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NIJOLĖ SADŪNAITĖ VĖL RAŠO...
Penkti metai gerasis Dievas slepia mane nuo KGB objektyvo

Pietų Korėjos Prezidentui 
Chun Doo Hwan savo įpėdiniu 
paskyrus ištikimą šalininką Roh 
Tao Woo, sostinės universitetų 
studentai pradėjo jau antrą sa
vaitę trunkančias demonstraci
jas, reikalaudami tiesioginių 
prezidento rinkimų ir didesnės 
demokratijos.

Pramoninių valstybių galvų 
konferencija sutarė siekti palaip
sniui panaikinti žemės ūkiui tei
kiamą paramą jo gaminių kainom 
tam tikram lygy išlaikyti, nes 
šiuo metu yra prigaminama tiek 
žemės ūkio produktų, kad pa
saulis negali jų suvartoti.

Prezidentas Reagan painfor
mavo kongresą, kad JAV numato 
ir toliau remti Angoloj veikia
nčius Unitą partizanus, kuriem 
vadovauja Vakaram palankus Jo
nas Sawimbi.

Nors Kinija oficialiai ir neigia, 
bet Vakarai turi pakankamai įro
dymų, kad Kinija parduoda 
ginklus Iranui.

Teisingumo departamentas 
ruošiasi iškelti bylą, kad galėtų 
perimti Teamsters (vežikų) uni
jos vadovybę ir išvalyti ją nuo 
organizuotų kriminalistų dabar 
turimos įtakos.

Tūkstančiai Panamos gyven
tojų kelias dienas demonstravo, 
reikalaudami pašalinti dabartinę 
vyriausybę ir faktinai kraštą val
dantį armijos vadą gen. Manuel 
Antonio Noriega, kuris esąs 
įsivėlęs į korupciją ir į savo pir- 
matako gen. Omar Torrijos žuvi
mą.

Japonijos Toshiba korpora
cijos ir Norvegijos valstybinės 
įmonės inžineriai 1983 m. Le
ningrade laivų statybos įmonėj 
sumontavo aukštos technologi
jos sudėtingą mašiną laivų pro
peleriam gaminti. Mašina buvo 
pagaminta JAV ir įtraukta į 
draudžiamų Sov. S—gai ir jos sa
telitam parduoti įrengimų są

rašą, tačiau išradingi biznieriai 
sugebėjo apeiti muitininkus ir 
aplinkiniais keliais mašiną nuga
benti į Sov. Sąjungą.

Prezidentas Reagan, jausda
mas Izraelio interesų sukeltą At
stovų rūmų pasipriešinimą, 
atšaukė savo nusistatymą par
duoti Saudi Arabijai 1,600 Ma- 
verick raketų.

Britanijos parlamento rinki
mus, kaip ir buvo laukta, laimėjo 
konservatorių partija, ir kraštą 
valdys dabartinė min. pirmi
ninkė Margaret Thatcher. Parla
mente ji turės 100 atstovų per
svarą.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Gdanske, susitiko 
su buv. Solidarumo unijos vadu 
Lech VValensa ir pareiškė, kad 
solidarumas buvęs teisingas ko
vos už žmogaus teises pavyzdys.

Afganistano vyriausybė pa
skelbė, kad partizanai JAV Stin- 
ger raketa nušovė keleivinį 
lėktuvą su 55 keleiviais, kurių 53 
žuvo. Tokius pat transporto 
lėktuvus Afganistanas naudoja ir 
kariniam reikalam.

Ispanijos savivaldybių rinki
muose kraštą valdanti socialistų 
partija pralaimėjo 21 iš ten esa
nčių 27 didesniųjų miestų.

Prezidentas Reagan, kal
bėdamas Vakarų Berlyne pa
ragino gen. sekretorių Gorbačio
vą nugriauti Berlyno sieną, nes 
ji nepajėgs atsispirti tiesai ir lai
kui.

IR KALĖJIME JIE PILNI DVASINĖS STIPRYBĖS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios

Draudžia bažnyčioje 
garsiai melstis

Viduklė. 1985 m. spalio 3 d. 
viduklietė Adelė Jucevičiūtė 
buvo iškviesta į rajoną. Saugumo 
viršininkas teiravosi kaip ji 
drįstanti bažnyčioje garsiai mel
stis už suimtą parapijos kleboną 
kun. A. Svarinską, kitus suimtus 
kunigus, kalinius.

Čekistas tvirtino, kad baž
nyčioje negalima garsiai mels
tis už valstybinius nusikaltėlius 
kaip suimti kunigai. Mergina 
paaiškino, kad nei ji nei kiti pa- 
rapiečiai nežino jokių kun. A. 
Svarinsko ir kitų kunigų nusikal
timų. Atvirkščiai — jie matė tik 
jų pasiaukojantį darbą, kan
trybę, kovą su girtuoklyste.

Kun. A. Svarinsko dėka para
pijoje per laidotuves ir mirusių 
minėjimus dauguma žmonių ne
vartoja svaiginamų gėrimų. O 
kas suskaičiuos, kiek jie yra 
padėję tikintiesiems?!

Saugumietis laikėsi savo ir 
kalbėjo, kad Konstitucija 
draudžia garsiai melsti bažnyčio
je, reikalavo parašyti 
pasižadėjimą, jog daugiau nesi
mels. Jucevičiūtė užprotestavo, 
sakydama, jog nuo mažens ji 
meldžiasi namuose ir bažnyčio
je, ir toliau taip darys, o 
pasižadėjimo jokio nerašys.

Tardytojas domėjosi, ar mer
gina klausosi Vatikano laidų. Ji 
pasisakė klausanti ir paklausė, 
argi tai uždrausta? Saugumietis 
aiškino, kad klausyti galima, tik 
draudžiama dviese aptarinėti 
girdėtas laidas ir daryti iš jų išva
das.

Kovo 25 d. A. Jucevičiūtė vėl 
buvo iškviesta į saugumą. Vėl tie 
patys klausimai ir grasinimai, 
tačiau mergaitė jokių 
pasižadėjimų nei žodžiu, nei raš
tu nedavė.

MŪSŲ KALINIAI

Gintautas Iešmantas 
kalėjime sutiko 

kun. Alfonsę Svarinską 
Gintautas Iešmantas jau 

tremtyje, jis rašo:
“Jau penkeri metai jūsų žodis 

ir geri linkėjimai lydi mane sun
kiame kančios kelyje. Jie teikė 
jėgų ir džiaugsmo, kad mano 
auka nedingo nežinios tamsoje, 
kad yra žmonių, kuriems rūpi 
nepažįstamas žmogaus likimas.

Šiandien aš jau ištremime — 
nuo balandžio 3 d. ryto — ir tu
riu galimybę jums padėkoti už 
tą neįkainuotą dvasinę paramą, 
teiktą trumpučiais pasveikini
mais, už širdžių ir sielų šilumą, 
pasiekusią mane Uralo sniegy
nuose, nepaisant kliūčių ir gali
mų nemalonumų.

Žinoma, tik dalis jūsų laiškų 
buvo man įteikti, o paskutiniais 
metais aš jų iš viso negavau bet 
jaučiu, kad yra padėdami gyven
ti ir nė per mirksnį neprarasti 
vilties ir tikėjimo. Jie man taip 
pat skambėjo, kaip svaigus gim
tinės balsas — toks brangus ir 
mielas nelemtoje tolybėje.

Paskutinius šešis mėnesius 
buvau 36-ajame lageryje, (...) 
tėvas Alfonsas, kaip jį vadina ka
liniai visada žvalus, geros nuotai
kos, kupinas tikėjimo ir vilties.

Aš džiaugiuosi, kad likimas 
davė galimybę su juo susipažin
ti, tai nuostabios dvasinės sti
prybės, plataus mąstymo ir žavi
nčios tolerancijos žmogus, kurio 
paliktas įspūdis niekada neišblės 
iš mano atminties.

Kai žinai, kad yra tokių žmo
nių, kaip jis, darosi lengviau gy 
venti, jauti, kad iki galo ne- 
palūžtančia ir viskam pasiryžusią 
širdimi ištversi, nešdamas 
rūsčios pareigos kryžių.

Mano tremtis, kaip ir kiekvie
no kito, yra dalis šitos rūsčios pa
reigos kelio. Būdamas lageryje 
svajoji: štai išeisi ir šiaip ar taip, 
bus geriau. O kai išvydau, kur 
mane atvežė, buvau tiesiog pri
blokštas.

Vienintelis darbas — miško 
kirtimas, vežimas, plukdymas. 
Yra, tiesa, dar ir lentpjūvė, tegul 
ir nedidelė. Taigi, nė vienas dar
bas ne man. Iš pradžių gavau, 
tačiau gydytojas, sužinojęs, kas 
aš per vienas, tiesiai paklausė: 
“Ar tu žinai, supranti, kas tai per 
darbas?”

Žinoma, aš neturėjau nė 
mažiausio supratimo. Atsižvelg
damas į tai, kad mano dešinės 
rankos delnas nesveikas, reika
linga operacija, uždėjo rezoliuci
ją, pageidaujančią duoti darbą, 
kuris nebūtų susijęs su sunkumų 
kilnojimu.

Tokiu būdu atsidūriau sargo 
pareigose (toje pačioje 
lentpjūvėje), nežinau, ar džiaug
tis, ar liūdėti, bet ko gero tai pati 
geriausia išeitisTDaug laisvo lai
ko diena priklauso man, išskyrus 
vieną kitą sekmadienį ar šešta
dienį. Šiandien 4 vai. eisiu jau

Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Hartforde, Conn., buvo gegužės 17. Prie katedros 
lietuvišką jubiliejinį kryžių šventina: vysk. Paulius Baltakis, 0FM, arkivysk. John F. 
Whealon, ukrainiečių vysk B. Loston, Bridgeporto vysk. W. Curtis, Norwich vysk.
Daniel Reilly. Aprašymą žiūr. 4 psl. Nuotr. A. Dziko

17 SENATORIŲ KREIPIASI J GORBAČIOVĄ 
DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PABALTIJO KRAŠTUOSE

Senatoriaus Donald Riegle 
demok. iš Michigan) iniciaty
va septyniolika JAV senatorių 
birželio 11 d. laišku kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos kompartijos 
generalinį sekretorių Mikhail 
Gorbačiovą išreikšti gilų su
sirūpinimą dėl besitęsiančių 
žmogaus teisių pažeidimų Pabal
tijo kraštuose, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Senatoriai sakė, kad jie su di
deliu dėmesiu seka Gorbačiovo 
pastangas pravesti reformas So
vietų Sąjungoj, tačiau jie

Buv. Centrinės Afrikos impe
ratorius Botsvvan I, iš tikrųjų 
Jean-Bedel Bokasa buvo teis
mo pasmerktas mirti už savo 
tikrų ar tariamų priešininkų 
žudynes.

Kronikos Nr. 70
antrą kartą į šitą darbą. Gyvenu 
bendrabutyje dviese, su guduku 
iš Užkarpatės. Pernelyg giria ta
rybų valdžią ir peikia kapitaliz
mą. Bet tai jo reikalas. Aš nesi
leidžiu į pokalbius, su niekuo ne
draugauju. Mano padėtyje pavo
jinga, juo labiau, kad Vuktilo ra
jone aš esu vienintelis tokio tipo 
paukštis.

Panaši pozicija yra matyti, pa
togiausia. Pati gyvenvietė yra 
nemaža, sako, kad joje yra apie 
trys tūkstančiai gyventojų, 
tačiau nelabai tvarkingai iš
sidėsčiusių. Greta teka Pečiora, 
kuria vasarą plaukioja laivai, 
plukdomi sieliai. Yra berods, 
trys maisto parduotuvės, ligo
ninė, vidurinė mokykla. Namai 
mediniai, vieno aukšto išskyrus 
bendrabučius ir administraci
nius pastatus.

Pradėjau apsiprasti. Dabar jau 
ne taip viskas atrodo. Į Vuktilą 
iš Podčaijės eina autobusas (apie 
20 kilometrų) iš Vuktilos iki Uch- 
tos (118 km), skrenda lėktuvas, 
o iš Uchtos į Maskvą — tiesiogi
nis lėktuvas arba traukinys (Vor- 
kuta-Maskva). Vėliau, matyt, 
reikės susirasti atskirą kambarį. 
Kad tik žiemos nebūtų šaltos! 
Niekaip negaliu priprasti prie ša
lčių, o čia jie siekta iki 50 laip
snių. Tikiuosi, kad viskas bus ge
rai, juo labiau kad kaip pa- 

(nukelta į 2 psl.)

pažymėjo, kad žmogaus teisių 
gynėjai Pabaltijy tebėra kalina
mi, išsireiškimo laisvė slopinama 
ir Pabaltijo istorijos svarbūs 
aspektai tebėra iškraipomi ar 
ignoruojami.

Senatoriai atkreipė dėmesį į 
birželio 14 d. ruošiamą demon
straciją Rygoj prisiminti masines 
latvių deportacijas. Jie prašė, 
kad sovietų valdžia nesutrukdy
tų šios demonstracijos, kuri 
pažy mi svarbų momentą Pabal
tijo žmonių istorijoj.

Nesikišimas į rengiamas de
monstracijas būtų reikšmingas 
įrodymas Gorbačiovo įsipareigo
jimo vykdyti "atvirumo" (g/a- 
snost) politiką bei jo valdžios 
užsiangažavimo užtikrinti išsi
reiškimo bei susirinkimo laisves, 
tęsė senatoriai. Kitas toks įrody-

11.—

Kaliniai ižmoko 
lietuviškai

jauni kaliniai, kaip ukrainietis 
Zorian Popadiuk, gerbdami 
poną Petrą, konclageryje išmoko 
lietuvių kalbą. Iš nutrėmimo Zo- 
rianas gražia lietuvių kalba pa
rašydavo man laiškus.

Tas gražios dvasios jaunuolis 
po 9 Gulago kančių metų, 
nežiūrint, kad kalinamas susirgo 
plaučių džiova ir nutrėmime jam 
išpiovė plaučių dalį, vėl buvo 
nubaustas 15-kai metų nelaisvės 
už tai, kad liko ištikimas tiesai.

Zorian Popadiuk dabar kalina
mas U ralo 36 konclageryje kartu 
su mūsų kunigu Alfonsu Svarin
sku. Čia taip pat yra ir kitas uk
rainiečių sąžinės kalinys Ovsien- 
ko Vasil Vasiljevič, nuteistas jau 
trečią kartą. Zoriano motina 
mirė, nepakeldama pakartotino 
išsiskyrimo su vienturčiu 
sūnumi.

Mes darykime visa, kad pa
lengvintume sąžinės kalinių ka
nčias sovietiniame Gulage.

Dabar su Gerojo Dievo pagal
ba pasistengsiu atkurti tai, ką 
man pats Petras Paulaitis pasa
kojo, sugrįžęs iš sovietinio Gula
go-

Petro Paulaičio 
istorija

Nacių okupacijos metais P. 
Paulaitis mokytojavo Jurbarko 
gimnazijoje, dėstė lotynų kalbą. 
Jis kartu su savo mokiniais reda
gavo pogrindinį laikraštį ir anti
fašistinius atsišaukimus. Kartą į 
mokytojų kambarį atėjo gestapi
ninkai. Jie įsakė mokyklos direk
torių nuvesti juos į tą klasę, ku
rioje dirba ponas Petras.

Tai išgirdusi jauna mokytoja, 
taip pat buvusi mokytojų kamba- 

mas būtų paleidimas trijų žymių 
pabaltiečių politinių kalinių: Ba
lio Gajausko, Gunars Astra ir 
Mart Nikius. Anot senatorių šie 
trys asmenys atstovauja laisvės 
ir tiesos principams. Jų kalini
mas ir trėmimas prieštarauja ki
timo dvasiai, kurią Gorbačiovas 
yra pradėjęs įvesti Sovietų Są
jungoj.

Laišką pasirašė šie senato
riai: Donald Riegle, Paul Simon, 
Christoper Dodd, Frank Lau- 
tenberg, Alfonse D’Amato, Alan 
Dixon, John Heinz, John Kerry, 
Quentin Burdick, Dennis De- 
Concini, Daniel Patrick Moyni- 
ban, Frank Murkowski, William 
Proxmire, Paul Sarbenes, Pa
trick Leahy, Car Levin ir Pete 
VVilson.

(LIG)

ryje, tiesiausiu keliu per kitas 
klases nubėgo perspėti Petrą 
Paulaitį, kad gestapas jo ieško. 
Direktorius nekviestus svečius 
tyčia vedė gaišdamas ir tolimiau
siu keliu. Abu norėjo padėti po
nui Petrui pabėgti. O ponas Pe
tras pagalvojo, jeigu gestapas jo 
neras klasėje, įtarimas kris ant 
mokytojos ir direktoriaus.

Nenorėdamas jiems nemalo
numų, pasiliko klasėje, tikėda
mas, kad greitai bus pertraukai 
skambutis, ir jis suspės dingti. 
Deja, gestapininkai į klasę atėjo 
prieš skambutį ir liepė jam eiti 
kartu su jais. Ponas Petras pa
prašė, kad leistų į mokytojų 
kambarį nunešti iš mokinių su
rinktus sąsiuvinius. Jis tikėjosi, 
kad kartu su sąsiuviniais krūvoje 
paliks ir atsišaukimus. Nueiti lei
do, bet atsišaukimų palikti nepa
vyko.

Jį visą laiką stebėjo. Išsivedę 
iš mokyklos, įsodino į mašiną. 
Kurį laiką pavažinėjo Jurbarko 
gatvėmis, o po to nuvažiavo pas 
Paulaičio įskundėją, kuris gyve
no už miesto.

Kai privažiavo išdaviko sody
bą, vienas iš gestapininkų išlipo 
ir nuėjo pas jį. Kiti liko mašinoje 
saugoti pono Petro. Lauke lyno
jo, buvo drėgna ir šalta. Areštuo
tasis pasiprašė trumpai išlipti iš 
mašinos, norėdamas šalia jos 
užkasti atsišaukimus. Išlipti lei
do ir net jo nelydėjo. Betgi ne
buvo kur, aplinkui lygūs laukai. 
Praskleidęs ant kelio molio tyrę, 
viską užkasė ir lipo atgal į maši
ną, nes pasigedę ėmė jį šaukti.

Netrukus sugrįžo išėjęs gesta
pininkas. Įjungė motorą, bet ra
tai sukosi molyje, ir mašina ne
judėjo iš vietos.

Bevairuojant ratai užkliudė 
“slėptuvę”, ir visus atsišaukimus 
išmetė ant kelio. Gestapininkai 
pamatė ir paėmė. Visiems buvo 
aišku, kad juos užkasė ponas Pe
tras. Dabar šalia žodinio skundo 
buvo ir kaltinamoji medžiaga.

Kai mašina išsikapstė iš klam
paus molio, parvežė į jo butą kra
tai. Ponas Petras gyveno Il-ro 
aukšto kambaryje, o pirmame 
aukšte turėjo kambarį svečiam 
priimti ir apnakvydinti. J tą 
svečių kambarį jis atvedė gesta
pininkus, kurie, žinoma, kratos 
metu čia jokios kaltinamosios 
medžiagos nerado. Kratos metu 
ir jo kambarėlyje kaltinamosios 
medžiagos nebebuvo, bet to po
nas Petras nežinojo.

O buvo taip. Jo mokiniai, kai 
tik gestapas jį išsivedė, išbėgo iš 
mokyklos ir kopėčiomis užlipo į 
antrą aukštą, įlindo per langą į 
jo kambarį ir viską, kas gestapą 
domino, išnešė ir paslėpė.

Po kratos ponui Petrui liepė 
šilčiau apsirengti, bet jis, ne
norėdamas parodyti, kad dar turi 
kitą kambarį, išvažiavo tik su ko
stiumu. Vežė ilgai. Sutemo. Po 
kiek laiko pakeitė kryptį. Supra
to, kad gavo įsakymą jį vežti į 
Kauną. Pakelyje sustojo nedi
deliame miestelyje. Čia turėjo 
areštuoti dar vieną lietuvį. Poli
cijos raštinėje paliko poną Petrą 
saugomą vieno ginkluoto karei
vio, o kiti, užsakę vidurnakčiui 
gerą vakarienę su išgėrimu, 
išvažiavo.

(Bus daugiau)

Paryžiaus teisinas teroristam 
teisti nubaudė sulaikytą Direct 
action teroristą Regis Schleicher 
kalėti iki gyvos galvos už 1980 
m. dviejų Paryžiaus policininkų 
nužudymą. Kiti buvo nuteisti 
mažesnėm bausmėm, o jo brolis 
Claude buvo išteisintas.

Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher pertvarkė 
savo ministerių kabinetą.

Jugoslavijos Makedonijos 
provincijos Ilinden įmonės 
1,000 darbininkų paskelbė strei
ką. nes įmonė jau antrą mėnesį 
nepajėgė darbininkam išmokėti 
atlyginimo.
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Savaitės | 
įvykiai |

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Lietuvos liaudies dailinin

Prezidentas Ronald Reagan, 
pasiremdamas JAV Kongreso 
jungtine rezoliucija Nr. 5, 
birželio 13 pasirašė po specialia 
proklamacija, kuria birželio 14- 
oji skelbiama “Baltic Freedom 
Day”. Visi amerikiečiai kviečia
mi prisidėti prie pabaltiečių 
laisvės troškimų įvykdymo. Pre
zidentas šią tradiciją palaiko jau 
eilė metų.

Sov. S-gos mokslininkai plan
uoja saulės energiją paversti į 
elektros energiją žemėj. Tam 
tikslui jie numato išmesti į erdvę 
didelius reflektorius, kurie 
saulės splindulius atmuštų, o 
specialūs įrengimai paverstų 
juos į energiją, kurią žemėj esą 
įrengimai sukauptų ir įjungtų į 
elektros energijos tinklus. Tokiu 
planu JAV domėjosi 1960 - 70 
m., bet dėl projekto brangumo 
ir kai kurių kitų priežasčių nuo 
jo atsisakė.

kas docentas Liudas Truikys 
mirė Kaune gegužės 28. Jisai 
buvo sukūręs kelioms dešimtims 
scenos ir kostiumų eskyzus, da
lyvis nuo 1929 metų dailės paro
dų, laimėjęs valstybinę Lietuvos 
premiją už “Don Carlo” ir “Ai
dos” operų dekoracijas, už savo 
darbus buvo apdovanotas meda
liais.

— Lietuvos liaudies artistės

Leokadijos Aškelovičiūtės, iški
liosios baleto šokėjos atsisveiki
nimas su scena įvyko baleto 
spektaklyje P. Čaikovskio “Mie
gančioji gražuolė , kur šoko Au
roros vaidmenį.

— Prahos leidykla ‘ Lidove 
nekladelstvi Čekoslovakijoje iš
leido M. Slucldo romaną “Ke
lionė į kalnus ir atgal” čekų kal
ba. Romanas susilaukė gerų 
atsiliepimų spaudoje.

PREZIDENTAS REAGANAS PRIĖMĖ 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS
DELEGACIJĄ

Birželio 19 d. popietę, prezi
dentas Reaganas savo būstinėje 
( Ovai office”) Baltuosiuose 
Rūmuose susitiko su astuoniais 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus komiteto atstovais, kurių 
tarpe buvo nepriklausomos Lie
tuvos diplomatinės tarnybos va
das dr. Stasvs Bačkis. Preziden-

New Yorko ir Jonas Vaitkus iš 
Washingtono. Pasimatyme su 
prezidentu taipogi buvo prezi
dento asistentas Linas Kojelis, 
kuris šį pasimatymą lietuvių de
legacijai išrūpino.

Prieš pasimatymą su prezi
dentu, delegacijos nariai pietavo 
Baltuosiuose Rūmuose su

— Kaune kovo mėn. 27-28 
buvo surengta teatro šventė. 
Sporto halėje buvo teatralizuo
tas humoristinis koncertas, ku
riame dalyvavo saviveiklininkai
— muzikantai, dainininkai, 
šokėjai. Teatralus sveikino “Žal
girio” krepšininkai. Laisvės alė
joje vyko karnavalas. Eisenoje 
žygiavo daugybė teatro mylėtojų
— liaudies kolektyvų, dramos 
būrelių artistų. Trijose aikštėse 
vyko vaidinimai, veikė teatro lo
terija (laimėjimas — bilietas į 
vieną iš trijų Kauno teatrų). Abu 
renginius režisavo A. Norvilą, 
apipavidalino Z. Mackevičiūtė.

— Lietuvos Dailės instituto 
pedagogas Tadas Adomonis stai
ga mirė 1987 balandžio 5. Jis 
buvo nusipelnęs dėstytojas, 
meno istorikas, parašęs eilę 
straipsnių apie Lietuvos meno 
istorijos perijodus, knygas “Vin
cas Grybas”, “Lietuvos valstybi
nis dailės institutas”, “Taikomoji 
dekoratyvinė dailė” ir “Lietuvos 
meno istorijos” I dalį, kurios pa
sirodymo nesulaukė.

— Liepojos rajone, Latvijo
je, Bartos kolūkyje, medžio 
drožinius, audinius, akmens

VALDAS C. DŪČBA, lietuvis advokates. 367 LarkfleM RoadjEeet 
Northporttf, N.Y1 11731. ToL 51* 368-3740. Namą teloteiteS vatarala 
tik išimtinais attejais 816 757-2671. Naw Yo«fco ofisas Lito |ate»SM> 
M - 01 114th St, Aichmond HM, N.Y. 11410. ToL 710 441 • SS11.

DARBININKO ACMINISTRACUOJ, 341 HlgMsnd Blvd., galima įsigyti 
I iatuvlikų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, avė Minimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jsmsics Avė. (prie Foras! 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas -laMbtuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telzeira, Jr. laidotuvių direktorius, Nutv
erk offtco: 428 Lafayotte St. (Cor. Wilson Avė.), tatof. 344 * 8172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corsy Avo., SL Petorsburg Baach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, SL Petorsburg, Fla. 33707.813 345-8393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. SL Petorsburg, Fla. 33707.813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdr>t£ 
d ima i, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujo] vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Toief. 847-2323
(namų toief. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS-JONAS, ąav. Wlntor Gardon Tavbrn. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. TbW.<21 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvintėl pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška k 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor-

ko-

n, 
pa-

Italijos parlamento rinkimai 
nieko neišsprendė: nei viena 
partija nesurinko parlamento 
daugumos, todėl vyriausybė, 
greičiausiai, turės būti sudaryta 
iš tų pačių partijų. Krikšč. dem. 
surinko 33.8, socialistai — 14.2 
ir komunistai — 26.9 proc. bal
sų. Daugiausia pralaimėjo 
munistų partija.

Popiežius Jonas Paulius 
lankydamasis Lenkijoj,
reiškė, kad Vatikanas tik tada 
užmegs pilnus diplomatinius 
santykius su Lenkija, kai Lenki
jos vyskupai galės laisvai vykdyti 
savo politiką be vyriausybės 
varžymų. Vatikanas neturi pilnų 
dipl. santykių nei su viena Va
ršuvos pakto valstybe.

Vakarų Vokietijos Socialde
mokratų partijos ilgametis vadas 
VVilly Brandt atsistatydino ir 
buvo išrinktas garbės pirminin
ku, o jo įpėdiniu buvo išrinktas 
Hans-Jochen Vogei. Nepasiten
kinimas vadu iškilo, jam pasky
rus Margaritą Mathiopoulos par
tijos nuomonės reiškėją, nors ji 
nebuvo nei vokietė nei partijos 
narė.

tas pasveikino visus lietuvius de
legacijos narių asmenyje, pa
stebėdamas, kad jis gerai pažįsta 
Lietuvos tikinčiųjų būklę ir 
užjaučia tuos žmones Lietuvoje, 
kurie gina žmogaus teises.

Delegacijai vadovaująs vysku
pas Paulius Baltakis padėkojo 
prezidentui Reaganui už jo tei
kiamą dėmesį Lietuvos krikščio
nybės jubiliejui ir už jo pakarto
tinus pareiškimus lietuvių adre
su, kurie lietuvių tautai suteikia 
vilties ir įkvėpia jos narius toliau 
ginti savo religinį tikėjimą bei 
tautinį identitetą. Vyskupas Bal
takis pateikė prezidentui laišką, 
pasirašytu visų delegadijos narių 
ir žadėjo jam suteikti samšą lie
tuvių sąžinės kalinių.

Loreta Stukienė lietuvių var
du prezidentui įteikė Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus me
dalį, kurį jis žadėjo išstatyti savo 
busimoj prezidento bibliotekoj. 
Seselė Igne Marijošiūtė prezi
dentui Reaganui įteikė įrėmintą 
kopiją pogrindžio grupės Lietu
vos Jaunimo Sąjungos sveikini
mą prezidentui jo perrinkimo 
proga, kartu su sveikinimo an
glišku vertimu. Tas sveikinimas, 
kuris pasiekė Vakarus 1985 m. 
rugpjūčio mėnesį ir buvo atspau
sdintas pogrindžio spaudos leidi
ny Juventus Academica, prezi
dentui padarė didelį įspūdį.

Pasimatymui einant prie pa
baigos prezidentas Reaganas pri
minė vyskupui Baltakiui, kad pa
simatymo pradžioj vyskupas

valdžios atstovais, būtent Fritz 
Ermarth (Nacionalinio Saugumo 
Tarybos sovietų skyriaus virši
ninku) ir Paula Dobriansky (Val
stybės Departamento žmogaus 
teisių skyriaus pareigūne). Pie
tuose taip pat dalyvavo Ameri
kos Balso lietuvių skyriaus virši
ninkas Romas Sakadolskis, Linas 
Kojelis ir L. Kojelio asistentė 
Rita Bureikaitė.

Po pasimatymo su preziden
tu, Lietuvių Informacijos Cen
tro naujoje būstinėje VVashing- 
tone įvyko spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo korespondentai 
iš National Catholic News Ser
vice, National Catholic Repor- 
ter ir Cleoeland Plain Dealer, 
Amerikos balsas ir I_aisvės radi
jas taip pat atskirai pravedė pasi
kalbėjimus su delegacijos na
riais.

(LIC)

skulptūrėles, tapybos darbus ek
sponavo Skuodo liaudies mei
strai Petras Brazauskas, Adolfina 
Karalienė, Birutė Baranau
skienė, Juozas Vyšniauskas ir 
kiti. Dabar Skuodo rajone yra 25 
liaudies meistrai.

— Lietuvos valstybinis filhar
monijos simfoninis orkestras, 
vadovaujamas orkestro meno va
dovo ir vyriausiojo dirigento 
liaudies artisto Juozo Domarko, 
išvyko Čekoslovakijon į vadina
mąją šventę “Prahos pavasariu”. 
Kartu vyko antrasis orkestro di
rigentas, tarptautinių konkursų 
laureatas G. Rinkevičius, smui
kininkas, Lietuvos liaudies arti
stas R. Katilius ir pianistas P. 
Stravinskas. Po “Prahos pavasa
rio” koncertuos Slovakijoje — 
Ostravos mieste ir dalyvaus mu
zikos festivalyje Kočiceje.

S. L. K.

tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securlties Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 

įpirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadienials nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtls SL, Aubum, MA 0150. Tei. 617753 - 7232.

i NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTIČUT. — “Lietuvos Ate imk 
- n ima i”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tei. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadlenials 9 - 1<L 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayąids,
N.Y. 11364. Tei. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
maža dalele pasitarnautų Dievo 
karalystės plitimui.

Aplankiusiems mane sveikini
mu ir malda esu labai dėkingas”.

JAV, Britanija ir kitos Vakarų 
valstybės siekia pašalinti iš pa
reigų J. T. Maisto ir žemdir
bystės organizacijos direktorių 
Eduard Saouma už nesugebėji
mą vadovauti ir vedimą prieš Va
karus nukreiptos politikos.

Vakarų Vokietijos karinio 
aprūpinimo laivas Neckar, 
stebėjęs Varšuvos pakto valsty
bių pratimus Baltijos jūroj ties žadėjęs jam pateikti lietuvių 
Lietuva, buvo apšaudytas lenkų 
laivo. Trys jūreiviai buvo lengvai 
sužeisti.

Pagal sovietų “Socialističeska- 
ja Industria” žinias tolimuose ry
tuose Komsomolsk na Amūre 
miesto jaunuoliai siekė pašalin
ti iš šokių salės komjaunuolius. 
Atvykus policijai tvarkos pada
ryti, jaunuoliai užpuolė policijos 
stotį, apvertė jos automobilius, 
o policijos pareigūnai arba išbė
giojo ar buvo priversti sėdėti 
savo vietose.

f atkelta iš 1 psl.) 
stebėjau ir čia “mano gerasis an
gelas dar saugo” (...).

P. S. Išleidžiant iš lagerio, 
atėmė visus laiškus”.
Podčerje, 1986. IV. 14.

sąžinės kalinių sąrašą. Vyskupui 
Baltakiui perdavus sąrašą, prezi
dentas užtikrino, kad jis jį įteiks 
Sovietų Sąjungos vadui Gorba- 
chevui ar pavęs Valstybės De
partamento sekretorių Shultzą 
jį pristatyti Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministrui She- 
vardnadzei.

Be anksčiau minėtų lietuvių, 
delegacijoj taip pat dalyvavo Jo
nas Kavaliūnas iš Chicagos, An
gelė Nelsienė iš Los Angeles, 
kun. Kazimieras Pugevičius iš

Rašo kun. Sigitas 
Tarnkevičius

Už viską visiems ačiū. Taip ir 
norisi prisiminti šv. Jono Auksa
burnio žodžius: “Tu duodi duo
ną, o gauni amžinąjį gyvenimą, 
duodi drabužį, o gauni nemirtin
gumo skraistę, duodi praeina
nčias gėrybes, o gauni pasto
vias. .. tu daugiau gauni, nei duo
di”.

Brangiausia dovana man buvo 
Sv. Raštas. Laisvomis valando
mis skaitau ir savo širdyje svar
stau Viešpaties žodžius. Gyve
nant laisvėje buvo daug darbų ir 
rūpesčių ir daug kas likdavo 
neišstudijuota, per mažai įsigi
linta.

Dievas atvedė mane į Uralą ir 
sudarė sąlygas ilgoms rekolekci
joms, kad galėčiau geriau įsik
lausyti į Viešpaties žodžius, gy- 
vybiškiau pajusti Viešpaties 
Duonos skonį. Trys apaštalai, 
pajutę Dievo artumą sušuko: 
“Kaip gera mums čia!” Visur, 
kur mes bebūtume, — laisvėje 
ar nelaisvėje, prie altoriaus ar 
prie virtuvės puodų, — Dievo 
artuma mus pralinksmina ir pa
guodžia.

Užtarkite savo malda, kad ta 
Dievo artuma būtų mano gyve
nimo tikrovė.

Mano kasdienybėje nieko 
naujo. Žadintuvas kas antrą die
ną kelia darbui — tai mano Na
zaretas... Bandau įsijungti į

Iš Jadvygos Bieliauskienės 
laiško:

“...Triskart atkrentant, teko 
stipriai susirgti. Aukos patvirti
nimo ženklas. Siela nušvito ne
regėtai vaiskia šviesa, kuri lydėjo 
mane ir tebelydi nepatirtuose 
sunkumuose, nušviesdama nau
jom varsom į vis didesnį ir gi
lesnį savęs išsižadėjimą, o gal ir 
į pilnai priimtą auką — mirtį.

Jeigu tai įvyktų — džiūgaukite 
ir šlovinkite Viešpatį, kad ir ne- 
verčiausios tiek klydusios, 
nužeminta auka tapo priimta 
mūsų kūdikių, mūsų vaikelių iš
gelbėjimui nuo pražūtingos gir
tuoklystės su sunkaus jos paliki
mo: suirusių šeimų, beglobių, iš
sigimusių vaikų, smukusios mo
ralės, netikėjimo...

Tikėjimo malonė ir paprastam 
tikinčiajam padeda žiūrėti į kan
čią kaip į būtiną apvalančiąją 
galią. Supratau, kad kančia vai
singa tik tada, kai ją priimame 
nuolankiai, — tik tada ji atveria 
sielos akis.

Troškimas pakelti mylimuo
sius iš nuopolio įprasmina mūsų 
kančią, kurią vardan jų išgelbėji
mo, priimame džiūgaudami, ir 
patys augame meilėje vaduojami 
jos iš kančios baimės.

“Kas bijo tas dar nepakanka
mai myli”, — sako meilės apaš
talas. O kiek nelaimingųjų iške
liauja Meilei visai negimę, ne
praregėję. Kaip gaila jų! Ir 
meldžiu nuolatos, kad nubustų 
bent mirties valandoje, kad Gai-

Nevados lietuviai su bendruomenininkais iš Los Angeles 
Gegužės 3 XII tarptautiniame festivalyje Las Vegas, Neveda. 
Iš k. Alės Albaitis, Vacys Odinas, Aldona Jonynienė, Juozas 
Kojelis, Antanas Mikalajūnas, Elena Kojelienė, Dana Paške- 
vičienė. Nuotr. J. Odinienės

gavėnios rimtį ir susitelkimą. 
Kaip jęreitai bėga laikas. Kartais 
apima baimė! Viešpatie, kad tik
tai tos greitai prabėgančios die
nos nebotų tuščios, kad nors

lestingojo Dievo būtų pabudin
tos. Sveikinu visus, visus!

Visada su Jumis prie Išgany to 
jo — Eucharistinio Jėzaus kojų 
— mylimiausieji mano!”.

KVECAS 
JONAS

19 33 + i 97 6
Y. 11379"

Tasolino 

A MEMORIALS
. 66 - 86 80 ST. MIDDI.E VILFYGE. QŪEENS. \

tad

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARN AVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TE L.: 718 789 - 3300
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Tarp jubiliejų ir jubiliatų
Nutiko gi taip, kad kelių sa

vaičių bėgyje spaudą tiesiog 
suaudrino jubiliejai. Pats 
didžiausias tų jubiliejų — tai 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis. Jubiliejus bus įprasmin
tas didelėmis iškilmėmis Romo
je. Čia į popiežiaus iškilmingas 
mišias ir apeigas bus sukviesti 
visi prie Vatikano akredituoti di
plomatai, sueis raudonai pasi
puošę kardinolai, suplauks įvai
rių kraštų vyskupai, vyskupų 
konferencijų pirmininkai. Visi 
jie girdės tik viena — Lietuva 
apsikrikštijo, įstojo į krikščioniš
kų tautų šeimą.T ose didelėse iš
kilmėse bus girdimos lietuviškos 
giesmės, trykš lietuviškas entu
ziazmas.

Ir visi tie diplomatai, kardino
lai, vyskupai ir kita dignitorių 
daugybė išsineš meilę Lietuvai, 
lietuvių tautai, kuri taip sunkiai 
dabar kovoja dėl savo religinių 
teisių. Visi išeis apdovanoti paki
lia naujojo palaimintojo dvasia, 
nes arkivyskupas Jurgis Matulai
tis buvo plataus masto intelek
tualas, popiežiaus pasiuntinys, 
švietęs savo išmintimi, didele 
Dievo meile ir savo gerumu. Jo 
pavyzdys uždegs ne vieną, ir jo 
beatifikacija bu$ labai kilnus ir 
visus pakeliąs momentas visose 
iškilmėse.

Ta proga Vatikanas išleido 
pašto ženklus. Ir tūkstančiai 
vokų pasklis visame pasaulyje 
primindami Lietuvą, nunešdami 
ir lietuvių tautos problemas.

Dėkojame Dievo Apvaizdai, 
kad šitaip krikšto sukaktis iškil
mingai švenčiama, kad taip su 
mumis supažindinamas visas pa
saulis.

Šalia to didžiojo jubiliejaus 
mūsų spaudoje minimi ir kiti ju
biliejai. Tai įvairių garbingų 
asmenų sukaktys: vysk. Vincen
to Brizgio kunigystės 60 metų ju
biliejaus prel. Jono Kučingio ku

Jo Ekscelencijai
Arkivyskupui Liudui Poviloniui, 
Kauno ir Vilkaviškio Apaštali
niam Administratoriui
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
Pirmininlaii, ir visiems Lietuvos

nigystės 50 metų jubiliejus, 
prel. Juozo Tadarausko kuni
gystės 50 metų jubiliejus, kun. 
Justino Steponaičio kunigystės 
50 metų jubiliejus, kun. Romano 
Klumbio 50 metų kunigystės ir 
1.1, ir 1.1. Ir visi tie jubiliejai vyko 
kelių paskutinių savaičių laiko
tarpyje.

Visi šie jubiliatai gimę Lietu
voje, išaugo jos nepriklauso
mybės saulėje, ten išsimokslino, 
ten įšventinti į kunigus. Jie jau 
atėjo iš giliai lietuviškų šeimų ir 
tarnavo savo kraštui kaip taurūs 
patriotai lietuviai kunigai. Jie 
pratęsė tautinio atgimimo tradi
cijas, kurios slaptai prasidėjo ku
nigų seminarijose, išaugino eilę 
uolių patriotų kunigų. Ir tie pir
mieji ir kitos kartos visos su dide
liu uolumu dirbo savo tautos la
bui, dirbo, kad Lietuva būtų di
desnė, gražesnė, kad jos religin
gumas būtų gilesnis.

Toji jubiliatų karta pergyveno 
pirmąją Lietuvos bolševikišką 
okupaciją, regėjo didžiąsias tau
tos kančias, kai tūkstančiai buvo 
išvežami į Sibirą, pergyveno vo
kiečių okupaciją ir, artėjant an
trai rusų okupacijai, aplinkybių 
buvo priversti pasitraukti su 
pabėgėlių banga. Jie visi at
sidūrė emigracijoje —'■ Ameriko
je, Kanadoje ir kitur. Ir čia jie 
įsijungė į pozityvų lietuvišką 
darbą, į sielovadą. Čia ėjo kuni
gų pareigas, organizavo, veikė, 
statė, kad tik lietuviškoji ben
druomenė būtų didesnė, ge
resnė, gražesnė.

Sveikiname visus jubiliatus, 
dėkojame už jų triūsą lietuviškai 
bendruomenei, lietuviškai para
pijai, už jų pastangas ugdyti ir 
stiprinti lietuvybę.
. Šių kilnių jubiliejų proga nori
si priminti, argi tie jubiliejai 
neišjudins jaunimo, ar neatsiras 
naujų pašaukimų į kunigus, vie
nuolius, vienuoles. Visų minėtų

Vyskupams

Mylimi Broliai,

1. Jūsų tautos “Krikšto” šeši 
šimtosios metinės, kurias iškil
mingai minite šiais Dievo ma
lonės metais, tiek jums, tiek jūsų 
tikintiesiems sudaro gražią pro
gą sustiprinti tikėjimą, pagilinti 
maldingumą, atnaujinti dvasinį 
gyvenimą. Šia proga iš visos šir-

pašaukimai yra tokie prasmingi, 
tokie uždegą, nes jie tiesiog tar
nauja lietuvių tautai, palaiko jos 
dvasinius intesresus, stiprina 
lietuviškumą. Tai didelės aukos, 
didelės meilės ir didelės šviesos 
pašaukimas.

Kad jaunimas pajaustų tų 
pašaukimų prasmę ir jų didelę 
vertę, reikia jį puoselėti šeimo
je, organizacijose, jaunimo sto
vyklose. Kiek dabar ten kalbama 
apie kilnų pasiaukojimą, apie di
delę artimo meilę, tą didžiąją ir 
šviesiąją Evangeliją? Per maža 
kalbama, per maža sergama tais 
dideliais idealais, todėl jaunos 
širdys ir nejaučia pašaukimo kai
tros bei ugnies.

Šių jubiliejų proga prasiverki- 
me visi tai didžiajai pašaukimų 
idėjai, gyvai krikščionybei!

LIETUVOS
KRIKŠTAS

t

J. JAKŠTAS 4

Rusai vėlavo ir neatvyko laiku 
prie Kiesio. Nesukilo nei latviai, nei lyviai, kaip 
buvo tikėtasi. Nusivylę lietuviai turėjo grįžti.

Eiliuotos kronikos autorius pasakoja, kaip prie
kaištavo Mindaugas Treniotai dėl atliktos išdavystės 
ir kaltinoji, kad jis padarė jį magistro priešu. Smar
kiai puolė Mindaugą ir jo žmona Morta, kaltindama 
Treniotą apgavus karalių. Atsikirsdamas žmonai 
Mortai, Mindaugas vis dėlto kalbėjo: “Seksiu Tre
niotos ir žemaičių pamoka .11 Prie Mindaugo prisi
pažinimo kronikininkas pridūrė: “Daug gerų dalykų 
nutiko Mindaugui, tačiau jis juos visai užmiršo. Jis 
nepaisė garbės ir žymens, kuriais jį pagerbė magi- 

”16 seras.
Platus eiliuotos kronikos Mindaugo apostazijos 

pavaizdavimas nesiderina su kai kurių autorių įro
dinėjimais, kad Mindaugas paliko krikščioniu ir dėl 
to pagonių giminaičių buvo nužudytas. Panašiai 
samprotavo istorikai, nepaisę Livonijos ordino kro
nikininko, rašiusio apie įvykius prieš 30 m. Teisingai 
pastebėjo Ivinskis, kad jis galėjo būti gerai informuo
tas apie Mindaugą iš Lietuvoje buvusių misininkų 
ir dar pačių kryžiuočių. Vienoje kronikos vietoje 
minimas Lietuvos karalius apie 1259 m., išpuolių 
prieš ordiną vadas. Nors nėra pakankamo pagrindo 
laikyti Mindaugą buvus minimu karaliumi, tačiau jo 
žemaičių rėmimas po pasibaigusių (1259) paliaubų 
yra galimas. Šią prielaidą remia ir vienas 1413 m.

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APAŠTALINIS 
LAIŠKAS LIETUVOS VYSKUPAMS ŠVENČIANT 
LIETUVIŲ TAUTOS KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJŲ

dies gyvai ir broliškai su jumis 
vienijasi visa Bažnyčia.

Kaip įvairiomis progomis esu 
priminęs — pavyzdžiui savo 
žodyje šv. Mišių metu šių metų 
sausio 1 d.—visa Bažnyčia mini 
drauge su jumis šią taip reikš
mingą sukaktį ir drauge su jumis 
“dėkoja Dievui už šią neapsako
mą dovaną" (2 Kor 9, 15). Romos 
Bažnyčia iš visos broliškos 
Bažnyčios pasaulyje jungiasi į 
jūsų karštą padėkos maldą, kuria 
dėkojate Dievui už neįkainoja
mą ‘"Krikšto” malonę, už gyvą 
jūsų tautos atsivertimą šios ma
lonės veikimui ir už tuos 
laimėijimus, kuriuos, ji pasiekė 
šios malonės veikiama, už tą 
dvasinę jėgą ir uolumą, su ku
riuo jūsų tėvai saugojo Krikšto 
malonę ir ją ugdė šešių šimtų 
metų istorijos sūkuriuose.

Visuotinė Bažnyčia gerai 
pažįsta tą didįjį dvasinį turtą, 
kurį Lietuvos katalikų bendruo
menė yra paskleidusi ir toliau te
beskleidžia Dievo tautoje (plg. 
LG, 13). Visuotinė Bažnyčia už 
tai dėkoja ir pripažįsta, kad tame 
per šimtmečius besitęsiančiame 
Kristaus liudijime veikia Sv. 
Dvasia, kuri "Evangelijos galia 
Bažnyčią išlaiko jauną, nuolatos

ją atnaujina ir veda į tobulą vie
nybę su Sužadėtiniu — Kristu
mi”.

Kaip žinote, norėdamas išrei
kšti šią visuotinės Bažnyčios vie
nybę su jumis šio birželio 28 die
ną, tą pačią valandą, kuria jūsų 
tauta Vilniuje iškilmingai minės 
krikščionybės jubiliejų, čia ant 
apaštalo šv. Petro kapo aš pats 
vadovausiu iškilmingam minėji
mui, kurio metu man bus didelis 
džiaugsmas paskelbti palaimin
tuoju didįjį jūsų tautos sūnų ir 
ganytoją: arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį. Prie altorius S v. Petro 
bazilikoje šalia manęs bus Euro
pos žemyno Episkopatų atstovai: 
jų buvimas ir regimu būdu išrei
kš mūsų dvasinę vienybę, mūsų 
artumą su Lietuvos Bažnyčia.

2. Lietuvių atsivertimas į kri
kščionybę įvyko keletą amžių 
vėliau negu kaimyninių senosios 
Europos tautų. Patekę tarytum 
tarp dviejų varžtų tarp Rytų, iš 
kur spaudė slaviškos tautos, ir 
tarp Vakarų, iš kur veržėsi bau
ginantis Kryžiuočių Ordinas, 
jūsų protėviai jau XIII amžiaus 
pradžioje sukūrė nepriklausomą 
valstybę, kuri ryžtingai gynė 
savo nepriklausomybę ir savo 
laisvę. Šios. ypatingos politinės

Švenčiant Lietuvos krikšto 600 m. sukaktį ir šventinant jubiliejinį lietuvišką kryžių 
prie Hartfordo katedros, buvo atliktas liturginis šokis. Nuotr. A. Dziko

ir geografinės aplind>ės leidžia 
suprasti, kodėl lietuviai ilgą laiką 
priešinosi priimti Kryžių iš tų, 
kurie prieš juos ėjo su iškeltu 
kardu ir grasino juos pavergti.

Kaip tik siekdamas išvengti to 
išviršinio spaudimo, didysis ku
nigaikštis Mindaugas 1251 me
tais nusprendė priimti katalikų 
tikėjimą ir pasivedėypatingai šio 
Apaštalų Sosto globai, gaudamas 
iš popiežiaus Inocento IV kara
liaus vainiką. Tuo pat metu po
piežius įsteigė pirmąją, lietuvišką 
vyskupiją ir patvarte, kad ji būtų 
priklausoma tiktai nuo Šventojo 
Sosto. Bet Mindaugo atsiverti
mas nebuvo atitinkant, ai pareng
tas. Dėl to jis sutikopasipriešini- 
mą tautoje, kuri nepasekė 
didžiojo kunigaikščio pavyzdžio. 
Jau prieš 1260 metus vyskupas 
turėjo pasitraukti ir 1263 metais 
tragiška Mindaugo mirtis 
užbaigė tą trumpai švystelėjusį 
pavasarį.

3. Reikiėjo vėl daugiau kaip 
šimtmetį laukti, kol nušvito 
spinduliuojanti “Krikšto” diena. 
Tai buvo užmojis, ir nuopelnas 
žymiojo Lietuvos sūnaus 
didžiojo kunigaikščio Jogailos, 
kuris 1386 metaissutiko priimti 
katalikų tikėjimų ir būti pakrikš
tytas drauge su savo valdiniais. 
Už tai jis gavo Lenkijos karaliaus 
vainiką ir karalienės Jadvygos 
ranką,, tos kilnios krikščionės 
moters, kuri ir šiandien Kroku
voje yra gerbiama kaip palaimi- 
natoji. Keturių vėle snių amžių 
Lietuvos istorija yra paženklinta 
ypatinga bendra poli tinę bei re
ligine lemtimi su Lenkija.i

1387 metais karalius, kurs pa
sivadino Vladislovo II vardu, 
sugrįžo į Didžiosios Kunigaikš
tystės sostinę Vilnių ir čia 
pradėjo tautos krikščioni m o dar
bą. Reikia pripažinti, kad ir jo 
asmeninių pastaragų dėka 
žmonės masiškai priėmė krikštą. 
Tais metais buvo įkurta Vilniaus 
vyskupija, pirmuoju jos vyskupu 
paskiriant pranciškonų Andrie
jų, kuris jau anksčiau dirbo tarp 
lietuvių kaip misionierius.

1413 metais Jogaila su savo 
pusbroliu didžiuoju kunigai
kščiu Vytautu ėmė skelbti Evan
geliją Žemaitijos lietuviams. Po

šaltinis, kur rašoma apie ginčą lietuvių - lenkų su 
ordinu dėl Žemaitijos. Ta proga lietuviai - lenkai 
kalbėjo vokiečiams: “Jums atsitiko karaliaus Min
daugo laikais, kuris išbuvo krikščioniu aštuonerius 
metus ir po to vėl atsivertė (slug vvider uinb); todėl 
kai kurie krikščionys kraują praliejo".1' Liudijimas, 
tiesa, nėra tikras įrodymas, kad Mindaugas, grįžęs 
į pagonybę, būtų vadovavęs Durbės kautynėms. 
Tačiau minėjimas aštuonerių metų nuo krikšto 
(1251) iki apostazijos rodo, kad Mindaugas galėjo 
grįžti į pagonybę apie Durbės mūšio metus ir galėjo 
prisidėti prie jo. jei ir nevadovavo jam.

Įsakmiai paliudyta Mindaugo apostazija 1312 
m. Rygoje surašytame popiežiaus legato Pranciškaus 
de Moliano liudininkų parodyme.,s Jame aprašyta 
rygiečių ir arkivyskupo byla su ordinu ir įterptas 
kaltinimas ordinui dėl Mindaugo apostazijos. Kalti
nimas net pakartotinai minimas. Kryžiuočiai taip pat 
pritarė arkivyskupo bei kryžiuočių liudijimui, tik 
jie, žinoma, savęs nekaltino.

ordinas klaidingai painformuoti Romą. — iš turimų 
versmių neišrišamas klausimas ”.20

Žinoti popiežius gal ir žinojo, tačiau žinią igno
ravo tam tikrais politiniais sumetimais. Popiežius 
rašė (Čekijos karaliui Otokarui II ir ragino jį užimti 
Lietuvą, kurią Mindaugas, krikštydamasis ir karūną 
gaudamas, “dovanojo Apaštališkam sostui ir iš jo 
gavo valdyti kaip bažnyčios leną. Todėl popiežius 
kvietė Otokarą II. siekusį, pačiam popiežiui re
miant. Sv. Romos imperijos karūnos, išplėšti Lietu
vą iš pagonų ir Įjungti į bažnyčios (ir imperijos) ben
druomenę. Su šiuo siektu tikslu nesiderino aposta
zijos prisiminimas ir, todėl aplenkta.

Suminėtiems liudijimams disonansu skamba 
popiežiaus Klemenso IV 1268 m. brevė. siųsta (Če
kijos karaliui Otokarui II. Brevės žodžiai: Viešpa- 
taujant šviesaus atminimo Mindaugui (clare memo- 
ria Mendote). kuris, priėmęs krikšto sakramentą ir 
apaštalų sosto vardu vainikuotas karaliumi, buvo 
nuožmiai nužudytas piktos valios sūnų ’.19 Minėtas 
lenkų istorikas J. LatkoVskis, nepaisęs kitų šaltinių 
ir apsiribojęs tik minėta popiežiaus breve, įrodinėjo, 
kad Mindaugas pasiliko krikščioniu ir liovėsi ben
drauti su ordinu. Latkovskiu pasekė A. Alekna ir 
per jį to lenko istoriko nuomonė įleido šaknis mūsų 
istoriografijoje. Net ir toks apdairus istorikas kaip 
Ivinskis neatsipalaidavo nuo Latkovskio. Jis citavo 
brevės žodžius ir pridūrė: “Iš tiesų liktų nesupran
tama, kokiu būdu apaštališkasis sostas būtų galėjęs 
kall>ėti apie apostatą kaip apie šviesaus atminimo 
vyrą. Kokio intereso būtų galėjęs turėti Kry žiuočių

Jogailos krikštas

I
, Epizodinis Mindaugo krikštas nevedė tiesiog 

prie Jogailos krikšto. Jis buvo pereinamas reiškinys 
Lietuvos istorijoje. Lietuva paliko, kaip ir buvo, pa
goniška kovose su Vokiečių ordinu. Nei pirmo Min
daugo įpėdinio Traidenio, nei pirmų Gediminaičių 
santykiavimai su ordinu nerodė Lietuvos valstyliės 
krikščionėjimo žymių. Tiesa, nuo Lietuvos valstybės 
pradžios. XIII a. Lietuvoje buvojo vienuoliai misi
ninkai. kaip įrodinėjo vienuolijų istorijos tyrinėtojas 
V iktoras Gidžiūnas. Vienuoliai atkeliaudavo iš Vo
kietijos kartu su jų tautiečių trauka į rytus.

15. LĖK 6580-1
1b. LĖK 8587 t
17. Das Zeugenverhoer dės Franciscus von Moliano 

1312. 1912
18 Litrs ac res grstae inter Polonos ordinemque cntci- 

feronnn' 1892. II, 139 p.
19
20

Cituota iš Ivinskio. Liet, ist 191 p 
Ten pat 192 p.

poros metų Konstancos visuoti
nis susirinkimasįŽemaitiją pa
siuntė savo legatus, kad ten 
įsteigtų Medininkų vyskupiją ir 
konsekruotų pirmąjį vyskupą 
Motiejų.

Jogaila tuo tarpu , kaip doras 
ir kilmis žmogus, pasižymėjo pa
vyzdingu krikščionišku gyveni
mu, artimo meilės ir gailestin- 
gumno darbais, uoliai rūpinda
masis Bažnyčiospadėtimi. Jis iš
mintingais patvarkymais visoje 
didžiojoje kunigaikštystėje su
darė sąlygas, kad krikščioniška
sis tikėjimas galėtų laisvai sklei
stis ir klestėti.

4. “Krikštas justą tautą įjungė 
į didžiąją krikščioniškųjų Europs 
tautų šeimą, į tį * 'krikščioniją 
kuri nulėmė šio žemyno likimą, 
kurį sudaro patįbrangiausiąben
drą paveldą ir drauge pagrindą 
kurti taikingai ateičiai, ugdyti 
pažangai ir tikrajai laisvei. Tokiu 
būdu Lietuva įėjo ir į tą kultūri
nio persiformarimo srovę, kuri 
prasidėjo to arimus Europoje, 
į kultūrinę srovp, kuri buvo per
sunkta krikščioniškos dvasios ir 
atsivėrusi naujojo humanizmo 
poreikiam, kurie iš tikėjimo 
sėmėsi įkvėpimo i t paskatinimo 
ugdyti tas didžiąs-ias vertybes . 
kurios išaukštino Europos istori
ją ir per Europos žmones nešė 
pažangą kitiem* kuntinentams
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DIDŽIOJI JUBILIEJAUS IŠKILMĖ HARTFORDE
Žodžiu sveikino vysk. B. Fla- saulėtoje Floridoje ar kitoje vie-

Connecticut valstijoje gyvenę 
lietuviai jau nuo praeito rudens 
pradėjo ruoštis kiek galima iškil
mingiau paminėti Lietuvos kri
kšto 600 m. sukaktį. Pradžioje 
sudarytas veiklus komitetas, ku
riam vadovauti sutiko inž. Ignas 
Budrys, tačiau po mėnesio kito 
dėl su tarnyba surištom parei
gom buvo priverstas nuo pirmi
ninko pareigų atsisakyti Iš jo tas 
pareigas perėmė Ne\v Britam 
Šv. Andriejaus par. klebonas 
kun. Jonas Rikteraitis.

Darini įdėta daug, bet jis bus o 
apvainikuotas labai sėkmingai 
pasisekusiu minėjimu.
Minėjimo programą sudarė dvi 
dalys: šeštadienį, gegužės 16d.. 
pačioje didžiausioje ir gražiau
sioje Hartfordo koncertų salėje, 
Bushnell Memorial, įvyko me
ninė programa, kurią atliko iš 
Toronto atvykęs tautinių šokių ir 
dainų ansamblis "Gintaras”.

Programos pasižiūrėti buvo 
susirinkęs didelis skaičius lietu
vių ir jų draugų. Labai aukšto 
lygio ir sudėtingų programa Gin
taras atliko pasigėrėtinai, sukel
damas labai gero vietos spaudos 
įvertinimo. Be šokėjų, kurių rit
miški judesiai ir gražus jauni 
atlikėjai sukėlė entuziastiškus 
plojimus.

Protarpiais kelias liaudies dai
nas padainavo taip pat torontiš
kis solistas R. Paulionis. palydi
mas muz. J. Govėdo.

Šeštadienio vakare Renaissan- 
ce restorane įvyko agapė-vaišės, 
kuriose dalyvavo per 500 lietu
vių bei jų draugų.

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
įvyko centrinė jubiliejaus 
minėjimo dalis — iškilmingos 
mišios Hartfordo katedroje, ku
rias celebravo ir pamokslų pa
sakė didelis lietuvių draugas vie
tos arkivyskupas John F. Whea- 
lon. Jam asistavo keturi vysku
pai, kurių tarpe buvo ir mūsų 
vyskupas Paulius Baltakis. 
OFM. mišių pabaigoje pasakęs 
trumpų pamokslų lietuviškai, ir 
per 40 kunigų. Labai didingai 
skambėjo pamaldų metų gie
dojęs jungtinis choras, diriguoja
mas muz. Jurgio Petkaičio.

Po iškilmingųjų mišių visi rin
kosi į katedros šone esančių ai
kštę. kurioje prieš visų akis iškilo 
didingas 30 pėdų aukščio lietu
viškas kryžius. Jį pašventino vy
skupas Baltakis lietuviškai, o an
gliškas maldas atkalbėjo Bridge- 
porto vyskupas Walter Curtis.

Tuoj po šventinimo maldų 
vietos lietuvių tautinių šokių

grupė — apie 20 grakščių lietu
vaičių. atliko liturginį šokį — 
lėtais judesiais išreikštų maldų. 
Jį choreografavo Dalia Dzikienė, 
o muzikų specialiai šiai progai su
komponavo muz. Jurgis Petkai- 
tis. Visa šį kryžiaus šventinimo 
liturgija paliko neišdildomų 
įspūdį didžiulei miniai lietuvių, 
kurių susirinko per 1300, jų 
bičiuliams ir Hartfordo miesto 
gyventojams

G ražus oras ir pakili religinė

nuotaika padarė šių didžiųjų Ju
biliejinę Šventę labai įspūdingų, 
gi lietuvių pastangomis ir auko
mis pastatytasis mūsų pakelių 
kryžius liudys būsimoms kar
toms ir visiems, kurie keliaus
pro Hartfordo centre didingai į 
dangų besistiebiančių katedrų, 
lietuvių tautos gilų tikėjimų, dėl 
to tikėjimo iškentėtas kančias ir 
nepalaužiamų viltį susilaukti ne
priklausomybės ir laisvės ryto.

KVC

nagan, Athol-Gardner parapijų tovėje, bet ir toliau visa širdimi 
diręktorius kun. J. Sirois, Nuk- trokšta būti darbingu Kristaus 
ryžiuotojo Jėzaus ir Nekalto Pra- bažnyčioje, ypatingai šiuo kritiš- 
sidėjimo vienuolijų provinci- ku laikotarpiu, kada jaučiamas 
jolės sės. Rūta ir sės. Paulė. At- nepaprastas kunigų trūkumas, 
hol miesto valdybos atstovas M. Jo per 50 metų atlikti darbai yra
Davis, jubiliejaus komiteto var
du J. Krustapentus, Motinų gil- 
dos — J. Chastney, Lietuvos 
vyčių — W. Visniauskas ir Wor- 
cester 116-tos kuopos — I. Ta
ni ule vich, skautų — R. Barco- 
ine. Buvo įteiktų daug dovanų.

gyvi žmonėse ir neša ateičiai ge
rus vaisius. Jis yra pasiryžęs ir 
toliau darbuotis, kol Aukščiau
sias pašauks jį amžinoms atosto
goms. Dieve, jam padėk.

J.M.

NO BIRUTĖS KALNO. Mai

ATHOL, MASS.
Auksinis kunigystės 

jubiliejus
Kunigo Justino Steponaičio, 

Sv. Pranciškaus lietuviškos para
pijos klebono Athol, Mass., 
gegužės 31 buvo paminėta auk
sinė 50 metų kunigystės sukak
tis. Šventė praėjo labai iškilmin
gai. Joje prisimintas Dievo gar
bei ir žmonių sielų išganymui 
besidarbuojančio kunigo nuo lai
svos Lietuvos per Vokietijų, An
gliju ir dabar Amerikoje gyveni
mo kelias.

Sv. Pranciškaus parapija nedi
delė, bet gyvastinga savo veikla. 
Žmonės prisirišę prie bažnyčios 
ir savo darbštaus, linksmo ir 
rūpestingo klebono su meile at
sidavusiam kunigiškam pašauki
mui ir žmonių tarnybai.

Į jubiliejų prisirinko daug 
žmonių, ne tik vietinių ar apylin
kių. bet ir iš toliau buvo atvyku
sių, tuo parodydami savo prisi
rišimų ir pagarbų klebonui.

Prie klebonijos plevėsavo lie
tuviška trispalvė, pasitinkanti at
vykstančius. Dar gerokai prieš iš
kilmių pradžių žmonės pripildė 
bažny čių, e vėliau atvykę turėjo 
tenkintis sale po bažnyčiii.

3 vai. popiet į bažnyčių vedė 
procesijų gražiomis uniformomis 
pasipuošę Kolumbo vyčiai, po jų 
sekė .34 ministrantai. kunigai ir 
galiausiai jubiliatas su \Vorceste- 
rio emeritu vyskupu B. Flana- 
gan.

Iškilmingas padėkos Dievui 
koncelebracines mišias aukojo 
33 kunigai. Skaitymus lietuviš
kai ir angliškai atliko W. Visniau- 
skas. Pamokslų sakė Šv. Petro 
parapijos Bostone klebonas kun. 
A Kontautas, iškeldamas jubi
liato pilnutinį pasišventimų ku
nigiškoms pareigoms. Gražiai 
giedojo Worcesterio Šv. Kazi
miero parapijos vyrų choras, va
dovaujamas muzikės O. Ker
šy tės. Vyskupas B. Flanagan

priėmė jubiliato kunigystės 
įžadų atnaujinimų. Po mišių-pa- 
maldų dalyviai ir choras giedojo 
giesmę Marija, Marija.

J ubiliejinės iškilmiės buvo 
tęsiamos “Eikš Hali”. Salėn susi
rinko netoli 500jubiliato gerbėjų 
nuo Pacifiko iki Atlanto pak
raščių, Kanados. Įnešus Ameri
kos, Lietuvos ir bažnytinę vėlia
vas, Kolumbo vyčiai, skautai, 
kunigai atlydėjo jubiliatų. Rengi
mo komiteto pirmininkas J. Kru
stapentus pasveikino susirinku
sius ir programai vadovauti pa
prašė kun. A. Kontautų.

Po vysk. B. Flanagan invoka- 
cijos, sugiedota Ilgiausių metų. 
Sekė vaišės ir sveikinimai. Raštu 
sveikino arkivysk. L. Povilonis 
iš Kauno, vyskupai V. Brizgys ir 
P. Baltakis, OFM, Massachu- 
setts valstijos gubernatorius M. 
Dukakis.

Jaudinantis sveikinimas buvo 
iš Lietuvos nuo jubiliato sesers 
Marijos, kuri, motinai mirus, ju
biliatui esant 5 metų amžiaus, jį 
augino ir auklėjo, jubiliato brolio 
sūnaus kun. Gintauto Stepo
naičio ir klasės draugo kun. Va
clovo Degučio. Abu sveikinimai

Meninę programų atliko Wor- 
cester vyrų choras, diriguojant 
O. Keršytei.

Žodį tarė jubiliatas dėkoda
mas vyskupui, kunigams, rengi
mo komitetui, visiems atsilan
kiusiems, už sveikinimus žodžiu 
ir raštu, dovanas, maldas. Prisi
minė savo pastoracinį darbų įvai
riose vietovėse, karo metu per
gyvenimus, skaudų atsiskyrimų 
su Lietuva, kai 1944 spalio 12 
rytų Kaukalnyje prieš pereida
mas sienų, į dėžutę nuo degtukų 
prisipylė šventos Lietuvos 
žemės, pabučiavęs žemelę išvy
ko Vokietijon. Tų dienų pradėjo 
didžiųjų savo gyvenimo odisėjų.

Sugiedota Amerikos ir Lietu
vos himnai. Tęsėsi vaišės, sveiki
nimai ir bendravimas.

Smagu buvo klausytis, kaip 
gražiai įvertintas jubiliato pasto
racinis darbas jaunimo tarpe, 
tremties stovyklose ar išeivijoj 
— svetimuose kraštuose per 
sveikinimus iš tų, su kuriais jubi
liatui teko bendrauti.

Tenka džiaugtis, kad klebonas 
kun. J. Steponaitis, atšventęs 
auksinį kunigystės jubiliejų ne
pasitraukia į poilsį, neplanuoja 
pirkti gražių rezidencijų

PLB ŠAUKIA 
POLITINĘ KONFERENCIJA

Jau praėjo 13 metų nuo plate
snio masto pasitarimo dėl Lietu
vos laisvinimo veiklos. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba jaučia, kad ryškėjant Sovietų 
Sąjungos naujiems vidiniams po
slinkiams ir tarptautinėms gink
lų kontrolės pastangom, atėjo 
laikas esminiai pažvelgti į susida
riusių padėtį ir nustatyti ilgalai
kes Lietuvos laisvės veiklos pro
gramos gaires išeivijoje. Todėl 
PLB valdyba, remiama JAV LB, 
Kanados LB, kitų kraštų bei Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sųjun
gos valdybų, nutarė šaukti Pa
saulio lietuvių politinę konferen
cijų šių metų spalio 23 - 25 die
nomis Washingtone. Į konferen
cijų bus kviečiami veiklos puo
selėtojai. Konferencijoje bus sie
kiama išsiaiškinti svarbiausius 
išeivijos uždavinius laisvės kovo
je ir nustatyti būdus juos siste- 
matingai įgyvendinti.

PLB valdyba pavedė PLB Vi
suomeninių reikalų komisijai pa
ruošti konferencijos planų.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba

Jubiliatas kun. Justinas Steponaitis salėje dėkoja visiems. Kairėje vysk. B. Flanagan, 
dešinėje kun. A. Kontautas, kun. Z. Smilga.

Pamaldos Hartfordo katedroje Lietuvos krikšto 600 m. sukak
ties proga gegužės 17. Nuotr A. Dziko

Pasaulio LietuviąJaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE l VE PASAULIO

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

TIKTAI: $1200 USD
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LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

ronis. Poema. Išleido mecena
tai, kurių pavardės sužymėtos 
paskutiniame leidinio puslapyje. 
Iliustravo ir viršelį piešė dail. 
Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Re
dagavo ir spaudai parengė Ber
nardas Brazdžionis. Poemų iš 
lenkų kalbos vertė Faustas Ki
ršų. Išleido “Lietuvių Dienos” 
Los Angeles, CA Maironio 50 
metų mirties sukakčiai pa
minėti. Sukrauta ir platina“Dar
bininkas”, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Leidinys 
64 psl. Kaina 6 dol.

Poema pirmų kartų atspausta 
lietuviškai. Maironis jų parašė 
lenkiškai 19-jo šimtmečio gale 
vardu “Znad Biruty”.

Dažnai ano meto poetai, lite
ratai pradėdami savo kūrybinį 
darbų rašydavo lenkų kalba, nes 
jų vartojo literatūros pamokose 
ar ta kalba skaitė literatūrinius 
veikalus.

Su šia romantine poema Mai
ronis norėjo pažadinti nutautu
sius bajorus, dvarponius, kurie 
išsižadėjo savo gimtosios kalbos 
ir priminti jiems tautos didybę, 
jos praeitį.

Maironio poezijos gerbėjams 
ir lietuvių literatūros mylėto
jams šis leidinys būtinas.

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
SPORTAS 1944 -1984. Redakto
riai Kęstutis Cerkeliūnas, Pra
nas Mickevičius, Sigitas Krasau
skas. Išleido Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga’ Kanadoje, To
ronto 1986. Viršelis ir titulinis 
lapas dail. Viktoro Simanke- 
vičiaus. Technikinis redaktorius 
Sigitas Krašauskas. Tekstus rin
ko Type Master Graphics ir He- 
dino Typesetting. Spaudė J. B. 
Donaitis, Time Press Litho, 
Ltd. ŠALFASS ženklo projektas 
(1970) dail. Telesforo Valiaus.

Iki šiol tokios apimties veikalo 
neturėjome kur tilptų lietuviš
kosios sportinės veiklos plati 
apžvalga ir būtų sutelkta gau
sybė sportinio gyvenimo įvykių.

Kuklaudami redaktoriai nepa
vadino šio -501 psl. reikšmingo 
veikalo išeivijos sporto istorija, 
bet drųsiai galima tvirtinti, kad 
tai yra toji didžioji sporto istori
jos dalis, kuriai trūksta tik men
kų papildymų, pav. kad ir Au
stralijos lietuvių sportinio gyve
nimo duomenų.

Veikale dvi dalys — pirmoji 
apima Vokietijos ir kitų Europos 
kraštų sportinę veiklų, o antroji 
— Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Kanados.

Kruopščiai surinkta įvairiose 
vietovėse egzistavusių klubų 
metrika: įsikūrimas, kas tiems 
klubams vadovavo, kokias sporto 
šakas kultivavo, kokių laimėjimų 
pasiekė ir panašiai.

Daug gerų ir gražių fotografi
nių iliustracijų ir ne tik vadovų, 
bet ir klubų grupinės, ar sporti
nių momentų, ar atskirų pa
sižymėjusių sportininkų įvairio
se šakose nuotraukos

Aprašytos išvykos į Prancūzi
ją, Pietų Ameriką, Australiją, 
Lietuvą ir Vakarų Europą.

Apžvelgta pabaltiečių spor
tinė veikla. Paduota I ir II Pasau
lio lietuvių žaidynių faktai. Yra 
ir kitų su sportu susijusių straip
snių.

Prisiminti mirę sportininkai 
Yra rėmėjų — aukotojų sąrašas

Leidinys gerame popieriuje, 
geros iliustracijos ir vertas ne tik 
sportuojančiųjų, bet ir visuo
menės dėmesio.

Padėka priklauso šio leidinio 
sumanytojams, sudarvtojams ir 
bendradarbiams, kad tunme 
tokį išskirtiną leidinį
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KULTŪRA NEJPAREIGOJA PASMERKIMUI 
Vytauto Volerto, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininko, 
kalba, pasakyta balsiojo birželio minėjime Kultūros židinyje birželio 14.

5: Prie arkivyskupo jĮ
4 Jurgio Matulaičio kapo

Esame vasaros prieangyje, 
prie pat jos durų. Jau šutina kai
tra ir drėgmė.

Lietuvoje birželio mėnuo yra 
daug nuolankesnis. Pilna saulės, 
prakaitu drėgstama tik prie sun
kaus fizinio darbo. Temperatūra 
maloni. Laukai sklidini žalumos, 
kvepia ir dobilai, ir papievių žie
dai, ir šienas jau pradalgiuose.

Savo grožiu ir savo įvykiais 
Lietuvos birželis yra tarsi aštriai 
išgaląstas peilis. Kol neįsmigęs 
nekaltoje pagerklėje, blizgesiu 
traukia žvilgsnį. Vėliau baisu jo 
pusėn kreipti akis — baisu ir 
bjauru — kraujas su kančios 
gleivėmis.

Toks Lietuvos birželio vaizdas 
liks dar ne vienai mūsų kartai.

1940-siais birželyje buvo su
naikinta Lietuvos valstybinė ne
priklausomybė. 1941-siais 
birželyje prasidėjo trėmimai Si
biran, kurių tada niekas negalėjo 
įsivaizduoti. Ir dabar, net smul
kiai pasakojant, neįsivaizduoja. 
Tik už savaitės Lietuvon at
bildėjo Antrasis Pasaulinis karas 
su antruoju — šį kartą vokiškuo
ju - okupantu. Birželis pražudė 
— dar tiksliau: nužudė — dešim
tis tūkstančių lietuvių šeimų, 
kietu, baisiu vargu be kaltės nu
baudė šimtus tūkstančių ir oku
pacijoms atidavė visą Lietuvos 
šalį.

Šie įvykiai ne tamsoje, ne ty
loje vystėsi. Juos matė visa Eu
ropa ir visas pasaulis, įskaičiuo
jant Jungtines Amerikos Valsty
bes. Ar ne šis kraštas, galingas 
karo laimėtojas, Pabaltijį dova
nojo Sovietų Sąjungai Jaltos ir 
Potsdamo konferencijose?

Kai tariama, kad JAV laiduoja 
tautoms ir individams laisves, 
kalbama netiesa. Čia ne laisvės 
laiduojamos, tik kovos teisės už 
laisvę. Kovok, jei pajėgi, tau ne
trukdoma. Laimėjęs turėk lai
sves. Pralaimėjęs prieš fizinę 
jėgą ar prieš kapitalą, vergauk, 
tavo tiesos ir teisybės niekas ne
begins. Kai skelbiamos Pabaltijo

laisvės dienos, skelbiamos kovos 
laisvės dienos, bet ne pačios 
laisvės. Kai į Ameriką įleidžiami 
DP arba kiti pabėgėliai, tvarko
mas pasaulis, o ne labdaros ge
stas vykdomas.

Nė vienoje biznio organizaci
joje labdara neegzistuoja. JAV 
taip pat yra biznio organizacija, 
kurioje viską lemia vienokie ar 
kitokie interesai. Šie interesai 
vykdo negimusiųjų genocidą, jie 
prigimdė narkomanų, jie veda 
gatvėse, mokyklose, televizijos 
programose gumos pramonės 
reklamas, jie greitai užkabins 
AIDS-FREE korteles prie atla
pų, kad kiekvienas ir kiekviena 
laisvai pramogautų. Nereikia jo
kios religijos, ir kiekvienas su
pranta kur šį aplinka veda. Šian
dien ir Sodomos-Gomoros trage
dija aiškėja — nereikėjo Dievo, 
kad dingtų miestai. Patys 
žmonės susinaikino.

Šios temos nėra vien temos 
kunigams, kurie taip pat nyksta. 
Tai birželinės kiekvienos lietu
viškos pastogės temos su jauni
mu ir pagyvenusiųjų tarpe. 
Birželinės todėl, kad jos veda 
prie sunykimo, kaip vedė 1940- 
jų ir 1941-jų birželiai. Mes turi
me pareigą ir teisę labai akyliai 
stebėti — ypač jaunuose žmonė
se šis akylumas yra būtinas — 
kad lietuviai griežtai atsisakytų 
priimti dabartinę aplinkos filoso
fiją.-

-o-
Pereitą pirmadienį dalyvavau 

savo giminaičio sūnaus laido
tuvėse Cbicagoje. Dvidešimt 
trijų metų jaunuolis, užvakar 
turėjęs baigti universitetą, nu
sišovė. Jokie galai neveda į 
priežastį. Nei alkoholio, nei nar
kotikų, nei tragedijos meilėje ar 
moksle. Ramus, malonus, pa
slaugus tėvams ir svetimiems, 
gerai kalbėjęs ir galvojęs lietu
viškai. Namai tvarkingi, daugiau 
klasifikuojami į pasiturinčius, 
kaip į vidutinius, tėvas inžinie
rius ir JAV kariuomenės pulki-

VIENYBĖS IR BUDRUMO SIEKIANT
Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, O.F.M., N. Y. Lietuvių Bendruome
nės apygardos valdybos vicepirmininko, žodis atidarant baisio
jo birželio minėjimą birželio 14 Kultūros Židinyje, New Yorke

Vėl susirinkome prisiminti 
mūsų tautos didįjį skausmą — 
baisiojo birželio išvežimus.

Skausmas yra nemalonus išgy
venimas ir mes jo vengiame. Ta
čiau skausmas yra gamtos duo
ta dovana mūsų pačių naudai 
—kad išliktume. Skausmas yra 
ženklas-signalas, kad kūne yra 
žaizda, kad kūnas yra pavojuje, 
kad gyvas organizmas gali mirti, 
jeigu nebus kreipiama dėmesio 
tą pavojų pašalinti ar žaizdų gy
dyti.

Taigi skausmas verčia mus gy 
dyti savo žaizdas, atstatyti pada
rytas žalas kūnui — arba mirti...

Mūsų tauta didįjį skausmą iš
gyveno prieš 46 metus, kai ko
munizmas nusiaubė Lietuvą ir 
ją pavergė. Dalį mūsų brolių ir 
seserų išžudė, daug ištrėmė, kiti 
liko vietoje pavergti.

Mes pasirinkome tremtį. Mes 
visko netekome — liko tik mūsų 
pačių gyvybė ir skausmas, o su 
skausmu pareiga atstatyti pada
rytu tėvynei skriaudą.

Taigi čia, gyvendami laisvėje, 
turėdami visas prieinamas prie
mones, turėtume visas ' savo 
jėgas sukaupti tos skriaudos ati
taisymui. Mūsų patirtas skau
smas turėtų mus išlaikyti sti
priais.

Tačiau taip nėra — mes nesa
me stiprūs. Net šiame kraštes 
mes leidžiame save skriausti, 
leidžiame braukyti per nosį viso
kiems OSI ir panašiems užsienio 

, agentams. Kodėl? Kadangi nesa
me vieningi — kiekvienas trau
kiame į savo pusę.

Mes neklausome savo vadų, 
nesame linkę remti didelių ir 
vertingų planų savo aukomis. 
Daugiau tegu aukoja kiti. Ver
tingus planus turėtume remti iki 
skausmo — taip daro mūsų prie
šai.

Savo elgesiu mes žaidžiame 
tartum ne savo, bet priešo ko
mandoje, rinkdami taškus ne 
savo naudai. O priešas iš mūsų 
to tik ir nori.

mūsųKalbame apie 
nesėkmes. Štai dar viena. Mes 
turime spragų, silpnų vietų ir 
savo spaudoje.

Spauda yra cementas, klijai, 
kurie tautą sujungia, suklijuoja, 
nuteikia tautą vieningam darbui. 
Spauda yra vienas iš pagrindinių 
mūsų ginklų. Pasitaiko tačiau to
kių jau negerų paslydimų, kad 
tas mūsų didysis ginklas, vietoj 
šaudęs į priešą, pradeda šaudyti 
į savo pačių žmones.

Spauda, užuot bandžiusi išlai
kyti vieningumą, kurio mums ir 
taip trūksta, tyčia mus skaldo ir 
kiršina. Aiškink kaip nori: infil- 
travimu, sabotažu, apgalvotu 
bandymu griauti, ar paprastu 
neatsakingu kvailumu ar humo
ru. Rezultatas tas pats — tai kve
pia priešo planų vykdymu.

Ne! Išeivijoje mes to negalime 
toleruoti. Žiauriojo Birželio 
išvežimų skaudūs prisiminimai 
šiandien tegu primena mums pa
tiems pareigą būti budresniais, 
labiau vieningais, kad pagaliau 
netaptume savo pačių pražūties 
kaltininkais.

ninkas, motina farmacijos dak- « 
tarė, viena sesuo jam baigusi «Į 
farmaciją, kita įpusėjusi. Šeima «i 
be vidinių problemų, o štai baisi <i 
tragedija. *

Ir kodėl? Niekas neatsakys, tik * 
spėliojimų virtinėn gal reikėtų 
įjungti ir nematymą jokios 
prasmės, kai aplink šlaistosi ne « 
žmogaus mintimi grindžiamas « 
gyvenimas, bet dvasią naikinan- < 
tieji interesai, vien geiduliais re- 4 
miami. «

Šį įvykį todėl miniu, kad aiš- « 
kiau matytume sau pavojus, ky- < 
lančius ne vien iš fizinio genoci- * 
do, mūsų tautoje vykdvti 1 
pradėjo birželyje drauge save 4 
nesivadinusio priešo, bet ir iš 
dvasinio genocido, plintančio 
laisvę garsinančiame, bet laisvės 
nebojančiame krašte. <

Birželio įvykiai tęsiasi iki šian- < 
dien. Ar ne jų pasėkoje stengia- 4 
inasi visai lietuvių tautai prime- < 
sti nusikaltimus prieš žmonišku- < 
mą? Ar ne su birželiu yra susijusi ' 
OSI įstaiga? Tai ne kriminalinius ' 
veiksmus įvykdžiusiųjų ieškoji- ' 
mas ir nubaudimas. Kas sąmo
ningai, pilname prote, žudė, 
toks yra praradęs žmoniškumą. 
Bet kiek jų buvo, jei buvo? Ar 
trėmimai Sibiran jų artimųjų 
prieš pat tuos žiaurius įvykius 
nesutrikdė jų mentalinio balan
so? Kuo yra kaltas kur nors vai 
sčiuje tarnavęs ramus policinin
kas? Ar už individų veiksmus at
sako visa tauta, kaip šiandien yra 
skelbiama kai kurio elemento? 
Ar mes visi esame “Eastem Eu- 
ropean immigrants”, ar šio kraš
to piliečiai, ypač čia gimusieji, 
kurie pasisakymuose prieš OSI 
yra patys aktyviausi? Koks yra 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
nepripažinimas, kai estas, Esti
jon tremiamas, yra perduoda
mas rusų saugumui? Ar tai yra 
laiduota laisvė teisingumui?

Tokios laisvės nėra. Turime 
tik laisvę už teisingumą kovoti.

Šiuo tikslu pereitą trečiadienį 
VVashingtone susitiko JAV LB, 
Vliko, Altos,, Koalicijos už kon
stitucinį teisingumą, Amerikos 
lietuvių jaunimo sąjungos, Lie
tuvių Teisėms Ginti komiteto at
stovai ir Asta Banionytė. Po išti
są dieną besitęsiančių svarstymų 
buvo nutarta nedelsiant štai ką 
vykdyti:

a. Kartu su latviais, estais ir 
ukrainiečiais pradėti bylą prieš 
kai kurias JAV vyriausybės įstai
gas dėl pabaltiečių ir ukrainiečių 
kilmės piliečių diskriminacijos 
ryšium su OSI veikla. Tai vadi
nama “Class Action” byla. Byla 
bus greitai įteikta VVashingtono 
“Districto” teismui. Yra 
spėjama, kad ji atkreips didelį 
vyriausybės ir spaudos dėmesį, 
tuo pačiu, kol nesibaigs, arba vi
siškai sulaikys arba sulėtins OSI 
šiuo metu tęsiamas bylas ir nu
matomas deportacijas bei padės 
antrajam to suvažiavimo spren
dimui, būtent:

b. Dėti pastangas, kad būtų 
pravestas naujas įstatymas — ne 
OSI įstatymo papildymas, kas 
būtų labai sunku, bet naujas įsta
tymas kad visų imigrantų apkal
tinimai būtų sprendžiami šiame 
krašte kriminalinių bylų keliu ar 
kaltais rasti bausmes atliktų čia. 
Dabar OSi bylos yra civilinės, 
be prisiekusiųjų teisėjų.

Ir pagaliau trečias sprendimas, 
liečiąs vien JAV LB, nedelsiant 
pasamdyti sugebantį žmogų, ku
ris pilnu savo laiku stebėtų įvy
kius Washingtone ir į juos rea
guotų. Šis reikalas yra labai 
uždelstas, todėl mes ne tik už 
durų stovime, bet stovime pa
skutinieji.

Taigi, kas bus, tegu būna, bet 
šią nuspręstą akciją vykdysime. 
Gera avinėliui žolėje ganytis, 
bet kai jį veda pjauti, negalime 
sekti jo pavyzdžiu ir tylėti. Visa
da buvome, esame ir būsime

t:
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Atėjome prie Tavo kapo švento
Išlieti savo prašymus širdies!
Prašyt globos, kad Viešpačiui gyventi
Mes ryžtamės ir tamsoje nakties!

Pamokyk mus rikiuotis ir aukotis, 
Kaip tu ugningai Jėzui ir sieloms; 
Tegu užvaldo troškulys besotis 
Tą Dievo meilę nešt kartų kartoms!
Filed in 701

Matai, kaip žeidžiama ta Meilė Dieviškoji 
Kaip plėšiama iš kūdikių širdžių! 
Ak! Nenurimk, šentasis mūsų Brolį, 
Dangaus grožybėj, tarp šviesių žvaigždžių.

Kol mūsų žemę, Tautą numylėta
Matysi slegiamą tamsios nakties: 
Maldauk Aukščiausią, te širdies žadėtas 
Malones savo srovėmis išlies!

X X X X X X X X X X X X X| ninko redakcijai jį atsiuntė vienas kunigas iš Vokietijos.X

Tik nenurimk, šventasis mūsų Broli, 
O Arkivyskupe, maldaujame Tave; 
Tegu neskirs mus amžinybės toliai, 
Palaimink mus ranka dosnia, švelnia!

Ir veski mus per audras ir pavojus, 
Kaip savo brolius, seseris, vaikus; 
Kur mielas Jėzus, kur šviesus rytojus, 
Kur visos tautos Dievo gyrius bus!

A
X
AX

k

A X X X X X X X XX
Eilėraštis šių metų balandžio mėnesį gautas iš Lietuvos. Darbi- 
nko redakcijai ii atsiuntė vienas kuniaas iš Vnkietiins.

kultūringi, tačiau kultūra nei 
asmens, nei tautos neįpareigoja 
nekaltam pasmerkimui. Ir 
priešingai — kas apkaltintas 
bijo, nedrįsta ar nesugeba gintis, 
yra laikomas nevykėliu. Gyveni
mas nesusideda tik iš linkčiojimų 
ir “taip” kartojimų, Jis reikalauja 
sunkios aukos.

Jei bandytume kultūros, reli
gijos ar politikos istorijose rasti 
bent vieną laimingą tautą, apsi- 
viltume. Kiek jų išnyko? Liku
sios praėjo ir eina kančias. Mes 
esame išlikusieji, todėl laimingi. 
Tačiau tylėjimas nelaiduoja atei
ties. Ateitį laiduoja drąsa rizikai 
ir aukai. Imkime suomius. Jie 
savo valstybės neturėjo iki 1917 
metų, ir kas šiandien būtų jeigu 
1939-siais būtų nesipriešinę so
vietams? Ar ne drąsa, ar ne rizi
ka, ar ne auka?

Mieli New Yorko lietuviai, 
birželio mėnuo Lietuvoje ir da
bar yra gražus, ramus. Bet ar ra
mus ten lietuvis? Ar mes, išei
viai, savo ramumu, smulkmeniš
kumu, kasdieninės tvarkos 
pamėgimu ir taupumu ateityje, 
kaip iki šiol, nyksime, silpnėsi- 
me, o išnykę paliksime nusi
kaltėlių vardą?

Birželis yra tik vienas mėnuo, 
kuris mums primena kančią, var
gą ir pastangų būtinumą. Bet juk 
visas gyvenimas yra vargas ir pa
stangos tam, kas nori išlikti.

— Silvija Bichnevičiūtė, Ire
na Mickutė, Žibutė Pranske- 
vičiūtė, Rūta Vabalaitytė, visos 
iš Cicero, baigė Morton kolegiją 
Ciceroje ir gegužės 22 gavo di
plomus tos kolegijos patalpose 
įvykusių iškilmių metu.

— Saulius Baronas ir Vytas 
Sulaitis žaidė Benvyno YMCA 
“ Floor-hockey” lygos “West ” di
vizijos rinktinėje, kuri gegužės 
10 įveikė “East” rinktinę 9-5. 
Prieš tai V. Sulaitis atstovavo 
“Empire” komandai Cicero Cly- 
de Parko lygoje, kuri sezoną 
baigė be pralaimėjimų (12-0). 
Šios komandos nuotrauka nese
niai tilpo “Cicero Life” laikrašty
je.

— “Pavasario” mergaičių 
choras balandžio 26 koncertavo 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
Montrealyje, Kanadoje.

— Karolis Žukauskas šiemet 
baigė Šv. Antano parap. mokyk
lą Ciceroje ir gegužės 31 gavo 
VIII sk. baigimo pažymėjimą, 
kurį įteikė parapijos administra
torius kun. Jurgis Šarauskas. 
Gaila, kad šį kartą jis yra vienin
telis lietuvis iš 16 baigiamosios 
klasės jaunuolių. Kaip žinome, 
S v. Antano parapija pereitais 
metais paminėjo 75 metų gyva
vimo sukaktį ir ji ilgą laiką buvo 
viena iš lietuviškiausių visoje 
Amerikoje.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 

METINIS 
PIKNIKĄ S 
Liepos 5 dieną, 1987

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

12:45 Pietūs.

4:30 Meninė programa:
Tautiniai Šokiai. Vadovauja On<> Ivaskiene ir 
Gediminas Ivaška iš Bostono.
Piano koncertas, išpildo William Srmddv iš 
New Yorko

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

Vatikano oficiozas, paskelbė, 
kad “Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties proga išleista 
trys pašto ženklai Vatikano paš
to. Viename yra Rūpintojiėlis, 
antrame — Švč. Marija su 
kūdikėliu ir trečiame — lietuviš
ka koplytėlė.

— Rašytojas Vytautas Alan
tas, jo 85-rių metų amžiaus su
kakties ir jo naujausios knygos 
“Aušra Palūnuose” supažindini
mo proga, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Chicagos sky
riaus buvo pagerbtas Tautiniuo
se namuose birželio 6. Pobūvyje 
dalyvavo didelis būrys rašytojo 
gerbėjų, spaudos žmonių. Buvo 
meninė programą, kurią atliko 
sol. Audronė Gaižiūnienė. Skai
tyta ištraukos iš naujo romano.

— Kun. dr. Prano Gaidos, 
“Tėviškės Žiburių” redakto
riaus, 50 metų kunigystės sukak
tis suėjo gegužės 22. Kun. Jono 
Staškaus, Lietuvos kankinių pa
rapijos klebono, kunigystės 25 
m. sukaktis sueis gruodžio 2. Su
kakčių minėjimas sujungiamas 
kartu rugsėjo 27 Lietuvos Kanki
nių bažnyčioje Mississaugoje.

— Aurelija Ivinskienė, 99 
metų amžiaus, mirė gegužės 30 
Chicagoje. Velionė išaugino di
delę šeimą Kaušėnų km., Telšių 
apskr. Būdama našlė, pavyzdin
gai vedė didelį ūkį. Visi vaikai, 
išskyrus vieną, mirė anksčiau už 
motiną. Jos sūnus Zenonas buvo 
žymus istorikas, miręs 1977.

— Kun. Petras Stravinskas 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus iškilmių Romoje proga pra
ves pokalbį tema Religion wit- 
hout freedom. Pokalbis vyks 
birželio 25, ketvirtadienį, 8 vai. 
vak. Columbus viešbutyje, Via 
Conciliazione 33.

— Jaunimo programa Romo
je. Birželio 26, penktadienį, 7 
vai. vak. religinė programa Sv. 
Petro aikštėje ir po to pobūvis 
Columbus viešbutyje. Birželio 
30, antradienį, 3 vai. popiet iš
vykstama iš Romos į Vilią d Este 
fontanus ir į lietuvių kolegijos so
dybą prie Tivoli miesto. Autobu
sas į Tivolį ir vakarienė kainuos 
apie 8 dol.

— Seattle, Wash., lietuviai 
irgi minės Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. Birželio 28, sek
madienį, 12 vai. dienos St. Ja
mes Katedroje, Seattle, Wash., 
iškilmingas mišias šia intencija 
aukos arkivysk. Raymond Hunt- 
hausen, o pamokslą pasakys kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Po mišių 
pabėndravimas ir vaišės Irenos 
ir Gedimino Morkūnų namuose, 
Bellevue, Wash.

— Jauni akademikai Gintė 
Damušytė, dr. Saulius 
Sužiedėlis ir Rimantas Žemaitai
tis dalyvaus simpoziume tema: 
Krikščionybės Lietuvon įvedi
mo aspektai ir ateities uždavi
niai. Simpoziumas bus Romoje 
birželio 27, šeštadienį, 6 vai. 
vak. Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus iškilmių proga Lietuvos 
atstovybėje.

— Londono lietuvių Sporto ir 
Socialinio klubo patalpose 
birželio 20 įvyko šeimyninis dvi
gubos sukakties vakaras. Pa
minėta dabartinio klubo patalpų 
atidarymas ir keturiasdešimtme
tis kai pradėjo iš Vokietijos 
pabėgėlių stovyklų atvykti taip 
vadinami “Europos savanoriai 
darbininkai" darbams Anglijon.

— Maria Ogorkis, atvykusi iš 
Punsko trikampio į Ameriką, ieš
ko darbo. Galėtų prižiūrėti li
gonį ar vaikus. Geriausia būtų 
su apsigyvenimu toje šeimoje 
Kreiptis adresu: Maria Ogorkis.

i 61 Diamond St , Brooklvn. N. Y.
11222
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į Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos į Panevėžį ir j Druskininkus.

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

15 dienu — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — SI, 129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

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

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

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

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — S2.179

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

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

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — S2.049
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 dienu — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21 - 30 — S 1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

13 dienu — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — S 1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

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

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Budapešte 2,
Prahoje 2

15 dienu — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — S 1,779

\ ilniuje t dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

11-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
11 dienu — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — SI.579
Kelionė 915VV — rugsėjo 15-25 — S 1.479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienu — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — S 1,829

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

LITHUANIAN COOKERY
ln Engllsh, 316 pages

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

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

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

Numeris, gatvė .......••...........................................................-....... ......—

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

INTERNATIONAL
RŪTA P AUPERIENĖ, įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

NR. 8705 Rugpjūčio 14 d. 
Iš New York’o / Boston o $1,825.00
Iš Chicago’s $1,925.00
Iš Cleveland’o $1,895.00
Iš Detroito $1.915.00
Iš Tampaos ‘ $1,969.00
Iš Los Angeles- Seattle $2,025.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktisStockholm e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — 1987

Šv. Kazimiera lituanistinės mokyklos mokiniai surengė 
Motinos dienos minėjimą. Scenoje — mokiniai atlieka prog
ramą. Nuotr. V. Bacevičiaus

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

NERINGOJE SUJUNGTOS BERNIUKŲ 
IR MERGAIČIŲ STOVYKLOS

NR. 8707 Lapkričio6 —lapkričio22d-OPEROSIŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholmas 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) jskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, .įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalų prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automotems.
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

Kai birželio 1 d. išaušo reikėjo 
padaryti svarbų sprendimą. Ligi 
šios dienos buvo gauta 21 ber
niuko ir 49 mergaičių registraci
jos. Kaip planuoti techniškus, 
programos, personalo klausi
mus? Matomai skaičius neįpra
stai žemas. Kur būtų didesnis 
gėris ir nauda visiems? Taip ir 
prieita išvados: sujungti abiejas 
stovyklas. Neringoje lietuvių 
kilmės vaikų stovykla mišri nuo 
stovyklos įvedimo 1970 metais. 
Mergaitės užima namelius ant 
kalnelio, berniukai užima name
lius iš dešinės. Stovyklaujančių 
skaičius vis siekia šimtinę ir susi
kuria labai darbinga, smagi šei
mos nuotaika.

Šis sprendimas įneša lietuviš

kai kalbantiems vaikams nau
jovę. Per 18 metų Neringoje 
nebūtų buvę įmanoma sujungti 
virš šimtinę mergaičių ir 80 ber
niukų. Tačiau vis mažėjantis 
skaičius per paskutiniuosius 
penkerius metus jau pradėjo kel
ti abejones dėl ateities, 
tikėkimės, kad šis sprendimas 
atneš naujo entuziazmo, naujo 
ryžto kelianti iki Vermonto kal
nų ir bendrauti su savo tau
tiečiais bent dvi savaites kasmet 
iš penkiasdešimtis dviejų.

O dabar į darbą — perorgani
zuoti programą, rašyti laiškus 
tėveliams, skambinti pramaty
tiems vadovams.

SI

LIETUVIŲ KALBA NAUJI LEIDINIAI
A. Paskųs, Krikščionis psichologinėje kultūroje. S5.00.
J. Keliuotis.Dangus nusidažo raudonai (kietais aplan

kais! $15.00. Minkštais viršeliais $10.00.
J. Gliaudą. Ganytojas ir vilkai. Istorinis romanas (kie

tais viršeliais) SI 1.00
Maironis. Nuo Birutės Kalno (poema) 86.00
J. Rūtenis. Vaivos Juosta. Eilės ir dialogai, (kietais 

viršeliais) S6.00
P. Orintaitė. Legendų liepsnos. Poemos (kietais aplan

kais) $6.00
Persiuntimui pridedama SI.00. Darbininkas, 341 

Highland Blvd. Brooklyn. N.Y. 11207

VASAROS STOVYKLOS NERINGOJ - 1987 M.

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

Vardas, pavarde ...........-................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Sadūnaitė $6.00
When the Soviets Came... bv R. R. Raid 812.00

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anas tąsi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER

296-4130

The Chosen People a Look into the Past. bv D. Ralvs 
$12.00

Samogitia by Chas. T. Pichel. 88.00
The Baltic Nations by Br. Kasias 812.00

Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas, 341 Highland sBlvd., Brooklvn, NY 

11207.

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 62 milijonai doleriu-

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

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

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaiku fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

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

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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tinęs

gražiai. Joje dalyvavo Martyno

2422 WEST MAROUETTE ROAO 
CHICAGO. IIIINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897

Lituanistinė mokykla
Birželio 6 d. mokslo metus

u. o.**.

um RIMS HMM!
jas, įm. = įmokėjo, atst. atstovauja, asm. - asmuo, suma po pavardės — 
įnašų iš viso.

1987 m. kovo mėn.

1 x $5 Vaitkevičius Stasys, $125.
1 x $10 Damas Jurgis, $210.
4 x $20 Amen Lith, Club of Beverly Shores, $900; G.ikinienė Konstan 

cįja atm. įn., $400; Tamašauskas Juozas ir Petronėlė, $730; Urbonas Vin
cam ir Ona, $465.

5 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $325; Gineitis Henrikas ir Marija, 
$75; Kolupaila prof. Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija. 
$1,565; Kriščiukaitis dilp. inž. Jonas atm. jn.: Kriščiunaktienė Marija, $700; 
Naumanas Mikalojus ir Ona, $300.

2 x $30 Ms' ulionis Vladas ir Marcelė. $220; Vaičeliūnienė Kazė. $330.
1 x $30.47 X, $2,550.
1 x $40 Maskoliūnas Aleksas atm.: Karalius Algis ir Vilija $25 ir 1 

kt. asm., $1,735.
1 x $45 Marąuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2,649.57.
3 x $50 Chaftias Viktoras, $200; Stelmokas Jonas, $200; Vyliaudas 

Balys, $150. .
1 x $70 Ivanauskas Kazimieras (miręs) ir Pranciška, $200.
1 x $75 Klivečka Jonas, $400.

. 1 x $82.40 Tiškutė Olimpia atm. jn.: Naikauskas Stasys ir Danutė 
$37.40, Zaparackas Algis ir Yolanda $25 ir 1 kt. asm., $82.40.

1 x $90 Vidugiris Vytautas ir Elena, $500.
28 x $100 Almenaitė Asta Teresė, $200; Atutis Aleksandras ir Jad

vyga, $400; Balys Mečys ir Leokadija, $300; Balytė Roma V. atm.įn.: Balys 
Mečys ir Leokadija, $300; Balkūnas prel. Jonas $600; Baltimorės Lietuviu 
Namai, $300; Baltutis Vytautas ir Ona, $500; Bulika Juozas, $416; Dariaus 
ir Girėno Lituanistinė Mokykla, $1,227.72; Daumanto Juozo Šauliu Kuopa, 
$500; Gaška Aleksandras atm.įn.: Gaškienė Emilija, $200: Gaška Antanas 
(miręs) ir Emelia, $800; Gylys Paulius ir Birutė, $700; Gritėnas Juozas 
(miręs) ir Stanislova. $1,300; Juška Alfonsas ir Elena, $300; Lapatinskas 
Vytautas ir Alice, $200; Liaukus Justinas ir Elena, $1,600; Mackus poetas 
Algimantas atm. įn.: Mackienė Marcelė. $600; Minelga Antanas ir Aldona, 
$200; Nagienė Antanina atm.jn.: Nagys dr. Henrikas, $200; Paliulis Jonas, 
$300; Prižgintas Vacius ir šeima, $2,500; Puteris Algirdas atm. įn.: Stankus- 
Saulaitis Algirdas ir Marija, $100; Rockfordo Lietuviu Pensinikų Klubas, 
$100; Sklaris Frank, $100; Steponavičiūtė Ramona, $100; Vaitkus Andrius 
ir Marija, $700; Valaitis Aušrinė. $250.

l'X$105 Bauža Jurgis atm. įn.: įm. 8 asm.. $1,390.
1 x 8140 Bublys Vladas atm.: Bublienė Stasė $-40. Naujo! ii s 

Gediminas $100, $1,100.
1 x 144 Lipčius kpt. Stasys ir Ssgt. Stasys J atm. jn: Lipčienė Albina, 

$1.000
4 x 0200 Kačinskas Jeronimas, $500; Klevas yincentas ir Sofija, ginės giesmės, atliekamos Ginos

* .... .. Čapkauskienės, akomponuojant
dr. Sauliui Cibui. Minėji-

$1,100; Klova Vfijęąa, $2,600; Lithuanian National Club of Montello, $900.
1 k $805 Stulpinas Stasys atm. į n .- Didžiulis Vytautas ir Jadvyga $200, 

LB Palm Beach Ca Apylinkė, valdyba $25, $225.
1 x 250 Brazaitienė Adele atm. įn.: Slabokiene Lina $100, Bielskus 

Algirdas $30, Babickienė Aušra $25 ir 11 kt. asm.. $250.
2 X $300 Kučingis prel. Jonas, $1,500; Manelis Petras ii* Valentina, 

. $515.
1 x $720 Pakštys Mykolas atm.: Pakštiene Alisa $455, Spakevičiūte 

Danguolė $50, Simonaitis R. ir G. Bender Rostislav ir Regina $25, 
Burke Edmund $25, Šležiene Nijole $25 ir 9 kt. asm., $1,100.

2 x $900 Matioška Antanas atm. įn.: Matioškai Juzė, Rūta, Algis ir 
Edvardas $600, Lazdinis Stasys ir Kaze $50, Januškevičius Juozas ir Anele, 
$40, Galinis Bronius $25, Izbickas Lionginas $25, Izbickas Vytautas $25, 
Keturakienė Veronika $25, Santvaras Stasys $25 ir 15 kt. asm., $900, Pa
jaujis Petras atm. įn.: Pajaujiene Petronėlė $500, Petrulis V. ir R. $50, 
Puskepalaitienė L. $50, Rauckis V. $50, Rugienis J. ir V. $50, Udi>s N. 
V. $25, Vaitas dr Otonas $25, Zaparackai A. $25 ir 9 kt. asm., $1,000

8 x $1,000 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $5,680, Bar tašius Ka* > 
ir Ida, $2500; Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jad
vyga, $6,000; Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $9000; X $3,500; Mačernis 
Pranas ir Rožė, $2,100; Razma dr. Antanas ir Elena, $14,100; Valaitis dr. 
Jonas ir Joana, $3,500.

1 x $3,000 Girvilas Kleopas A., $5,400.
Iš viso $19,446,87

1987 m. balandžio mėn.
1 x $10 Stankus Kostas, $285.
1 x $20 Jonikas dr. Petras ir Ona, $355.
7 x $25 Adamkevičius Ignas, $225; Bardauskas Joseph ir Stella, $200; 

Deveikis Stasys atm.: įm. 2 asm., $1,305; Kviklys Bronius ir Bronė, $160; 
Miškinis Napoleonas (miręs) ir Martyna MD, $1,075; Paketuris Vytautas 
(miręs) ir Leonora, $125; Venclova Tomas, $220.

1 x $40 Doba mjr. Vincas atm. įn.: Klimiene Žibutė, $350.
2 x $50 LB Clevelando apylinke, $1,050; Razutis Antanas atm. įn.: 

činga Jonas $25 ir 2 kt. asm., $550.
1 x $75 Laučka Antanas ir Konstancųa atm.įn.: Domanskiene-Lauč- 

kaite Pranutė, $200.
12 X $100 Baląėaitienė-Žitkus Aurelija, $100; Dragunevičius Algiman

tas, $400; Girnius dr. Juozas ir Ona, $100; LB Palm Beach Co. apylinkė 
$600; Kezys Eugenija, $800; Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: 
Liutermozienė Ona, $1600; Petrauskas, Steponas atm. įn.: Petrauskienė 
Marija įm. jo mirties 10 m. proga, $100; Prekeris Felicijus atm. įn.: 
Prekerienė Stasė, $1,195; Pumputis Antanas ir Joana, $400; Rinkus Juozas 
(miręs) ir Ona, $600; Vaitkus Andrius ir Marija, $700; Valiukėnas Bronius, 
$200.

1 x $150 Račius Vladas atm. įn.: Karalius Algis $30 ir 6 kt. asm., $150.
3 x $200 Balčiūnas Eugenijus ir Rima: įm. F«*.eltis Kazys, $200; 

Černius Kazys ir Filomena, $2,600; Landsbergytė-Veillon Irena, $400.
1 x $250 Matioška Antanas atm. įn.: Vilniaus Krašto Liet. S-gos cen

tro valdyba $100, Juknevičius Antanas $50, Kulbokas Mr. & Mrs. V. $60, 
Dažys Mr. h Mrs. J. $25, Lekas Juozas $25, $1,150.

1 X $308 Macėnienė Ona atm. įn.: Pascoe Dana $50, Činga Jonas ir 
Aldona $35, Korius Mr. & Mrs. Z. $30, Kaškelienė Donna $25, Krausman 
Fran ė Joe $25, Remeikis Nijolė $25, Šakienė Rūta $25 ir 19 kt. asm., $621.

1 X $500 Povilaitis Petras ir Anelė, $3,300.
2 x $1,000 Baras Stasys ir Elena $3,600; Pąjaųįis Petras atm. įn.: Pa

jaujis Zenonas, $2,000.
1 X $1,003.71 Kilius Povilas, $1,303.71.
Ii viso 86^19.71

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1987.IV.31 pasiekė 3,664,102 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė mena, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 2.047,586.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dali. Iš viso palikimais gauta 
952,799 dol.

Sudarykime teatamentus ir bent dali turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime ši tikslų pavadinimą:

.LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT FOR PROFIT TAX EX 
EMPT ILLINOIS CORPORATION, Chicago, IL ”

Visi remkime Lietuvių Fondą nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

ATEITININKŲ SAVAITE KENNEBUNKPORTE
Rytų pakraščio Ateitininkų sa

vaitė žavioje lietuvių pranciško
nų sodyboje prie Atlanto kranto 
šiemet bus rugpjūčio 8 - 15.

Atostogautojų kapelionu bus 
Ateitininkų sendraugių sąjungos 
dvasios vadas prelatas V. Bal
čiūnas. Rytais laikomų mišių pa
mokslai bus sakomi krikšto jubi
liejinių metų tema apie gyvąjį 
tikėjimą.

Pirmą savaitės vakarą klausy
sime prof. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamo Berkley Trio kon
certo.
Sekmadienį, rugpjūčio 9, bus 

literatūros vakaras, kurio pro
grama skiriama krikščionybės ju
biliejui paminėti. Šio vakaro 
programą atliks Izabelė Žmuid- 
zinienė ir jos dukra Antanina.

Pirmadienio vakarą kalbės 
Baltųjų Rūmų atstovas Linas Ko
jelis apie lietuviškų organizacijų 
uždavinius Amerikoje ir mūsų 
ruošiamų minėjimų bei švenčių 
reikšmę.

Antradienio vakare bus Jono 
Stundžios paskaita apie krikšto 
jubiliejaus minėjimo reikšmę ir 
jos pratęsimą visuomeniniame ir 
asmeniniame gyvenime.

Trečiadienio vakare bus Atei
tininkų federacijos dvasios vado 
kun. dr. V. Cukuro paskaita apie 
krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo įnašą į mūsų dvasinį 
gyvenimą.

Ketvirtadienis skiriamas Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos 15-kos metų sukakčiai. Tos 
dienos atostogautojų mišios bus 
aukojamos už kronikos leidėjus, 
bendradarbius ir platintojus. Va
kare šio minėjimo kalbėtoja bus 
Gintė Damušytė. Minėjimo 
programoje bus taip pat reli-

mas bus užbaigtas malda ir žva
kių procesija.

Penktadienį, paskutinį atosto
gų vakarą, pasiklausysime 
žavaus Ginos Čapkauskienės ir 
dr. Sauliaus Cibo koncerto.

Visi ateitininkai ir jų draugai 
maloniai kviečiami į šias atosto
gas. Skubėkime užsisakyti kam
barius adresu: Franciscan Guest 
House, P. O. Box 980, Kenne- 
bunkport, Maine 04046. Užsisa
kydami pažymėkime, kad daly
vausime ateitininkų savaitėje.

nistinė mokykla, išleisdama ke
turias abiturientes. Jomis yra 
Lisa Bacevičiūtė, Maja Goštau- 
taitė, Rūta Kalvaitytė ir Gidą Zi- 
kaitė. Mokyklos baigimo 
pažy mėjimai įteikti po pamaldų 
S v. Petro lietuvių parapijos 
salėje po bažnyčia, kur kalbėjo 
mokyklos vedėja Daiva Matulio- 
nytė da Sa Pereira, o programėlę 
atliko mokiniai.

Nuo naujų metų mokyklai at
sakytos Gavin mokyklos patal
pos, kuriose ji ligi šiol veikė. 
Naujos patalpos mokyklai gautos 
Blue Hill Technical School Can- 
tone. Bet už tas patalpas teks 
gana brangokai mokėti. Tai nau- 

guoja Drinie Jonaitienė. Metini* jas apsunkinimas mokyklai 
prenumerata tik 8 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 liighland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 1 1207.

"Bridges' — tai iJetuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tis oje ir išeivijoje. Žurnalą reda- 

progoms lietus iškai' neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 

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

HELSINKIO KOMISIJA TYRINĖJA 
RELIGINĘ PRIESPAUDĄ

Philadelphijoje gegužės 29 
įvyko Kongreso Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komisijos 
apklausa, kurios tikslas buvo ty
rinėti, kaip atsiliepia į religinę 
priespaudą Sovietų Sąjungoje ir 
ypatingai jos pavergtuose bei 
viešpataujamuose Rytų Europos 
kraštuose pastarojo meto Gor
bačiovo vadinamos atviros politi
kos posūkis?

Apklausos metu liudijo Ru
munijos, Moldavijos, Ukrainos, 
Lenkijos, Slovakijos liudytojai. 
Visi pabrėžė, kad Gorbačiovo

demonstruojamasis “atvirumas” 
tėra tik apgaulės politika religi
nei priespaudai ir ateizmui sti
printi. Ypač tatai išryškino rabi
nas Leonid Feldman ir Ukrainos 
katalikų kunigas Roman Mir- 
chuk.

Iš lietuvių pusės dalyvavo Lie
tuvos Laisvės komiteto pirmi
ninkas dr. Bronius Nemickas ir 
sekretorius Bronius Bieliukas, 
Juozas Pažemėnas, JAV Ben
druomenės valdybos pirmininko 
pavestas, ir VLIKo valdybos sek
retorius dr. Jonas Stiklorius.

A. A.
ALEKSANDRAS ZAGURSKIS

mirė 1987 m. gegužės 29 d. So. Boston, Mass.
Liūdesio valandose mūsų draugai Ir pažįstami 

mus labai užjautė Ir daug mums padėjo.
Dėkojame klebonui kun. A. Kontautui už maldas 

ir palaiminimo žodj koplyčioje ir su kun. R. Volunge
vičiumi aukotas gedulingas mišias Šv. Petro 
bažnyčioje. Taip pat už sukalbėtas maldas kapinėse.

Ypatinga padėka Marcelei ir Vincui Trelnavičlams, 
kurie padėjo man Aleksandru slaugyti sunkioje Ir Ilgo
je ligoje ir visada mums pirmieji padėdavo visokerio
pu būdu.

Nuoširdi padėka Bronei Jankevičienei ir Liudai 
Masiliūnienei, kurios mus dažnai aplankydavo Ir pa
guosdavo jo ligos metu.

kurie nors Ir gyvena tolokai nuo mūsų Ir buvo labai 
labai karktos dienos, dalyvavo šermenyse ir laido
tuvėse.

Didelė padėka visiems giminėms, draugams ir

H-
Dėkingi esame visiems už aukas Lietuvių Fondui.

Ir Juozui Casper už malonų patarnavimų liūdesio va-

Žmona Aldona Zagurskienė. 
Duktė Violeta, žentas Juozas, 
Anūkas David Raukčiai, 
Brolis ir sesuo Lietuvoje.

lių kuopos nariai iš Bostono ir

dymo varžybas pravedė rink-

kus iš Worcesterio. Geriausiu 
šaudytoju pasirodė Stasys Urbo
nas iš Bostono šaulių kuopos. 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
pirmininkei Stasei Gofensienei 
vadovaujant, visi gražiai pa
vaišinti. Iškyloje dalyvavo taip 
pat svečiai.

Aukos vietoje gėlių
Mirusio Aleksandro Zagurskio 

šermenyse Caspero laidotuvių 
namuose lankytojai vietoje gėlių 
jo atminimui paaukojo 65 dol. 
Lietuvių Fondui. Taip mirusieji 
palieka gyvais lietuviškoje veik
loje, kurią taip gausiai remia Lie
tuvių Fondas savo gaunamais 
nuošimčiais už pagrindinį kapi
talą, laikomą Lietuvai, kai ji at
gaus laisvę.

Užkandinė veikia
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

d-jos vedama užkandinė vasaros 
metu veikia normaliai šeštadie
niais ir sekmadieniais, kai visuo
met. Joje Jonas Stankus su savo 
talkininkais gamina įvairius lie
tuviškus valgius. TojLužkandinė.. 
dabar liko vienintele vieša Aietu- 
viška vieta, kurioje gali susitikti 
lietuviai iš arti ir toli.

Inžinierių šeima
Jaunosios kartos atstovė Reda 

Veitaitė yra statybos inžinierė 
(Civil Engineer) ir JAV Lietuvių 
Inžiniesrių Sąjungos Bostono 
skyriaus valdybos pirmininkė. 
Jos sesutė Daiva Veitaitė-Neid- 
hardt yra dviguba inžinierė — 
statybos ir elektronikos. Juodvi 
yra dukros inž. Romualdo ir 
chem. Redos Veitų, gyvenančių 
Miltone, prie Bostono. Inž. R. 
Veitas yra partneris inžinerijos 
firmos “Veitas & Veitas”.

renginiai

Rugsėjo 12 d. Tautos šventės 
minėjims Bostono Lietuvių 
salėje.

Rugsėjo 20 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje Laisvės Varpo rudens 
koncertas, kuriame programą 
atliks Los Angeles vyrų kvarte-

Gedraičių dailės 
paroda

Bridgewater viešosios biblio
tekos patalpose, 15 South St., 
Bridgewater, MA, atidaryta Al
berto Gedraičio, jo dukros Ele
nos ir sūnaus Jono Gedraičio 
dailės darbų paroda kuri veiks 
iki liepos 16 d. Ją galima aplan
kyti kiekvieną dieną darbo va
landomis. Parodoje išstatyti 47 
įvairios technikos paveikslai.

Visi trys Gedraičių šeimos dai
lininkai yra baigę atitinkamas 
meno mokyklas. Jonas Gedraitis 
dirba viešojoje mokykloje, kaip 
meno mokytojas. Tai jau trečio
sios kartos Amerikos lietuvis, 
kuris reiškiasi lietuviškame gy
venime. Tarp kitko jis uoliai tal
kina Laisvės Varpo radijo pro
gramos angliškoje dalyje.

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

Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
Sv. Kryžiaus katedroje Mišios 
aukojamos kardinolo Bemard 
Law, minint Lietuvos krikšto su
kaktį. 4 vai. popiet banketas 
Lantana restorane Randolphe.

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

Lapkričio 7 d. 6:30 vai. vakaro 
(Sandaros salėje, 30 Intervale) 
Brocktone metinis Balfo 72 sky
riaus banketas.

LAISVES VARPAS sakmad ta
niais 9:00-10.-00 vai ryto to WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viičlnis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 82402. Telefonas (817) 538- 
7209.

MEMOtn

1987 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

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

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

Gruodžio 26 - Sausio 10 — Maskva 2, Vilnius 5, Rlga
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 Frse)

8764.

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

Prices are based on doubto occupancy and aro aubjoct to 
changea.
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DARBININKAS
Dail. Jono Subačiaus projek

tuotas lietuviškas medinis 
kryžius bus pastatytas Neringos 
vasaros stovykloje dr. Stasio Pe-

TĖV. PRANCIŠKUS GEDGAUDAS, OFM 
SUKAKTUVININKAS

Teko eiti įvairias pareigas: Brid- 
geville Šv. Antano lietuvių para
pijos klebono, provincijos eko
nomo, bet ilgiausiai — nuo pat

NEW

YORKE
341 Highiand Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Redakcija...........(718) 827-1352
Admlnistr........... (718) 827-1351

trausko atminimui. Kryžius jau 
padarytas ir parengiamieji dar
bai atliekami.

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

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
šios savaitės pradžioje išvyko į 
Romą dalyvauti Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties minėjime ir 
arki vysk. Jurgio Matulaičio pa
laimintuoju paskelbimo iš
kilmėse. Taip pat išvyko Tėv. 
Placidas Barius, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas, ir 
Tėv. dr. Leonardas Andriekus, 
lietusių pranciškonų Brooklyno 
vienuolvno viršininkas.

Prel. Petras Butkus, Sydney 
lietuvių kapelionas, aplankęs 
savo bičiulius Los Angeles, Ca
lif., New Jersey ir New Yorke, 
išvyko į didžiąsias lietuvių iškil
mes Romoje. Prieš tai dar 
lankėsi Brooklyno lietuvių pran
ciškonų vienuolyne, apžiūrėjo 
dail. Adomo Galdiko vardo gale
riją ir susipažino su Darbininko 
spaudos darbais. Jį palydėjo Juo
zas Giedraitis.

Literatūros šventė ir premijų 
įteikimas rengiamas spalio 31. 
Šventę rengti buvo paprašyta 
LB apygardos valdyba, ir ji 
apsiėmė tai padaryti. Šventės 
metu bus įteikta Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premijos. Jas yra 
gavę: už 1985 metus — Česlovas 
Grincevičius iš Chicagos, Pau
lius Jurkus, už 1986 — Antanas 
Vaičiulaitis iš VVashingtono. į 
šventę taip pat atvyksta Bernar
das Brazdžionis iš Los Angeles, 
Calif.

Darbininke ir kitoje lietuviš
koje spaudoje mirga pranešimai 
apie švenčiamas ir švęsimas ku
nigai sukaktis. Toks jau pavasari
nis ir vasaros pradžios sezonas. 
Sukaktys įvairios — 60, 50, 40, 
25 metų kunigystės. Tai gražus 
gyvenimo laikotarpis, pašvęs
tas Dievo ir artimo tarnybai.

Birželio 24 d. Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, gyvenąs 
Brooklyno lietuvių pranciškonų 
vienuolyne, atšventė 40 metų 
kuynigystės sukaktį. Kadangi 
tuo laiku ir vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir keletas sanbrolių jau iš- 
vvkoį Romą, tai šventė buvo at-

gimęs

kelta savaitę anksčiau.
- o -

Sukaktuvininkas yra 
1920balandžio29 Paterson, N.J.
Kūdikystės dienomis tėvų par
vežtas Lietuvon, apsigyveno su 
jais Kretingoje, kur ir lankė 
pranciškonų gimnaziją, o 1938 
m. įstojo į pranciškonų ordiną.

Prasidėjus pirmai bolševikų 
okupacijai, pasitraukė Vokieti
jon, kur tęsė studijas. 1942 kaip 
Amerikos pilietis atvyko į JAV ir 
pabaigė pasiruošimą kunigystei.

Kunigu Tėv. Pranciškus buvo 
įšventintas 1947 birželio 24.

pranciškonų spaustuvės įsistei- 
gimo 1951 — teko pakelti jos 
vedėjo naštą. Šį lietuviško spaus
dinto katalikiško žodžio apaštala
vimą jis tebepuoselėja ir dabar, 
per tiek metų uoliai, kantriai ir 
kompetentingai atsidavęs šiam 
kilniam tikslui. Tėv. Pranciškus 
yra buvęs išrinktas lietuvių pran
ciškonų viceprovincijolu, o pro
vincijolo patarėju perrenkamas 
daugeliu atvejų. __________

BAISUSIS BIRŽELIS PAMINĖTAS KULTŪROS ŽIDINY

Lietuvių pranciškonų spau
stuvė dėl tarnautojų atostogų 
bus uždaryta liepos 4 - 26. Dar
bininkas liepos 17 ir 24 datomis 
nebus išleidžiamas. Jei kas turi 
kokių skubių pranešimų apie 
įvykius, kurie įvyks tame laiko
tarpyje, prašomi pranešti Darbi
ninko redakcijai iki liepos 1 d. 
imtinai.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, birželio 17 iš tarp
tautinio J. F. Kennedy aerodro
mo išskrido į Europą su R. Kezio 
kelionių agentūros “Vytis Inter
national” suorganizuota 130 
žmonių ekskursija.Aplankys Vo
kietiją ir dalyvaus Romoje 
didžiose Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimo ir arkivysk. 
Jurgio Matulaičio palaimintuoju 
paskelbimo iškilmėse.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Religinės Šalpos įstai
gos ir Lietuvių Informacijos 
Centro vadovas, išvyko į Romą, 
kur aktyviai dalyvaus Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjime ir arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio palaimintuoju paskelbi
mo iškilmėse. Lietuvių Informa
cijos Centro direktorė Gintė Da- 
mušytė išvy ko į Romą jau kiek 
anksčiau.

Dr. Madas Viliamas, geogra
fas, veiklus ateitininkų ir kri
kščionių demokratų organizacijų 
narys, mirė prieš 15 metų liepos 
12. Jo mirties metinių atminimui 
mišios bus aukojamos lietuvių 
pranciškonų vienuolynuose 
Kennebunkporte ir Brooklyne, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolyne Putname ir VV a- 
shingtone. Viliamų šeima prašo 
bičiulius velionį prisiminti savo 
maldose.

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

— America n s for Due Pro- 
cess siūlo vasaros darbą 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, VVoodhaven, 
New York 11421.

Dr. Stasio Petrausko, šešerių 
metų mirties metinėse, birželio 
22 lietuvių pranciškonų Kenne- 
bunkporto ir Brooklyno vienuo
lynų koplyčiose ir Vilniaus Auš
ros Vartų lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Manhattane buvo 
aukojamos gedulingos mišios už 
jo sielą. Mišias užprašė sūnus 
Romas Petrauskas.

Marian Skabeikienė, dirbanti 
Lietuvių Informaciniame Cen
tre, su vyru Philip ir vaikais irgi 
išvyko į lietuviškas iškilmes Ro
moje.

Petras Ąžuolas, dirbąs vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, raš
tinėje, su žmona taip pat daly
vaus lietuviškoje šventėje Ro
moje kartu su daugeliu kitų lie
tuvių ir maldininkų iš įvairių tau
tų ir valstybių.

Romas Petrauskas, finansinis 
patarėjas ir brokeris, dirbantis 
su Thomson McKinnon Securi- 
ties, Ine., birželio 26 išskrido 
Romon į 600 metų krikščionybės 
ir arkiv. J. Matulaičio beatifika
cijos iškilmes. Grįžta liepos 1 
dieną.

Madų parodą Balfo New Yor
ko skyrius rengia spalio 18 
Kultūros Židinyje. Gražios lietu
vaitės modeliuos rudens, žiemos 
ir 1988 metų drabužius ir batu
kus. Ir šiais metais madų kūrėjas 
Andrew Koval-Kovaliauskas da
lyvaus su savo puošniaisiais dra
bužiais. Bus galima susipažint ir 
su kitų drabužių salionų moder
niausia kūryba. Nuoširdžiai 
kviečiamos savo kūrybą parodyti 
New Yorko ir apylinkių lietuvės. 
Modelistės ir drabužių kūrėjos 
registruojasi vakarais pas valdy
bos nares Reginą Ridikienę 718 
849-0670 ir Aldoną Klivečkienę 
212 860 - .3475, dienos metu pas 
skyriaus valdybos pirmininką 
Vincą Padvarietį 718 847 - 5619.

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

Birželio 14 New Yorke pa
minėtas baisusis birželis. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. buvo pamaldos su 
įspūdingu ir prasmingu kun. Vy
tauto Pikturnos pamokslu.

Akademinė dalis buvo 2 v. po
piet Kultūros Židinyje. Diena 
buvo karštoka, tai publika rinko
si pamažu. Programa pradėta 
2:15 v. Žmonių buvo susirinkę 
apie 150.

Atidarymo žodį tarė Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
LB NY apygardos valdybos vice
pirmininkas. Gana originalioje 
kalboje jis priminė ir išvežimus, 
ir dabarties įvairias problemas.

Įneštos vėliavos. Invokaciją 
sukalbėjo Tėv. Leonardas An
driekus, OFM. Tada visi išėjo į 
kiemelį prieš Kultūros Židinį ir 
ten prie Laisvės kryžiaus padėjo 
vainiką. Padėjo Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Su
giedota Marija, Marija.

Sugrįžus į salę, tolimesnei 
programai vadovavo Aleksan
dras Maldutis, kuris šiais metais

pirmuoju baigė lituanistinę mo
kyklą. Vadovavo sumaniai, ne- 
pasimesdamas, tiksliai vartoda
mas lietuvių kalbą.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis savo žodyje prisi
minė, kaip buvo vykdomos de
portacijos. Jas parengė iš Mask
vos specialiai atsiųstas Serovas. 
Jis apsigyveno Rygoje ir iš ten 
organizavo deportacijas. Konsu
las savo kalbą baigė teigdamas, 
kd ateis laisvė ir Lietuvai.

Kalbą pasakė dabartinis LB 
krašto valdybos pirmininkas Vy
tautas Volertas. Jis gana įdomiai 
pasvarstė birželinių įvykių klau
simą, sujungė su dabartimi, nu
pasakojo, kas dabar daroma, kaip 
reikia reaguoti į visokias užma- 
stis, kurios kenkia lietuviškiems 
reikalams. Papasakojo apie OSI 
keliamus teismus ir kas manoma 
daryti. Jo kalbą spausdiname at
skirai.

Po pertraukos buvo koncer
tinė dalis. Pianistė Aldona Ke- 
palaitė paskambino keturius ne
didelius dalykėlius: V. Jakubėno

LATVIŲ OPERA BRONXO SCENOJE
New Yorko ir Nevv Jersey lat

viai turi išsiugdę puikų 120 
asmenų chorą, kurio bazė yra 
Yonkers, N. Y. Jie Nevv Yorke ir 
apylinkėse koncertuoja bent 10 
kartų metuose. Prieš keletą 
metų Camegie Hali patalpose. 
Manhattane, choras su solistais 
ir simfoniniu orkestru pastatė 
latvių operą “Banuta ”. Tada 
jiems talkino Algis Grigas iš Chi
cagos ir Maralin Niska, buvusi 
Metropolitan ir Nevv York City 
operų solistė. Tą operą jie karto
jo Vokietijoje ir Milvvaukee, 
VVisc.

Choro vadovas ir nuolatinis 
judintojas yra muz. Andrejs Jan- 
sons, gimęs 1938 Rygoje, bet 
studijas baigęs JAV. Jis yra 
grojęs įvairiais instrumentais ke
liuose garsiuose orkestruose, 
įskaitant Metropolitan Opera, 
bet jo didžiausias atsidavimas 
skiriamas latvių choro dirigavi
mui. Jis yra taip pat sukūręs ir 
eilę originalių muzikinių kūri
nių.

Šiemet latvių choras, pasitai
kinęs Bronxo “Arts Ensemble

Orchestra”, birželio 13 Lehman 
koncertų salėje, Bronx, N.Y., 
pastatė Alfreds Kalninš operą 
“Salinieki” (The Islanders). Šalia 
120 asmenų choro ir simfoninio 
orkestro, pasirodė ir 8 solistai, 
latviai. Tik pagrindinę soprano 
rolę labai sėkmingai atliko lietu
viška kylanti žvaigždė Marytė 
Bizinkauskaitė. Ji buvo šios po
pietės pažiba. Sveikiname!

Mistinio pobūdžio opera, pa
dalinta į keturis veiksmus, buvo 
atlikta tik su viena pertrauka; 
koncerto forma. Tiesa, tarp so
pranų teko pastebėti ir vieną la
bai lietuvišką pavardę — Aldona 
Sperauskas.

Stebino choro drausmingu
mas. solistų geras balso pastaty 
mas. Tik vienas iš solistų tenorų 
atrodė kiek silpnokas.

Solistai ir choras šią operą pa
kartos rugpjūčio 5 Europoje, 
Munster koncertų salėje. Jiems 
talkins Nuemberg Simfoninis 
orkestras.

Džiaugiamės New Yorko ir 
New Jersey latvių pastangomis!

Kornelijus Bučmys

— Pasakų krašte ir Legenda, K. 
V. Banaičio — Lapų šešėlių žai- 
smas ir Ryto belaukiant. Pa- fa 
skambino su giliu muzikiniu įsi- . 'j 
jautimu.

Solistė Rasa Bobelytė-Brit- 
tain, kurią labiausiai pažinojome 
iš Harmonijos kvarteto, padaina
vo Šimkaus — Kur bakūžė sama
nota ir Gimtinės dangus.

Jaunoji solistė tikrai visus 
pradžiugino savo balso apvaldy
mu, visa muzikine kultūra ir įsi
jautimu į kūrinio esmę.

Scenoje pasirodė N.Y. vyrų 
choras Perkūnas, kiek 
apmažėjęs, bet drauge ir su
stiprėjęs.

Choras padainavo: Suaidėsvėl 
laisvės dainos — Br. Jonušo, 
Pražydo jazminai — A. Gečo, 
Gimtinės beržai — K. Šližio, 
Sargybinio godos, solo dainavo 
Vytautas Alksninis, Atsisveikini
mas — A. Kačanausko, Likimo 
galia — G. Verdi, solo dainavo 
Rasa Bobelytė-Brittain, Šiaurės 
pašvaistė — St. Sodeikos. Į dai
navimą įsijungė ir Rasa Bobe
lytė-Brittain.

Chorui dirigavo Viktoras Ra
lys, akomponavo Aldona Kepa- 
laitė.

Choras tikrai puikiai dainavo, 
balsai išlyginti, suderinti, apval
dyti. Buvo malonu klausytis ir 
pasidžiaugti jų padaryta 
pažanga. Tokio lygio pasiekė 
choro vadovas Viktoras Ralys, 
sunkiai ir ilgai su choru dirbda
mas, daug iš jo reikalaudamas.

Publikai triukšmingai plojant, 
jis nesiėmė kitos dainos, bet vėl 
įspūdingai pakartojo Šiaurės 
pašvaistę.

Baigiamąjį žodį tarė LB NY 
apygardos pirmininkas Aleksan
dras Vakselis. Įteikta gėlių soli
stei, pianistei ir raudonas gva
zdikas dirigentui.

Sceną papuošė Paulius Jur
kus. Papuošime prisiminti du 
momentai — birželio išvežimai 
ir Romas Kalanta ryšium su 15 
metų sukaktimi, kaip jis suside
gino, šaukdamas — Lietuvai 
laisvės!

Programa tikrai buvo ir sko
ninga, ir tvarkinga, ir praėjo pa
kiliai. Tai vienas iš geriausių šios 
rūšies minėjimų, (p.j.)

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
O.F.M.

Šalia pareigų spaustuvėje Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas uoliai 
reiškiasi ir Lietuvių Bendruo
menės veikloje. Jis ne tik ilga
metis Bushvvicko LB apylinkės 
pirmininkas, bet-šiuo metu yra 
ir Nevv Yorko LB apygardos vi
cepirmininkas.

- o -
Brooklyno lietuvių pranciško

nų vienuolyno valgomajame bir
želio 17 susirinko šio vienuolyno 
gyventojai ir spaustuvės štabas.

Sukaktuvininką sveikino vie
nuolyno viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, spaus
tuvės tarnautojų ir buvusių talki
ninkų vardu Albina Žumba- 
kienė, Lietuvių Religinės Šalpos 
vedėjas kun. Kazimieras Puge- 
vičius. Kuklios vakarienės metu 
visi linkėjo sukaktuvininkui 
sėkmės ir sveikatos, dėkojo už 
ištvermingai atliekamas parei
gas. Ir Darbininko štabas jungia
si į šią sveikinimų seriją.

Kornelijus Bučmys

Vytautas ir Birutė Radzivanai 
su dviem sūnumis Vyteniu ir 
Gintaru atvyko iš Australijos 
aplankyti Vytauto motinos dr. 
Apolonijos Radzivanienės. Bi
rutė yra gimusi Australijoje ir su
sipažino su Vytautu Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seime 
New Yorke. Po vedybų kurį laiką 
gyveno ir veikė tarp New Yorko 
lietuvių, ypač Lietuvos vyčių 41 
kuopoj. Vėliau persikėlė į Au
straliją, kur ir įsikūrė.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
PIKNIKAS - METINĖ GEGUŽINĖ

ĮVYKS
1987 m. rugpjūčio mėn. 2 D. 

Kultūros Židinyje 
Pradžia 1 vai. popiet 

veiks valgių Ir gėrimų bufetas
Gros muzika

KASA, lietuvių kredito unijos 
įstaiga, vasaros metu veikia: pir
madieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 7:30 vakaro, 
antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. popiet, o šeštadieniais iki 
2 vai. popiet.

KASA dėl Amerikos neprik
lausomybės šventės savaitgalio, 
bus uždaryta dvi dienas liepos 3 
ir liepos 4.

Visus atsilankyti kviečia

PARAPIJOS KUNIGAI IR KOMITETAS

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

Įvairius dokumentus verčia) 
rusų kalbą Regina Savickaitė- 
Bork, 84 - 20 96 Street, VVoodha- 
ven, N Y 11421. tel. 718 805 
3612.

AUTOBUSAS J SESELIŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 26. Autobusas išvyksta 
sekmadienį 6 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo. Pakely 
autobusas sustos prie Shalins 
Fanerai Home, 84 - 02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant 
įėjimą į pikniką. Registruotis pas 
Marytę Šalinskienę — tel. 296 - 
2244 arba Darbininko admini
stracijoje tel. 827 - 1351.

Radzivanų šeima lankosi iŠ Australijos. Iš k. Birutė Radziva- 
nienė. kun. Danielius Maniškis, Richard Kumet. V\ tautas. 
Gintaras ir Vytenis Radzivanai. X,totr H Kulber




