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NIJOLĖ SADŪNAITĖ VĖL RAŠO...
Penkti metai gerasis Dievas slapia mantnuo KGB objektyvo 

14.—

JAV pradėjo lydėti Persijos 
ji ari koj Kuvaito tanklaivius. 
Tam reikalui jos pasiuntė j Per
sijos įlanką moderniais ginklais 
aprūpintų karo laivų: vieną nai
kintoją, du kreiserius, 4 fregatus 
ir vadovybės laivą. Beto, Persi
jos įlanka bus žvalgoma elektro
ninės žvalgybos lėktuvo ir kitų 
lėktuvų. Už Persijos įlankos ribų 
veiks lėktuvnešis Constellation 
ir jį lydintieji karo laivai.

Irakas, atsakydamas į JAV pa
siruošimus lydėti Kuvaito tank
laivius, paskelbė rugpjūčio mėn. 
vykdysiąs Persijos įlankoj Oma
no jūros ir Hormuzo sąsiaurio 
srityse sausumos, oro ir jūrų pra
timus.

Los Angeles veikiąs nacių nu
sikaltėlių medžiojimo Simon 
VViesentahl centras pasiuntė 
Britanijos vyriausybei per 1000 
iš Sov. S-gos ir centro surinktų 
dokumentų apie ten gyvenantį 
buv. savisaugos dalinių karinin
ką Antaną Gečą ir paprašė Brita
nijos vyriausybę sudaryti jam 
bylą, centras pasiuntęs ir apie 
17 kitų asmenų, kurių 9 dar 
tebėra gyvi, jų nusikaltimus ta
riamai įrodančius dokumentus. 
Centras kartu su Sov. S-ga ir 
BBC pagamino net ir filmą, kuris 
bus rodomas Britanijoj.

Prancūzijos ir Irano santy
kiai tiek paaštrėjo, kad Prancūzi
ja nutraukė diplomatinius santy 
kius su Iranu ir pasiūlė, kad abie
jų kraš tų ten dar likę diplomatai 
būtų grąžinti per 5 d. Santykiai 
pradėjo irti, vienam įtariamam 
ir diplomato teisės neturinčiam 
iraniečiui pasislėpus Irano am
basadoj Paryžiuj ir Iranui atsisa
kius leisti jį ištardyti.

Sov. S-gos statomos kliūtys 
dėl branduolinių ginklų iš Euro
pos pašalinimo gali sudaryti to
kias sąlygas, kad prezidento Rea- 
gan lauktasis susitikimas su 
gen. sekretorium Gorbačiovu 
gali neįvykti.

Afganistano partizanai sun
kiom kovom privertė sovietų ka
rius nutraukti jų vykdytus du pa
grindinius puolimus prieš parti
zanų telkinius į vakarus nuo Ka
bulo ir Kandaharo srity. Pa
gerėjus partizanų aprūpinimui 
priešlėktuvinėm raketom, sovie
tų lėktuvai ir malūnsparniai ne
begali teikti paramos jų pėstinin
kam.

Lenkijos miškininkai prie sie
nos su Sov. S-ga esančiam Gyby 
km. atrado masinius nužudytų 
vyrų, moterų ir paauglių kapus. 
Vietiniai gyventojai teigia, kad 
tai yra sovietų karo metu apy
linkėse surankioti ir vėliau likvi
duoti gyventojai. Vyriausybė 
aiškina, kad tai yra vokiečių 
nužudyti sovietų karo belaisviai.

JAV pradėjo tardyti pakista
nietį Arshad Z. Perverz, įtaria
mą siekus nugabenti į Pakistaną 
25 t specialaus plieno lydinio, 
kuris gali būti panaudotas bran
duoliniam ginklam gaminti. Pa
kistanas vis dar tebetvirtina, kad 
jis branduolinių ginklų nesi
ruošia gaminti.

Sov. S-gos 10 diplomatų atvy
ko į Izraelį ten esančių stačiati
kių bažnyčiom priklausančių 
turtų ir jos piliečių būklei patik
rinti. Izraelis tikėjosi panašią de
legaciją pasiųsti ir į Sov. S-gą, 
bet jam buvę atsakyta, kad ten 
nesą nei Izraelio piliečių nei tur
tų

NUBAUDĖ KUNIGĄ UŽ KALĖDINIUS PAPROČIUS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 70

Neleidžia minėti, 
kad buvo Sibire

Vilnius. Neseniai visos vysku
pijų kurijos gavo Lietuvos Litur
ginės komisijos pirmininko kun. 
V. Aliulio raštą, kuriame rašoma;

“Esame painformuoti, kad 
kaip valstybiniuose, taip ir mūsų 
leidiniuose neturi būti biografi
jose ar nekrologuose minimi va
dinami asmenybės kulto laikų 
represavimo faktai. Todėl nekro
loge kunigo, kuris buvo įkalintas 
pavyzdžiui: nuo 1949 m. iki 1957 
m., reikia rašyti: ...Iki 1949 m. 
buvo...klebonas. Nuo 1957 m. 
pradėjo dirbti, kaip ....altaristas 
ir pan., o paties 1949 - 1957 m. 
tarpsnio neminėti”.

Mat kaip! Kunigo nekrologe 
neminėti eilės metų, pačių 
brandžiausių kunigiško gyveni
mo metų! Kodėl? Gal todėl, kad 
visi galvotų, jog kunigas tais me
tais buvo metęs kunigystę? Ar 
todėl, kad prisidėtų prie tolime
snio mūsų tautos istorijos klasto
jimo.

Vienas pamokslininkas, laido
jant kunigą, užuot atvirai pa
sakęs, kad velionis kentėjo lage
ryje išsireiškė, kad jis turėjo pri
verstines atostogas. Tikintieji 
buvo pasipiktinę, pamokslininką 
įspėjo ne tik kunigai, bet ir patys 
tikintieji.

Kaip skiriami kunigai
Kaunas. RRT įgaliotinis P. 

Anilionis grubiai kišasi į kunigų 
skirstymus. Vilkaviškio vyskupi
jos kurija norėjo į žuvusio kun. 
J. Zdebskio vietą paskirti Ruda
minos parapijos klebonu kun. J. 
Gražulį, po to kun. Petrą Dum
bliauską. Įgaliotinis pareiškė, 
kad šie kunigai negali būti Ruda
minos klebonais, nes, jeigu jie 
dirbs Rudaminoje, jo įsitikini
mu, prie kun. J. Zdebskio kapo 
prasidės stebuklai, ir kun. J. 
Zdebskis bus paskelbtas šven
tuoju.

Buvo sudarytas kitas skyrimų 
ratas ir pasiūlyta kun. J. Gražulį 
paskirti Matelių parapijos klebo
nu, bet P. Anilionio įstaiga ir šį 
kartą užprotestavo, beklebonau- 
damas Meteliuose, bus arti savo 
brolio Antano Gražulio, kuris 
gali jį “blogai” veikti ir sufor- Doreck, komiteto pirmininkas. Parado maršalas buvo gubernatoriaus Mario Cuomo
muoti ekstremistu.

Kun. A Gražulis 
ginasi nuo baudų

TSKP CK Generaliniam Sek
retoriui Michailui Gorbačiovui.

Nuorašai: Lietuvos Vysku
pams ir vyskupijų Valdytojams, 
RRT įgaliotiniui P. Anilioniui; 
Alytaus miesto Vykdomajam ko
mitetui

Kun. Antano Gražulio, gyv. 
Lietuvoje, Alytaus m.. Pušyno6

Pareiškimas

Jau treti metai kaip Alytaus 
miesto vykdomasis komitetas 
mane baudžia administracine 
bauda.

1984 m. sausio mėn. 5 d. ad
ministracinė komisija suside
danti iš pirmininkės B. Butvi- 
nienės, sekretorės Lelienės, na
rių — Petraitienės ir Skičienės 
nubaudė mane pagal Alytaus 
miesto Tarybos 1982 m. kovo 24 
d. sprendimą 10 rub. bauda, kad 
“1983 m. gruodžio 28 d. apie 19 
vai. 30 min. maldos namų šven
toriuje per garsiakalbį translia
vau pamaldas ir tuo trukdžiau 
apylinkės gyventojams rimtį”.

Neteko girdėti oficialaus viešo

įstatymo, draudžiančio per gar- 
siakalbį transliuoti pamaldas. 
Juk viešai naudojamasi garsiakal
biais per tarybines šventes, 
pvz., Alytuje per Naujuosius 
Metus gatvėje būna per garsia
kalbius taip garsiai transliuoja
ma, kad net trukdo pamaldas 
bažnyčios viduje. Iš “Nemuno” 
restorano kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį sklinda garsas iki 1 - 
2 vai. ryto, trukdantis poilsį, o 
už tai niekas nebaudžia. Ar tai 
ne diskriminacija?

1985 m. vasario 14 d. ta pati 
Alytaus miesto administracinė 
komisija pagal 124 nutarimą nu
baudė mane 50 rub. bauda, kad 
1984 m. gruodžio mėn. 18 d. (iš 
tikrųjų 26 d.) Alytaus bažnyčios 
šventoriuje surengiau ikimokyk
linio amžiaus vaikams Kalėdų 
eglutę. Tuo esą, sukėliau triukš
mą, pažeidžiau viešąją tvarką 
pažeisdamas ir LTSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo 
1966. V. 12 įsaką.

Eglutė buvo surengta ne tik 
ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
bet ir jų tėvams. Kalėdų senelis 
prie kalėdinės eglutės pasveiki
no visus pamaldų dalyvius — 
tiek suaugusius, tiek vaikus. 
Triukšmą kėlė, kaip kalbėjo 
žmonės, atsiųsti netikinčių tėvų 
paaugliai.

1986 m. sausio 16 d. admini
stracinė komisija, susidedanti iš

Pavergtųjų Tautų savaitės paradas New Yorke Penktoje Avė. liepos 19. Vadovavo dr.

atstovas. Nuotr. L. Tamošaičio

SOVIETAI ŽADA SUGRĄŽINTI 
KLAIPĖDOS BAŽNYČIA

Lietuvos Informacijos Cen
tras praneša, kadReuters žinių 
agentūra paskelbė sovietų 
valdžios ketinimą sugrąžinti Lie
tuvos katalikams Klaipėdos 
bažnyčią. Taikos Karalienės 
bažnyčia, kuri buvo pastatyta ti
kinčiųjų lėšomis, buvo sovietų 
valdžios 1961 m. konfiskuota ir 
paversta filharmonijos sale.

Sovietų žinių agentūra Tass, 
kuri pirma paskelbė šią žinią lie
pos 23, baigia, kad Klaipėdos 
bažnyčia bus sugrąžinta Lietu
vos katalikams dviejų metų 
bėgyje.

Tass sako, kad tikintieji pakar
totiniai prašė atinkamų maldos 
namų. “Dabar tikinčiųjų prašy
mas išpildytas.” tvirtina Tass. 
Reuteris praneša, kad Lietuvos 
specialistų žiniomis, per pasta
ruosius 15 metų dešimtis tūksta
nčių lietuvių yra pasirašę sovietų 
pareigūnams skirtas peticijas, 
reikalaujančias Klaipėdos baž
nyčios sugrąžinimo. Tai įrodo 
Lietuvos katalikų ryžtingumą. 

pirmininko A. Apanovo, pav. G. 
( iapo, sekretorės J. Lelienės ir 
narės J. Smičienės, pagal nutari
mą Nr. 65 nubaudė mane 50 
rub. bauda. Priežastis: ant mal
dos namų sienos pakabintas apš- 
\ iestas kryžius šalia iliuminacija 
su užrašu “Sveiki sulaukę šventų 
Kalėdų” ir pakyla su Trakų pilies 
vaizdu. Po pamokslo vaikams 
buvo dalinami šventi pa
veikslėliai. Tuo buvo pažeistas 
LTSR administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 21 str.”

Administracinė komisija 
mano, kad apšviesta eglutė, 
kryžius, užrašas, pamokslas ir pa
kyla, ant kurios nupieštas Trakų 
pilies vaizdas neturi ryšio su kul
to atlikimu. Žodis “kultas” 1985 
m. Tarptautinių žodžių žodynas 
aiškina taip:... .garbinimas, reli
giniai veiksmai... giesmės”.

Taigi, religinis kultas — tai 
Dievo garbinimas, o apšviestas 
kryžius, pasveikinimas, pamok
slas (kurį tarp kitko, sakiau ne 
aš), tikinčiųjų giesmė ir šventi 
paveikslėliai — argi ne Dievo 
garbinimo formos?

O kaip Dievą bažnyčioje ir 
šventoriuje garbinti, nustato ne 
vykdomasis komitetas, bet dva
sinė vyriausybė. Mūsų 
bažnytėlė maža, didžiųjų šve
nčių metu daug žmohių nesutel-

(nukelta į 2 psl.)

komentuoja Reuters.
Lietuvių Informacijos Centro 

žiniomis, šimtai tūkstančių lietu
vių okupuotoj Lietuvoj apeliavo 
į sovietinę vyriausybę, kad su
grąžintų jų bažnyčią. 1979 m. 
150,000 pasirašė peticiją. 1981 
ir 1982 m. delegacija vyko į 
Maskvą ir įteikė peticijas Sovie
tų religinių reikalų įgaliotiniui 
V. A. Kuroyedovui, kuris pri
pažino, kad valdžia neteisėtai 
atėmė bažnyčią. Viena iš vėliau
sių peticijų Lietuvoj dėl 
bažnyčios sugrąžinimo pasirodė 
š.m. sausio mėn. Ją pasirašė 
76,000. Šios peticijos autoriai 
pabrėžė, kad būtų galėję surink
ti 2-3 milijonus parašų, tačiau 
juos labai persekiojo saugumo ir 
milicijos darbuotojai.

Pasak Reuters, oficialieji so
vietų šaltiniai negalėjo pasakyti 
ar maža, dabar veikianti 
Ivažnyčia, bus uždaryta — ko bijo 
klaipėdiečiai. Anot Lietuvių In
formacijos Centro, 1987 kovo 16 
datuotame pareiškime M. Gor-

Jaunuolio veidas degė, kai jis 
pasakojo apie poną Petrą. Aš gi 
galvojau, kokią dvasios jėgą turi 
turėti žmogus, kuris per 30 metų 
iškankintas Gulago pragare,
būdamas 75 metų amžiaus, taip 
sužavėtų jaunimą?! Toks ir buvo 
ponas Petras, jau miręs.

Baigdamas savo 35 metų ka
nčių kelią Mordovijoje ponas Pe
tras rašė:

“Tik vienas Dievas žino, kam 
reikia žmogui eiti kančios keliu. 
Ir ačiū Jam, kad leidžia eiti tuo 
keliu, kad teikia jėgų.”

Belieka žemai nulenkti galvas 
ir nutilti. Po to padėkoti Dievui 
už tokius dvasios milžinus.

Po 35 metų Gulage, 1982 
metų rudenį Paulaitį atvežė į 
Vilniaus KGB rūsius. Čia jį 
perspėjo, kad nebandytų rašyti 
prisiminimų, nes tuoj dingsiąs 
be žinios...

Petras Paulaitis atsakė:
— Žinau jūsų darbelius, kaip 

prieš metus nužudėte kun. Bro
niu Laurinavičių, nukankinote 
eilę kunigų ir kilnių lietuvių, ga
lite ir mane čia pat nužudyti.

Kagėbistai ėmė šaukti, kad 
nutiltų, neleisdami jam baigti 
kalbėti. Tuojau pakeitė kalbos 
temą, ėmė klausinėti, kur norįs 
apsigyventi, ką aplankyti. Bijo
dami išleisti su lagerio uniforma, 
pervilko kostiumu ir nuvežė į 
parduotuvę. Čia aprengė jį nuo 
galvos iki kojų, žinoma, už jo 
Gulage uždirbtus pinigus.

Po to vėl parvežė į KGB 
rūsius. Po kurio laiko, kiek 
pavežioję po Vilnių, nuvežė į au
tobusų stotį. Bilietas Sakių link 
jau buvo nupirktas. KGB rūsiuo
se Petras buvo išsitaręs, kad nori 
aplankyti Sakių rajone gyvena
nčius giminaičius. Atlydėjęs če
kistas, įsodino į autobusą, bet 
pats neįlipo.

bachevui ir Religinių reikalų ta
rybos pirmininkui K. Kharche- 
vui, dvylika lietuvių praneša, 
kad Lietuvos TSR ministrų tary
ba numato atimti veikiančiąją 
bažnyčią. Pagal šį pareiškimą pa
sirašiusiuosius net Lietuvos 
TSR religinių reikalų įgaliotinis 
Petras Anilionis pareiškė, kad jo 
nuomone, Klaipėdai yra reika
lingos abi bažnyčios. 1961 m. 
statant bažnyčią, Klaipėdoj gy
veno 80,000 gyventojų, o šiuo 
metu jau 200,000 — tarp jų apie 
130,000 katalikų.

Bažnyčios statybą tada vedę 
buvo areštuoti. 1962 m. 
bažnyčios klebonas kun. Liudas 
Povilonis, vikaras kun. Bronius 
Bumeikis ir dar kiti 5 asmenys 
buvo nuteisti, dėl piktnaudžiavi
mo statant Klaipėdos bažnyčią. ” 
Reuters pastebi, kad kun. Povi
lonis vėliau buvo pakeltas į vy
skupus ir dabar eina Lietuvos 
vy skupų konferencijos pirminin
ko pareigas.

Verta pastebėti, kad 
Klaipėdos bažnyčia tapo perse
kiojimo simboliu Vakaruose 
dėka įvairių šiuo klausimu be-

“Buvo neįprasta”, — kalbėjo 
Petras, — ‘kad štai po 35 metų 
vergijos važiuoju be kareivių ir 
be šunų apsaugos, važiuoju vie
nas ir kur pats noriu’*.

Aplankps gimines ir kelis 
pažįstamus, ponas Petras apsigy
veno Kretingoje. Kas sekma
dienį ir šventadienį labai susi
kaupęs dalyvaudavo šv. Mišiose, 
priimdavo Komuniją, visada ir 
visur buvo labai kuklus ir papra
stas. Mokėjo išlaikyti sielos gie
drumą ir ramybę.

KGB pavyko užnuodyti pa
skutines jo gyvenimo dienas, bet 
nepavyko sutrypti jo žmogiškos 
didybės ir kilnumo. Kartą ponas 
Petras mn išsitarė, kad Gulage 
jam buvo kur kas lengviau, nei 
dabar tariamoje laisvėje... Jis 
nuoširdžiai pasidalino savo sun
kumais, išgyvenimais rūpesčiu 
surasti išeitį iš padėties, neįskau
dinant žmonių. Apie jo meilę ir 
atlaidumu net šmeižikam parodo 
šis atsitikimas.

Jo aplankyti Kretingoje 
atvažiavo jaunas vyras, kuris kurį 
laiką buvo su juo Mordovijos 
konclageryje. Jį Petras Paulaitis 
globojo kaip sūnų, maitino, sti
prino. Susitikimas Kretingoje 
buvo džiugus. Bet štai po kurio 
laiko sovietiniame Lietuvos laik
raštyje pasirodo ilgas, šlykštus, 
šmeižikiškas kagėbistų stiliumi 
parašytas straipsnis apie Petro 
praeitį. Po tuo straipsniu buvo 
jo buvusio globotinio parašas.

Kaip į tai reagavo Petras?
“Jei aš jį sutikčiau, apkabi

nčiau ir verkdamas maldaučiau: 
neik ta keliu, nes jis tave 
pražudys. Petrui rūpėjo tik 
KGB pavergtojo jaunojo žmo
gaus ateitis.

Kai norėdavo pasiklausyti 
“Laisvos Europos” ar Vatikano 
radijo programų, negalėdavo 
girdėti dėl zirzeklių, dėl trukdy
mo. Tada jis su giedriu ramumu 
sakydavo:

“Mums liko tik viena, — pri
valome stengtis būti geresniais”. 
Jis buvo įpratęs bet kokį blogį 
nugalėti gerumu. Kankinamas ir 
niekinamais, mokėjo atleisti ir 
mylėti.Todėl ir liko nugalėtoju.

Užgeso jis 1986 vasario 16, 
kaip žvakė ant altoriaus. Buvo 
gimęs 1904 birželio 29. Jis man 
išsitarė, kad meldžia gerojo Die
vo, kad leistų jam mirti kaip bi
telei skrendant, besidarbuojant, 
kad nebūtų kitiems našta. Iki pa
skutinio momento, trumpo 
priešmirtinio atsikviepimo, dar- 
bavosiirpats save aprūpino. Ne 
tik save, bet ir kitiems patarna
vo, apnakvindindavo, pavaišin
davo. Mane ne kartą vaišino savo 
darželyje išaugintais ridikėliais 
ir kitomis daržovėmis.

Pašarvotas jis buvo su 
rožančiunn ir su trispalve—Lie
tuvos juostele rankose. Už tai ir 
buvo paaukotas visas jo gyveni
mas.

Sklidinas giedros ir ramybės 
jo veidas tarsi bylojo:

“Esu laimingas, nes už Dievą 
ir tėvynę atidaviau savo karštos 
širdies nepadalytą meilę. ”

C Bus daugiau )

sirūpinamčių institucijų ir asme
nų: jųtarpe — Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa bei Interreligious 
Task Fonce (Tarptautinė grupė) 
kurios aktyviai rinko parašus 
skleidžiamai peticijai, reikalau
jančios Klaipėdos bažnyčios su
grąžinime Chicagos kardinolas 
Bemardin, kuris parašė veda
mąjį apie Klaipėdos bažnyčią. 
JAV’ kunigų tarybos pirminin
kas, kuris kontaktavo sovietų 
ambasadą dėl bažnyčios su
grąžinimo; JAV vyskupų konfe
rencija, kuri paskelbė rezoliuciją 
protestuojančią konfiskavimo 
veiksmo besitęsiantį neteisingu
mą. (UO
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Pagerėjus santykiam tarp Va
karų Vokietijos ir Sov. S-gos, 
gen. sekretorius Gorbačiovas 
leido Rytų Vokietijos valdovui 
Erick Honecker aplankyti Vaka
rų Vokietiją.

Brazilija pagrasino sustabdyti 
procentų už iš Vakarų bankų 
gautas paskolas mokėjimą, jei tie 
procentai nebūsią sumažinti. Ji 
per 1987 ir 1988 m. tam reikalui 
turi išleisti net 7.3 bil. dol.

Apie 50 Lenkijos katalikų in
telektualų klubų vadovų, susi
tikę su vyriausybės ir partijos pa
reigūnais, reikalavo suteikti 
daugiau politinių laisvių ir 
pradėti pasitarimus su nelegalios 
Solidarumo unijos vadu Lech 
VValensa.

JAV pasiskundė Izraeliui, kad 
ten su JAV pasais atvykę palesti
niečiai arabai ir juodieji žydai yra 
diskriminuojami, sulaikant poli
cijoj jų pasus ar reikalaujant di
delių piniginių užstatų. JAV pa
grasino užsienio pasuose įrašyti

— Kauno A. Šiaučiūnaitės tri
kotažo gamybinis susivienijimas 
išleis apie 3 milijonus metrų 
užuolaidų langams. Tradicinius 
— gėlių raštus užuolaidose pa
keis geometriniai, liaudiški or
namentai. Dailininkė D. Kale- 
snikaitė sukūrė originalią užuo
laidą, kurią galima įvairiai iškar
pyti ir kiekviena šemininkė galės 
papuošti langus pagal savo skonį.

— Vilniuje valstybiniame aka
deminiame operos ir baleto tea
tro repeticijų salėje gegužės 13 
buvo pasveikintas Lietuvos nusi
pelnęs artistas V. Viržonis su 30 
metų dirigavimo jubiliejumi.

— Trakų rajone, prie Akme
nos ežero vyko Lietuvos vidaus 
reikalų organų meno saviveiklos 
festivalis. Dalyvavo daugiau nei 
tūkstantis saviveiklininkų. Buvo 
įvairios varžybos. Didžiuliame 
koncerte dalyvavo ne tik Lietu
vos bet ir Baltarusijos, Latvijos 
ir Estijos darbuotojai, Trakų ra
jono liaudies kaimo kapela 
“Galvė”, vadovaujama kompozi

toriaus Jurgio Gaižausko, Vil
niaus universiteto dainų ir šokių 
ansamblis, vadovaujamas V 
Aleksandravičiaus ir kiti kolekty 
vai.

— Lietuvos valstybinio ope
ros ir baleto teatro dirigentui, 
Lietuvos nusipelnusiam artistui 
Vytautui Viržoniui, už nuopel
nus lietuvių muzikos kultūrai su
teiktas liaudies artisto garbės 
vardas.

— Panevėžio rajono, Smilgių 
kolūkio kolūkiečiai išrinko rašy
toją Vytautą Sirijos Girą, už jo 
romaną “Nakties muzika” penk
tuoju G. Petkevičaitės - Bitės 
laureatu ir buvo jam įteikta pre
mija.

— Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterijos kultūros ir sporto 
rūmuose veikė dviejų vilniečių 
dailininkų S. Gračiovo ir V. 
Dombrovskio paveikslų paroda. 
Tai tapytojų penkerių metų 
kūrybinė ataskaita. Lietuvos nu- 
sipelnusio meno veikėjo Gračio
vo kūrybos dominantė — jūros

grožis ir jos didybė, galingų ir 
nesuvaldomų Baltijos bangų oši
mas. Dombrovskio 34 kūriniuo
se žanrinė ir tematinė įvairovė.

— Plungės rajono Rietavo ta
rybinio ūkio-technikumo admi
nistracijos pastatą papuošė 
klaipėdiečio dailininko Juozo 
Vosyliaus freskos darbai. Juose 
perteikiami istoriniai, kultūri
niai ir mitologiniai žemaičių 
krašto vaizdai. Dailininkas jau 
keturiolika metų darbuojasi mo
numentaliosios sieninės tapybos 
srityje. Jo freskos puošia 
Klaipėdos vaikų kavinę, preky
bos centrą, Plungės^ vaistinę, 
Palangos ir Šventosios poilsio 
namus.

— Kaune, po 48-rių metų per
traukos buvo surengta aviacijos 
sporto šventė, skirta Lietuvos 
aviacijos sporto 60-mečiui pa
minėti. Žiūrovai stebėjo ore 
sklandančią “Lituanikos” kopiją 
(konstruktorius V. Kensgaila), 
aukšto pilotažo lakūnų, parašiu
tininkų, skraidyklių meistrų pa
sirodymus. Artimiau susipažino 
su Lietuvos nusipelniusiu artistu 
Remigijum Sabuliu, kuris vaidi
no lakūną Steponą Darių filme 
“Skrydis per Atlantą”.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokato*. 357 Larkftold Ro*d, Esat 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 515 368-3740. Namų telefoną* vakarai* 
tik išimtinais atvejais 515 757-2571. New Yorko ofisas Lito patalpose; 
M - 01 114th St, Rlchmond HNL N.Y. 11415. Tai. 715 441 - 2511.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galim* įsigyti 
lietuviikų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 54 - 02 Jamalea Avė. (prie Forost 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telx*lra, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WH*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petorsburg Beacti, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENRELD W0ODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petorsburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petorsburg, Fla. 33707. 513 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estato, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalea Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 547-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo kliįentai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona. Ouoens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

įspėjimą, keliaujantiem į Izraelį.
Sov. S-gos vyriausybės dien

raštis Izvestia savo straipsniu pa
reikalavo, kad turėtų būti išlei
stas įstatymas draudžiąs ne
teisėtai uždaryti žmones į psi
chiatrines ligonines. Psichiatras 
Koriaginas kovojęs prieš psichia
trijos piktnaudojimą, buvo įka
lintas, o, jam išvykus į Vakarus, 
neteko sovietų pilietybės.

Vakarų Vokietijos preziden
tas Richard von VVeizsaecker 
pakvietė Austrijos prezidentą 
Kurt Waldheim atvykti kaimyni
nio vizito. Beto, Kurt Waldheim 
yra pakviestas lankytis Jordane, 
Irake, Sirijoj, Libijoj, Egipte, 
Jungt. Arabų emirate, Ugandoj 
ir Vengrijoj.

Sov. S-gos Černobylio ato
minės energijos įmonės atsakin
gi pareigūnai, jų tarpe įmonės 
vadovas Viktor P Briuchanov, 
vyr. inž. Nikolai M. Fomin ir jo 
pavaduotojas Antony S. Djatkov 
yra teisiami dėl ten įvykusios ka
tastrofos.

Armijos atsargos karininkų 
paruošimo korpas žymiai atsiga
vo nuo Vietnamo karo laikų kan
didatų trūkumo ir šiuo metu 
lengvai gali pasirinkti korpui vi
sais atžvilgiais tinkamų kandida
tų.

JAV, prieš pradėdamos lydėti 
Kuvaito tanklaivius Persijos įlan
koj, kartu su Kuvaitu ir Saudi 
Arabija išvalė Irano išdėstytas 
minas apie Kuvaito pagrindinį 
aliejaus uostą.

Portugalijos parlamento rin
kimus laimėjo kraštą valdžiusi 
dešinioji socialdemokrtų partija 
ir pajėgė sudaryti parlamento 
daugumą.

Rusų kultūros istorikai tvirti
na, kad Amerikoj labai išpopu
liarėjęs ir išgarsintas baisbolo 
žaidimas išriedėjo iš rusiško lap- 
tų žaidimo, kur vaikai žaizdavo 
su lazda ir sviedinuku.

SENATAS PRIIMA REZOLIUCIJĄ 
UŽ RELIGINĘ LAISVI LIETUVOJE

Liepos 1 d. JAV Senatas 
priėmė rezoliuciją nr. 232 užvar
dintą “Dėl religinės laisvės bei 
kitų žmogaus teisių paneigimo 
sovietų okupuotoj Lietuvoj”. 
Rezoliucija, kurią įnešė senato
riai Donald Riegle (demokratas 
iš Michigano) ir Alfonse D’Ama- 
to (respublikonas iš New Yorko) 
su Lietuvių Informacijos Centro 
patarimu, atkreipia dėmesį į 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejų. Ji apkaltina So
vietų Sąjungą religinių teisių 
pažeidimu Lietuvoje ir išvardina 
įvairias tų teisių suvaržymo for
mas*.

Senatas savo rezoliucijoje 
sveikina lietuvių tautą Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus proga. 
Senatas taip pat pareiškia para
mą lietuviams, kurie yra perse
kiojami už jų pastangas naudotis 
religinės laisvės teise; skatina 
JAV prezidentą, valstybės sekre
torių bei JAV delegaciją Helsin
kio akto peržiūros konferencijoj 
Vienoj toliau pasisakyti prieš re
liginės laisvės engimą visur, o 
ypač Lietuvoj šiais jubiliejiniais 
metais, ir prašyti JAV sąjungi-

Albanija, iki šio beveik aklinai 
užsidariusi nuo išorinio pasaulio, 
žada užmegzti diplomatinius 
santykius su Vakarų Vokietija.

Penkiem buv. karo nusikalti
mam tirti komisijos nariam (Ki
nijai. Belgijai, Norvegijai. N. 
Zelandijai ir Luksemburgui) pa
keitus savo pirmykštį nusistaty
mą ir sutikus, kad J. T. priežiūroj 
laikomos karo nusikaltimais įta
riamųjų asmenų bylos būtų pa
darytos prieinamos, manoma, 
kad bylos bus padarytos prieina
mos istorikam tvrinėjimų reika
lui.

ninku paramos šiam žygiui; ir 
prašo Sovietų Sąjungą laikytis 
tarptautinių sutarčių, įskaitant 
pastraipas liečiančias religinę 
laisvę.

Norintys rezoliucijos kopiją 
kviečiami kreiptis į Lietuvių In
formacijos Centro būstinę Wa- 
shingtone (Lithuanian Informa
tion Center, 733 15th St., N.W., 
Suite 940. VVashington, DC 
200051.

Panaši rezoliucija, H R 192, 
įnešta JAV Atst. Rūmuose. Ti
kimasi, kad jinai netrukus irgi 
bus pravesta. (LIC)

— Klaipėdos dramos teatro 
vyriausiajam režisieriui Lietu
vos nusipelniusiam meno 
veikėjui Povilui Gaidžiui už nuo
pelnus teatro menui ir aktyvų 
dalyvavimą visuomeniniame gy
venime suteiktas Lietuvos liau
dies artisto garbės vardas.

— Kauno miesto tradicinė šo
kių šventė “Šoksim šokimėlį” 
įvyko sporto kombinato žalioje 
vejoje. Buvo šokta tautiniai ir 
pramoginiai šokiai, kuriuos 
pašoko miesto ir rajono viduri
nių, profesinių technikos mo
kyklų, technikumų moksleivių, 
vaikų darželių auklėtiniai, pagy
venusių žmonių poros ir aukštų
jų mokyklų šokėjai.

S L K.

Iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos

t atkelta iš 1 psl.)

pa, todėl tenka paruošti sveikini
mui šventorių.

Pamaldose dalyvavo mišri pu
blika, t. y., ne tik vaikai, bet ir 
jų tėvai. Čia jie visi meldėsi pa
gal Kalėdų šventės tradicijas: 
juos visus pasveikino Kalėdų se
nelis. Šias Kalėdų eglutės ir 
Kalėdų senelio religinės tradici
jas ėmė pamėgdžioti ir tarybinė 
mokykla: eglutę perkėlė į Nau
jus Metus, o Kalėdų senelį pava
dino Seniu Šalčiu.

Todėl joks sveiko proto žmo
gus ir joks įstatymas negali 
Kalėdų eglutės, Kalėdų senelio 
tradicijų laikyti nusikaltimu. Jei 
ši tradicija bloga, baustina, tai 
kodėl ją pasisavinot tarybinė 
valdžia?

Argi tokie užpuldinėjimai, 
baudimai nekompromituoja 
pačių pareigūnų? Kurioj kitoj

Neringoje stovyklaujančios mergaitės atlieka programą lietuvių susiartinimo šventėje 
Putnamo seselių sodyboje liepos 26. Nuotr. P. Ąžuolo

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA". WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Nf VV JtRSfcY, Ntw YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi- 
ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad.

1:05 - 3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

valstybėje baudžiama už tokius 
nekaltus dalykus?

(...) Prašau atšaukti paskirtą 
baudą ir patvarkyti, kad pa
reigūnai nebekartotų tokių, juos 
kompromituojančių išsišokimų.

Baudė už 
vaiku katekizaciję

Ūdrija (Alytaus raj.). Praėju
sią vasarą už vaikų katekizaciją 
50 rub. bauda buvo nubaustasa 
Ūdrijos klebonas kun. Vytautas 
Insola.

Saugumiečiai neleidžia 
fotografuoti

Tytuvėnai (Kelmės raj.). 1985 
m. rugpjūčio 21 d. į Tytuvėnų 
bažnyčią, kur dirba kan. Liudvi
kas Semaška, rinkosi kurso drau
gai. 1948 m. baigę Kauno Kuni
gų seminariją.

Iškilmingose pamaldose daly
vavo daug tikinčiųjų, tarp jų 
nemaža dalis jaunimo. Po iškil
mių jaunimas pasveikino kuni
gus, įteikė gėlių. Visa tai buvo 
fotografuojama. Po pamaldų prie 
foitografo prišoko saugumietis, 
atėmė foto aparatą, apšvietė juo
stas ir, pagrasinęs daugiau nebe- 
fotografuoti, pasitraukė.

Negalima laikyti mišių 
už prel. M. Krupavičių

Balbieriškis (Alytaus raj). 
1985 m. spalio mėnesį Balbieriš
kio bažnyčioje prel. Mykolo 
Krupavičiaus 100-jų gimimo me
tinių proga jo giminės ir artimieji 
užprašė šv. Mišias.

Jas aukojo ir pamokslą pasakė 
Alytaus dekanas, Balbieriškio 
klebonas kun. Juozas Berteška. 
Valdžia tai palaikė dideliu nusi
kaltimu. Užprel. M. Krupavičių 
laikyti šv. Mišių negalima, mat 
jis, anot pareigūnų, antitarybi- 
ninkas. Už šį “nusikaltimą kun. 
J. Berteška buvo valdžios išbar
tas.

asolino 

MEMORIALS

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE SV JONO KAPINIU-

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

L

LITHUANIAN COOKERY
ln Engllsh, 316 pages

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas ■ 
l - Postage 1 dol.
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Sveikinant Lietuvos vyčius
Sunkiausiais laikais Vincas 

Kudirka rašė, kad, eidamas per 
tėvynės dirvonus, randa daug 
piktžolių, ir apgailestavo, kad 
reikia apie tai rašyti. Daug link
smiau yra kįgera, gražaus pa
stebėti ir visa burna apie tai pra
bilti.

Lietuviškame gyvenime šią 
vasarų labai gausu įvykių, kurie 
buvo verti minėti visa burna. 
Okupuotoje Lietuvoje ir laisva
jame pasaulyje išsiblaškę lietu
viai iškilmingai atšventė Lietu
vos apsikrikštijimo 600 metų su
kaktį. Po ilgo ir ilgesingo lauki
mo pagaliau i,m. birželio 28 Ro
moje buvo paskelbtas palaimin
tuoju Dievo tarnas taurus lietu
vis arkivyskupas Jurgis Matulai
tis.

Tarp įvairių mielų įvykių su 
malonumu galima pažymėti šį 
savaitgalį, liepos 30 - rugpjūčio 
2, Kansas City, Kansas, vyk
stantį Lietuvos vyčių 74-tą vi
suotinį seimą Seimą globoja 
Lietuvos vyčių Kansas City kuo
pa. Vyčiai mažiau garsinasi, nei 
jų darbai to verti.

Lietuvos vyčiQ iniciatorius, il
gametis pirmininkas buvo My
kolas A. Norkūnas, atvykęs į 
Ameriką 1892. Jo mintis sukurti 
lietuvių katalikų, jaunimo organi
zaciją rado pritaaimo steigiama
jame seime Lawrence. Jau tais 
pirmais metais buvo 12 skyrių su 
700 narių. Apyskaitose 1926 me
tais narių skaičius jau minimas 
3000. 1953 metais minimi 49 
skyriai arba kuopos. Per vyčių 
organizacijų perėjo didžioji dalis 
iškiliausių Amerikos lietuvių ka
talikų, vyrų ir merginų.

Vyčių organizacija buvo akty
viai ištikima Amerikai ir Lietu
vai. Kai Amerika įstojo j pirmąjį 
pasaulinį karą vyčiai raštu pa
reiškė prezidentui VVilsonui 
savo pasiryžimą ginti “Amerikos 
vėliavą”. Tai nebuvo populiaru 

tarp “internacionalistų”, kurie 
ragino boikotuoti karą.

Lietuvai ištikimybę vyčiai 
rodė simboliniais ženklais ir rea
liais darbais: 1919 nupirko aukso 
kardą Lietuvos kariuomenės va
dui gen. Žukauskui; organizavo 
ekskursijas į Lietuvą; susirišo ar
timai su Lietuvos pavasarinin
kais. Kai Lietuvą užgrobė bolše
vikai, Lietuvos vyčių nutarimuo
se skaitome pasiryžimus kovoti 
dėl Lietuvos laisvės. 1946 metais 
nutarta įsteigti “Lietuvos reikalų 
komisiją”. Jai iš pradžių vadova
vo kun. J. Jutkevičius. Nuo veik
los pradžios iki dabar šios komi
sijos iniciatyva Lietuvos vyčiai 
yra parašę Amerikos politikams 
ir viešosios opinijos formuoto
jams šimtus tūkstančių laiškų, 
reaguodami kiekviena proga, kai 
tik iškildavo Lietuvai artimesnis 
klausimas. Tai milžiniška para
ma Lietuvos kovai šiame krašte, 
kur taip vertinamas individualus 
atsiliepimas. Kultūrinėje srityje 
randama tokia iniciatyva, kaip 
1958 metų nutarimas suorgani
zuoti stipendijų fondą studen
tams.

Lietuvos vyčių organizacijos 
steigėjų karta žymia dalimi jau 
nuėjo į kapus. Faktas, kad atėjo 
jaunoji karta ir tęsia organizaci
jos darbus, daug pasako.

Pasako tai, kad jie čia gimę, 
išėję į gyvenimą, o vistiek jaučia
si esą lietuviai, jaučia sentimen
to tėvų kraštui ir jo reikalams. 
Kitas jau ir kalbėti lietuviškai ne- 
bepakalba, bet traukia vistiek į 
tą patį lietuvišką būrį.

Tautiniam priklausymui vis 
daugiau ir daugiau turi reikšmės 
laisvas ir sąmoningas žmogaus 
nusistatymas ir apsisprendimas. 
Kas apsisprendžia būti lietuviu, 
ištikimu tam kraštui ir tautai, ku
riai priklausė jo tėvai, tas ir tėvų 
žemės nematęs ir net jų kalbos
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skupai, kunigai, vienuoliai ir vie
nuolės, katekizmo mokytojai ir 
paprasti tikintieji, kurie iškentė 
pažeminimus, diskriminaciją, 
kankinimus, ne kartą persekioji
mus, net tremtį, kalėjimus, de
portaciją ir mirtį, "džiaugdamie
si, kad dėl Jėzaus vardo užsitar
navo panieką” (Apd 5, 41).

Jie yra liudytojai tos dieviško
sios malonės, kurią Viešpats yra 
pažadėjęs savo Bažnyčiai, kad 
“tarp bandymų .ir sielvartų dėl 
žmogiškojo silpnumo nesusvy
ruotų jos tobula ištikimybė, kad 
ji visada liktų verta savo Viueš- 
paties sužadėtinė ir su Švento
sios Dvasios pagalba niekada ne
siliautų savęs tobulinti, kol per 
kryžių pasieks negęstančią švie
są”. Per juos Šventoji Dvasia 
kalbėjo ir kalba jūsų bendruo
menei ir visai šventajai katalikų 
Bažnyčiai. Jų kryžius, kurį 

neįkirsdamas, gali jaustis toks 
pats tos tautos narys.

Tokių apsisprendusių ir pasi
ryžusių lietuvių organizuotas 
būry s renkasi šį savaitgalį į Kan
sas City, Kansas. Jais galime pa
sidžiaugti ir per jų Centro Val
dybos pirmininką Praną Pet
rauską palinkėti gražios sėkmės 
planuojant tolimesnę veiklą.

Audiencijos metu Vatikane popiežius prieina prie lietuvių kunigų ir sveikinasi su kun. Stasiu 
Raila, šalia kun. Albertas Kontautas, Kunigų Vienybės pirmininkas, jo kairėje — kun. Jonas 
Petrauskas, MIC. Popiežių lydi vysk. Paulius Baltakis, OFM. Nuotr. Artūro Mari

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APAŠTALINIS 
LAIŠKAS LIETUVOS VYSKUPAMS ŠVENČIANT 
LIETUVIŲ TAUTOS KRIKŠTO600 METŲ JUBILIEJŲ
priėmė, vienydamiesi su atper
kančiąją Kristaus kančia, yra 
tapęs malonės ir šventumo ver
sme.

Tai išpažinėjų ir kankinių 
rinktiniai būriai, už kuriuos šian
dien jūs su teisėtu džiaugsmu ir 
pasididžiavimu dėkojate Vieš
pačiui. Raginu jus ir jūsų tiki
nčiuosius mokytis iš jų šviesaus 
pavyzdžio. Jų pavyzdys visus te- 
paskatina vis su tvirtesniu įsitiki
nimu ir nuoseklumu gyventi pa
gal savo tikėjimą, vis uoliau apaš
talauti, vykdant žmonių meilės 
darbus, vis gyviau ir sąmonin
giau atsiliepti į Dievo valią, kuri 
kiekvienam apsireiškia gy veni
nio pašaukime ir kasdieninėse 
pareigose.

Ypatingu būdų norėčiau 
kreiptis į jūsų jaunimą. Jo ranko
se yra tautos likimas. Jis įves jūsų 
tautą į naują krikščioniškosios 
eros tūkstantmetį. Ištikimosios 
ir didžiadvasios Lietuvos jauni
me! Mokėkite su džiaugsmu ir 
ištikimai priimti tėvų paveldą! 
Atvesrkite savo širdis tam, ne 
kartą heroiškam Kristaus ir 
Bažnyčios meilės liudijimui, 
kurį jie jums paliko! Jūsų širdyse 

jis teišsiskleidžia didžia viltimi.

12. Brangieji Broliai vyskupai, 
kunigai, vienuoliai, vienuolės, ir 
jūs visi tos tolimosios, o man taip 
artimos ir ypatingai mylimos 
Bažnyčios broliai, seserys, labai 
garbingos tautos sūnūs ir dukte
rys! Aš Romos, vyskupas ir vi
suotinės Bažnyčios ganytojas, 
klaupiuosi drauge su jumis prie 
šv. Kazimiero relikvijų ir drauge 
su jumis dėkoju Dievui, visokių 
gėrybių teikėjui, užjųsų “Krikš
to” dovaną ir maldauju už jus, 
kad Dievas “padarytų jus vertus 
savo pašaukimo ir savogalybe to
bulintų gerus jūsų užmojus bei 
veiklų tikėjimą. Tada mūs Vieš
paties Jėzaus Kristaus vardui bus 
garbė jumyse, o jums Jame” (2 
Tęs 1, 11-12).

Visos Bažnyčios vardu aš pa
vedu Dievui dvasinį jūsų tautos 
tikėjimo paveldą ir maldauju: iš
saugok ir palaimink tą darbą, 
kurį esi atlikęs per šešis šimt
mečius!

Būk maloningas, Visagali 
Tėve, šiem savo vaikam, kuriuos 
iš tamsybių iškėlei į savo tiesos 

šviesą. Teapsigyvena jų širdyse 
tavo Šv. Dvasia tiesos ir pa
guodos Dvasia, kad jie sugebėtų 
savo tautoje skleisti tavo Sūnaus 
prisikėlimo vaisius.

Duok šios tautos, kuri yra 
tavo, ganytojams maldingumo ir 
išminties, kad mokėtų vesti savo 
kaimenę į gyvenimo ganyklas. O 
padaryk, Visagali Dieve, kad jie 
galėtų atlikti savo šventą tarny
bą ramiai ir nevaržomai.

Apšviesk savo šviesa ir susti
prink savo jėga tuos, kuriuos esi 
pašaukęs tau pasišvęsti, kad 
būtų ištvermingi ir mokėtų au
kotis besąlyginiai.

Padidink skaičių tų, kurie prii
ma kunigišką ir vienuolišką, 
pašaukimą, sustiprink jų 
didžiadvasį ryžtą ir padaryk, kad 
jie galėtų be kliūčių eiti tavo die
viškosios tarnybos keliu.

Pažvelk, o Viešpatie į vienin
gas šeimas, kurios gyvena tavo 
meilėje. Padaryk, kad jos su 
džiaugsmu ir atsakomybe priim
tų gyvybės dovaną. Tavo ma
lonės padedamos, teauga jos tar
pusavio meilėje. Tėvai tesugeba 
perteikti savo vaikams tikėjimo 
dovaną, drauge ją konkrečiai pa
liudydami tikrai krikščionišku 
gyvenimu.

Su ypatinga meile pažvelki o 
Dięve, į Lietuvos jaunimą. Jau
nimas savo širdyse neša didžiąją 
viltį. Padaryk juos tvirtus ir do
rus, kad galėtų su pasitikėjimu 
kurti savo ateitį. Padaryk, kad 
galėtų laisvai priimti savo tėviį 
tikėjimo dovaną, padaryk, kad ją 
priimtų su dėkingumu, padaryk 
kad ją ugdytų su meile.

Tu esi tautų Viešpats ir žmoni
jos Tėvas. Aš maldauju tavo pa
laimos šiai tavo Lietuvos šeimai: 
tebūna jai leista pagal savo 
sąžinę išgirsti tavo šaukiantį bal
są ir pasekti jį, einant tuo keliu, 
kurį pirmą kartą esi nurodęs 
prieš šešis šimtmečius. Jos prik
lausymo tavo Karalystei, šventu
mo ir gyvenimo karalystei, nie
kas tenelaiko prieštaravimu 
žemiškosios tėvynės gerovei. 
Tebūna jai leista visada ir visur 
deramai tave garbinti ir laisvai 
bei ramiai liudyti tiesą, teisingu-
mą ir meilę.

( JETUVOS 
KRIKŠTAS ’

! t /

J. JAKŠTAS

Jadvygos motina Elzbieta, pali
kusi po karaliaus mirties valstybės regente, delsė 
vykdyti mažlerakių didikų reikalavimą perduoti Jad
vygą lenkams. Tačiau neatsilaikė prieš lenkų didikų 
spaudimą ir 13S4 m. viduryje išleido dukrą į Kroku
vą. Vos atvežtą, Jadvygą lenkai tuojau vainikavo 
Lenkijos karaliumi. (1384.X. 15).26 Gal lenkai didikai 
pripažino jįsimboliniu karaliumi, o tikruoju karaliu
mi turėjo būti j ai parinktas vyras. Lieka atviras klau
simas, ar lenkai kvietė Jogailą vesti Jadvygą ir užimti 
Lenkijos karališką sostą, ar Jogaila savo iniciatyva 
pasipiršo Jadvygai. Lenkų istorikai, daug šiuo klau
simu rašę, palieka jį neišaiškintą. Jei tikėti Dlugošu, 
kuriuo sekair H Paškevičius (Paszkiewicz),27 jauną
ja Jadvyga susidomėjo Jogaila ir pasiuntė į Krokuvą 
delegatus: du Icunigaikščius, Skirgailą, Borisą Kari- 
jotaitį ir vokietį Hanulį, Vilniaus seniūną. Vienas 
delegacijos narių, galbūt Skirgaila, galėjo pasipiršti 
Jadvygai kaip proxy, kas anais viduramžių laikais 
buvo įprasta Tas pats Skirgaila, įteikdamas Jadvygai 
dovanas, kalbėjo Jogailos vardu. Kalbos turinys — 
Jadvygos liaupsinimas. Tarp jo įterpiama ir karų su 
kryžiuočiais užuomnina. Apie juos sakoma:

“Net ir karai, su Prūsijos kryžiuočiais be per
stogės vesti didžiajam kunigaikščiui nuo savojo 
tikėjimo atitraukti, nesisekė".2” Po to pasižada su 
savo broliais, Lietuvos kunigaikščiais, didikais ir visa 

Lietuvos bei žemaičių tauta krikštytis. Toliau iš
skaičiuoja gėrybes, kurias Jogaila “aukoja (offert) 
Lenkijai. Jų prisiskaito penkias. Jos atitinka Krėvos 
akto Jogailos siūlytas gėrybes. Iš to kyla aiški išvada: 
Dlugošas turėjo naudoti Krėvos aktą. Jei tas aktas 
būtų falsifikatas, tai jis turėjo būti parašytas prieš 
Dlugošo istoriją. Pagal Ivinskį. Dlugošas pradėjo 
rašyti Lenkijos istoriją po 1455 m., tai Krėvos aktas 
turėjo būti anksčiau parašytas, jei Dlugošas jį kopi
javo. Kokia prasmė būtų jį falsifikuoti jau prieš pen
kiolikto amžiaus vidurį? Tolimesnė dery bų eiga taip 
pat nerodo unijos falsifikato.

Pasak Dlugošo, lietuviai pasiuntiniai nuvy ko ir 
į Vengriją su trimis lenkų delegatais. Tiesa, įrodyta, 
kad delegacijoje į Vengriją dalyvavo tik du minėti 
lietuviai pasiuntiniai — be Skirgailos. Lietuvių - 
lenkų pasiuntiniai gavo sutikimą iš karalienės El
zbietos leisti tekėti Jadvygai už Jogailos ir pridėjo 
savus pasiuntinius prie delegacijos, kuri turėjo vykti 
pas Jogailą.29 Vis to paties Dlugošo liudijimu, keturi, 
vardais ir titulais suminėti, lenkai didikai keliavo 
pas Jogailą gauti panaujintą pažadą pildyti duotas 
išlygas (... qui Lithvvaniam irent et lagellonem Lith- 
vvanorum dučėm, nova sponsione de implendis con- 
dicionibus ab eo oblatis).30 Galbūt istorijoje įsigyve
nusi mintis apie Krėvė sutartą lietuvių - lenkų uniją 
grindžiama ypač šia Dlugošo istorijos vieta. Iš viso 
Dlugošo pasakojimo apie lietuvių - lenkų suartėjimą, 
iš kurio išriedėjo unija, ryškėja du lenkams impo
navę dalykai: Jogailos paties ir Lietuvos krikštas ir 
jiems visos Lietuvos “dovanojimas . Abu dalykai itin 
branginti anais viduramžių laikais. Dėl krikšto pago
niškoji Lietuva buvo virtusi kryžiaus karų lauku visai 
vakarų Europai. Jos įjungimas į Vakarų krikščionišką 
pasaulį magėjo lenkams kaip itin garbingas, idealus 
dalykas. Didžiai branginta viduramžių laikais ir 
žemė. Ji buvo svarbiausias didesnio turto šakinis, 
užtikrinęs savininkams, jei jie jos turėjo stambesnius 
plotus, aukštesnį gyvenimo lygį, prestižą ir įtaką 

visuomenėje. Dėl žemės grobio vesti karai, kivirčai 
ir žemės teismai buvo išskirtinės teisėnos kategorija. 
Šiais dviem siūlymais Jogaila ir nurungė tris preten
dentus į Lenkijos sostą: Mozūrijos Zemovitą IV, 
Opuolės Vladislovą ir Austrijos Vilhelmą. Apie jį 
kronikininko Dlugošo pasakyta: Austrijos Vilhelmas 
paniekintas todėl, kad iš jo vėlyvos ir tolimos pagal
bos tikėtasi.31

Jogaila praskynė sau kelią į svetimą sostą vedy
bomis, kurių, kaip istoriniai duomenys leidžia 
spręsti, nuo seniau geidė.

Sovietų istorikas Cerepninas (miręs 1985) 1947 
m. paskelbė eilę naujų archyvinių dokumentų, jų 
tarpe 1686 m. aktų aprašų registrus. Iš jų paaiškėjo, 
kad Jogailos broliai Skirgaila ir Kaributas 1384 m. 
tarėsi su Maskvos didžiuoju kunigaikščiu Dimitm 
Doniečiu bei jo giminaičiais ir surašė du dokumen
tus. Koks buvo jų turinys, parodė aprašas trečio 
dokumento — Jogailos motinos Julijonos ir Maskvos 
didžiojo kunigaikščio Dimitro sutartis. Išjos aiškėja, 
kad Jogaila turėjo vesti Maskvos didžiojo kunigai
kščio dukterį Sofiją, pasikrikšty ti stačiatikiu ir kri
kščionybę viešai išpažinti. Kai vedybų proga pasi
taikė beveik tuo pačiu metu kaip iš Maskvos ir iš 
Krokuvos, tai Jogailai ir visai dinastijai reikėjo ap
sispręsti. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai kaip in
tarpai tarp Rytų ir Vakarų galima buvo rinktis kryptį 
tarp Rytų ir V akarų. Bet pasirinkdamas vedyboms 
Maskvos kunigaikšty tę. Jogaila būtų gavęs tik žmoną 
be sostinės.

26. P Jasienica. Polska Jauiellon6w 1983. 54 p
27 O Genezie i wartosci Krewa. \\ arszawa 1938. pas 

si m.
28. Dlugosz. X 145 p
29. Dlugosz. X 365 (nuonnla 19
30. Dlugosz X. 145 p
31. Wilhelmo Austrie duče repudiato, quod senini et 

longinqum exeosperetur auvilium DhigoszK. 144 
P- ,

Viešpatie, palaimink šią tautą, 
apšviesk ją savo veido šviesa ir 
suteik jai savo ramybę.

Visiško pasitikėjimo dvasioje 
šiandien kreipiuosi į tave, o ma
loningoji Jėzaus Kristaus Moti
na, savo maldą jungdamas su 
tavo vaikų lietuvių malda, kuria 
jie kupini pasitikėjimo šaukiasi 
tavo pagalbos. O gailestingumo 
Motina! Si tauta skuba pas tave, 
pasivesdama tavo globai: neat
mesk jos maldavimo didžioje ne
gandoje, gelbėk ją nuo pavojų, 
vesk ją pas savo Sūnų.

Tu, o Motina, esi tarytum 
Bažnyčios atmintis. Tu visada at
meni, savo širdyje saugoji atski
rų žmonių ir ištisų tautų rūpe
sčius. Tau pavedu Lietuvos bro
lių seserų per šešis šimtmečius 
sutelktą ir išsaugotą paveldą. 
Prašau tave: padėk jiems būti ir 
visada išlikti ištikimiem Kristui 
ir Bažnyčiai.

Jums, garbingieji ir brangūs 
Broliai, jūsų tikintiesiems ir vi
siems lietuviams, pasklidusiems 
pasaulyje su nuoširdžia meile su
teikiu mano Apaštalinį Palaimi
nimą.

Roma, prie šv. Petro. 1987 m 
birželio 5 dieną, devintaisiais 
mano pontifikato metais.

JOANNES PACUS PP 11
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AŠ VERKIAU PARIMUS
Vanda Panavaitė

Aš verkiau parimus tarpvartėj darželio, 
Kai paspaudęs ranka tyliai išėjai. 
Ašarom sidabro verkė rūtos žalios, 
Verkė ūkanose skęsdami laukai.

Kas paklaus, kodėl tau ašaros taip rieda?
Kas man ravint rūtas “Padėk Diev” sakys? 
Kas akis manąsias atras lino žiede?
Kas, o kas, o kasgi? Neramu širdy ...

Lengvai mėto šeivas staklės ąžuolinės, 
Tiesias plonos gijos taip margai, margai... 
RankŠluostin jausiu “Lietuva Tėvynė, 
Tu didvyrių žemė”, mes tavi vaikai.

Kada mūs žemelė bus nuo kraujo soti 
Ir kada sugrįši tu su žirgeliu, 
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty, 
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu dailiu.

KAS PARAŠĖ
VISIEMS ŽINOMĄ DAINĄ 
“AŠ VERKIAU PARIMUS“?

Vanda Panavaitė - Stanku-
A vienė - ...r

Dail. Povilas Puzinas savo studijoje prie paveikslo “XX 
amžiaus madona”.

DAIL. POVILO PUZINO SUKAKTIS
Rugpjūčio 3 sueina 80 metų, 

kaip gimė dailininkas Povilas Pu
zinas. Ilgai jis gyveno New Yor- 
ke ir čia mirė 1967 metais spalio 
23.

Jis buvo gimęs 1907 rugpjūčio 
3 Rygoje. Jo tėvai buvo ku
piškėnai, nukeliavę į Rygą ieško
ti geresnio pragyvenimo. Rygoje 
ir išsimokslino Povilas, 1920 
baigė lietuvių vidurinę mokyklų, 
1932 baigė Rygos meno akade 
mijų, studijavo tapybą. 1933 - 
1935 atliko karinę prievolę Lie
tuvos kariuomenėje, 1937 - 39 
meno dalykus dėstė Panevėžio 
berniukų gimnazijoje. 1940 - 41 
dėstė Taikomosios dailės institu
te Kaune.

^Vokiečių okupacijos metu da
lyvavo rezistencijoje ir buvo 
suimtas, sėdėjo Rygos kalėjime. 
1944 metų rudenį pateko į Vo
kietijų, į Ameriką atvyko 1947,

Lietuvių tarpe plačiai yra pa
plitusi partizanų daina “Aš ver
kiau parimus”. Ypač gražiai jų 
dainavo Čiurlionio ansamblis, 
diriguojamas Alfonso Mikulskio.

Dainuodami niekas neklausia, 
kas dainų sukūrė. Atrodo, kad 
pati pasirašė. Daugumos liau
dies . dainų autoriai nežinomi, 
bet šį kartų yra kitaip — autorius 
žinomas.

Šių dainų sukūrė Vanda Pana
vaitė - Stankuvienė, dabar gyve
nanti Chicagoje, visiem žinoma 
kaip estradinė dainininkė, įdai
navusi bent kelias plokšteles.

Šį eilėraštį parašė sunkiais 
vokiečių okupacijos metais Lie
tuvoje. Įsijautusi į tėvynės liki
mų, į kario dalių, į mergautines

pradžioje apsigyveno New Yor- 
ke, paskui nusikėlė į Los Ange
les, paskui vėl grįžo į New Yorkų 
ir čia reiškėsi meno pasaulyje, 
dalyvavo įvairiose parodose, 
laimėjo visokiausių premijų. 
Savo tapyboje jis sujungė reali
zmų su ekspresionizmu, į savo 
kūrinius įdėdamas gilesnės 
prasmės.

Išaugęs Rygoje ir ten meno 
studijas baigęs, jis artimai ben
dradarbiavo su latviais, dalyvavo 
ir jų meno pasaulyje.

Apie jo kūrybų yra išleista 
graži ir monumentali monografi
ja. ..Knygos išleidimu pasirūpino 
žmona Austrą, gyvenanti San 
Mateo, Calif. Knyga išleista la
bai puošniai, turi daug spalvotų 
iliustracijų, gaunama ir Darbi
ninko administracijoje.

Dalis jo kūrinių yra sutelkta 
Chicagos Čiurlionio galerijoje. 
(P-j-)

Dail. Česlovas Janusas prie savo paveikslų. Kairėje — jūra, dešinėje — žemaitiška 
sodyba. Nuotr. R. Kisieliaus *

godas, ji tiesiog išdainavo. 
Eilėraštis buvo pavadintas “Ka
riui”, išspausdintas 1943 metais 
“Karyje”, tuo metu jis dar nevir
to daina.

į dainų pavertė miškų broliai 
— partizanai. Jie vartė “Kario’ 
komplektus ir iš ten išsirinko to
kius eilėraščius, kurie išreiškė jų 
sunkių dalių ir tėvynės meilę. 
Vienas iš tokių eilėraščių buvo 
ir šis. Eilėraštis, virtęs daina, 
greitai išpopuliarėjo partizanų 
tarpe, iš miškų vėliau nukeliavo 
į lietuviškas sodybas pavergtoje 
tėvynėje.

Kas tos dainos autorė, težino 
tik tas, kuris vartė Kario kom
plektus. Šiaip daina tuoj virto 
liaudies daina ir keliavo tolyn ir 
tolyn.

Didelis partizanų dainų pluoš
tas buvo atneštas į Vakarus. Ši 
daina ir čia greitai išpopuliarėjo. 
Čitiriionio ansamblis jų tuoj 
įtraukė į savo repertuarų. Tada 
išryškėjo, kas tos dainos auto
rius.

Vanda Panavaitė 1944 pasi
traukė į Vokietijų, ten pergyve
no karo pabaigų. Paskui gyveno 
amerikiečių zonoje. Iš ten emi
gravo į Kanadų ir gyveno Hamil
tone. Jau ten pradėjo dainuoti, 
reikštis scenos mene. Ji ištekėjo 
už inžinieriaus architekto Jono 
Stankaus, kuris gyvena Chicago
je ir turi savo statybos bendrovę. 
(Tarp kitko, šis rangovas Jonas 
Stankus yra pastatęs Maspetho 
lietuvių bažnyčių.)

Maždaug prieš 30 metų Los 
Angeles leidžiamos ‘Lietuvių 
Dienos” išspausdino pilnų 
eilėraščio tekstų, pridėdamos ir 
autorės nuotrauką. Iš ten yra 
paimta ir čia dedama nuotrauka.

Žymusis poetas Adomas Mic
kevičius yra pasakęs, kad kiek
vienas žmogus vienų momentų 
savo gyvenime gali pasireikšti 
kaip kūrėjas, tik reikia tų mo
mentų pagauti. Vanda Panavaitė 
tų momentų ir pagavo — sukūrė 
gražų eilėraštį, kuris turi puikių 
originalių poetinių įvaizdžių, 
jautriai išsako mergautines go
das, supintas su nepriklausomos 
Lietuvos likimu. Savo nuoširdu
mu, savo elegiška nuotaika 
eilėraštis ir patraukė visus.

Daina daug kur dainuojama, 
pakeičiant jos tekstų. Pakeičiant 
nukenčia poetinės priemonės, 
rimų sųskambiai. Dainų reikia 
(Rainuoti taip, kaip parašyta auto
riaus. Čia ir spausdiname šios 
dainos pilnų tekstų. Prašom jį iš
sikirpti, įdėti į savo dainorėlius 
ar į nurašomų dainų sųsiuvinius. 
(P- j-)

— VI Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso, įvyksiančio Au
stralijoje, provizorinė programa: 
1987 m. gruodžio mėn.: 18 - 19 
registracija, 20-25 kongreso ati
darymas, 25-31 studijų dienos 
atstovams, 26-31 ekskursijos 
dalyviams. 1988 m. sausio mėn.: 
1-7 stovykla, 8 - 10 kongreso 
uždarymas, 11-16 ekskursijos 
visiems, norintiems pasilikti.

DAIL. ČESLOVUI JANUŠUI 80 METŲ!

Ozone Park, N.Y., gyvena 
dailininkas Česlovas Janušas, 
kuriam liepos 18 suėjo 80 metų. 
Jis plačiai žinomas savo nutapy
tais jūros vaizdais, lietuviškomis 
sodybomis, lietuviškais pei- 
sažais. Visus patraukia jo malo
nus realizmas, kur tikrovė yra 
šiek tiek suidealinta, pagražinta.

Dailininkas yra gimęs Kryme, 
Rusijoje. Su tėvu grįžo iš Rusijos 
1922 m. Baigė Vytauto Didžiojo 
gimnaziją Klaipėdoje 1926 m., 
Kauno Meno mokyklų 1931. 
Buvo mokytoju Pasvaly, Šiau
liuose, Kaune, 1940 - 41 dailiųjų 
amatų mokyklos direktorius 
Kaune. Nuo 1931 dalyvavo viso
se dailininkų parodose.

Daug jo paveikslų yra likę Lie
tuvoje, kur jie puošia nę tik pri- 
vačius butus, bet ir įstaigas.

HENRIKO NAGIO POEZIJA 
ANGLIŠKAI

Jonas Zdanys, dėstus Yale uni
versitete ir pats rašus poezijų, jau 
yra išvertęs nemaža lietuvių 
poezijos anglų kalbon. 
Pažymėtina jo redaguotoji re- 
prezentinė antologija “Selected- 
Post-war Lithuanian Poetry” 
(1979). Joje yra atspausdinti taip 
pat penki Henriko Nagio 
eilėraščiai. Gi šiuo metu jis 
ruošia Henriko Nagio poezijos 
rinktinę anglų kalboje. Gi J. 
Zdanio versti H. Nagio 
eilėraščiai antologijoje “Con-

KONKURSAS
RADIJO 
VALANDĖLĖM

JAV LB Kultūros Taryba skel
bia lietuviškų radijo laidų kon
kursą prisiminti Lietuvos krikšto 
šešių šimtų metų sukaktį.

Tema: Mindaugo, Lietuvos 
aukštaičių ir žemaičių krikštai.

Trukmė: 55-60 minučių. Ori
ginalus įrašas turi būti juostoje, 
pilno tako, 7.5 rpm greičio. Tin
kamo techniško lygio transliaci
jai per radiją.

Medžiaga temai: Krikštų isto
rija, minėjimai Vilniuje ir Vati
kane. muzika, poezija, beletri
stika, draminė kūryba.

Premija: Pirmoji — $1,000; 
antroji — $600; trečioji — $400.

Dalyviai: Visos JAV lietuvių 
radijo programos.

Data: Paskutinioji data įteikti 
konkurso komisijai juostų — 
1987 spalio 23 (pašto antspau
das).

Komisijos sudėtis ir adresas 
bus paskelbti vėliau.

Teirautis galima telefonu 216 
- 481 - 8854.

JAV LB
Kultūros Taryba

1944 pasitraukė iš Lietruvos, 
gyveno Vokietijoje pabėgėlių 
stovyklose. Atvykęs į Amerikų, 
apsigyveno New Yorke ir čia 
plačiai reiškiasi su savo menine 
veikla, dalyvauja parodose ir 
pats rengia savo kūrinių parodas. 
Savo namuose turi dvi studijas, 
bet daugiausia laiko praleidžia 
savo rūsio studijoje Škicuoda- 
mas, tapydamas naujus paveik
slus, tvarkydamas jų kolekcijas 
ir rėmus.

Dail. Česlovas Janušas yra ir 
nuoširdus Darbininko redakcijos 
bičiulis, visur padėjęs, kur tik 
reikėjo meniškos pagalbos.

Sveikiname sukaktuvininkų ir 
linkime jam sveikatos, kūrybin
gų metų ir taip pat su visais 
bičiuliškai draugauti, (p.j.)

temporary East European Poe
try” (1983) buvo iškelti kaip vieni 
geriausiųjų visoje antologijoje 
žymiojo ir įtakingo Londono 
dienraščio “Times Literary Sup- 
plement” kultūrinio priedo re
cenzento.

To paties vertėjo versti Henri
ko Nagio eilėraščiai pasirodys šių 
metų amerikiečių akademiniuo
se ir kultūriniuose žurnaluose: 
Stone Country ir The Activist, o 
žurnalo Crosscurrents ruošia
moje antologijoje, kuri vadinsis 
Literary Olympians ir bus išlei
sta dar prieš 1988 metų Kanados 
žiemos olimpijadų, bus atspau
sdinti taip pat trys Henriko Na
gio eilėraščiai, versti J. Zdanio.

Antologijos redaktorius pasi
rinkdamas dėtinuosius poetus 
vertėjui rašytame laiške paaiški
na: ‘ It is planned to include the 
best living writers from around 
the world and will be published 
in hardcover in time for distribu- 
tion prior to the 1988 vvinter 
Olympics. It will, however, be 
a tribute to literature, not 
sports.”

LIETUVIŲ CHORŲ DĖMESIUI
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 savai tgalį, 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-

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

DOMUKO JOTYNĖ. Bale 
Vaivorytė. Jaunimo Bibliotekos 
Leidinys, R. N. 35 išleistas au
torės lėšomis. Iliustravo J. Kibu- 
ras. Tiražas 500 egz. Spaudė Sa
leziečių spaustuvė Romoje 1986.

Linksmas nuotykingas apsa
kymėlis jaunimui. Knygelė 48 
puslapių gera spaudos technika 
išleista, graži žodinga kalba ir 
spalvingos iliustracijos daro pa
trauklų įspūdį. Skaitančiam mo
kyklinio amžiaus jaunimui gera 
dovana.

THE LITHUANIAN FRAN- 
CISCANS by Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Reprinted 
from: Encyclopedia.Lithuanica, 
II vol. 1970. Second revised 
printing 1987. The Franciscan 
Press 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 1987.

Anglų kalba trumpa istorinė 
iliustruota apybraiža apie lietu
vius pranciškonus —jų kūrimąsi 
Lietuvoje ir čia Amerikoje. 16 
psl. leidinys. Kaina nepažymėta.

LKDS BIULETENIS, bir
želio mėn. numeris, išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje prisi
menamas tragiškasis Birželis, 
tarptautinis Krikščionių demok
ratų atstovų posėdis Belgijoje, 
Marija ir Antanas Rudžiai, gavę 
Sv. Tėvo atžymėjimus, kontro
versiniai PLB ir Vliko santykiai. 
Duodama informacijos iš kri
kščionių demokratų veiklos.

MUZIKOS ŽINIOS, pereitų 
metų Nr. 7 išėjo iš spaudos. J. 
Kreivėnas rašo apie Juozą Žile
vičių, dr. Leonardas Simutis 
apie Bachą, Haendelį ir Scarlat- 
ti. Duodami įvairių muzikų ir 
vargonininkų sąrašai. Pridėtos 
poros giesmių ir vienos dainos 
gaidos, komponuotos Viltenio. 
Gana plati muzikų informacija. 
Redaguoja J. Kreivėnas. Admi
nistruoja A. Giedraitis.

PASAKOS IR PADAVIMAI 
IŠ LIETUVOS. Viršelio pieši
nys J. B. Reginaitės. Išleido Ne
kalto Prasidėjimo Svč. M. Mari
jos Seserys ir jų spaustuvės spau
da, Putnam, Conn.

Gražus pasakų ir padavimų 
rinkinys apie kelias Lietuvos vie
toves ir mitologinius vardus, pa
minėtus leidinyje.

Mėgstantiems šios rūšies skai
tymus yra gera proga įsigyti šią 
knygą.

KRIVŪLĖ Nr. 2 (44). Reda
guoja kun. Br. Liubinas ir V. 
Natkevičius. Leidžia Vakarų Eu
ropos Lietuvių Sielovada, Bad 
VVdrishofen, Vakarų Vokietijoje.

Daug detalios ir iliustruotos 
informacinės medžiagos apie 
Europoje gyvenančių lietuvių 
veiklą religinėje srityje.

tinėta visiem Š. A. lietuvių cho
rams ir ansambliams. Yra gali
mybė, kad nevisi vienetai yra 
painformuoti, kadangi LMS 
M K-Jos turimi adresai gali būti 
nepilni.

Informacijų— kvietimų nega
vusieji chorai, suinteresuoti šio
se iškilmėse dalyvauti, prašomi 
kreiptis į LMS-gos Muzikinės 
Komisijos pirmininkę Ritą Klio- 
rienę, 24985 Pleasant Trail, 
Richmond Heights, OH 44143. 
Telef. (216) 531 - 6459.

LKJ Vykdomojo Komiteto 
vardu.

Lietuvių Muzikos S-gos 
Muzikinė Komisija

)
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Lietuvos krikšto 600 metų sukaktis buvo paminėta Šv. Kazimiero bažnyčioje Sioux 
City, Iowa, birželio 28. Po koncelebracinių mišių iš k. kun. Roger J. Augustine — 
generalinis vikaras, prel. Richard W. Sweeny — dekanas, prel. Frank J. Brady, 
vyskupas ordinaras Lawrence D. Soens, kun. Ries, kun. Simonas Morkūnas, prel. 
Thomas Donahoe, prel. Leonard M. Siegmann ir kun. Victor F. Ramaeker — aukš
tesnės kat. mokyklos direktorius.

PUTNAM, CONN.

TARĖSI SESELIŲ RĖMĖJAI APIE ATEITIES DARBUS
Rėmėjai padeda 

seselėms darbuose
Seselių rėmėjų centro valdyba 

sukvietė rėmėjų pasitarimą 
gegužės 9 d. vienuolyno patalpo
se. Dalyvavo gausus būrys asme
nų ir kelios seselės.

Pasitarimas pradėtas vienuo
lyno kapeliono kun. V. Cukuro 
S v. Rašto ištraukos skaitymu ir 
malda bei susikaupimu. Pasitari
mui vadovavo vald. pirm. dr. C. 
Masaitis, sekretore buvo A. Li- 
pčienė. Seselių provincijole sės. 
Paulė ir sės. Augusta referavo 
rėmėjų pagalbos reikalingus dar
bus, o rėmėjai aptarė jiems pa
galbą.

Metinė šventė — 
lietuvių diena

Vienuolyno sodyboje ruošia
mą metinę šventę, iškylą, vadi
nama ir lietuvių susiartinimo 
diena, įvykstančią liepos 26 d., 
padaryti kuo iškilmingiausia. 
Šventės programą įprastinė ir jos 
daug nekeisti. Šv. Mišios bus lai
komos lauke, prie rytinės vie
nuolyno koplyčios sienos, 11 vai. 
ryto. Po jų visuotina eisena į 
darželį su Fatimos Marijos statu
la, kalbant rožinį, prašant jos 
užtarymo lietuviam ir Lietuvai. 
Šiemet sukanka 70 m. nuo Mari
jos apsireiškimo Fatimoje.

Užkandžiai ir maistas bus gau
nami būdelėse, kurias įruoš ir 
aptarnaus rėmėjai iš lietuviškų 
apylinkių, o vienuolyno sodelyje 
bus gaunamas vienuolyno vir
tuvėje paruoštas kelių rūšių mai
stas. Pramogai ruošiamos dvi lo
terijos: vadinamą tūkstantinė, 
kur beveik kiekvienas bilietas 
laimi, daugiausiai vaikams ir jau
nimui, ir vertingų daiktų, kurio
je galima laimėti — 100 dol. pi
nigais, mėgstą lovatiesę, daili
ninko paveikslą ir kelis kitus ver
tingus daiktus. 3 vai. popiet vyks 
meninė programa vienuolyno 
vaisių sodelio aikštėje. Programą 
atliks Neringos stovyklos stovyk
lautojos, pavaizduodamos kai ką 
iš palaimintojo arkivyskupo Jur-

dar daug daugiau pasišventėlių, 
kad viskas vyktų tvarkingai.

Pasiūlymų ir informacijų rei
kalu kreiptis: Immaculate Con- 
ception Convent, Putnam, CT 
06260. tek: (203) 928 - 5828. 
Laukiamas kiekvienas lietuvis ar 
ir nelietuvis, ypač seselių 
rėmėjai.

Rudens sąskrydis
Rudens rėmėjų sąskrydis šiais 

metais ruošiamas spalio 25 d. ti
kimasi didesnio skaičiaus daly
vių, nes arkiv. Jurgio Matulaičio 
paskelbimas palaimintuoju pa
skatins. Arkivyskupas buvo šios 
vienuolijos įkūrėjas. Sąskrydžio 
religinį koncertą atliks solistė 
Laima Stepaitienė.

Arldvysk. J. Matulaičio 
paminklas

Rėmėjų finansuojamas palai
mintojo arkiv. Jurgio Matulaičio 
paminklas prie vienuolyno 
įėjimo jau projektuojamas skulp
toriaus R. Mozoliausko. Susirin
kusiems parodytas vienas pro
jektų. Dauguma pasisakė, kad šį 
tą projekte reiktų pakeisti. Pa
minklo pastatymas pasiūlytas 
atlikti ateinančiais metais, nes 
šiemet daug išlaidų pareikalaus 
Lietuvos krikščionybės minėji
mai.

Palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio minėjimas angliš
kai kalbantiems ruošiamas lapk
ričio 7 d. Minėjime dalyvaus 
Nonvich diacezijos vyskupas 
Daniel Reilly. Vaišės po 
minėjimo — užkandžiai patiems 
pasitarnaujant.

Neringos vasaros stovyklos 
koplyčios pastatymas ir įruoši- 
mas buvo uždelstas ne dėl sese
lių kaltės. Dabar jau uždelsimas 
nugalėtas, ir tikimasi koplyčia 
bus paruošta šventinimui spalio 
mėn. pradžioje. Šventinimo 
data bus pranešta vėliau.

Vienuolyno kapinių praplėti
mas baigtas, dabar reikia tą plotą 
pagražinti. Vienuolyno kapinėse 
laidoti mirusį, iš anksto reikia 
gauti seselių sutikimą.

Po vieno kito pasisaky mo ki
tais vienuolyno ir vienuolijos 
rėmimo reikalais pasitarimas 
baigtas malda. Pabaigoje visi pa
bendravo, o norintieji 
užkandžiavo.

J. Kr.

SIOUX CITY, IOWA

Paminėta karikščlonybės 
sukaktis

Sioux City, Iowa, lietuviai ir 
jų draugai birželio 28 d. iškil
mingai minėjo Lietuvos kri
kščionybės 600 metų sukaktj.

Klebono kun. Simono 
Morkūno asmeniška iniaciatyva 
vietos dienraštis “Sioux City 
Journal” ir diecezijos savaitinis 
laikraštis “The Globė” įdėjo jo 
straipsnius. Pastarasis šalia ilgo 
straipsnio atspausdino ir palai
mintojo arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio nuotrauką ir krikščio
nybės sukakties medalio abiejų 
pusių nuotraukas.

Kun. S. Morkūnas įteikė re
daktoriams Lietuvos krikščio
nybės sukakties medalius ir kny
gas: “Apvaizdos Keliai” — Tėvų 
Marijonų provincijolo kun. dr. 
Viktoro Rimšelio, MIC, ir P. 
Skabeikio knygutes “600 metų 
Lietuvos krikščionybei”.

Sioux City ordinaras vysk. 
Lavvrence D. Soens, D.D., au
kojo 10:30 vai. mišias ir pasakė 
labai turiningą pamokslą. Su juo 
koncelebravokun. S. Morkūnas, 
dekanas prel. Richard V. Svvee- 
ney, generalinis vikaras kun. Ro
ger J. Augustine, prelatai: Frank 
J. Brady, Thomas Donahoe, 
Leonard M. Ziegmann, kunigai: 
Daniel Ries ir Victor F. Ramae
ker, aukštesnės katalikų mokyk
los direktorius.

Mišių metu giedojo Vysk. 
Heelen vardo katalikų aukšte
sniosios mokyklos mišrus cho-

dentai lietuviškus žodžius ištarė 
labai gražiai.

Aukojimo dovanas atnešė ir 
vyskupui įteikė tautiniais dra
bužiais apsirengusios Danguolė 
Christopherson-Ulanskaitė ir 
Petrutė Cicėnaitė.

Pamaldose dalyvavo 400 su vi
ršum asmenų, įskaitant vietos 
Kolumbo vyčius.

Kun. S. Morkūnas vyskupui 
įteikė Lietuvos krikščionybės 
sukakties medalį.

Šio įspūdingo savaitgalio — 
šeštadienio ir sekmadienio — 
mišiose dalyvavo apie 800 žmo
nių. Mišių dalyviams buvo išda
linta 700 P. Skabeikio sukaktuvi
nių knygelių ir dar pritrūko.

Klebonas kun. S. Morkūnas 
įvairiems Sioux City veikėjams 
padovanojo Lietuvos krikščio
nybės sukakties medalių, knygų, 
ženklelių daugiau kaip už 2000 
dol.

Altorių puošė meniški Mortos 
Kuncienės pagaminti ir paaukoti 
brangūs altoriaus užtiesalai. 
Juzė Šliažytė altoriams papuošti 
nupirko gėlių už kelius šimtus 
dolerių.

Tikrai miela ir malonu prisi
minti tokias kilnias iškilmes, ku
rių Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos istorijoje dar niekada nėra 
buvę.

P.P.K.

ras. Ypač gražiai skambėjo “Ma
rija, Marija”. Amerikiečiai stu-

Daug lietuviškų knygų, plokš- 
, telių ir įvairių suvenyrų turi Dar-, 
bininko administracija. Skam
binti — 718 827-1351.

Kun. Simonas Morkūnas, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas Sioux City, Iowa, 
birželio 28, minint Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį, vietos vyskupui Lavvrence D. 
Soens įteikia krikšto sukakties proga išleistą medalį savo ir parapiečių vardu.

Pasaulio LietuviąJaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

gio Matulaičio gyvenimo.

Raudondvario salėje bus pa
ruošta Lietuvos 600 metų kri
kščionybės paroda. Ruošiamasi 
parodyti trumpą vaizdų pynę iš 
Lietuvos krikščionybės
minėjimo Romoje, įjungiant ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo iškilmę.

Atvykimui į šventę organizuo
jami autobusai: iš New Yorko, 
New Haveno, Waterburio, 
Hartfordo, Bostono ir Worceste-

Tai bendras šventės planas, o 
jį įvykdyti reikės daug pastangų 
ir darbo rankų. Daugelis rėmėjų 
pasižadėjo prisidėti, bet reikia

PENKI 
ĮSAKYMAI 

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

1. Negalvok!
Jei taip atsitiko, kad pa

galvojai, tai —
2. Nekalbėk!
Jei taip atsitiko, kad pakalbė

jai, tai —
3. Nerašyk!
Jei taip atsitiko, kad rašei, 

tai —
4. Nepasirašyk!
Jei taip atsitiko, kad pasira- 

*šei, tai —
5. Nesistebėk!

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE į 3ZL PASAULIO 

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

TIKTAI: $1200 USD

VARDAS

DĖL KEUONIUINFORMACIJOS -

LAITC KEUONIU CENTRAS TURI R1BOTĄSKAICU VIETU SU PAPIGINTOM KAINOM

PRAŠOM ATŽYMĖTI NORIME KELIAUTI 

L AUSTRALIJĄ GRUODŽIO 17d 

GRUODŽIO 16d 

GRUODŽIO 15d 

(J AMERIKĄ SAUSIO 10d 

SAUSIO 8d 

SAUSIO 3d.

ADRESAS

TELEFONAS
PAGEIDAUJAME $250 - UŽSTATĄ GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS

rašykite Čekius ta i tc • vardu
21521 8LYTHE ST 

CANOGA PARK. CA 91304 SKAMBINKITE "COLLECT" (213» 838-0571

LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

O 
o 
o 
o 
o 
o

— Vyriausio Lietuvos Išlai
svinimo Komiteto seimas įvyks 
spalio 9-11 Montrealyje, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Jau suda
rytos seimo rengimo komitetas, 
kuris pareigomis pasiskirstė taip: 
J. Šiaučiulis — pirmininkas, A. 
Staškevičius — pirmininko pa
vaduotojas, K. Toliušis — iždi
ninkas, J. Lukoševičius—proto
kolų sekretorius, A. Mylė —pa
rengimų organizatorius, kun. S. 
Šileika — pamaldų tvarkytojas. 
J. Adomonis rūpinasi nakvynių 
reikalais, o A. Lymantas infor
muos spaudą. Trūksta dar meni
nių renginių vedėjo. Tai pirmas 
kartas, kad Vliko seimas renkasi 
seniausioje lietuvių kolonijoje, 
Montrealyje.

— Kanados lietuvių katalikų 
centro valdyba posėdžiavo 
birželio 4 ir nutarė rengti mal
dinę kelionę į Kanados kankinių 
šventovę Midlande, kur stovi ir 
lietuviškas kryžius. Kelionė 
įvyks rugpjūčio 2 ir bus skiriama 
Lietuvos krikščionybės ir arkiv. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijai 
paminėti.

— Angelė Nelsienė, JAV LB 
Vakarų apygardos pirmininkė, 
laiškais kreipėsi į vakarinių val
stijų kongresmanus prašydama 
paremti Pabaltiečių laisvės die
nos rezoliuciją. Jinai vadovavo ir 
Bernardo Brazdžionio sukaktu- 
viniama komitetui, o dabar orga
nizuoja komitetą Lietuvos kri
kščionybės įvedimo sukakčiai 
paminėti Los Angeles katedroje.

— Š. A. Pabaltiečių indivi
dualinės lauko teniso pirme
nybės įvyks rugpjūčio 8-9 Oak- 
land Community College, Au- 
bum Hills, Mich. (šiaurinis De
troito priemiestis). Vykdo JAV 
Latvių Sporto S-gos lauko teni
so komitetas. Lietuvių tenisistų 
dalyvavimą koordinuoja SAL- 
FASS-gos lauko teniso komiteto 
vadovas dr. Algis Barauskas, 
30118 Patch Dr., Bloomlield 
Hills, MI 48013. Tel. 313258 - 
6535.

— Kun. Juozas Margis, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Rosario mieste, Argentinoje, 
aplankęs Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimą ir arkivysk. 
Jurgio Matulaičio palaimintuoju 
paskelbimo iškilmes Romoje, 
per New Yorką liepos 13 atvyko 
į Chicagą, kur dalyvavo Marijo
nų vienuolijos kapituloje kaip 
Argentinos marijonų atstovas.

— Ateitininkų namų gegužinė 
įvyks rugpjūčio 16 Ateitininkų 
namų sode, Lemont, III.

— Balfo metinė gegužinė 
įvyks rugpjūčio 23 Chicagos Jau
nimo Centre.

— Nancy C. Mažeikaitė-Ter- 
rian viena iš 97 studentų gavo 
kaulų medicinos daktaro laipsnį 
iš Chicagos medicios mokyklos 
birželio 7. Ji yra Vytauto Mažei
kos ir Normos Reid duktė 1971 
ji yra baigusi Hubert aukšt mo
kyklą, gavo iš Illinois universite
to psichologijos bakalauro diplo
mą. Ji dirbo kaip specialistė 
Amerikos kariuomenėje. Šiuo 
metu su vyru, kuris taip pat yra 
daktaras ir dukterimi Veronika 
gyvena Texas ir atlieka praktiką 
Fort Worth, Teras.

— Darbininko 27 nr. 4pusla
py buvo atspausdinta nuotrauka 
iš lietuviškų iškilmių šv. Petro 
aikštėje. Po nuotrauka 
pažymėta, kad tai Punsko lietu
vių delegacija. Iš tikro tai buvo 
Putnamo seselių ir jų rėmėjų ek
skursija su didelėmis jubilie
jinėmis vėliavomis. Tai vienin
telė gnipė. kuri turėjo tokias 
specialias vėliavas. Už klaidą at- 

i siprašome
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J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžj ir j Druskininkus.

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
16 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 dienu — 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 dieny — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų. Varšuvoje 3

10-15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

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

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

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

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

11 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos. Varšuvoje 3

Dėl brošiūros ir daugiaiDnformacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080

LIETUVIŲ KALBA NAUJI LEIDINIAI
A. Paskųs, Krikščionis psichologinėje kultūroje. $5.00.
L 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

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

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

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

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

11207.

PIRMĄ KARTĄ — PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!!

Pirmą kartą mūsų keliautojai galės lankytis Lietuvoje 15 dienų. Tokią 
kelionę šiemet organizuoja AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU.

Rengiame šią kelionę rudenį, spalio 1 dieną, kada pigesnės bilietų 
kainos, nekarštas, patogus oras, veikia visi Lietuvos teatrai, aktyvus 
Lietuviškas kultūrinis gyvenimas.

Nuo šių metų, Amerikos Lietuviai gali lankytis Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Palangoje, Panevėžyje. Keliaujantiems su šia grupe, 
taip pat bus galimybė aplankyti gimtas vietas.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU veža tautiečių grupes 
į Lietuvą jau daugiau kaip 25 metus, ir mus keliautojai gerai pažįsta 
kaip rimtus ir patikimus kelionių organizatorius. Tokią įdomią kelionę 
į Lietuvą jums siūlome ir šį kartą.

15 DIENŲ GRUPĖ Į LIETUVĄ IŠVYKSTA — SPALIO 1 iki 19
MARŠRUTAS: Maskva 1 — Lietuva 15 — Maskva 1 
Kaina bus vėliau pranešta. Vietos kelionei ribotos!

Dėl daugiau Informacijos prašom kreiptis į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 S. We*tem Avė.

Chicago, IL 60643 
Tel. (312) 238-9787

ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

Darbininko administracijoj. 
341 Highland Blvd., dar gauna
mos šios knygos, visos įrištos į 
kietus viršelius:

P. Čepėno. Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija, I tomas 16 dol . 
Ilt. 25dol.; J. Puzino, Rinktiniai 
raštai. I ir II tomai už 3-5 dol.; 
A. Šapokos, Lietuvos istorija. 18 
dol.; P. Jurgėlos. Lietuviškoji 
skautija. 12 dol.; A. Kučo, Ame
rikos lietuvių istorija. 10 dol.; A. 
Škėmos. Raštai, III t. 10 dol.; J. 
Brazaičio. Raštai. L II. III ir I\ 
tomai po 15 dol., V ir VI tomai 
po 16 dol.; P. Klimo. Iš mano 
atsiminimų. 14 dol.; B. Kviklio, 
Telšių vyskupija, Panevėžio vy 
skupija. Kauno Vyskupija, Vilka
viškio vyskupija, Vilniaus vysku
pija I ir II tomai — visi po 23 
dol..

Persiuntimui pridedama 2 
dol.

J. Gimbutas — Steponas Ko
lupaila, 12 dol.

V. Kuzmickas — Kristijonas 
Donelaitis, 5 dol.

A. Vaičiulaitis ir B. Brazdžio
nis — P. Karuža. 15 dol.

J. Brazaitis — Dr. P. Padalis, 
2 dol.

Vysk. V. Brizgys — Kaupaitė
— Motina Marija, 5 dol.

V. Biržiška — Vysk. M. Vala
nčius, 2 dol.

B. Ignatavičius — Monsinjo
ras Ignonis, 5 dol.

Eretas, — Kazys Pakštas, 
10 dol.

.G. Valančius — Žemaičių Di
dysis, I ir II tomas po 10 dol.

V. Jodeika— Didžioji iliuazija
— Marksizmas, 15 dol.

J. Žilevičius — Lietuvis var

gonininkas išeivijoj, 4 dol.
J. Dauparas — Žemės ūkio 

švietimas. 5 dol.
J. Prunskis — Žurnalistika. 6 

dol.
K. Bielinis — Gana to jungo, 

8 dol.
M. Blynas — Lietuvos reika

lai, straipsnių rinkinys, 6 dol.
M. Blynas — Nostradamus 

pranašystės. 5 dol.
J. Narūne — Vaikystė, 4 dol.
J. Narūne — Jaunystė, 4dol.
B. Ramanauskas — Broliai 

pradėkim. 8 dol.
B. Ramanauskas — Aš savo 

dalį atlikau. 8 dol.
V. Gidžiūnas — Šv. Pranciš

kaus dvasios spinduliavimas, 3 
dol.

K. Bučmys — Gegužės 
mėnuo, 2 dol.

L. Tulaba — Kad kūrentųsi, 
skaitymai sekmadieniams, 3 dol.

P. Manelis — Katalikų kateki
zmas. 4 dol.

Pr. Naujokaitis — J. Senkus 
kalbininkas, 2 dol.

P. Montvila — Kai grįžta 
praeitis, Titaniko nuskendimas, 
3 dol.
c Alė Rūta — Žvaigždė viršum 
girios. 4 dol.

J. Talmantas — Kristaus ka
nčia, 3 dol.

Vysk. V. Brizgys — Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje 1940 - 1944 
m., 7 dol.

A. Maceina — Didžioji 
padėjėja. 3 dol.

A. Maceina — Bažnyčia ir pa
saulis, 3 dol.

A. Maceina — Didysis Inkvi
zitorius, 4 dol.

A. Maceina— Dievo avinėlis, 
3.50 dol.

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso proga kviečame visus 
papiginta kaina skristi j Australija: grupiniai ar pavieniui.

Iš Amerikos išskrendame šių metų gruodžio 16, 19, 20, arba 25 d.d., 
iš Australijos sausio 7, 8. 9, 12, 13, ar 15 d.d.

Pakeliui galite aplankyti keturias skirtingas vietoves:
Fiji salas. Australija (Sidney, Melbourne, Brisbane, Cairns), 

Naująją Zelandiją (Aukland, VVellington, Christchurch) ir Havajus.

Puiki proga pakeliauti Australijos kontinente, dalyvauti 
Jaunimo Kongreso renginiuose, Australijos lietuvių Kalėdų ir Naujųjų 

metų pokyliuose, pamatyti žavius Naujosios Zelandijos miestus.

Kaina iš Kalifornijos $1210. iš kitų pagrindinių JAV miestų $1410 
$100 užstatas atsiųstas iki rugpiūčio 30 d. garantuoja rezervaciją.

Registruotis prašome grąžinant žemiau duotą atkarpą šiuo adresu: 

PLB Tel.: (312) 778-2200
5620 S. Clairmont Avė.,
Chicago, IL 60636
VARDAS IR PAVARDE._________________________________________________ _

ADRESAS____________________________________________________________________________

__________________________________________________  TELEFONAS ______________________

NORĖČIAU IŠSKRISTI IŠ JAV IŠ AUSTRALIJOS 

PRIDEDU REZERVACIJOS UŽSTATĄ (S100) __________ -

tkOZUVTMS THE CONVENDON AIRUNE

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

1987 METŲ KEUONĖS J LIETUVĄ

GT International dėkoja visiems savo klijentams, kurių dėka 
buvo pilnai išparduotos šių metų kelionės j Lietuvą.

Ribotas skaičius laisvų vietų teliko paskutiniame šių metų 
ture, išvykstančiame rugsėjo 18 dieną.

Kviečiame skubiai registruotis!

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš NevvYork’o/Bostono $1,695.00

. Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit o $1,789.00
IšTampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles / Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

V. Petraitis — Pasakėčios. 3 M. Krupavičius — Visuome- 
d0], niniai klausimai, 15 dol.

Elėnas — Girių sargai, 3 dol. P. Klimas — Atsiminimai, 13
J. Žmuidzinas — Runcė ir dol.

Dandierinas, 2 dol. ą Mackus — Augintinių
K. Barėnas — Tūboto gaidžio žemė, 15 dol.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius. maistą Lietuvoje, įvairias 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 Hills, IL 60465
Tel: (312)430-7272

metai. 3 dol.
V. Alantas — Svetimos pa

gairės. 2 dol.
P. Narvydas — Gimtinės ta

kais, 2 dol.

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.

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persiuntimui 1 dol.).

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, ’ s.Y. 11207.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER

296-4130

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

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

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 62 milijonai dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 ;

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

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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Tautos šventės minėjimas
Rugsėjo 8-sios, kaip Tautos 

šventės, minėjimas Brocktone 
rengiamas rugsėjo 13. Tuo rūpi
nasi Stasio Eivos vadovaujama 
LB vietos apylinkė ir Stasės Go- 
fensienės vadovaujama Martyno 
Jankaus šaulių kuopa. Minėji-
mas pradedamas 10 vai. ryto 
mišiomis Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Po to iškil
mingas susirinkimas salėje po 
bažnyčia.

Auksinė sukaktis
Šiemet sukanka 50 metų, kai 

veikia Onos Ivašldenės suorgani
zuotas Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris. Toji auksinė su
kaktis bus paminėta lapkričio 28 
specialiu renginiu, kuris vyks 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos trečio aukšto salėje.Jame 
programą atliks to sambūrio 4- 
rios grupės: vaikų, paaugusiųjų, 
studentų ir veteranų.

Krikščionybės minėjimas
Lietuvos krikščionybės 600 

metų sukakties minėjimo Bosto
ne komitetas nustatė tokią to 
minėjimo tvarką:

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet sol. 
Liliju' ncertas. Spalio
4 d. 2 vai. popiet Sv. Kryžiaus 
katedroje mišios, aukojamos kar
dinolo Bernaru Law. Mišių 
metu giedos sol. Marytė Bizin- 
kauskaitė, o vargonais gros dr. 
Vytenis Vasyliūnas. Tą pačią die
ną 6 vai. vakaro Lantana restora
ne Randolphe banketas, kuria
me meninę programą atliks sol. 
Marytė Bizinkauskaitė ir sol. Be
nediktas Povilavičius, akompo- 
nuojami komp. Jeronimo Kačin
sko. Spalio 11 d. 3 vai. popiet 
First & Second Church auditori
joje Vytenis Vasyliūno vargonų 
koncertas. Spalio 25 d. 3vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje inž. dr. Jurgio 
Gimbuto iliustruota paskaita 
“Lietuvos bažnyčių ir varpinių 
tipologija ”.

A. A.
ANNA OLOSE

palikus šj pasaulį, reiškiame gilię užuojautą dukteriai 
seselei Teresėlei ir sūnaus dr. ir Mrs. Eduard Olose 
šeimai, drauge iiūdėdami dėl mūsų didelės geradarės 
mirties.

Daina Kulys su šeima,
J. Botyrvus su šeima

A. A.
VALEI ŽVIRBLYTEI

Lietuvoje mirus, jos broliui Aleksandrui Žemaičiui, dr. 
Marytei Žemaitienei ir visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžių užuojautų Ir kartu liūdime šio didelio skau
smo valandoje.

Eugenijos ir Kazio 
Kasperiūnų šeima 
ir Marytė Balčiūnienė

Mūsų artimam šeimos draugui

A. A. 
STEPONUI MACKEVIČIUI

mirus, brangių Aldonu ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Vincė J onuskaitė-Zaunienė
ir Giedrė Zauniutė

Kalbėjo K. Milkovaitis
Laisvės Varpas savo radijo 

programose populiarina Vasario 
16-sios gimnaziją Vakarų Vokie
tijoje, ragindamas ją visokerio
pai remti.Jis dažnai perduoda 
įvairias žinias iš tos gimnazijos, 
skatina siųsti savo vaikus į ją ar 
bent finansiškai padėti jai, įsi
jungiant į vykdomą statybą ar 
mokinių išlaikymą. Ypač reikš
mingi pasikalbėjimai su tos gim
nazijos mokiniais kaip D. 
Sužiedėlis ir kiti. Paskutiniu 
metu tos gimnazijos reikalu 
kalbėjo Karolis Milkovaitis, Va
sario 16-sios gimnazijai remti ko
miteto pirmininkas iš Chicagos. 
jo kalba buvo gerai paruošta, sti
priai argumentuota, gerai per
duota. Dabar metas tėvams pa-
galvoti apie savo vaikų siuntimą 
naujiems mokslo metams į tą 
vienintelę lietuvių gimnaziją lai
svajame pasaulyje. Ji daugiausia 
gali tėvams padėti išauklėti savo 
vaikus lietuviškoje dvasioje ir iš
mokyti lietuviškų dalykų. O juk 
be to sunku išlikti sąmoningu ir 
veikliu lietuviu svetimoje aplin
koje.

Mirė Antanas Kriščiūnas
Liepos 8 New England ligo

ninėje Bostone mirė Antanas 
Kriščiūnas, gimęs 1905 Mariam- 
polės apskrityje. Nepriklauso
moje Lietuvoje jis buvo karinin
kas, o 1949 atvykęs į šį kraštą 
dirbo Rayatheon firmoje Bosto
ne, gyvendamas So. Bostone. 
Liko žmona Veronika, pagal 
kilmę Adamonytė, sūnus Algi
mantas su šeima, sesuo, brolis ir 
eilė giminių. Velionis palaidotas 
liepos 11 Centerville kapinėse, 
Cape Code. Atsisveikinime su 
juo kalbas pasakė: LB-nės vardu 
Česlovas Mickūnas, Ramovėnų 
vardu Viktoras Kubilius, ALIAS 
Bostono skyriaus vardu Jonas 
Čereška, lietuvių skautų vardu 
Vytautas Jurgėla. Laidotuvių da
lyviai vietoje gėlių paaukojo mi
rusiojo atminimui 255 dol. Lie
tuvių Fondui, į kurį Antanas 
Kriščiūnas ir žmona Veronika 
anksčiau yra įnešęs 400 dol.

Paminėjo Dariaus ir 
Girėno skrydį

Liepos 19 d. laidoje Laisvės 
Varpas sumaniai paminėjo Ste

pono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydžio per Atlantą 54-rių metų 
sukaktį. Programos vedėjas Pe
tras Viščinis ryškino mintį, kad 
lietuvių tautos naujųjų laikų isto
rija yra atremta į tyrą patriotizmą 
ir neribotą pasiaukojomą, kuris 
stipriai reiškiasi ne tik tėvynėje, 
bet ir išeivijoje. Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas yra to patrioti
zmo ir pasiaukojimo pavyzdys. 
Jų skrydžio reikšmė glūdi tame, 
kad jie Lietuvos garbei sky»ė 
savo gyvybių auką, aukštai iškel
dami Lietuvą, kaip kraštą, kurios
sūnūs siekia pasaulio pažangos. 
Nemažiau reikšminga tai, kad 
savo skrydžio organizavimu jie 
sukėlė ant kojų visą šio krašto 
lietuvių išeiviją, atkreipė jos akis 
į atstatytą Lietuvos valstybę, su-
stiprino saitus su tautos kamie
nu, savo tragišku žuvimu ragino 
visus dar labiau suremti pečius, 
kad lengviau būtų atsispirti atei
ties pavojams.

Į minėjimą dar įjungtas Eme- 
riko Gailevičiaus kūrinys “Litua- 
nica” ir reportažas, kaip Lietuva 
laukė didvyrių vairuojamos “Li- 
tuanicos ”, o vėliau liūdėjo dėl. 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno tragiško žuvimo. Tokius 
minėjimus Laisvės Varpas su
ruošia kasmet, iškeldamas vis 
naujus to skrydžio aspektus, ak
tualius šių dienų lietuvių tautos 
būklei krašte ir išeivijoje.

Ramovėnų veikla
Lietuvių karių veteranų s-gos 

Ramovės Bostono skyriaus narių 
metiniame susirinkime
peržvelgta ligšiolinė veikla, išk
lausyti valdybos ir kontrolės ko
misijos pranešimai, patvirtinta 
finansinė apyskaita ir išrinkta 
nauja valdyba bei kontrolės ko
misija.

Dabar skyriaus valdybą suda
ro: Aloyzas Astravas — pirmi
ninkas, Juozas Vaičjurgis — sek- 
retprius, Aleksandras Dubau
skai — iždininkas.

Kontrolės komisijos pirminin
ku išrinktas Jonas Vizbaras, o na
riais — Albinas Šležas ir Viktoras 
Kubilius. Skyriaus vėliavos 
globėju yra Martynas Dapkus.

Mirusiųjų pagerbimo dienos 
pagrindu skyriaus nariai 
aplankė mirusių lietuvių karių 
kapus. Iš jų pažymėtinas kapas 
Simo Urbono tolimesniame Pea- 
body mieste. Kai žinoma, Simas 
Urbonas buvo pirmasis Kario 
žurnalo redaktorius nepriklauso
moje Lietuvoje.

Tradicinį Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 
minėjimą skyrius ruošia lapk
ričio 22. Jis bus dviejų dalių: iš
kilmingos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir iškilmin
gas susirinkimas.

Pasitarimas J. Caspero 
išrinkimo reikalu

Liepos 8 so. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose įvyko lie
tuvių organizacijų atstovų pasi
tarimas Juozo Caspero išrinkimo 
Bostono miesto tarybos nariu 
reikalais. Pasitarimą sušaukė ini
ciatorių grupė, į kurią įėjo Česlo
vas Kiliulis, Vytautas Jurgėla ir 
Algis Skabeikis. Pasitarime daly
vavo apie 25 asmenys ir kandida-

Atstatytos Trakų pilies centrinis gynybos bokštas ir gy
venamieji kambariai, salės.

tas Juozas Casper.
Pasitarimą atidarė ir pravedė 

Česlovas Kiliulis. Apie reikalą 
lietuviams įsitraukti į ameri
kiečių politinį gyvenimą kalbėjo 
Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis ir LB Bostono apylinkės 
pirmininkas Brutenis Veitas, iš
ryškindami to dalyvavimo naudą 
lietuvių visuomenei, o taip pat 
Juozo Caspero išskirtinas pa
stangas toje srityje bei tinkamu
mą atstovauti lietuviams.

Išklausius dar kitų įvairių pasi
sakymų, vieningai nutarta viso- 
keriopai remti Juozo Caspero 
kandidatūrą ir raginti už jį bal
suoti ne tik lietuvius, bet taip 
pat savo draugus ir bendradar
bius amerikiečius.

Pats kandidatas Juozas Casper
nurodė konkrečius būdus, ku
riais lietuviai jam galėtų padėti. 
Tai reikalingų lėšų sutelkimas, 
kandidato lipinukų ant automo
bilių platinimas, reklaminių pla
katų iškabinimas ant namų, daly
vavimas su juo rinkiminiuose 
mitinguose bei gatvėse, nutei
kiant jo naudai balsuotojus ir 1.1.

Ypatingai reikšmingi yra pir
miniai rinkimai, kurie išryškins 
kandidatų stiprumą. Laimėjimas 
neįmanomas be stambių lėšų ir 
plačios talkos darbu. Išskirtinų 
pastangų padėti West Roxbury 
ir Hyde Park rajonuose.

Galimai platesnei akcijai šiuo 
reikalu išvystyti sudarytas pen
kių asmenų komitetas, į kurį 
įeina: Česlovas Kiliulis, Vytautas 
Jurgėla, Algis Skabeikis, Asta 
Karosienė ir Gintaras Čepas. Pa
gal reikalą komitetas sudarys at
skiriems darbams atlikti ar jų 
atlikimui organizuoti komisijas. 
Dar prieš pirminius rinkimus 
numatomas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje plačios 
apimties renginys, kurio tikslas 
— sudominti lietuvių visuo
menę lietuvio kandidatūra ir su
daryti tam reikalui galimai dau
giau lėšų.

Pažymėtina, kad Juozas Ga
sparas nėra naujokas vietos poli
tikoje. Jis plačiai išpopuliarėjo 
savo sąjūdžiu “People First”, 
turėta radijo programa vietos po
litikos reikalais, o dabar jau bai
gia antrą kadenciją, kaip Bostono 
miesto mokyklų komiteto rink
tas narys. Visur jis pasireiškė su
manumu, naujų projektų origi
nalumu, pilietine drąsa pasakyti 
tai, kas reikalinga. Todėl jis yra 
plačiai žinomas ir mėgstamas. 
Tuo pagrindu jis sudaro lietu
viams bene vienintelę galimybę 
prasimušti vietos politikoje. 
Kiek lietuviški reikalai jam 
svarbūs, rodo faktas, kad eilę 
metų jis buvo So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos renkamas di
rektorius, ryžtingai gynė Bosto
no aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos reikalus patalpų klau
simu, lanko lietuvių parengi
mus, finansiškai remia įvairias 
lietuviškas apraiškas.

Nustatyta 
vaidinimo data

Jau nustatyta, kad režisieriaus 
Petro Maželio vadovaujamas 
Los Angeles lietuvių dramos 

sambūris su Vinco Mykolaičio- 
Putino vaidinimu “Valdovas” į 
Bostoną atvyks spalio 18. Tuo 
rūpinasi Tautinės s-gos Bostono 
skyrius.

Po aukšto to vaidinimo įverti
nimo pernykščiame lietuvių tea
tro septintajame festivalyje Chi- 
cagoje tas vaidinimas jau buvo 
iškviestas į New Yorką. Vėliau 
jis kviečiamas į Clevelandą.

Susidomėjimas vaidinimu 
auga dėl trijų priežasčių: 1. Vei
kalas yra istorinė drama, parašy
ta 1921 m. Lietuvos teatrui tuo 
metu, kai jis dar tik kūrėsi, 2. 
Vaidinimą surežisavo Petras 
Maželis, profesionalas aktorius - 
režisierius, 3. Vaidinimas pri
pažintas septintajame lietuvių 
teatrų festivalyje Chicagoje ge
riausiu vaidinimu dėl pastaty
mo, režisūros ir vaidybos. Tai 
Petro Maželio kieto darbo rezul
tatas su Los Angeles lietuvių 
dramos sambūriu, kuris veikia 
be pertraukos jau 30 metų su vi
ršum.

Aukos A. Matioškos 
įamžinimui

Tebeplaukia aukos į Lietuvių 
Fondą įamžinimui mirusio Anta
no Matioškos, uolaus visuomeni
ninko subrendusio ir užgrūdinto 
Lenkijos okupuotoje Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Ypač jautriai 
į reikalą atsiliepia vilniečiai, 
drauge su A. Matioška kovoję 
dėl lietuvybės Lenkijos okupaci
joje. Paskutiniu metu savo įnašu 
į Matioškos įamžinimą Lietuvių 
Fonde atsiliepė Juozas ir Vanda 
Gasparai iš Chicagos, parėmę 20 
dol. Iki numatytos sudaryti su
mos dar trūksta kelių šimtų dole

‘Anjber Holidays”
1987 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NĘW 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, 
Heisinki 1 — $1725.00

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 — 
722-1300 (Toli Free)
Iš 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 double occupancy and are subject to 
changes.

BRnK-Bv-mnii 
PoKtnyB poid both uioys

rių, tad tebelaukiami A. Matioš
kos draugai ir bendradarbiai iš 
Bostono, kur jis taip nenuilsta
mai dirbo, negailėdamas nei 
triūso, nei laiko, nei pinigo. Au
kos siųstinos: M r. P. Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton,MA 
02402 arba tiesiog į Lietuvių 
Fondą, 3001W. 59th St., Chica- 
go, IL. 60629.

RENGINIAI
Rugsėjo 12 d. Tautos šventės 

minėjims Bostono Lietuvių 
salėje.

Rugsėjo 13 d. Tautos šventės 
minėjimas Brocktone, rengia
mas LB vietos apylinkės ir Mar
tyno Jankaus šaulių kuopos.

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 10 -12 įvyks Lituanisti
kos instituto suvažiavimas su pa
skaitomis visuomenei So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos na
muose, 368 W. Broadway.

LAISVĖS VARPAS lekmadie- 
niels 9:00 -10:00 vai. ryto g WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas - Pakas 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 82402. Telefone* (617) 486- 
7209.
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Kultūros Židinyje šį savait- Antanas Petraitis sunkiai su
sirgo ir yra paguldytas į Jamaica 
ligoninę, 89 Avė ir Van Wick 
exp., kambarys CCU. Kas gali, 
prašom jį aplankyti. Lankymo 
valandos nuo 1 iki 3 v. popiet ir 
nuo 6 v. iki 8 v. v.

Elena Bublaitienė, gyvenanti 
VVoodhavene. N. Y., staiga susir
go ir liepos 25 buvo išgabenta į 
Jamaica ligoninę.

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

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

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

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas. 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 210<3, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

KAS TURI FILMĄ?
Šią vasarą liepos viduryje 

būnant pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine, teko 
girdėti, kad ten lankėsi viena 
moteris iš Brooklyno, kuri prieš 
40 metų, t.y. 1947 rugsėjo 8, da
lyvavo šio vienuolyno atidaryme 
ir nufilmavo, kaip su procesija 
vienuoliai įžengia į vienuolyną.

Labai prašome paskolinti šį fil
mą. kad būtų galima padaryti 
vaizdajuostę. Toji video juosta 
būtų reikalinga pranciškonų vie
nuolijos istorijai. Prašom skam
binti į Darbininko redakciją — 
718 827 - 1352.

galį: rugpjūčio 2, sekmadienį, 
vyksta Apreiškimo parapijos 
gegužinė — piknikas. Vyksta 
kieme ir abiejose salėse.

Putnamo seselių sodyboje lie
pos 26 įvyko graži lietuvių su
siartinimo šventė, kurioje daly
vavo ypatingai daug žmonių. Pa
maldas laikė vysk. Paulius Balta
kis, OFM, prisimindamas Lietu
vos krikšto sukaktį, palaimintąjį 
arkivyskupą J. Matulaitį. Po pa
maldų buvo pietūs, įvairių paro
dų lankymas. Taip pat buvo iš
statyta gana didelė paroda apie 
Lietuvių bažnyčias Amerikoje, 
Liet. Religinės Šalpos parengta 
paroda apie religijos padėtį Lie
tuvoje. Juozas Bružas, dalyvavęs 
iškilmėse Romoje, rodė vaizda
juostes iš iškilmių. Programą 
atliko Neringos stovyklaujančios 
mergaitės. Iš New Yorko buvo 
nuvykę daug žmonių privačio
mis mašinomis ir taip pat Darbi
ninko administracijos ir M. Sa- 
linskienės suorganizuotu auto
busu.

Jonas Mikalauskas, pergy
venęs sunkią širdies operaciją, 
nuoširdžiai dėkoja visiems gi
minėms, bičiuliams, kurie prisi
minė jį, atsiuntė gėlių, dovanų, 
kortelių su linkėjimais kuo 
greičiau pasveikti. Labiausiai 
dėkoja žmonai Birutei, kuri kan
triai ir su meile pakėlė visus jo 
ligos rūpesčius ir taip nuoširdžiai 
globojo po operacijos, taip pat 
sūnums Gediminui, Vytautui ir 
marčioms Audronei ir Aidai.

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.

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.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
METINĖ GEGUŽINĖ - PIKNIKAS

1987 m. rugpjūčio 2, sekmadienį, 
1 vai. popiet

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn

PROGRAMOJE

2 vai. — vėliavų pakėlimas
2:30 vai. — spalvotas filmas Lietuvos krikšto

600 metų sukakties minėjimas Romoje (doku
mentinis

Daivos Kszlenės kūrinys).

4 vai.—pasilinksminimas, vaišės, muzika, dainos 
6 vai. — loterijų laimėjimai

Nuo 1 vai. velka gausus valgių Ir Įvairių gėrimų bufe
tas. Jūsų (telyvayknas Ir auka parapijos stiprybei. 
Nuoširdžiai visus kviečiams!

PARAPIJOS KUNIGAI IR TARYBA

Ona Klausevičienė-CIose, 
prel. J. Karaliaus sesuo, 50 metų 
išgyvenusi Ridgewoode, N.Y., 
liepos 17 ankstų rytą mirė Matu
laičio senelių namuose, Thomp
son, Conn., 96-tame gimtadie
nyje. Liko dukra — seselė kazi- 
mierietė Teresėlė, sūnus Edvar
das su šeima. Velionė buvo dosni 
šelpėja, aukojo vienuolynams, 
išleido vysk. Paulių Baltakį, 
OFM, ir dar du kitus kunigus į 
kunigiškus mokslus. Brooklyno 
lietuvių pranciškonų vienuoly
nas pamaldžiai džiaugiasi jos kil
nia fundacija — dail. A. Kašu- 
bienės sukurtais Kryžiaus Ke
liais — stacijomis. Palaidota lie
pos 20 iš Apreiškimo lietuvių pa
rapijos bažnyčios Šv. Jono ka
pinėse šalia savo a. a. vyro Zeno
no, mirusio prieš dešimt metų.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė iš 
New Yorko, dalyvavo veiksnių 
pasitarime Washingtone liepos 
18 d. OSI reikalu. Susirinkimo 
metu R. Razgaitienė pristatė 
ADP organizacijos aptarimą, 
veiklos planus ir pateikė konk
rečius siūlymus koordinuotai 
veiklai. Nors Americans for Due 
Process (taip kaip ir Koalicija už 
Konstitucines Teises — CCJS), 
organizaciniai neįeina į Lietuvių 
Teisėms Ginti Komitetą, Ameri
cans for Due Process pozityviai 
vertina Lietuvių Teisėms Ginti 
Komiteto žadamą pagyvinimą.

A. a. Stepo Mackevičiaus at
minimui Kultūros Židiniui auko
jo 25 dol. J. A. Milukas ir 30 dol. 
Kęstutis J. Jonynas. Už aukas 
Kultūros Židinio administracija 
dėkoja.

A. a. Marijos Svilos atmini
mui Kultūros Židiniui aukojo 25 
dol. J. A. Milukas. Už auką 
Kultūros Židinio administracija 
dėkoja.

“Bridges — tai Lietinių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 8 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Br<x)klyn. N Y 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

“Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania ”, nr. 71 an
glų kalba jau išėjo iš spaudos. Sis 
numeris gausiai iliustruotas 
vysk. Julijono Steponavičiaus, 
kankinių kunigų A. Svarinsko ir 
S. Tamkevičiaus, P. Paulaičio, 
gyvo ir mirusio, nuotraukomis. 
Iš lietuvių kalbos vertė kun. K. 
Pugevičius, redagavo M. Ska- 
beikienė. Išleido Lietuvių Kuni
gų Vienybė. Spausdino lietuvių 
pranciškonų spaustuvė Brookly
ne.

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir jvairių suvenyrų turi Dar
bininko administracija. Skam-
binti — 718 827-1351. Skaityk ir platink Darbininką;

Šv. Antano statula prie įėjimo į vienuolyną. Piešė to vienuo
lyno vienas vienuolis.
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Ona ir Zenonas Klausevičiai-Close Brooklyne 1953 metais. Jie finansavo dabartinio 
vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, studijas. Jis stovi kairėje. Nuotrauka daryta buvusio 
pranciškonų vienuolyno prie Busl*wick Avė. kieme.

Daiva Kezienė yra pagaminu
si du video filmus iš kelionės į 
Europą ir Romą, vienas — vai
zdai iš kelionės be religinių apei
gų — Vokietija, Šveicarija, 
Roma, Capri, Tivoli irpan., kitas
— religinės apeigos — Šv. Petro 
bazilika, privati audiencija pas 
Popiežių, Kryžiaus kelių eisena 
su žibintais, koncertai ir pan. 
Filmų kaina: “pasaulietiškas fil
mas — 25 dol., religinis filmas
— 30 dol. filmų ilgis — apie 2 
vai. kiekvienas. Čekius rašyti: 
Daiva Kezys. Čekius siųsti 
adreesu: 217 - 25 54 Avė., Bay- 
side, N.Y. 11364. Video ištrau
kos iš Romos iškilmių (apie 30 
inin.) bus rodomo* Kultūros 
Židinio salėje, rugpj jio 2, sek
madienį, 2:30 vai. popiet. Įėji
mas nemokamas. Filmas bus ro
domas ant 55 inčų ekrano.

V. Atsimainymo bažnyčioje 
rugpjūčio 9. sekmadienį, 2 vai. 
popiet iškilmingos pamaldos 
švenčiant parapijos titulinę 
šventę ir Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. Po 11 vai. mišių 
Lietuvos vyčiai parapijos salėje 
rengia nemokamus užkandžius.

Aleksandras Kundrotas labai 
serga ir paguldytas Sv. Juozapo 
ligoninėje. Jo kambario nr. 215, 
lankytojai pageidaujami. Ligonį 
prižiūri dr. J. DiČpinigaitis.

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

Reikalinga moteris, kuri 
galėtų dienos metu tris kartus sa
vaitėje Richmond Hill apy
linkėje ateiti ir aptvarkyti ligonę. 
Suinteresuotos prašomos skam
binti po 7 vai. vak. 718 268- 
7105.

Kai didieji vasaros karščiai de
ginte degino miestus ir kaimus, 
Atlanto pajūriai ramiai ošė sklei
sdami vėsius rūkus ir malonų va
sarinį orą.

I r Kennebunkporto vienuoly
no sodybos vasarotojai tik iš tele
vizijos ir iš radijo sužinojo, kad 
krašte siaučia didelės kaitros. 
Ten buvo visada malonu, jokie 
karščiai vasarotojų nevargino, o 
vakare reikėjo ir megztukus 
užsivilkti.
Jau pilna vasarotojų. Jau ir 

kultūrinis gyvenimas įsisiūbavo. 
Vasarojimo sezonas buvo 
pradėtas birželio 27. Liepos 6 
bu'vo tradicinė lietuvių šventė —

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.

Jvairius dokumentus verčia į 
ru-sų kalbą Regina Savickaitė- 
Bc*rk, 84 - 20 96 Street, \Voodha- 
ven. N Y 11421, tel. 718 805 - 
3612.

APREIŠKIMO PARAPIJOS GEGUŽINĖ

Apreiškimo parapija savo me
tines gegužines-piknikus reng
davo Platdeutsche parke, L.I. 
Dabar pirmą kartą ta gegužinė 
rengiama Kultūros Židinyje •— 
kerne ir abiejose salėse. Parapi
ja yra dėkinga Kultūros Židinio 
valdybai, kuri leido nemokamai 
pasinaudoti kiemu ir patalpo
mis. Tai graži bendradarbiavimo 
pradžia, kaip reikia ginti ir išlai
di lietuviškas nuosavybes.

Ši parapijos gegužinė skirsis iš 
kitų savo programa ir lietuviška 
nuotaika. Visi programos daly
viai i r visi dabininkai savo atlygi-

nimą skiria šiai lietuviškai para
pijai paremti.

Bus rodomi ir Daivos Ke- 
zienės pagamintos vaizdajuostės 
iš Lietuvos krikšto minėjimo iš
kilmių Romoje. Jos bus rodomos 
2:30 vai. popiet apatinėje salėje. 

Vaizdai bus matomi dideliame 
ekrane.

Taip pat gegužinėje bus įvai
rių loterijų. Kas norėtų savo do
vanomis ir daiktais praturtinti 
tas loterijas, prašome visa tai at
nešti arba į gegužinę, arba į pa
rapijos raštinę, ar paskambinti 
Pr. Ąžuolienei — 718296-1205.

PRISIMINTAS DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGIS

Liepos 17 įspūdingai buvo pa
minėtas Dariaus ir Girėno skri
dimas į Lietuvą ir tragiškas jų 
žuvimas. Kaip paprastai, iškil
mes rengė Liet. Darbininkų 7 
tuopa ir Dariaus - Girėno pa
minklo komitetas. Tų abiejų vie- 
netiį pirmininkė yra Bronė 
Spiidienė.

Iš kilmės vyko prie lakūnų pa- 
minTclo Union Avė., Lituanica 
$quare. Paminklas dabar nelie
tuviškame kvartale, dažnai kitų 
žmonių apšiukšlinamas. Dabar 
buvo aplinka nuvalyta, taip pat 
nuviilytasir paminklas, nuvalyti 
ir lakūnų bronziniai reljefai.

Minėjimą pradėjo pirmininkė

Bronė Spūdienė, sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, in- 
vokaciją sukalbėjo kun. Antanas 
Račkauskas, toliau vadovauti 
pakvietė Tėvynės redaktorių 
Joną Valaitį. Šia proga kalbėjo 
Vytautas Radzivanas, kadaise 
gyvenęs mūsų tarpe, o dabar gy
venąs su šeima Australijoje. Jis 
kalbėjo apie drąsiųjų lakūnų 
žygį, jų eigą ir to žygio prasmę. 
Jo sūnus Vytenis padeklamavo 
eilėraščių. Dar kalbėjo aktorius 
Juozas Boley-Bulevičius, advo
katas Stepas Briedis, Helen Kul- 
ber, Lilija Šateikienė ir kiti, Po 
minėjimo Bronės Spudienės na
muose buvo surengtas paben
dravimas su gražia atgaiva.

GRAŽI VASARA 
KENNEBUNKPORTO 
VIENUOLYNO SODYBOJE

Minėjimą pradėjo pirmininkė 
piknikas. Liepos 18 solisto Bene
dikto Povilavičiaus koncertas. 
Jam akomponavo kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas. Liepos 26 
buvo solistės Daivos Mongir- 
daitės koncertas.

Rugpiūčio 2, sekmadienį, bus 
solisto Antano Keblio iš Mon- 
trealio koncertas. Jam akompo- 
nuoja Vytenis Vasyliūnas.

Rugpjūčio 4. antradienį, Vy
tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas.

Rugpjūčio 6, ketvirtadienį, 
vasarotojų koncertas, kuriam va- 
dovuja Vytenis Vasyliūnas.

Rugpjūčio 8, šeštadienį, kom
pozitoriaus Jeronimo Kačinsko ir 
Berkley muzikos mokyklos trijo. 
Tuo pačiu metu atidaroma ir 
ateitininkų sendraugių stovykla. 
Visą savaitę vyksta speciali pro
grama.

Rugpjūčio 14, penktadienį, 
solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas ir ateitininkų sendrau
gių stovyklos pabaiga

Rugsėjo 5 - 7 šaulių savaitga
lis, kuris turi savo programą

Rugsėjo 8 — vasarv letes užda
rymas.




