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NIJOLĖ SADŪNAITĖ VĖL RAŠO...
Penkti meta! genais Dievas šiepia mane nuo KGB obįektyvo

Gen. sekretoriaus Gorbačio
vo pradėtoji atvirumo politika 
susilaukia vis didesnio pasi
priešinimo iš atsigaunančių biu
rokratų, kuriem atrodo, kad li- 
beralizacija yra nuėjusi per toli 
ir sudaro pavojų įsigalėjusiem 
standartam.

Izraelio ministerių kabinetas 
formaliai priėmė parlamento ko
misijos pranešimų apie Jonathan 
Jay Pollard šnipinėjimo aferų, 
pagal kurį visas ministerių kabi
netas yra dėlto atsakingas,o ne 
tik atskiri ministeriai.

JAV pastangos, kad ir Vakarų 
valstybės prisidėtų prie Persijos 
įlankos susisiekimo kelių saugu
mo užtikrinimo neranda pritari
mo.

Kubos armijos generolas Ra- 
fael dėl Pino Diaz, gynybos mi
nisterijos štabo viršininko pava
duotojas ir buv. karo aviacijos vi
ršininkas, su savo šeima kariniu 
mokomoj u lėktuvu atskrido į 
Key West karo laivyno stotį ir 
pasiprašė politinės globos.

Maskvos transporto statybos 
tyrimo institutas, pasekdamas 
gen. sekr. Gorbačiovo siūlytų 
demokratėjimo procesų, bandė 
išrinkti instituto direktorių ir į 
jo vietų pasiūlė kelius kandida
tus, bet netrukus visi išstatytieji 
kandidatai, spaudžiami viršinin
kų, savo kandidatūras atsiėmė, 
išskyrus direktoriaus pavaduoto
jų, kuris turėjo tų postų pa
veldėti, o 85 proc. rinkėjų buvo 
pripažinti neturinčiais teisės bal
suoti. Direktorium tapo partijos 
parinktas tam postui direkto
riaus pavaduotojas.

Brazilijos, Argentinos ir 
Urugvajaus prazidentai bendru 
pareiškimu paragino turtingųsias 
valstybes sumažinti už duotas 
paskolas procentus.

Iš Hamburgo kilęs 19 m. vo
kietis Mathias Rust Amerikos ga
mybos civiliniu Cessna lėktuvu 
iš Helsinkio aerodromo perskri
do labai saugoma sienų su Sov. 
S-ga ir, be kliūčių nugalėjęs ke
lias sovietų oro saugumo užtva
ras, nusileido Maskvoj prie 
Kremliaus sienos, kur jis buvo 
milicijos areštuotas.

Sov. S-gos gynybos ministeris 
maršalas Sergei I. Sokolov buvo 
paleistas į pensijų, o oro gynybos 
viršininkas maršalas Aleksandr
I. Koldunov buvo pašalintas iš 
pareigų už neleistinų nerūpes- 
stingumų dėlto, kad jam pa
valdūs daliniai nesugebėjo pri
versti nusileisti į sovietų erdvę 
įskridusio civilinio lėktuvo ir lei-
do jam prasiskverbti pro kelius 
Maskvą saugojančius oro sekimo 
žiedus. Nauju gynybos ministe- 
riu buvo paskirtas Sokolovo pa
vaduotojas gen. Dimitri T. Ja- 
zov.

Šri Lankos kariuomenė 
pradėjo vykdyti pagrindinį puo
limų prieš Jaffha pusiasaly įsitvir
tinusius Tamil partizanus, sie
kiančius atsiskirti nuo Šri Lan
kos. Esą žuvę per 1000 civilinių 
gyventojų.

Prezidentas Reagan išvyko į 
Veneciją dalyvauti 7 pramoninių 
valstybių galvų ūkinėj konferen
cijoj, kur jis numato spausti ir 
kitas Vakarų valstybes prisidėti 
prie susisiekimo kelių Persijos 
įlankoj apsaugojimo.

Gegužės 27 iš Latvijos į Šve
diją vienaviečiu kariniu lėktuvu 
atbėgo vienas neskelbiamos tau
tybės žmogus.

KUNIGAI SUSIRŪPINĘ BAŽNYČIOS ATEITIMI
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 70

Lietuvos vyskupams ir vy
skupijų valdytojams,

Panevėžio vyskupijos ku
nigų

PRAŠYMAS

Žemiau pasirašiusieji Pa
nevėžio vyskupijos kunigai, 
rūpindamiesi, kad Lietuvos Kri
kšto 600 metų Jubiliejus būtų 
tinkamai paminėtas, kreipiasi į 
Lietuvos Vyskupus ir vyskupijų 
Valdytojus prašydami:

L Pakviesti Sv. Tėvų Jonų- 
Paulių II 1987 metais aplankyti 
Lietuvą ir dalyvauti jubiliejaus 
iškilmėse.

Kad paskelbtų 
šventaisiais

2. Prašyti Sv. Tėvų Jonų-Pau- 
lių II, kad Lietuvos Krikšto 600 
metą Jubiliejaus proga Garbin
gąjį Dievo Tarnų arkivyskupų 
Jurgį Matulaitį paskelbtų palai
mintuoju.

Pasirūpinti pasiruošimo metu 
plačiau supažindinti tikinčiųjų 
visuomenę su arkivyskupo Jur
gio Matulaičio gyvenimu, do
rybėmis, veikla. Taip pat išryš
kinti turinčiojo palaimintojo var
dų Mykolo Giedraičio kulta.

Supažindinti tikinčiuosius ir 
su kitomis mūsų tautos reli
ginėmis asmenybėmis: kun. A. 
Rudamina, kun. J. Pabrėža, ar
kivyskupu M. Reiniu, vyskupu 
T. Matulioniu, vyskupu V. Bori- 
sevičiumi, kun. A. Lipniūnu, 
prof. Šalkauskiu, prof. P. Dovy
daičiu. Barbora Zagariete, M. 
Pečkau skaitė.

Kad valdžia nesikištų 
j Kunigų seminarijų

3 Kad civilinė valdžia nesikiš
tų į Kauno Kunigų seminarijos 
reikalus, ypač parenkant vado
vybę. dėstytojus ir net auklėti
nius.

Esant tokioms nenormalioms 
sąlygoms, yra eilė faktų, kad Ku
nigų seminarijų baigia ir pašven
tinami kunigais auklėtiniai ne tik 
nenusiteikę rūpintis tikinčių 
dvasiniu gyvenimu, bet ir patys 
nenorintys juo gyventi. Tai ne 
tik skaudu, bet ir kenksminga 
Bažnyčiai. Gaila, kad pašventina 
ir psichinių ligonių.

Bažnyčios kanonai, II Vatika
no Susirinkimo Nutarimai nuro
do labai rūpestingų kandidatų 
parinkimų: “Atrenkant ir tiriant 
kandidatus, visuomet elgtinasi 
reikliai, nors kunigų ir labai stig
tų, nes Dievas neleis savo
Bažnyčiai stokoti darbininkų, jei 
tinkamieji bus prileidžiami, o 
netinkamieji — laiku ir tėviškai 
nukreipiami kitur...” (Dekretas 
apie kunigų ruošimų 6, psl. 274).

Bažnyčios padėtis labai sunki, 
kai civilinė valdžia trukdo ir kiša
si į Bažnyčios vidaus reikalus: 
kunigų paskyrimus į parapijas, 
vyskupų ir vyskupijų valdytojų 
parinkimus, net į Kunigų tarybų 
ir Konsultorių kolegijų sudary
mą.

Tęsti blaivybės darbą
4. Tęsti gražiai pradėtą blai

vybės darbą: bent kartą į metus 
ruošti blaivybės šventes visose 
vyskupijose (vyskupijų mastu) ir 
visose parapijose. Siekti dvasiš
kių ir pasauliečių ne tik blaivu
mo, bet ir abstinencijos.

5. Neleisti dvasiškiams daly
vauti Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
uždraustoje veikloje.

6. Lietuvos vyskupus ir vysku
pijų valdytojus kreiptis į Tary bų 
Sąjungos vyriausybę:

a. kad ištremtas Vilniaus arki
vyskupijos Apaštalinis admini
stratorius vysk. Julijonas Stepo
navičius būtų sugrųžintas į savo 
pareigas;

b. kad peržiūrėtų kunigų — 
Alfonso Svarinsko, Sigito Tam- 
kevičiaus, Jono Kastyčio Matu
lionio. bei pasauliečių tikinčių
jų, nuteistų už Bažnyčios ir tiki
nčiųjų teisių gynimų, bylas ir pa
leistų juos laisvėn;

c. kad netrukdytų kunigams 
katekizuoti vaikus, kaip reika
lauja Bažnyčios kanonai;

Kad nebūty terorizuojami 
už religiją

d. kad tikintieji, o ypač vaikai 
ir jaunimas, nebūtų gąsdinami, 
terorizuojami už viešą religijos 
praktikavimą, ką garantuoja 
LTSR Konstitucijos 50 str., ir 
nebūtų verčiami stoti į ateistines 
organizacijas; mokymo įstaigose, 
auklėjant vaikus ir jaunimą, 
nebūtų pažeidžiamos tikinčiųjų 
tėvų teisės auklėti savo vaikus 
pagal religinius įsitikinimus;

e. kad suteiktų tikintiesiems 
tokią pat teisę naudotis informa
cijos priemonėmis skleisti savo 
pasaulėžiūrų, kaip naudojasi 
ateistai; * (nukelta į 2 psl.)

Tautos Fondo metinis suvažiavimas įvyko gegužės 9 Kultūros Židinyje. I-ojo eilėje iš 
k. B. Mačiūnienė, E. Čekienė, dr. K. Valiūnas, Liet. gen. konsulas Anicetas Simutis, 
J. Valaitis, I. Banaitienė, V. Kulpa; II-oje eilėje: A. Katinienė, J. Bobelis, J. Giedraitis, 
J. Vytuvienė, dr. B. Jankauskas, P. Ąžuolas, L. Grinius, A. Vedeckas, A. Daunys, J. 
Pažemėnas, A. Vakselis, J. Vilgalys, A. Čampė, K. Bačauskas, R. Šidlauskienė, J. 
Botyrius, M. Noreikienė. Nuotr. L. Tamošaičio

"PROPAGANDOS CIRKAS" VIENOJE 
SU DVIEM LIETUVIAIS

Kovo 30 sovietų ambasada 
Vienoje surengė spaudos konfe
renciją, kurioje dalyvavo ir du 
lietuviai — Nekaltos Šv. Mer
gelės parapijos Vilniuje klebonas 
Stasys Lidys ir Vilniaus Univer
siteto filosofijos profesorius Ju
stinas Karosas. Abudu atvyko į 
Vieną iš Salzburgo, kur jie daly
vavo Vilniaus - Salzburgo “drau
gystės” renginiuose.

Europos lietuviai apibūdino šį 
susitikimą su Vakarų žurnalistais 
“propagandos cirku”. Spaudos 
atstovai iš Lidžio ir Karoso nega
vo atsakymų į šiuos klausimus: 
Kada bus Bažnyčiai grąžinta Vil
niaus Katedra? Kada tikintieji at
gaus Taikos Karalienės bažnyčią 
Klaipėdoje? Kodėl uždrausta ka
tekizuoti vaikus? Kada vėl bus

9.—

Jis dirbo už dešimtį
Maskvoje pragyveno 51 me

tus, visiems gera darydamas, kai 
aplinkui siautė egoizmo ir žiau- 

Kad sekmadieniai nebūty 
darbo diena

f. kad sekmadieniai nebūtų 
paversti darbo dienomis ir kata
likai nebūtų sutrukdyti atlikti re
ligines pareigas, kad nebūtų dar
bo diena privalomose katalikams 
šventėse ir tikintieji galėtų lai
svai jas švęsti;

Grąžinti atimtas 
bažnyčias

g. kad tikintiesiems būtų 
grąžinta Vilniaus katedra, Sv. 
Kazimiero bažnyčia, Klaipėdos 
bažnyčia... ir būtų leista statyti 
bažnyčias naujuose miestuose: 
N. Akmenėje, Elektrėnuose, 
Sniečkuje... o taip pat Vilniaus, 
Kauno ir kitų miestų mikrorajo
nuose.

Tikime, kad Lietuvos Krikšto 
600 metų Jubiliejus bus pa
minėtas iškilmingiau kaip šv. 
Kazimiero 500 metų mirties cen
trinis jubiliejus 1984 metais.

Toliau eina kunigų parašai. 
Panevėžio vyskupijoje pasirašy
mo metu buvo 130 kunigų. Šį 
prašymų pasirašė 127 kunigai 
Trys iš jų neišdrįso pasirašyti.

PLANEVĖŽIO KUNIGŲ 
LAIŠKAS GORBAČIOVUI

TSKP CK Generaliniam

rūmo maras. Jis dirbo už 
dešimtį, savęs negailėdamas. 
Kalėjimo komitete išdirbo be
veik 25 metus. Jis 217 kartų rašė 
prašymus, kad baudžiauninkų 
vaikams leistų eiti kartu su 
tėvais, siunčiamais į Sibirą. Dva
rininkai tėvus išsiųsdavo, o vai
kus pasilikdavo. Jo rūpesčiu 74 
vaikai buvo išpirkti ir atiduoti jų 
tėvams. Už viską mokėjo savo 
lėšomis.

1847-48 siautė badas, ir jis ka
linių maisto pagerinimui paau
kojo 11,000 rublių. Remdavo iš 
kalėjimo iš Sibiro sugrįžusius, 
kad galėtų pradėti dorai gyventi.

Aplanko sergančią vėžiu
Paskutiniais gyvenimo metais 

sužinojo, kad ligoninėje guli 11 
metų mergaitė, serganti veido 
vėžiu, kuris per 4-5 dienas su
naikino pusę jos veido, kartu su 
nosies skeletu ir akimi. Gendų 
audiniai skleidė tokį dvokų, kad 
nei gydytojai, nei slaugės, nei 
mylinti motina negalėjo ilgiau 
pasilikti tame kambaryje, kur 
gulėjo ligonė.

Sužinojęs apie tai, Haas atėjo 
pas jų ir jos kambaryje išbuvo 
daugiau kaip 3 valandas, sėdėda
mas šalia, glostydamas jos vei
delį, bučiuodamas ir laiminda
mas. Jų lankė ir kitas dvi dienas, 
o trečių dienų ji mirė,

Paskutiniais gyvenimo 
metais

F. J. Haas mokė žmones 
mylėti. “Pats tikriausias kelias į 
laimę daryti kitus laimingus.”, 
sakydavo jis.

Jis gyveno ne sau, bet kitiems, 

atidaryti 158 po antrosios okupa
cijos uždrausti vienuolynai? 
Kada vėl pradės veikti dvi užda
rytos kunigų seminarijos? Kodėl 
neegzistuoja laisva katalikiška 
spauda — uždrausta leisti laik
raščius ap parapijų biuletenius-'

Užsienio spaudos agentūrų 
žiniomis, negauta atsakymo ir į 
klausimus apie tris įkalintus lie
tuvių katalikų kunigus (Joną Ka
stytį Matulionį, Sigitą Tamke- 
vičių ir Alfonsą Svarinską) ir apie 
tai, ar Baliui Gajauskui reikės 
atlikti nutrėmimo bausmę? Ka
rosas pareiškė, jog Gajauskas 
esąs “recidivistas" ir todėl ne
galėjo būti įtrauktas į neseniai 
paleistų kalinių tarpą, l>et jo 
bausmė greitai pasibaigsianti ir 
jis būsiąs paleistas.

Paklaustas apie LKB Kronikų, 
kun. Lidys pareiškė, jog jis jos 
niekad neskaitęs. Karosas tvirti
no Kronikų skaitęs ir joje radęs 
“tendencingos medžiagos."

J klausimų apie religinio švie
timo varžymų, kun. Lidys at
sakė, kad mokyklose negalima 
religijos mokyti, bet Bažnyčia 
turinti galimybę vaikus šviesti. 
Jis pats vaikus parengiųs Šv. Ko
munijai savo bažnyčioje, o kate
kizmų ir kitokios religinės lite
ratūros pilnai pakanka. Jis nie
kad negirdėjęs, kad vaikams mo
kykloje būtų sakoma nesimokyt 
religijos.

Kun. Lidys pareiškė abejojąs, 
kad popiežiui būtų leista šįmet 
apsilankyti Lietuvoje. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia paprašiusi 
valdžios pasiųsti popiežiui pak
vietimų ir dabar valdžia padary
sianti sprendimą. Lidys pridūrė, 
jog jis tikisi, kad popiežiaus at-

nuolat dirbdamas. 73 metų 
amžiaus jis buvo žvalus, atsitikti
nai užsikrėtė karbunkulu, kuris 
ir buvo jo mirties priežastis .

Mirtį pasitiko su tuo pačiu gie
drumu, su kuriuo jis visą laiką 
gyveno. Jo veidas švietė ramybe 
ir gerumu. Jausdamas išsiskyri
mą, jis ypatingai rūpinosi savo 
nelaimingaisiais.

Kartą pasakė savo draugui gy
dytojui Poliui: “Aš niekada ne
tikėjau, kad žmogus gali pakelti 
tiek skausmų...”

Jis mirė 1853 rugpjūčio 2 (nau
ju stiliumi) Mirdamas neturėjo 
jokio turto, buvo kitiems išda
lijęs. Laidotuvėse dalyvavo 
20,000 žmonių ir karstą nešė ant 
rankų iki pat kapinių.

“Skubėkite daryti gera”
Stačiatikių šventikai klausė 

motropolito, ar galima už jį, ka
taliką, melstis. Metropolitas at
sakė: “Ne už jį, o į jį reikia mel
stis!”

Iškilmingos pamaldos vyko vi
sose šventyklose. Jo meilės 
maskviečiai niekada nepamiršo. 
Jo kapas ir šiandien skęsta 
gėlėse. Rusai ji vadina Fiodor 
Petrovič Meilė. Jis visiems tapo 
savu.

Ant kapo pastatė paminklą — 
rausvo marmuro rutulį, ant ku
rio stovi kryžius, apačioje pa
minklo — vardas pavardė, citata 
iš Evangelijos lotynų kalba ir ru
siškai įrašyta — “Skubėkite da
ryti gera!” Aplink paminklą ant 
stulpelių kabo jo palengvinti ka
linių antrankiai.

Prie jo kapo ir dabar žmonės 
ateina ir meldžiasi.

Grįžtu prie nutraukto 
pasakojimo

Grįšiu prie nutraukto pasako
jimo. Taigi, padėkojus F. J. Haa- 
sui, už jo atsiliepimą į mano 
prašymą, ėjau miesto sodeliu 
link cerkvės, kur turėjau susitik
ti pažįstamus. J mane tiesiai ėjo 
vyras. Kai priartėjo, sulėtino 
žingsnius ir sustojęs nužvelgė 
mane nuo kojų iki galvos. Ėjau 
vienplaukė, be jokiu užsimaska
vimu.

Man vos jį praėjus, jis apsisu
ko ir ėmė sekti iš paskos. Pagrei
tinau žingsnius. Jis taip pat. Ne
jaugi atpažino. Kad tik suspėčiau 
perspėti pažįstamus, jog manęs 
nelauktų ir neturėtų nemalonu
mų, — mąsčiau skubėdama į 
cerkvę.

(Bus daugiau)

Indija ruošiasi pasiųsti 20 lai
vų vilkstinę su humanitarine pa
rama Tamil giminės Šri Lankos 
gyventojam, bet Šri Lankos vy
riausybė įsakė savo ginkluotom 
pajėgom šį transportą sulaikyti. 
Indija įspėjo, kad jos karo laivam 
įsakyta pasirūpinti transporto 
saugumu.

UNESCO agentūros veiklą 
supolitinęs jos gen. direktorius 
Amadou Muhtar M’Bow savo 
tarnybos terminą baigia šiais me
tais. Naujajam gen. direktoriui 
išrinkti ieškomi kandidatai iš 
Azijos valstybių, nes dabartinis 
buvo iš Afrikos.

Amnesty International apkal
tino Turkiją, kad ji grąžino į Ira
ną iš ten atbėgusius 400 ira
niečių, kurių laukia kalėjimas ir 
kankinimai.

Karo laivyno apklausinėjimai 
parodė, kad Persijos įlankoj vei
kusios fregatos karininkai 
nesiėmė reikiamų priemonių 
prieš iš Irako karo lėktuvo iššau
tą Exocet raketą.

stovas galės dalyvauti Lietuvos 
krikšto 600 m. iškilmėse. Kai 
vienas žurnalistas priminė, kad 
1984 m. popiežiui nebuvo leista 
apsilankyti Lietuvoje Sv. Kazi
miero sukakties iškilmių metu. 
Lidys atsakė ty la. (Elta'
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos liaudies artistės 
Monikos Mironaitės po ilgesnės 
pertraukos pasirodymas Lietu
vos akademinio dramos teatro 
pastatyme “Ir vėlei tenai, kur 
marios šviesų" Žanos rolėje kri
tikos ir publikos buvo labai 
gražiai įvertintas.

— Kapsuko vaikų dailės mo
kyklos auklėtinė Edita Augustai- 
tytė pasaulinėje vaikų piešinių 
parodoje, kuri vyko Japonijoje,

Libano partizanai puolė 
Izraelio karius ir juos remiančios 
Libano armijos karius pietiniam 
Libane prie Jezzin. Žuvo 19. o 
buvo sužeisti 35 partizanai ir 6 
Izraelio kariai.

Libano min. pirmininkas Ra- 
shid Karami buvo nužudytas 
sprogusios bombos malūnspar
ny. kuriuo jis turėjo skristi iš Tri
polio. Su juo lėktuve buvę vi
daus reik, ministeris ir keliolika 
kitų asmenų buvo sužeisti.

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
sutiko paremti JAV ir Sov. S-gos 
vidutinių ir trumpų nuotolių 
branduolinių raketų pašalinimų 
iš Europos.

Sovietų rašytojų sąjunga, 
minėdama Nobelio premija ap
dovanoto rašytojo Boris Paster
nako sukaktuves, pagrindinę 
kalbą leido pasakyti prieš 13 m. 
iš unijos pašalintai rašytojai Lidi
jai Cukovskaja.

Rumunas Martin Bartesch, 
netekęs JAV pilietybės už tai, 
kad buvo SS sargu prie koncen
tracijos stovyklos karo metu, iš
vyko į Austriją, bet ten buvo po
licijos areštuotas, nes Austrija 
nelinkusi nacių globoti.

Šri Lankos Tamil partizanai 
sulaikė kely autobusą ir nušovė 
33 keleivius, kurių 19 buvo budi
stų vienuoliai.

Paul A. Volker, Federal Re- 
serve Board pirmininkas, per 
eilę metų vadovavęs JAV ūkinei 
politikai, pasitraukė iš pareigų. 
J jo vietą prezidentas Reagan pa
skyrė tokios pat ūkinės linijos ša
lininką Alan Greenspan.

Izraelio min. pirmininkui Yit- 
zhak Shamir ir užs. reik, mini- 
steriui Shimon Pėrės negalint 
sutarti dėl būsimo ambasado
riaus į JAV, tas postas gali pasi
likti ilgam neužimtas, nes dabar
tinio ambasadoriaus Meir Ro- 
sanne terminas yra pasibaigęs 
birželio 1.

apdovanota aukso medaliu. Si
tais metais dailės mokyklą baigė 
38 moksleiviai, įgiję piešimo, ta
pybos, kompozicijos pagrindus. 
Mokykla yra išleidusi 10 laidų. 
Didelis būrys jos auklėtinių pasi
rinko architektų, dailininkų pe
dagogų specialybes.

— Vilniuje, Dailės parodų 
rūmuose vy ko septintoji tarpre
spublikinė tapybos paroda Vil
niaus trianalė. Šešiasdešimt lie
tuvių, latvių ir estų dailininkų 
eksponavo 180 darbų. Svečių 
teisėmis dalyvavo grupė Molda
vijos dailininkų. Parodos atida
rymo metu paskelbti laureatai. 
Lietuvos kultūros ministerijos 
premija paskirta Lietuvos liau
dies dailininkui A. Savickui. 
Try s lygiavertės Lietuvos daili
ninkų sąjungos premijos atiteko 
estų dailininkui J. Palmui. latvių
— H. Heinrihsonei ir lietuviui
— L. Sungailiui. Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto premija pa
skirta R. Vaitiekūnui, Lietuvos 
Profesinių Sąjungų apdovanoji
mą pelnė Latvijos liaudies daili
ninkė D. Skulmė. Grupei paro
dos dalyvių paskirti diplomai ir 
kitokie apdovanojimai.

Lietuvos valstybinių lite
ratūros, meno ir architektūros

premijų komitetui prie Lietuvos 
ministrų tarybos 1987 metų pre
mijavimui pristatyti: už lite
ratūrą—Juozas Aputis ir Vy
tautas Bložė, vaizduojamą meną 
— Antanas Martinaitis (po mir
ties) ir Danutė Kvietkevičiūtė, 
už muziką — Petras Bingelis ir

technikumuose ir kurie dar tik 
mokosi siūti.

— Kyviškėse, Vilniaus rajone, 
kur yra įsikūręs Dariaus ir 
Girėno vardo aeroklubas, 
gegužės 31-ąją įvyko aviacijos 
šventė paminint to klubo 40 
metų gyvavimo sukaktį.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 367 LarkfteM Road. Eaat 
NorthportK, N.Y. 11731. TeL 516 366-3740. Namą telefoną* vakarai* 
tik Išimtinais atvejai* 516 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th SL, Richmond HIII, N.Y. 11418. Tol. 718 441 * 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
I ietuvHftų Ir angį ttkų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, (vairių suvenyrų.

Bronislovas Vaidutis Kutavičius, 
už teatro meną — Jonas Vaitkus, 
už kinematografiją, televiziją ir 
fotografijos meną — Petras Abu-
kavičius, už kūrinius vaikams — 
Janina Degutytė, Irena Zviliu- 
vienė, už literatūros ir meno kri
tiką — Vincas Ambraziejus Au- 
ryla ir Adolfas Sprindis (po mir
ties), už architektūrą — Vladi
slovas Vytautas Banelis, Kon
stantinas Bagdanas, Jonas Dre- 
vinskas, Jonas Laurišas, Vladas
Mačys, Algis Okmanta, Jonas 
Paulavičius, Kazimieras Senkus, 
Simas Urbas ir Česlovas 
Mazūras.

— Kaune studentų bendra
bučio rūsyje, Vydūno alėjoje, 
pradėjo veikti pirmoji studentiš
ka kooperatinė siuvimo atelje 
"Adata”. Ją įkūrė politechnikos 
instituto lengvosios pramonės 
fakulteto studentai — busimieji 
siuvimo technologijos special
istai. Studentai patys suremon
tavo patalpas, fakulteto vado
vybė padėjo gauti siuvamųjų 
mašinų, įrengimų. “Adatos 
branduolį sudaro studentai, ku
rie siuvimo specialybės mokėsi

— Kretingoje gyvenančio 
liaudies meistro Aniceto Puško- 
riaus namai — tarsi liaudies 
kūrybos muziejus. Pasieniais iš-
rikiuoti drožiniai, fotografijose 
užfiksuotos skulptūros, kurias 
įsigijo Lietuvos ir kitų kraštų 
muziejai. Nemažai meistro dar
bų yra Ablingos memorialiniame 
muziejuje, Raganų kalne Juodk
rantėje, mokyklose, vaikų 
darželiuose ir kolūkiuose.

— Lietuvos nusipelnęs kame-
rinis orkestras, vadovaujamas 
liaudies artisto profesoriaus Sau
liaus Sondeckio, po koncertų 
ciklo Maskvoje išvyko ga
strolėms po Italiją, Šveicariją ir 
Prancūziją. Orkestro koncertai 
vyks Milane, Genua, Ferara, Si
cilijos miestuose, Zuriche, Bor- 
deaux, Marceille, Lion. Lietu
vos kamerinis orkestras jau yra 
koncertavęs 23 užsienio val
stybėse.

— Plungės rajoninių kultūros 
namų šokių ir dainų ansamblis 
“Suvartukas”, vadovaujamas 
Lietuvos nusipelnusios kultūros 
švietimo darbuotojos Danutės 
Radvilavičienės buvo išvykęs į 
Vengriją turistinei-koncertinei

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avo. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telveira, Jr. laidotuvių direktorių©, N*w- 
art Office: 426 Lafayetto St. (Cor. WH*on Avo.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, orą* šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, ąav. Wlnter Garde n Tavom. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. TMB8.-821 - 6440. Salė veetu- 
vems ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirato* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

ČERNOBILIO AUKA

Kaip praneša New York Times 
gegužės 30 laidoje, filmų režisie
rius Vladimir Ševčenko yra pir
moji Cernobilio radijacijos auka. 
Jis nėra įskaitytas į oficialiai pa
skelbtą 30 asmenų sąrašą žuvu
sių tuoj po nelaimės. Minint me
tines buvo pakartotas žuvusiųjų 
skaičius tik 30.

V. Ševčenko netrukus po Cer
nobilio jėgainėje gaisro nuvyko 
daryti kronikinio filmo. Jisai ten 
buvo nuo gegužės iki rugpjūčio 
1986 ir susuko “Čemobilis: kro
nika sunkių savaičių”. Filmas 
buvo baigtas rugpjūtyje, bet su
laikyta net 6 mėnesius ir tik šių 
metų gegužės gale parodyta fil
mų festivalyje Tbilisi, bet dar 
neparodyta Maskvoje.

Ukrainos Pravdoje buvo pasa
kyta, kad Ševčenko filmavo labai 
arti degančio reaktoriaus ir net 
darydamas galutinį filmo redak
ciją jau turėjo aukštą tempe
ratūrą, bet tęsė darbą. Filmas 
buvo užterštas radioaktyviomis 
dalimis, kurios net matėsi 
žiūrint filmo ekrane. Kaip laik
raštis pažymėjo — “matę filmą

pastebėjo tikrą radiacijos veidą 
ir giliai sukrėtė mačiusius.

Savaitraštis Nedelia, aprašy
damas Tbilisi festivalį, pabrėžė, 
kad Ševčenko yra nepaprastas 
žmogus, kuris paaukojo savo gy
vastį, kad mes ir mūsų palikuo
niai galėtų savo akimis pamatyti 
kokia baisi tragedija buvo Čer- 
nobilyje.

V. Ševčenko mirė prieš du 
mėnesius nuo radiacijos, bet tik 
dabar apie tai pranešė savaitraš
tis. Taip pat yra pažymėta, kad 
du filmo operatoriai, kurie dirbo 
kartu su režisierium yra gydomi 
ligoninėje.

kelionei. Ansamblis neseniai 
pažymėjo savo kūrybinio darbo 
40-metį ir yra vienas populia
riausių Lietuvos meno saviveik
los kolektyvų. Jame šoka, dai
nuoja, groja darbininkai, tarnau
tojai, mokytojai, inžinieriai, 
moksleiviai. Kolektyvas yra 
laimėjęs nemažai atžymėjimų, 
dalyvavęs dainų šventėse, apke
liavęs Lietuvos miestus ir mie
stelius, koncertavęs Maskvoje, 
Smolenske, Krasnojarske, Uk
rainoje, Latvijoje, Estijoje, Bul
garijoje, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Rytų Vokietijoje, Alžyre 
ir Portugalijoje.

S.L.K.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
234 Sunltt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Vysk. Vincentas Brizgys birželio 5 paminėjo savo kunigystės 
60 metų sukaktį. Jis yra gimęs 1903 lapkričio 10, kunigu 
įšventintas 1927 birželio 5 d. Sveikiname Jo Ekscelenciją!

atkelta iš I vsl.)
Sekretoriui Michailui Gor
bačiovui,

Lietuvos Kataliku Bažny
čios Panevėžio vyskupijos 
kunigu

PAREIŠKIMAS
1987 metais Lietuvos katalikai 

minės 600 metų Jubiliejų nuo 
krikščionybės įvedimo Lietuvo
je. Per 600 metų krikščioniškasis 
mokslas giliai įsišaknijo mūsų 
tautoje. TSRS Konstitucija ga
rantuoja sąžinės laisvę ir religijos 
laisvę, bet ateizmo aktyvistai šią 
Konstitucijos garantiją paverčia 
niekais.

Persekiojamas mokyklos 
jaunimas

1. Tikinčiųjų tėvų vaikai per
sekiojami mokyklose, moraliai 
terorizuojami už viešą bažnyčios 
lankymą, jie prievarta prieš tiki
nčių tėvų valią įrašomi į ateisti
nes organizacijas.

Nesirašantiems grasinama, 
kad negalės įstoti į aukštesnes ir 
aukštąsias mokyklas. įsirašiu
siems draudžiama atlikti religi
nes pareigas, o aktyviai dalyvau
jantys pamaldose, kai kurie abi
turientai net neprileidžiami prie 
abitūros egzaminų.

Norintieji atlikti religines pa
reigas turi slapstytis ir taip iš jau
nų dienų verčiami veidmainiau
ti.

Tai skaudi mūsų visuomenės 
žaizda.

Persekiojami valstybės 
tarnautojai

2. įvairūs valstybės tarnauto
jai, mokytojai negali viešai atlikti 
savo religinių pareigų, kaip rei
kalauja jų įsitikinimai ir sąžinė.

todėl jie priversti vykti religines 
pareigas atlikti į tolimas vietas, 
kur jų niekas nepažįsta, arba 
tuoktis, vaikus krikštyti nakti
mis, kad niekas nepamatytų.

Tikintys mokytojai turi kalbėti 
prieš savo įsitikinimus — atei- 
stiškai, o LTSR Konstitucijos 50 
str. garantuoja sąžinės laisvę.

Kai atsakingą vietą užimantis 
žmogus palieka žmoną ir vaikus 
ir sudaro naują šeimą, tai laiko
ma asmeniniu reikalu ir už taijis 
nebaudžiamas, o jei valstybės 
tarnautojas viešai atlikėja religi
nes pareigas, jis žeminamas.

Ateistams viskas — 
tikintiesiems nieko

3. TSRS Konstitucija garan
tuoja visų piliečių lygybę. Bet 
kaip yra konkrečiame gyveni
me? Ateistams viskas: spauda, 
radijas, televizija, — tikintieji 
prie šių komunikacijos priemo
nių neprileidžiami.

Po II-jo pasaulinio karo tik da
lis tikinčiųjų šeimų galėjo įsigyti 
maldaknyges ir katekizmus. 
Ateistams tarnauja visos moky k
los, pradedant vaikų darželiais ir 
baigiant universitetais, o tiki
nčiųjų tėvų vaikus pamokyti ka
tekizmo draudžiama net 
bažnyčioje, už pamokymą kuni
gai teisiami, baudžiami.

Tikintiesiems negalima rengti 
ekskursijas, pasisamdyti mašiną, 
net taksi, negalima nuvykti į 
atlaidus, pvz., Šiluvą, Žemaičių 
Kalvariją — Varduvą.

Ne visuomet tikintiesiems 
leidžiama ligoninėn prieš mirtį 
ligoniui pakviesti kunigą.

Neleidžiama pasimelsti prie 
tikinčiojo pašarvojimo salėse, 
kaip įprasta katalikams

(Bus daugiau1

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

asolino 
MEMORIALS

KVECAS
JONAS 

9 33 + i 916
66 - 86 80 ST MIDDLE VIJLLAGE? QUEEXS. X 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE ’

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Piligriminė kelionė į Romą
Kitą savaitę į Romą išvyksta 

pirmieji keliautojų junginiai, 
pirmosios ekskursijos. Už sa
vaitės vėl keliaus dar kitos 
grupės. Taip birželio gale Romo
je bus apie 2000 lietuvių, su
važiavusių iš visų pasaulio kraš
tų. Džiugu, kad bus grupelė ir 
iš Lietuvos.

Kelionių biurai, reklamuoda
mi šias ekskursijas, minėjo tų ke
lionių turistinius tikslus. Kai ku
rios grupės prieš Krikšto Jubilie
jų ar po jo dar aplankys kitus 
miestus bei kraštus.

Čia norime pažymėti, kad šios 
kelionės j Romą pirminė prasmė 
yra piligriminė, o ne turistinė. 
Kokia tai svarbi sukaktis — 600 
metų, kaip Lietuva buvo apkri
kštyta. Sukaktis pati atneša daug 
minčių, tai kiekvienas turime 
bent dalimi į jas įsigyventi, įsi
jausti.

Iškilmės bus didelės, dalyvaus 
pats popiežius, kardinolai, dau
gybė vyskupų, kunigų. Jos išgar
sins Lietuvą, Lietuvos problemą 
visame pasaulyje. Bet tai tik vie
na iškilmių prasmė. Mes patys 
asmeniškai turime pergyventi 
krikščionybės prasmę, kaip ji 
atėjo į lietuvių tautą, kaip ji san
tykiavo su lietuvių tauta.

Krikščionybė sunkiai atėjo į 
Lietuvą. Kaip tai paradoksalu. 
Krikščionybė yra meilės religija, 
ir lietuvių tauta buvo aukštos 
moralės, gilios meilės tauta, o 
krikščionybės negalėjo lengvai 
priimti, nes tą krikščionybė nešė 
ne meile, o kardu, ne iškeldami 
lietuvių tautą kaip savitą ben
druomenę, bet — priešingai — 
tą savitumą naikindami. Todėl ir 
buvo toks ilgas krikščionybės ke
lias į Lietuvą. Ir atėjusi ji buvo 
palaikoma lenkiškų įtakų. Ir taip 
padarė daug žalos lieutvių tau
tai. Krikščionybė tik liaudyje su
tapo su lietuviškais papročiais ir 
pasidarė vargstančių žmonių sti

printoja, palaikytoja. Krikščio
nybė liaudį padėjo išlaikyti lietu
višką, gi bajorija išspinduliavi iš 
lietuviškos krikščionybės.

Dabar, kai švenčiame 600 
metų krikšto jubiliejų, tas kri
kščionybės santykis su lietuvių 
tauta yra pasikeitęs. Krikščio
nybė pilnai sutapo su lietuvišku
mu ir pasidarė lietuviškojo prado 
puoselėtoja, patriotizmo ugdy
toja.

Lietuvių tauta minėjo ne vie
ną sukaktį, bet Roma jų ne
pajėgė suprasti. Tik šis popiežius 
įžvelgė ir į mūsų tautos lūke
sčius. Todėl tokios didelės iš
kilmės Romoje yra lyg koks atpil
das už praeities skriaudas.

-o-
į tą šventą miestą kadaise vi

duramžiais keliavo maldininkai 
pėsti, giedodami šventės gie
smes. Ten jie atsinaujino, su
stiprėjo, pasidarė didesnį ir ge
resni krikščionys. Taip ir dabar 
— pirmiausia tegu tai būna pili
griminė — maldos ir atgailos ke
lionė, drauge ir padėkos Dievui, 
kad Evangelijos šviesa pasiekė 
lietuvių tautą. Tegu būna ir 
džiaugsmo diena, nes juk tai 
įstorinis įvykis, ir mes esame to 
įvykio liudininkai.

Tegu tos jubiliejinės iškilmės 
mus pačius pakelia, pagilina 
mūsų krikščionybe ir stiprina 
mūsų lietuviškumą.

Turime džiaugtis ir arkivysku
po Jurgio Matulaičio paskelbimu 
palaimintuoju. Kiek mūsų tauto
je buvo šventų žmonių ir kanki
nių už tikėjimą, bet jie liko 
užmarštyje, nes lietuviškoji 
liaudis buvo nemokyta, nesu
gebėjo organizuoti jų beatifikaci
jos ar kanoninacijos bylų.

Dabar savieji pradėjo naują 
epochą — sugebėjo suorgani
zuoti visą beatifikacijos reikiamą

Toronte, Kanadoje. PLB valdy
ba savo 1986 m lapkričio 24 die
nos posėdyje patvirtino 140 at
stovų skaičių, pagal valdybos 
pirmininko pateiktą lentelę. Val
dyba taip pat parėdė pirminin
kui rūpintis Seimo dienotvarke. 
Toronte jau yra sudaryta organi
zacinė Seimo komisija. Visoms 
LB Kraštų valdytiems pranešta 
jų kraštų Seimoatstovų skaičius.

Pasaulio Laetuvių 
Kultūros Kongresas

Kongresas įvyks 1988 m. 
birželio 25, 26ir27 dienomis To
ronte. Kongreso rengimui vado
vauja PLB kult tiro s komisijos 
pirmininkė Milda Lenkau
skienė, kuri vaisario mėnesį 
lankėsi Europoje ir turėjo pro
gos pasitarti su Europos LB 
Kraštų valdybų vadovais bei ki
tais kultūrininlai s. Kanadoje yra 
sudarytas technikinės ruošos ko
mitetas, o programos sudarymu 
rūpinasi pati komisijos pirmi
ninkė. Sausio mėnesį Toronto 
Kongreso reikalais įvyko pasita
rimas, kuriame iš PLB valdybos

dalyvavo pirmininkas V. Kaman
tus ir vicepirmininkė M. Len
kauskienė.

Lietuvos krikščionybės 
jubiliejus

Romoje jubiliejus bus mini
mas nuo birželio 26 iki liepos 1 
d. Didžiosios iškilmės vyks 
birželio 27-28 dienomis. Ta pro
ga planuojama sušaukti, iš
kilmėse dalyvaujančių LB kraštų 
pirmininkų ir valdybų narių pa
sitarimą su PLB valdybos atsto
vais. Kraštų valdybos yra prašo
mos vietinėje spaudoje minėji
mais, akademijomis, Sv. M i šio
mis ir panašiai paminėti šį jubi
liejų savo kraštuose.

Lėšų telkimas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui
Sudarytas ir valdybos patvir

tintas S. Amerikos lėšų telkimo 
komitetas, kuris jau pradėjo lėšų 
telkimo vajų JAV ir Kanadoje. 
Tikimasi sukelti .50,000 dol., iš 
kurių bus paremti Pietų Ameri- 
koks atstovai, vykstantieji į Jau
nimo Kongresą Australijoje. Jei

Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
metinis suvažiavimas įvyko š.m. 
kovo 14 d. Toronte, Kanadoje. 
Suvažiavime PLB valdybai at
stovavo vicepirmininkas Riman
tas Dirvoms. Šalia kitų reikalų 
svarstytos III Pasaulio Dėtuvių 
Sporto Žaidynės, kurios įvyks 
Australijoje 1988 m. gruodžio 
mėnesį.

Parama Vasario 16 
gimnazijai

PLB Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas planuoja šią va
sarą pravesti aukų vajų Vasario 
16 gimnazijos paramai. Atei
nantį rudenį tuo pačiu tikslu yra 
rengiamas sol. Marytės Bizin- 
kauskaitės koncertas Chicagoje. 
Visi kraštai yra raginami pagal 
išgales remti šią vienintelę lietu
višką gimnaziją laisvajame pa
saulyje.

Nauji leidiniai
PLB Švietimo ir tautinio 

auklėjimo komisijos leidžiama 
D. Tamulionytės knyga “Lietu
viais norime ir būt” lietuvių-

pirmininkė Birutė Jasaitienė.

Perspausdinami Lietuvos 
pogrindžio leidiniai

Praėjusių metų gale PLB val
dybos išleista knyga “Naktis” su
silaukė ypatingo susidomėjimo 
skaitytojų tarpe. "Naktis” — tai 
kun. Leono Šapokos autobiogra
finiai dialogai, kurie buvo pa
skelbti Lietuvos pogrindžio žur
nale “Dievas ir Tėvynė”. PLB 
valdybos perspausdinamos po
grindžio spaudos serijai šiuo 
metu yra ruošiami keletas nume
rių. Pogrindžio spaudos atrinki
mu ir perspausdinimu rūpinasi 
PLB valdybos pirm, pavaduoto
jas dr. Tomas Remeikis.

Pakartota lankstinuko 
LTTHUANIA laida

Nepaprasto pasisekimo susi
laukęs lankstinukas apie Lietuvą 
anglų kalba (per metus išplatinta 
30,000 egz.) PLB valdybos išlei
stas antra laida su mažais papil
dymais.

eigą. Tokiu būdu ir lietuviški 
šventieji susilauks visos Katalikų 
Bažnyčios pagarbos.

Todėl ir džiaulcimės, nes nau
jas palaimintasis į lietuviškas šir
dis prabyla lietu'viškai ir su giliu 
tikėjimu.

pasisektų sukelti didesnę sumą, 
bus paremti ir Europos bei S. 
Amerikos atstovai.

Sporto Sąjungos 
suvažiavimas

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio

ispanų kalbomis jau yra atiduota 
į spaustuvę. D. Bindokienės lie
tuviškų papročių knygą lietuvių 
- anglų - ispanų kalbomis tikima
si išleisti šį rudenį. Šių knygų 
išleidimu rūpinasi PLB Švietimo 
ir tautinio auklėjimo komisijos

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis, skaitęs paskaitą apie Bernardo Brazdžionio poeziją, ir sukak- 
tuvininlas poetas Bernardas Brazdžionis. Nuotr. Juozo Kojelio

LATVIJOS HELSINKIO 
GRUPĖ KVIEČIA
DEMONSTRUOTI

Amerikos Latvių Sąjunga pra
nešė, kad neseniai įsteigta Latvi
jos Helsinkio grupė šaukia de
monstraciją okupuotoj Latvijoj 
pagerbti mirusiuosius nuo sovie
tinio genocido. Ši istorinė de
monstracija turi įvykti 3 vai. p.p. 
(7 vai. ryto New Yorko laiku) sek
madienį, birželio 14 d. prie 
laisvės paminklo Rygoj. Demon
strantai Rygoj planuoja padėti 
vainiką prie paminklo birželio 
trėmimų aukų atminimui. Lie
tuvių delegacija iš okupuotos 
Lietuvos žada vykti į Rygą soli
darizuoti su latviais.

Šia nepaprasta proga New 
Yorko Lietuvių Jaunimo S-ga 
kviečia visus New Yorko ir apy
linkės lietuvius jungtis tą dieną 
kartu su broliais ir sesėmis pa- 
baltiečiais, kurie demonstruos 
prie Rockefeller Centro nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vak. Šios vigi
lijos metu bus išvardintos pa
vardės tūkstančių į Sibirą iš
tremtųjų, įskaitant ir lietuvių. 
Norintys demonstruoti yra 
kviečiami ateiti jiems parankiau
siu laiku 12 valandų bėgyje —

LIETUVOS 
KRIKŠTAS ’

J. JAKŠTAS

Žinoma, kad mūsuose prigijęs 
Mindaugo vardas nustatytas Būgos pagal rašomąją 
kalbą. O rytų Aukštaičių tarme jis būtų buvęs vadi
namas Mindaugus, kaip žinomo autoriaus maždaug 
užrašytas. Užrašyta Mindaugo vardo forma patvirti
no ir jo kilimo vietą.

Kiek mįslingi autoriaus žodžiai, pridėti prie 
Mindaugo krikšto ir vainikavimo aprašo: “Savo val
stybę iš Romos sosto gaudamas”. Greičiausiai šiuose 
žodžiuose slypėjo viduramžinis nuostatas, kur valdo
vai dovanodavo savo valstybes popiežiams kaip “Sv. 
Petro patrimoniją” (Patrimonium S. Petri) ir iš jų 
gaudavo atgal valdyti lėno teisėmis. Tai būdavo sim
bolinis aktas, reiškęs pagarbą popiežiui. Popiežius 
gi rodė ypatingą dėmesį Mindaugui, paimdamas val
stybę į savo globą. Jis vadino Lietuvos karalių “ypa
tingu Romos .bažnyčios sūnumi”. Mindaugas 1253 
m. dokumentuose kalbėjo apie popiežių kaip “apie 
mūsų tėvą” (pater noster).

Po Mindaugo krikšto turėjo betarpiškai vykti 
vyskupijos steigimas. Iš šaltinio žinoma, kad, Min
daugą krikštijant ir vainikuojant, buvo ordino dvasi
ninkas Kristijonas, kuris, spėjama, buvo numaty tas 
ir pirmuoju Lietuvos vyskupu. Mindaugas paskyrė 
pirmam vyskupui po pusę Ariogalos, Betygalos. 
Laukuvos ir Raseinių žemių, atseit žemaičių sritis.

Negana to, vyskupas pave<Jė ordinui rinkti dešim
tinę iš jam dovanotų žemių. Su geru pagrindu 
sprendė Ivinskis, kad vyskupas galėjo tikėtis apsau
gos nuo priešų puoliinųir įsistiprinti kryžiuočiams 
padėdant.4 Tik artimai siedamas savo vyskupiją su 
Livonijos ordinu, vyskupas, tikėjosi išsilaikyti dar vis 
pagoniškame krašte. Išviso, prašosi išvada: visa 
Mindaugo krikšto akcija, kaip krikštas, vainikavi
mas, vyskupijos steigimas, buvo Livonijos magistro 
vedama, naudojantis popiežiaus parama. Kas žino, 
ar magistro ir aplamai ordino neturėta planų kaip 
nors per Mindaugo krilištą ir vainikavimą pasijungti 
Lietuvą?

Mindaugas draugiškai santykiavo su 
kryžiuočiais ir su magistru* pirmaisiais keleriais me
tais po krikšto ir vainilavimosi. Apie tai liudija vis 
ta pati Livonijos eiliuota kronika. Joje skaitome,’ 
jog magistras Andriejus Stirlandas, dėl ligos atsi
sakęs nuo pareigų, prieš išvykdamas į Vokietiją, 
važiavo į Lietuvą pasyvo “draugą Mindaugą ir ka
ralienę . Po Andriejaus magistru išrinktas Kara
liaučiaus komtūras BuiHuardas von Hornhusen taip 
pat siuntė dovanas Mindaugui ir “tai jam didžiai 
patiko”.6

Su Mindaugo krikštu irvainikavimu artimai sie
jasi jo “dovanojimo” dohimen tai. Jų žinomi 6, išduo
ti tarp 1252 ir 1261 n. Juose minimos dovanotos 
sritys ar jų dalys, kaipŽemaįtija, Selonija, Karšuva, 
Skalva, Dainava ir nelNadrava. jei šis vardas nėra 
kokio kito iškraipa. Menu tų dokumentų Mindaugas 
užrašė Lietuvą, jei nurtų nepalikęs įpėdinių.

J kalbamus dokunm tus šiais pokariniais laikais 
įnešė kiek šviesos buvęs Karaliaučiaus valstybinio 
archyvo ir jo perkeltoje ioettingeną archyvaras K. 
Forstreuteris. Jis išleido kryžiuočių ordino istorijai 
vertingą tyrinėjimo veikalą: Die Berichte der 
Generalprokuratorendts Deutschen Ordens an der 
Kurie, 1961 Veikale pateikiamas ekskursas “Zur 
Ueberlieferung der l'rh snden Mindoves .

Pasak Foerstreuterio, Mindaugo dovanojimo do
kumentai, jei jis juos ordinui davė, neturėjo jam (t. 
y. ordinui) jokios reikšmės, kol Lietuva buvo pago
niška. Tada ordinas kariavo su ja be perstogės, steng
damasis ją pasijungti ir pakrikštyti. Jam parūpo Min
daugo dokumentai po šimto metų, kai Lietuvos krikš 
to klausimas pradėtas kelti nepriklausomai nuo ordi
no. K. Forstreuteris spėja, kad Mindaugo dokumen
tai kažkodėl pravertė ordinui 1352 m. Avinjone ve
stai bylai prieš Rygos arkivyskupą Fromhpoklą, o 
gal ir dėl Kęstučio Romos imperatoriui Karoliui IV 
1351 m. duoto pažado krikštytis? Tada ordino pa
reigūnai ištraukė iš archyvo dokumentus (gal kai 
kuriuos ir pagamino), padarė jų nuorašus ir siuntė 
savam prokuratoriui popiežiaus kurijoje Avinjone. 
Pirmą kartą pasiųsti 4 dokumentai,transumptai.8 Po 
Lietuvos krikšto ordinas dar bandė savo pretenzijas 
į Lietuvą ar jos dalis. Tam reikalui kryžiuočiai ir 
siuntė Mindaugo dokumentus į Romą tarp 1386-93 
ir 1420. Vienas 1252 m. dokumentas naudotas dery- 
lx)ms Kaune 1413 m., kur teisėju dalyvavo impera
toriaus Zigmanto atstovas Benediktas Makra. Čia 
svarstytas lietuvių - kry žiuočių ginčas dėl Žemaiti
jos. Tas pats dokumentas naudotas ir Romoje 1421 
m. kažkokiam procesui.9

Kone visi Mindaugo "dovanojimo" dokumentai 
žinomi iš nuorašų, pagamintų Prūsijoje ar Livonijoje 
ir siųstų prokuratoriui prie popiežiaus sosto. Nors 
jie siųsti po 100 ar daugiau metų, tačiau neatrodo, 
kad jie būtų visi falsifikatai. Kartą ir patys nuorašu 
gamintojai tarsi patvirtino jų autentiškumą.

” (Bus daugiau)

4. LĖK 3596-7
5. LĖK 4449 t.
6. LĖK 4449 t.
7. K. Forstreuter 168 p,
8. Ten pat
9. Ten pat 169

prieš ar po Mišių, prieš ar po 
birželio trėmimų minėjimo ir 
pan. Rengėjai ypatingai laukia 
demonstrantų 11 vai. ryto, kai 
trumpai ir iškilmingai bus pa
minėta birželio trėmimų sukak
tis.

Neapleiskime šios progos pa
remti okupacijoj demonstruoja
nčius ryžtingus pabaltiečius, ku
rie tą dieną rizikuodami savo 
gerbūvį stos už tiesą ir teisingu
mą. NY LJS

HELSINKIO GRUPĖ
LIEPOJUJE

1986 liepos mėn. susiformavo 
Liepojos uostamiestyje grupė 
asmenų stebėti sovietų daromus 
pažeidimus pagal Helsinkio susi
tarimą.

Grupės organizatorių tarpe 
yra puošmenų dirbėjas, Liepo
jos ligoninės vairuotojas, siuvyk
los darbininkas ir pasirašiusiųjų 
tarpe autobuso šoferis, keli buv. 
kaliniai ir dujų fabriko darbinin
kai.

Ranka rašyti laiškai pasiųsti 
M. Gorbačiovui, popiežiui Jonui 
Pauliui II, Jungtinėms Tautoms, 
užsienyje esančioms latvių orga
nizacijoms prašant sustabdyti 
Latvijos rusifikaciją, atsižvelgti į 
žmogaus teises ir duoti apsi
sprendimo laisvę bei pakelti 
ekonominę ir socialinę I .atsijos 
būklę.
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KOMENTARAI
Pirmiausia, viso šio triukšmo 

kaltininkas buvo Pranas Gvildys. 
Prieš 11 m. jis dalyvavo 
ŠALFASS metiniam suvažia
vime ir parvežė New Yorkui “do
vaną” — Siaurės Amerikos lietu
vių sporto žaidynes. Niekas to 
vargo nebenorėjo, tai Pranas pa
sakė “duokit mum” ir abu su Ire
na Jankauskiene, tuometine 
Rytų Sporto apygardos vadove, 
parsivežė žaidynes namo. Jos 
įvyko 1977 metais su dideliu pa
sisekimu.

Po to, keletą metų iš eilės Pra
nas tarnybiniais reikalais buvo 
iškeltas į Korėją, vėliau j New 
Orleans ir New Yorkas kurį laiką 
turėjo ramybę.

Sugrįžęs į savo elementą, Pra
nas ėmė vėl nerimauti. Kai jis 
pareitais metais grįžo iš metinio 
suvažiavimo, naujiena buvo ta 
pati — niekas nebenori rengti 
žaidynių — darykime mes. Štai 
ir vėl, 10 metų vėliau, visi jau 
senstelėję, pavargę ir pražilę, 
Gvildžio kurstomi bei prašomi, 
šiaip taip sulipdėm komitetą ir 
žaidynės tapo realybe.

Nežiūrint sušlubavusios Pra
no sveikatos ir šeimos protestų, 
nežiūrint tuščių Atletų Klubo 
kišenių ir personalo trūkumų, 
viskas susiklostė palyginant, 
tvarkingai ir, visų nustebimui, 
žaidynės atėjo ir praėjo visai sėk
mingai. Tik gaila, kad pats orga
nizatorius dėl labai rimtų šeimos 
įsipareigojimų negalėjo antrąją 
žaidynių dieną būti New Yorke 
ir kartu pergyventi dramatišką 
finalą. Bet tas jam nebuvo labai 
esminga, nes jo darbas jau buvo 
atliktas. Reikėjo tiktai įvykdyti 
jo planus ir užbaigti tai, kas buvo 
pradėta.

Negalima užmiršti žaidynių 
komiteto ir talkininkų, kurie 
tuos planus įvykdė. Varžybų 
pravedimo planai kliuvo Lietu
vių Atletų Klubui, kuriam teko

Dalis recųuetball žaidėjų, dalyvavusių 37-tose žaidynėse.Pir
moje eilėje iš k. Algirdas Veliuona, Nijolė Koldreitr-Dulytė, 
Vincas Dūlys, Vytas Dūlys. Antroje eilėje: Algis Skudžinskas, 
Algis Choromanslds ir Leonas Klimaitis. Trūksta Gintaro Bui- 
vio ir Aro Ulėno. Nuotr. Alg. Šilbajorio
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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

PO ŽAIDYNIŲ
rengėjo ir šeimininko pareigos. 
Pirmininkas Antanas Mičiulis di
rigavo Įdubo personalą, kurį su
darė šie asmenys: krepšinio va
dovas Vidmantas Matusaitis, 
tinklinio vadovas dr. Rimas 
Vaičaitis, šachmatų vadovas Ed
vardas Staknys ir vyriausias 
sporto varžybų direktorius Al
girdas Jankauskas. Plaukimo ir 
racųuetball varžybų vadovai 
buvo pakviesti iš kitur — Arvy
das Barzdukas iš VVashingtono ir 
Vincas Dūlys iš Baltimorės. Visi 
savo darbus atliko pavyzdingai ir 
be priekaištų.

Organizacinio komiteto prie
šaky buvo pats Pr. Gvildys 
o “štabą” sudarė sekretorius 
Antanas Gudaitis ir iždininkas 
Vytautas Kulpa. Komitetą taip 
pat papildė įvairios sekcijos ir jų 
vadovai, kuriuos čia išvardiname 
alfabetine tvarka: Rimas Kezys 
— jaunimo sekcija, Romas Ke
zys — šokių vakaras ir vaišės, 
Stasys Liogys — transportacija, 
Aldona Marijošienė — sporti
ninkų priėmimas, Vita Matusai- 
tienė — sportininkų maitinimas, 
A. Mičiulis — registracija, Jūra 
Nemickienė — sportininkų nak
vynės, Vacys Steponis — iš
kilmės ir atžymėjimai, Algirdas 
Šilbajoris — informacija ir leidi
nys, dr. Marija Žukauskienė — 
lėšų telkimas. Sveikatos ir su- 
sižeidimų apsaugai buvo pakvie
stas daktaras Juozas Dičpinigai- 
tis bei gailestingosios seserys — 
Aušra Garbausldenė, Nijolė Na- 
ronienė ir Irena Alksninienė.

Visų sekcijų vadovam ir jų tal
kininkam, be abejo, tenka gili 
padėka už jų gerai atliktą darbą. 
Ypatingai išskirtinos buvo finan
sų telkimo pastangos, kuriose 
efektingai talkino jaunimas ir 
sportininkų maitinimo sekcija, 
kuri visose žaidynių salėse turėjo 
paruoštą tiekimą, idant nei vie
nas sportininkas ar svečias ne- 

liktkų alkanas ar ištroškęs, tur 
būt tik New Yorkas taip sugeba 
pasirūpinti savo svečiais.

Nemažai jaunimo ir svečių 
buvo žaidynių išvakarėse 
sugūžėję į Vebeliūnų sodybą, 
kur vyko pirmosios pažintys ir 
bičiulystės ryšiai. Vandai ir Vy
tui Vebeliūnams padėka už pa
stogę.

Dar daugiau svečių, ypač jau
nimo, buvo šeštadienį, gegužės 
16, Kultūros Židiny susipažini
mo vakare ir šokiuose. Romas 
Kezys ne tik surengė šokius ir 
vaišes, bet parūpino ir autobu
sus, kurie atvežė sportininkus iš 
Long Island viešbučių ir atgal 
grąžino. Padėka Romui ir visiem 
jo talkininkam.

Ypatinga padėka tenka visiem 
geraširdžiam aukotojam, kurie 
atsiliepė į prašymus ir nepa
gailėjo piniginės aukos žaidynių 
išlaidom padengti. Be jų para
mos žaidynės nebūtų galėjusios 
įvykti.

Nuoširdus ačiū ir garbės ko
miteto nariam: vyskupui Pauliui 
Baltakiui, OFM, ir Lietuvos Ge
neraliniam Konsului Anicetui
Simučiui už jų sveikinimus ir 
moralinę bei materialinę pagal
bą. Taip pat ačiū Pranui Bernec- 
kui, ŠALFAS Sąjungos centro 
valdybos pirmininkui, kuris, 
specialiai atvykęs iš Kanados, va
dovavo sporto darbuotojų pasita
rimams, sveikino visus sekma
dienį žaidynių metu ir taip pat 
parūpino centro valdybos para
mą. Galop, pagarba ir padėka 
Darbininko redakcijai už suteik
tą dėmesį laikraščio puslapiuose 
ir už puikų gegužės 29-tos veda
mąjį, o Liudui Tamošaičiui ačiū 
už profesionališkas fotografijas.

Gal šen ten buvo ir trūkumų 
ar nesklandumų, bet tai paliksi
me kitiem spręsti ir kritikuoti. 
Žaidynių rengėjai padarė ką 
galėjo. Sportinis judėjimas ir 
sporto sąjunga bus gyva, kol joje 
bus norinčių dirbti. Nesugeban
tiems dirbti bus dovanota, bet 
nenorinčius tegu jų pačių sąžinė 
baudžia.

Alg. Š.

PHILADELPHIA, P/C

Lietuvos vyčių 3-čios kuopos 
veikla

Pietinėje N. Jersey valstijoje, 
Glassboro kolegijoje buvo ren
giamas etnikų festivalis, apie tą 
festivalį pranešė Loreta Stu- 
kienė, kuri yra N. J. valstijos et
nikų patariamos tarybos narė. 
Tame festivalyje dalyvauti apsi
sprendė ir Philadelphijos Lietu
vos vyčių 3-oji kuopa. Be to, 
daug kuopos narių gyvena pie
tinėje N. Jersey valstijoje.

Nieko nelaukiant, buvo užsi
registruota, ir iš rengėjų buvo 
gauti 2 stalai eksponatam 
išdėstyti.

Festivalis įvyko gegužės 16. 
Maždaug poros savaičių laikotar
pyje buvo suskolinta įvairių lie
tuviškų kultūros eksponatų ir au
dinių: staltiesių, rankšluosčių, 
juostų, kaklaraiščių, gintaro ga
minių, karolių, * auskarų, * sa
gučių, medžio drožinių — 
lėkščių ir kryžių. Taip abu stalai 
buvo apkrauti. Buvo galima įsi
gyti “Lithuanian cookery”, lipi- 
nukų automobiliams.

Prie sienos buvo pastatyta 
Lietuvos vėliava ir pakabinti keli 
Lietuvos vaizdai. Lankytojus in
formavo trys tautiniais dra
bužiais apsirengusios vytės.

Didelė padėka priklauso orga
nizacijos garbės narei Elenai 
Šaulytei ir kuopos valdybai, kad 
pasiryžo festivalyje dalyvauti.

Festivalyje 20 grupių pasirodė 
su savo tautiniais šokiais, muzika 
ir dainomis. Jų tarpe buvo estai 
ir latviai. Gaila, kad tai datai ne
pavyko gauti lietuvių grupės.

Toks festivalis pietinėje New 
Jersey valstijoje vyko pirmą kar-

* tą. Jis buvo mažai išreklamuotas, 
tai ir lankytojų buvo mažokai.

Kor.

Sporto darbuotojai, žaidynių proga susitikę Kultūros Židinyje. Sėdi ŠALFAS Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas Pranas Bemeckas ir pasižymėjęs sportininkas bei sporto 
žurnalistas Vytautas Grybauskas. Antroje eilėje stovi Toronto Vyties sporto Įdubo 
pirmininkas Balys Savickas, vyriausias žaidynių koordinatorius Pranas Gvildys, Lietu
vių Atletų Klubo pirmininkas Antanas Mičiulis ir Rytų Sporto apygardos pirmininkas 
Algirdas Veliuona. Nuotr. Alg. Šilbajoris

LITO REIKALAI
Birželio 4 d. Lito bendrovės 

patalpse, Richmond Hill, N.Y., 
įvyko metinis Lito akcininkų su
sirinkimas. Asmeniškai arba su 
įgaliojimais buvo atstovaujama 
247,000 akcijų, kas sudaro 68% 
visų Lito akcijų. Pagrindinis šio 
susirinkimo tikslas buvo išrinkti 
naujus Lito direktorius, o taip 
pat peržvelgti praėjusių metų 
Lito veiklą. Lito vadovybės 
pasiūlyti kandidatai į direktorių 
tarybą gavo 234,000 balsų, o 
prieš pasiūlytus kandidatus bal
savo 12,600 balsų. Perrinkti ar 
naujai išrinkti Lito direktoriai 
yra šie: Kęstutis -Biskis, Simas 
Velonslds, Vytautas Vebeliūnas, 
dr. Vytautas Vygantas, Harry 
Knecht, Valdas Duoba, dr. Jo
nas Ulėnas.

Susirinkimą atidarė Lito 
įkūrėjas ir direktorių tarybos 
pirm. V. Vebeliūnas. Jis pa
reiškė, kad Lito akcininkų — di
sidentų grupė bandė šį susirinki
mą anuliuoti, tačiau jiems tai 
nepavyko — susirinkimas yra 
teisėtas ir legalus. Jam pirminin
kavo Vyt. Alksninis, sekretoria
vo Viktoras Ralys. Pranešimą 
apie Lito stovį ir pereitų metų 
veiklą padarė V. Vebeliūnas. 
Litas esanti tvirta ir pelninga 
bendrovė. Pav. Sheepshead Bay 
ir Ellenville nuosavybių vertė 
siekia apie 20 mil. dolerių, o Lito 
skola ant šio turto yra tik apie 4 
mil. dol. Į Lemonto projektą iki 

Pasaulio LietuviąJaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

AUSTRALUA LAUKIA
ATVYKITE Į 3ZL PASAULIO 

LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ,
GRUODŽIO 19d., 1987 — SAUSIO 10d., 1988
KAINA LĖKTUVU VIENAM AS MENIUI IŠ LOS ANGELES

LAI T C KELIONIŲ CENTRAS TURI RIBOTĄSKAOJ VIETŲ SU PAPIGINTOM KAINOM

VARDAS PRAŠOM ATŽYMĖTI NORIME KELIAUTI

L AUSTRALIJĄ GRUODŽIO 17d O
ADRESAS

TELEFONAS
PAGEIDAUJAME S250 — UZSTATA GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS

rašykite Čekius tai tc-vardu

21521 BLYTHE ST

CANOGA PARK CA 9130* SKAMBINKITE COLLECT (213) 838-05 71

LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

šiol investuota apie 2 mil. dol., 
dar Litas skolingas 3 mil. dol. gi 
potenciali šio projekto vertė yra 
apie 30 mil. dolerių. Litas iškilo 
ir sustiprėjo tokio pobūdžio nuo
savybių supirkimu ir jų parda
vinėjimu, t.y. įsigyja nuosavy
bes, kurios yra finansinėj bėdoj, 
jas atstato ir parduoda už žymiai 
aukštesnę kainą. Daugiausia 
Lito turto yra partnerysčių nuo
savybėje. Litas tik tą turtą admi
nistruoja, ir taip pat dalyvauja 
kaip vienas iš partnerių. Pats Li
tas, kaip organizacija, daug turto 
neturi.

V. Vebeliūnas kalbėjo ir apie 
bandymus “sukilėlių” akcininkų 
grupei perimti Lito vadovybę. 
Toks bandymas vadovybę pe
rimti yra visai legalus ir norma
lus reiškinys sėkmingų bendro
vių gyvenime. Bėda yra tame, 
kad tie “sukilėliai” ne tik organi
zavo akcijas, tikslu nuversti Ve- 
beliūno “valdžią”, bet ir 
drabstėsi purvais savųjų ir sveti
mųjų tarpe. Ypatingai skaudu, 
kad tie asmenys norį perimti 
Lito vadovybę siuntė JAV 
valdžios žmonėm konfidencia
lius Lito memorandumus, ir tuo 
būdu paskatino JAV prokuro
rus jau beveik užbaigtas bylas at
naujinti ir jas tęsti. Tokia “su
kilėlių” veikla pareikalauja daug 
laiko ir pinigo. Čia tik advokatai 
gerai uždirba. Pagal V. Vebe- 
liūną vienintelis būdas “su

kilėliams” perimti valdžią, tai 
suorganizuoti bent 51% akcinin
kų savo pusėje. Visa kita “veikla” 
yra tik donkichotiškas švaistyma- 
sis ir lietuvių pinigų ir jėgų eik
vojimas. Tiesa — kalbėjo toliau 
V. Vebeliūnas—kad Litą ir jo 
vadovus valdžia kaltina subank
rutavus vienam bankui Florido
je. Tie kaltinimai jokios kaltės 
neįrodo. Amerikoje gali kaltinti 
ką nori ir kas nori. Marco Island, 
Floridoje V. Vebeliūnas vienu 
metu turėjęs 83 teismo apkalti
nimus. Reikia gintis. Jeigu nesi- 
ginsi, viską prarasi.

V. Vebeliūnas painformavo, 
kad “sukilėlių” veiklos išdavoje 
Lito investatoriai ir partneriai 
išsiėmė apie 2.5 mil., dol., kas, 
žinoma pakenkė organizacijai.

Vyt. Alksninis., Lito vicepre
zidentas, dėstė apie didelius 
užsimojimus Lemonte, 111. ir El
lenville, N. Y. Jau eina matavi
mai, daromi inžinerijos planai, 
netrukus prasidės kasimo ir sta
tybos darbai. Pagal V. Alksninį 
nei vienas iš “sukilėlių” prie šių 
darbų ruošos ar jų planavimo 
niekuo nėra prisidėję ir su jais 
nesusipažinę. Ir, jei per kolų 
stebuklą jie perimtų Lito vado
vybę, visi šie projektai per porą 
savaičių sugriūtų.

Susirinkimo dalyviai statė ei! ę 
klausimų, o kuriuos V. Vebe
liūnas sumaniai atsakė. Pasiliko 
įspūdis, kad Litas yra gerose ran
kose ir stovi ant tvirtų kojų. Po 
susirinkimo buvo kavutė.

R. Kezys

GRUODŽIO 16d O
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TAUTOS FONDO TURTAS DIDĖJA 
TF suvažiavimą prisimenant

Metinis Tautos Fondo su
važiavimas įvyko gegužės 9, šeš
tadienį, Kultūros Židinyje 
Brooklyne. Prieš posėdžius vie
nuolyno koplyčioje buvo pamal
dos už Tautos Fondo narius, 
rėmėjus — gyvus ir mirusius bei 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Mišias aukojo Tėv. Kornelijus 
Bučmys, OFM.

Pagerbiami mirę nariai
Po pamaldų visi perėjo į 

Kultūros Židinio mažąją salę. 
Tarybos pirmininkas J. Valaitis 
pasveikino susirinkusius ir pir
miausia atsistojimu paprašė pa
gerbti praėjusių metų mirusius 
— Tautos Fondo garbės narį Pe
trą Minkūną ir tarybos narį dr. 
Petrą Vileišį.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
sugiedotas Lietuvos himnas. į 
prezidiumą pakviesti abu vice
pirmininkai A. Daunys ir L. Gri 
nius, sekretoriumi pakviestas J. 
Vilgalys.

Suvažiavimą sveikina
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 

gen. konsulas A. Simutis, kvie
sdamas sukaupti visas jėgas ir fi
nansus, kad būtų pasaulis infor
muotas apie Lietuvą, jos val
stybę, jos problemas. Taip pat 
išreiškė padėką Tautos Fondo 
darbuotojams.

Tautos Fondo garbės narys dr. 
K. Valiūnas prisiminė, kolų ilgą 
kelią nuėjo Fondas nuo 1966 
metų, kai jis buvo išrinktas Vliko 
pirmininku. Sveikino Vliką už jo 
nuveiktus darbus, išreiškė pa
geidavimą, kad reikia daugiau 
informacijos anglų kalba, kad 
reikia įtraukti jaunimą.

E. Cekienė sveikino Tautinės 
Sąjungos vardu, L. Tamošaitis, 
įgaliotas pirmininko V. 
Jokūbaičio, sveikino Lietuvos 
Atgimimo sąjūdžio vardu, JAV 
LB vardu A. Vakselis, įgaliotas 
pirm. A. Gečio.

Raštu sveikino vysk. P. Balta
kis, OFM, Lietuvos diploma
tinės tarnybos šefas dr. St. Bač- 
kis, Tautos Fondo garbės pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas, Alto 
pirm. dr. J. Valaitis, Lietuvos 

Kitas skydas iš Liet. Religinės Šalpos parengtos parodos. Sky
das vaizduoja žmogaus teisių gynėjus.

Darbo Federacijos centro valdy
bos vardu pirm. K. Povilaitis, 
pridėdamas 100 dol. asmenišką 
auką, TF atstovybės Sydnėjųje 
pirmininkas prel. P. Butkus, TF 
Floridos atstovybės pirmininkas 
K. Vilnis, Chicagos TF atsto
vybės pirmininkas J. Jurkūnas.

Pranešimai apie veiklą
Į mandatų komisiją išrinkta: J. 

Pažemėnas, A. Katinienė, J. Vy- 
tuvienė; į nominacijų komisiją: 
dr. K. Valiūnas, B. Bieliukas ir 
A. Campė. I. Banaitienė per
skaitė praėjusio suvažiavimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
su mažom pataisom.

J. Valaitis, tarybos pirminin
kas, savo pranešime palietė svar
besnius praėjusių metų tarybos 
uždavinius. Vienas iš tokių užda
vinių buvo Kanados TF inkorpo
ravimas. Sis reikalas dar tebėra 
eigoje.

Tarybos pirmininkui taip pat 
teko būti Anglijoje 1986 metų 
vasarą ir susitikti su Tautos Fon
do atstovais ir D B Lietuvių Są
jungos nariais.

Taryba palaikė glaudų ryšį su 
Vliku, glaudžiai bendradarbiavo 
su TF valdyba. Baigdamas 
dėkojo valdybai, ypač jos pirmi
ninkui J. Giedraičiui, kuris jau 
per 10 metų vadovauja valdybai, 
taip pat dėkojo ir kitų kraštų at
stovybėms.

Valdybos pirmininkas J. Gie
draitis pastebėjo, kad Tautos 
Fondas vis auga, didėja jo turtas, 
didėja narių bei rėmėjų skaičius. 
Amerikoje veikia 5 atstovybės: 
Chicagoje, Floridoje, Clevelan- 
de, Califomijoje, Detroite. Da
bar organizuojama šeštoji atsto
vybė Bostone.

Kanadoje yra dvi atstovybės 
— Kanados krašto ir Toronto, 
Australijoje 2 — Melboume ir 
Sydnėjųje. Taip pat veikia platus 
įgaliotinių tinklas.

Tautos Fondo pagrindinis 
uždavinys yra sutelkti lėšų, kad 
galėtume visiem priminti Lietu
vos laisvinimo bylą ir ją vesti iki 
krašto išlaisvinimo, taip pat teik
ti visiems informaciją. Išviso pa
jamų 1986 buvo 197,091.08 dol., 
išlaidų — 152,025.07 dol. Metai 

užbaigti su 449,016.71 dol. kapi
talu. Tautos Fondas dar turi ir 
žemės sklypų Floridoje, New 
Hampshire, namus Valijoje, An
glijoje. J tą turtą yra įskaityti ir 
sklypai bei namai.

A. Čampė padarė Kontrolės 
komisijos pranešimą. Rasta, kad 
visos knygos vedamos tvarkin
gai.

Vliko vardu pranešimą padarė 
L. Grinius. Sveikino Tautos 
Fondą už pasiektus gražius re
zultatus. Lietuvių visuomenė 
stipriai remia Tautos Fondą, nes 
pozityviai įvertina Vliko veiklą.

Šiais metais Vlikas ir Pasaulio 
Pabaltiečių Santalka steigia at
stovybę Europoje, Strasburge. 
Atstovybei vadovaus Algis Kli- 
maitis, žurnalistas. Atstovybė 
pradės veikti nuo birželio mėn.

L. Grinius taip pat palietė san
tykius su PLB. Tie santykiai nėra 
geri. Gaila, kad nėra glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp didžiųjų 
organizacijų.

J Tautos Fondo tarybą išrinkti 
ir vėliau pareigomis pasiskirstė: 
pirm. A. Daunys, vicepirminin
kai: L. Grinius, A. Patamsis, J. 
Valaitis, sekr. R. Šidlauskienė; 
direktoriai: I. Banaitienė, J. Bo
belis, J. Giedraitis, R. Gudai
tienė, V. Kulpa, M. Noreildenė. 
S. Sperauskas, A. Vedeckas, K. 
Vilnis, J. Vytuvienė; finansų ko
misija: J. Bobelis, V. Kulpa, A. 
Vedeckas; kontrolės komisija: A. 
Campė, L. Tamošaitis, P. Ąžuo
las.

Tautos Fondo valdybą sudaro: 
pirmininkas J. Giedraitis, vice- 
pirm. M. Noreikienė, J. Vytu
vienė, sekretorė B. Lukoše
vičienė, ižd. V; Kulpa; finansų 
sekretorė A. Katinienė, narė A. 
Staknienė.

Priešpiečių metu L. Tamošai
tis rodė skaidres iš demonstraci
jų Vienoje ir Vliko seimo Londo
ne. Rodymui aparatūrą paskoli
no dr. B. Jankauskas. —.

J. Valaitis, uždarydamas su
važiavimą, ragino nenustoti vil
ties, eiti žingsnis po žingsnio ir 
dirbti be atvangos, kol nauja auš
ra nušvis mūsų tėvynei, (p.j.)

NIJOLĖS
SADŪNAITĖS 
PRISIMINIMAI 
ANGLIŠKAI

Darbininke spausdiname Ni
jolės Sadūnaitės prisiminimus, 
kaip ji slapstėsi nuo KGB. Ank
sčiau spausdinome jos pergyve
nimus koncentracijos lageriuo
se, nutrėmime, kaip ji ten apaš
talavo skleisdama meilę visiems.

Jos įspūdžių pirmąją dalį iš
vertė į anglų kalbą ir parengė 
spaudai, surado ir leidėjus, kai 
atėjo antroji dalis. Taip į vieną 
knygą buvo sujungtos abi prisi
minimų dalys ir išleistos.

J anglų kalbą išvertė kun. Ka
zimieras Pugevičius ir Marian 
Skabeikis. Išleido Trinity Com
munications leidykla, Manassas, 
Virginia. Knyga turi 148 psl., 
įdėtas vienas lankas iliustracijų. 
Įvadą parašė dr. Thomas Bird, 
Queens kolegijos politinių mok
slų ir slavistikos profesorius.

Knygos išleidimu ir visu jos 
apiforminimu pasirūpino Lietu
vių Religinė Šalpa, kuriai vado
vauja kun. Kazimieras Puge
vičius. Dalis yra įrišta į kietus 
viršelius.

Tikrai gera dovana ameri
kiečiams, amerikiečių spaudos 
darbuotojams. Ją platina Lietu
vių Religinė Šalpa ir Darbininko 
administracija.

Šią 148 psl. knygą su iliustra
cijomis galima užsakyti tiesiogiai 
per Trinity Communications lei
dyklą, skambinant nemokau tai 
(800) 247-9079. Aliaskoj ir Virgi
nijoj gyvenantys skambina (703) 
369-2429

Knygos kaina JAV doleriais: 
$9.95 kietais vieršeliais. $5.95 
minkštais.

Iš Liet. Religinės Šalpos parengtos parodos, bendras skydas 
su statistikos žiniomis.

GRAŽI PARODA APIE RELIGIJOS 
PADĖTI OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Lietuvių Religinė Šalpa rūpi
nasi amerikiečių visuomenę su- 
pąžindintijm padėtimi okupuor 
toje Lietuvoje, kaip ten perse
kiojama religija. Jos dėka kiek
vienas “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” numeris iš
verčiamas į anglų kalbą ir iš
leidžiamas atskiromis kny
gutėmis. Tie leidiniai plačiai 
paskleidžiami tarp amerikiečių 
spaudos darbuotojų, kongreso 
narių, išsiuntinėjami vysku
pams.

Jau anksčiau mėgino suorgani
zuoti parodėles, kurios nuotrau
komis pavaizduotų, kaip Lietu
voje yra persekiojama religiją, 
kaip tauta reiškia savo religinius 
jausmus.

Dabar savo sumanymui suor
ganizuoti kaip galima geresnę to
kią informacinę parodą įstaiga 
pasikvietė dailininkę grafikę 
Rasą Matulaitytę. Ji yra kilusi iš 
Los Angeles ir New Yorke turi 
savo dėdę Antaną Matulaitį. Pati 
dirba Metro North traukinių 
bendrovėje ir rūpinasi tos ben- 
drovbės plakatais ir kita informa
cine medžiaga, kad ji būtų me
niškai sutvarkyta ir atbaigta.

Du stendai
Sutelkusi visą nuotraukų 

glėbį, ji atrinko, kas būdingiau
sia, kad įspūdingiausia. Nuo
traukas padidino, pritaikė savo 
skydams.

Vienas stendas turi tris dido
kus skydus. Jie tarp savęs su
jungti, sulankstomi ir sudedami 
į specialią dėžę, kurią gali vežtis 
ir automobilyje. Abi skydų pusės 
papuoštos nuotraukom, vienos 
nuotraukos didesnės, kitos 
mažesnės. Yra nuotraukų, ku
rios užima visą skydą.

Čia yra Aušros Vartų Madona, 
įvairios procesijos į Šiluvą, 
Žemaičių Kalvarija. Kauno kate
dra, scena, kaip į Panevėžį at-

Grupės, norinčios užsakyti 
knygą didesniais kiekiais, gauna 
nuolaidas: 100 ar daugiau egz. 
— 40%, 300 ar daugiau egz. — 
45% nuolaida, 1000 ar daugiau 
egz. — 50%. 

vyksta Vengrijos kardinolas, 
Kryžių kalnas, visi sąžinės kali
niai, kovotojai dėl savo-religinių 
teisių ir 1.1.

Kas svarbiausia, kad visa ta 
medžiaga meniškai aptvarkyta, 
visi tekstai surašyti kuo gražiau
siai, kaip daroma geruose plaka
tuose. Tekstai trumpi, labai 
taiklūs, pagaunantys. Jie išryš
kina vaizduojamąją sky dų mintį.

Iš viso yra du stendai, kurie 
sudaro šešis skydus. Juos galima 
lengvai pastatyti ant žemės, gali
ma sudėti vieną ant kito. Leng
vai bet kur eksponuojami. Savo 
turiniu, savo forma paroda tikrai 
patrauks visų dėmesį. Tai bene 
geriausia šios rūšies informacinė 
paroda, kurią teko matyti.

Paroda buvo išstatyta Hartfor
de, Conn., kai ten buvo minima 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis. Taip pat buvo išstatyta ir 
Nevvarke, N J., kur taip pat 
buvo minimas Lietuvos krikštas.

Parodą galima pasiskolinti iš 
Lietuvių Religinės šalpos. Ją 
lengva persiųsti, pervežti. Verta 
ją išstatyti didesniuose rengi
niuose, minėjimuose. Ji visada 
patrauks visų dėmesį.

Parodos reikalu kreiptis į Re
liginę Šalpą. Kreiptis iš anksto, 
kad būtų sudarytas parodos ka
lendorius. kad tame kalendoriu
je ir atskiros vietovės turėtų savo 
datą.

Skambinti telefonu: 718 647 - 
2434.

Rašyti šiuo adresu: Lietuvių 
Religinė Šalpa, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

(pj)

— Keturioliktasis Lituanisti
kos seminaras įvyks 1987 liepos 
18 - 31 Mt. Assisi Academy pa
talpose. Lemonte. IL. Seminaro 
mokestis 280 dol. asmeniui. Į šią 
sumą įeina pilnas pragyvenimas 
su privačių kambariu, maistas ir 
mokslas. Seminaro direktorių ta
rybą sudaro 9 asmeny s, o semi
naro ruošos darbus atlieka semi
naro valdybos 4 asmeny s. Lankę 
seminarą studentai galės gauti 
Vniversity of Illinois 3 valandų 
kreditą.

T A »♦♦♦♦♦»»♦ 
IVISUR

— “Krikščionybė Lietuvoje”, 
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.

— Marija Aukštaitė—rašyto
ja, žurnalistė ir visuomenininkė, 
sulaukusi 90 metų amžiaus, mirė 
Montrealyje, Kanadoje. Josios 
tikroji pavardė buvo Radke- 
vičiūtė-Navikevičienė. Pirmojo 
pasaulinio karo metu dirbo slap
tame Lietuvos gynimo darbe, 
gelbėjo sužeistiesiems. Neprik
lausomoje Lietuvoje buvo Prie
nų miestelio savivaldybės tary
boje, veikė Liet. Kat. Moterų 
draugijoje. 1930 atvyko Mon- 
trealin. Čia įsijungė į visuome
ninį ir spaudos darbą. Redagavo 
laikraštį, organizavo Vilniaus va
davimo sąjungos skyrių, lietu
višką mokyklą. Yra parašiusi ke
letą poezijos rinkinių. Prik
lausė Kanados ir JAV Lietuvių 
Rašytojų draugijoms.

— Vytautas Vidugiris, gyve
nantis Palos Verdes. Calif. JAV 
LB tarybos narys, LFB Los An
geles sambūrio pirmininkas me
tiniame Baltų Laisvės lygos su
važiavime buvo išrinktas tos or
ganizacijos vicepirmininku ir lie
tuvių sekcijos pirmininku. Baltų 
laisvės lyga šiuo metu JAV Kon
grese stengiasi pravesti dvi svar
bias, rezoliucijas.

— Romos iškilmių metu Lie
tuvių Kolegijoje veiks informaci
jos centras. Adresas: Pontificio 
Collegio Lituano, ViaCasalmon- 
ferrato 20. 00182 Roma. Telefo
nai: 75.94.908 arba 75.93.724. 
Čia bus ir vykdomojo komiteto 
atstovas.

— Tradicinė linksmybių die
na Ateitininkų Namuose, Le
monte, 111., vyko nuo 12 vai. vi
durdienio ikil2val. vidurnakčio. 
Visą dieną buvo karnavaliniai 
žaidimai ir įvairūs pasirodymai. 
1 vai. “Jonukas ir Gretutė”, 2 
vai. “Travelogas”, 3 vai. šoko 
“Grandis”, 4 vai. “Velnio nuota
ka”, 5 vai. šoko Vyčių šokėjai. 
Po užkandžių 7 vai. — laužas, o 
nuo 9 vai. šokiai.

— Prieš išvykdami į Romą 
užsisakykite jubiliejinius regi
stracijos ženklus ir bilietus An
gelo pilyje per savo grupių vado
vus arba tiesiog šiuo adresu: Br. 
Polikaitis, 7218 So. Fairfield, 
Chicago, III. 60629. tel. 312434- 
5719. Moksleiviams, choristams 
ir tautinių šokių šokėjams jubi
liejiniai ženklai ir pobūvio bilie
tai po 10dol., kitiems —jubilie
jiniai ženklai po 25 dol. ir 
pobūvio bilietai po 35 dol. Jubi
liejiniai registracijos ženklai bus 
reikalingi audiencijoje, iškilmin
gose mišiose Sv. Petro bazilikoje 
ir akademijoje — koncerte.

— Lemonto Maironio mokyk
los tradiciniame pavasario baliu
je įvykusiame Palos Hills, IL 
linksmą meninę programą atliko 
“Spindulio” teatras.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Adams. Brookfield. 
Conn.. dr. S. Vydas, State Col- 
lege. Pa. Užsakė kitiems: A. Re- 
ventas. Houston. TX — Juozui 
Kundrotui, Cowansville. Que- 
beck. C'anada. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem metams tik 15 dol. Atnau
jinant — visiems 20 dol me- 

r tams.
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INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, jstalgos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS j LIETUVĄ

J Palangę ir j Klaipėdę ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj ir j Druskininkus.

NR. 8705 Rugplūčio14d.
Iš NewYork’o/Bostono $1,825.00
IšChicago's $1,925.00
Iš Cleveiand’o $1,895.00
Iš Detroit o $1,915.00
Iš Tampa os $1,969.00
Iš Los Angeles -Seattle $2,025.00

t Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

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

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^craštai, 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. Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1.779

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

11-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915VV — 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) 965-8080 arba (617) 969-1190

NR. 8706 Rugsėjo 18d.
Iš New York'o/ Bostono $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveiand’o $1,769.00
Iš Detroit’o $1,789.00
IšTampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles i Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

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

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

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius.
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

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

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

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

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

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

Highland Blvd. Brooklyn. N.Y. 11207

BOOKS IN ENGLISH
Lithuanian Cookery by 1. Sinkevičiūtė. One of the largest collec- 
tions of Lithuanian traditional recipes. $10.00.
Introduction to Modem Lithuanian by Klimas, Dambriūnas and 
Schmalstieg. Grammar for the Lithuanian language. $10.00.
A sėt of 4 cassettes to be usedwith Introduction to Modem Lithua
nian $25.00.
English-Lithuanian Dictionary by Baravykas. $9.00.
Lithuanian - English Dictionary by Piesarskas. $9.00.
Lithuania 700 Years by A. Gerutis & others. $18.00.
USSR-German Aggression Against Lithuania by B. Kazlas. $15.00.
History of Lithuania by J. Končius $4.00,
Vytautas the Great, Grand Duke of Lithuania by J. Končius. $2.00.
The Baltic Nations by B. Kazlas. $12.00.
Lithuania Minor by M. Brakas. $10.00.
Samogitia by T. Pichel $8.00.
We Will conąuer the WorM by L. Dovydėnas. $5.00.
The Lithuanian Women by B. Novickienė. $5.00.
Lithuanian Pioneer Priest by W. Wolkovich. $6.00.
The Agony by J. Gliaudą. $12.00.
The Chosen People. A Loolclnto the Past by D. Ralys. $12.00.
An Introduction totheHistoryof Lithuaniaby A. Budreckis. $5.00. 
Soviet Evidence in No. AmericanCourtsby P. Zumbakis. $15.00.
Lithuania — Through the Wall by A. Kezys. $16.00.
Lithuanian Family Traditions in English & Lithuanian, with pic- 

tures by St. Yla. $20.00
M. K. Čiurlionis by A. Rannit. $25.00.
A. Galdikas. A Color Odyssey by Ch. Willard. $16.00.
Nature Photographs of US State Parks by A. Kezys. $15.00.
My Dictionary. In English and Lithuanian. colored Illustrations 

by Scarry. $12.00.
An Infant Born in Bondageby K. Pugevičius. $5.00.
Soviet Genocide in Lithuania by J. Pajaujis. $12.00.
Monography colored illustrations of works by Puzinas. $12.00.
Encyclopedia Lithuanica byS. Sužiedėlis. 6 vols. $150.00.
Mind Against the Wall by R. Šilbajoris $10.00.
The Way of a Nation. Album of works by J. Juodis. $6.00.
Lithuanian Self-Taught by M. Variakojytė. $4.00.
Faces of Two Worlds by Algimantas Kezys. $12.00.
Fire and Night. Five Baltic Plays. EditedbyA. Straumanis $20.00.
The War Against God in Lithuania by Dr. a. Savasis. $2.00.
A Radiance in the Gulag: The Catholic VVitness of Nijolė 

Sadūnaitė.$6.00.

Map of Lithuania, color. $7.00.

Please add $1 to each orderfor postage and handling.

BRIDGES — Lithuanian-American News Journal. One Year s sub- 
scription $8.00.

These and other books, cassettes, records, stickers, flags are avai- 
lable at DARBININKAS orBRIDGES, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N. Y. 11207.

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, naudojarrtiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

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

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

Sadūnaitė $6.00
When the Soviets Game... by R. R. Raid $12.00
The Chosen People a Look into the Past. bv D. Ralys 

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

Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn NY 

11207.

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuvišką valgią 
receptą knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlniniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kalne 8 
dol. Darbininkas. 341 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207.

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

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

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

M lesta r, valėtlja, Zip ...................................................................- 

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

metų 
kurį

Bdexter park
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
296-4130

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Nori įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ. P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.). Wilkes Barre. Pa. 18703: o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitesiorganizatorią Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELJ, 212 Elderts Lane. Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

K AS A
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: 62 milijonai dolerių.

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

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

KASA palankiom sęlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondus Ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Apie paskolų ir cėrtiflkstų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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Choras birželio 14 dalyvauja tragiškojo birželio minėjime, kuris rengiamas 2 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Nuotr. Liudo Tamošaičio

MAIRONIO MOKYKLA 
BAIGĖ MOKSLO METUS

Maironio lituanistinė mokykla 
Nevv Yorke mokslo metus baigė 
birželio 6. Tą dieną ji išleido savo 
33-čią abiturientų laidą.

Programa buvo tokia. Ją 
pradėjo moky klos vedėja Vida 
Penikienė. Į prezidiumą pak
vietė: vysk. Paulių Baltakį, 
OFM, Lietuvos gen. konsulą 
Anicetą Simutį, LB Nevv Yorko 
apygardos pirmininką Aleksan
drą Vakselį, Lietuvių Bendruo
menės švietimo tarybos atstovę 
Danutę Bobelienę, mokyklos 
kapelioną Tėv. Ant. Prakapą. 
OFM, klasės auklėtoją Alfonsą 
Samušį, tėvų komiteto pirminin
ką Anatolijų Garbauską.

LINDEN, N.J.
PAGARBA VEIKLIOSIOM

Per eilę metų tvirtai įsijungusi 
į vietos LB veiklą Danguolė 
Didžbalienė, būdama LB Ne- 
vvarko apylinkės pirmininke ir, 
pradedant IX-ja JAV LB taryba, 
vis perrenkama jos nare LB Nevv 
Jersey apygardoj, paskutiniuoju 
metu pasiekė žymių laimėjimų 
ir savo profesinėj srity. Su vyru 
Romu užauginusi, išmokslinusi 
ir į savarankų gyvenimą išleidusi 
tris vaikus, ji pasiryžo susikurti 
patrauklesnę ir geriau atlygina
mą profesiją. Anksčiau jos įsigy-

PABALTIEČIŲ 
STOVYKLA

Pabaltiečių Jaunimo Sandrau
gos stovykla įvyks birželio 11 - 
14 dienomis Nevv Hampsbire 
valstijoje.

Stovykloje sutiko dalyvauti 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis, Estijos konsu
las dr. Aarand Roos, Latvijos di
plomatinis pareigūnas, antrasis 
pasiuntinybės sekretorius Janis 
L’sės, advokatas VVilliam 
Hough, kuris parašė labai svarbų 
teisinį veikalą apie Pabaltijo val
stybes ir jų neteisėtą okupaciją 
ir Amerikos latvių Public Rela- 
tions direktorius Ojars Kalnins.

Norintiejo stovykloje dalyvau
ti gali skambinti Rimai Silėnaitei 
202 364 - 6424, o nuo birželio 
11 (ketvirtadienio) vakaro sto
vyklos telefonu 603 - 938 - 9807.

Stovykla “Piesaule” yra Brad- 
ford, N.H., netoli Concord mie
sto.

Kviečiamas jaunimas ir vyre
snieji pasinaudoti šiuo Pabaltijo 
jaunimo renginiu.

Pranaiti, kad mano gyvenimo bendrakeleivis

MYKOLAS NAGURSKIS 
su iluo pasauliu atsiskyrė birželio 5 dienę.

Danutė Venclauskaitė

Tada mokytoja Genė Gedmi
nienė perskaitė mokytojų tary
bos protokolą. Pagal tą protokolą 
nutarta atestatus išduoti: Laurai 
Kirkylaitei, Dainiui Marijošiui, 
Aleksandrui Maldučiui, Rimai 
Naronytei, Zitai Sidaitei ir 
Arūnui Ulėnui. Pagal egzaminų 
rezultatus geriausias mokinys 
yra Aleksandras Maldutis.

Po to išleidžiamieji atėjo į 
salę. Jie pradžioje kiekv ienas pa
skaitė ištraukas iš Maironio poe
mos “Nuo Birutės kalno . Tada 
jiem įteikė atestatus ir apdova
nojo knygomis bei LB nario kny
gele.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
vysk. P. Baltakis. Liet. gen. kon-

toji N.J. State Kean kolegijoj 
mokytojos profesija dėl pasikei
tusios tėvų ir mokinių pažiūros 
į juos supančią aplinką ir pati gy
venimą pasidarė didelės ner
vinės įtampos reikalaujančiu 
pašaukimu.

Padirbusi kurį laiką konsul
tante didelėj McGravv-Hill In
formation Systems korporacijoje 
Nevv Yorke ir vėliau apie metus 
laiko ten pat indeksavimo redak
tore. ji buvo paaukštinta į tos 
korpracijos SvveetSearch sky
riaus vadovę (manager). Šis sky
rius yra plečiamas, ir jai teks va
dovauti kitų 8 indeksavimo re
daktorių darbui.

Augant kompiuterių panaudo
jimui visose civilizuotų kraštų 
gyvenimo šakose, Danguolės 
tarnybos korporacija ryžosi pa
naudoti kompiuterius milžiniš
kai galybei konstrukcijos pra
monėj naudojamų įvairių gami
nių, įrankių ir medžiagų suin
deksuoti, nes tai įgalins tuoj pat 
susirasti pageidaujamą objektą, 
sužinoti jo gamintoją ir kaštus ir 
kur jį galima įsigyti.

Danguolė yra vien tų, kuriai 
netrūksta energijos vadovauti 
LB apylinkei ir jos veiklai, daly
vauti vietos vyčiuose ir niekada 
neatsisakyti darbo įvairiem, vie
toj iškilusiem ar kieno nors auk
ščiau užplanuotiem darbam 
atlikti. Dirbdama mokyklų siste
moj, ji per eilę metų suorgani
zuodavo prie aukštesniųjų mo
kyklų gausiai lankomus vakari
nius lietuvių kalbos kursus suau
gusiom.

Gero vėjo ir toliau sėkmingai 
buriuoti dideliuose korporacijų 
vandenyse.

K.J. 

sulas A. Simutis, LB apygardos 
pinn. A. Vakselis, švietimo tary
bos atstovė D. Bobelienėir tėvų 
komiteto pirmininkas A. Gar- 
bauskas.

Tada Nevv Yorko tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis scenoje 
pašoko 8 ar 9 šokius, Vadovavo 
ansamblio mokytoja ir vadovė 
Jadvyga Matulaitienė.

Programai pasibaigus, pra
sidėjo vaišės, loterijos, pasilink
sminimas. Baigusių tėvai ir tėvų 
komitetas labai gražiai papuošė 
stalus. Valgiai buvo kuo puikiau
si. Šokiams grojo brolių Kezių 
orkestras.

Gaila, kad tą dieną buvo labai 
karšta. Ir salėje dėl techniškų 
kliūčių buvo labai karšta. (A. S.)

LATVIŲ OPEROS PREMJERA
Latvių kompozitoriaus Al- 

freds Kalninš muzikinės dramos 
Salinieki (Salos gyventojai) 
premjera įvyks 1987 birželio 13, 
šeštadienį, 2 vai. popiet Lehman 
Meno centre (Lehman Center 
for the Performing Arts) Bedford 
Park Blvd. West, Bronx, N.Y.

Premijeroje dalyvauja ir so
prano partiją dainuos Marytė Bi- 
zinkauskaitė ir kiti solistai, Nevv 
Yorko latvių koncertinis choras 
ir Bronx’o Meno Ansamblio or
kestras. Diriguos Andrėj Jan-

SĖKMINGA RINKLIAVA

LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS BOSTONE

Bostone Vasario 16 minėjime 
ir per organizacijas surinkta 6729 
dol. Vykdant aukotojų nurody
mus aukos paskirstytos: ALT-ui
— 1945 dol., LB-nei — 2345 
dol., VLIK-ui — 2014 dol. ir ki
toms organizacijoms 425 dol.

Aukojo šie asmenys tokiomis 
sumomis:

350 dol. — J. Vasys, 300 dol.
— J. A. Rasys, 220 dol. — R. R. 
Veitas, 210 — A. E. Chaplikas, 
200 dol. — Br. I. Veitas, 150 
dol. — V. Žiaugra, po 110 dol.
— A. Andriulionis, V. Ketura- 
kienė.

Po 100 dol.— Fl. Casper, G. 
V. Čepai, R. Bričkus, K. Deve- 
nis, D. Ivaškienė, V. Izbickas, 
Č. Mickūnas, I. Mickūnienė, 
Ph. Mickūnas, S. V. Minkai, L. 
Rudžiūnas, Stepono Dariaus Po
stas, J. Štūopis.

80 dol. — A. A. Januškos.
Po 75 dol. —T. C. Aleksoniai,. 

J. Čereška, B. Galinis, S. D. 
Neidhardt, T. R. Štuopiai, E. L. 
VVeingortin.

Po 60 dol. — E. S. Cibai, J. 
Dabrila, J. Gimbutas, A. E. 
Griauzdės, V. Kubilius, J. 
Lešinskienė, J. A. Starinskai.

Po 50 dol. — A. Astravas, J. 
Balčiūnas, Alg. Budreckis, V. 
Eikinas, A. Girnius, J. Girnius, 
N. C. Kazakaičiai, dr. J. Mikalo
nis, Sandaros 7-ta kuopa, S. E. 
Santvarai, R. Veitaitė, M. Žiau
gra.

Po 45 dol. K. Nenortas, R. Ru
dis.

Po 40 dol. — M. Norkūnienė, 
B. Paliulis, P. Paliulis, A. O. D.

Įamžinimas Lietuvių Fonde
Gegužės 23 mirus Vladui No

reikai, atsisveikinimas su juo 
į vyko gegužės 26 Caspero laido
tuvių namuose. Ten apie velionį 
kalbėjo Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis. Mirusiojo 
įamžinimui Lietuvių Fonde lan
kytojai suaukojo 210 dolerių. O 
gegužės28 So. Bostone mirusios 
Petronėlės Kurapkienės
įamžinimui Lietuvių Fonde 
suaukota 220 dolerių. Tai pra
smingas mirusiųjų pagerbimas, 
vietoje gėlių skiriant aukas Lie
tuvių Fondui mirusiojo įamžini
mui toje finansinėje lietuvių in
stitucijoje, kuri rūpinasi lietu 
vybės išlaikymu ir mūsų tautinės 
kultūros populiarinimu bei ug
dymu.

Nijolės Sadūnaitės naują 
knygą “A. Radiance in the Gu- 
lag”, reklamuoja Trinity Com
munications biuletenis Trinity 
Gommunications yra katalikiška 
knygą leidykla. Viename savo 
biuletenyje - Nevv Titles, ši 
Sadūnaitės knyga aprašoma pir
mame puslapyje. Įdėta ir au
torės nuotrauka, trumpai 
aprašomas knygos turinys, nuro- 
domalmygos dydis ir kaina. Šios 
leidyklos adresas: Trinity Com
munications, P.O. Bcx 3610. 
\lanassas, Va. 22110-0973. Kny
gos kaina.: įrišta į kietus viršelius 
— 9.95 dol., popieriniais virše
liais — 5.95 dol.

sons.
Šis veikalas pagal Arthurs 

Krūminš libretto yra kompozito
riaus Alfreds Kalninš antroji 
opera parašyta 1924 ir Latvių 
Nacionalinės Operos scenoje 
Rygoje pastatyta 1926 vasario 10 
dirigwja.nt pačiam autoriui.

Salinieki yra chorinė-muzi- 
kinė drama, kurioje choras turi 
vedamą vaidmenį.

Pramatyta šį veikalą parodyti 
Vokietijoje su Neurenberg sim
foniniu orkestru.

Ščiuhi, A. J. Vasys.
Po3-5 dol. — S. Augonis, K. 

B Bačanskai, F. L. Kontautai, 
A. G Simonaičiai.

Po30 dol.—A. Andriušienė, 
T. Bogušienė, H. Čepas, D. 
Izbidaitė, B. Kristukaitienė, 
Pr. Lešinskas, A. Mažiulis, J. 
Sonda, T. Stankūnaitė.

Po25 dol. — G. Banaitis, J. 
Dačys, Nl. Dapkus, J. Kapočius, 
Č. Kiliulis, S. Liepas, M. Šima- 
vičius, J. Škudžinskienė, Alg. 
Šmitas, E. Valiukonienė, P. E. 
Zičkai, A. Zikas.

Po 20 dol. — D. Averka, S. 
Baltušis, kun. A. Baltrushunas, 
I. Baranauskas, R. Baranauskas, 
O. Bartašiunas, F. Grandelytė, 
S. Griežė-Jurgelevičius, R. 
Izbickas, B. A. Kamantauskai, S. 
E. Kazlauskai, V. Lešinskaitė, 
V. Levickaitė, A. Matijoškienė, 
Ed. Matjoška, V. Noreika, P. 
Račhuskas, J. Skabeikis, J.V. 
Starinskai, V. Strumskas, I. UI- 
paitė,J. Virbickas.

Po 15 dol. — E. Kaminskas,
O. Mučinskienė. A Petrutis, P. 
Plikšnys.

11 dol. — Bostono Lituani
stinės Mokyklos mokiniai.

Po 10 dol. — V. Aukštikal- 
nienė, K. L.. Bačanskai, Bostono 
vyčiai, J. Dūda, M. Goštautas, 
A. Gustaitis. S. Griganavičius, 
O Ivaškienė, P. Jakutienė, Ja- 
nuškiai, A. Kazakaitis.G. Klei
nas,!! M. Kruopiai, L. Lendrai- 
tis, A. Levickienė, J. Liutkonis,
P. Nikolskis, S. Račys, K. Šid-

Dr. Saulius E. Cibas
Gegužės 16 - 19 dr. Saulius 

E. Cibas dalyvavo metiniame 
Amerikos onkologų (vėžio ligos 
specialistų) organizacijos 
(ASCO) suvažiavime Atlantoje, 
Georgia. Ten jis padarė praneši
mą ir pateikė rezultatus savo ty
rinėjimų į naujus metodus 
atpažinti piktybines ląsteles, ku
rios vystosi smegenyse. Už šį 
darbą jis laimėjo specialų 
pažymėjimą ir 1,000 dolerių pre
miją, skirta Upjohn bendrovės. 
Jo pasiekti tyrinėjimų rezultatai 
artimoje ateityje bus paskelbti 
medicinos žurnale American 
Journal of Clinical Patology.

H. Čepo auka
Įsijungdamas į akciją įamžinti 

Lietuvių Fonde mirusį Antaną 
Matiošką, jo bendradarbis Hen
rikas Čepas paaukojo 50 dol. 
Jiedu daugelį metų kartu dirbo 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkės valdybose, So. Bo
stono Lietuvių Piliečių draugijos 
valdyboje ir kitosepfganizacijo- 
se. Šiuo pavyzdžiu kitų galimai 
skubesnis atsiliepimas paskubin
tų pradėtos akcijos užbaigimą. 
Aukos siųstinos: Mr. P. Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA. 
02402 arba tiesiog į Lietuvių 
Fondą, 3001 W. 59th St., Chica- 
go, IL 60629.

Tragiškųjų birželio 
įvykių sukaktis

Gegužės 31 laidoje Laisvės 
Varpas kreipė dėmesį į Tragiškų
jų birželio įvykių sukakties 
minėjimą tokiu būdu, kuris su
domintų ta sukaktimi mūsų jau
nesniąją kartą ir šio krašto viešąją 
opiniją. Programos vedėjas Pe
tras Viščinis stipriai pabrėžė, 
kad rengiami minėjimai tik pa
maldomis ir susirinkimais po jų 
tiesioginio tos sukakties 
minėjimo tikslo nepasiekia, nes 
į tokius minėjimus tesusirenka 
stipriausi mūsų patriotai, o už jų 
ribų lieka tie, kurie mažiausiai 
apie juos žino. Mūsų tikslas — 
pasiekti tuos, kurie tų įvykių dar 
nesuvokia ir nesupranta jų pa
sekmių lietuvių tautos gyveni
me. Kai prieš 47-nerius metus 
raudonoji Rusija okupavo Lietu- 

lauskas, J. J. Skabeikiai, L. Švel- 
nys, J. M. Valantukevičiai, O. 
Vileniškienė, J. Vizbaras, V. Vi
zbaras.

Po 5 dol. — B. Baronaitė, T. 
Janukėnas, V. Lalas, J. Regan. 
J. Sirutavičiūtė, L. Tvirbutienė, 
E. Vasyliūnienė.

Kiti aukojo anoniminiai arba 
mažesnėmis sumomis.

Bostono ALTas dėkoja vi
siems.

_ memdch

‘A.rpber Hdidays’’
1987 M. EKSKURSUOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEVV 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

Liepos 7-24 — Maskva 2, Vilnius 5, privačiu autobusu 
per Pabaltijį iki Leningrado — $1956.00
Spalio 6 - 23 — Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 
Helsinki 1 — $1725.00

Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 —
722 - 1300 (Toli Free)
Iš Massachusetta ir Kanados skambinkite 1 - 617 - 268 - 
8764.

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

Prices are based on double occupancy and aro aubjoct to 
changes.

vą, ji tikėjosi, kad ilgainiui jos 
padarytos mūsų tautai skriaudos 
bus primirštos. Mes neturėtume 
leisti, kad tai atsitiktų. O atrodo, 
kad taip gali įvykti, kai vyresnioji 
mūsų karta traukiasi iš gyveni
mo, o jaunesnioji tėvynėje ir 
išeivijoje daugiau ar mažiau tai
kosi prie naujų gyvenimo sąlygų. 
Apie tai teisingai pasisako Bro
nys Raila, kurio kalbos ištraukos 
įjungtos.

Pažymėtina, kad kasmet 
Laisvės Varpas plačiai mini Tra
giškuosius birželio įvykius ne tik 
sekmadieninėse savo programo
se, bet taip pat specialiomis radi
jo programomis anglų kalba įvai
rioms amerikiečių radijo sto
tims. tokiomis radijo programo
mis turėtų rūpintis ir kiti.

Pagarba minusiems
Mirusiųjų pagerbimo dienos 

išvakarėse Laisvės Varpas 
gegužės 24 d. laidoje žymią pro
gramos dalį skyrė ryšiams su mi
rusiais, ypač žuvusiais dėl 
laisvės. Programos vedėjas Pe
tras Viščinis ryškino mirusiųjų 
pagerbimo tradicijas šiame kraš
te ir Lietuvoje.

Šios mintys palydėtos Antano 
Vanagaičio pagal Vinco Myko
laičio Putino žodžius sukurta 
malda už žuvusius. Maldą atliko 
Dainavos ansamblis. T o 1 i- 
mesnėje mirusiųjų pagerbimo 
programoje perduota preziden
to Lincoln pasakyta kalba Getty- 
sburge, o taip pat kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto kalba, 
laidojant Lietuvos savanorius 
žuvusius už Lietuvos laisvę.

Pirmoji kalba buvo atlikta akt. 
Jurgio Blekaičio, o antroji — akt. 
Henriko Kačinsko. Visa miru- 
siems skirta programa užskleista 
Juozo Tallat-Kelpšos harmoni
zuota lietuvių liaudies daina “Už 
aukštųjų kalnelių”, kurią atliko 
sol. Eduardas Kaniava su liau
dies instrumentų ansamblių.

renginiai
Birželio 14 d. Tragiškųjų 

birželio įvykių minėjimas. 10:15 
v. r. šv. Mišios Šv. Petro 
bažnyčioje. Po pamaldų minėji
mas parapijos salėje.

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

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petrss 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.
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Gediminui ir Audronei Miką-Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
birželio 14, sekmadienį. Birželio 
trėmimų minėjimas. Pradžia 2 v 
popiet. Rengia LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba.

Tragiškojo birželio minėjimas 
bus birželio 14. Pamaldos 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Kultūros Židinyje akademija 
— 2 vai. Čia minėjimų atidary s 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, LB apygardos valdybos 
vicepirmininkas. Invokacijų su
kalbės tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Po to visi eis prie 
Laisvės paminklo — kryžiaus, 
kur bus padėtas vainikas. Grįžus 
į :>alę, toliau minėjimui vadovaus 
Aleksandras Maldutis, kuris šie
met baigė Maironio lituanistinę 
mokyklų. Paskaitų skaitys Vytau
tas Volertas, dabartinis LB kraš
to valdybos pirmininkas 
Meninėje dalyje dalyvaus X Y 
vy rų choras Perkūnas, vadovau
jamas muziko Viktoro Ralio, ir 
solistė Rasa Bobelytė-Brittain. 
Organizacijos prašomos
minėjime dalyvauti su vėliavo
mis.

Liet, generalinis konsulas 
Anicetas Simutis daly vaus tra
giškojo birželio minėjime ir pa
sakys trumpų kalbų, pritaikytų 
momentui.

Lietuviškus pietus bus galima 
gauti Kultūros Židinyje birželio 
14, sekmadienį, nuo 12 vai. iki 
2 vai. Pietų šeimininkė E. Ke- 
zienė.

Lake VVorth, Fla., lietuvių 
klubas Darbininkui atsiuntė 25 
dol. aukų. Atsiuntė pats klubo 
pirmininkas V incas Dovydaitis. 
Darbininko administracija už 
aukų nuoširdžiai dėkoja.

Kun. Antanas Rubšys, Man- 
hattano kolegijos profesorius, 
parašė naujų knygų apie Islamų. 
Knyga spausdinama pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne. Jos 
spausdinimo darbai baigiami dar 
šį mėnesį.

Kun. Antanas Račkauskas, 
dabar gy venus Sunny Hills, Fla., 
kitų savaitę atvy ksta į Brookly nų 
ir sustos Apreiškimo parapijos 
klebonijoje. Čia per visų vasarų 
patarnaus parapijai

Algis ir Jūrate Liobiai 
gegužės 30 susilaukė sūnaus — 
kuriam duotas vardas Aleksas 
Vytas. Jūrate yra Vytauto ir 
Giedrės Kulpų dukra

KASA, lietuvių kradito unija, 
Vasario 16-tos gimnazijai pa
skyrė 1(XX) dol Čekis bus įteik
tas birželio 19 pačioje V asario 
16-tos gimnazijoje, kai ten lan
kysis ekskursija iš New Yorko. 
Tai ekskursijai vadovauja Romas 
Kezy s.

Kapų lankymo diena, suorga
nizuota N.Y. ramovėnų, buvo 
birželio 6, sekmadienį, 11 vai 
pranciškonų koplyčioje buvo pa
maldos, kurias aukojo Tėv. Anta
nas Prakapas, OFM. Po to visi 
nuvyko į Cypress Hills kapines 
Kapinėse pradžioje tėv. A. Pra
kapas sukalbėjo bendrų ilgesnę* 
maldų, o paskui lankė lietuvių 
kapus. Prie kiekvieno kapo kuni
gas sukalbėjo maldelę ir paš
lakstė švęstu vandeniu. Papra
stai buvo lankomi karių kapai, 
dabar lankė visus kapus, kur tik 
pastebėjo lietuviškų pavardę 
Taip aplankė apie 100 kapų. Po 
to grįžo į Kultūros Židinį, ir čia 
posėdžių kambaryje buvo vaišės 
ir pokalbiai. Pokalbių metu buvo 
paliesti tokie klausimai: — vete
ranų kapų lankymas, Dariaus ir 
Girėno paminklas Brooklyne 
Paminklų norima perkelti į ge
resnę ir lietuviškesnę vietų 
Vaišės ir pokalbiai užsitęsė iki 3 
vai. Daly vavo apie 40 asmenų 
Ramovėnų pirmininku dabar yra 
Alfonsas Samušis. Jis ir vadovavo 
pokalbiams ir visai tos dienos 
programai.

Muzikės Nijolės Ulėnienes 
piano mokinių du koncertai — 
rečitaliai įvyks birželio 13, šešta
dienį, Latvių Kultūros Centre. 
4 Riga Lane, Melville, Long 
Island. Pirmasis konacertas — 6 
vai. vakaro, o antrasis — 7:15 
v. v. Iš lietuvių programoje daly - 
v aus Julija Lauky tė ir Aras 
U lėnas.

KASA prašo atkreipti dėmesį, 
kad vasaros metu yra pakeistos

lauskams birželio 8 gimė sūnus 
loiiias Andrius. Jie augina duk
relę Aleksandrų. Birutė ir Jonas 
Mikalauskai, gyvenų Richmond 
H iii, N. Y. džiaugiasi savo 
anūkėliais.

Pianistės Dalios Sakaitės 
rečitalis įvyks birželio 21, sek
madienį, 3 vai. popiet Kultūros 
Židinyje, Brooklyn, N.Y. Pro
gramų sudaro: Bach, Beethoven, 
Schubert, Schumann, Vai
niūnas, Chopin ir. Balakirevv 
kūriniai.

Arūnas Čiuberkis su kitais ak
toriais pasirody s 3 vieno akto vai
dinimuose penktadienį, birželio 
12 ir šeštadienį birželio 13, 8:30 
v. v. Theatre of Our Lady of Vil
nius, Aušros Vartų parapijos 
salėje, Manhattan, X Y.

Už dr. Domų Jasaitį jo mirties 
dešimties metų sukakties proga 
buvo mišios birželio 6, šešta
dienį, 10 vai. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje.
buvo prisiminta ir a. a. Sofija Ja
saitienė, Pranas ir Emilija Vai
nauskai. Mišias aukojo tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, kuris 
pasakė ir pamokslų. Mišiose da
lyvavo apie 30 asmenų. Po pa
maldų buvo vaišės Kultūros 
Židinio mažojoje salėje.

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeiv ijoje. Žurnalų reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 8 dol. L žsaky- 
mus siųsti adresu; 341 Highland 
Blvd . Brooklyn. X Y. 11207. 
lai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuv iškaiį _ neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems

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

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

Drauge darbo valandos. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais įstaiga bus atida-

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

invokaclja — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
Paskaitė skaito — VYTAUTAS VOLERTAS 
Dainuoja — sol. RASA BOBELYTĖ-BRITTAIN 
New York o vyrų choras PERKŪNAS 
diriguojamas muziko VIKTORO RALIO

Programai vadovauja—ALEKSANDRAS MALDUTIS

Prie Įėjimo aukojama
Pietūs nuo 12 - 2 v. šeimininkė — E. KEZiENĖ
Rangia ir visus atsilankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

ra nuo 9 vai. ryto iki 7:30 vai 
vakaro. Antradieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais darbo va
landos nuo 9 ryto iki 5 vai. vaka
ro, o šeštadieniais tik iki 2 vai 
popiet.

Bronius Paliulis iš Dorche- 
ster, Mass., atsiuntė Darbinin
kui aukų 50 dol. Labai dėkojame 
dosniam spaudos rėmėjui.
Darbininkas džiaugiasi, kad iš

tikimi spaudos rėmėjai pagelbsti 
vis didesnėmis aukomis. Štai, 
Didžiuliai iš Fort Lauderdale, 
FL, atsiuntė 50 dol. (jau ne Pir' 
mų kartų), J. Daubėnas iš Jamai- 
ca, N Y, taip pat 50 dol., Vincent 
A. Kemežys iš Nashua, X.H., 
50 dol., L. Vaitkevičius iš Rich
mond Hill, NY, 50 dol., R. Pe- 
nikas iš E. N'orvvich, N Y, 50 
dol., Robert S. Boris iš Bloom- 
field Hills, MI, 50 dol. ir Vidas 
J. Nemickas iŠ Riverside, IL 40 
dol.

PIRŠLYBŲ BIURAS
Kam vienai - vienam vargelį 

vargti, jei jį galima pasidalinti su 
mylimu partneriu. Nurodykite 
savo ir pageidaujamo asmens 
charakteristikas, amžių ir savo 
adresų, mes surasime jums gyve
nimo draugę-draugų. Mūsų 
adresas: VEDYBŲ BIURAS. 
9141 Carlyle Avė., Surfside. 
Florida 33154 USA

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

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

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

įvairius dokumentus verčia j 
rusų kalbų Regina Savickaitė- 
Bork, 84 - 2096 Street, VVoodha- 
ven. N Y 11421, tel 718 805 
3612

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y., organizuoja ek
skursijų su šešiais autobusais į 
Atlantic City birželio 19, penkta
dienį. Autobusai išvyks nuo M. 
Valinskienės laidotuvių namų ir 
V. Atsimainymo bažnyčios 8 vai. 
ryto. Kelionė autobusu, pietūs 
ir teatro vaidinimas kainuos tik 
5 dol. Rezervacijas priima Elena 
Matulionytė 718 326.- 2298, Ma
rytė Šalinskienė 718 296 - 2244, 
Jonas Adomėnas 718 497 - 5212.

Patiksliname. Darbininko 
praeitame numeryje po pirmojo 
puslapio nuotrauka parašyta — 
N.Y. LAK komanda pasiruošusi 
rungtynėm prieš Toronto Arų, 
turi būti prieš Toronto Aušrų. 
Paskutiniame puslapyje po žai
dynių komiteto nuotrauka pa
rašyta Nijolė Nenortienė, turi 
būti Nijolė Naronienė. Už klai
das atsiprašome.

Televizijos 4 kanale gegužės 
27 buvo rodoma vaizdajuostė iš 
Rygos, kaip ten reiškiasi latvių 
jaunimas. Tas jaunimas apsi
rengęs “džinsais”, šoka moder
niuosius amerikiečių šokius. Ko
mentatorius aiškino, kad jauni
mas taip pat pasipila į gatves, 
šaukdamas — laisvės, laisvės!

Remkime Tautos Fondų ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mų. Jie pasiekia visų laisvųjį pa
saulį informuodami apie tikrų 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimų. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 

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

MIŠIOS UŽ RAŠYTOJUS

Birželio 9 d. pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne buvo atlaiky
tos mišios už rašytojo Stepo Zo- 
barsko sielų jo mirties metinių 
proga. Mišias užprašė Nevv Yor
ko apylinkės lietuviai rašytojai. 
Taip pat jų iniciatyva vasario 
mėnesį buvo atlaiky tos mišios už 
du Lietuvoj mirusius rašytojus 
—Juozų Grušų ir Alę Sidabraitę 
(Žalinkevičaitę-Petrauskienę).

KASA DALYVAUS ROMOS IŠKILMĖSE

Romoje birželio 26, penkta
dienį, Šv. Kazimiero lietuvių ko-

Su “Vyties" kelionių agen
tūros vadovaujama ekskur
sija į Romų vyksta ir keli Kredito 
Unijos KASOS direktoriai bei at
stovai. Dviejų savaičių ekskursi
jos grupė aplankys eilę vietovių 
Vokietijoj, Šveicarijoj ir Italijoj. 
Keliaujant per Vokietijų, bus 
aplankyta Vasario 16-tos gimna
zija, kuriai, kaip įr pernai, bus 
įteikta 1000 dolerių KASOS auka 
vienintelės lietuvių gimnazijos 
išeivijoje paramai.

Birutė ir Adolfas Venskai iš 
Paryžiaus yra atvykę į Nevv Y or
kų pas dr Aldona Janačienę, kuri 
yra Birutės sesuo. Birželio 6 jie 
dalyvavo pamaldose už dr. 
Domų Jasaitį. Pamaldos buvo 
pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje. Po pamaldų apsilankė 
Darbininko administracijoje ir 
tėv. Petrui Baniūnui, OFM, 
Darbininko administratoriui, 
įteikė 50 dol. aukų. Darbininko 
administracija už aukų 
nuoširdžiai dėkoja.

legijos patalpose 4 vai. po pietų 
įvyks atkeliavusių svečių priėmi
mas ir susipažinimas prie sūrio 
ir vyno vaišių stalo. Šiom vaišėm 
2000 dolerių aukų paskyrė KA
SOS Kredito Unija, kaipo geros 
valios ir solidarumo žestų Lietu
vių Krikščionybės 600 metų ju
biliejaus rengėjam ir iš viso pa
saulio suvažiavusiem lietuviam. 
Savo parama ir dalyvavimu Kasa 
stengiasi prisidėti prie istorinės 
jubiliejaus šventės rengimo ir 
kartu praturtinti atvykstančiųjų 
prisiminimus bei įspūdžius.

BATUNas Baltų organizacija 
prie J.T. išleido 3 menininkų 
estės, latvės ir lietuvio kūrinių 
korteles (be parašų). Tinka įvai
riom progom. 9 kortelių kaina 8 
dol. Persiuntimui pridėt 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Estų dailininkės Sirje Okas Ainso kūrinys — “Benamiai”, 
aliejus ant drobės. Šį paveikslų kaip atvirukų išleido BATUN 
— Baltic Appeal to the United Nations. Taip pat išleido lie
tuvių ir latvių dailininkų pieštus atvirukus.

ANTROJI METINĖ MALDOS

DIENA UŽ LIETUVĄ
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Baisiojo Birželio trėmimų 46 metų sukakčiai paminėti
KUR: Čenstachovos Marijos šventovėje Doylestowne, netoli

Phlladelphijos
KADA: Šeštadienj, 1987 birželio 13

PROGRAMA:

1 vai. popiet Iškilmingos mišios.
Celebruos vysk. Paulius Baltakis, O.F.M.
Pamokslų sakys kun. Kazimieras Pugevičlus Iš N. Y.
Šv. Grigaliaus Schola Cantorum choras iš New Haveno 
atliks Palestrinos Missa Rex Glorlae.
Lietuviškai giedos sol. Ona Plluškonienė iš Phlladelphijos.

3:30 vai. popiet Procesija aplink šventovę, maldos už Lietuvę, 
Švč. Sakramento palaiminimas.

Visų dienų: Tautodailės ir Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
persekiojamos Bažnyčios paroda.
Lietuviški užkandžiai kateteri joj.

Pasirodys ‘Aušrinės" taut. 
šokių grupė Iš Phlladelphijos

— VISI KVIEČIAMI
GAUSIAI DAL YVAUTI —

NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF CZESTOCHOYVA 
FERRY ROAD - DOYLESTOWN, PENNSYLVANLY 18901 

Koordinatorius: kun. Timotiejus Burksuskss, O.S.P. Tol. (215) 345-0600




