai jau pra
sidėjus. Žodžiu — stovyklautojų 
bus daug, ojų entuziazmas dide
lis.

Stovyklos programa bus 
neįprastai turtinga. Čia bus vi
siems ko pasirinkti. Kasdien 
veiks įvairūs užsiėmimo būre
liai, kuriuose stovyklautojai 
turės progos susidraugauti, pasi
rodyti su savo talentais ir įsigyti 
naujų žinių. Numatytos būrelių 
temos yra lietuvių kalba, lietu
viško maisto gamyba, gamta, 
“radijo valandėlė” bei kitoki juo
kai ir išdaigos.

Be to bus stipri muzikinė pro
grama, kurią ves žinomas Nevv 
Yorko muzikas Viktoras Ralys. 
Jis ne tik praves stovyklos ben
drą dainavimą, bet taip pat ves 
choro ir “operos” būrelius.. Aiš
kiai, galimybių netrūksta, o jei 
dalyviai atsiveš kitokių talentų, 
ir tuos bus galima į programą 
įjungti?

Programos centras, tačiau, yra 
jos stipri akademinė dalis. Kiek
vieną dieną bus įvairių paskaitų 
lietuvių literatūros, istorijos, po
litikos ar kalbotyros klausimais. 
Tai bus puiki proga pasiklausyti 
ir susipažinti su mūsų bendruo
menės aukščiausiojo lygio inteli
gentais ir veikėjais.

Paskaitininkų tarpe bus profe
soriai dr. Antanas Klimas ir dr. 
Rimvydas Šilbajoris, kurie pasi
dalins savo plačiomis žiniomis 
apie Sėtuvių kalbą ir literatūrą.

Victoras Nakas, Lietuvių In- 
foirmacijos Centro veikėjas, pa
pasakos apie žmogaus teisių kovą 
Lietuvoje ir Amerikos kongrese. 
Istorijos srityje JAV LJS Krašto 
Valdybos narys Dovas Šaulys ap
tars pirmas savaites Sovietų oku
pacijos Lietuvoje ir dr. Antanas 
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Stankus, žymus, JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas, kalbės 
apie dabartinę lietuvių istorijos 
falsifikaciją. JAV LJS Krašto Val
dybos pirmininkas dr. Aras Žlio- 
ba praneš apie naujausius duo
menį us, liečiančius Čemioblio 
katastrofą ir jų reikšme lietu
viams.

Gal įdomiausiai bus tai, kad 
dalyviai turės progos, ketvirta
dienį, birželio 11 d., susitikti su 
Saulium Tomu Kondratu. Kon- 
dratas, jaunas rašytojas, kuris vi
sai neseniai pasitraukęs į Vaka
rus iš Lietuvos, papasakos mums 
apie savo gyvenimą ir kūrybą. 
Aišku, kaip ir su užsiėmimo 
būreliais, šios paskaitos nebus 
privalomos. Bet jos duos kiek
vienam dalyviui progą pagalvoti, 
padiskutuoti ir šiek tiek stovyk
loje išmokti.

Šalia paskaitų bus laiko vi
siems kitiems stovykliniams ma
lonumams. Kasdien bus progos 
pasportuoti, paplaukti ežere, pa
sigrožėti gamta ir lietuviška 
aplinka. Organizuojamos bus ir 
įvairios vakarinės programos. 
Bus laužų, išradingų žaidimų, 
vaidinimų ir talentų bei “Hava
jų” vakarų. O svarbiausiai — kas 
vakarą — šokiai!

Stovykla baigsis su JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungos suvažiavi
mu. Tai pirmas kartas, kad Jau
nimo Sąjunga susitiks po pereitų 
metų suvažiavimo Washingto- 
ne. Kaip ir tada, čia bus gera 
proga naujiems nariams prisi
jungti prie JAV LJS veiklos, bus 
diskutuojama apie atsiektus dar
bus ir apie naujus planus šiem 
kongresiniems metams. Su
važiavimo dalyviai turėtų at
važiuoti į stovyklavietę vėliausiai 
penktadienio vakare. Šeštadie
nio vakare vyks balius su orke
stru.

Visi, kurie dar neapsisprendę, 
yra raginami atvykti į Dainavą ir 
dalyvauti šioje jaunimo 
šventėje. Stovyklos adresas yra 
C AM P DAINAVA, 15100 Au- 
stin Rd., Manchester, Michigan 
(netoli Detroit o). Stovyklos kai
na $160.00 dol. Tai padengs vi
sos savaitės maistą, programą ir 
nakvynę. Tik prašome atsivešti 
miegmaišį. Užsiregistruoti gali
ma per stovyklos komitetą, P. O. 
Box 1071, Nevv York, NY 10276, 
arba JAV LJS Krašto Valdyba, 
5620 So. Claremont, Chicago, II 
60636, tel. (312) 778 - 2200. Jie 
taip pat mielai atsakys į bet ku
riuos tolimesnius klausimus.

Jaunimui jau seniai trūko to
kios spalvingos stovyklos. Para-

Šachmatininkai 37-tose ŠALFAS Sąjungos pirmenybėse New York®. Iš kairės: Steponas 
Dagys, N.Y. Zigmas Bliznikas, N. J. Vytautas Kulpa, N. Y. Juozas Chrolavičius, Hamil- 
ton, Paulius Dičpinigaitis, N.Y. Arimas Simonaitis, N.Y. Edvardas Staknys, N.Y. 
Trūksta dr. Giedrės Kumpikaitis ir Juozo Vilpišausko. Dr. Algirdo Nasvyčio vardo 
taurę ir pirmą vietą su vienodu laimėtų taškų skaičiumi pasidalino Z. Bliznikas, J. 
Chrolavičius ir A. Simonaitis. Nuotr. L. Tamošaičio

PABALTIECIŲ JAUNIMO
SANDRAUGOS STOVYKLA

Šių metų birželio 11-14 die
nomis Piesaulėje, New Hamp- 
shire, netoli Concordo, įvyks Pa- 
baltiečių Jaunimo Sandraugos 
stovykla. Stovyklavietėje rinksis 
latvių, estų ir, tikimės, lietuvių 
jaunimas, kuris nori maloniai 
praleisti savaitgalį stovyklauda
mi ir geriau susipažindami su Pa- 
baltiju ir pabaltiečiais. Tarp 
pušynų ir kalvų stovi kabinos ir 
palapinės, kurios priglaus 
kūnus, pavargusius nuo protinės 
ir fizinės mankštos. Saulutėje 
besikaitinantis jaunimas turės 
progų pasimaudyti ežerėlyje, 
palošti tinklinį ir apsišviesti, be
siklausant įdomių paskaitininkų. 
Programa bus ir politinė, ir 
kultūrinė.

Pradėsime rinktis ketvirtadie
nio vakare. Bus registracija ir su- 

_ sipažinimo vakaronė. Penkta
dienį ir šeštadienį vyks progra
ma su paskaitomis, diskusijomis 

ginkite ir kitus savo vietovėse 
prisidėti prie Dainavos smagios 
lietuviškos nuotaikos ir linksmų 
prisiminimų. Jei negalite pralei
sti visos savaitės, atvykite nors 
keliom dienom pabendrauti. 
Smagesnių dienų tikrai nerasite!

r Arūnas E. Gudaitis

BALTŲ LITERATŪRŲ KONFERENCIJA

Rimvydas Šilbajoris, slavisti
kos ir Rytų Europos literatūrų 
katedros vedėjas, ir Ilsė Lebiste, 
lingvistikos katedros vedėja 
Ohio valstybiniame universite
te, Columbus, Ohio, gegužės 14 
- 17 dienomis, tame universitete 
surengė Baltų literatūrų konfe
renciją. Dauguma dalyvių buvo 
pabaltiečiai, dėstantys įvairiuose 
JAV ir Kanados universitetuose.

Konferencija buvo suskirstyta 
į keturias sesijas. Įžanginį pra
nešimą apie baltų literatūrų “eg- 
ziliškumą” skaitė Valters Nollen- 
dorfs. Teatro sesijoj Alfreds 
Straumanis, žinomas baltų dra
mos projekto vedėjas Southern 
Illinois-Carbondale universite
te, (suredagavęs keturias baltų 
dramos antologijas anglų kalba), 
kalbėjo apie Rygos teatrą.

Vytautas Kavolis, turėjęs šioje 
sesijoje dalyvauti, negalėjo at
vykti. Jo pranešimą apie beprot
namį, išeivijos ir dabartinės Lie
tuvos literatūroj perskaitė R. Šil
bajoris. Kiti du pranešimai lietė 
latvių dramaturgus.

Prozos sesijoj literatūros moks
lininkė Audronė Barūnaitė- 
W i lieke įdomiai aptarė neseniai 
iš Lietuvos pasitraukusio jauno 
rašytojo Sauliaus Tomo Kundro
to kūrybą, aiškindama jos simbo
liką Alina Staknienė analizavo 
vieną Juliaus Kaupo pasaką, iš
keldama jos ironiškas paraleles 
bei žaismingus inte-tekstinius

ir seminarais. Dienas užbaigsi
me laužais ir šokiais. Sekmadie
nio rytą yra planuojama minėti 
baisiojo Birželio 13 Concordo 
mieste.

Jaunimaas iki 40 metų 
amžiaus yra kviečiamas dalyvau
ti. Jei neranda kitų priežasčių, 
tai bent susipažinti ir pasidžiaug
ti savo bičiuliais. Stovykloje yra 
kabinų ir palapinių, bet jauni
mas kviečiamas atvažiuoti su 
savo palapinėm ir miega- 
maišiais. Maistas bus parūpintas 
latvių šeimininkių. Kaina visam 
savaitgaliui nuo ketvirtadienio 
vakaro ir penktadienio yra 75.00 
dol., įskaitant maistą ir balių. 
Dalyviai nuo šeštadienio iki sek
madienio prašomi sumokėti 
50.00 dol., įskaitant maistą ir ba
lių. Dalyviai vien baliui ir sek
madienio pusryčiams moka 
25.00 dol. Čekius išrašyti Baltic 
Youtb Congress ir siųsti Rimai 
Šilėnaitei: R. V. Šilėnas, 4500 
Čonnecticut Avė. NW no. 606; 
Washington, DC 20008. Jeigu 
turite klausymų, galite paskam
binti — 202 364-6424.

Lauksime jūsų, kad galėtume 
susipažinti ir kartu pasidžiaugti, 
sava kultūra ir gamta.

R. Š.

ryšius. Latvė profesorė Vaira 
Freibergs, iš Montrealio, na
grinėjo istorijos ir latvių istorinio 
romano sanri kius.

Poezijos sesijoje R. Šilbajoris 
kalbėjo apie universalų laiką ir 
erdvę Lietuvos poetų Gintaro 
Patecko ir Vytauto Bložės kūry
boj. Iškėlė ir kitų poetų univer
salumą. Živilė Gimbutaitė gvil
deno mįsles-metaforas Aldonos 
Veščiūnaitės kūryboje. Kiti du 
pranešimai lietė estų poetus 
Jean Kaplinsį ir Marie Under.

Ir lingvistikos sesijos praneši
mai rišosi su literatūra. Prof. An
tanas Klimas, iš Rochesterio uni-

Ann Jillian — J. Nausėdaitė buvo atvykusi j Clevelandą su 
paskaita j simpoziumą, kur dalyvavo ir daug daktarų. Nuot
raukoje — lietuviai ją pasveikino ir įteikė dovanėlę. Iš k. V. 
Rociūnas, J. Stempužis, I, Bublienė, Ann Jillian, kun. G. 
Kijauskas, S.J., S. Knistautienė ir J. Balaišytė. Nuotr V 
Bacevičiaus

T

_ ŠACHMATAI.
37-tosios Š. Amerikos lietuvių 

žaidynės vyko Nevv Yorke 
gegužės 16-17. Šachmatų nu
galėtojais tapo trys jauni čempi- 
jonai: Arūnas Simonaitis iš New 
Yorko, Juozas Chrolavičius iš 
Hamiltono ir Zigmas Blizninkas 
iš Nevv Jersey. Jie visi surinko 
po tris taškus iš keturių galimų.

Kova buvo nelengva. Po trijų 
ratų šeši žaidėjai turėjo po du 
taškus. Visi trys laimėtojai gavo 
po vieną minusą — Simonaitis 
prieš Chrolavičių, Chrolavičius 
prieš Kulpą iš N. Y. ir Bliznikas 
prieš Simonaitį.

Turnyras buvo sėkmingas. 
Viso suvažiavo 9 žaidėjai iš Kana
dos, N. J. ir N. Y. Be minėtų dar 
lošė E. Staknys, J. Vilpišauskas, 
P. Dičpinigaitis, dr. G. Kumpi- 
kaitė ir S.< Dagis. *

Visi trys čampijonai apdova
noti 37-tųjų žaidynių 
plakėtėmis. Jų pavardės bus 
įrašytos ant dr. Algirdo Nasvyčio 
atminimo pereinamosios taurės. 
Be to, laimėtojai gavo po 50 dol. 
Šios piniginės premijos buvo pa
skirtos ne iš žaidynių kasos, bet 
iš specialaus šachmatų fondo, su
daryto iš privačių aukų.

Šachmatų sekcijai vadovavo 
Edvardas Staknys, teisėjavo 
Arūnas Simonaitis.

versiteto, statistiškai palygino 
lietuvių kalboje gausių dalyvių 
naudojimą ir jų nykimą, Lietu
voj subrendusių ir išeivijoj užau
gusių poetų kūryboj. Latviai ir 
estai lingvistai nagrinėjo akusti
kos, metrikos ir sintaksės pro
blemas poezijoj ir prozoj.

Šeštadienio vakare savo 
kūrybą skaitė ir apie ją pakalbėjo 
jaunas poetas Raymond Filip 
(Filipavičius) iš Montrealio, ku
ris rašo angliškai ir prancūziškai, 
bet su savo motina kalba lietuviš
kai.

Konferencija buvo itin 
sklandžiai suorganizuota ir 
praėjo pakilioj nuotaikoj. Atsi
lankė ir vietinių pabaltiečių, gy
venančių Columbus, Ohio.

l.n.

— Prel. dr. Juozo Tadarau- 
sko‘, buvusio Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos organizatoriaus 
ir ilgamečio klebono, kunigystės 
50 metų sukąktis bus paminėta 
Hamiltone birželio 7. Minėjimas 
prasidės mišiomis 4 vai. popiet. 
Dalyvauti pažadėjo vysk. Pau
lius Baltakis, vysk. Vincentas 
Brizgys, pranciškonų provincijo
las kun. Placidas Barius, OFM, 
parapijos klebonas kun. Juvena
lis Liauba, OFM. Pamokslą pa
sakys kun. Jonas Borevičius, SJ, 
iš Chicagos. Sukaktuvininkas yra 
gimęs 1913 spalio 23. Kunigu 

I įšventintas Telšiuose 1937 
I birželio 6.

— Meldutis Laupinaitis, žur
nalistas, rašytojas ir aršus kovo
tojas prieš komunizmą, mirė Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, 1986 
spalio 30. Po II-jo pasaulinio 
karo atvykęs Brazilijon ir iš
mokęs portugališkai įsijungė 
savo rašiniais į lietuvišką ir vie
tinę spaudą. Parašė lietuviškai 
knygą “Aš kaltinu”, kurioje buvo 
aprašyta sovietų žiaurumai oku
pavus Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes. Papildęs, praplėtęs 
tos knygos turinį išleido ją portu
galų kalba ir po poros metų išėjo 
net antroji knygos laida. Brazilų 
spauda labai palankiai sutiko 
knygos pasirodymą ir gerai ko
mentavo. Jisai už savo visuome
ninę, kultūrinę ir politinę veiklą 
buvo apdovanotas įvairiais 
pažymėjimais ir medaliais.

— Lituanistikos seminaras šią 
vasarą vyks M t. Asisi mokykloje 
Lemonte, IL, liepos 18-31. Se
minaro valdybą, kuriai pirminin
kauja Mindaugas Pleškys, suda
ro: Rūta Sušinskienė, Emilija 
Sakadolskienė ir' Danutė Ru- 

ruošimo darbus ir ragina besido
minčius lietuvybės išlaikymo 
reikalais šiame krašte paraginti 
jaunimą pasinaudoti seminaro 
teikiamais vaisiais.

— Prof. Vytautas Vardys 
skaitys paskaitą “Krikščionybė 
lietuvių tautos istorijoje Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus ko
miteto rengiamoj akademijoj, 
kuri bus Romos iškilmių metu, 
birželio 28 vakare Vatikano au
diencijų salėje.

— Prel. dr. Juozo Prunsldo, 
pakėlus jį prelatu, įvilktuvės bus 
rugpjūčio 9 d. 3 vai. popiet 
Queen of the Universe baž
nyčioje, prie kurios jis dabar 
gyvena. Bažnyčios adresas: 7114 
So. Hamlin St., Chicagę, ILL.

— Lietuvos krikšto atnaujini
mo ir Vilniaus vyskupijos įsteigi
mo 600 metų (1387 -1987) suka
kčiai paminėti Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidykla Chicagoje 
išleido Broniaus Kviklio pareng
tus du didžiulius veikalus — Vil
niaus vyskupijos I ir II dalį.

I — Lietuvos krikščionybės su
kakčiai paminėti leidžiamos Lie
tuvos katalikų Bažnyčios kroni
kos VII tomo laidos anglų, ispa
nų ir prancūzų kalbomis ir VIII 
tomo lietuviškoji laida. Leidžia 
Lietuvos Kronikos Sąjunga, va
dovaujama kun. K. Kuzminsko.

Į Lietuviškos laidos leidžiama 
I 3000 egz., ispaniškos ir 
I prancūziškos po 5000 ir angliš- 
I kos 10,000 egz. Iš viso krikščio- 
I nybės sukakčiai paminėti bus iš- 
I leisti 23,000 egz. Kronikos kny- 
I gų. VII tomas yra 742 pusi., o 
| VIII tomas rengiamas spaudai. 
I Šie veikalai pasiekia laisvojo pa- 
I šaulio vyskupus, JAV' senatorius, 
I Jungtines Tautas, tarptautines 
I žmogaus teisių gynimo organiza- 
I cijas ir kt.

— Chicagos “Vaidilutės" tea
tras yra inkorporuojamas Illinois 
valstijoje kaip ne pelno siekianti 
bendrovė. Po trumpo pertrau
kos bus pradėta repetuoti naujas 
veikalas.
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KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS WASHNGTONE

Lietuvos krikščionybės 600 Pagrindinis sukakties minėji-

Piešinys, vaizduojąs 1941 metų birželio 14 trėmimus j Sibirą. 
Šis piešinys dabar naudojamas pakvietime maldos dienai už 
Lietuvą. Maldos diena bus birželio 13 Doylestown, Pa.

-------------------------------------------------------------------------- .... -------- -------------------------- j.

MALDOS DIENA UZ LIETUVA
Artėjant baisiųjų birželių de

portacijų 46-jai sukakčiai, Mari
jos šventovėje, Ferry Rd., Doy- 
lestown, Pa., nepertoliausia nuo 
Philadelphijos, tauraus Ameri
koj gimusio lietuvio patrioto 
kun. .Timotiejaus Burkausko, 
O. S. P., iniciatyva ruošiama 
didžiulė maldos diena už oku
panto engiamą Lietuvą. Ji įvyks 
birželio 13, šeštadienį. Tai bus 
antroji tokio pobūdžio iškilmė. 
Pernai, maždaug tuo pačiu laiku, 
ji praėjo su dideliu pasisekimu. 
J erdvią šventovę iš penkių apy
linkės valstijų susirinko apie 
3000 piligrimų. Jie maldavo Au
kščiausią, kad mūsų brolių ir se
sių kančios galimai greičiau 
sumažėtų. Be to, iš trijų gerų 
lietuvių pamokslininkų labai 
daug sužinojo apie atėjūnų bru
talų režimą.

Maldos diena 1:00 vai. popiet 
prasidės iškilmingom mišiom, 
kurių vyriausias celebrantas bus 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Pagrindinį pamokslą pasakys 
kun. Kazimieras Pugevičius,

BALTIMORĖS ŽINIOS
- Rožančiaus procesija įvyko 
gegužės 3, sekmadienį. Maldi
ninkai susirinko į gražiai atnau
jintą Šv. Alfonso bažnyčią 3:30 
popiet. Įvairios tautybės sėdėjo 
atskirai grupėmis. Džiaugsmin
ga dalis sukalbėta bažnyčioje, at
kalbėti pasiaukojimai Svč. 
Jėzaus Širdžiai ir Nekaltos Mari
jos Širdžiai. Išėję iš bažnyčios, 
procesijoje maldininkai su
kalbėjo Sopuolingąją dalį, buvo 
nešama ir Marijos statula. 
Sugrįžus į bažnyčią, sukalbėta 
Garbingoji dalis. Viena dalis 
buvo sukalbėta lietuviškai. Pa
mokslą pasakė kun. A. Drangi
nis. Baigta Švč. Sakramento pa
laiminimu.

BALTIMORĖS

LIETUVIAI 
KVIEČIA JUSI

FESTIVA-L|
LIETUVIŠKĄ

FESTIVAL HALL, PRATT & SHARP ST., 
BALT1MORE, MD.

1987 BIRŽELIO 6 IR 7 DIENOMIS 
ŠEŠTADIENI NUO 12 VAL IKI 9 V AL VAK. 
SEKMADIENI NUO 12 IKI 6 VAL VAKARO

Tautiniai tokiai
Rankdarbių demonstracijos
Uatuvlikaa maistas
Speciali tautodailės paroda, 
suruošta Baltimorės Lietuvių Muziejaus
Įėjimas 2 dol., pensininkams
Ir vaikams nemokamai.

Lietuvių Religinės Šalpos direk
torius. 3:30 įvyks iškilminga pro
cesija aplink šventovę. Iškilmės 
bus baigtos palaiminant su Švč. 
Sakramentu. Veiks tautodailės 
paroda, kurios nemažą dalį ek
sponatų sudarys Tėv. Burkausko 
atvežti iš Lietuvos, kelis kartus 
besilankant pas gimines. Norin
tieji kai ką galės nusipirkti. Kaip 
ir pernai veiks didžiulė okupuo
tos Lietuvos pogrindžio spaudos 
ir sąžinės kalinių nuotraukų pa
roda. Jos organizatorius yra kun. 
Pugevičius. Šventovės valgyklo
je bus pardavinėjami lietuviški 
valgiai su Putnamo seselių kepta 
duona.

Nepaprastos energijos ir 
nuoširdžiai mylintis savo 
protėvių žemę Tėv. Burkauskas 
maloniai prašo, kad galimai dau
giau lietuvių kilmės moterų 
dėvėtų tautinius drabužius ar 
bent tautines spalvas. Norint vėl 
pripildyti šventovę, reikia, kad 
plačiosios masės išgirstų organi
zatoriaus kvietimą ir gausiai atsi-

Šeimų komunijos diena buvo 
gegužės 10, sekmadienį, per lie
tuviškas pamaldas 8:30 v.r. Tai 
viena iš gražiausių dienų Šv. Al
fonso parapijos gy venime, kada 
šeimos bendrai eina prie Komu
nijos. Visa bažnyčia giedojo 
gražias Marijos giesmes, kurias 
vedė klebonas kun. Antanas 
Dranginis.

Gegužės mėnesio procesija, 
skiriama Dievo Motinos garbei, 
vyko gegužės 10, sekmadienį, 
tuoj po 11:30 v. mišių. Gegužės 
karalienę lydėjo jaunos mer
gaitės ir vyrai. Buvo nešama ir 
Marijos statula. Eidami aplink 
bažnyčią, visi kalbėjo rožančių. 
Sugrįžę į bažnyčią, Marijos gie- 

nietų sukaktis bus minima šalies 
sostinėje Washingtone šių metų 
birželio mėnesio paskutinį sa
vaitgalį — tris dienas. Visa pro
grama jau priimta minėjimo ko
miteto, kurio sudėtyje darbuoja
si visų Washingtono ir apylinkės 
lietuvių organizacijų valdybos ir 
atskiri veikėjai. Į darbą įsijungė 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė, ateitininkai, skautai, K. 
Donelaičio lituanistinė mokykla, 
Lietuvių katalikų misija, tauti
nių šokių grupė Gabija, moterų 
klubas, Balfo skyrius, Lietuvos 
dukterys, L. K. Susivienijimo 
kuopa, Jaunimo sąjunga, Lietu
vos vyčiai.

Minėjimas bus pradėtas penk
tadienį, birželio 26 d., vakare, 
Jono Žuko vargonų muzikos kon
certu, įvyksiančiu Amerikos Ka
talikų Tautinėje Šventovėje (Na
tional Shrine). Iškilusis muzikas 
J. Žukas atliks turiningą, šventės 
prasmei atitinkančią programą.

Šeštadienį, birželio 27 d., Uk
rainiečių Tautinės Šventovės 
salėje, visai arti katalikų Tau
tinės Šventovės, įvyks sukaktu- 
vinis koncertas, kurio visą pro
gramą atliks Čiurlionio ansam
blis, dr. Broniaus Kazėno vado
vaujamas. Čiurlioniečiai tą dieną 
atvyksta iš Clevelando praturtin
ti Washingtono ir apylinkės lie
tuvių rengiamą krikščionybės 
sukakties minėjimą.

lankytų į dvasinę puotą. Prašo
ma raginti vienas kitą, organi
zuoti autobusus ir kitokiomis 
priemonėmis keliauti į Marijos 
šventovę. Birželio 13 vėl, kaip 
ir pernai, visi jungsimės į galingą 
maldą už kenčiančią tėvynę Lie
tuvą.

Atsiradus neaiškumų, prašo
ma kontaktuoti Tėv. Burkauską, 
telef. 215 345-0600, arba rašyti: 
Father T. Burkauskas, O.S.P., 
P. O. Box 2049, Doylestown, 
Pa., 18901.

B.V.

smes giedojo lietuvių ir anglų 
kalba. Baigta Švč. Sakramento 
palaiminimu.

Lietuvių festivalis bus 
birželio 6 ir 7 miesto festivalių 
salėje. Rengia Baltimorės lietu
vių draugijos ir organizacijos. 
Festivalis pradedamas birželio 
6, šeštadienį, 12 vai. Bus stalai 
su lietuviškais rankdarbiais, 
drožiniais, knygomis ir plokš
telėmis. Taip pat bus stalai su 
lietuviškais valgiais. Meninę 
programą atliks lietuvių tautiniu 
šokių grupės.

Tragiškieji birželio įvykiai 
bus paminėti birželio 7, sekma
dienį. Mišios bus aukojamos 
11:30 v. Giedos Dainos choras. 
Mišios aukojamos už tremtinius 
ir kenčiančius brolius bei seses 
pavergtoje Lietuvoje. Po mišių 
visi kviečiami susirinkti į Festi
valių salę, kur bus oficialus festi
valio atidarymas su malda, Lie
tuvos ir Amerikos himnais. Susi
rinkusius pasveikins miesto bur
mistras Clarence DuBum. Taip 
pat į festivalį pakviestas Mary- 
lando gubernatorius William D. 
Schaeffer ir kiti miesto bei valsti
jos pareigūnai.

Juozas Čepaitis, pirmosios 
kartos lietuvis, po ilgos ir sun
kios ligos mirė savo namuose 
gegužės 4. Jis gimė ir užaugo 
Balti morėje. Dalyvavo Antrame 
pasauliniame kare. Po karo vedė 
ir užaugino dvi dukras ir du 
sūnus. Kai sveikata leido, daly
vavo lietuviškuose parengimuo
se. Buvo ištikimas Šv. Alfonso 
parapijos narys ir Šv. Vardo 
draugijos narys. Už jo sielą 
mišias aukojo kun. A. Dranginis. 
Palaidotas gegužės 8 Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Ona, sūnūs Juozas ir 
Jeronimas, dukros Janet ir Jani- 
cą ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

mas įvyks sekmadienį, birželio 
28 d., tą pačią dieną, kaip ir 
šventiški minėjimai Vilniuje ir 
Romoje. Tautinėje Šventovėje 
iškilmingoms pamaldoms vado
vaus ir pamokslą jiasakys Wa- 
shingtono arkivyskupas James 
A. Hickey. Giedos čiurlioniečių 
ansamblis, atlikdamas savo ilga
mečio vadovo velionio Alfonso 
Mikulskio sukurtas mišias už 
Lietuvą.

Pamaldoms pasibaigus, 2 vai. 
ęopiet, Ukrainiečių Tautinės 
Šventovės salėje įvyks Lietuvos 
krikščionybės istorinių įvykių 
vaidybinis montažas. Šiam ren
giniui vadovauja Sigita Naujo- 
kaitienė. Montažui turinio pa
ruošime bendradarbiauja rašyto
jai Antanas Vaičiulaitis ir Kazys 
Almenas. Pastatymo talkon pak
viestas Jurgis Blekaitis, šių metų 
Lietuvių Bendruomenės dramos 
laureatas. Montažo atlikėjai — 
daugumoje vietos lietuvių jauni
mas.

Į minėjimą kviečiami įvairių 
Amerikos institucijų atstovai,

ATHOL, MASS.

KUN. JUSTINO STEPONAIČIO 
KUNIGYSTĖS 50 METŲ SUKAKTIS

Kun. Justinas Steponaitis 
gegužės 31 iškilmingai švęs savo 
kunigystės 50 metų jubiliejų. Tai 
bus 3 v. popiet Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje Athol, Mass. Iškil
mingas mišias koncelebruoja vy
skupas Bemard Flanagan iš 
Worcesterio ir daug apylinkės 
kunigų.

Kun. J. Steponaitis čia klebo
nauja 16 metų. Tai parapijiečiai 
atsidėkodami rengia didelį ban
ketą, kuris bus Eikš klube, 
Orange, Mass. Bankete dalyvau
ja apie 450 žmonių.

Kun. Justinas Steponaitis 
gimė Skaisgirių kaime, Sintautų 
parapijoje, Šakių valsčiuje. Jis 
yra vienas iš dešimties vaikų. Jo 
tėvai buvo Kazimieras ir Pe
tronėlė Stalioraitytė-Stepo- 
naičiai. Motina mirė jam būnant 
ketverių metų. Pradžios mokyk
lą lankė Katilių kaime, Kudirkos 
Naumiestyje lankė Žiburio gim
naziją. Baigė Vilkaviškio kunigų 
seminariją, ir vysk. A. Karosas 
1937 birželio 13 įšventino į kuni
gus.

VVASHINGTON, D.C.
Lietuvių Bendruomenės 

valdybos rinkimai

Vasaros pradžioje VVashingto- 
no Lietuvių Bendruomenės apy
linkės vadovavimas yra perduo
damas naujai valdybai. Tai įvyk
sta per birželio mėnesio susirin
kimą tuoj po lietuviškų mišių. 
Šiemet birželio 28 Washingto- 
ne vyksta Lietuvos krikšto su
kakties iškilmės, tai mėnesinių 
lietuviškų pamaldų nebus.

Metinis susirinkimas šaukia

Washmgtono LB apylinkės 1986 - 87 metų valdyba. Pirmoje 
eilėje iš k.: Rūta Penkiūnienė — vicepirmin nkė, Kazys Al
menas — iždininkas, antroje eilėje — Jani. ' ikotienė — 
sekretorė, Diana Čampienė — narė kultūriniai. , reikalams, 
Antanas Dundzila — pirmininkas.
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Muzikas-vargonų virtuozas Jonas Žukas birželio 26 koncer
tuoja Tautinėje šventovėje VVashingtone. Tuo metu ten bus 
minima Lietuvos krikšto sukaktis.

kultūrininkai, tautinių grupių 
veikėjai.

Rengėjai, kaip komiteto pir
mininkas Jonas Vaitkus pa
reiškė, kviečia į iškilmes lietu
vius ne tik iš VVashingtono apy
linkės. Laukiami lietuviai ir iš to
limesnių vietovių. Girdėti, kad 
Chicagoje organizuojasi lietuvių 
grupė, norinti birželio 26 - 28 
dienomis lankytis Washingtone 
ir dalyvauti krikščionybės sukak

Pirmas paskyrimas buvo Plu
tiškės, Marijampolės apskr., kur 
dirbo iki 1939 m. sausio 1. Iš ten 
buvo perkeltas į Vilkaviškio ka
tedrą vikaru. Darbo buvo 
daug, nes parapijoje buvo 
10,000 žmonių.

Karo metu 1944 spalio 12 pa
sitraukė į Vokietiją, po karo 
Šiaurės Vokietijoje buvo lietuvių 
stovyklų kapelionas, aptarnavo 6 
stovyklas Hamburgo apylinkėje.

1948 m. prieš Kalėdas vysku
pas Vincentas Padolskis siuntė ji 
į Angliją darbuotis Liverpool ar
kivyskupijoje. 1953 atvyko į 
Ameriką, pradžioje dirbo Texas, 
o 1954, pakviestas prel. K. Va- 
sio, atvyko į Aušros Vartų para
piją Worcester, Mass. Čia dirbo 
iki 1968, tada buvo perkeltas į 
Šv. Kazimiero parapija, Worce- 
ster, Mass., o 1971 m. rugsėjo 
mėn. buvo paskirtas klebonu į 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapiją 
Athol, Mass.

Athole kunigas tapo visų myli
mas ir gerbiamas, nes buvo vi
siems prieinamas, mylėjo visus, 

mas gegužės 31, sekmadienį, 1 
vai. popiet, prieš mišias, Church 
of the Epiphany salėje, 2712 
Dumbarton Avė., N.W., Wash- 
ington, D.C. Šio susirinkimo 
tikslas — išrinkti naują valdybą.

Prašau atkreipti dėmesį, kad 
yra pakeistas ir mėnuo, ir laikas.

Mišios bus aukojamos 2 vai. 
popiet, po jų bus lietuvių šešta
dieninės mokyklos mokslo meto 
užbaigimo iškilmės.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais, 
kaip ir visuomet, lietuviškų 
mišių nebus.

Janina Čikotienė 

ties minėjimo šventėje.
Susidomėjimo susilaukta iš 

Pennsylvanijos, New Jersey ir 
NewYorko lietuvių. Negalėsian
tieji birželio 28 dalyvauti iš
kilmėse Romoje bus mielai lau
kiami VVashingtone.

Washingtono komiteto pirmi
ninko adresas: Jonas Vaitkus, 
4921 78th Avė., Hyattsville, 
M D 20784.

k. kor.

ypač jaunimą, mėgo palaikyti 
lietuviškus papročius. Parapijai 
dabar priklauso daug kitataučių, 
kuries taip pat jį lygiai gerbia. 
Jo globoje veikia Moterų gildą, 
vyčių kuopa, parapijos taryba, 
skautai, moterų sąjungos kuopa 
ir 34 altoriaus tarnautojų kuopa.

Per iškilmingas mišias giedos 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
choras iš Worcesterio, vadovau
jamas Olgos Keršytės, solo gie
dos Valius Rozevičius. Choras 
taip pat atliks programą banketo 
metu.

VYSKUPO P. BALTAKIO 
ARTIMIAUSIOS 
KELIONĖS

Praeitą savaitę, gegužės 23 - 
24, dalyvavo Lietuvos Krikšto 
jubiliejaus ir atnaujintos 
bažnyčios iškilmėse Clevelande, 
Ohio.

Gegužės 25-26 Chicagos Šv. 
Kazimiero kapinių iškilmėse ir 
lietuvių pasitarimuose su Chica- 
gos arkivyskupiją.

Gegužės 31 dalyvauja Lietu
vos krikšto minėjimo iškilmėse 
Newarke, N.J.

Birželio 7, Hamiltone prel. 
dr. J. Tadarausko kunigystės 50 
metų sukakties minėjime.

Birželio 13 Doylestown, Pa., 
maldos dienoje už Lietuva Čen- 
stakavos šventovėje.

Birželio 20 — Vasario 16-tos 
gimnazijos bendrabučio šventi
nimo iškilmėse.

Birželio 22 - liepos 2— Romo
je, kur bus paminėta Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktis.

Liepos 5 —lietuvių dienoje 
Kennebunkporte, Maine.

A.A. ANTANO MACENOS 
PRISIMINIMUI ĮSIGYKITE 
ŠIAS JO PARAŠYTAS 
KNYGAS
Jos gaunamos Darbininko 
administracijoje.

Išlaisvinimo teologija — 5 dol 
Dievo Avinėlis — 4 dol. 
Didžioji Padėjėja — 4 dol. 
Didysis Inkvizitorius — 4 dcl. 
Saulės Giesmė, įrišta, — 8 

dol., minkštais viršeliais — 4 
dol.

Didieji dabarties klausim*., 
įrišta — 6 dol

Antano Jasmanto — Gruodis, 
eilėraščiai. — 3 dol.

Persiuntimo išlaidom prašore 
pridėti 1 dol.

Darbininko administracija

Prane liko na I laidžia Šiuos 
la ik raičius bei žurnalus: Aklai, 
Darbininkas, iv. Pranclikaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?
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NAUJIEJI
■ŽURNALAI
Į
ALFONSAS NAKAS vaikus studijuoti mediciną ir

i Balandžio | LAISVĘ
Švariai išspausdintas, ko

rektūros klaidų beveik išvengęs, 
gausiai iliustruotas šis 80-ties pu
slapių Į LAISVĘ numeris skaity
toją pasiekė pačioje gegužės 
pradžioje.

Neturintiems laiko žurnalo 
nuo viršelio iki viršelio skaityti, 
visų pirma patarčiau atsiversti 14 
p. Ten pradedamas Adolfo Da- 
mušio nepaprasto įdomumo, 
nors šiurpą keliąs referatas “Ne
pripažinta kraujo auka (II)”. Pe
reitam numery skaitėm apie bo
lševikų vykdomą genocidą, o šia
me — apie nacių siautėjimą Lie
tuvoj 1941 - 44 metais.
Sklandžiai parašyta, dokumentų 
nuorodom išmarginta. Jį turėtų 
perskaityti kuo daugiau mūsų 
jaunuolių, o išvertus į anglų kal
bą reiktų juo apdovanoti visus 
OSI prokurorus.

Kitus svarbesnius rašinius ga
liu minėti iš eilės.

inžineriją. Mums daugiau reikia 
humanitarų ir politikos speciali
stų.” Amen, Edi Sabai, amen!.. 

Česlovas Grincevičius papasa
koja, kaip Alina Skrupskelienė ir 
jis pats suredagavo bei padėjo iš
leisti Juozo Ambrazevičiaus-
Brazaičio šešis raštų tomus ir kad 
dar labai daug velionio raštų liko 
išblaškytų periodikoj.

Gen. Lietuvos garbės konsu
las Chicagoje Vaclovas Kleiza 
įdomiai, gyvai informuoja apie 
diplomatinės ir konsuliarinės 
tarnybų darbus.

Čia išspausdintu specialiu 
laišku LF bičiuliams vysk. Pau
lius A. Baltakis, OFM, praneša, 
kad Šv. Tėvas Vilniaus arkivy
skupijos Lietuvai dabar priskirti 
negali ir paaiškina kodėl.

Psiaudonim. Papartis, kelis 
kartus lankęsis ok. Lietuvoj, 
atrodo objektyviai paryškina kai 
kurias kasdienybės apraiškas, tik 
truputį per abstrakčiai, per inte
lektualiai.

Pirmasis vedamasis, parašytas 
(j.b. j, taigi red. Juozo Baužio, 
skatina Krikščionybės jubilie
jaus proga atkreipti pasaulio 
dėmesį į mūsų tautos tragediją, 
antrasis, Kazio Ambrozaičio, ra
gina nebesiremti buvusiom poli
tinėm partijom, bet jungtis į 
gyvų organizacijų darbus ir tiesti 
kelius ateinančių kartų laimėto
jams.

Lygiai 8 puslapiai paskirti 
š.m. vasario 2 mirusiam Antanui 
Maceinai., Laidotuvių aprašy
mu, velionio (A. Jasmanto) 
eilėraščiu, trumpu nekrologu, jo 
kolegų vokiečių pareiškimais ir 
šešiom nuotraukom velionis pa
ryškintas kaip teologas, filosofas, 
poetas ir visuomenininkas.

Ingridos Bublienės rašinys 
“Kultūros ir politikos sąveika 
išeivijoje”, visas jos sparnuotas 
mintis sutraukus į vieną sakinį, 
reiškia: išsiveržkime iš etnikų 
getų ir prisistatykim amerikiečių 
visuomenei.

Dr. R. S. Tautkaus rašinys: 
“OSL/Pasitamavimas teisingu
mui ar suplanuotas siaubingas 
žaidimas?” teisingai OSI piešia 
tamsiom spalvom. Iškelia ameri
kiečius ir pavienius lietuvius, 
prieš OSI neteisybes kovoja
nčius ir bara mūsų veiksnius, į 
kovą nesidedančius. Gaila, dr. 
Tautkus nepamini, kad tariama
sis mūsų draugas prez. Reaganas 
prieš OSI raganų medžiokles 
nėra taręs nei vieno žodelio.

Bronius Nemickas, savo an
traštėj klausdamas “Kokia išeivi
jos politinio ir kultūrinio darbo 
ateitis?”, primena išeivijos 
pajėgų išsisėmimą ir siūlo ieškoti 
išeities.

Gyva, gražiai iliustruota Kazio 
Bradūno literatūros vakaro Los 
Angelės (1986.XII.6) mozaika. Ir 
kita, Įdek sausesnio turinio, bet 
vistiek įdomi mozaika — “XIX 
politinės studijos” tame pačiam 
L.A. mieste (1987.1.31 —II. 1).

“Laisvė — aukščiausias tau
tos tikslas”, šaukia jauno JAV 
aviacijos leitenanto, dypy vaiko, 

“bom again Lithuanian” Edžio 
(Edis vienask.) Sabo trumpo 
rašinio antraštė. Nors jau iš kitų 
jaunuolių lūpų anksčiau girdėta,

Tai bene trečias redaktoriaus 
Juozo Baužio numeris. Jis ištisai 
įdomus. Jį perskaičiau tikrai nuo 
A iki Z, net ir prirašytą trečiąjį 
viršelį, vienu vdu.

vistiek džiugina jo kartojama 
mintis: “Per ilgai tėvai ragino

Beje, į akis krinta žurnalo nu
meracija: šis pažymėtas Nr. 99 
(136). Skliausteliuose turbūt re-

gistruojami visi Į LAISVĘ nu
meriai, įskaitant nacių laikmety 
leistuosius, pogripdinius, o 99 
turbūt išleisti Amerikoje? Vi
liuosi, kad sukaktuviniam 
rugpjūčio numery bus prisimin
ta ir leidimo metrika.

Balandžio KARYS
Tęsdamas ilgamečio redakto

riaus Zigmo Raulinaičio tradici
ją, naujasis red. Balys Raugas 
irgi spausdina daug buvusių Lie
tuvos kariuomenės karių atsimi
nimų. Ne visi jie vienodai 
įdomūs, bet visi labai vertingi. 
Kai kuris iš autorių miršta (mjr. 
Kazimieras Daugvydas, Antanas 
Skirka), pajuntame, kaip gerai 
KARYS padarė, jų atsiminimus 
išprašęs ir paskelbęs.

Šiame numeryje spausdinami 
A. B. atsiminimai apie mūsų ka
rių atsipalaidavimą nuo Raud. 
armijos Vilniuje 1941 m. pava
sarį (tąsa iš pereito nr.); Jonas 
Abraitis tęsia lietuvių ginkluotų 
dalinių nacių okupacijoj istoriją; 
Antanas Klimavičius piešia 6-to 
pėst. Pilėnų kunigaikščio Margi
rio pulko istorinius bruožus; J. 
Klimas šiuo metu su vokiečių 
Wehrmachtu traukia nuo Mask
vos. J. Klimas, J. Klimas! Jo pa
sakojimai — aukščiausios rūšies 
beletristika! Jokių banalių dejo
nių, graudenimų, patriotinių 
atodūsių. Ir šiurpiausi faktai jo 
perduodami su humoru. 
Norėtume žinoti, ką tas net pilno 
vardo nepasirašąs Klimas veikia 
ir kodėl jis nerašo novelių ar ro
manų?...

ATEITININKŲ SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORTE

Rytų pakraščio ateitininkų sa
vaitė žavioje lietuvių pranciško
nų sodyboje prie Atlanto kranto 
šiemet bus rugpjūčio 8 - 15 die
nomis.

Savaitės programa skiriama 
krikščionybės jubiliejui. Bus 
taip pat paminėta “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” pen
kiolikos metų sukaktis. Progra
moje bus literatūros vakaras, 
kurį atliks pernai visus ateitinin
kų savaitės dalyvius sužavėjusios 
savo deklamavimu ir skaitymu 
Izabelė Zmuidzinienė ir jos duk
ra Antanina. Akademinėje daly
je bus labai įdomi Lietuvių In
formacijos Centro vedėjos 
Gintės Damušytės paskaita. Ji 
kalbės apie krikščionybės jubi
liejaus minėjimo įnašų į lietuvių 
gyvenimą ir į mūsų laisvės aspi
racijas. Savaitės programą baig
sime žavingu solistės Ginos Cap- 
kauskienės koncertu.

Visi ateitininkai ir jų draugai 
maloniai kviečiami į šias atosto
gas su turtinga kultūrine progra
ma. Skubėkime kambarius užsi-

sakyti šiuo adresu: Franciscan 
Guest House, P. O. Box 980, 
Kennebunkport, ME, 04046.

Užsisakydami pažymėkime, 
kad dalyvausime ateitininkų sa
vaitėje.

ĮVAIRENYBĖS

LIETUVAITĖ — VYŠNIŲ ŽYDĖJIMO
FESTIVALIO PRINCESĖ

Šių metų pavasarį JAV sostinė 
VVashingtons atšventė 75-tąjį 
vyšnių žydėjimo festivalį, kuris 
kasmet sutraukia daugiau negu 
pusę milijono turistų stebėti šį, 
savaitę trunkantį, neeilinį įvykį.

Festivalio rengėjai buvo Na
tional Conference of State Socie- 
ties, kurie parinko 55 vyšnių 
žydėjimo princeses — po vieną 
iš kiekvienos valstijos, teritorijų 
ir District of Golumbia. Connec- 
ticuto valstijai atstovauti burtų

keliu (iš dvynukių) buvo parinkta 
lietuvaitė Laura Reventaitė iš 
Ridgefield, CT, — Eglės Sodai- 
tytės ir Jono Revento duktė.

Festivalis, trukęs balandžio 5 
- 11, pradėtas Tidal Baseine ir 
prie prez Jeffersono paminklo, 
kur 1912 m. buvo pasodintos pir
mosios japonų padovanotos vyš
nios. Su atitinkamomis ceremo
nijomis buvo uždegtas 200 metų 
senumo akmeninis japoonų 
žibintas, vėliau vyko koncertas,

Laura Reventaitė iš Ridgefield Conn., atstovavo Connecticu- 
to Valstijai vyšnių žydėjimo festivalyje Washingtone. Šalia 
jos dešinėje atstovė iš Japonijos.

šokiai, šviesų — raketų žaidimai 
ir kt. Savaitės bėgyje netrūko pa
rengimų, kuriuose dalyvavo vi
sos princesės: japonų madų pa
roda, priėmimas Japonijos am
basadoje ir Kongreso rūmuose, 
lankymas Baltųjų Rūmų, laivų 
regata, teniso turnyras, kuriame 
dalyvavo kitas lietuvis — teniso 
žvaigždė Vitas Gerulaitis, plau
kimas “Cherry Blossom” 19to 
šimtmečio atkurtu laivu, paga
liau baigiamasis vyšnių 
žydėjimo festivalio pokylis The 
Cherry blossom Festival Grand 
Banąuet and Bali. Jo metu lote
rijos būdu buvo parinkta festiva
lio karalienė iš Wisconsino val
stijos. Ją vainikavo Japonijos am
basadorius, uždedamas neįkai
nuotos vertės Mikimoto karūną. 
Šio festivalio karalienė vyks į Ja
poniją dalyvauti tarptautinėje 
vyšnių žydėjimo šventėje. Pa
skutinė festivalio dieną vyko pa
radas, pats didžiausiąs JAV so
stinėje, kurio rengėjais buvo 
Washingtono Jayacees organiza
cija.

Malonu, kad šioje išskirtinoje 
šventėje savo valstijai atstovauti 
buvo parinkta lietuvaitė. Laura 
Reventaitė jau antri metai studi
juoja Katalikų Universitete Wa- 
shingtone. Lankydama gimnazi
ją šoko Hartfordo, CT, taut. šo
kių "Birželio” grupėje, vasaro
mis stovyklauja liet, jaunimo sto
vyklose, reiškiasi sporte, (jvs)

B. Raugo neseniai įsivestam 
“žvilgsnis į politikų skyriuje šei
mininkauja dr. Jonas Stiklorius. 
Šį kartą jis rašo apie prez. Reaga- 
no vargus į ginklų Iranui teikimo 
skandalą įsivėlus ir apie JAV - 
Izraelio santykių susidrumstimą 
Izraelio šnipą sugavus.

S. Kaunelienės redaguojama
me šaulių ‘Tremties trimite” Ba
lys Gražulis recenzuoja Broniaus 
Kviklio “Lietuvos bažnyčių” 
penktąjį tomą, o Algirdas Gu
staitis — Marijos Tūbelytės - 
Kuhlman novelių rinkinį “Įsi
brovėlė”. Čia randame ir spal
vingų V(inco) Tamošiūno atsimi
nimų skirsnelį apie Velykas 
Daugailių parapijoj ir apie iš tos 
parapijos kilusius katalikų dvasi
ninkus.

Žiūrovai ir maratonas

Prieš 90 metų. t.y. 1896, 
Atėnuose buvo atgaivintos 
Olimpinės žaidynės. Visuotino 
dėmesio susilaukė maratono 
bėgimas. Stadijom1 visi laukė, 
kas bus tie pirmieji atbėgusieji. 
Staiga į areną įbėgo ką tik nuo 
arklio nušokęs dulkinas karinin
kas ir garsiai pranešė, kad bėgi
kai netoli, už 8 kilometrų. Jis 
taip pat pridūrė, kad dėl pirmos 
vietos kovoja graikas ir 
prancūzas. Žinia žiūrovus įkaiti
no.

Bėgime pirmavo ištvermingas 
prancūzas. Viena graikė, maty
dama, kad pirmauja svetimšalis, 
atsiklaupė kelio viduryje ir ėmė 
melsti Dievą, kad pergalę su
teiktų graikui.

Greta stovėjęs graikų šventi
kas nepasitikėjo tokia malda. Jis 
šoko prie prancūzo ir nutvėrė jį 
už kelnaičių. Tam, žinoma, kel
naitės nusimovė... Taip pirmuo
ju į areną įbėgo graikas Spiras 
Luisas, Maruzo miestelio laiška
nešys. Jis tapo atgaivinto mara
tono čempionu.

Paukščių apsauga 
XIV amžiuje

Bene pirmasis paukščių ap
saugos įstatymas išleistas XIV 
amžiuje Vokietijoje. Karalius 
Liudvikas IV bavarietis 1328 
metais įvedė griežtas bausmes 
kiekvienam, kuris sugaus zylę, 
lesančią kenksmingus vabz
džius. Bauda siekė 60 šilin
gų, be to, už zylę dar reikėdavo
atiduoti gerą vištą ir 12 viščiukų.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ

METINIS
PI K N I K A S
Liepos 5 dieną, 1987

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

12:45 Pietūs.

4:30 Meninė programa:
Tautiniai Šokiai. Vadovauja Ona Ivaskiene ir 
Gediminas Ivaška iš Bostono.

Piano koncertas. Išpildo William Smiddy iš 
NewYorko

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

&ISUR
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nuo priešmindauginių ligi šių 
laikų, istorinis veikalas, kurį re
daguoja prof. dr. V. Vardys ir 
kuriame yra studijos prof. Z. 
Ivinskio, prof. P. Rabikausko, 
prof. V. Vardžio, Pr. Garšvos, 
dr. K. Girniaus, dr. S. Girniaus, 
A. Hermano, R. Krasausko, dr. 
R. Mažeikaitės ir dr. G. 
Slavėnienės, baigiamas rinkti 
“Draugo” spaustuvėje Chicago
je ir už kelių savaičių išeina iš 
spaudos. Leidinys bus iliustruo
tas ir apie 700 puslapių.

— “Catholic Lithuania—600 
years”, informacinę 24 pusi, 
knygutę, F. Skabeikio anglų kal
ba parengtą, jubiliejaus proga iš
leido dideliu tiražu Amerikos 
lietuvių katalikų Kunigų vie
nybė.

— Dr. Saulius Sužiedėlis bai
gia rengti platesnės apimties lei
dinį anglų kalba “Six Centuries 
of Christianity in Lithuania and 
Abroad”, kur supažindinama su 
krikščionybe Lietuvoje nuo 
pradžios iki dabartinio priespau
dos meto ir taip pat lietuviškąja 
krikščionybe išeivijoje. Bus apie 
200 pusi, iliustruotas leidinys.

— Romuvos pilies atstatymo 
finansavimas nėra galutinai 
išspręstas, nors suvažiavime tuo 
reikalu federalinės ir provincijos 
valdžios atstovai pažadėjo
I, 800,000 markių, Wiesbadenas 
500,000 markių, katalikų vysku
pai 300,000, bet darbams baigti 
dar reikia apie 800,000 markių. 
Tą sumą reiktų suaukoti lietu
viams, bet ar pasiseks, tai klausi
mas.

— VLIKo atstovybė nuo 1987 
birželio 1 pradės veikti Strasbur- 
ge, Prancūzijoje. Atstovybės 
Europoje vedėju bus Algis Kli- 
maitis. •’ ••• >

— Dirvos novelės konkursui 
rankraščius reikia siųsti iki 1987 
birželio 15. Premijos dydis 600 
dol. Skiriama iš novelės konkur
sų mecenato a. a. Simo Kašelio- 
nio palikimo, kurį tvarko Korp! 
Neo-Lithuania.

— Pik. lt. Viktoras ir Veroni
ka Sutkai, gyveną Vokietijoje 
yra dideli lietuviškos veiklos 
rėmėjai ir stambiomis aukomis 
parėmę Tautos Fondą, Lietuvių 
Fondą, Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondą, Vasario 16 gimna
ziją ir Vilties draugiją.

— Pabaltiečių draugijos, ku
riai priklauso ir Pabaltijo vo
kiečiai, naujoji valdyba yra tokio 
sąstato: dr. J. Norkaitis, A. 
Franckienė, dr. V. Lenertas, 
A. Grinienė, V. Sutkus ir dr. H.
J. Dahmen.

— New Opera Company, ku
rios meno direktorium yra Da
rius Lapinskas, gegužės 30-31 
State of Illinois Center Auditori
joj atliks Robert Lombardo dvi 
vienaveiksmės operas ir Dariaus 
Lapinsko vienaveiksmę operą 
“Rex Amos”. Pagrindiniuose 
vaidmenyse pasirodys Laima 
Rastenytė, Violeta Karosaitė ir 
kiti.

— Romos lietuvių jaunimas, 
ruošiantis minėti Lietuvos krikš
to 600 metų sukaktį, planuoja 
maldos eiseną birželio 26, penk
tadienį. Eisena prasidės 7 vai. 
vak, prie Panteono, buvusios se
novės romėnų pagoniškos šven
tyklos, ir baigsis Šv. Petro ai
kštėje Vatikane. Čia bus einami 
Kryžiaus Keliai.

— Muziko Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncertas įvyks spalio 
11 First & Second Church, Bo
stone.

— Lituanistikos Instituto su
važiavimas su paskaitomis visuo
menei įvyks spalio 10 - 12 Bosto
ne. Suvažiavimą globos LB Bo
stono apylinkė, kuriai pirminin
kauja inž. Brutenis Veitas. Su
važiavimas vyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos pa
talpose, 368 W. Broadway, So. 
Bostone.
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GRĄŽOS JAUNŲJŲ TEATRALŲ VAISIAI
Chicagos “Vaidilutės” teatro 

jaunieji aktoriai gegužės 3 d. 
Jaunimo Centro salėje pasirodė 
kaip brandus vienetas, suvaidin
dami sunkų K. Ostrausko kūrinį 

“Čičinską” ir taip pat nelengvą 
A. Gustaičio komediją “Kaip vel
nias prisiviliojo Fortūnato Klibo 
sielą”.

Apie 500 žiūrovų, stebėję šias 
dvi premjeras, galėjo įsitikinti, 
jog šis teatras nuo praėjusių 
metų kuomet buvo jo pirmasis 
pasirodymas (buvo pastatyta ko
medija “Uošvė į namus — tylos 
nebebus”) gerokai paaugo. 
Nežiūrint, kad šį kartą nevaidino 
du stiprieji aktoriai, kurie per 
teatro festivalį gavo “oskarus”, 
šiuose veikaluose pasirodžiusieji 
buvo pakankamai stiprūs bei da
rantieji nemažą pažangą.

Ypatingai gerai užsirekomen
davo Čičinską vaidinęs Audrius 
Viktorą, kurio rolė buvo tikrai 
sudėtinga. Bendrai K. Ostrau
sko drama reikalavo daug pa
stangų ir iš likusiųjų vaidintojų: 
Edžio Šulaičio, Laimos Šulai- 
tytės bei Viktoro Radvilos. Jie 
čia kiekvienas turėjo išpildyti po 
dvi roles, režisierius Darius La
pinskas čia įterpė ir vargonų mu
zikos, kuri kai kam patiko, o ki
tiems gal ir drumstė ramybę. 
Tačiau D. Lapinskas yra išradin
gas vyras ir iš jo žiūrovas visada 
turi būti pasiruošęs priimti viso
kių netikėtumų.

A. Gustaičio komedija jau buvo 
lengvesnis dalykas, nors gana 
trumpoka ir jos veikėjų charak
teriai daugumoje neišvystyti. 
Tad ir aktoriams čia nebuvo daug 
progos pasireikšti, o publika, 
kuri laukė tikrai gustaitiško są
mojaus, šiek gal ir nusivylė. 
Tačiau jaunieji aktoriai ir čia 
buvo aukščiau vidutiniškumo. 
Šioje komedijoje vaidino visi 
“Čičinsko ’ dalyviai, o prie jų dar 
prisidėjo Danutė Rukšytė ir Dai
va Viktoraitė (pati jauniausioji iš 
viso kolektyvo). Savo sugebėji
mais čia išsiskyrė profesionalė 
aktorė Laima Sulaitytė, kurios 
vaidyba patraukė daugelio akį.

K. Ostrausko ir A. Gustaičio veikalų režisierius Darius Lapin
skas (d.) ir Ed. Šulaitis, Vaidilutės teatro vicepirmininkas. 
Nuotr. A. Siuto

Cbicagos “Vaidilutės” teatro valdyba su keliais talkininkais. 
IŠ k. sėdi: I. Tiknienė, J. Žygas, K. Šimkuvienė, O. Šulaitienė; 
stovi: A. Juodvalkis, P. Šlutienė, D. Lapinskas, Ed. Šulaitis. 
Trūksta pirmininko dr. P. Kisieliaus. Nuotr. A. Šluto

Po programos aktoriai ir 
režisierius buvo apdovanoti 
gėlėmis. O vėliau — jie visi ir 
dalis publikos susirinko į Jauni
mo Centro kavinę pasivaišini- 
mui ir pasidžiaugimui pasiektais 
vaisiais. Kaip apie teatro meną 
nusimanantieji tvirtino “Vaidi
lutės” jaunieji teatralai per me
tus gerokai paaugo ir sutvirtėjo.

HIGHLAND PARK, N. J

Žavus koncertas

Muzikos mokytoja, iškili pia
nistė Julija Rajauskaitė-Petrau- 
skienė gegužės 3, sekmadienį, 
savo namuose suruošė gražų 
savo buvusių ir dabartinių moki
nių koncertą. Reikia pastebėti, 
kad šiame privačiame koncerte 
dalyvavusios “mokinės” yra išsi
mokslinusios ne tik muzikos sri
ty, bet yra pasiekusios aukštą 
lygį ir savo profesiniame gyveni
me.

Tik vienas koncerto dalyvis 
dar laikytinas tikru mokiniu. Tai 
yra vienuolikametis Ronald Kim 
iš East Bnmswick, lankąs vidu
rinę mokyklą, susižavėjęs mate
matikos mokslais ir astronomija, 
o muzikos pasauly — jo labiau
siai mėgiami kompozitoriai yra 
J. S. Bach ir W. A. Mozart. 
Skambino be gaidų Bacho kūri
nius, ir jo skambinimas buvojau 
ne moksleiviškas, bet gerai iš
prususį© pianisto.

Kitos dvi šio koncerto atlikėjos 
buvo juodosios rasės, jau įsigiju- 
sios savo skambinimo stilių ir au
kštą techniką. Tai Juilliard Muzi
kos mokyklos absolventė Elma 
Adams, dabar priklausanti prie 
Westminster Chair kolegijos 
piano fakulteto, ir pritaikomo
sios matematikos mokslų dakta
ratą (Ph. D) Harvard universite
te įsigyjusi Deborah Brown, šiuo 
metu dirbanti Bell Communica
tions tyrimų srity kaip kompiu
terių mokslininkė. Laisvalaikius 
mėgsta skirti muzikai ir su pianu 
bendrauja nuo 6-jų savo amžiaus

Dabar jau jie galės imtis ir ilgų 
bei dar labiau sudėtingų kūrinių. 
Atrodo, jog Chicagoje, pagaliau, 
įsitvirtins teatras, kurio jau ilge
snis laikas nebebuvo. To reikia 
palinkėti ir manyti, jog nepa
vargs nė vaidintojai nė teatro va
dovybė, kurios pirmininku yra 
dr. Petras Kisielius.

metų. Jų skambinimo stilius ir 
technika buvo labai skirtingi, bet 
abi jaučiamai galėjo kalbėtis su 
instrumentu. Jei pirmoji yra 
pamėgusi kietus klavišų dūžius, 
tai antrosios skambinimas yra la
biau linkęs į svajongumą ir vidinį 
atsiskleidimą.

Trečioji pianistė yra lietuvių 
kilmės, dažnai dalyvaujanti lie
tuvių rengiamuose koncertuose 
kaip solistų palydovė pianu. Tai 
Frances Covalesky, augusi ir gy
venanti Randolph, N. J., ir muzi
kos mokslus baigusi Douglas 
College prie Rutgers universite
to, o muzikos magistrą įsigijusi 
Manhattan Muzikos mokykloj. 
Šiuo metu verčiasi muzikos 
dėstymu Newarko mokyklų si
stemoj, yra St. Mary’s bažnyčios 
Wharton, N.J., muzikos direk
torė ir moko muzikos privačiai. 
Lietuviškame gyvenime ji kurį 
laiką buvo dabar jau nebeveikia
nčios muziko Viktoro Ralio vado
vautos Harmonijos pianistė. Tai 
gabi ir patyrusi pianistė, suge
banti iš instrumento ne tik gai
das išgauti, bet ir perteikti juo 
kūrinio dvasią ir sukurti savo 
skambinimo stilių ir nuotaiką.

Šis piano koncertas buvo 
paįvairintas iškilios koncertų ir 
operos solistės Angelės Kiau- 
šaitės solo dainomis, kurftls 
pianu palydėjo Frances Covale
sky. Angelė Kiaušaitė yra dažna 
lietuvių koncertų dalyvė, šalia 
muzikos mokslų yra baigusi ir 
praktines studijas universitete. 
Be to, yra baigusi operinio dai
navimo Philadelphijoj veikiančią

VASARIO 16 GIMNAZIJA IR MŪSŲ JAUNIMAS
Vasario 16 gimnazija tai vie

nintelė moky kla laisvame pasau
lyje, kur lietuvis jaunuolis gali 
mokytis ir baigti aukštesniąją 
mokyklą lietuviškoje aplinkoje. 
Pietų Amerikos jaunuoliams Va
sario 16 Gimnazija yra vienintelė 
vieta, kur jie gali išmokti lietuvių 
kalbos, įgyti tautinį auklėjimą ir 
susipratimą.

Šią mokyklą išlaikyti būtų 
neįmanoma be vokiečių valdžios 
pagalbos. Vokiečių valdžia skiria 
daug pinigų mokyklos išlaiky
mui. Tačiau laisvojo pasaulio lie
tuviai turi parodyti, kad ir jie pri
sideda, kad ir jiems ši mokykla 
yra reikalinga. Jeigu mūsų vaikai 
šia mokykla nesinaudos, jei mes 
šios mokyklos neremsim, tai ir 
vokiečių valdžia nutrauks para
mą.

Šiais mokslo metais Vasario 16 
gimnazijoje mokosi 82 mokiniai. 
Mokyklos mokinių sąrašuose 
randame lietuvių jaunuolių iš 
įvairių laisvojo pasaulio kraštų: 
47 iš Vokietijos, 16 iš JAV-bių, 
4 iš Kanados, 4 iš Australijos, 3 
iš Argentinos, 2 iš Urugvajaus ir 
po vieną iš Venecuelos, Brazili
jos, Domininkonų Respublikos, 
Mali — Afrikos, Šveicarijos ir 
Italijos.

Esant labai nepastoviai ekono
miniai padėčiai Pietų Amerikos 
kraštuose, tų kraštų lietuviams 
jaunuoliams reikalinga materia
linė pagelba — stipendija ir ke
lionės išlaidos, kad Jie galėtų 
gimnazijoje mokytis. JAV Lietu
vių Fondas dosniai šelpia Pietų 
Amerikos lietuvius jaunuolius, 
skirdamas jiems pilnas stipendi
jas.

Kelionės iš Pietų Amerikos į 
gimnaziją ir atgal labai brangios.

Kadaise Vokietijoje 1947 metais ateitininkai buvo surengę ekskursija laivu Reinu iki 
Kelno. Nuotraukoje ant laivo iš k. prof. Zenonas Ivinskis, žymus lietuvių istorikas, 
miręs Vokietijoje, Julius Butėnas, žymus žurnalistas, grįžęs į Lietuvą ir ten žuvęs kaip 
partizanas, prof. Antanas Maceina, mįręs š.m. sausio 27. Jis bus prisimintas ir pagerb
tas birželio 7 Kultūros Židinyje. Simpoziumą rengia Liet. Fronto Bičiuliai. Pradžia 5 
vai.

garsiąją Curtis mokyklą. Ji pa
dainavo keletą lietuvių kompozi
torių kūrinių ir operų arijų, ku
rių viena buvo ir iš neseniai Chi- 
cagoj lietuvių operos pastatytos 
Parduotosios nuotakos. Tai 
pajėgi, gražaus, išpuoselėto ir 
šilto balso solistė. Solistė yra ma
loniai sutikusi giedoti Newarko 
Sacred Heart katedroj gegužės 
31 rengiamo Lietuvos krikščio
nybės 600 m. sukaktuvių pa
minėjimo pamaldų metu ir 
vėliau atlikti programą Town 
and Campus restorane banketo 
metu.

Su atlikėjais trumpai supažin
dino buv. Harmonijos ir kitų dai
nos vienetų solistė Astra Butkus. 
Tokiu šauniu naminiu koncertu 
pasigerėti buvo pianistės Rajau- 
skaitės rūpesčiu sukviesta apie 
20 žmonių, kurie galėjo ne tik 
pasidžiaugti aukšto lygio koncer
tu, bet ir būti rūpestingos šeimi
ninkės pavaišinti. Tai sudarė 
progą artimiau su koncerto 
atlikėjom pabendrauti ir susi
pažinti.

K.J.

Tačiau atsiranda dosnių susipra
tusių lietuvių, kurie tam reikalui 
suaukoja reikalingas sumas pini
gų. Daktarų Sidrių šeima įsteigė 
mirusios motinos ir žmonos dr. 
Giedrės Balčiūtės Sidrienės at
minimui pagerbti fondą, iš kurio 
kas met skiria didelę sumą pini
gų Pietų Amerikos lietuvių jau
nuolių kelionėms.

Dr. Marija Arštikaitytė-Ulec- 
kienė iš Toronto atsiuntė didelę 
sumą pinigų važiuojantiems į 
Vasario 16 gimnaziją neturtin
giems mokiniams paremti. Laiš
ke ji šitaip rašo: “Siūlyčiau tam 
reikalui sudaryti atskirą fondą ir 
paskelbti spaudoje. Manau, kad 
atsirastų bevaikių šeimų, kurios 
apsiimtų vieną vaiką metams ar 
dviem į Vasario 16 gimnaziją iš
leisti”.

1986 metais lietuviai daktarai 
savo metinės slidinėjimo išvykos 
metų suaukojo nemažą sumą pi
nigų jaunuolių kelionėm pa
dengti, o tų pačių metų lapkričio 
mėn. Kanados daktarų sąjunga 
tam pačiam reikalui atsiuntė ap
valią sumą dolerių.

Tikimės, kad mūsų dosnūs lie
tuviai sudarys sąlygas visiems 
lietuviams jaunuoliams, norin
tiems gimnazijoje mokytis, ją pa
siekti ir joje metus kitus moky
tis.

Rašytoja Sonė Tomarienė šiais 
metais Lietuvių Rašytojų Drau
gijos paskelbtame Aloyzo Baro
no vardo novelės konkurse 
laimėjo premiją už novelę "Ro
zalijos teisybė”. Laureatė 
laimėtą premiją atsiuntė Vasario 
16 gimnazijai paremti. 
Pridėtame laiške laureatė šitaip

“KONTAKT” ŽURNALAS APIE PABALTU]

Prancūzijoj išeinančiame len
kų kalba mėnesiniame žurnale 
“Kontakt” karts nuo karto pa
rašoma apie Pabaltijo valstybes.

1986 lapkričio mėn. 11 (55) 
numeryje pradėtas Aleksandero 
Štromo straipsnis “Baltų tautos 
1940 - 1980” buvo baigtas 1987 
kovo mėn. 3(59) numery.

Išsamiame ir iliustruotame su 
Lietuvos žemėlapiu straipsnyje 
vaizdžiai aprašyta istoriniai fak
tai ir duoti šaltiniai, kuriais nau
dojosi autorius.

Tame pačiame numeryje yra 
iš Juozo Lukšos parašytos knygos 
“Partizanai už geležinės uždan
gos” atspaustas skyrius, pavadin
tas “Atsiminimai rašyti 1948 jam 
buvojant Vakaruose”. Straips
nis pavadintas “Karinis pasi
priešinimas” ir pradedamas 1945 
metų pavasariu, kai buvo organi
zuojama Lietuvos Išlaisvinimo 
Taryba. Aprašoma partizaninis 
sąjūdis, stribų veikla, įvairių tau
tybių partizanai, “Geležinio vil
ko” pulkas, partizanų veikla pie
tryčiuose, Žemaitijos partizanai 
ir provokaciniai veiksmai Suval
kijoj. Įdėta nuotrauka išlydint J. 
Lukšą į Vakarus.

Yra taip pat įdomus Ants Kip- 
par (esto) straipsnis apie Cemo- 
bilį ir Estiją.

Pasirodo estai turėjo prievar- 

rašo: “Tikiu, kad Vasario 16 gim
nazija yra svarbus veiksnys išei
vių jaunimo tautiniam išsilaiky
mui, todėl premijos $500 atiduo
du jai.” Tai gražus pavyzdys 
mums visiems.

Remkime Vasario 16 gimnazi
ją

Raginkime mūsų jaunuolius 
ten važiuoti mokytis.

Asmenys, norį padėti netur
tingiems lietuviams jaunuo
liams, važiuojantiems į Vasario 
16 gimnaziją, prašome kreiptis: 
PLB Vasario 16 Gimnazijos Ko
mitetas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636.

Birutė Jasaitienė

FESTIVALIS 
NORTH CAROLINA
VALSTIJOJE

Spalio 30,31 ir lapkričio 1 Ra- 
leigh, North Carolina, vyks tarp- 
tautiiiis festivalis, ir ten gyve
nantieji lietuviai organizuoja 
“Lithuanian Cultural Booth” — 
lietuvišką kioską. Prašoma, kad 
tame mieste ar apylinkėse gyve
nantieji lietuviai prisidėtų.

Daugiau informacijų gali su
teikti Gene ir Lil Bezgela. EGB 
Enterprises Plastic Consultant, 
351 Forsyth Street, Raleigh, 
N.C. 27606. Tel. 919787-3807. 

tinę mobilizaciją vykti darbams 
į radioaktyvinę Čemobilio sritį, 
ir ten, estams sustreikavus, 12 
jų buvo sušaudyta. Estijoj įvyko 
demonstracijos prieš jaunų vyrų 
siuntimą į radioaktyvų rajoną.

Suomių turistai Taline, prie 
“Voia” viešbučio, matė, kaip, 
protestuodamas, prieš mobiliza
ciją jaunuolis, savo pavardę Ri- 
chard Hinkanen — užrašęs ant 
plakato, viešai sudegino mobili
zacinį šaukimą. Jo likimas 
nežinomas.

Talinan iš Čemobilio srities 
buvo atvežta 3000 ir apgyven
dinti Lasnamae miesto dalyje, o 
iki 1986 galo Taline jau buvo 
•5000 rusų. Vaikai iš Čemobilio 
buvo patalpinti pionierių stovyk
lose.

Aprašoma ir atominių jėgainių 
Estijoje padėtis.

1987 balandžio 4(60) numery
je patalpinta du lietuvių autorių 
straipsniai: Algimanto Gurecko 
“Kliūtys santykiuose su lenkais” 
ir Tomo Remeikio “Sena ar nauja 
lenkų pozicija?” (Požiūris į lietu
višką pogrindį). Tie du straip
sniai buvo pasirodę lietuviškoje 
spaudoje, o dabar jų vertimai pa
talpinti “Kontakt” žurnale.

Tame pačiame numeryje isto
rikams, ypač besidomintiems 
1863 metų sukilimu, yra tikrai 
vertingos medžiagos.

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. 3 colių bronzinis — 
30 dol., 3 colių pasidabruo
tas — 35 dol., 3 colių paauk
suotas — 40 dol., pusantro 
colio bronzinis — 15 dol., 
pusantro colio gryno sida
bro — 50 dol. Persiuntimui 
pridedama 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijo
je: 341 Highiand Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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MAIRONIO PARKAS S X PRIEŠ 10 METŲ MIRĖ DR. DOMAS ŪSAITIS IR PRANAS VAINAUSKAS

WORCESTERYJE
i Maironio Parkas Worcestery 

yra Lietuvių Labdaros dr-jos 
nuosavybė, kurios vadovybė 
renkama dvejiems metams. 
Praėjusių metų gruodžio mėnesį 
įvyko rinkimai. Perrinkta ta pati 
valdyba: pirmininkas ir parko 
reikalų vedėjas K. Adomavičius, 
vicepirm. A. Glodas, sekr. O. 
Bender, ižd. M. Scigla, finansų 
rast. O. Keršienė, jos padėjėjos: 
T. Adomavičienė ir A. Lozorai
tienė. Revizijos komisija: St. 
Walinskas ir E. Valion. Tvarkos 
prižiūrėtojas V. Pajėda, virtuvės 
vedėja T. Jakubauskienė. Direk
torių taryba: V. Ivaška, R. Jaku
bauskas, A. Klimas, K. Kulikau
skas, P. Molis, B. Naras, G. 
Račiukaitis.

Vasario 8 vadovybė buvo pri
saikdinta. Pietūs vyko didžiojoje 

•salėje, į kurių prisirinko apie 200 
svečių. Prisaikdino Sv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC. Sveikino miesto 
valdžios pareigūnas, lietuvių 
bičiulis T. Early. Jo žmona yra 
lietuvė ir Liet. Katalikių Moterų 
S-gos 5-tos kuopos narė.

Valstijos atstovas W. Glodis 
iškėlė gražius draugijos atliktus

Pirmininko K. Adomavičiaus 
žvali akis greitai pastebi parko 
pastatui reikalingus pataisymus. 
Praėjusiais metais įtiesti nauji ki
limai, žemutinėje salėje įdėtos 
naujos lubos, virtuvėse įvesta 
oro vėsinimo sistema. Virtuvės 
įrengtos moderniai ir pritaikytos 
visiems šių laikų sveikatos de
partamento reikalavimams.

Salių sienos išpuoštos lietvių 
dailininkų paveikslais. Tarp jų 
didingas poeto prel. J. Maironio 
portretas. Kai vyksta parodos, 
draugijos, vadovybė nuperka au
kšto lygio paveikslų, o kartais ir 
daugiau.

Finansinė draugijos padėtis 
yra gerame stovyje. Tai nuopel
nas energingo ir sumanaus pir
mininko K. Adomavičiaus ir vi
sos vadovybės, kurių sudaro ank
stesnieji ir naujieji ateiviai. Visa 
valdyba ir direktorių taryba 
kruopščiai atlieka jiems pa
tikėtas pareigas.

Daug darbo ir sveikatos Mai
ronio Parko gerovei yra įdėję 
a. a. Alfonsas ir a. a. Elena Kauše- 
vičiai. J iš daugelį metų buvo par
ko reikalų vedėjas, o ji — vyriau
sia virtuvių šeimininkė. Jos pa-

sudarė didelį įnašų į draugijos 
iždų.

Netoli parko pastato yra gyve
namas namas, prieš keletu metų 
pagrindinai atremontuotas. 
Jame gyvena J. ir A. Maske
liūnai, parko prižiūrėtojai.

-o-
Maironio Parkų nupirko 1923 

m. tuometinis Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, energingas 
kun. J. Jakaitis. 1924įvyko parko 
atidarymas. Čia buvo rengiami 
Sv. Kazimiero parapijos organi
zacijų gegužinės—piknikai ir di
desni suvažiavimai.

1926 m. Maironio Parke 
lankėsi arkivysk. Jurgis Matulai
tis, kuris birželio mėn. Romoje 
bus paskelbtas palaimintuoju. 
1931 čia lankėsi vysk. Petras 
Bučys. 1976 entuziastingai buvo 
sutiktas ir pagerbtas Simas Ku
dirka su žmona Gene.

1982 m. Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko dr-jos vadovybė 
surengė didingų lietuvių tautos 
dainiaus prel. Maironio 120 
metų nuo jo gimimo ir 50 metų 
nuo jo mirties sukakčių 
minėjimų.

Tepasilieka Maironio Parkas 
ilgus metus lietuvybės ir mūsų 
kultūros židiniu. i m

Prieš 10 metų, t.y. 1977 m., 
pačioje birdželio pradžioje dr. 
Domas Jasaitis, tada gyvenęs 
Mt. Vemon, aplankė sergantį 
Pranų Vainauskų, gyvenusį 
W<Mxllttivene. Birželio 5 dr. Do
mas Jasaitis staiga mirė, krito 
kaip tas plačiašakis ųžuolas. Po 
dviejų savaičių, birželio 20, juo 
pasekė ir Pranas Vainauskas. 
Šiandien drauge* juos prisimena
me, nes abu buvo visuomeninin
kai, Lietuvos ugdytojai lx*i staty
tojai.

Apie dr. Domų Jasaitį
Dr. —Domas ir Sofija Jasaičiai, 

sulaukę pensijos amžiaus, buvo 
persikėlę iš Floridos į M t. Ver- 
non, netoli New Rochelle, N.Y. 
kur tada gyveno jų dukra Elena 
ir žentas dr. K. Valiūnas. New 
Yorke ir apylinkėse buvo gražus 
būrys draugų, vienminčių. Šve
nčių proga jie rinkdavosi vieno 
ar kito bute, kol paskui vienas 
po kito nubyrėjo.

Praėjus penkeriems metams 
nuo dr. D. Jasaičio mirties, A. 
J. Kasiulaitis “Tėviškės Žibu
riuose” (1982.VII.22) charakte
rizavo jį kaip “plataus vyzdžio ir 
polėkio vyrų, šviesaus vakarų eu
ropiečio pavyzdį..., kurio asme- 
nyl>ė buvo išsiskleidusi keliose

darbus, ypatingai pirm. K. Ado
mavičiaus sugebėjimų taip su
maniai ir energingai daugelį 
metų vadovauti. Lietuvos vyčių 
26-os kuopos vardu sveikino 
pirm. R. Pinkus, Lietuvių klubo 
— pirm. St. Walinskas.

Pabaigoje žodį tarė pirm. K. 
Adomavičius, kuris šias pareigas 
eina 23 metai. Jis padėkojo val
dybai, direktorių tarybai už 
glaudų bendradarbiavimų. Po to 
vyko vaišės, šokiai, pabendravi
mas.

Pirmininkas K. Adomavičius 
šioms pareigoms buvo išrinktas 
1964. Pirmas jo rūpestis buvo iš
mokėti skolas. Valdyba ir direk
torių taryba ėmėsi iniciatyvos ir 
jiems pavyko greitu laiku tai pa
daryti.

1986 m patalpos didinamos. 
Čia išsivystė plačios apimties 
kultūrinė veikla. Pirmininkas 
veiklų stebėjo ir pamatė, kad 
nėra pakankamai vietos. Nu
sprendė turimas patalpas 
praplėsti. Valdyba ir direktorių 
taryba pritarė.

Praplėtimo statyba pradėta 
1973. Jų vykdė kontraktorius V. 
Gedmintas, bet neteko užbaigti, 
nes tais pačiais metais kada dau
gelis važiavo į Bernelių mišias, 
Maironio Parkas paskendo liep
snose.

1974 sausio 8 valdyba ir direk
torių taryba Sv. Kazimiero para
pijos salėje sušaukė specialų Lie
tuvių Labdaros Maironio Parko 
dr-jos susirinkimų, kuris nutarė 
sudaryti atstatymo komitetų.

Po sunkaus ir kieto darbo, kurį 
komitetas atliko, visų džiaug
smui 1975 balandžio 5-6 įvyko 
naujojo Maironio Parko pastatų 
atidarymas.

Šiose patalpose vyksta visas 
lietuvių kultūrinis gyvenimas. 
Lietuviškiems renginiams salės 
duodamos nemokamai. Jas nuo
moja ir kitataučiai. Jiems patinka 
ne tik salių puošnumas, bet ir 
virtuvės personalo gaminamas 
maistas. Visa tai daroma prieina
momis kainomis, tad salės visada 
užimtos.

Maistų gamina lietuvės mote
rys, stalus aptarnauja lietu
vaitės, o barus — lietuviai vyrai. 
Visas darbo personalas — lietu
viai, čia gimusieji ar atvykusieji 
po antrojo karo. Tarp visų yra 
glaudus bendradarbiavimas.

Ši draugija apjungia ankste
snius ir naujuosius ateivius. 
Nemažas skaičius narių yra ir iš 
aplinkinių lietuvių telkinių.

Draugija pagal išgales remia 
lietuviškų veiklų, gauna nemaža 
paramos prašymų. Draugijos na
rių vaikai, kurie studijuoja uni
versitetuose, kiekvieneriais me
tais gauna stipendijas.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ATSTOVAI | KONGRESĄ AUSTRALIJOJE
Šeštasis Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Kongresas Australijoje 
įvyks 1987 gruodžio 17. Jauni
mo Sųjunga Vokietijoje savo su
važiavimo metu jau išrinko savo 
kandidatus į šį kongresų:

Tomas Bartusevičius, 20 m., 
studentas, V PLJK atstovas.

Romas Dirgėlas, 24 m., stu
dentas, VLJS pirmininkas, Vo
kietijos LB valdybos ir tarybos 
narys,. BPFC dalyvis.

Arturas Gronau, 23 m. stu
dentas. VLJS narys.

Rimas Gumuliauskas. 32 m., 
VLJS sekretorius, III, IV ir V 
PLJK atstovas, BPFC dalyvis.

Kęstutis Ivinskis, 26 m. dipl. 
matematikas, IV ir V PLJK atsto
vas.

Melanie Mikalauskaitė. 19 
m., studenti. BPFC dalyvė.

Aldona Reklaitytė. 20 m., stu
dentė.

Raimonda Šreifeldaitė, 30 m., 
mokytoja, III. IV ir V PLJK at
stovė.

Klaus Žulys, 18 m., Vasario 
16-osios gimnazijos mokinys.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sųjunga stengiasi atgaivinti lie
tuviškų sųmoningumų jaunimo 
tarpe. Ji taip pat mėgina savo 
veiklų įprasminti, primindama 
Europai apie Lietuvos padėtį 
(žygis į Europos parlamentų 
Strassburge, Rimo Gmnuliausko 
dviračio kelionė į Belgijų, daly
vavimas Vienos demonstracijoje* 
su plakatais ir atsišaukimais ir 
t.t.).

Vokietijų Lietuvių Jaunimo 
Sųjunga deda pastangas, kad iš
rinktieji kandidatai į VI PLJK 
tikrai galėtų jame dalyvau
ti.Tačiau kelionė į Australijų ir 
atgal kainuoja 3,(XX) DM, o pra
gyvenimas ten 3 savaites — 
1,200 DM. Susidaro tokia didelė 
suma, kad nė vienas iš kandidatų 
nepajėgia jos pats sumokėti. Tad 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sų
junga ir kandidatai į kongresų 
laukia aukų. VLJS valdyba

Lietuvių Labdaros Maironio Parko draugijos Worcester, 
Mass., valdybos nariai. Iš k. pirmininkas K. Adomavičius, 
finansų raštininkė — padėjėja T. Adomavičienė, vicepirmi
ninkas A. Glodas. Nuotr. K. Parker

plotmėse.”
Jis puikus gy dytojas, ligoninių 

statytojas, Raudonojo Kryžiaus 
vadovas. Jis pasiaukojantis vi
suomenininkas, politikas, kri
kščionių demokratų šulas, VLI- 
Ko veikėjas. Jis gilus krikščionis, 
tvirtų principų, ateitininkų 
judėjimo puoselėtojas, kartu di
dis tolerantas, mylintis žmogų ir 
tautų. Jis — poetas ir pirmos 
eilės oratorius. Jis planavo, orga
nizavo, vadovavo, rašė, visada 
pilnas entuziazmo, ugnies, hu- 
^įofo.

,! Jo monografijų ir jo raštų rin
kinys, laikui pribrendus, užpil
dys tų tuštumų, kurių paliko jo 
mirtis.

Dr. Domas Jasaitis buvo 
gimęs 1898 rugpjūčio 18 d. Gar
liavos valsčiuje, netoli Kauno. 
Mokėsi Voroneže, Kieve, medi
cinų baigė Berlyne, praktikų atli
kti Paryžiuje. Berlyne studijuo
damas, sutiko studentę Sofijų 
Lukauskaitę iš Šiaulių ir su ja 
sukūrė šeimų. Grįžę Lietuvon, 
apsigyveno Šiauliuose.

Apie Pranų Vainauskų
Pranas Vainauskas buvo kito

kio būdo, skyrėsi išvaizda ir tem
peramentu, bet savo įnašu Lie
tuvos labui, savo įtaka visuome
nei nenusileidžia dr. Domui Ja
saičiui.

Jis buvo gimęs 1899 sausio 26 
Joniškyje. Buvo baigęs Karo mo
kyklos Il-rųjų laidų, dalyvavo ne
priklausomybės kovose ir 
Klaipėdos sukilime. Išėjęs į at
sargų, buvo Mykolo Krupa
vičiaus dešinioji ranka — buvo 
Žemės reformos departamento 
direktorius. Vėliau buvo 
Klaipėdos uosto muitinės virši
ninkas. Laikinosios vyriausyliės 
ministeris, krikščionių demokra
tų centro komiteto pirmininkas, 
VLIKo narys, Laisvė komiteto

narys.
Jis buvo tabutingas admini

stratorius, malonaus ramaus 
būdo, tiesus ir ištikimas krikščio
niškos tiesos principams. Emili
ja ir Pranas Vainauskai gyveno 
W<xxlhavene, N.Y.

•o-
New Yorke* vienminčių ratelis 

mažėja. Vieni buvo priversti kel
tis kitur — Dzilcas ir Skėriai, kiti 
iškeliavo amžinai — A.
Gražiomis, dr. D. Jasaitis, Pr. 
Vainauskas, St. Lūšys, dr. Pe
trauskas, Tėv. Viktoras
Gidžiūnas, OFM. Ir Petras
Minkūnas iškeliavęs šį pava
sarį...

Iškeliavo ir jų patriarchas 
prel. Mykolas Krupavičius. Tai 
buvo ypatinga grupė, kuri, ne
priklausomai Lietuvai kuriantis, 
stojo į darbų, kad papuoštų nu
mylėtų tėvynę Lietuvų. Jie buvo 
pasiruošę svetur, bet visi uoliai 
tarnavo Lietuvai.

Deja, karo audros viską su
maišė, sugriovė, j uos atbloškė už 
Atlanto.

Dr. 1). Jasaitis 1968 Tėvynės 
Sarge rašė: “Nenuri tukime, kol 
nesame padarę visko Lietuvos 
išlaisvinimui . Laisvės atgavi
mas nėra žaibiško žygio reikalas. 
Laisvinimo kovos vėliavos ir 
žiburius privalo viena karta per
duoti kitiems.’.

-o-
Jų dešimties metų mirties su

kakties proga mišios bus aukoja
mos birželio 6, šeštadienį, 10 
v.r. pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje Brooklyne. J mišias ir į 
prisiminimų atsilankyti kviečia 
Elena Valiūnienė-Jasaitytė ir 
ateitininkai. D

Dr. Domas Jasaitis kalba Lie “* 
tavos nepriklausomybės Šven
tėje New Yorke.

Nuotr. R. Kisieliaus

Pranas Vainauskas. Nuotr. P.
Ąžuolo

^7 INTERNATIONAL

RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 
1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

NR. 8701

NR. 8702

NR. 8705

NR. 8706

Gegužės 8—gegužės 23 d. 
lšNew York’o 
IšChicago’s 
Kelionės maršrutas: 1 nak‘ kavoje, 
10 n aktų LIETUVOJE ' Stockholme

Liepos 3 d.
Iš New York’o / Boston’o
IšChicago’s 
IšCleveland'o 
Iš Detroito 
IšTampa'os 
Iš Los Angete*^ Vatle »
Sutrumpintos^5 .Onės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10naktų LIETUVOJE,1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $170.00

Z

$1,895.00
$1,995.00

$1,795.00
$1,895.00
$1,869.00
$1,889.00
$1,949.00
$1,995.00

Rugplūčlo 14 d.
Iš New York’o Boston o
IšChicago’s
IšCleveland'o
Iš Detroito
IšTampa'os
Iš Los Angeles ■ Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm’e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

$1,825.00
$1,925.00
$1,895.00
$1,915.00
$1,969.00
$2,025.00

Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o / Boston’o $1,695.00
IšChicago’s $1,795.00
IšCleveland'o $1,769.00
Iš Detroit o $1,789.00
IšTampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

Lietuvos Labdaros Maironio Parko draugijos Worcester, Mass., valdyba ir tarybos 
direktoriai. Nuotr K. Parker

KITOS KELIONĖS
NR. 8703 Liepos 11-24 d. — LATVIJA

Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga

NR. 8704 Rugplūčlo 1-16 d. —MENO IŠVYK*
Iš New York’o $2,165 00
Maršrutas 5 naktys Mash Leningradas,
1 naktis StockrioImp-^oPYL Helsinkis, 2 naktys 
Silja Line laive v3

NR. 8707 Lapkričio 6—lapkričio 22 d. — OPEROS IŠVYKA 
lšNewYorko $1.950 00

Maršrutas Stockholm as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys. Budapest’as 3 naktys. Copenhaga 
3 naktys Viso 10 operos ir baleto spektaklių

Kama (nakvojant dv>ese kambaryje) ,tska<lo visas susisiekimo išla-das vte*- 
bučms. manta Lietuvoje rvainas ekskursijas w daug kitų priedų

Pageidaujant tohmesn y ketones detalu prašome kreditą, prisiusime brošiū
ras

Tarpininkaujame perkantiems automob tius
Padedame sutvarkyti dokumentus >škv>et,mams

G.T. International. Ine. 10401 Robertą Rd., 
Palos Hills, IL 60465
Tai: (312)430-7272
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j Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj ir j Druskininkus.

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

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 28
Birželio 8

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION 

KELIONĖS l LIETUVĄ 
1 987

dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
tuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

Kelionių į Lietuvą išvykimo datos: 
Birželio 29 . 
Liepos 9 
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

Rugsėjo 6
Rugsėjo 3
Rugsėjo 17
Spalio 26
JAT”. “Finnair”.

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

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

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

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

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

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

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

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

10-15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

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

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

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

Vilniuje 7 dienos, Mašinoje 2, Budapešte 2,
Prahoje 2

įteikia piniginę dovaną Algirdui Peredni šeimai. Šeima atvyko 
prieš mėnesį iš pavergtos Lietuvos. Iš kairės: Algirdas"" 
Peredni, dukterys Irema ir Rasa, žmona Kazimiera, buvusi 
Pečiulaitytė, ir kun. G. Kijauskas, S. J. Nuotr. V. Bacevičiaus

Oro linijos — “Air France”, “Aeroflot",
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga — 3, 4, 5 dienos,

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys -1 diena
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2

NAUDINGOS KNYGOS
Darbininko administracijoj.

341 Highland Blvd., dar gauna
mos šios knygos, visos įrištos j 
kietus viršelius:

pija I ir II tomai — visi po 23 
dol..

Persiuntimui pridedama 2 
dol.

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

P. Čepėno, Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija, I tomas 16 dol., 
Ilt. 25dol.; J. Puzino, Rinktiniai 
raštai, I ir II tomai už 35 dol.; 
A. Šapokos, Lietuvos istorija, 18 
dol.; P. Jurgėlos, Lietuviškoji 
skautija, 12 dol.; A. Kučo, Ame
rikos lietuvių istorija, 10 dol.; A. 
Škėmos, Raštai, III t. 10 dol.; J. 
Brazaičio, Raštai, I, II, III ir I\ 
tomai po 15 dol., V ir VI tomai 
po 16 dol.; P. Klimo, Iš mano 
atsiminimų, 14 dol.; B. Kviklio,

INTRODUCTION TO
MODERN LITHUANIAN by L 
Dambriūnas, A. Klimas, W.R. 
Schmalstieg. You’ll e n jo y 
owning this Grammar and 4 
Cassettes with a n orchestrai 
version of the Llthuanian and 
USA National Anthems. Gram
mar — $10.00, Cassettes — 
$ 25 . Postage and handling 
$1.00. Available at Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

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

Chicago III. 60629

Telšių vyskupija, Panevėžio vy 
skupija, Kauno Vyskupija, Vilka
viškio vyskupija, Vilniaus vysku-

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

Ar gyvenate Washing- 
ton, D.C., Maryland ar Vir
ginijoj? J kokį pasaulio 
kraštą norėtumėte 
važiuoti? Prašom kreiptis 
adresu: Irene Redecke, 
Potomac Travel, 10220 
River Rd., Potomac, MD 
20854. tel. 299 - 9700.

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS

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

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

11-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE 
11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579 
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479 

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8060 arba (617) 969-1190

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

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

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

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

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

Kiek išleidžiame svečiam, 
vaišėm, o kiek skiriame Lietuvos 
vadavimo reikalam?

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37tomai. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas 
  35.00
□ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai 150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ....... 35.00
□ Signataro Petro Klimo “IŠ MANO ATSIMINIMŲ”
............................................................................... 13.00
□ Prez. A. Smetonos raštai “PASAKYTA PARAŠY
TA”...................................................................... 11.00

Ši skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas 
pažymėti.

Kaina JAV doleriais.

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127 
TELEF. (617) 282 - 2759

Vardas, Pavardė

Adresas

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės peraiyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlniniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

Miestą*, velėti}*, Zlp ....................................................................—

kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklvn, 
N.Y. 11207.

KNYGOS JAUNIMO 
SKAITYMAMS

Pasakos ir padavimai iš Lietu
vos — 5 dol.

Mųpiutės pasakos — 8 dol.
Jėzus su mumis — 4 dol.
Pratimai religiniais klaus imais 

— 4 dol.
Pasikalbėkime, Dieve — 2 

dol.
Sv. Kazimieras — 2 dol.
Visos knygos tik dabar gaujos. 

Kreiptis į Darbininko spaudos 
kioską: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

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: 57 milijonai * dolerių.

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

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

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS jstalga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 0 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir cortlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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STEPONO MINKAUS MIRTIS
Gegužės 15 d. savo namuose 

So. Bostone rastas negyvas Ste
ponas Minkus, gimęs 1904 m. 
sausio 2 d., taigi, ėjęs 84-sius 
metus. Jis paliko tris pusbrolius: 
Aleksandrą, Bronių ir Petrą 
Minkus. Velionis palaidotas 
gegužės 20 d. Forest Hills ka
pinėse iš Caspero laidotuvių 
namų po Šv. Mišių, kurios auko
tos Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko gegužės 19 d. Caspero lai
dotuvių namuose. Prie karsto, 
papuošto Lietuvos trispalve, 
garbės sargybą ėjo Jono Vana
gaičio ir Martyno Jankaus šaulių 
kuopos atstovai. Pagrindinę kal
bą apie velionį pasakė rašytojas 
Stasys Santvaras, o atsisveikini
mo kalbas: Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkės vardu 
Brutenis Veitas, Tautinės s-gos 
Bostono skyriaus vardu Aleksan
dras Griauzdė, SLA 4-sios kuo
pos vardu Edmundas Cibas, Bo
stono lietuvių skautų Baltijos ir 
Žalgirio tuntų vardu Kostas Ne
nortas. Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos vardu Stasys Augonis, 
Moterų Federacijos Bostono 
klubo vardu Elena Vasy- 
liūnienė. Atsisveikinimą pra
vedė Lietuviškosios skautybės 
fondo pirmininkas Česlovas Ki
liulis. Atsisveikinimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Bostono ir apylinkės lietu
viams Steponas Minkus su savo 
žmona v Imtiną, mirusia vasa
rio 19 d., buvo plačiai žinomi 
savo gėlių ir lietuviškų dovanų 
krautuve, uždaryta prieš keletą 
metų, o taip pat lietuvių radijo

programa, suorganizuota 1934 
m. balandžio 1 d. Tai programai 
Steponas Minkus vadovavo ligi 
mirties. Žmonos Valentinos pa
dedamas, jis davė tai programai 
toną ir kryptį, sukūrė jos stilių, 
kurio visą laiką laikėsi. Tai buvo 
jo paruošiamos politinės apžval
gos, žmonos Valentinos motinos 
Paltanavičienės sukurtos Mag- 
dutės pasakos, pakartojimai, at
skirų asmenų gimtadienių, var
dadienių ir kitų sukakčių minėji
mai, sveikinimai, skelbimai, 
muzika, daugiausia iš senesnių 
laikų. Tokia programa atitiko

taikas ir poreikius, bet atsidūrė 
lyg kryžkelėje, kai šį kraštą pa
siekė po antrojo pasaulinio karo 
naujų ateivių banga, o senoji kar
ta ėmė mirti. Programos vado-

vams apsisprendus laikytis seno- skyrus LB Bostono apylinkės 
sios linijos, ji išliko beveik tokia, pirmininko inž. Brutenio Veito 
kokia buvo suorganizuota prieš trumpą, taiklų atidaromąjį žodį, 
53 metus.

Naujoje Anglijoje tai buvo se
niausia lietuvių radijo programa, 
populiariai žinoma kaip M inkų 
radijo programa. Paskutiniu 
metu vadovai ją pavadino Bosto
no lietuvių balsu. Jai skirtu laiku 
gegužės 17 d. nuskambėjo tik 
suktinis, kuriuo ji visuomet buvo 
pradedama, vėliau radijo stočiai 
perduodant gerą klasikinę muzi
ką, kurios dalis atlikta lietuviš
kai. Nei apie Stepono Minkaus 
mirtį, nei apie tolimesnį progra
mos likimą nieko nebuvo pra
nešta. Lietuvių visuomenei žinią 
apie Stepono Minkaus mirtį pra
nešė Laisvės Varpas gegužės 17 
d. laidoje, o dienraštis The Bo
ston Globė — gegužės 18 d. lai
doje.

KŪRĖJŲ PAGERBIMAS 
NAUJA FORMA

Gyvename krašte, kuris 
pasižymi didele iniciatyva įvai
riose srityse, nuolatiniu ieškoji
mu naujų veiklos būdų, pastan
gomis sukelti atliekamais darbais 
galimai platesnį patrauklumą, 
įprastiems dalykams suteikti 
naujas išraiškos formas. Bet lie
tuviškuose baruose mes 
kažkodėl tebesame labai konser
vatyvūs, viską atliekame pagal 
nusistovėjusias tradicijas, lyg 
nieko kitaip negalima būtų pada
ryti. Gal bent iš dalies dėl to su
sidaro tokia didelė praraja tarp 
mūsų vyresniosios ir jaunesnio
sios kartos, kuri stipriau veikia
ma šio krašto gyvenimo būdo, 
negu vyresniųjų įtaigojimo.

Steponas ir \ alentina Minkai, turėję savo radijo valandėle 
Bostone. Radijo valandėlė buvo įkurta 1934 m. ir 1984 pa
minėjo 50 metų sukaktį. Iš to jubiliejinio leidinio paimta ir 
ši nuotrauka. Valentina mirė š.m. vasario 19, o Stepas — 
gegužės 15.

PADĖKA

STANISLOVAS STULPINAS

mirė 1987 vasario 26 d. Lake Worth, FL.

Liūdesio valandose susilaukėme iš daugelio 
draugų ir pažįstamų užuojautos ir pagalbos.

Dėkojame kun. Vytautui Piktumai už maldas, pa
laimos žodį koplyčioje ir bendras su kun. Skrodeliu, 
kun. Senkum ir kun. Baranowski atlaikytas mišias 
bažnyčioje.

Nuoširdus ačiū Jonui Jokubauskui už paskutinio 
atsisveikinimo pravedimę ir tarty žodį, Albinai Joku- 
bauskienel, kurios dėka tiek gausiai dalyvavo apy
linkės lietuvių koplyčioje ir bažnyčioje, o taip pat Ir 
gedulinguose pietuose.

Nuoširdi padėka dr. Jonui Šalnai ir Vincui Dovy
daičiui už atsisveikinimo žodžius.

Mūsų didelė padėka visiems karsto nešėjams.
Dėkojame sol. Onai Jameikienei už giesmes ko

plyčioje Ir bažnyčioje.
Dėkojame visiems už atsiųstas gėles, užuojautas 

žodžiu, spaudoje ir laiškais,už mišias Ir Lietuvių Fondui

kurio per daugelį moty, Stanislovo ligos motu, visoke
riopai patarnavo, sumažindami Mnos rūpesčius, Ir

Dėkingl esame visiems mieliems kolonijos lietu
viams Ir kaimynams, dalyvavusioms atsisveikinime 
su a.a. Stanislovu. Jų nuoširdumas pasiliks neužmirš
tamas.

Žmona Liudmila Stulpinienė 
su šeima. broliai, sesuo ir giminės

l»e kurio negalima buvo išsiver
sti. Šiaip jau viskas vyko kitaip.

Programa buvo taip sudaryta, 
kad joje pynėsi Stasio Santvaro 
ir Antano Gustaičio kūrylx>s po
smai, lietuvių liaudies dainos, 
skaidrės iš kūrėjų gyvenimo. 
Visa tai buvo sujungta į vientisą 
ir damų vienetą, atliktą ne statiš
kai, liet vaidybiškai, su judesiais, 
panaudojant veido išraiškas, pa
ryškinant charakterių bruožus, 
įjungiant šviesos efektus. Spek
taklis vyko ne tik Scenoje, l>et 
taip pat salėje, kurioje tarp kitų

Šia prasme reikšmingą išimtį 
sudarė LB Bostono apylinkės su
rengtas poezijos spektaklis, skir
tas Stasio Santvaro ir Antano Gu
staičio kūry bai tų dviejų rašytojų 
brandaus amžiaus sukakties pro
ga (Antanui Gustaičiui kovo 12 
sukako 80 metų, o Stasiui Sant
varų] gegužės 27 sukaks 85 me
tai). To spektaklio iniciatyvos 
ėmėsi jaunesniosios kartos at
stovės — Mirga Gimiuvienė ir 
Zita Krukonienė, kurios nepabi
jojo išsiveržti iš nusistovėjusios 
rutinos. Jos sudarė skirtingą 
planą pagal kuri pravestas 
minėtų kūrėjų pagerbimas garnį 
įdomiai, originaliai ir patrauk
liai.

Laikantis ligšiolinių tradicijų 
tas pagerbimas turėjo vykti aka
demijos ar iškilmingo banketo 
formą su garbės stalu,_gerai pa
ruošta ar puošniame restorane 
užsakyta vakariene ir ilgomis 
kalbomis apie žinomus visiems 
dalykus, išpūstais sveikinimais 
bei šampano taurės pakėlimu. Šį 
kartą nieko panašaus nebuvo, iš-

dosniai remia savo aukomis įvai
rius lietuviškus reikalus. Tuo tie

Gegužės 16 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko Bostono lietuvių skautų

tuviams.

LB Brocktono apylinkės ren
giamas tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas įvyks birželio 14 d. 
tokia tvarka: 10 vai. ryto mišios

tas Motinos dienos minėjimas, 
kurio programą atliko patys 
skautai. Baltijos tunto tuntinin- 
ke yra Laima Kiliulienė, o Žalgi
rio tunto tuntininku — Vytautas 
Jurgėla.-

bažnyčioje už žuvusius Sibiro 
tremtyje, o tuoj po mišių parapi
jos salėje po bažnyčia tos dienos 
mintimis su minėjimo dalyviais 
pasidalins kun. Valdemaras Cu- 
kuras iš Putnam, CT, ir trumpą 
filmą apie Lietuvos partizanus

Antanas

PROVIDENCE, R.I.
Krikščionybės sukaktis
Paskelbtieji lietuviškų parapi

jų metai jau praeityje. Nesu
laukėme to, ko iš jų tikėjomės. 
Krikšto minėjimai buriasi apie 
parapijas. Jie turėtų sustiprinti 
ir labiau įprasminti mūsų parapi
jų reikšmę.

Lietuvių Šv. Kazimiero para
pijoje Providence, R. L, minėji
mas įvyks 1987 m. rugsėjo 26. 
Rengimo komitetą sudaro; Jonas 
Valaska ir Sofija Šakalienė — vi
cepirmininkai, Agnės ir Juozas 
Vaitoniai — bilietams, Pauline 
Boisvert (vargonininkė) — muzi
kai, E. Rūta Krecioch (Savic
kaitė) — papuošimams, Aldona 
Kairienė — pabendravimui. E. 
Rūta Krecioch (Savickaitė), Al
dona Kairienė ir Konstancija Va- 
liuškienė — paruošti programai, 
Birutė Stoškienė — svečių 
priėmimui, VVilliam J. Piacenti- 
ni, jn. — baliaus pravedimui, 
Victor G. Mathieu — sekreto
riumi, Antanas Gudečauskas, 
V itas Kapiskas ir Raimondas Sa
vickas — gaivinimuisi, Victor G. 
Mathieu ir Antanas Valiuškis — 
pranešimams.

Pagrindinis celebrantas bus 
Providence diecezijos vyskupas 
Louis Golineau koncelebruojant 
Nonvich, CT vyskupui Damel 
P. Reilly ir keletai kunigų.

Minėjimą pradėjome seselių 
Ignės ir Juditos krikščionybės 
skaidrių parodymu su išsamiais 
paaiškinimais balandžio 5 dieną 
parapijos svetainėje. Esame la
bai dėkingi seselėms už jų pa
siaukojantį darbą.

Iki šiol įvyko šeši darbingi ko
miteto posėdžiai. Smulkiau apie 
nutarimus bus pranešama para
pijos biuleteniuose. Planuokime 
gausiai dalyvauti minėjime

A. Valiuškis

Tik pal>aigoje pasidalinta 
gauatais sveikinimais. Būdinge
snes ištraukas iš keleto jų pakai
tomis perskaitė trys jaunimo at
stovai, o kitų nurodytos tik svei
kintojų pavardės ar organizacijų 
pavadinimai. O tų sveikinimų 
buvo daug: prezidentas Ronald 
Reagan, Lietuvos diplomatijos 
šefas dr. Stasys Bačlcis, Bernar
das Brazdžionis, Bronys Raila, 
Vincė Jonuškaitė, kun. Leonar
das Andriekus, kun. Antanas Sa
baliauskas, kun. Gediminas Ki- 
jauskas, kun. Antanas Rubšys, 
Vanda Sruogienė,
Vaičiulaitis, Alė Rūta, Žurnali
stų s-gos pirm. 
Vidžiūnienė, Balys Gaidžiūnas, 
Antanas Diržys, Kazys Barėnas, 
Rašytojų d-jos pirm. Česlovas 
Grincevičius ir didelė eilė kitų. 
Sveikintojai džiaugėsi sukaktu
vininkų kūrėjų darbais poezijo
je, dramoje, žurnalistikoje ir 
scenoje, linkėdami toliau 
sėkmingai reikštis tose srityse , 
gaivinant lietuvio išvargintą dva
sią už tėvynės ribų.

Savo trumpuose pasisaky
muose Stasys Santvaras ir Anta- 

’nas Gustaitis abu iš salės, 
nuoširdžiai dėkojo už dėmesio 
atkreipimą į jų amžiaus sukaktį 
ir kūrybą bei kitus darbus, už 
originalaus spektaklio suorgani
zavimą, o ypač jaunesniajai kar
tai už spektaklio iniciatyvą, 
įdomų sudarymą ir atlikimą.

Spektaklio dalyviai pagerbė 
sukaktuvininkus spontanišku at
sistojimu ir užtraukimu ‘ Ilgiau
sių metų ”, o organizatoriai — 
simbolišku gėlyčių prisegimu. 
Programą užsklendė Gintaras 
Čepas, pabrėždamas, kad jis ir 
daugelis kitų jaunesniosios kar
tos atstovų iš šio spektaklio ar jo 
proga daug ką sužinojo apie su
kaktuvininkus.

Vėliau visi buvo pavaišnti su
muštiniais ir kukliais pyra
gaičiais bei kava. Taip vakaras su
sukaktuvininkais kūrėjais užsi
tęsė iki vidurnakčio. Jame daly
vavo 200 su viršum Bostono ir 
apylinkės lietuvių, kurių tarpe 
daug jaunimo. Jau vien tai rodo 
jo didelį pasisekimą.

Spektaklio iniciatoriai, plan
uotojai, organizatoriai ir progra
mos atlikėjai parodė daug nuo
vokos, sumanumo, gero skonio 
ir sugebėjimų. Jie aukštai iškėlė 
sukaktuvininkus jų raštų pa
vyzdžiais, skaidrėmis iš jų gyve
nimo ir kūrybos nuotrupų, lietu
vių liaudies daina, kurios povei
kyje jie augo ir brendo. Spektak
lio programos atlikimas atsk
leidė, kad jaunesniosios kartos 
eilėse turime tokių, kurie suge
lti perduoti dailųjį žodį (Mirga 
Gimiuvienė, Zita Krukonienė, 
Gitą Kupčinskienė. Aidas Ku
pčinskas, Aleksandras Pakalniš
kis, jr.), o taip pat savo filmavimo 

meną ir moka jį panaudoti bei 
išgauti reikalingus šviesų efektus 
(Romas Šležas. Vytautas ir 
Gražina Sakalai, paruošę Antano 
Gustaičio skaidres, Antanas Kul
ius. sudaręs Stasio Santvaro 
skaidrių montažą, nekalbant Jau 
apie Gitus Kupčinskienės vado- 
vaujamą etnogralhų ansamblį 
"Sodauto , kuris plačiai žinomas 
už Bostono ribų). Visų jų ir kitų

Klevą

valdyba
Brocktone veikiančios Marty

no Jankaus šaulių kuopos visuo
tiniame susirinkime gegužės 14 
išrinkta tokios sudėties nauja 
valdyba: pirmininke — Stasė 
Gofensienė, pirmuoju vicepir
mininku — Romualdas Bielke- 
vičius, antruoju vicepirmininku
— Jonas Erei manas, sekretore
— Ona Eikinienė, iždininku — 
Antanas Šeduikis, nariu kultūri
niams reikalams — Vacys Ru
pšys, korespondente — Elžbieta 
Riboldenė, o į revizijos komisiją
— Petras Pulminskas ir Petras 
Šaulys.

Auka Vasario 16-sios 
gimnazijai

Inž. Juozas ir Irena Rasiai ne 
tik rūpestingai globojo atvyku
sius į Laisvės Varpo pavasarinį 
koncertą sol. Nelę ir muz. Arvy
dą Paltimis, bet tai pat paaukojo 
100 dol. Vasario 16-sios gimnazi
jai, kurioje muz. Arvydas Palti- 
nas yra mokytoju. Rasių šeima

sujungtomis jėgomis pasiekiami 
gražūs rezultatai. Tektų džiaug
tis, jei įvykęs spektaklis būtų ne 

-vienkartinis blykstelėjimas, bet 
sudarytų planingos veiklos 
pradžią.

Inž. Brutenio Veito vadovau
jama, Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdyba su
pranta reikalą sudominti lietu
viška veikla mūsų jaunesniąją 
kartą, į kurią atsiremia gyvosios 
lietuvybės likimas už tėvynės 
ribų. Sis spektaklis — tai jau ke
lintas renginys, į kurį įtraukta 
jaunesnioji karta su nauja inicia
tyva. Ar tai nėra įrodymas, kad 
dar daug ką galima padaryti, jei 
yra kam tuo rūpintis? Daugiau 
dėmesio tiems, kurie ieško nau
jų veiklos būdų ir stengiasi mūsų 
parengimus padaryti įdome
sniais ir patrauklesniais, gali
nčiais sudominti jaunesniąją kar
tą, kuri nepakenčia šablono!

P. V.

Birželio 7, sekmadienį, tuoj 
po 10:15 mišių Šv. Petro parapi
jos salėje Bostono LB narių vi
suotinis susirinkimas. Vyks ir 
naujos valdybos rinkimai.

Birželio 14, sekmadienį, Bai
siojo Birželio įvykių minėjimas: 
10:15 mišios Šv. Petro bažnyčio
je, So. Bostone. Po jų minėjimas 
bažnyčios salėje.

Birželio 14 d. LB Brocktono 
apylinkės rengiamas Tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje.

Birželio 20-21 Atlanto rajono 
skautų ir skaučių 29-oji sporto 
šventė Blue Hills Regionai 
Technical School, 100 Randolph 
Avė., Canton.

Rugsėjo 12 So. Bostono Lietu
vių salėje Tautos Šventės 
(rugsėjo 8-osios) minėjimas.

Rugsėjo 20 d. 3 vai. popiet, 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

L dr-jos salėje Laisvės Varpo ru
dens koncertas. Programą atliks 
Los Angeles vyrų kvartetas.

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet sol. 
Lili jos Šukytės koncertas, ren
giamas Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo komiteto Bostone.

Spalio 4 d. 2 vai. popiet Šv. 
Kryžiaus katedroje mišios, auko
jamos kardinolo Bemard Law 
minint Lietuvos krikšto sukaktį. 
4 vai. popiet banketas Lantana 
restorane Randolphe.

Spalio 11 d. 3 vai. popiet First 
& Second Church auditorijoje 
Vyte ūo Vasyliūno vargonų kon
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

Lapkričio 7 d. 6:30 vai. vak. 
Sandaros salėje, Brocktone, me
tinis Balfo 72 skyriaus banketas.

LAISVĖS VARPAS ta
niai* 9*9 - 19:99 vai. ryto K WCAV- 
FM banga 00.0. Vedėja* — Pairas 
Viščini*, 173 Arthur St, BrocMon, 
MA 02402. Telefoną* (017) 555- 
7209.

1987 M. EKSKURSUOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Liepos 20 - 28 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 — 
$1399.00

Rugsėjo 16 - 25 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 2 —
$1429.00

Gruodžio 26 - Sausio 10 — Maskva 2, Vilnius 5, Riga
4, Leningradas 3 — $1514.00

įdomesni maršrutai

per Pabaltijį iki Leningrado — $1956.00

Hattnki 1 — $1725.00

722-1300 (ToN Free)

8714.

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116

SOUTH BOSTON, MA 02127
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DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Kun. Vytautas Pikturna 
gegužės 21 atvyko visai vasarai į 
New Yorką iš Singer Island, 
Fla., kur jis turi savo butą prie 
pat Atlanto pajūrio ir kur pra
leidžia žiemas, aptarnaudamas 
apylinkės lietuviškas kolonijas. 
Buvodamas New Yorke ir jo apy
linkėse, jis patarnaus Apreiški
mo parapijos bažnyčioje.

Branduolys, kultūrinis viene
tas, apjungęs daugiausia Man- 
hattane gyvenantį jaunimą, 
dažnai rengia kultūrinius 
pobūvius. Šio sezono užbaigai 
toks pobūvis rengiamas gegužės 
30, šeštadienį, 7 v. v. Aušros Var
tų salėje, 570 Broome Street, 
Manhattan e. Bus muzikinė pro
gramą. Branduolys per pianistė 
Aldoną Kepalaitę atsiuntė 25 
dol. auką. Darbininko admini
straciją už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Į prof. Antano Maceinos pa
gerbimą — simpoziumą, kuris 
rengiamas birželio 7, sekma
dienį, 5 v. popiet Kultūros Židi
nyje, iš Baltimorės atvyksta poe
tas Nyka Niliūnas su žmona San
dra, iš Dalias, Texas, — dr. Vy
tautas Vygantas. Taip pat 
nemažai atvyksta iš Philadelphi- 
jos, Waterburio ir kitų artimųjų 
vietovių. Pagerbimą rengia Liet. 
Fronto Bičiuliai.

Š.m. birželio 7 d., sekmadienį, 5 v. popiet

Kultūros Židinyje įvyks

Prof. ANTANUI MACEINAI - JASMANTUI

paminėti

SIMPOZIUMAS - AKADEMIJA

Apie Maceiną kalbės:
DR. JUOIZAS GIRNIUS — asmuo, filosofi

ja
DR. TOMAS VENCLOVA — poetas
DANUTĖ NORV1LAITĖ — biografija

Moderuoja ANTANAS SABALIS
Po simpoziumo — kavutė

Visus atsilankyti maloniai kviečia

N .Y. LIET. FRONTO BIČIULIAI

Maloniai kviečiame visus dalyvauti 
MAIRONIO lituanistinės mokyklos 
abiturientų

IŠLEISTU VĖSE

IR PASILINKSMINIME
Meninę programos dalį atliks
N. Y. TRYPTINIO šokėjų grupė, vadovaujama 
JADVYGOS MATULAITIENĖS

Bufetą ruošia mokinių tėvai, 
vadovaujant dešimto skyriaus mamytėms
Šokiams gros BROLIŲ KEZ1Ų orkestras

Išleistuvės įvyks gegužės 30 d., 6:30 v.v. Kultūros 

Židinyje.

Įėjimas: suaugusiems — 15 dol., valkams —10 dol.

Vietas užsisakyti pas:
N. Naronlenę — 516 938-7895
A. Garbeueką — 516 694-2471
Taip pat biustų bus galima gauti Ir prie įėjimo

Redakcija......... (718) 827-1352
Administr..........4718) 827-1351

Spaustuvė.... 4718) 827-1350 
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718)827-7932 
Salė (kor.)......... (718) 827-9645
Salės adm. ... 4718) 235-8386

Kasos vadovybė New Yorke 
praneša, kad vasaros sezono 
metu yra pakeičiamos darbo va
landos. Nuo birželio 1 Kasa bus 
atidaryta: pirmadieniais ir ket
virtadieniais no 9 iki 7:30 v.v., 
antradieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 5 v. po
piet, šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. 
popiet. Gegužės 25 įstaiga bus 
uždaryta dėl valstybinės 
šventės.

Vytautas Volertas skaitys pa
skaitą Baisiojo Birželio 
minėjime, kuris bus birželio 14, 
sekmadienį, 2 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Invokaciją sukalbės 
tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, dainuos solistė Rasa Bo- 
belytė-Brittain, N.Y. vyrų cho
ras Perkūnas, vadovaujamas 
Viktoro Ralio. Programą praves 
Aleksandras Maldutis. Nuo 12 
iki 2 vai. bus galima gauti pietus. 
Šeimininkė E. Kezienė. 
Minėjimą rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Elizabeth, N.J., Vasario 16- 
osios minėjime aukojusių sąrašą 
skelbiant, per klaidą buvo pra
leista Albinos ir Petro Normantų 
pavardė. Jiedu Lietuvos laisvini
mo reikalams paaukojo 50 dol. 
Minėjimo organizatoriai už do
snią auką nuoširdžiai dėkoja.

Ona Juozėnienė ir Kęstutis 
Miklas susituokė gegužė 23 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Vestuvių vaišės buvo šaunia
me restorane Antun’s, Hidsvil - 
le, N.Y., kur dalyvavo apie80 
svečių. Grojo Joe Thomas Po 
bendros puotos dar buvo priėmi
mas jų namuose Plainvievv’, 
N.Y., kur dalyvavo apie 50-M) 
svečių.

Paulius Rajeckas su partneri u 
Intraub birželio 5, penktadien j, 
8:30 v.v. pasirodys AušrosVartų 
teatre, 570 Broome Street, Man
hattan, N.Y.). Šis dvejetukasjAu 
yra pasirodęs daugelyje vieto
vių, ypač universitetuose, kur 
buyo šiltai sutiktas ir gerai įver
tintas. Dvejetukas per savo ko
mišką interpretaciją kasdieni
nius veiksmus pakeičia j juoki vi
gas situacijas, kurios vaizduoja 
žmogaus grumtynes su šių dienių 
pasauliu. Šiam Aušros Varių 
Teatrui vadovauja Arūnas Čiu- 
berkis ir Linda Pakri.

Literatūros šventė ir premijų 
įteikimas numatomas suruošti 
spalio mėnesį Kultūros Židinyje. 
Bus įteiktos Lietuvių Rašytojų 
Draugijos paskirtos premijos. 
Jos yra paskirtos: už 1985metus
— Česlovui Grincevičiui, Pau
liui Jurkui, už 1986 metus-An- 
tanui Vaičiulaičiui. Šventėje da
lyvauja minėti premijų laimėto
jai, taip pat žada atvažiuoti ir 
poetas Bernardas Brazdžioa is. 
Šventę surengti sutiko LBNew 
Yorko apygardos valdyba

Tomas Ratas, gyvenantis 
Merrick, L. I., Živilės ir aa inž. 
Algio Rato sūnus, vienas geriau
sių Salhoun aukštesniosios mo
kyklos (HS) mokinių, išrietėtas 
National Honor Society nariu. 
Tomas taip pat yra pasižymėjęs 
sporte, laimėjęs keletą trofėjų. 
Jis ruošiasi studijuoti mediciną. 
Tomas yra prieš keletą metų mi
rusių advokatės Birutės ir inž. 
Antano Navickių anūkas.

Lietuviškų tautinių drabužių 
yra gavusi Darbininko admini
stracija. Drabužiai vidutinio 
dydžio, tai aukštaitiški, žemaitiš
ki, dzūkiški kostiumai. Kreiptis 
į Darbininko administracijų 827
- 1351.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA Biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tilcrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aul<os 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas. 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Lietuvos vyčių 110 loiopa, 
Maspeth, N.Y., organizuoja ek
skursiją su šešiais autobusais į 
Atlantic City birželio 19, penlcta- 
dienį. Autobusai išvyks nuo M. 
Šalinskienės laidotuvių namuą ir 
V. Atsimainymo bažnyčiosS'val- 
ryto. Kelionė autobusu, pietūs 
ir teatro vaidinimas kainuos tik 
5 dol. Rezervacijas priimaElena 
Matulionytė 718 326 - 2298, Ma
rytė Šalinskienė 718 296-2244, 
Jonas Adomėnas 718 497-5212.

Palanga, Klaipėda (sunalcvy- 
ne), Panevėžys, Kaunas Tai tik 
keletas iš Lietuvos miestų, ku
riuos lankys GT International 
ekskursantai. Dėl detalių 
žiūrėkite GT International skel
bimą Darbininke.

Įvairius dokumentus verčia į 
rusų kalbą Regina Savickaitė- 
Bork, 84 - 20 96 Street, V’oodha- 
ven, N.Y. 11421, tel. 718 £05 - 
3612.

Woodhavene, 85 - 1886th St. 
išnuomojamas erdvus 6lmnba- 
rių butas antrame aukšte Kreip
tis pas Mrs. Kadžius viri duotu 
adresu.

Lietuvaitė, kuri per vasaros 
atostogas norėtų dirbti lietuvių 
senelių ir ligonių namuose, gali 
kreiptis: Matulaitis Nur^ing 
Home, Thurber Rd., Bitinam. 
CT. 06260.

Gudai - baltarusiai mini savo 
krikščionybės 1000 metų su
kaktį. Minėjimo iškilmės bus 
gegužės 31, sekmadienį, 9:30 
v.r. St. Cyril of Turov graikų or
todoksų bažnyčioje, Richmond 
Hill, N.Y. Į iškilmes taip pat 
pakvietė ir lietuvių vyskupą Pau
lių Baltakį, OFM, ir paprašė, 
kad atsiųstų pasveikinimo laišką.

J. Valys, iš VVoodstock, 
Conn., daugiau kaip 10 metų do
sniai rėmė Darbininką, o šiemet 
atsiuntė 20 dol. prenumeratą ir 
pridėjo spaudos paramai dar 60 
dol. Nuoširdžiai dėkojame to
kiam dosniam rėmėjui.

M. Vilkas, iš Richmond Hill, 
N.Y. nuolat aukoja mūsų laik
raščiui, ir šiemet su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė 40 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

J. ir A. Bobeliai, savininkai 
Allied Bronze Corp., dosnūs 
Darbininko rėmėjai praeityje, ir 
šiemet, atnaujindami prenume
ratą, atsiuntė 50dol. čekį. Dėko
jame lietuviškos spaudos 
rėmėjam.

Petras Ąžuolas, iš Woodha- 
ven, N.Y., su prenumerata at
siuntė 40 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Dr. Lr. Julius Simaitis, iš Fo- 
rest Hills Gardens, N.Y., nuo 
seno rėmęs Darbininką, šiemet 
su prenumerata atsiuntė 45 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Petras ir Ona Laniai, iš Eliza
beth, N.J., atnaujindami prenu
meratą, atsiuntė 40 dol. Jie yra 
nuolatiniai Darbininko rėmėjai. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Nijolė ir Jonas Ulėnai, iš Dix 
Hills, N. Y., atnaujino prenume
ratą net dviem metam ir pridėjo 
40 dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

B A TU N—Baltų organizacija 
prie JT šeštadienį, gegužės 30, 
4-6 vai. popiet įrengia Baltų 
Forumų tema: “Glasnot ir Pa- 
baltijos kraštai — gera ar bloga 
naujiena? Forumas įvyks Estų 
Namuose, 243 E 34th St., N. Y., 
N. Y. Auka — 5 dol. Po forumo 
( 8 v. v. iki ???) bus pasilinksmi
nimas — "Baltic Bash ” Bus gali
ma įsigyti užkandžių ir atgaivų, 
šokiai pagal disco muzika. 
Kviečiami 21 m. ir vyresni. In
formacija pas: Indre Biskis 718 
268 - 1505, Jane S i rusas - 718 
699 - 6672, Anne Treimanis - 212 
904 - 0150.

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., organizuoja ek
skursiją su dviem autobusais į 
Doylestown, Pa., Our Lady of 
Czestochowa šventovę birželio 
13. Autobusai išvyks nuo V. At
simainymo bažnyčios ir Marytės 
Šalinskienės laidotuvių namų. 
Kelionės kaina 15 dol .Rezervaci
jas priima Elena Matulionytė 
718 326 - 3398, Marytė Šalin
skienė 718 296 - 2244, Jonas 
Adomėnas 718 497 - 5212. 
Mišias aukos vysk. Paulius Balta
kis, OFM.

DĖMESIO VERTA
POEZIJA

Prieš 20 metų “į Laisvę Fon
das” buvo išleidęs Mykolo Vil
ties eilėraščių rinkinį “Nepa
rašyti laiškai”. Rinkinį gražiu 
žodžiu apibūdino prof. Juozas 
Brazaitis, įvertindamas jo auten
tiškumą.

Poetas nežinomas, čia pasi
rašęs slapyvardžiu, pats iškentęs 
Sibiro tremtį ir didelius vargus, 
giliai įsijautęs į tragišką lietuvių 
būseną, sukūrė neužmirštamos 
partizaninės poezijos pa
vyzdžius. Eilėraščiai tinka dek
lamuoti birželio minėjimuose ir 
kitose šventėse.

Knyga buvo greitai išsemta, 
tik jos nedidelis kiekis dabar su
rastas Darbininko administraci
jos sandėliuose. 56 puslapiai, 
kaina — 2 dol. Persiuntimo išlai
dom pridėti 1 dol. Kreiptis į 
Darbininko administraciją, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS
rengiamas birželio, 14, sekmadienį, 2 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Invokacija — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
Paskaitą skaito — VYTAUTAS VOLERTAS 
Dainuoja — sol. RASA BOBELYTĖ-BRfTTAIN 
New Yorko vyrų choras PERKŪNAS 
diriguojamas muziko VIKTORO RALIO

Programai vadovauja—ALEKSANDRA S MALDUTIS

Prie įėjimo aukojama 
Pietūs nuo 12 -2 v. Šeimininkė — E. KEZIENĖ 
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

600 METŲ
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS 

jungtinis minėjimas New Jersey įvyks 

GEGUŽĖS 31, SEKMADIENĮ, 1987

Koncelebracinės mišios, dalyvaujant vyskupams 
ir

IŠKILMINGAS BANKETAS
6. v. v. Town and Campus, West Orange

Banketo meninėje programoje dalyvauja:

solistė Angelė Kiaušaitė 
pianistė Francas Covaieski, 
tautinių šokių ansamblis “Liepsna"

— Bilieto kaina j banketą — 30 dol. —

Banketo reikalais skambinti: 201 686 - 3093

N. J. Lietuvos Krikšto Jubiliejaus komitetas

Aktoriai Intraub ir Paulius 
Rajeckas pasirodys birželio 
5, penktadienį, 8:30 v.v. Au
šros Vartų parapijos teatre.

Lietuviška finansinė įstaiga 
ieško kompiuterių ir buchalteri- 
jos specialisto gero atlyginimo 
pozicijai. Turi būti patyręs su 
IBM-PC ir DEC mini bei Lotus 
1-2-3 programomis. Pareigos 
apimtų programų, raportų, at
skaitomybės lentelių bei atsargi
nių sistemų paruošimą ir užre- 
kordavimą. Kvalifikuotas asmuo 
turėtų progą pakilti į vadovauja
nčią poziciją augančios finan
sinės institucijos organizacijoj. 
Susidomėję asmenys prašomi at
siųsti kvalifikacijų apibūdinimą į 
Darbininko redakciją, 341 High
land Blvd, Brooklyun, N. Y. 
11207. ant voko užrašyti “Com- 
puter Knowledge”.

aukštiesiems Bažnyčios dignitoriams, bus

3 v. popiet
Švč. Jėzaus Širdies katedroje

Newarke, Clifton Avė. ir Park Avė.

♦ ♦ ♦




