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ko žmona, mokytoja, atnešė jam 
karštos arbatos ir užkandos. Kai

nurimo, atsistojo ir visą naktį ėjo 
laukais

Ankstų rytą priėjo kažkokį 
gyvenvietę. Pasibeldė j nuošaliai

šeimininko paprašė leisti jam

ŽINIOS IŠ/TSKUPkJŲ
Popiežius Jonas Paulius U, 

nepaisydamas žydų organizacijų 
ir atskirų žydų vadų suderintos 
ir piktos opozicijos, oficialioj au
diencijoj priėmė Austrijos prezi
dentą Kurt Waldheim. Prieš tai 
popiežius pareiškė esąs nuste
bintas ir nuliūdęs, kad ir po tiek 
daug kartų jo parodyto prielan
kumo judaizmui ir žydų patir
tom kančiom, žydai vis dar abe- 
joją jo nuoširdumu. Austrija 
esanti senas katalikiškas kraštas, 
ir popiežius negalįs jo paniekin
ti.

Sov. S-gos armijos dienraštis 
‘Kresnąją Zvėzdą” paskelbė, 
kad dėl vokiečių civilinio lėktuvo 
nusileidimo prie Kremliaus sie
nos buvo pašalintas iš pareigų 
Maskvos srities oro gynybos vi
ršininkas maršalas Anatoli V. 
Konstantinov, o daugelis jo vy
resniųjų pavaldinių buvo 
griežtai įspėti.

Nikaragvos vyriausybė, siek
dama pasunkinti partizanų veik
smus, perkeldina ištisus kaimus 
iš tų sričių, kur veikia partizanai.

Černobylio katastrofa tiek ap
teršė 276 aplinkinius miestus ir 
kaimus, kad gyvenimas juose pa
sidarė neįmanomas.

Vietnamo prezidentas 
Teuong Chinh ir mm. pirminin
kas Pham Van Dong, paskutinie
ji Vietnamo komunistų partijos 
steigėjai, dėl jų amžiaus buvo 
atleisti, o į jų vietas buvo paskirti 
prezidentu Vo Chi Cong ir min, 
pirmininku — Pham Hung.

Pietų Korėjos prezidentas 
Chun Doo Hwan, prezidento 
Reagan paragintas, krašte vyku
siom studentų ir gyventojų de
monstracijom apraminti priėmė 
opozicijos vadą Kim Young Sam.

Britanija dėl iškilusių nesusi
pratimų su Iranu atšaukė iš Irano 
ten dar Ūkusius savo diplomatus, 
palikdama tik vieną, ir pareika
lavo, kad ir Iranas Britanijoj pa
liktų tik vieną diplomatą.

Amerikos balso radijas ir 
Tarptautinė transliacijų taryba, 
kurios vadovybėj veikia Radio 
Free Europe ir Liberty Radio, 
susitarė su Izraeliu pastatydinti 
ten pertransliavimo stotį tran
sliacijom į rytų Europą ir Sov. 
S-gą sustiprinti.

Saudi Arabijos karalius Fahd 
sutiko praplėsti Persijos įlankoj 
veikiančių elektroninės žvalgy
bos lėktuvų veikimo plotą.

Bahamos parlamento rinki
mus dėl ten labai sustiprintos 
propagandos prieš JAV laimėjo 
kraštą per 20 m. valdžiusi min, 
pirmininko Lyndon O. Pindling 
partija.

Sov. S-gai sumažinus aliejaus 
eksportą į Nikaragvą, jį šioj srity 
numato pakeisti Meksika ir Ve- 
necuela, kurios prieš dvejus me
tus aliejaus eksportą į Nikaragvą 
buvo sustabdžiusios.

Saudi Arabija nuo 1970 m. yra 
išleidjįisi bilijonus dolerių kelio- 
likoj valstybių Vakarų idėjas ir 
gyvenimo būdą remiantiems 
sąjūdžiam paremti ir marksi
stinėm įtakom susilpninti. Tokia 
parama ypač buvo teikiama ten, 
kur JAV kongrerso pritarimo ne
buvo galima gauti.

Nato karinių pajėgų vadas 
gen. Be m ar d W. Rogers mano, 
kad numatomas susitarimas 
pašalinti iš Europos vidutinių ir 
trumpų nuotolių branduolines 
raketas yra klaida.

Dėkojame!
Nuoširdžiai dėlcojame Pabal- 

tiečių lygai už paskirtą premiją! 
Tai yra visos mCLsų Tautos pa
stangų, kovos ir kentėjimų įver
tinimas ir karti pnskatinimas dar 
uoliau dirbti irauakotis.

Dėkojame visiems Broliams 
išeivijoje, kurie remia mūsų pa
stangas malda, žodžiu ir kitomis 
galimomis priemonėmis.

Teatlygina Jieiras Gerasis Die
vas!

Mirt kalinys 
Petras Paulaitis

Kretinga. 198& m. vasario 19 
d. Kretingoje po sunkios ligos 
mirė ilgametiskalinys, ugningas 
kovotojas ir taurus žmogus Pe
tras Paulaitis.

Velionis palaidotas Kretingos 
kapinėse.

Įgaliotinis noko 
vyskupus

Vilnius. 1985 m. gruodžio 20 
d. pas RRT įgaliotinį buvo suk
viesti Lietuvos vyskupai ir vy
skupijų valdytojai. Jiems kalbėjo 
įgaliotinis P. Anilionis ir Mini
strų Tarybos pirmininko pava
duotojas Česnavi«5ius.

Paskaitos pradžioje P. Anilio
nis priekaištavo vyskupams bei 
valdytojams, kad praeito pokal
bio turinys pasielcė užsienį...

Įgaliotinis priminė, kad reikia 
stengtis, jog Lietuvos 600 metų 
Krikšto Jubiliejus praeitų taip 
gerai, kaip, jo nuomone praėjo 
šv. Kazimiero jubiliejus.

Priekaištavo, lead jubiliejaus 
komitetas, vadovaujamas vysku
po J. Preikšo, kreipėsi į Lietuvos 
vyriausybę, prašydamas jubilie
jaus proga grpnti Vilniaus Ka
tedrą, Šv. Kazimiero bažnyčią ir 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčią.

Šie prašymai nebus patenkin
ti, jubiliejaus metu Vilnius tik
riausiai turės vyskupą arba kar
dinolą, prie kurios bažnyčios jie 
gyvena, ta ir bus Katedra, — 
kalbėjo įgaliotinis.

Kas liečia Sv. Kazimiero 
bažnyčios gąžnirną, P. Anilionis 
patarė šv. Kazimiero vardu pa
vadinti bet kurią kitą Vilniaus 
bažnyčią, o Klaipėdos bažnyčia 
niekada nebus grąžinta, staty
kite priestatį prie esamos, — 
tvirtino įgaliotinis.

P. Anilionispatarė vyskupams 
nerašyti rastų valdžios įstai
goms... Kaip blogą pavyzdį pa
minėjo Žagarės bažnyčios klebo
ną kun. Gudana^ričių. Po to, kai 
jis parašė šmeižikišką laišką M. 
Gorbačiovui, nu'važiavęs į Žaga
re, dvi valandas aiškinau, bet, 
grįžęs namo,ga?vau naują tokio 
pat stiliaus kun. Gudanavičiaus 
raštą. Tokius ekstremistus reikia 
pagaliau sutvarkyti, — karščia
vosi įgaliotinis

sminti dar laisvėje esančius ek
stremistus”.

Šmeižtas — tvirtino Česna- 
vičius — kad valdžia kišasi į Se
minarijos reikalus! Juk jūs patys 
sudarėt Seminarijos statutą, pro-

mes nesikišame, bet žiūrėti, kad 
klierikų ir dėstytojų tarpe 
nebūtų antitarybiškai nusiteiku
sių asmenų, mes ne tik turime 
teisę, bet ir pareigą...

Šmeižtas, kad valdžia kišasi į 
vyskupų ir kunigų skirstymus. 
Skiriate jūs, o mes tik tvirtiname 
ir registruojame, aišku, mes tu
rime teisę ir neregistruoti socia
listinei santvarkai nenaudingų 
paskyrimų — tęsė savo kalbą Če- 
snavičius. .

Dėl Šv. Tėvo atvykimo į Lie
tuvą buvo paaiškinta, kad tai ne 
vyskupų ir Lietuvos vyriausybės 
kompetencijoje. Tai Maskvos ir 
Vatikano reikalas, o tarp jų nėra 
diplomatinių santykių...

Argi galima kviesti žmogų į 
Tarybų Sąjungą, — dėstė prele
gentas, — kuris komunizmą ir 
socialistinę santvarką pavadino 
XX amžiaus gėda, o audiencijoje 
priėmė pagarsėjusio antitarybi- 
ninko žydo Sacharovo žmoną.

Po paskaitos vyskupai ir vy
skupijų valdytojai buvo nuvežti 
į kino studiją, kurd jiems de
monstravo naują dokumentinį 
filmą apie tariamą Katalikų 
Bažnyčios laisvę Lietuvoje.

Filmas sudarytas iš įvairių 
bažnytinių iškilmių, kuriose da
lyvavo Lietuvos vyskupai. Jis 
aiškiai skirtas užsienio propagan
dai.

Retos šventinės iškilmės ne
pridengs skaudžios persekioja
mos Bažnyčios kasdienybės.

Anilionis nori uždaryti 
dvi bažnyčias

Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos ordinarui Arki
vyskupui Liudvikui Poviloniui-

Nuorašai: Lazdijų Jonavos ir 
Kėdainių rajonų LDTG vykdo
mųjų komitetų pirmininkams. 
RRT Įgaliotinis P. Anilionis

Pranešimas
Pranešame, kad Kapčiamiesčio 

religinės bendruomenės kleb. 
kun. Ignas Plioraitis, Panoterių 
kleb. kun. V. K. Pesliakas, Jo
svainių kleb. kun. L. Kalinau
skas trukdo tikintiesiems pasi
rašyti 1986 metų pavyzdžio su
tartį su rajono vykdomaisiais ko
mitetais dėl naudojimosi maldos 
namais ir juose esančiu kulto in
ventoriumi. Primename, kad re
spublikoje liko nesudarę suta
rčių tik minėtos trys bendruo
menės.

Prašome paveikti kun. Plio-

jie nesikištų į religinės bendruo
menės ūkinius reikalus ir ne- 

(nukelta į 2 psl.)

“Jūs turite man padėti pabėgti”.
Pamatęs, kad mokytoja labai 

sumišo, paaiškino jai: “Jum nie
ko nereikia daryti. Noriu tik, kad 
jūs žinotumėte, jog bandysiu! 
bėgti.”

Čia ir buvo vienintelė gali
mybė tai padaryti. Kelyje į Kau
ną daugiau niekur nesustos. Iš 
kiemo raštinės langai buvo užda
ryti langinėmis, bet duris moky
toja paliko praviras. Ji atnešė vai
sių ir poną Petrą saugojančiam 
kareiviui. Pro praviras duris 
matėsi koridorius ir dvejos du
rys, vienos į valgomąjį, kitos — 
į virtuvę. Moterys ruošė vaka
rienę, dengė stalą.. Geštapinin- 
kai sugrįžo pikti. Žmogus, kurį 
turėjo areštuoti, pasislėpė, ma
tyt, kas nors jį perspėjo. Visi 
susėdo prie gausiai apkrauto sta
lo vakarieniauti.

Valgė ir gėrė, taip pamažu 
nuotaika pasitaisė. Pagaliau 
ruošdamiesi išvažiuoti pakėlė 
taures už šeimininkę. Tada mo
kytoja, pareiškė, kad už ją visi 
turi išgerti, išbėgusi^ raštinę, iš
sivedė į valgomąjį kareivėlį, sau
gojusi poną Petrą. Jiems iš pa
skos išėjo ir ponas Petras, tik nė 
į valgomąjį, o per virtuvę į kie
mą. Kol gestapininkai atsi
peikėjo ir išlindo iš užstalės, Pe
tras Paulaitis, padedant Dievui, 
nakties tamsoje perlipo aukštą 
tvorą ir daržu nusiriteno tolyn.

Išbėgę, gestapininkai, įjungė 
savo mašinos prožektorius, ėmė 
šaudyti, tik, atrodo, nesiorienta- 
vo į kurią pusę ponas Petras

nes buvęs svečiuose, išgėrė ir 
paslydo. Namelyje gyveno gausi 
šeima, visi dar miegojo ir kamba
ryje nebuvo vietos net praeiti.

bą. “Ten gyvena dviese. Ir jus 
tikrai priims."

Ponas Petras burbtelėjo: “0 
gal ten gyvena naciams persi- 
davę žmonės?” — "Tokių mūsų 
kaime nėra” — garantavo šeimi
ninkas.

Nurodytame vienkiemyje 
poną Petrą tikrai labai 
nuoširdžiai priėmė. Sočiai paval- 
gidinę davė poilsiui atskirą kam
barį, o jo drabužius išvalė ir 
padžiovė prieš besikūrenančią 
krosnį.

Nors ir buvo labai pavargęs, 
bet užmigti nesisekė, vis atrodė, 
kad jį vejasi. Kiek pailsėjęs, su
siruošė eiti. Šeimininkam pasi
sakė, kad pabėgo iš geštapo 
nagų. Šeimininkai prašė pas juos 
ilgiau pabūti, nes kaime ramu. 
Ponas Petras skubėjo dar ir dėl 
to, kad norėjo jurbarldečiams 
pranešti, jog jis laisvas, kad jo 
neieškotų ir patys neįkliūtų.

Šeimininkas palydėjo jį laukų 
takeliu, kelionei įdėjo maisto ir 
pinigų, paaiškino, kaip toliau 
eiti, neišeinant į vieškelį, ir pas
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Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Č-esnavičius aiški
no vyskupams ir vyskupijų val
dytojams šalies ekonominius pa
siekimus, neužmiršo ir 
Bažnyčios reikalų.

Jis tvirtino, lead dėl kunigų — 
A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus 
areštų kalti vyskupai. Jei patys 
vyskupai minėtus kunigus būtų 
laiku sudrauclę, jie dabar 
nesėdėtų lalėjime, — kalbėjo 
pavaduotojas C esnavičius.

Prelegentas nagine vyskupus ir 
valdytojus energingiau drau-

Prezidentas R. Reagan birželio 18 Baltuosiuose Rūmuose priėmė Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimo komiteto delegaciją. Iš k.: Jonas Vaidais, Angelė Nelsienė, 
Jonas Kavaliūnas, vysk. Paulius Baltakis, OFM, prez. R. Reagan, dr. Stasys Bačkis, 
Loreta Stulaenė, kun. Kazimieras Pugevičius, sesuo Igne Marijošiūtė. Įvykio aprašy
mas išspausdintas pereitame Darbininko numeryje. Nuotr. Baltųjų Rūmų fotografo.

PREZIDENTO REAGANO SVEIKINIMAS

Man yra malonu perduoiti ši
lčiausius linkėjimus Amerikos 
lietuvių bendruomenei jums 
kartu su krikščionimis visam pa
saulyje švenčiant 600 metų kri
kščionybės jubiliejų Lietuvoje.

Aš jungiuosi su jumis minint 
reikšmingus 1387 metų įvykius, 
kai Lietuvos valdovai Jogaila ir

JAV, būdamos jautrios kaitini
mam dėl žmogaus teisių pažeidi
mo, sutiko, kad du sovietų gydy
tojai apžiūrėtų JAV kalėjime lai
komą indėną Leonard Peltier, 
kuris už dviejų FBI agentų 
nužudymą 1975 m. buvo nutei
stas kalėti iki gyvos galvos ir ku
ris skelbiasi esąs politinis kali
nys.

Vytautas įvedė krikščionybę lie
tuvių tautai. Verta prisiminti, 
kad prieš 1387 metus lietuviai 
150 metų atkakliai priešinosi 
svetimtaučių įsiveržėlių prime
stai krikščionybei ir kad jie 
atsižadėjo pagonybės tik savo 
pačių vadams to pageidaujant. 
Dėl šio atkaklumo Lietuva liko 
paskutinė pagoniška tauta Euro
poje ir dėl to paties atkaklumo 
ji šiandien yra Romos katali
kybės avanpostas tose žemėse, 
kurias valdo Sovietų Sąjunga.

Taip, kaip praėjusiais amžiais 
lietuviai pagonys priešinosi 
plėšikiškiems kryžiuočiams, taip 
ir šiandien lietuviai katalikai 
tvirtai priešinasi sovietų vadžios 
pastangoms jėga primesti atei-

zmą, valstybės religiją. Sovietų 
pareigūnų sisteminga diskrimi
nacija prieš tikinčiuosius tik su
vienyta katalikų dvasininkiją ir 
pasauliečius, kurie renka prote
sto peticijas, turinčias šimtus 
tūkstančių parašų, užrašo po
grindžio žurnaluose religinio 
persekiojimo atvejus ir viešai 
prieštarauja valdžios potvar
kiams, kuriais siekiama apriboti 
jų religines teises. Lietuvos ka
talikų dvasininkai ir toliau ištiki
mai atlieka savo pastoracines pa
reigas nors jie puikiai žino apie 
savo įžymiausių narių įkalinimą 
ar ištrėmimą ir patys yra priver
sti pergyventi nesibaigiantį truk
dymų bei įžeidimų srautą.

Dėl Lietuvos Bažnyčios da
bartinės sunkios padėties tenka 
Lietuvos krikščionybės 600

Grjžta slapta J 
Jurbarką

kelyje sutiktiVisi 
nuoširdžiai padėjo, vienas net 
arklį davė, kad greičiau Jurbarką 
pasiektų. Tą arklį sutarė palikti 
netoli Jurbarko, pas pažįstamus 
Bet kai ten nujojo, geri žmonės 
pono Petro neleido eiti į miestą, 
patys pranešė apie jį artinie
siems.

Dirbdamas pogrindyje, Pe
tras Paulaitis išgyveno visą nacių 
okupacijos metą. Daug žmonių, 
rizikuodami laisvę ir gyvybę, 
dirbo su juo kartu ir jam padėjo. 
Juos visus su meile ir dideliu 
dėkingumu vėliau prisiminė.

Kai sovietiniai Maksvos oku
pantai antrą kartą užgrobė Lie
tuvą, ponas Petras pogrindžio 
reikalais buvo išvykęs į Vokieti
ją. Jis aiškiai suprato, kad ir rau
donieji okupantai nepasigailės 
laisvę mylinčių lietuvių. Tai ir 
sugrįžo į Lietuvą.

Labiausiai jis gailėjosi savo 
mokinių, žinodamas, kokie ban
dymai jų laukia.

Prasidėjo baisus teroras. Bol
ševikai pirmiausia sunaikino vi
sus, kovojusius su fašistais, nes 
laisvę mylintys visiems okupan
tams didžiausi priešai. Po to so
vietinio teroro aukomis tapo 
šimtai tūkstančių dorų, mąsta- 

.nčių, mylinčių Dievą ir Tėvynę 
žmonių.

Petras Paulaitis vėl dirbo po
grindyje, redagavo Lietuvoje la
bai populiarų laikraštį — Varpas 
ar Laisvės varpas, tiksliai nepri
simena šių pasakojimų autorė.

(Bus daugiau)

jam

metų sukaktį atšvęsti su rimtu 
mu. Tačiau praeities įvykiai taip 
pat yra įkvėpimo šaltinis ateičiai. 
Jie mums primena, kad lietuvių 
tautos valia nebus palaužta sveti
mos ideologijos, kuri yra jėga 
primesta.

Nancy kartu su manim linki 
jums tikrai atmintinų iškilmių. 
Jūs ypač esate mūsų maldose šią 
dieną. Telaimina Jus Dievas
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 Savaitės 

įvykiai J

Kinijos ortodoksiniai mark
sistai, per kelius pastaruosius 
mėnesius dominavę Kinijos poli
tiką, vėl pradeda sutikti nuolat 
augančią ir Deng Xiaoping socia
lines ir ūkines reformas remia
nčią opoziciją.

Singapūro min. pirmininkas 
Lee Kuan Yew areštavo 12 mark
sistų, kurie siekė pakeisti krašto 
politinę ir socialinę sistemą.

Beijing universiteto studentai 
vėl pradėjo boikotuoti klases ir 
klijuoti prie sienų politinius at
sišaukimus.

J. T. Saugumo tarybos nuola- 
tinieji 5 nariai sutarė priimti re
zoliuciją, raginančią Iraną ir Ira
ką užbaigti karą, bet negalėjo su
tarti, kad kariaujančiom šalim 
būtų paskelbtas ginklų pardavi
mo draudimas.

JAV Atstovų rūmai 415 balsų 
prieš vieną nutarė reikalauti, 
kad Japonijos Toshiba korporaci
ja ir Norvegijos valstybinė Kon- 
gaberg Vaapenfabrike, pasi
pelnę iš neteisėto Sov. S-gai par
davimo įrengimų povandeninių 
laivų tyliai veikiantiem propele
riam gaminti, atsilygintų JAV už 
jų patentų panaudojimą.

Izraelio min. pirm-kas Yit- 
zhak Shamir apkaltino popiežių 
Joną Paulių II, kad jis, priimda
mas Australijos prezidentą Kurt 
Waldheim, įteisina nacių karo 
nusikaltimus, bet Austrija šį 
veiksmą pavadino nedreaugišku 
ir įteikė protesto notą.

Izraelis pagaliau sutiko iš duo
ti Prancūzijai jos pilietį žydą 
William Nabach, kuris, nužudė 
Alžiro arabą, pabėgo į Izraelį, 
priėmė jo pilietybę ir reikalavo, 
kad Izraelis jį gintų.

Sovietinės Latvijos laikraštis 
pripažino, kad Rygoj vykusios 
birželio mėn. demonstracijos su
traukė apie 5000 žmonių.

Kazachstano studentas buvo 
nuteistas mirti, o darbininkas — 
15 m. kalėti, kadpr. m. gruodžio 
mėn. vykusių Alma Atoj riaušių 
metu buvo nušautas savanoris 
milicininkas.

Haiti valdanti mišri karinė ir 
civilinė taryba numato vykdyti 
savivaldybių rinkimus rugpiūčio 
mėn.

Argentinos aukšč. teismas nu
sprendė, kad parlamento pa
skelbta amnestija žemesnį už ge
nerolo laipsnį turėjusiem kariam 
už jų įvykdytus nusikaltimus, 
kovojant su kairiaisiais partiza
nais, yra teisėta.

Afganistane apie Kandahar 
miestą visą mėnesį trukusios ko
vos pasibaigė su dideliais abiejų 
pusių nuostoliais. Partizanai 
skelbia nušovę kelius 
malūnsparnius ir lėktuvus.

Sov. S-ga planuoja dar šiais 
metais išmesti į erdvę pirmą ko
mercinį satelitą.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Lietuvos valstybinio aka

deminio operos ir baleto teatro 
soHstaš, nusipelnęs artistas, Eu
genijus Vasilevskis gegužės 
mėnesį dainavo Budapešto ope
ros scenoje Escamilio partiją G. 
Bizet “Carmen” operoje.

—Vilniaus ir Kauno filharmo
nijų salėse gegužės pabaigoje 
baigėsi aktyvus sezonas. Nuo 
birželio pradžios pradėtas vasa
ros sezonas įvairiausiais rengi
niais, festivaliais ir koncertais,

kurie atliekami kurortuose, poil
sio namuose. Trakuose — tradi
ciniai kamerinės muzikos kon
certai: Vilniaus M. K. Čiurlionio 
ir Lietuvos valstybinis kvartetai. 
Druskininkuose — M. K. Čiur

lionio memorialiniame muzieju
je skambins žymus pianistai, 
Čiurlionio vardo konkurso lau
reatai. Neringos istorijos muzie
juje III Nidos vargonų muzikos 
festivalis, kuriame be savų var-

gonų klasės meistrų dalyvaus 
Rygos, Soši miesto ir Maskvos 
atlikėjai. Gastroliuos ukrainiečių 
valstybinis dainos ir šokių an
samblis “Podolianka”. Rygos 
pučiamųjų orkestras. Bir- 
bidžano show grupė “Freileks", 
Maskvos iliuzionistų teatras 
“Magija”, estradiniai ansambliai 
“Rondo”, filharmonijos kolekty
vai “Oktava”, “Plius minus”, 
“Nerija”.
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POPIEŽIUS IR JAV PREZIDENTAS 
REMIA LIETUVIŲ PASTANGAS 
Lietuvos atstovo Washingtone Ir Lietuvos Diplomatijos 
Šefo dr. A. A. Bačkio žodis Į Lietuvę, Įregistruotas Amerikos 
Baise, minint brižeiio 28 d. Lietuvos krikščionybės 600metų 
sukaktį

Brangūs Broliai ir
Sesės,
Šiandieną minime Lietuvos kri
kščionybės 600 metų sukaktį. 
Lietuvos Diplomatinės ir Kon- 
sularinės Tarnybos bei Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone var
du nuoširdžiai jungiuos į visų lie
tuvių iškilmingą Lietuvos kri
kščionybės 600 metų sukakties 
minėjimą.

Nepriklausoma Lietuva 1938 
m. geg. 29 d. Kaune minėjo 550 
metų krikščionybės sukaktį, da
lyvaujant dvasinės ir pasaulinės 
vyriausybių viršūnėms, visuo
menės organizacijų atstovams. 
Tad, šis 1987 m. minėjims įvyk
sta jau pagal Lietuvos nepriklau
somybės laiku įvestą tradiciją, 
kaip mūsų senovės valdovų 
praktiškai realizuotą krikščio
nybės įvedimo datą.

Didelis malonumas ir džiaug
smas mums-broliai ir sesės, kad 
Š v Tėvas Jonas Paulius II jubilie
jines lietuvių iškilmes rdfllia ir 
Šv. Mišias celebruoja Šv. Petro 
Bazilikoje dalyvaujant Katalikų 
Bažnyčios viršūnėms ir diploma
tiniam korpusui, akredituotam 
prie Šv. Sosto. Savo palankiu 
mostu lietuvių tautai Šv. Tėvas 
iškelia mūsų tautos buitį į pasau
linę plotmę ir atkreipia viso pa
saulio dėmesį į lietuvių tautos li
kimą ir religinę padėtį Sovietų 
okupacijoje.

Tai teikia nepaprastą reikšmę 
mūsų krikščionybės sukakties 
minėjimui, kuris ateityje turės 
įtakos į religinę būklę Lietuvoje. 
Jau dabar žinome, kad daugelio

kraštų katalikų vyskupų konfe
rencijos pareiškė lietuviams soli
darumą ir kreipėsi į Sovietų Są
jungą, prašydamos laikytis jos 
tarptautinių užsiangažavimų 
gerbti religijos laisvę, žmogaus 
teises ir grąžinti lietuviams iš jų 
atimtas bažnyčias.

Iškilmių proga Šv. Tėvas pa
skelbs arkivyskupą Jurgį Matu
laitį Palaimintuoju, kuris bus gy
venimo šviesa mūsų tautos sute
mose ir melsis už išniekintų 
bažnyčių grąžinimą katalikų pa
maldoms.

Malonu man taip pat pabrėžti, 
kad JAV Prezidentas Reagan at
siųstame sveikinime Washingto- 
no Lietuvių Bendruomenei, 

• šiandieną mininčiai krikščio
nybės jubiliejų, gėrėjosi mūsų 
tautos laisvės troškimu, nepa
laužiama valia ir atsparumu prieš 
prievartinį ateizmą, tikinčiųjų 
persekiojimą ir baigė lietuviškai 
savo žodį “Telaimina Jus Die
vas.” 1987 m. birželio 18 d., 
priimdamas Lietuvos Krikščio
nybės Jubiliejaus Komiteto va
dovaujamą vyskupo P. Baltakio 
delegaciją, kurioje dalyvavau 
LDT vardu, Prezidentas parodė 
solidarumą lietuviams jubiliejų 
minint, ir pasakė, kad jis ir Val
stybės Sekretorius Shultz kada 
matysis su gen. sekretorium 
Gorbachevu iškels Lietuvos rei
kalą.

Tat, tikėkime, kad anksčiau ar 
vėliau mūsų tėvynėje sušvis 
tikėjimo ir tautos laisvė, lydima 
Aukščiausio palaimos.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

trukdytų tikintiesiems pasirašyti 
sutartį ne vėliau š. m. vasario 1 d.

Priešingu atveju, Religinių 
reikalų įgaliotinio įstaiga, re
miantis įstatymais duos sutikimą 
Lazdijų Jonavos ir Kėdainių ra
jonų vykdomiesiems komite
tams Kapčiamiesčio, Panoterių

ir Josvainių religinių bendruo
menių maldos namus panaudoti 
kitiems reikalams.

Be to, pranešame, kad ateityje 
Kapčiamiesčio, Panoterių ir Jo
svainių religinėms bendruo
menėms dvasininkų neregist
ruosime, nes šios parapijos ne
turės maldos namų.

Laukiame jūsų sprendimo.

“JAV Kunigų Vienybės centro valdyba. Iš k. kun. dr. V. Cukuras — sekretorius, kun. 
A. Kontautas — pirmininkas, kun. K. Pugevičius — iždininkas, II-oje eilėje kun. kleb. 
J. Rikteraitis, kun. dr. Z. Smilga, kun. kleb. J. Matutis Valdybos iniciatyva išleista 
20,000 egz. tiražu P. Skabeikio knyga “Catholic Lithuania 600 Years”.

— Kauno paveikslų galerijoje 
atidaryta miesto dailininkų tai
komosios dailės paroda, kurioje 
68 autoriai demonstravo kerami
kos, tekstilės, odos, stiklo, meta
lo dirbinius. Parodoje buvo ro
domi dizainerių ir rūbų mode
liuotojų darbai.

— Vilniuje gastroliavo Baku 
darbo raudonosios vėliavos ordi
no Samedo Vurguno rusų dra
mos teatras. Repertuare turėjo 
J. B. Moliere “Tartiufas”, F. Do
stojevskio “Idiotas”, A. Durnas 
“Dama su kamelijomis”, garsių 
rusų satyrikų J. Ilfo, J. Petrovo 
ir M. Zoščenkos improvizacijas 
“Kartui” ir azerbeidžianiečių au
torių H. Dževido tragedija “Šei
chas Samanas”, M. Imbragim- 
bekovo komedija “Vyriškis jau
nai moteriai” ir L Efendijevo 
pjesė “Krištolo rūmuose”.

— Kaune Valstybinis muziki
nis teatras gastroliavo Leningra
de su keturiais spektakliais W. 
A. Mozart “Don Juan”, V. Šeba- 
lino “Užsispyrėlės tramdymas”, 
F. Lowe “Mano puikioji ledi” ir 
F. Lehar “Grafos Luxembur-
gas. Teatras repertuares turi 8

BUYUS FUNERAL HOME. Mario T*lxolra, Jr. laidotuvių direktorių*. Nev
erk offtos: 423 Lefeyett* SL (Cor. Wltoon AveJ, tėtei 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, orą* šaldoma*. 
Daug visto* autoRObiląm pastatyti.

BEACH MEMORiAL CHAPEL, 301 Corsy Ave^ St Petorsburg Baach, Ra., 
33703. 813 360 - 5577. KENRELD W000LAWN FUNERAL HOME, 200 
-PaaadMM An, S, SL Petorsburg, Ra. 33707.313 345-0303. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101381h St, S. SL Petorsburg, Ra. 33707. R13 345 
-3393.

JUOZO ANDRIULIO Rasi Estete, namų pardavime*, visų riklių apdtefe 
dlmal, Incoms Tax pildymą*, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine, 39 -11 Jamalca Avė, Woodhav*n, N. Y. Talei 847-2323 
(namų tolei 847 - 4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijsntal*.

J .

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NOT JGN4S, a*y. Wint*r Garden Tatom. 
1883 Msėlson SL, Ridgewood, N.Y. 11227. - 6440. Bate vestu
vėm* ir kt pramogoms. B* to. duodami polaldotuvintei pjetū*. Pirmos 
riklios lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllvar Beit Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, *av. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Tetof. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine, One State SL Raže, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelter*. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mas*, girdima točladienlal* nuo 8 Iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr, vedėjas. 70 CurtisSt, Aubum, MA 0150. .Tai. 617753-7232.

NEW JERSEY, NbW YORK, CONNECTIČUT. - ‘Lietuvos Atsimi-
n Ima i”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad.

operas, 12 operečių ir muzikių 1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stuk**, Direkt, 
bei 6 spektaklius vaikams. • 234 Sunlit Dr, Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

— VilniausMeno darbuotojų 
rūmuose buvo surengto ciklo 
“Prisiminimų vakarai” paskuti
nysis vakaras, skirtas Lietuvos 
operos pirmosioms - - dmni-
ninkėms^solistėms —t-U. Sipa— 
vičiūtei — Fedotovai, J. Dvario
naitei, V. Grigaitienei, A. Ga- 
launienei, V. Podėnaitei. Buvo 
demonstruojama plokštelių 
įrašai, kalbėjo muzikologas J. 
Bruveris, Lietuvos nusipelnu- 
sios artistės T. Vaičiūnienė, M. 
Dvarionaitė, V. Sipaitis ir S. 
Veidžiūnaitė.

— Druskininkuose vyko liau
dies vokalinių ansamblių kon
kursas “Ratnyčėlė’787”. Verti
nimo komisija, vadovaujama 
Lietuvos nusipelniusio artisto 
Vytauto Četkausko, moterų ko
lektyvų tarpe geriausiais pri
pažino Vilniaus “Svajos”, Aly
taus “Gailos” ir Vilniaus “Lyros” 
dainininkes. Vyrų grupėje — 
Vilniaus “Sigmos”, Anykščių 
“Anykščio” ir Panevėžio “Vytu
rio”. Mišrių ansamblių grupės 
laimėtojais buvo Klaipėdos 
“Rapsodija” ir Vilniaus “Kantile- 
na”.

S. L. K.

REIKALINGA INFORMACIJA 
Lietuvos krikščionybės 

Jubiliejaus apžvalginiam 
leidiniui

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Roma* Kazys, 217 - 25 54to Ava, Bayąkfe, 
N.Y. 11364. T*l. 718 229 • 9134.

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, modemus Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca Ir Myrtle Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

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

Lietuvos krikščionybės jubi-~ 
liejinių metų įvairių minėjimų 
bei iškilmių aprašymai bus spau
sdinami apžvalginiame leidiny
je, kuris numatomas išleisti 1988 
metais, visoms iškilmėms pasi
baigus.

Atskirų vietovių minėjimo ko
mitetai prašomi atsiųsti leidiniui 
skirtą informaciją: 1) Minėjimo 
ir pamaldų aprašymus (ar bent 
iškarpas iš apaudos). 2) Gausiai 
nuotraukų su tiksliomis žinio
mis, kas jose vaizduojama, pil
nais asmenų vardais, kieno foto
grafija. 3) Rengimo komiteto są
rašą. 4) Kitokią su jubiliejinių 
metų minėjimu susijusią infor
maciją.

Visą medžiagą leidiniui prašo
me siųsti tuoj pasibaigus iš
kilmėms. Redakcija turės Teisę 
ją trumpinti ar pritaikyti leidinio 
stiliui. Siųsti adresu: Juozas 
Baužys, 9124 Sandpiper Ct., Or- 
land Park, IL 60462, U S A.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2122 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 789 - 3300
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Baltojo erelio skrydis
Kalendorius mums atneša lie

pos 4—Jungtinių Amerikos Val
stybių nepriklausomybės dieną. 
Esame jau apsipratę ir pripratę, 
tai iš anksto žinome, kaip ji bus 
švenčiama. Visi džiaugiasi, kad 
štai atostogos, kad galės išvykti 
į pajūrį pasimaudyti, kur pas 
draugus gerai pavalgyti ir išger
ti.

Bet ar kiekvienas, kuris nau? 
dojasi šio krašto gerbūviu ir 
didžiąja laisve, bent pagalvoja 
apie laisvę, apie Amerikos pro
blemas, jos ateitį? Ar ateina no
ras stiprinti patriotizmą, pakelti 
jaunosios kartos moralę, kad jie 
būtų geresni piliečiai?

Ar žmonės pagalvoja, kas 
aplinkui dedasi ir kodėl taip de
dasi, kokios tai turėtų būti mūsų 
pareigos, įvertinant dabartinę 
krašto padėtį?

Amerika yra vienintelis pasau
lio kraštas, kuris taip uoliai šelpia 
visus, padeda visiems nugalėti 
skurdą, vargą. Siunčia savo pa
galbą — maistą ir parengtų žmo
nių komandas, kad ten padėtų, 
o kas dedasi pasaulyje? Ar nebai
su klausyti, kaip televizija per
duoda žinias. Televizija ir spau
da, atrodo, visom jėgom nori su- 

jgriauti Ąrnenkos didybę ir ga
lybę, .^suniekinti prezidentą, 
kiekvieną šviesesnį jo darbą. Ir 
taip kala ir kala diena iš dienos. 
Televizija kaip tik rodo tuos, ku
rie tik kritikuoja Ameriką, kurie 
šaiposi iš Amerikos militarinės 
didybės, iš jos misijos bei labda
ros.

Štai Amerikos prezidentas 
vyko į Veneciją, kur buvo 7 išsi
vysčiusių ir aukštesnės technolo
gijos kraštų konferencija. Tik 
prieš Amerikos prezidentą buvo 
rengiamos demonstracijos Itali
joje. Vokietijoje jis lankė Berly
no sieną, ir ten reikėjo 10,000 
policininkų prezidento apsau
gai. Ir ten buvo rengiamos de-

Misinin
kai, veikę Mindaugo metu, paliko veikti ir po jo. Jų 
veikla ypač išryškėjo Vytenio ir Gedimino metu, kai 
abu kunigaikščiai sąjungininkavo su Rygos arkivy
skupu ir jo miestiečiais prieš ordiną. Iš išlikusių 
Gedimino laiškų žinoma, kad kunigaikštis kvietė 
pranciškonus ir domininkonus į Lietuvą. Gedimino 
artimi santykiai su Ryga, jos arkivyskupu bei mie
stiečiais ir jo laiškai, siųsti pačiam popiežiui ir vaka
riečiams liudija, kad Gedimino Lietuva buvo 
priartėjusi prie Vakarų krikščionybės. Tačiau neįsi
jungė į ją, nors Gediminas buvo raginamas pačių 
popiežiaus legatų — iš Rygos atsiųstų atstovų. Kad 
Lietuva Gedimino metu buvo aiškiai pagoniška, liu
dija ir 1338 m. lapkričio 1 d. prekybos sutartis Ge
dimino su Livonijos magistru ir daugelis krašto didi
kų su Rygos miesto taryba, su polockiečiais ir viteb- 
skiečiais. Sutartį patvirtino magistro bei krašto didi
kų atstovai, Rygos miesto tarybos atstovai, poloc- 
kiečiai, vitebskiečiai, pabučiuodami kryžių. O apie 
lietuvius pasakyta, kad "tuo reikalu taip pat atliko 
savo šventąsias apeigas”.21 Jie išsiskyrė iš krikščio
nių, nes nebuvo jų tikėjimo išpažintojai.

Lietuvos pagonybę ne gyvenimo vyksmas, kilęs 
iš vidaus išlygų, išstūmė, bet išorinės sąlygos, susi
dariusios po Kęstučio nužudymo (1382). Tada kilo 
rimta politinė krizė, ištrūkus kalinamam Vytautui ir 
radus priebėgąpas kryžiuočius. Šie veiksmingai ėmė 

i

maišytis į lietuvių kunigaikščių kivirčus. Jie siekė 
vyriausio tikslo — pasiglemžti visą Lietuvą ar bent 
jos dalį. Pirmą kartą jie atskleidė siekiamą tikslą, 
sudarydamas su Jogaila žinomą Dubysos sutartį 
(1382.X.31). Sutartyje, kurios išliko net try s tekstai, 
Jogaila, kaip didysis Lietuvos kunigaikštis, atidavė 
ordinui Žemaitiją iki Dubysos upės. Prie to Jogaila 
savo ir įpėdinių vardu atsisakė nuo visų teisių į tą 
kraštą. Sutartis turėjo karinės sąjungos pobūdį, kaip 
galima spręsti iš Jogailos ir Skirgailos pažado nuo 
ateinančių Kalėdų per 4 metus padėti kryžiuočiams 
kovoti su jų priešais ir be ordino žinios nepradėti 
jokio karo. Ordino derybininkai iš savo pusės skelbė, 
kad į Lietuvą siunčiamoji pagalbinė jų kariuomenė 
iki Vilniaus pati turės apsirūpinti, o nuo Vilniaus ją 
ir jos arklius turės aprūpinti Lietuva.22

Šios plačios ir reikšmingos sutarties net ne
pradėta vykdyti dėl Vytauto pasirodymo kryžiuočių 
krašte. Pirmiausia jis sutiko ordino magistrą Konra
dą Coelnerį Įsrutyje, kur atbėgo ištrūkęs iš kalėjimo. 
Didysis magistras nepriėmė jo iš pradžių išskėstomis 
rankomis, nes nepasitikėjo juo. Tačiau gudrus poli
tikas, koks buvo Coelneris, tuojau susigaudę 
padėtyje ir sumojo laikyti Vytautą įrankiu panaudoti 
prieš Jogailą, jei jis vienas įsigalėtų ir valstybę imtų 
stiprinti. Dviejų ir dar rivalizuojančių valdovų val
doma valstybė būtų mažiau pavojinga ordinui kaip 
vieno. Todėl magistras pradžioje rašė Jogailai ir 
prašė priimti Vytautą ir jo brolį Tautvilą ir perleisti 
jiems kai ką iš paveldėtų sričių. Jogaila, atsakydamas 
magistrui, rašė 1383 m. sausio 6 d., kad jam netinka 
“kišti gyvatę į savo užantį”. Jis dar priekaištavo ma
gistrui jo priešų rėmimą ir priminė, kad žemaičiai 
jam pasidavę.23

Šis Jogailos atsakymas lyg rodytų, kad jis buvo 
atsisakęs nuo Dubysos sutarties. Tačiau magistras 
nepaisė Jogailos laiško ir 1383 m. liepos mėnesį iš
sirengė plaukti į Dubysos salą toje saloje sudary tai 
sutarčiai baigti. Plaukė Nemunu.veždamasis du vy

21. Gedimino ląiškai, Vilnius 1966, 195 p.
23. H. Gersdorf, Der Deutsche Orden in der Zeit der 

Polisch-Litauischen Union 1957, 63 p.
23a. Ten pat
24. C. ep. Vit. XIII hr, 9 p. < Bus daugiau)

<7 
monstracijos.

o kai važiuoja sovietų delega
cija, tokių demonstracijų niekas 
nerengia. Kartą Alezander Haig, 
lankydamasis Belgijoje kaip 
Amerikos Valstybės sekretorius 
ir kalbėjo ta tema: kodėl demon
struojama ten, kur nereikėtų de
monstruoti, o kur reikėtų, tų de
monstracijų nėra. Reikėtų, kad 
iš visų kampų pakiltų demon
stracijos prieš Sovietų Sąjungą, 
kaip ji nesilaiko Helsinkio nuta
rimų, kaip ji vykdo naujojo kolo
nializmo politiką. To niekas ne
nori matyti ir girdėti. Savaime 
tad aišku, kas tas demonstracijos 
organizuoja, kaip yra parengiami 
tų demonstracijų organizatoriai. 
Jie visi tarnauja tik vienam ir tam 
pačiam tikslui — praplėsti sovie
tų ekspansiją.

Amerikoje didžiojoje laisvėje 
galėjo gerai veikti visi priešai, 
prieš kuriuos dažnai nė žodžio 
negali ištarti. Tie, kurie siekia 
Amerikos pražūties, ir sukūrė 
tokią švietimo sistemą, kur visai 
nekalba apie auklėjimą, pasiau
kojimą, moralę. Jaunuolis ugdo
mas kaip koks gyvulys. Tad ko 
gali iš jo laukti ir tikėtis.

Todėl ir darosi liūdna, kai 
žiūri į šį gerą kraštą, liūdna* kad 
nebera sūnų, kurie tuo kraštu 
rūpintųsi, kad tie gerieji sūnūs 
yra nuslopinti blogio.

Čia ir prisimena Amerikos 
baltasis erelis, kuris spausdina
mas ant pinigų, dabar matomas 
ant pašto ekspreso vokų. Mato
mas ir reklamose, kaip jis liūdnas 
pasikelia ir skrenda.

Todėl Amerikos nepriklauso
mybės šventė, Liepos 4-toji, ir 
įpareigoja visus geros valios pi
liečius dar labiau budėti, kad šio 
Baltojo Erelio šalies neskriaustų 
jos priešai. Tų priešų yra daug 
ir viduje, ir už Amerikos sienų. 
Visi ugdykime patriotizmą šiam 
kraštui, ugdykime jaunąją kartą,

2 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APAŠTAUNIS
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LIETUVIŲ TAUTOS KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJŲ
palaipsniškai įsikūnijo įvairiose 
kultūros meno ir socialinės orga
nizacijos formose. Jūsų šalyje 
pamažu išaugo bažnyčios ir vie
nuolynai, kurie buvo ne tiktai 
tikėjimo, bet ir kultūros spindu
liavimo centrai. Juk amžių 
bėgyje, besikeičiant istorinėms 
aplinkybėms, Evangelijos skel
bimo darbas ranka rankon ėjo su 
tautos auklėjimo ir mokymo ini
ciatyva, šalia vienuolynų išsisk
leidė mokyklų tinklas, religinis 
gyvenimas skleidėsi kasdieni
niais žmonių meilės darbais, 
įvairiausiomis socialinės pagal

kuri turėtų aukštą moralės ir pa
reigos supratimą. Būkime visi 
aktyvesni, kad visų nesunaikintų 
blogieji aktyvieji. Turime laisvę 
ir reaguokime, stiprinkime 
Ameriką, kuri yra viso laisvojo 
pasaulio pasididžiavimas ir vil
tis.

Stiprinkime ir patys kurkime 
Amerikos ekonominę galybę, 
pasisakykime už jos militarinę 
galybę. Kai Amerika bus gink
luota ir galinga, tai tikrai pasau
lyje bus taika, ir baigsis naujų 
kraštų užgrobimai ir kolonizavi
mai.

Tegyvuoja Amerikos Jung
tinės Valstybės, tegyvuoja jos 
demokratija, jos vyriausybė, te
gyvuoja jos ginkluotos pajėgos ir 
tesaugo pasaulio laisvę!

Vysk. P. Baltakis, OFM, šventina Šv. Kazimiero statulą prie Dievo Motinos parapijos 
pastatų. Nuotr. V. Bacevičiaus

skupus galbūt Jogailos krikštui ir lydimas daugelio 
viršininkų. Dėl nusekusio Nemuno laivas tegalėjo 
priplaukti tik iki Skirsnemunės. Čia išlipęs, magi
stras kvietė Jogailą, atplaukusį į Dubysos salą, pas 
jį atvykti. Rodydamas gerą valią, Jogaila aiškinosi 
negalįs vykti pas magistrą dėl to, kad nesutinka jo 
broliai ir bajorai. Taip teisinosi Jogaila dar neiš
sižadėjęs krikšto, kaip galima spręsti iš jo panaudoto 
1384 m. sausio 6 d. datos atspaudo su įrašu “Dievo 
malone Lietuvos karalius” (deo gratia rex Letto- 
vye).23 Greičiausia Jogaila atsisakė paklusti magi
strui dėl jo globojamo Vytauto. Didysis magistras 
vis dar spaudė net invektyviniais laiškais laikytis su
tarties. Kai laiškai nieko nepadėjo, magistras pakal
tino Jogailą savinimusi žemaičių ir pradėjo kariauti.

Magistras su Vytautu traukė į Lietuvą — Vilnių 
ir Trakus. 1383 m. rugsėjo 11 d. įsibrovėliai apgulė 
Trakus ir, panaudodami bombardas, užėmė pilį. 
Magistras perdavė miestą Vytautui ir pats patraukė 
prie Vilniaus. Puolamas miestas buvo paverstas 
griuvėsiais, bet pilys atsilaikė. Magistras Coelneris 
grįžo į savo kraštą su juo pasekusiu Vytautu. Jogaila 
su Skirgaila puolė ir atgavo Trakus iš paliktos vo
kiečių įgulos. Pasidavę vokiečiai išsiderėjo laisvą pa
sitraukimą į savo kraštą.

Po pirmo nepasisekimo Vytautas visai pasidavė 
ordinui. Jis krikštijosi Tapliavos mieste 1383 m. spa
lio 21 d., gavęs savo krikštatėvo Ragainės komtūro 
Vygando vardą. Iš pabėgėlio Vytauto, atsidūrusio 
prekarinėje padėtyje, ordinas galėjo gauti, ko jis 
seniai geidė - Lietuvos žemių. Karaliaučiuje 1384 
m. sausio 30 d. surašytas aktas yra ordino gobšumo 
ir Vytauto nuolaidžiavimo pavyzdys.24

bos ir pažangos formomis.
Noriu čia priminti tas vienuo

lijas, kufios yra atlikusios ypač 
svarbų vaidmenį: Domininko
nai, Pranciškonai, kurie pirmieji 
įsikūrė jūsų krašte, paskui Bene
diktinai, atnaujintįeji Pranciško
nai (kuriuos nuo šv. Bernardino 
sieniečio vardo žmonės vadino 
Bernardinais), Bazilijonai.

5. Kitos vienuolijos po Triden- 
to susirinkimo davė naują paska
tą Bažnyčios gyvenimui Lietu
voje, kuri ryšium su protestan
tiškąja reforma išgyveno svyravi-
mo laikotarpį ir kentėjo dėl dau
gelio pasitraukimo iš katalikų 
Bažnyčios. Ypatingo dėmesio 
yra verta Jėzuitų Vienuolijos 
veikla. Jėzuitai ypatingai nusi
pelnė, vykdydami Tridento susi
rinkimo paskelbtas reformas. 
1570 metais jėzuitai Vilniuje ati
darė garsiąją Kolegiją, kuri po 
devynerių metų tapo pirmuoju 
Lietuvos universitetu, ugdžiu
siu Lietuvai kunigus ir kultūros 
žmones.

Atsigavusioje Bažnyčioje 
pradėjo klestėti dvasiniai pašau
kimai. Sustiprėjo kultūrinė tau
tos švietimo iniciatyva, steigiant 
bibliotekas, leidžiant religines 
knygas, steigiant neturtingiem 
studentam bendrabučius, 
liaudžiai vaistines, draugijas bei 
brolijas amatų bei įvairių profe-

sijų mokyklas. Ypač buvo susti
printas ir išplėstas apaštalavimo 
ir švietimo darbas tarp vargin
giausių žmonių kaimuose, kur 
ne vienas gyveno vergiškoje ir 
tikrai skurdžioje padėtyje. Čia 
buvo skubiausiai reikalinga 
meilę skelbianti išlaisvinančioji 
Evangelijos naujiena.

6. Į šias nenuilstančias pasto
racines pastangas lietuviai atsi
liepė su dideliu palankumu ir 
nuoširdumu. Krikščionybė lie
tuvių tautai greitai tapo tuo 
Evangelijos raugu, kuris per-
smelkė kasdieninį gyvenimą. 
Giliai įsišaknydama žmonių są
monėje, krikščionybė, galima 
sakyti, tapo tautos siela.

Gyvendama krikščioniškuoju 
tikėjimu, tauta tvirtai ir 
nuoširdžiai jį liudijo net ir sun
kiausiais savo istorijos laikotar
piais, kančios ir bandymų valan
domis.

Norėčiau čia priminti bent ke
letą labai iškalbingų šio liudijimo 
pavyzdžių, kuriuose matome, 
kaip lietuvių tikėjimas buvo ban
domas tarytum auksas ugnyje 
(plg. 1 Pt 1,7), Pirmiausia 
dėmesį patraukia nuo seno įsi
galėjęs didelis lietuvių pamaldu
mas į Kristaus kančią, pamaldu
mas, kurį liudija nesuskaitomi 
kryžiai, pastatyti pakelėse, ken
čiančio Kristaus paveikslas, 

vaizduojamas liaudies mene, 
Kalvarijos vardu pavadintos vie
tovės su Kryžiaus kebo stotimis. 
Visa tai jūsų šaliai nupelnė . 
“Kryžių Žemės” vardą.

Ar galime užmiršti ypač šiose 
Marijos metų išvakarėse tą 
didžiąją meilę, kuria lietuviai 
myb Dievo Motiną? Švenčiau
sioji Mergelė, Gailestingumo 
Motina, ypač yra garbinama ir 
mylima Vilniaus Aušros Vartuo
se ir kitose Lietuvos šventovėse; 
Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, 
Krekenavoje, Pivašiūnuose. Jau 
daug* amžių, o taip pat ir šian
dien, į šiuos tikėjimo ir maldin
gumo židinius keliauja maldinin
kai iš visų Lietuvos vyskupijų su 
didele meile ir pasišventimu, 
dažnai nepaisydami nuovargio ir 
aukos. Tokiu būdu jie save pave
da Tai, kurią Kristus nuo 
kryžiaus su didžiausia meile 
mums padovanojo kaip Motiną 
ir savo malonių Tarpininkę.

Pagaliau, norėčiau atkreipti 
dėmesį į dar vieną iškalbingą 
ženklą, kuris liudija Lietuvos ka
talikų bendruomenės nepa
laužiamą prisirišimą prie Kri
staus ir jos bažnytinį gyvastingu
mą: tai nepaprasta meilė ir pilna 
ištikimybė, su kuria ji visada iš
laikė vienybę su apaštalo Petro 
Sostu, to apaštalo Petro, kuriam 
Viešpats patikėjo brolių stiprini
mo ir jų išlaikymo Bažnyčios vie
nybėje misiją, paskirdamas jį 
būti dvasinio Bažnyčios pastato 
Uola, prieš kurią yra bejėgės vi
sos pragaro galybės.

7. Bažnyčia taip artimai susi
siejo, sakyčiau, tiesiog augtę 
suaugo su tautos gyvenimo tikro
ve, kad apie ją telkėsi jūsų tėvai 
ir protėviai visais laikais, bet 
ypač tada kai iškildavo bandy
mai, kai ateidavo sutemų ir ka
nčios laikotarpiai, kuriais ir pa
staruoju metu buvo paženklinta 
jūsų šalies istorija.

Bažnyčioje, jos moksle, jos 
Evangeliją skleidžiančioje ir paš
ventinančioje veikloje, jos tarna
vime, vedančiame į vienybę ir 
tiesą, jūsų tauta visada atrado 
savo istorijos prasmę, savo tau
tinę tapatybę, atrado norą gy
venti ir ryžtą niekada neprarasti 
vilties. Čia norėčiau pakartoti 
tai, ką esu pasakęs vienai latvių
grupei, atvykusiai į Romą švęsti 
jums artimos šalies Livonijos as
tuonių šimtų metų “Krikšto” ju
biliejų: “Ten kur Dievo žodis, 
nors ir tarp visokiausių kliūčių, 
prasismelkia į tautos sąmonės 
gelmes ir yra priimamas, jis vi
siems laikams nulemia tą savi
monę, kurioje tauta supranta 
pati save ir savo istoriją. Įsiklau
sydama į Dievo žodį, tauta 
atpažįsta savo tikrąją tapatybę”

Juo labiau reikšmingas yra 
faktas, kad šalia Bažnyčios kita 
apsigynimo tvirtovė lietuviams 
buvo šeima: taip krikščioniškoji 
šeima, toji tikra “namų židinio 
Bažnyčia”, tvirtai įsišaknijusi 
tikėjimo vertybėse, kuri gyvena 
meile, auka, tarpusaviu pasiau
kojimu. Jūsų Tėvynėje krikščio
niškoji šeima visada sugebėjo 
likti ištikima savo pašaukimui 
priimti, saugoti ir perduoti vai
kam brangiąją "Krikšto” dovaną, 
tokiu būdu tapdama, kaip gražiai 
išsireiškia II Vatikano susirinki
mas, "pilnutinio žmoniškumo 
mokykla”.

Bažnyčia ir šeima, nors tarp 
daugelio sunkenybių ir kliūčių, 
įstengė išlaikyti gyvą tikėjimą ir 
gyvą kultūrą. Tai jų dėka tauta 
neprarado savo tapatybės ir savo 
sąmonės. Taip pat ir šiandien, 
kai laikai daugeliu atžvilgių nėra 
palankesni negu praeityje. 
Bažnyčia ir šeima ištikimai sau
goja tą šventą ir neliečiamą tur-

I
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Prel.
80 metų sukaktys Brazilijo-

Prel. A. Kučingis, Los Angeles, Calif., po savo jubiliejinių 
mišių išeidamas iš bažnyčios, sveikinasi su savo parapiečiais.

tos Šv. Kazimiero bažnyčioje 
birželio 6.

Varpams skambant procesija 
prasidėjo nuo klebonijos. Vado
vavo Amerikos lietuviai vetera-

mečiui lietuvių klebonui, 80 
metų amžiaus suėjo gegužės 4. 
Balandžio 14 80 mėtų amžiaus 
suėjo kun. dr. Antanui Miliui. 
Sės. Karolina ir prof. Feliksas 
Gudauskas irgi minėjo 80 metų 
Vilią Zelinojfe. Visos sukaktys 
buvo paminėtos gegužės 3.

— “America”, jėzuitų leidžia- | 
mas mėnraštis, birželio nr. I 
įsidėjo vedamuoju straipsniu Į 
‘The Lithuanian Cross”, kuria- I 
me duoda Lietuvos istorijos I 
bruožus, apie krikšto 600 metų Į 
jubiliejaus minėjimą Romoje I 
birželio 28 ir tą pačią dieną arki- I 
vysk. Jurgio Matulaičio palai- I 
mintuoju paskelbimą. Straipsny j 
minimos ir sovietų bei nacių I 
okupacijos , nuo kurių nukentėjo 
ir kenčia Lietuva.

— Šv. Kazimiero lietuvių I 
bažnyčioje Londone liepos 261 
bus jos pašventinimo 75-rių I 
metų sukakties minėjimas ir pa-1 
laimintojo arldv. Jurgio Matu-1 
laičio pagerbimas. Šioje I 
bažnyčioje 1926 rugsėjo mėnesį I 
aukojo mišias vysk. J. Matulaitis, I 
kai jis lankėsi Londone. Minint 
šią 75 metų sukaktį bus pašven- I 
tintas palaimintojo paveikslas, Į 
kuris kabos bažnyčioje.

— Savaitraštis “Morze i Zie- | 
mia” (Jūra ir žemė) spausdina- I 
mas Lenkijoj, kovo mėn. laidoje Į 
išspausdino ilgą Romano Grikias Į 
straipsnį “Žaizda kraštovaizdy- Į 
je”. Jame aprašomas Dariaus ir I 
Girėno paminklas Pščelnike. I 
Įdėta paminklo nuotrauka. | 
Aprašyta ęįrąsiųjų lakūnų skridi- I 
mo istorija, paminklo statyba ir Į 
dabartinė paminklo globa, kuria 
rūpinasi Štetino lietuviai.

— Jaunučio Puodžiūno baleto 
studijos dvidešimtasis jubilieji
nis vakaras įvyko birželio 6 Jau
nimo Centre, Chicagoje. Pro- I 
gramoje buvo L. Delibes baletas 
“Coppelia” specialiai paruoštas 
jaunosioms balerinoms ir mote
rų mankštos klasei.

— Julius Sanvaitis uoliai be
sirūpinantis Dariaus ir Girėno 
paminklo priežiūra organizuoja I 
prie jo memorialinę Dariaus ir I 
Girėno bibliotekėlę. Jis laukia I 
lietuviškų knygų ir spaudos tuo 
reikalu. Be to, interesuojasi kny- 

. gomis ir žurnalais kitomis kalbo
mis aviacijos temomis. Jo adre
sas: ui. Kilinkiego 17/1, 73110 
STARGARD, Szcz., Poland.

— Milašiaus bičiuliai, (l’Asso- 
ciation Les Amis de Milosz), 
Prancūzijoje, tradiciniai pa
minėjo poeto gimimą 1987 
gegužės 24 Fontainebleau prie 
Milašiaus kapo.

— “Daina”, Olandijoje egzi
stavęs jaunų olandų dainos entu
ziastų vienetas, dainavęs lietu
viškas dainas ir net gastroliavęs 
Amerikoje, pasitraukus kai ku
riems dalyviams persiorganizavo 
ir pasivadino “Dutch Baltica”. 
Jie dabar repetuoja naujas dainas 
latviškai ir estiškai. “Balticos” 
tikslas supažindinti olandus su 
pabaltiečių dainomis.

— “Lietutis”, Seattle, Wash., 
lietuvių tautinių šokių grupė, va
dovaujama Zitos Petkienės, 
gegužės 23 vakare, o gegužės 24 
dienos metu šoko Šiaurės Vaka
rų etninių grupių festivalyje Ci- 
vic Opera House. Dalyvavo ir 
kitų tautinių grupių ansambliai.

— Elena Dauguvietytė - Ku
dabienė, gyvenanti pastoviai 
Hamiltone, Kanadoje, po ga
strolių Edmontone, kur vaidino 
anglų kalba “Citadel” teatro pa
statyme “Tsymbaly” devintaja
me daugiakultūriniame teatrų 
festivalyje paruošė Antano Gu
staičio pailgintą veikalą “Sekmi
nių vainikas”.

Amsterdam, N.Y.. Kazimiero parapijos salėje po iškilmingų mišių birželio 6. E k: 
jubiliejaus garbės komiteto pirm, ir klebonas kun. Kęstutis Balčys, Lietuvos vyčių 
veikėja Bernice Aviža, Albany diecezijos vysk. Howard J. Hubbard ir Lietuvos vyčių 
c. v. lietuviškų reikalų komiteto pirmininkė Apolonija Žiaužys.

AMSTERDAM, N. Y
Krikščionybės minėjimas
Parapijos ir Lietuvos vyčių 

100 kuopos bendrai rengtas Lie
tuvos krikščionybės 600 metų ju
biliejus iškilmingai atšvęstas vie-

nai su vėliavomis. Po jų žygiavo 
12 ketvirto laipsnio Knights of 
Columbus narių, o po jų Lietu
vos vyčių narės, apsirengusios 
tautiniais drabužiais. Po to 
padėjėjai, kunigai ir Albany die
cezijos vyskupas Howard J. 
Hubbard.

Su vyskupu mišias koncele- 
bravo klebonas kun. R. Kęstutis 
Balčys ir kun. dr. Matas Cyvas 
iš Albany, N.Y. Komentatorium 

: buvo Vincent Rossi. Sveikino iš
kilmės pirmininkas Juozas Šatas. 
Jis supažindino su Šv. Kazimiero 
Moterų pagalbininkių draugijos 
pirmininke Irene Tice. Ji trum- 
pai priminė Lietuvos krikšto įve
dimo įvykius. Antra kalbėtoja 
Mirga Bablin paminėjo kai ku
riuos įvykius iš arkivysk. Jurgio 
Matulaičio gyvenimo.

Aukojimo aukas atnešė Apolo
nija Ziausys, Bernice Aviža, Re-

gjna Kot ir Ęlęanor Olechowski, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

Per mišias giedojo vargoninin
kas John Nye ir Šv. Kazimiero 
choras.

Iškilmių garbės komiteto pir
mininkas klebonas kun. Balčys 
pamoksle prisiminė įvykius iš 
Lietuvos, kur tikinčiųjų minios 
lanko iškilmes ir atlaidus net ir 
labai sunkiose sąlygose. 
Kalbėdamas apie arkivysk. J. 
Matulaitį, priminė, kad Jis Am- 
steredame lankėsi 1926m. ir 218 
parapiečių suteikė sutvirtinimo 
sakramentą.

Po komunijos parapijos pa
tikėtinis ir Lietuvos vyčių kuo
pos pirmininkas Antanas Radze
vičius kartu su Stase Karbočius 
padovanojo vysk. Hubbard Lie
tuvos krikščionybės medalį ir 
rašytojo Antano Kučo knygą apie 
arkivysk. J. Matulaitį.

Pabaigoje vysk. Hubbard 
trumpai padėkojo visiems už 
gražias iškilmes.

Po pamaldų visi rinkosi į para
pijos salę. Apie 250 svečių buvo 
pavaišinti kava ir užkandžiais.

Vaišinimo komitetui vadovavo 
Sophie Olbie ir Helen Hugo. 
Bažnyčią dekoravo Apolonija 
Žiaužys, Gerard Drenzek ir Re
gina Kot, salę dekoravo Anelė 
Liberis, Stasė Karbočius, Vera 
Šatas ir Pranė Wozniak. Geno
vaitė Gobytė rūpinosi informaci
ja.

Amsterdame yra arkivysk. J. 
Matulaičio giminaičių: Louise 
Matulaitis Kerbelis ir jos vaikai, 
Mirga Bablin, Valentinas ir My
kolas Kerbeliai.

A.J.R. ir G.G.

—Vida Brazaitytė, Pedagogi
nio lituanistikos instituto stu
dentė, kaip Lietuvių fondo sti
pendininkė, vasaros atostogų 
metu . pradėjo dirbti Pasaulio 
LieinviųAr^iyvėr J

> '» į., ’p

ISLAMAS. Antanas Rubšys. 
Religija^ Kultūrą, Valstybė. Au
toriaus lėšomis išleido Krikščio
nis Gyvenime. Putnam CT 
1987. Įrašus piešė, žemėlapį pa
ruošė ir meniškai apipavidalino 
Paulius Jurkus. Spausdino Pran
ciškonų spaustuvė, Brooklyn, 
NY11207. 109 psl. kaina5dol..

Šv. Rašto profesorius šia kny
gele atskleidžia mums lietu
viams mažai žinomą ir pažįstamą 
bei paslaptingą Islamo pasaulį. 
Toks musulmonų religijos 
aprašymas įgalins nuoširdžiai su
prasti šią religiją, kurios pa
sekėjų yra apie vienas bilijonas 
visame pasaulyje. II-jame Vati
kano Susirinkime kalbant apie 
Bažnyčios santykius su nekri
kščionių religijomis buvo skati
nama pamiršti buvusią nesantai
ką ir priešiškumus tarp krikščio
nių ir musulmonų ir bendraujant 
ugdyti dvasinį ir dorinį gėrį bei 
visuomenines - kultūrines verty
bes.

Knygelė būtina kiekvienam 
ieškančiam religinių tiesų 
pažinimo ir gilesnio jų suprati
mo.

A RADIANCE IN THE GU- 
LAG. Nijolė Sadūnaitė. The 
Catholic Witness of Nijolė 
Sadūnaitė. Trans. by Rev. Casi- 
mir Pugevičius and Marian Ska- 
beikis. Trinity Communica
tions, Manassas, Virginia 1987. 
Cover Art by Patrick Diemer.

Anglų kalba leidinys apie Ni
jolės Sadūnaitės pergyvenimus 
Sovietų imperijos lageriuose. 
Gera dovana angliškai kalban
tiems, kurie nepažįsta sovietiš
kojo persekiojiind nekaltų žmo
nių ir paneigimą betkbkių žmo-

Prel. J. A. Kučingio jubiliejinėse mišiose Los Angeles, Calif., pamokslą sako Tėv. dr. K. 
Bučmys, OFM. Sėdi iš dešinės: kun. K. Claver, kun. prof. A. Rubšys, kun. A. Valiuška, 
prel. J. Kučingis, klebonas kun. dr. A. Olšauskas ir Tėv. P. Urbaitis.

D. MICKUTE-MITKIENE

GERB. PRELATUI J. K U Č I N G I U I 
JO KUNIGYSTĖS 50 METŲ SUKAKČIAI

SUBRANDINTAS DŽIAUGSMAS

Ne man, ne man, o Geras Viešpatie, 
Tik savo Vardui garbę duodi, 
Kada Tiesos ir Meilės ieškančiam 
Savoj širdy parodai —

Ėmei už rankos ir vedeisi, 
Tartum Arkangelas Tobiją.
Tavieji pirštai verpė-taisė 
Mano kelionės giją...

Tik Tau,, tik Tau, kalbėjau “Kyrie”, 
Ir “Gloria”, ir “Sanctus".
Prie Tavo Aukuro Tau skyriau
Kiekvieną žingsnį žengtą.

Tebūnie, Viešpatie, man leista
Tau padėkot nūdien už daug ką:
Tavo malonių lietui laistant, 
Ką sodinau — sėjau — užaugo. ..

Našta lengva. Nes Tavo Šlovei
Triūsiau šiam Vynuogyne — 
Penkių Dešimtmečių tikrovė 
Man džiaugsma subrandino — Svečiai prel. J. Kučingio jubiliejinėse iškilmėse Los Angeles, Calif. Iš dešinės: Pranas 

Lubinas, Lietuvos krepšinio meisteris, prel. J. Kučingis, P. Lubinienė, Liucija ir Antanas 
Mažeikos.
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KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 

METINIS 
PIKNIKĄ S 
Liepos 5 dieną, 1987

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

12:45 Pietūs.

4:30 Meninė programa:
Tautiniai šokiai. Vadovauja Ona IVaškiene ir 
Gediminas Ivaška iš Bostono.
Piano koncertas. Išpildo VViIliam Smiddy iš 
New Yorko

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

KENNEBUNKPORTO
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖS
KULTŪRINĖ PROGRAMA

Birželio 27 — Vasarvietės ati
darymas.

Liepos 5 — Metinis Pranciš
konų piknikas. Mišias aukoja ir 
pamokslą sako vysk. Paulius Bal
takis, O. F.M. Programą atlieka 
Ivaškų tautinių šokikų grupė ir 
pianistas William Smiddy.

Liepos 18—solisto Benedikto 
Povilavičiaus koncertas. Akom- 
ponuoja J. Kačinskas.

Liepos 26 — Operos solistės 
Daivos Mongirdaitės koncertas.

Rugpjūčio 2 — solisto A. Ke
bli© koncertas. Akomponuoja 
dr. Vytenis Vasyliūnas.

Rugpjūčio 4 — Dr. Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertas.

LIETUVOS KRIKŠTAS MINIMAS 
VATIKANO PAŠTO ŽENKLUOSE

Vatikano paštas birželio antrą 
dieną išleido pašto ženklų seriją, 
skirtą Lietuvos Krikšto šešių 
šimtų metų jubiliejui atžymėti. 
Serija išleista 550 tūkstančių eg
zempliorių tiražu ir ją sudaro 
trys pašto ženklai — dviejų šim
tų, septynių šimtų ir trijų tūksta
nčių lirų vertės.

Ženkluose, kuriuos sukūrė 
italė dailininkė Maria Maddale- 
na Tuccelli, baltame fone vai- 

’zduojami po vieną trys lietuvių 
liaudies meno kūriniai — Kri
stus Rūpintojėlis iš Lietuvos 
Kankinių koplyčios Šv. Petro ba
zilikoje Romoje, Sopulingoji 
Dievo Motina su Kristaus kūnu 
ant kelių.ir dviem angelais iš 
abiejų šonų, ir būdinga lietuviš
ka koplytėlė.

Kiekvieno pašto ženklo viršu
je yra užrašas italų kalba “Lietu
vos Krikšto šeši šimtmečiai”, 
apačioje — “Poste Vaticane”,

NEW YORKE
Muzikė Nijolė Ulėnienė, tu

rinti savo piano studiją birželio 
pabaigoje užbaigė mokslo metus 
trimis mokinių rečitaliais. Vasa
ros metu, jau šeštą kartą, vyksta 
Europon į taip vadinamas spec
ialias muzikų darbo ir pasitobu
linimo konferencijas — semina
rus, kurie būna kasmet vis kituo
se miestuose. Šią vasarą dviejų 
savaičių konferencija bus Exeter 
mieste, pietinėje Anglijoje. Po 
to važiuos į Austriją, Salzburgan, 
kur garsiame Mozarteume turės 
progos išklausyti koncertuoja
nčių iškilių pianistų. Lankysis ir 
kituose Europos miestuose. Iš
vyksta liepos 9 ir kelionėje išbus 
5 savaites.

Dr. Aleksandras Narvydas, 
MD, 74 metų amžiaus, po sun
kios ir varginančios ligos, mirė

Rugpjūčio 6 — Vasarotojų 
choro koncertas, vadovaujant 
dr. Vasyliūnui.

Rugpjūčio 8 — Komp. Jeroni
mo Kačinsko ir Barkley Trio kon
certas. Ateitininkų Sendraugių 
stovyklos atidarymas. Visos sa
vaitės speciali programa.

Rugpjūčio 14 — Operos so
listės Ginos Čapkausldenės kon
certas ir ateitininkų stovyklos 
pabaiga.

Rugsėjo 5-7 — Saulių stovyk
la su savo programa.

Rugsėjo 8 — Vasarvietės 
uždarymas.

N. B. Kiti parengimai bus 
skelbiami vėliau.

Vatikano paštas.
Pašto atspausdintame lanksti

nuke italų, prancūzų, ispanų ir 
anglų kalbomis pasaulio filateli
stai yra suglaustai supažindi
nami su krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje istorija. Čia pažymi
ma, kad lietuviai buvo vieni iš 
paskutiniųjų Europoje įsijungu
sių į krikščioniškųjų tautų šeimą, 
kad Lietuvos krikščioninimas 
prasidėjo jau XIII-ojo amžiaus 

viduryje, bet nutrūko nužu
džius karalių Mindaugą ir dėl 
kryžiuočių ordino karo veiksmų, 
kuriais buvo siekiama užkariauti 
ir paglemžti lietuvių žemes. Kri
kščionybė Lietuvoje galutinai 

įsitvirtino prieš šešis šimtus 
metų Lietuvos didžiajam kuni
gaikščiui Jogailai apsikrikštijus, 
tapus Lenkijos karalium ir 
pradėjus krikštyti savo tautos 
žmones.

birželio 23, 1987 Stony Brook 
University ligoninėje, L.I. Dir
bo psichiatrijos srityje veteranų 
ligoninėje Pilgrim State Hospi- 
tal, E. Northport, Long Island. 
Buvo pašarvotas Bergemant šer
meninėje, 522 Larkfield Rd., ir 
birželio 26 palaidotas po gedu
lingų mišių St. Anthony 
bažnyčioje vietinėse kapinėse E. 
Northporte, L.I. Priklausė prie 
Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bo — American - Lithuanian Ci- 
tizens Club of Sufiblk County — 
esančio Smithtown miestelyje. 
Jis ne tik buvo jo narys, bet ir 
didelis klubo globėjas. Ūko gi
minių Amerikoje ir Lietuvoje se
suo ir du broliai.

Julia Petrėnas iš Richmond 
Hill, N.Y., taip pat padidino 
savo paramą laikraščiui ir su pre
numeratos mokesčiu atsiunėt 40 
dol. Širdingai dėkojame.

Kun. dr. Petras Stravinskas sako pamokslą gegužės 31 Newar- 
Ico Svč. Širdies katedroje minint Lietuvos krikšto 600 m. su
kaktį. Nuotr. P. Ąžuolo

LIETUVOS KRIKSCIONYBES SUKAKTĮ 
MINĖJO IR NEW JERSEY LIETUVIAI

Mew Jersey lietuviai Lietuvos 
krikščionybės sukakties minėji
mui stropiai ruošėsi metus laiko. 
Todėl ir vaisiai buvo pasigėrėti
ni, nes buvo dirbama rimtai ir 
planingai.

Gegužės 31 visi keliai vedė į 
Svč. Širdies katedrą Newarke. 
Didžiuliais būriais žmonės rin
kosi į šią masyvią ir įspūdingai 
atrodančią gotiško stiliaus šven
tovę. Maldininkų prisirinko arti 
pusantro tūkstančio.
Trecią valandą sugaudė vargo

nai ir jungtinis New Jersey lietu
vių parapijos choras iš pagrindi
nio įėjimo lėtai žingsniuodamas 
giedojo Sveika Marija, Motina 
Dievo. Visi choristai susikaupę 
pamaldžiai artėjo altoriaus link. 
Po Pulkim ant kelių prasidėjo 
mišios, kurias aukojo Newarko 
arkivyskupas Theodore McCar- 
riclc, koncelebruojant vysk. Pau
liui Baltakiui, OFM, vysk. Jo- 
seph Francis ir filipiniečių vysk. 
Lucilo Qujiambao. Skaitinius 
perskaitė Thomas Zuber ir Emi
lija Jurevičiūtė, o tikinčiųjų mal

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE Į VI PASAULIO 

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

DĖL KEUONIU INFORMACIJOS

TIKTAI: $1200 USD

Pasaulio LietuviųJaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

LA.I.TC KEUOMU CENTRAS TURI RIBOTA, SKAIČIŲ VIETŲ SU PAPIGINTOM KAINOM

VARDAS PRAŠOM ATŽYMĖTI NORIME KELIAUT

l AUSTRALIJA, GRUODŽIO 17d Q

GRUODŽIO 16d Q
GRUODŽIO 15d O

AMERIKĄ SAUSIO 10d O

SAUSIO 8d O

SAUSIO 3d O

ADRESAS

TELEFONAS
PAGEIDAUJAME $250 — UZSTATA GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS
RAŠYKITE ČEKIUS: "LAJTC“ VARDU

21521 BLYTHE ST.

CANOGA PARK. CA 9130* SKAMBINKITE COLLECT (213} 8380571

LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

dą — dr. Jokūbas Stukas, kuris 
dėvėjo Šv. Silvestro vyties puoš
nią uniformą. Liturginius pamal
dų įtarpus giedojo Balys Miški
nis ir Charles Daukša.

Pamokslą pasakė naujasis Ne- 
warko lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos klebonas dr. Petras Stra
vinskas. Kalbėjo jis angliškai pa
teikdamas Lietuvos krikščio
nybės raidą ir paliesdamas 
Bažnyčios bei tikinčiųjų vargus 
okupuotoje Lietuvoje. Jo pa
mokslas turėjo akademinį at
spalvį ir buvo gerai paruoštas, 
tik kiek per ilgas.

Jungtiniam chorui dirigavo 
Liudas Stukas su puikia katedros 
vargonininko David Fedor paly
da. Mišios ir dauguma giesmių 
buvo Liudo Stuko lietuviškos 
kompozicijos, parašytos dviem 
balsams, su tipingai nuoširdžia 
ir paprasta lietuviško liaudies 
giedojimo harmonija. Pamaldų 
metu solo giesmes atliko Geno
vaitė Mozūrienė ir Angelė 
Kiaušaitė. Po mišių buvo sugie
dota Lietuva brangi ir Lietuvos 
himnas, gaudžiant vargonams ir

■SBSEBB9BSSESSE

pučiamųjų grupei.
Visą pamaldų eigą net dvi va

landas transliavo Seton Hali uni
versiteto radijo stotis. Laikas 
buvo gautas nemokamai dr. 
Jokūbo Stuko rūpesčiu. Visa tai 
girdėjo tūkstančiai klausytojų.

Iškilmėse dalyvavo penkių lie
tuviškų parapijų kunigai ir 
svečiai iš New Yorko: kun. dr 
Leonardas Andriekus, OFM, 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
kun. Jonas Pakalniškis, kun..Vy
tautas Palubinskas, Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis 
su Ponia. Dalyvavo ir ukrai
niečių mergaičių grupė su tauti
niais drabužiais -

Po pamaldų minėjimo dalyvių 
dalis keliavo į Town and Campus 
restoraną, West Orange, N.J., 
kur vyko jubiliejaus banketas. 
Šiam pobūviui vadovavo dr. 
Jokūbas Stukas. Maldą sukalbėjo 
prel. Jonas Scharnus, JAV prezi
dento Ronald Reagan ir New 
Jersey gubernatoriaus Tom 
Kean sveikinimus perskaitė Lo
reta Stuldenė. Gana ugningai 
pasveikino ukrainiečių bendruo
menės atstovas Andrew Kewybi- 
da. Dalyvavo ir veiklusis estas 
Juhan Simonson, dirbąs N.J. gu- 
bematūroj etniniams reikalams. 
Sveikino taip pat ir Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke Anice
tas Simutis, kun. James O’Brien, 
Lietuvos vyčių centro valdybos 
pirmininkas Frank Petrauskas ir
kiti.

Prieš vakarienę M. K. Čiurlio
nio preliudą ir Chopino kūrinį 
paskambino pianistė France s 
Covalesky-Kavaliauskaitė, o An
gelė Kiaušaitė su pianistės paly
da padainavo vieną Liudo Stuko 
naują dainą lietuviškai ir I could 
have danced all night, angliškai.

Keturis lietuviškus šokius 
žavingai pašoko New Jersey tau
tinių šokių grupė Liepsna. Vado- 7 
vas Algis Bražinskas, Jr. Akor- _ 
deonistė Rūta Raudytė. Bu
vo tikras malonumas stebėti 
šiuos vikrius berniukus ir miklias 
mergaites.

Uždaromąją maldą sukalbėjo 
prel. Domininkas Pocius.

Prie įėjimo buvo išdėstyta di
delių nuotraukų paroda, vai
zduojanti tikinčiųjų ir kunigų 
persekiojimą okupuotoje Lietu
voje. Taip pat buvo demonstruo
jami gražūs skulptoriaus Vytauto 
Kašubos sukurti jubiliejiniai me
daliai, kurie buvo gausiai perka
mi.

Minėjimas buvo tikrai 
įspūdingas. Jo pasisekimui daug 
nuoširdaus darbo įdėjo Loreta ir 
dr. Jokūbas Stukai, Bernardas ir 
Viola Skripatai, parapijų kuni
gai, Emilija Jurevičiūtė ir LB 
darbuotojai.

Julius Veblaitis

!&isur
— Kun. Kazimieras Senkus , 

mišiomis ir lietuvių katalikių 
moterų surengtomis vaišėmis 
Kolpingo namuose Bad Cann- 
statte atšventė amžiaus 70 metų 
ir kunigystės 45 m. sukaktis. 
Pokario metais jis yra studijavęs 
religinę muziką Regensburge ir 
Romoje, studijas baigęs magist
ro laipsniu. Sukaktuvininkas 
nuo 1955 dirbo V. Vokietijos 
Rottenburgo vyskupijoje, gyv- 
vena Stuttgarte, kur aptarnauja 
vietinius lietuvius.

— “Tėviškės Žiburiai”, Kana
dos lietuvių savaitraštis, išeinąs 
Toronte, kasmet yra mikrofil
muojamas “Commonwealth 
Microfilm Products” bendrovės. 
Ši bendrovė savo mikrofilmuo
tus egzempliorius parduoda įvai
riom bibliotekom ir tam tikrą 
nuošimtį sumoka “TŽ” 
eidėjams.

— Baltistikos simpoziumų ko
mitetas esąs Kanadoje 
posėdžiavęs Tartu College 
birželio pradžioje nutarė rengti 
simpoziumus kasmet. Posėdyje 
dalyvavo 12 asmenų — pabal- 
tiečių. Lietuviams atstovavo dr. 
B. Jonienė, dr. G. Bijūnienė ir 
K. Raudys. Praeityje buvo na
grinėjamos meno temos, o dabar 
siūloma pažvelgti istorijon.
Pasiūlyta eilė temų: 1987 — Bal
tijos valstybės II-jo didžiojo karo 
metu, 1988 — baltiečiai, kaip 
karo pabėgėliai, 1989 — bal
tiečiai kaip Kanados imigrantai 
(pradedant nuo pirmųjų imigra
cijos metų). Šiemet simpoziu
mas numatytas surengti Toronte 
spalio mėn. ir paįvairinti menine 
dalimi ir paroda.

■ — Vydūno Jaunimo Fondas, 
švęsdamas savo trisdešimt penk
tuosius egzistencijos metus, 
kovo 28 Lietuvių Tautiniuose 
Namuose metinę 1000 dolerių 
premiją įteikė aktyviam skau
tui, paskautininkui filisteriui, 
nusipelnusiam lietuviškai 
kultūrai Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro vicepirmininkui 
Robertui Vitui.

— Baltiečių Taryba Mel- 
boume, Australijoj, birželio 
mėn. minėjo 1941 Baisiojo 
Birželio išvežimus pamaldomis 
Šv. Jono bažnyčioje. Oficialioji 
dalis vyko Lietuvių namuose da
lyvaujant valdžios ir opozicijos 
atstovams bei pabaltiečiams. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo libera
las senatorius Jim Short. Meninę 
programą atliko latvių choras ir 
meninės estų ir lietuvių grupės.

— Muz. Kazys Skaisgirys, mi-
rus Juozui Kreivėnui, laikinai 
eina Žilevičiaus-Kreivėno muzi
kologijos archyvo vedėjo parei
gas.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
tradicinė studijų ir poilsio sa
vaitė įvyks “Dainavos“ stovykla
vietėje rugpjūčio 9 - 16.

— Kanados Baltiečių Fede
racija, kartu su baltiečių jauni
mu birželio 13 minėjo pabal- 
tiečių trėmimus Sibiran ir dabar 
pavergtuosius Baltijos kraštuo
se. Ekumeninės pamaldos buvo 
Šv. Pauliaus anglikonų šven
tovėje, pamokslą sakė latvių ku
nigas Celms, giedojo “Vo
lungės” choras, diriguojant D. 
Viskontienei ir akomponuojant 
J. Govėdui. Po pamaldų buvo ei
tynės į Nathan Philips aikštę ir 
taikos darželyje budėjimas su 
žvakėmis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Williama Patrick, Medford, 
N.Y., Janina Čikotienė, Alexan- 
dria, Virginia. Užsakė kitiems: 
R. Bell, York, NE — Kensta- 
vičiui, Lakeland, FL. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojams. Naujiems pirmie
siems metams tik 15 dol. Atnau
jinant — visiems — 20 dol. me
tams.
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INTERNATIONAL

LIETUVIŲ CHORŲ DĖMESIU

rir «v
J Palangę Ir j Klaipėdų ekskursijos su pemakvo- 

jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

ROTA PAUPERIENĖ, Jstalgoa vad*|a
1SB7 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
15 < 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

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

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

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

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

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

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

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

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

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

10-15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

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

Vilniuje 7 dienoj Helsinky 1----- -

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

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

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

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

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

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

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

NR. 8705 Rugpiūčio14d. 
Iš New Verkto/Bostono $1,825.00

IŠChtcago’s $1,925to0
IšCteveiand’o $1,895.00
iš Detroito $1,915.00
Iš Tampa’os $1,969.00
Iš Los Angeles/Seattle $2,025.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18d. 
Iš NewYork*o/Bostono $1,695.00

Iš Chicago’s $1,795.00
IšClevelando $1,769.00
Iš Detroito $1,789.00
Iš Tampa'os $1,839.00
a Los Angeles/Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje. 
Pilnos kelionės priedas $140.00

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

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) .iškaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, jvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius.
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

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

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

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

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

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

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

Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

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 doi. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

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

Miestas, valstija, Zlp------------------- ----------------- ---------------------------- -

UTHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages.

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga au 
piaatinlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusi. Kalne 8 
doi. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Uthuanian Cookery’’ už 10 doi. Parsiuntimas
- Postage 1 doi.

Vardas, pavardė ............... ••..............—------------------

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

Miestą*, valštija, Zlp .......................................................... ................

Visi lietuvių> chorai, ansam
bliai ir tautinių muzikos instru
mentų vienetai yra kviečiami da
lyvauti Jungtiniame Lietuvių 
Chore, pagrindinėse Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus iš
kilmėse Amerikoje, 1987 m. 
lapkričio 26 - 28 Padėkos Die
nos savaistgalį, Chicagoje. Taip
gi yra kviečiami ir Kanados lietu
vių chorai.

Pagrindinės šių iškilmių pa
maldos, kurių metu giedos Jung
tinis Lietuvių Choras, įvyks 
lapkričio 29, sekmadienį, mišias 
aukojant kardinolui J. Bemar- 
din.

Kvietimai ir smulkios infor
macijos šiuo reikalu yra išsiun
tinėta visiem Š. A. lietuvių cho
rams ir ansambliams. Yra gali
mybė, kad nevisi vienetai yra

painformuoti, kadangi LMS 
MK-joi turimi adresai gali boti 
nepilni.

Informacijų—kvietimų nega
vusieji chorai, suinteresuoti šio
se i&ln^se dalyvauti, prašomi 
kreipto f LM S-gos Muzikinės 
Komisijos pirmininkę BitąKBo- 
rienf, M985 Pleasant Trail, 
Riebumai Heights, OH 44143. 
Telef>6) 531 - 6459.

LKJ Vykdomojo Komiteto 
vardu,

Lietuvių Muzikos S-gos 
Muzikinė Komisija

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

Ar gyvenate WASHINCTON, D.C, 
MARYLAND ar VIRGINLA?
Į kokį pasaulio kraštą 
norėtumėte važiuoti?
Prašom kreiptis:

IRENE REDEGE
Potomac T ra vėl 
10220 River Rd.
Potomac, Md. 20654 
299 - 9700

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRU PO. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorii|Stisiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven,N.'Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

TOMAS ALEKSANDRAVIČIUS
praneša, kad

LITAS INSURANCE AGENCY
perkėlė savo įstaigą l 
91 -13 102nd Street,

Rlchmond HHI, N.Y. 11418
Naujas telefono numeris:718 349 - 8693 

Namų telefonas: 201654- 8129

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.

DEXTER PARK
PHARMACY I

Wm. A na irta iri, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DKLJVZR 

296-4130

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

Sadūnaitė $6.00
When the Soviets Came... byR. R. Raid $12.00
The Chosen People a Look intotlie Past. by D. Ralys 

$12.00
Samogitia by Chas. T. Pichel.l&.OO
The Baltic Nations by Br. Kasias $12.00

Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas, 341 Highland Bl'vd., Brooklyn,. NY 

11207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNU

UTHUANIAN FEDERAL CREDIT UNIOK

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

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

Aktyvas: 62 milijonai dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sodai Securlty Indėltal, Išduodami Mo- 
ney Orderi Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavime.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupailrcertifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikime ar valkų fondus Ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERAUNES VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $106.000

Apie paskolų ir cartlflkatų palūkanų paaikettlmua pratana teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelkto! vii įaustos informecHoa.
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Lietuviškosios Skautybės Fondo pirm. Č. Kiliulis prisega Fon
do sidabrinį ženklelį v. s. V. Bacevičiui už našią Fondo veiklą. 
Nuotr. R. Belzinsko

ZIGMO DEGUČIO SUKAKTIS
Zigmas Degutis iš Marquette sporto veiklos bendradarbiais 

Parko lietuvių kolonijos yra gerai atžymėjo Z. Degučio 65 metų 
pažįstamas Chicagos lietuviams, amžiaus sukaktį. Čia paaiškėjo, 
Jį daugelį metų matydavome be- jog jis mini ir daugiau sukakčių: 

sueina 35 metai vedybinio gyve
nimo kartu su nuoširdžia žmona 
Elvyra (Kaminskaite), sueina 30 
metų nuo naujo namo \farquet- 
te Parke pasistatymo, kuriame 
iki šių dienų tebegyvena.

Degučiai užaugino 5 vaikus: 
Laimutį, Rasą, Saigūnų, Kastytį 
ir Alfredą. Šis paskutinis dar tik 
pereitais metais paliko tėvų na-

veik visuose lietuviškuose rengi
niuose su foto aparatais rankose, 
“bešaudantį” nuotraukas, kurias 
vėliau stebėdavome “Drauge”, 
“Darbininke” ir kituose lietuviš
kuose laikraščiuose. Tik prieš 
kelerius metus jis nutarė leisti 
savo foto aparatams pailsėti, pe
reidamas prie naujesnės šakos — 
video filmų darymo.

Šalia fotografavimo, jį maty- mus, pasekdamas savo kitų bro- 
davome sporto salėse, dirbantį 
lietuvių sporto organizacinėje 
veikloje ar betreniruojantį mūsų 
jaunimą. Jis ilgametis “Neries” 
sporto klubo valdybos narys; jo 
3 sūnūs aktyvūs šio klubo tinkli- 
ninkai, daug prisidėję, kad “Ne
ries” vardas būtų plačiai žinomas 
visoje Amerikoje ir ne vien tik 
lietuvių tarpe.

Gegužės 24 į “Dainos” resto
raną susirinkusi Degučių plati 
šeima su artimaisiais bei lietuvių

LIETUVIŲ
ŽURNALISTŲ 

SĄJUNGOS
CENTRO

VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Baigiantis centro valdybos ka
dencijos terminui, skyriams ir 
per spaudą buvo išsiuntinėti laiš
kai, kviečiant sudaryti naujai ka
dencijai kandidatų sąrašus. Iš 
kolegų gauti atsakymai kvietė 
mus pasilikti dar vienai kadenci
jai, o Chicagos skyrius iš viso 
nieko neatsakė.

Savo posėdyje centro valdyba 
svarstė padėtį ir visi sutikome 
likti savo pareigose, — su vilti
mi, kad per tą laiką susilauksime 
jaunų, energingų spaudą myli
nčių žurnalistų iš gausios jauni
mo žurnaluose ir mūsų laikraščių 
skiltyse pasirodančios grupės.

Ta pačia proga norim pranešti, 
kad yra paruošti nariams žurna
listams patogūs liudijimai lietu
vių, anglų ir prancūzų kalbomis, 
kurie gali praversti kelionėse ir 
darant svarbesnius pasikalbėji
mus spaudai. Nariai kviečiami 
atsiųsti mažą nuotrauką ir pagal 
išgales keletą dolerių už spau
stuvės ir persiuntimo išlaidas.

“Lietuvio Žurnalisto” nr. 13 
jau spausdinamas ir greit bus iš
siuntinėtas nariams. Atsilygi
nant už žurnalą prašome drauge 
atsiųsti ir simbolinį nario mo
kestį.

Linkėdami darbingų metų, 
kviečiame pasidalinti su mumis 
savo mintimis, planais ir darbais.

lių bei sesers pėdomis, sudary
dama savo šeimą. Dabar De
gučiai jau yra susilaukę anūkų, 
kurių eilės vis kasmet didėja.

Nors ir sulaukęs pensininko 
amžiaus, Degutis dar vis dirba 
Parkway foto laboratorijoje. Kol 
dar sveikata leidžia žada kurį lai
ką padirbėti ypatingai, kuomet 
turi mėgstamą specialybę.

Smagu buvo pabendrauti su 
Z. Degučių ir jo šeimos nariais 
šios sukakties proga. Jo geras 
būdas ir draugiškumas buvo ir 
yra jo gyvenimo palydovas Todėl 
nenuostabu, kad gausiai į “Dai
nos” restoraną susirinkusieji, 
kurių tarpe buvo ir iš toliau atvy
kusių svečių, linkėjo Zigmui ir 
Elvyrai Degučiams dar daug 
sveikų bei šviesių metų sulaukti.

Tragiškieji birželio 
įvykiai

Plačiausiai Bostono ir apy- 
nkės lietuvių bei amerikiečių 
isuomenėje tragiškuosius 
irželio įvykius paskleidė 
^aisvės Varpas, skyręs tam rei- 
:alui visas birželio mėnesio savo 
eguliarias radijo programas lie- 
uvių ir anglų kalba, o taip pat 
nrželio 14 d. suorganizavęs dvi 
ingių kalba radijo programas, 
mrias perdavė dvi radijo stotis 
avo nuolatinių programų 
ėmuose. Tos specialios progra

mos pavadintos Baltic Freedom 
Day, kaip tai pagal kongreso re
zoliuciją skelbia prezidentas Ro- 
nald Reagan... Viena jų truko 55 
minutes, o kita — 60 minučių. 
Jose tragiškieji birželio įvykiai 
nušviesti ano meto ir šių dienų 
politiniame fone, iškeliant ne tik 
politinius, bet taip pat kultūri
nius lietuvių tautos aspektus, 
visą žodinę programą perpinant 
atitinkama lietuviška muzika.

Taip pasiekta tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimu ta lie
tuvių visuomenės dalis, kuri dėl 
vienų ar kitų priežasčių nelanko 
minėjimų bažnyčiose ar salėse, 
o taip pat painformuota ameri
kiečių visuomenė, kuriai tie įvy
kiai atskleisti, kaip komunistinio 
imperializmo ir teroro pavyzdys, 
prieš kurį pasisakė šio krašto 
kongresas ir prezidentas skelb
dami Baltic Freedom Day.

Pirm. Rūta Klevą
Vidžiūnienė
Nariai:
Vladas Bakūnas

Juozas Kojelis 
Rūta Šakienė

Savo kalbą kun. V. Cukuras J Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimą Romoje iš
vyko daug Bostono, Brocktono 
ir apylinkės lietuvių. Tarp kitų 
išvyko Šv. Petro lietuvių parapi
jos klebonas kun. Albertas Kon- 
tautas. Parapijoje jį pavadavo 
kun. Steponas Ropolas, pranciš
konas iš Kennebunkpodrt, Mai- 

"e 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
tas.

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 
Šv. 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
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Pairas 
Viščinis, 173 Arthur St, BrockUn, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Pagrindinis kalbėtojas prof.
Tomas Venclova nesišvaistė 

o koncentra- 
klausytojų dėmesį į lietuvių 

tautos likimines problemas: į 
rusų ir vokiečių padarytus mums 
nuostolius, grėsmingus lietuvių 
tautai pavojus ir ateities per
spektyvas. Pacitavęs Sibiro 
tremtinės dr. Dalios Grinke- 
vičiūtės paskelbtą pogrindinėje 
spaudoje atsiminimų ištrauką, 
kalbėtojas grąžino klausytojus į 
baisiąją anų dienų lietuvių tautos 
naikinimo realybę. Tas epizodas 
iškėlė negyvenamojo Jakutijos 
saloje išmestų mūsų tautiečių, 
daugiausia moterų dramą, ku
rios vyksmas — tai nepakeliama 
fiziniu darbu kova dėl gyvybės, 
moralinis teroras, šaltis, badas ir 
mirtis...

Prelegentas pabrėžė, kad pir
mieji masiniai trėmimai palietė 
per 30,000 Lietuvos gyventojų, 
o vėliau mūsų tauta neteko per 
300,000 geriausių savo narių, 
todėl minėjimuose turėtume iš
ryškinti visus trėmimus. Prof. T. 
Venclovos aiškinimu, holocaust
yra dviejų rūšių. Pirmasis tautos 
nakinimo būdas — tai planingos 
okupanto pastangos visiškai 
užmigdyti pavergtojo tautinę są
monę, iščiulpti jo dvasią ir jį įsi
savinti su visom jo kultūros 
apraiškom. Antroji rūšis — tai 
visiškas tautos sunaikinimas fi
ziškai, kaip Stalinas marino Vol
gos vokiečius. Krymo totorius ir 
kitas Kaukazo tauteles, o Hitle
ris žudė žydus ir čigonus. Lietu
vių tauta išgyveno pirmąją naiki
nimo stadiją, bet jai grėsė ir an
troji, jeigu būtų užsitęsęs Stalino 
laikotarpis ar karą būtų laimėjęs 
Hitleris.

Bet T. Venclova nėra beviltiš
kas pesimistas. Iš arti stebėjęs, 
kaip sovietų ir nacių trėmimai ir 
kalėjimai kone visiškai sunaikino 
ar iš Lietuvos išbaidė senąją in- 
telegentiją, jis buvo liudininkas, 
kaip vėl iš tautos šaknų lyg ste
buklu išaugo naujoji kūrybinga 
mūsų šviesuomenė. Jis tiki lietu
vių tauta ir jos sugebėjimu išlai
kyti ir kitas likimo skirtus jai ban
dymus. Jo nuomone, nors Lietu
va yra akivaizdžiai rusinama, bet 
ji šiandien dar vistiek nerusėja, 
yra pakankamai atspari.

Kitą minėjimo programos dalį 
atliko lituanistinės mokyklos 
mokinės, primindamos kalina
mus Sibire mūsų laisvės kovoto
jus ir uždegdamos jiems simbo
linę žvakelę.

nudėvėtais

Minėjimas Bostone
LB Bostono apylinkės sureng

tas birželio 14 d. minėjimas 
pradėtas Šv, Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje pamaldomis, 
kuriose organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Ten mišias aukojo 
klebonas kun. Albertas Kontau
tas, buv. klebonas kun. Antanas 
Baltrušiūnas ir svečias pranciš
konas Steponas Ropolas, pasakęs 
taip pat pamokslą apie lietuvių 
tautos kančias.

Antroji minėjimo dalis vyko 
salėje po bažnyčia, kur programą 
pradėjo LB vietos apylinkės pir
mininkas Brutenis Veitas, o to
liau jai vadovavo Gintaras Če
pas.

Sukaktuvininkas Zigmas Degutis su tėv. Petru Baniūnu, 
OFM, Darbininko administratoriumi. Pokario metais jiedu 
abu buvo Italijoje. Nuotr. Ed. Šulaičio

Mylimai motinai ir senelei

A. A. 
MARIJAI SVILIENEI

mirus, dukrai kolegei Jūratei Šukienei, anūkams Eglei

Ir dr. Algiui gilią užuojautą reliktą

New Yorko ir New Jersey
Dantų Gydytojų Draugija

masinių trėmimų, patirtimi iš 
susitikimų okupuotoje Lietuvoje 
su Nijole Sadūnaite, kun. Alfon
su Svarinsku ir kitais, o svarbiau
sia — Juozo Keliuočio ir Nijolės 
Sadūnaitės išleistais atsimini
mais. Savo kalbą jis baigė Lietu
vos žmonių prašymu “Nepami
rškite mūsų!”

Nauja Alto Valdyba 
Bostone

Š. m. birželio 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpoje įvyko Amerikos Lietu
vių Tarybos Bostono skyriaus 
metinis susirinkimas. Susirinki
mas įvedė dvi naujoves. Pen
kiom dalyvaujančiom organiza
cijom pritariant, buvo atsisakyta 
rinkti naują valdybą įprasta rota
cine tvarka: buvo išrinkta “darbo 
valdyba”. Antra naujovė — sky
riaus valdyba sudaryta iš jau
nesnės kartos atstovų. 1987-88 
metų kadencijai į Alto Bostono 
skyriaus valdybą įeina: Gintaras 
Čepas — pirmininkas, Algirdas 
Budreckis — vicepirm., Dalia 
Ščiukaitė — sekretorė, ir Bro
nius Banaitis — iždininkas.

Susirinkimas nutarė paremti 
( lietuvio Juozo Casper (Kaspara

vičiaus) kandidatūrą į Bostono 
miesto tarybą. Susirinkimas taip 
pat nutarė imtis iniciatyvos su
daryti bendrą komitetą su lat
viais ir estais tikslu suorganizuoti 
iškilmingą Pabaltijo Respublikų 
kūrimosi 70 metų jubiliejaus 
minėjimą 1988 metais.

(AMB)

Nauja valdyba
Birželio 7 įvykusiame LB Bo

stono apylinkės susirinkime išk
lausyti valdybos pranešimai apie 
ligšiolinę veiklą, pateiktas kon
trolės komisijos aktas, patvirtin
ta finansinė apyskaita ir išrinkta 
nauja valdyba, į kurią įėjo: Bru
tenis Veitas, Gintaras Čepas, 
Kazys Bačanskas, Darius Ivaška, 
Šarūnas Norvaiša, Stasys Goš
tautas, Daiva Izbickaitė ir Ma
rius Žiaugra. Pasiskirstymas pa
reigomis paliktas pačiai valdy
bai. Ligi šiol pirmininku buvo 
Brutenis Veitas.

Minėjimas Brocktone
Čia minėjimą surengė LB vie

tos apylinkė. Minėjimas buvo 
dviejų dalių: organizacijoms da
lyvaujant su vėliavomis, pamal
dos Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje už tų įvykių au
kas ir tuoj po pamaldų salėje po 
bažnyčia iškilmingas susirinki
mas. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. Petras Ša
kalys, o iškilmingą susirinkimą 
atidarė ir pravedė LB vietos apy
linkės pirmininkas Stasys Eiva. 
Klebonui kun. Petrui Šakaliui 
sukalbėjus invokaciją, o daly
viams pagal programos vedėjo 
nurodymus sugiedojus "Marija, 
Marija” trečią posmą, kalbėjo 
kun. Voldemaras Cukuras iš 
Putnam, Conn., o vėliau savo 
susuktą filmą "Partizanas” pa
rodė Antanas Kulbis.
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‘A.ipber HoJidays”
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, Riga
4, Leningradas 3 —- $1514.00

ĮDOMESNI MARŠRUTAI

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

Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 — 
722 - 1300 (Toli Free)
14 Massachusetts Ir Kanados skambinkite 1 - 617 - 268 - 
8764.

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

Prices are based on doubie occupancy and are subject to 
changes.



DARBININKAS

341 Hlghland Blvd.
Brookiyn, N.Y. 11207

Lietuvių pranciškonų spau
stuvė dėl tarnautojų atostogų 
bus uždaryta liepos 4 - 26. Dar
bininkas liepos 17 ir 24 datomis 
nebus išleidžiamas.

Bronius Venclova, pasi
traukęs slapta iš Sovietų įstaigos 
Afrikoje, pasiprašė politinio azy- 
liaus JAV ambasadoje. Atvyko į 
Nevv Yorką 1985 m. balandžio 
mėn. ir dirbo Radio Free Euro- 
pe įstaigoje. Dėl nežinomų 
priežaečių Bronius Venclova 
birželio 30 grįžo į Maskvą.

Jenas Pašukoms, veiklus 
New Yorko veikėjas, liepos mėn. 
7 d. seriauks 84 m. amžiaus. 
Gimė Shenandoah, Pa. Būda
mas 2 metų, su tėvais nuvyko į 
Lietuvą. Ten baigė mokslus ir 
mokytojavo. Mokė lotynų ir 
prancūzų kalbas. Tarp jo studen
tų buvo kun. Jonas Borevičius, 
SJ ir prel. Ladas Tulaba. Sveiki
name sukaktuvininką ir linkime 
dar ilgai reikštis lietuviškoje 
veikloje.

Už a.a. Kazimierą Barauską 
minint liūdnas 9-tąsias mirties 
metines, mišios bus aukojamos 
liepos 12, sekmadienį, 11 vai. 
ryto lietuvių pranciškonų ko
plyčioje Brooklyne. Šeima malo
niai prašo jį pažinojusius prisi
minti savo maldose.

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

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 
Funeral Home, 84 - 02 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N. Y. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant 
įėjimą į pikniką. Registruotis pas 
Marytę Šalinskienę — tel. 296 - 
2244 arba Darbininko admini
stracijoje tel. 827 - 1351.

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.

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
k butas^privąt^us^Tramo antrame 

aukšte, virtuvėje galimk 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: 7I> 277 - 2811, 459 - 1418, 
827-7610.

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

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

75oji metinė lietuvių diena 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 16, 
Rocky Glen parkę, Moosic, PA. 
Sponsoriais yra Anthracite Lie
tuvos vyčių 144 kuopa ir Pitt- 
ston, PA 143 kuopa. Pelnas ski
riamas Šv. Kazimiero kolegijai, 
Romoje.

Programa prasidės 12 vai. su 
mišiomis. Pagrindinis koncele- 
brantas bus prel. Algimantas 
Bartkus, lietuvių kolegijos Ro
moje rektorius. Giedos Šv. Kazi
miero parapijos choras, Pittston, 
PA. Meninė programa prasidės 
2 vai. p. p. Po programos — šo
kiai.

Lietuvių dienos pirmininkė: 
Anna Klizas VVargo. Dėl infor
macijos kreiptis: Ann Carlitus, 
P. O. Box 192, Ringtovvn, PA, 
17967, telefonas 717 889 - 3838.

Rožei Kondrotienei prieš 
kiek laiko buvo padaryta akių 
operacija. Vėliau buvo susirgusi 
ir dabar gydosi namuose dr. J. 
Dičpinigaičio priežiūroje.

V. Bruzgys iš Wolloston, 
Mass., jau trečias kartas kaip at
naujindamas prenumeratą atsiu
nčia 50 dol. Širdingas ačiū mūsų 
dosniam rėmėjui.

Vilius Pitkunigis iš Scotch 
Plains, N.J., Darbininkui at
siuntė irgi 50 dol.: 20 dol. už 

^prenumeratą ir 30 dol. spaudos 
paramai. Labai dėkojame už 
spaudos palaikymą.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ 
SEIMO DELEGACIJA 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Kaip ir kas metai, Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo delegacija 
ryšium su besiartinančia Paverg
tųjų tautų savaite 1987 m. birže
lio 4 d. lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose ir kitose Jungtinių

Amerikos Valstybių įstaigose.
Delegacija prašė, kad paverg

tų Europos tautų klausimas nuo
lat būtų keliamas Jungtinių Tau
tų Generalinėje Assamblėjo- 
je, ypač dekolonizacijos komisi
joj, visose tarptautinėse konfe
rencijose ir pasitarimuose su So
vietų Sąjunga. Tuo reikalu įteik
tas atitinkamas memorandumas.

Baltuosiuose Rūmuose dele
gaciją priėmė Europos skyriaus

— Americans 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, Woodhaven, 
Nevv York 11421.

Bronius Bieliukas, Vaclovas 
Mažeika iš Chicagos ir Vytautas 
Rutelionis iš Rockville, M D, 
birželio 11 patikrino VLIKo val
dybos finansinę padėtį ir gerai 
tvarkomą atskaitomybę už 1986 
metus. Birželio 19 Chicagos Lie
tuvių tautiniuose namuose išk
lausė VLIKo valdybos pirm. dr. 
Kazio Bobelio pranešimą apie 
VLIKo valdybos veiklą gausiai 
apie 200 žmonių lietuvių visuo
menei ir dalyvavo po to vykusio
je spaudos konferencijoje (spau
dos atstovų buvo apie 10). Ten 
kalbėjo ir Pilypas Narutis, VLI
Ko tarybos politinės komisijos 
narys. Birželio 20 dalyvavo VLI
Ko tarybos posėdyje, kurioje 
apie valdybos darbus plačiai 
kalbėjo valdybos pirm. dr. K. 
Bobelis, o tarybos politinės ko
misijos nariai P. Narutis ir Jonas 
Jurkūnas — apie tarptautinius 
pasikeitimus ir VLIKo veiklą. 
Br. Bieliukas painformavo tary
bą apie VLIKo gerą finansinę 
padėtį ir apie Tautos Fondo val
dybos pirm. Juozo Giedraičio ir 
jo bendradarbių darbštumą, 
buv. tarybos pirm. Jurgio Va
laičio ir dabartinio pirm. Alek
sandro Daunio darnų bendra
darbiavimą ir greitą T. Fondo 
artėjimą prie pirmojo milijono.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Ma- 
spethe organizuoja du autobusus 
į Lietuvių Dieną — pikniką, ku
ris įvyks rugpjūčio 16, sekma
dienį, Rocky Glen Amusement 
Park, Moosic, Pa. Išvykstama 8 
vai. ryto. Pikniką organizuoja 
Lietuvos vyčių 143 ir 144 kuo
pos. Visas pelnas skiriamas Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijai Ro
moje. Rezervacijas priima: Ele
na Matulonytė 718 326 - 3398, 
Marytė Shalins 718 - 296 - 2244, 
Jonas Adomėnas 718 — 497 - 
5212. Kelionės autobusu kaina 
16 dol. asmeniui.

Nevv Yorko žinių dar yra ' 
puslapy.

direktorius D. Ledski. Be to, de
legacija lankėsi kongreso užsie
nio reikalų komisijoje, pas sena
torių S. Symms ir pas kongreso 
narį D. Lukens. Delegacijos na
riai, be bendrųjų klausimų, tu
rėjo progos išsišnekėti ir apie 
savo atstovaujamų kraštų padėtį, 
kuri susilaukė didelio susi
domėjimo iš .Amerikos aukštųjų 
pareigūnų pusės. Delegacijai va
dovavo Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo pirmininkas Laszo 
Varga, iš lietuvių dalyvavo Lie
tuvos laisvės komiteto pirminin
kas dr. Bronius Nemickas. Jis 
painformavco dr. S. Bačkį, Lie
tuvos atstovą Washingtone, apie 
apsilankymo pasekmes.

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.

Madų parodą Balfo Nevv 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.

Po Dalios Sakaitės piano koncerto Kultūros Židiny birželio 
21. Iš k.: Dalios tėvelis Vincas Sakas, Karen Bradūnaitė, 
Dalia Sakaitė, William Smiddy. visi trys paskutinieji — pia
nistai. Nuotr. J. Pašukonio

DALIOS SAKAITĖS 
PIANINO REČITALIS

Pianistės Dalios Sakaitės 
birželio 21 d. koncertas tikrai ge
rai pasisekė. Ji yra tokia pianistė, 
kuri neeikvoja energijos su 
perdėtais, pašaliniais gestais. Jos 
pirštai pasikelia tik tiek, kiek rei
kia įvykdyti tikslą. Šios dienos 
koncerte, jos atlikimas pasi
reiškė vidiniai ir subtiliai. Bet jos 
nelaimei, netikslių gaidų pasi
rodė visur. Kaikuriose greitose 
ir “fortissimo” dalyse skambini
mas atrodė įtemptas ir beveik 
prarastas instrumento valdymas.

Šios problemos kaltininkas yra 
Kultūros Židinio pianinas, kuris 
pasidarė baisus instrumentas. 
Geriau užmirškime šiuos daly
kus ir supraskime, kad šie 
trūkumai nėra svarbūs. Jie nesu
mažina nei kiek fakto, kad Sa
kaitės muzikalumas išsilieja per 
tą viską. Ji koncertą pradėjo su 
Bachu ir Beethovenu.

Schuberto Wanderers Fanta- 
sy (in C Major) buvo ypatingai 
gražiai atlikta ir pasireiškė plačiu 
įvairiausių spalvų išryškinimu, 
kuris tai pat buvo girdimas viso
se jos kituose atliktuose kuri
niuose. Atlikimas buvo kupinas 
poetiško genijaus. Schumanno 
Abegg Variations reikalauja žvil
gančio techniškumo, kurį pia
nistė panaudojo nuostabiai pui
kiai. Faurė Impromptu buvo lyg 
atsikvėpimas gaivaus oro — švel
naus ir glostančio. Gaila, kad 
Faurė muzika yra taip retai pro-

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

BATUNo centro valdyba. Stovi iš k.: Dalia Bulvičiūtė, Judita Sedaitytė-Glmskienė, Gintė 
Damušytė, Dagmar Vallens, Margers Pinnis, Mara Visners, Raimonds Kerno, Ints Rup- 
ners, Paul Luedig, Urmas VVompa, Andrės Juriado. Sėdi iš k.: Anne Treimanis. Heino 
Ainso (pirm.), Baiba Rudzitis-Pinnis, Sirje Ainso. Nuotr. I. Spilners

gramuojama. Nelengva įvertinti 
jo pianino kūrinių subtilumą, 
nors jie visi yra nepaprastai 
gražūs. Jie pasireiškia aristokra
tišku santūrumu. Šį kartą jų atli
kimas buvo meistriškas ir turėjo 
techniškai apdailintą šiltą indivi
dualumą. Buvo išsirinktos dvi 
Chopeno gerai žinomos Mazur
kos . Pirmoji (a minor) pasireiškia 
kompozitoriaus didžiausiu poe
tiškumu sukeliančiu atspindį to 
ilgesio, kuri Chopenas jautė savo 
numylėtai Lenkijai būdamas 
Paryžiaus tremtyje. Ši mazurka 
išreiškia poezijos grumtynes su
laikyti ir pakeisti skausmą. Sa
kaitės atlikime pasireiškė viskas: 
grumtis, skausmas, poezija. An
tra mazurka (D Major) yra sti
praus charakterio kūrinys, ne
paisant jos “apgalvoto” ne- 

BATUNO METINIS SUSIRINKIMAS

Batuno, Baltų organizacijos 
prie Jungtinių Tautų, metinis 
susirinkimas įvyko šeštadienį, 
gegužės 30, Estų Namuose, 
Manhattan, N. Y. Suskaityti bal
sai ir išrinkta nauja valdyba. 
Kalbėjo pirmininkas Heino Ain- 
so ir iždininko Janis Riekštins at
stovas, kuris pranešė, kad orga
nizacijos finansai yra gerame sto
vyje. Taip pat buvo aptarti atei
ties projektai.

Po susirinkimo buvo simpozi- 
jumas, pavadintas “Glasnost — 
gera ar bloga naujiena baltams”. 
Kalbėjo Janis Penikis, kuris yra 
politikos profesorius Indianos 
universitete, South Bend. Kun. 
Greg Jordan, supažindino klau
sytojus su jo darbu Friends of

sudėtingumo harmonijose, ku
rios jai suteikia primityvaus pa
prastumo charakterį. Pianistė 
čia parodė savo stiprų individua
lumą jos atlikime. Baląkireff — 
Islamey Fantaisie Orientale — 
labai originalus ir virtuoziškas 
kūrinys. Tikras techniškas Tour 
de force, ypatingai pasireiškia 
sunkiu atlikimu.

Bisui atliktas Chopeno popu- 
larus Polonnaise (in a minor) su 
kūriniui reikalaujamu kilniu tau
rumu.

Viską apgalvojant, Sakaitė 
turėtų būti pagirta pasireišku
siais žymiais niuansais, gilia vai
zduotė, turtingu spalvingumu ir 
giliu jautrumu, man buvo tikrai 
privilegija ją išklausyti.

Bill Smiddy 
-o-

Dalia koncertą pradėjo 
K. P. E. Bacho Abschied vom Sil- 
bermannschen Clavier, sukurtas 
vieno iš žinomo Bacho daugybės 
vaikų. Pasireiškia rokoko stiliu
mi ir buvo originaliai sukurtas 
klavikordui. L. von Beethoveno 
Sonata (in minor) Tempest (Au
dra) kupina staigių ir net drastiš
kų pasikeitimų. Stasio Vainiūno 
(m. 1982) “Mažųjų vabzdžių sui- 
ta” susideda iš 4 dalių: Uodas, 
Drugelis, Žiogas ir Širšė. Čia 
pianistė klausytoją nuveda į 
gražios vasaros dienos darželį. 
Geriausiai ant klavišų šokinėjo 
žiogas, nors ir kiti neatsiliko.

Klausytojų buvo neperdau- 
giausia, bet rinktiniai. Daug pia
nistų bei muzikų. Po koncerto 
Daliai buvo įteiktos kelios puo
kštės rožių ir didelis balionas ant 
kurio buvo įrašas: “You are Spec- 
ial”! Jį įteikė Dalios krikšto 
duktė D. Razgaitytė. Dalyvavo 
pianistės tėvelis Vincas Sakas ir 
kiti giminės. Malonu buvo 
stebėti ypatingai jaunus (net ant 
rankų) klausytojus, kurie elgėsi 
pagirtinai. Prie šampano visi nu
tarėm, kad tikrai Dalia yra spec
iali.

Dalia Bulvičiūtė

Prisoners organizacijoje, Austra
lijoje.

Po simpoziumo įvyko “Baltic 
Bash” pasilinksminimas ir šo
kiai. Dalyvavo daug baltų bei ki
tataučių jaunimo.

BATU No organizaciją sudaro 
daugiausiai latviai. Estu ir lietu
vių mažokai. Šiuo metu vyksta 
naujų narių vajus. Prisirašykim 
prie šios organizacijos. Kiekvie
nas galės kaip nors panaudoti 
savo telentus. Kreiptis adresu: 
BATU N - Baltic Appeal to the 
United Nations, 2789 Schurz 
Avė., Bronx, N.Y. 11465. Tele
fonas: 212 828 - 2237.

Dalia Bulvičiūtė

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
PIKNIKAS - METINĖ GEGUŽINĖ 

ĮVYKS
1987 m. rugpjūčio mėn. 2 D. 

Kultūros Židinyje 
Pradžia 1 vai. popiet 

veika valgių ir gėrimų bufetas •n muzika

.'Visus atsilankyti kviečia

PARAPIJOS KUNIGAI IR KOMITETAS




