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Prezidentas Reagan, susi
taręs su kongreso vadais, pasiūlė 
naują centrinės Amerikos taikos 
planą, pagal kurį turės būti su
stabdyti abiejų pusių kariniai 
veiksmai, nutraukiama karinė 
parama ir atšaukiami kariniai pa
tarėjai, o Nikaragvos vyriausybė 
pasižada įgyvendinti krašte de
mokratiją. Iki rugsėjo 30 nepa
siekus susitarimo, JAV kongre
sas turėtų suteikti Nikaragvos 
partizanam žy miai didesnę para
mą kaip ligšiol.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojančių partizanų vadai tarėsi 
dėl Centrinės Amerikos taikos 
plano su valst. sekretorium 
Shultz ir kongreso vadais.

Sov. Sąjunga paskelbė, kad ji 
susitarė su Iranu bendradarbiau
ti didelio masto ekonominiuose 
projektuose ir pagilinti politi
nius santykius. Tarp numatomų 
projektų minima aliejaus 
vamzdžių linijos ir aliejaus va
lyklų ir plieno įmonių statyba, 
geležinkelių tiesimas ir kita.

Naujosios Zelandijos min. 
pirmininkas David Lange įspėjo 
Sov. Sąjungą nutraukti ruonių 
gaudymą, nes kitaip jis uždrau- 
siąs Sov. Sąjungos laivam įplauk
ti į N. Zelandijos uostus. Sovie
tai skelbiasi ruonius gaudą tyri
mo reikalam, bet per praėjusius 
metus jų susigaudę net 4,000.

JAV ir Vakarų Vokietija susi
tarė bendrai gaminti raketas ko
vai prieš laivus naudojamom ir 
\ andens paviršium skriejančiom 
priešo raketom naikinti.

Afganistane prie sostinės Ka- 
bul ir Kandahar miesto jau kuris 
laikas vyksta labai aršios kau
tynės. Partizanai esą apsupę 
šiuos miestus taip, kad nutraukė 
bet kurį susisiekimą su jais, ir 
dėlto tuose miestuose pradėjo 
trūkti pragyvenimo reikmenų ir 
maisto. Kondahar miestas yra 
pavirtęs į griuvėsių krūvą. Čia 
liepos 27 nukrito sovietų karinis 
lėktuvas, ir juo skridę 27 sovietų 
ir afganų pareigūnai žuvo.

JAV Europos sąjungininkai, 
vengdami įsikišti į galimą kilti 
karinį konfliktą, atsisakė daly
vauti JAV vykdomam plane — 
duoti karo laivų tanklaiviam 
ly dėti Persijos įlankoj.

Rytų Vokietija pirmą kartą lei
do ir tūkstančiam jaunuolių lan-.
kyli gimines Vakarų Vokietijoj ir 
praleisti ten 10 dienų. Anksčiau 
tokią teisę turėjo tik pensininkai.

Buv. J. T. karo nusikaltėliam 
tirti tarptautinė komisija rugsėjy 
svarstys, ar jos sudarytos bylos 
turi būti padarytos prieinamos 
visiem. 12 iš komisiją sudarančių 
17 narių jau anksčiau paskelbė 
savo sutikimą.

Filipinų kardinolas Jaime Sin Vilniaus Astorijos viešbutyje, 
kairėje vysk. J. Preikšas, dešinėje arldvysk. Liudas Povilonis. 
Nuotr. E. Štilaičio

Baudžia už 
Vėlinių procesiją

Kiaukliai (Širvintų raj.), 1985 
m. lapkričio 18 d. į Širvintų rajo
no vykdomąjį komitetą buvo 
sukviesti Kiauklių bažnytinio ko
miteto nariai: Stasys Andrikonis, 
Vytautas Nusevičius, Stasys 
Markauskas, Juozas Mackela, 
Vaclovas Dijokas.

Juos priėmė RRT atstovas Ki- 
zas. Kartu buvo vienas ne
pažįstamas pareigūnas. Kizas 
piktinosi viskuo: eisena į kapi
nes, vaikų katekizacija, pamok
slais, kuriuose buvo minimi ku
nigai — kaliniai.

Komiteto nariai drąsiai gynė 
savo kleboną, aiškindami, kad 
Vėlinių procesija niekam ne
trukdė, o dėl varpų skambinimo, 
kurie buktai trukdė mokiniams 
pamokas, tai vis tik labiau triukš
mą kėlė specialiai pasiųstos 
mašinos su žvyriumi paskui tiki
nčiųjų eiseną.

Ėjimas į kapines yra daugia
metė parapijos tradicija, ir tikin
tieji reikalavo, kad klebonas 
eitų. Kartu parapijiečiai 
džiaugėsi, kad klebonas kun. R. 
Puzonas jiems labai geras: vieno
dai traktuoja visus parapijiečius, 
visur, kur tik gali, padeda o 
valdžios priekaištai — tai tik nie
kuo nepagrįstas tuščias kerštavi
mas.

Valdžios atstovas išdrįso me
luoti. kad tik jų parapija iš visų 
Lietuvoje esančių parapijų su
rengė Vėlinių procesiją. Šmeižė 
suimtus kunigus, teigdamas kad 
jie iš sakyklų raginę šaudyti ko
munistus.

Lapkričio 27 d. parapijos ko
miteto nariai išsiuntė RRT įga
liotiniui ir “Valstiečių laikraščio” 
redakcijai skundą dėl sutrukdy
tos Vėlinių procesijos. Po prote
stu pasirašė 57 žmonės. 
Gruodžio 25 d. parapijos komi
tetas gavo P. Anilionio atsaky
mą. kad jų skundas persiųstas 
svarstyti Širvintų rajonui.

“Valstiečių laikraštis”
gruodžio 21 d. atsakė kiauk- 
liečiams straipsniu Iš nepa
skelbtų laiškų”, pakaltindamas 
katalikų bendruomenės vadovus 
ir kun. R. Puzoną religinių nuo
statų pažeidinėjimu.

Gruodžio 18 d. į parapijos kle
boniją prisistatė apylinkės pir
mininkas Vladas Karaliūnas su
keliais darbuotojais ir perskaitė 
Kiauklių aštuonmetės mokyklos 
mokytojų raštą, prašantį uždrau
sti klebonui skambinti varpais 
darbo dienomis nuo 9 iki 16 vai. 
atseit, trukdo pamokas. Klebo
nas paaiškino, kad paskirti laido
tuves kitu metu nėra galimybių.

Pirmininkas surašė aktą dėl 
Vėlinių procesijos.

1985 m. gruodžio 25 d. — pir
mąją šv. Kalėdų dieną, kun. R. 
Puzonas buvo kviečiamas atvykti 
į rajoną, kur buvo svarstoma jo 
administracinė byla. Kunigas į 
rajoną nenuvyko, nuvyko kai ku
rie bažnytinio komiteto nariai 
sumokėjo 10 rub. baudą už Vėli
nių procesiją.

Atleidžia iš darbo
Šiauliai. 1985 m. rugpiūčio 28 

d. Šiaulių raj. Švietimo skyriaus 
metodistas Jonas Jurevičius 
buvo pakviestas pas Švietimo 
skyriaus vedėją Krūmą.

Vedėjas paklausė J. Jure
vičiaus, ar buvęs per kaimyno 
Orkičiaus laidotuves bažnyčioje. 
Metodistui paaiškinus, kad ke
liom minutėm buvo užėjęs (iš 
darbo išėjo leidus tiesioginei vi
ršininkei), vedėjas pagrasino 
atleisti jį iš darbo už tariamą pra
vaikštą.

Tai seniai reikėjo padary ti 
vien tik dėl jo brolio Mečislovo 
Jurevičiaus. Po kelių dienų J. Ju- 
reevičius vėl buvo iškviestas pas 
vedėjų. Čia jo laukė rajono prof
sąjungos k-to pirm. Dirvon- 
skienė, Švietimo skyriaus part- 
sekretorė Mačvienė ir kt. Jure
vičiui buvo pranešta, kad čia

tijos sekretorės Abkaitės įstaty
mų bus atleistas iš einamų parei
gu- (nukelta į 2 psl.)

Palaimintojo Jurgio Matulaičio altorius Marijampolės-Kapsuko bažnyčioje. Altorius 
buvo pašventintas liepos 11. Prie altoriaus arkivyskupas L. Povilonis visi Lietuvos 
vyskupai. Apie tai buvo rašyta praeito Darbininko pirmame puslapyje. Ed. Šulaičio

FILIPINŲ KARDINOLAS LIETUVOJE
Liepos 12 - 13 Lietuvoje 

lankėsi Filipinų kardinolas Jai
me Sin, kuris buvo tik antras to
kio aukšto rango Bažnyčios di
gnitorius pokario metais 
aplankęs Lietuvą. Pirmasis buvo 
vengrų kardinolas Lazlo Lekai, 
kuris Lietuvąlankė 1979 metais.

Prieš atvykdamas į Vilnių, Fi
lipinų kardinolas Sin viešėjo 
Maskvoje, kur susitiko tik su 
valdžios parinktais pareigūnais.

Vilniuje kardinolas buvo su
stojęs atnaujintame Astorijos 
viešbutyje, kuris yra skersai 
gatvės nuo Šv. Kazimiero 
bažnyčios, dabartinio ateizmo 
muziejaus.

Pirmosios savo vizito dienos 
vakare kardinolas atlaikė mišias 
Aušros Vartų koplyčioje ir pa
sakė pomokslą.

Apie kardinolo vizitą spauda

Vedėjas Krūmas reikalavo, 
kad pakviestasis parašytų pareiš
kimą savo noru atsisakąs parei- 

' gų, kitaip į darbo knygelę bus 
įrašyta atitinkamas straipsnis, ir 
jis niekur negaus darbo.

Taip metodistas J. Juree- 
vičius, išdirbęs Švietimo skyriu
je 17 m., apdovanotas LTSR 
Švietimo pirmūno ženkliuku ir 
garbės raštais, buvo priverstas 

• palikti darbą. Šiuo metu jis dirbo 
Ginkūnų aštuonmetėje mokyk
loje eiliniu mokytoju.

Neleido dalyvauti 
laidotuvėse

Aukšteklė (Šiaulių raj.). 1980 
m. buvo laidojamas Aukšteklės 
aštuonmetės mokyklos buvęs di
rektorius Dar gužas. Kadangi ve
lionis buvo laidojamas su bažny
tinėmis apeigomis, nežiūrint jo 
didelių nuopelnų švietimo siste
mai (pokario laikotarpiu surinkęs 
pinigų, pastatė mokyklą), daly
vauti mokiniams ir mokytojams 
buvo griežtai uždrausta.

Tardo mokinę, kad 
lankė bažnyčią

Kiaukliai (Širvintų raj.). 1985 
m. spalio 21 d. Kiauklių.aštuon
metės mokyklos pionierių va-

nieko nerašė, tad pirmąją dieną 
žmonės nežinojo, kad jis lankosi 
Vilniuje. Tikintieji tik atsitikti
nai jį susitiko Aušros Vartų ko
plyčioje. Tačiau Kauno katedro
je jau dalyvavo didelė žmonių 
minia. Su kardinolu buvo susi
tikę keli Amerikos turistai, kurie 
tuo metu viešėjo Vilniuje.

Jis taip pat susitiko ir su Lietu
vos vyskupais bei vyskupijų val
dytojais.

Kardinolas Jaime Sim važiavo 
neparengtas, nepažindamas gy
venimo Sovietų Sąjungoje, todėl 
jis ir padarė pareiškimų, kurie 
neatitinka tiesai. Apie tai buvo 
rašyta praeitame Darbininko nu
meryje. Sovietai sugebėjo jį pa
naudoti savo propagandai.

Kardinolas, grįžęs į Manilą, 
vienai korespondentei pa
reiškė, kad Lietuvoje visos ko

NIJOLĖ SADŪNAITĖ VĖL RAŠO... 
Penkti metei gerasis Dievas slepia mane nuo KGB obįektyvo 
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Malda už Tėvynę
Užbaigsiu prisiminimus mal

da už Tėvynę. Ją p. Petras ir Lie
tuvos partizanai kasdien 
kalbėdavo. Sugrįžęs iš Gulago ją 
p. Petras man padiktavo:

— DIEVE, Kurs leidai tautas 
ir įdiegei joms laisvės troškimą, 
grąžink prašome ir mūsų Tėvy
nei laisvės dienas. Tegul tie ban
dymai, kuriuos Tu leidai mūsų 
šaliai, nebūna jos pražūčiai, bet 
greitesniam jos prisikėlimui ir 
didesnei mūsų dvasios gerovei.

Laimink, VIEŠPATIE, mus, 
kurie buvome priversti palikti 
gimtuosius namus, suteik mums 
jėgų kantriai pernešti sunkią 
partizano, kalinio, tremtinio, 
išeivio dalią, kad liktume ištiki
mi savo Tėvynei ir nėštume jai 
naują atgimimo ugnį. Laimink 
namuose likusius mūsų tėvus, 
brolius ir seseris. Laimink mūsų 
jaunąją kartą, kad jį būtų ištiki
ma TAVO valios vykdytoja. Lai
mink mūsų Motiną Bažnyčią ir 
jos vadovaujančius asmenis. 
Guosk dėl tautos nuskriaustuo
sius. Amžinąjį atilsį suteik, 
VIEŠPATIE, tiems, kurie yra 
jau kritę kovos lauke. Išgelbėk, 
VIEŠPATIE, mūsų brangią Lie
tuvą, kuri taip nuoširdžiai TAVE 
myli ir garbina. Prašome per 
KRISTŲ mūsų VIEŠPATĮ. 
Amen.

Nijolės tėvai
Tiems, kurie prašė mano bio

grafijos, noriu pirmiausiai papa
sakoti kokius kilnius tėvus gera
sis DIEVAS man davė. Cituoju 
užrašą iš jų sutuoktuvių liudiji
mo: “Sadūnas Jonas, Juozo 
gimęs,1899m. ir Rimkutė Vero
nika, Juozo gimusi 1915 m. 1934 
m. gegužės 10 d. susituokė. Re-

munistinės valdžios konfiskuo
tos bažnyčios bus sugrąžintos ti
kintiesiems, išskyrus tik dvi. Kas 
tos dvi bažnyčios, kardinolas ne
pasakė.

Tikriausiai ir šiuo atveju kardi
nolas tarnauja sovietinei propa
gandai, kuri pažadais nori nura
minti Vakarų pasaulį.

Stalino iš Krymo ištremti to
toriai, siekdami, kad jiem būtų 
leista grįžti į anksčiau gyventas 
vietas, kelias dienas demonstra
vo Maskvoj. Dėlto buvo sudary
ta Sov. S-gos komisija šiam rei
kalui ištirti ir sprendimui pasiū
lyti Komisijos krašto prezidentas 
Andrei Gromyko priėmė de
monstracijos vadus pasitarimui, 
bet nieko jiems neprižadėjo, tik 
reikalavo demonstracijas nu
traukti. Demonstracijos vėl 
buvo atnaujintos.

gistracijos vieta Svėdasų Romos 
Katalikų bažnyčia.” Sutuokė 
kan. Petras Rauda, buvęs Ma
mos kapelionas ir auklėtojas.

Mano tėtis Jonas Sadūnas, 
gimęs 1899 rugsėjo 8 d., buvo 
jauniausias iš gausios šeimos. 
Išaugo penkiese: keturi broliai 
— Juozas, Silvestras, Kazimie
ras, Jonas ir sesuo Uršulė, gimė 
ir augo Pusnės kaime, Gie
draičių valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje. Buvo gabus, doras ir 
labai darbštus. Ilgai ganė bandą, 
savistoviai pasiruošė ir išlaikė 
gimnazijos baigimo egzaminus. 
1924 m. įstotjo į Žemės Ūkio 
Akademijos agronomijos skyrių. 
Išlaikė visus semestrinius ir di
plominius egzaminus, atliko 
vienerių metų praktiką, apgynė 
diplominį darbą ir 1930 Vytauto 
Didžiojo metais rugsėjo 5 d. 
gavo diplomuoto agronomo kva- 
litikaciją ir paliko dirbti dėstyto
jų toje pat Dotnuvos Žemės 
Ūkio akademijoje. Buvo religin
gas, bet ypač sustiprėjo tikėjime 
taip, kad už DIEVĄ galėjo su 
džiaugsmu mirti, kai aplankė 
Liurdą Prancūzijoje. Tai Švč. 
Motinėlės dovana tėčiui.

Atostogų metu tėtis kartu su 
prof. Ruokiu ir Rusecku daug ke
liavo: išvažinėjo visą Vakarų Eu
ropą, buvo Afrikoje. Labai 
mylėjo varguomenę, daug jiems 
padėjo, nes ir pats daug vargo 
besimokydamas matė.
1934. V. 10 susituokė. Mano 
mama — Veronika Rimkutė- 
Sadūnienė, gimusi 1915 m. 
rugsėjo pradžioje, gausioje šei
moje: augo aštuoni vaikai. Du 
jauniausieji broliukai Petras ir 
Aloyzas mirė dar vaikai būdami. 
Mama gimė ir augo Juozapavos 
vienkiemyje, Svėdasų valščiuje, 
Rokiškio apskrity. Kaip ir tėtis 
buvo gabi, dora, darbšti ir giliai 
religinga. Baigė Biržų gimnaziją 
ir ištekėjusi įstojo į Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademiją.

Mėgdavo su tėčiu vakarais vai
kščioti parko takeliais. Studentai 
pasislėpę už krūmų bandė išgir
sti apie ką jaunavedžiai kalbasi 
ir labai nustebo išgirdę, kad juo
du vaikščiodami kalba 
rožančių...

1935 kovo 22 penktadienį, 
gimė sūnus, kurį gegužės; 12 d. 
Dotnuvos 
bažnyčioje pakrikštijo Jonu- 
Aloyzu.
manęs, mama susirgo pūliuoja
nčiu pleuritu. Kad, išgelbėtų 
mamos gyvybę, gydytojai patarė 
dary ti abortą. Nesutiko, nes tik 
Vienas DIEVAS yra visų mūsų 
gyvybės šeimininkas ir tebus Jo 
valia.

1938 liepos 22, penktadienį, 
ankstų rytą, garsiai rėkdama į pa
saulį atkeliavau aš. Gimiau Kau-

Romos katalikų

Vėliau, laukdama

I 
t

ne, Donelaičio gatvėje buvusio
je ligoninėje. (Pastaba: Kaune, 
Donelaičio gatvėje jokios ligo
ninės nebuvo. Nijolė gimė tur 
būt Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėje Kaune, Laisvės Alėjoje.) 
Mane, kaip ir brolį, mama pa
gimdė be skausmų ir todėl pasa
kojo, vos mane pamačiusi, 
pažvelgė su meile ir pavadino 
laimingąja.

Dabar gydytojai vieningai pri
pažino, kad tik gimdymas iš
gelbėjo motinos gyvybę. Po gim
dymo mama buvo perkelta į sa
natoriją sustiprėti, o mane tėtis 
parsivežė į namus. Augino mane 
kartu su savo seserimi Uršule, 
kuri mane labai lepino. Spalio 2 
d. Dotnuvos Romos katalikų 
bažnyčioje, kun. kanauninkas- 
kankinys Kemėšis pakrikštijo 
Felicita-Nijole vardais. Mane ir 
brolį pakrikštijęs kan. Kemėšis 
buvo vėliau areštuotas ir iškan
kintas mirė sovietiniame 
kalėjime. Teilsisi Viešpaties 
džiaugsme!

(Bur dau0au)
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Sov. Sąjunga paskelbt lead 
ten prie Kremliaus sieraos 
gegužės mėn. nusileidusicvn ali
nio lėktuvo lakūno, voliiecio 
Mathias Rust teismo byla 
būsianti vieša, išskyrus tuos tar
pus, kuriuose bus liečiamaskraš- 
to saugumas.

Naujasis jūrų pėstininkų kor- 
po komandantas gen. Alfred ZM. 
Gray yra pasiryžęs pakelti tarpo 
drausmės ir mokymo lygį

Pagal amerikiečių Arabų in
stitutą Izraelio reikalus pala_ikų 
politinės veiklos komitetai su Įge
lia 7 mil. dol. kongreso atstovų 
rinkimų reikalam ir tuo būdu su
geba nutildyti bet kuriuos deba
tus Art. Rytų reikalais.

Specialus prezidento Rea ga
na atstovas, buv. ginkluotų

— Vilniuje, • liepos mėn. 
pradžioje įvyko Lietuvos mok
sleivių dainų šventė. Buvo 
suvažiavę apie 25 tūkstančiai 
bendrojo lavinimo vidurinių, 
profesinių technikos mokyklų, 
specialiųjų vidurinių mokyklų 
moksleiviai, Vilniaus vaikų lo
pšelių-darželių auklėtiniai. Iš 
viso — daugiau kaip tūkstantis 
kolektyvų. Gausiausios buvo 
choristų gretos — spaliukų cho
ruose — 4000, pionierių — 
5000, mišriuose — 4500 dai- 
norėlių. Šokėjų buvo apie 9500 
ir dalyvavo kanklininkai ir birby- 
ninkai, skudutininkai, akordeo
nistai, styginių ir pučiamųjų in
strumentų orkestrai. Vingio par
ke pasirodė chorai, o “Žalgirio 
stadione — šokėjai. Dainų die
nos meno vadovas ir vvr. diri-

pajėgų štabo viršininkas ats. 
gen. John W. Vassey buvo nu
vykęs į Vietnamą tartis dėl ten 
karo metu dingusių JAT karių 
ieškojimo, bet, atrodo, kad ir to
liau šis reikalas pasiliks 
neišspręstas.

JAV teisingumo departamen
tas pradėjo tirti, ar Panamos fak- 
tinasis valdytojas gen. Manuel 
Antonio Noriega yra iš tikrųjų 
įsivėlęs į narkotikų prekybį.

Izraelio kariai šautuvųugnim 
sužeidė pietiniam Libane du 
J.T. taikos priežiūros dalinių ka
rius, norvegus.

JAV skubos keliu pasiuntė j 
Persijos įlanką specialių minom 
ieškoti malūnsparnių RH-53D, 
kur jie kartu su 200 vyrų bus pa
talpinti ant Gvadalcanal karo lai
vo.

Sovietų teismas nuteisė Čer
nobylio branduolinės energijos 
įifaonės katastrofos Icaltininlcūs— 
įmonės direktorių Vildor P. 
Briuchanov, vyr. inžinierių Ni- 
kolai M. Fomin ir jo pavaduotojų 
Anatoli S. Diatkov 10 m darbo 
stovyklos už saugumo reikalavi
mų pažeidimą.

Federal Communicatim ko
misija panaikino taip vadinamų 
nešališkumo doktriną. f>agal 
kurią televizijos ir radijo stoty s 
buvo reikalaujamos duoti tiek 
pat laiko ir priešingai nuomonei 
per jų stotis pareikšti.

Izraelio gynybos ministerio 
pavaduotojas Michael E>abel 
pasiūlė, kad Izraely gy-veną 
900,000 palestiniečių arabų Lutų 
iškeldinti į Jordaną. Pagal jį šį 
planą turėtų vykdyti Vakarai, 
ypač JAV, nes jie yra moraliai 
įsipareigoję išlaikyti Izraelio in
tegralumą.

Indijos min. pirmininkas Ra- 
jiv Gandhi, atvykęs į SriLanka. 
pasirašė susitarimą ten kelerius 
metus vykstančiom kovom tarp 
vyriausybės karių ir Tamil gen
ties partizanų, kovojančių už di
desnę autonomiją, užbaigti. In
dija atsiuntė į Šri Lanka apie 
3,000 karių partizanarnnu.gink
luoti. Partizanų vadas Valliapillai 
Prabakaran susitarimui tai p pat 
pritarė, ir partizanų mipnĮdavi
mas jau prasidėjo.

Kinijos oficiali spauda

gentas Lietuvos liaudies artistas 
A. Krogertas, o šokių dienos 
meno vadovas ir vyriausias ba
letmeisteris Lietuvos nusipelnęs 
meno veikėjas V. Buterlevičius. 
Drabužius įvairaus amžiaus 
šokėjams, gimnazistams, pučia
mųjų orkestrų muzikantams 
kūrė nemažas dailininkų būrys: 
Lietuvos liaudies dailininkas J. 
Balčikonis, nusipelnę meno 
veikėjai R. Songailaitė ir J. Vin- 
cevičius. Taip pat G. Fledžin- 
skienė, U. Nasvytytė, V. Leona
vičiūtė, C. Vincevičienė. Vy
riausieji šventės dailininkai — 
Lietuvos liaudies architektai A. 
ir V. Nasvyčiai. Šiai šventei su
kurta devyni muzikiniai kūriniai 
ir keturiolika šokių bei šokių 
kompozicijų.

— Vilniaus miesto centrinis 
30 tūkstančių vietų stadionas

pramatyta statyti Šeškinės plokš- 
tikalnyje. Projekto autorius, re
spublikos nusipelnęs architektas 
A. Nasvytis ir projekto vyr. ar
chitektas R. Stasėnas. Šis mo
demus sporto kompleksas turės 
pašildomą veją, .dengtas 
tribūnas, 4 futbolo treniruočių 
aikštes, dešimt teniso aikštelių, 
reabilitacijos centrą, sporto mu
ziejų, dvi bendrojo fizinio pasi
ruošimo sales, daug kitų sporti
ninkams, teisėjams, žurnali
stams reikalingų patalpų. Staty
ba numatyta pradėti 1988 ir 
baigti 1992.

— Lietuvos valstybinės fil
harmonijos vokalinio instru
mentinio ansamblio “Oktava” 
solistas Žilvinas Rūbelis, daly
vavęs antrajame sąjunginiame 
estradinės dainų jaunųjų atlikėjų 
konkurse “Jūrmala — 87”, Lat
vijoje, laimėjo tris apdovanoji
mus: konkurso diplomą, jury ko
misijos prizą už artistiškumą ir 
radijo “Junost” programinį pri
zą. S. L. K.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Lsrkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 513 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 513 757-2871. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
M - 01 114th SL, Riehmond HM, N. Y. 11418. Tai 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, (vairių suvenyrų.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamelcs Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel 298 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telseka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark offlce: 426 Lafayette SL (Cor. WHaon Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., Si. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707.813 345-9393. W000LAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų ralių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodheven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljentals.

pradėjo propagandos karą prieš 
spaudinius, garbinančius 
žmogžudystes, pornografiją, 
vulgariškumą, nes tai skatina 
jaunimą išsižadėti moralinių 
principų ir negerbti partijos.

Irano apie 155,000 šiitų, nu
vykę piligriminės kelionės į Sau- 
di Arabijoj esančią islamo Mec- 
ca šventovę, Irano šiitų vado 
Khomeini paraginti surengė po
litines demonstracijas, kurios 
ten yra uždraustos. Saudi Arabi
jos saugumo daliniam malšinant 
demonstracijas žuvo per 400 
žmonių, daugiausia šiitų. Dėlto 
Irane buvo užpultos Saudi Ara
bijos ir Kuvaito atstovybės ir ge
rokai apnaikintos. Iranas dėl de
monstracijų apkaltino JAV ir 
prižadėjo atsikeršyti ir nuversti 
Saudi Arabijos ir Kuvaito vyriau- 
s> bes. yį§o pąsąujip <ąbų Malsn 
tybėįšiam reikale pritaria Saudi 
Aratav .............

Pramoninių ir atsilikusiųjų 
valstybių ūkinė konferencija pa
sibaigė, sutardama leisti žymiai 
daugiau pasireikšti privačiom 
ūkiui atsilikusiose valstybėse, 
palengvinti įsiskolinusiom val
stybėm skolų grąžinimą, bet at
sisakė patenkinti Lotynų Ameri
kos valstybių reikalavimą sukurti 
naują trečiojo pasaulio val
stybėm skolų strategiją, siekiant 
automatinių skolų grąžinimo 
lengvatų.

JAV’ karo aviacija jau pasiga
mino pirmą raketą kariniam sa
telitam į erdvę išmesti. Titan — 
2 raketa galės išmesti oro seki
mo. žvalgybos ir mokslo satelitus 
j aplink žemę neaukštą orbitą, o 
netrukus bus pasigaminta ir Del
ta — 2 vidutiniuose nuotoliuose 
skriejantiem satelitam išmesti ir 
Titan — 1 raketa labai sunkiem 
satelitam išmesti.

Sov. Sąjungoj dėl pareigūnų 
kaltės įvyko dvi aplinkos taršos 
katastrofos, viena centrinės Azi
jos Turkmėnų respublikoj ir an
tra prie Kaspijos jūros Krasno- 
vodske, kurių metu buvo sužei
sti 41 žmonės.

Filipinuose partizanai iš pra
važiuojančio automobilio nušovė 
savivaldybių ministerį Jaime 
Farrer.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

rektorės pavaduotoja Kalininą į 
mokyklos kambarį nusivedė ket
virtokę Ingą Zvingevič.

Mokytojos barė mergaitę, 
kam keletą kartų buvo nuėjusi į 
bažnyčią ir kleboniją. Reikalavo 
pažado, kad tokie nusikaltimai 
daugiau nepasikartos. Mokyto
jos atsagstė mokinės uniformą, 
tikrindamos ar ant kaklo nėra re
liginio medalijono.

Spalio 24 d. Kalininą ir kitos 
mokytojos tardė I. Zvingevič, 
kiek kartų buvusi bažnyčioje ir 
klebonijoje. Inga į klasę grįžo 
verkdama.

Tikintys mokiniai guodė ją ir 
skatino neišsigąsti bauginimų. 
Po pamokų Ingos auklėtoja 
K^^^'J^tofaTKalirunair 
Kasiulis nuvežė mokinę į na
mus ir privertė jos motiną pa
rašyti paaiškinimą dėl dukros 
“nusikaltimų”.

Motiną įpareigojo kasdien iš 
mokyklos Ingą vestis tiesiai į na
mus, kad tik ji nebedraugautų 
su tikinčiais draugais.

Tos pačios mokyklos šeštos 
klasės mokinį Dainių Matijošių, 
kuris yra tikintis ir todėl liovėsi 
nešioti pionieriaus kaklaraštį, 
barė direktorė Grigaitienė, mo
kytojos Kalininą, Lapėnienė ir 
kitos. Lapėnienė nusivedė Dai
nių į klasę ir užrišo jam kakla
raištį.

Kažkas jau buvo įskundęs, kad

spalio 20 d. kaimyninėje Želvos 
parapijoje per atlaidus berniukas 
patarnavo šv. Mišioms, todėl 
mokytojos šaipėsi: “Matyt, 
mažai meldeisi, kad šiandien 
parkerį pamiršai...”

Tuo ir baigėme spausdinti 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 70 numerį.

Kronikos 71 numerio 
turinys

“Liet. Kat. Bažnyčios Kroni
kos” 71 numeris Lietuvoje pasi
rodė praeitų metų rugpjūčio 15 
dienos data. Numeris paskirtas 
vyskupui Julijonui Stepona
vičiui, kuris tais metais minėjo 
25 metų sukaktį, kaip jis ištrem
tas iš Vilniaus ir gyvena 
Žagarėje, negalėdamas eiti savo 
pareigų. Taip pat minėjo kuni
gystės 50 metų sukaktį ir “savo 
amžiaus 75 metų sukaktį.

Siame numeryje yra sudėti šie 
straipsniai: Popiežius Jonas Pau
lius II ir lietuvių tauta sveikina 
vyskupą Julijoną Steponavičių, 
Grįžta Muraujovo - Stalino lai
kai, Niekinama Motina, Atsaky
mas laikraščio “Tarybinė 
Klaipėda” anonimui, Kratos ir 
tardymai, Mūsų kaliniai, Žinios 
iš vyskupijų, Sovietinėje mokyk
loje, Naujieji pogrindžio leidi
niai.

Kitame Darbininko numeryje 
pradėsime šį LKB Kronikos 71 
numerį spausdinti ištisai.

ŽINIOS IŠ VIENOS

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodltles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax sheiters. 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
ntai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217- 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

MEM0RIALS
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Kultūros Židinyje per “Valdovo” spektaklį susitikę: J. Dan- 
tienė iš Philadelphips, Petras Maželis — Valdovo režisierius 
iŠ Los Angeles, solistė Juzė Augaitytė iš Philadclphijos, Tėv. 
L. Andriekus, OFN, Aidy kultūros žurnalo redaktorius.

JAV delegacija Vienoje 
reikalauja religinės laisvės 

Lietuvos katalikams

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad liepos 9 d. JAV7 de
legacija Helsinkio susitarimų 
peržvalgos konferencijoj Vienoj 
ragino sovietus atitaisyti Lietu
vos katalikų būklę.

JAV’ ambasadorius Samuel 
VVise Vienoje pabrėžė, kad kuni
gai ir LKB Kronikos šalininkai 
Lietuvoj yra “sistemingai perse
kiojami”. Jis ypač iškėlė kun. Al
fonsą Svarinską, kuris 1983 m. 
buvo nuteistas 7 metams lagerio 
ir 3 metams tremties už “Anti- 
sovietinę propagandą", ir kuni
gus Sigitą Tamkevičių ir Joną 
Matulionį, kuriuos ištiko pa
našus likimas.

JAV ambasadorius tvirtino, 
kad sovietai sąmoningai tebeap- 
riboja seminarijos studentų 
skaičių, atkreipdamas dėmesį į 
faktą, kad 114 bažnyčių Lietuvoj 
yra be kunigų. Jis teigė, kad so
vietų valdžia irgi varžo vaikų ka- 
tekizaciją ir religinės spaudos ga
minimą bei platinimą.

Pareiškimas Vienos konferen
cijoj seka JAV Senate pravestą 
rezoliuciją dėl Lietuvos krikšto 
600 m. sukakties. Rezoliucija pa
remia už tikėjimą persekioja
muosius lietuvius ir reikalauja,

kad sovietai įgyvendintų savo 
žmogaus teisių įsipareigojimus.

Salzburgo gubernatorius 
protestuoja Lietuvos 
jubiliejaus blokadę

S. m. liepos 9 d. Salzburgo 
provincijos gubernatorius Wil- 
fried Haslauer įteikė sovietų mi
nistrų tarybos premjerui Nikolai 
Ryzhkovui memorandumą, ku
riame buvo išreikštas nusivyli
mas tuo, kad Salzburge katalikai 
negalėjo nuvykti į Vilnių atšvęsti 
600 m. Lietuvos Krikšto sukaktį 
kartu su Lietuvos katalikais. 
Remdamasis 1970 m. pasirašyta 
Salzburgo - Lietuvos draugystės 
sutartim, Haslauer kvietė Ryzh- 
kovą paremti Salzburgo žygius 
už įkalintus Lietuvos kunigus.

Ispanijos dėmesys Lietuva
Ispanijos delegacija Vienoje, 

užgirdama Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos suteiktas Lietu
vą liečiančias informacijas, užsi
sakė daugiau dokumentinės 
medžiagos apie žmogaus teisių 
pažeidimus okupuotoj Lietuvoj. 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
pasiuntė specialiai paruoštą in
formaciją ispanų kalba, kurią yra 
atspausdinusi ir platinusi ispa
niškai kalbančiuose kraštuose 
bei rajonuose jAV-bėse.

(LIC)

L

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages.

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

Užsakau “Lithuanian Cookery’’už 10 dol. Persiuntimas • 
- Postage 1 dol.

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

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

Miestą r, valstija, Zip .........................................................................

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

J LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300
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Lietuvių Fondui 25 metai
Lietuvių Fondas šiemet mini 

25 metų sukaktį. Pradėta kuk
liai, buvo užsimota surinkti bent 
vieną milijoną dolerių. Dabar 
sukakties minėjimui, kuris bus 
spalio 31, nori užbaigti keturių 
milijonų dolerių kapitalo telki
mą. Lietuvių Fondas išaugo į 
rimtą finansinę instituciją. Gau
tomis pajamomis yra remiamas 
lituanistinis švietimas, kultūri
niai reikalai, jaunimas. Jau antri 
metai iš eilės kaip Lietuvių Fon
do pelno skirstymo komisija lie
tuvybės išlaikymui padalina ket
virtį milijono.

Nuo Lietuvių Fondo įsisteigi- 
mo lietuviškiems reikalams buvo 
išdalinta 2,047,585 dol. suma. 
Tai nepaprastai didelė parama 
lietuviškiems reikalams. Ką be 
tos paramos darytų lituanistinės 
mokyklos, kiti skubūs kultūriniai 
reikalai. Per pirmuosius 20 metų 
lietuviškiems reikalams buvo pa
skirta 1,031,525 dol., o per pa
skutinius 5 metus jau buvo pa
skirta 1,016,000 dol. Ši parama 
didėja, nes didėja pajamos iš in
vestuoto kapitalo.

Dabar valdybos pirmininke 
yra Marija Remienė, Tarybos 
pirmininku — Povilas Kilius, 
garbės komiteto pirmininku y ra 
dr.’’Antanas Razma, vienas iš 
Fondo steigėjų.

Pelno skirstymo komisija Il
giomis teisėmis sudaro trys Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dybos deleguoti atstovai ir try s 
Lietuvių Fondo tarybos paskirti 
nariai. 1987 tą pelno skirstimo 
komisiją sudarė: LB krašto val
dybos atstovai — dr. Petras Ki
sielius — sekretorius, Robertas 
Vitas, Vytautas Volertas ir Bro
nius Juodelis — pavaduotojas; 
Lietuvių Fondo atstovai: Stasys 
Baras — pirm., dr. Gediminas 
Balukas, dr. Antanas Razma ir 
Mykolas Dranga — pavaduoto
jas. Stipendijų pakomise buvo: 

Aukštaičių ir žemaičių krikštas

Lietuvos kaip paskutinės pagoniškos tautos, įsi
terpusios tarp dviejų krikščioniškų pasaulių, krikš
tas, rodos, turėjo būti bendralaikių kronikininkų pa
stebėtas ir plačiai aprašytas. Juk jis buvo krikštas 
tautos, išlaikiusios iš amžių glūdumos atsineštą 
tikėjimą ir jį per pusantro šimto metų gynusios, kai 
buvo verčiama išsižadėti. Tačiau neatsirado auto
riaus, kuris būtų plačiau ir nuosekliau aprašęs to 
krikšto vyksmą. Tik lenkų kronikininkas Dlugošas 
(Dlugossius) didelės apimties Lenkijos istorijoje 
kiek išsamiau palietė Lietuvos krikštą. Jis pateikė 
dešimtoje knygoje tris ne per ilgus skyrelius ir dar. 
kaip tyrinėtojas pastebėjo, su klaidomis. Pirmame 
jų aprašė, kaip Jogaila su iš Lenkijos atsivestais ku
nigais ir pasauliečiais krikštijo lietuvius; antrame pa
pasakojo, kaip jis steigė Vilniaus vyskupiją su septy
niomis parapijomis ir Jadvyga jas turtingai dotavo 
— pačią vyskuypiją ir parapijas; trečiame skyrelyje 
apsakinėjo, kaip Jogaila, išsiuntęs karalienę Jadvygą 
į Lenkiją, pats ištisus metus važinėjo po kraštą ir 
krikštijo pagonis.

Pagal Dlugošą Jogaila atvažiavo į Vilnių krikš
tyti lietuvių su lenkais palydovais ir su Jadvyga. Jau 
seniai istorikų, kaip Fijaleko ir Adamuso, įrodvta.

Stasys Baras — pirm. Ofelija Ba- 
rškėtytė, Mykolas Drunga, Bro
nius Juodelis, Rūta Juškienė ir 
Robertas Vitas.

1987 metais švietimo reika
lams buvo paskirta 119,570dol., 
iš jų $2.000 įvairioms stipendi
joms.

Kultūros reikalams paskirta 
87,820 dol. Iš jų premijoms pa
skirta 6,820 dol., meniniams rei
kalams 47,500 dol., knygom lei
sti — 33,500 dol..

Visuomenei veiklai paskirta 
54,460 dol. Iš jų: jaunimo vasa
ros darbams — 14,000 dol., 
spaudai ir radijui paremti — 
12,400 dol., per Švietimo Tary
bą paremti vaikų leidiniai 2,700 
dol., kitai spaudai — 5,150 dol., 
įstaigoms ir jaunimo organizaci
joms — 16,800 dol., kitiems įvai
riems reikalams — 3,410 dol.

Lietuvių Fonde veikia 10 sti
pendijų fondų, kurių įkūrėjai 
gali nurodyti stipendijų dydį ir 
pasirinkti asmenis, kuriems sti
pendija skirtina. Šiemet stipen
dijos buvo paskirtos 34 studen
tams, joms išleista 52,000 dol.

Lituanistiniam švietimui išlei
sta 25.80 procentų, studentų sti
pendijoms — 19.86%, kultūri
niams reikalams — 33.54%, vi
suomeniniams reikalams — 
20.80%.

Fondas dabar skelbia vajų ir 
prašo padidinti savo įnašus, kad 
iki spalio 31 būtų 4 milijonaidol. 
Pradžią šiam vajui davė vadovai 
ir rėmėjai, kurie suvažiavimo 
metu suaukojo 12,000 dol. Tą 
sumą suaukojo tik dešimt narių.

Įsijunkime auka į šį vajų. Di
dis Kultūros Fondas ir toliau iš
tikimai rems švietimo, kultūros 
ir kitus svarbius reikalus. Be 
Lietuvių Fondo juk suskurstų 
mūsų lituanistinės mokyklos, 
mūsų kultūrinis gyvenimas.

Ta pačia proga Darbininko re-

Gyvenlmas viešbučiuose

Visi suvažiavę į šias iškilmes 
turėjo sutilpti viešbučiuose, o 
viešbučių Romoje daug, nes čia 
visada pilna turistų. Naujieji 
viešbučiai paprastai įrengti kur 
kas patogiau, nei senieji.

Ir mūsų viešbutis — Resi- 
dence Parko Tirreno, buvo nese
niai statytas. Tai buvo pirmas 
toks viešbutis, sutiktas mūsų il
goje kelionėje. Paprastai su
stojęs viešbutyje gauni tik vieną 
kambarį su tualetais, vonia, Čia 
buvo įrengta lyg kokie privatūs 
butai, dideliame “condumini- 
mum” name. Atskiras miegama
sis su dviem lovom. Prie to kam
bario— tualetai. Šalia kitas kam
barys — salonėlis, kur yra sofa, 
pora minkštasuolių, kokteilių 
staliukas. Prie to prijungtas val
gomasis, kur yra stalas ir kelios 
kėdės. Šalia valgomojo vir
tuvėlė. Virtuvėlė, valgomasis ir 
salonėlis sujungti į vieną erd
vesnį kambarį, atitverta spin
tom, sofom.

Virtuvėlė įrengta moderniai, 
įtaisyta lyg kokioje spintoje, ati
darai duris ir matai virtuvę, in
dam plauti įdubą. Įdėta ir būti
niausių indų. Yra ir šaldytuvas.

Tokiame butelyje lengvai gali 
įsikurti šeimos su pora vaikų. Yra 

dakcija ir administracija 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių 
Fondui, kai prisiminė mūsų 
spaudą ir Darbininkui paskyrė 
1000 dol. paramą.

Tegu Kultūros Fondas nesu
stoja, tepasiekęs 4 milijonus. 
Tegu auga ir auga. Juo bus dau
giau milijonų Fonde, juo bus di
desnė parama lietuviškiems rei
kalams!

Vysk. P. Baltakis, OFM, ir J. Kavaliūnas ruošia mišių eisenos 
programą jubiliejinių iškilmių metu Romoje. Nuotr. V. Bace
vičiaus

kad Dlugošas sąmoningai ar nesąmoningai klydo: 
Jogaila atvyko be Jadvygos. Ji paliko Lenkijoje ir 
ten savarankiškai politikavo. Ji vadavo iš vengrų Ha- 
ličo Volinijos dalis, tekusias vengrams, kai jų karalius 
valdė Lenkiją. Dlugošas minėjo ir Gniezno arkivy
skupą Bodzantą, dalyvavusį Lietuvos krikšte, nors 
įrodyta, jog jo taip pat nebūta. Su Jogaila atvažiavo 
kiek kunigų, nors jų vardai neminimi. Bet suminima 
vienuolikos kunigaikščių vardai ir titulai su jų eito
mis valstybinėmis tarnybomis. Prie jų priduriami 
dar bajorai (milites) ir laisvieji (barones). Vilniuje 
prie karaliaus Jogailos prisijungė jo broliai kunigai
kščiai: Skirgaila Trakiškis, Vytautas Gardiniškis, Vla
dimiras Kijeviškis, Kaributas Naugardiškis (Naugar- 
do Seversko kunigaikštis) ir dar, karaliui paliepus, 
prisirinko didelė minia didikų bei liaudies. Minimas 
kažkoks susirinkimas, sušauktas pelenų dieną 
(1387.11.20). Apie tą susirinkimą nieko daugiau ne
pasakoma.

Jogailai liepiant, sutelkta visuomenė kiek švie
sos meta į tuometinius Lietuvos luominius santy
kius. Pagal Dlugošą Lietuva buvo trijų luomų val
stybė: kunigaikščių, didikų ir liaudies. Kunigai
kščiais laikyti valdančios Gediminaičių giminės na
riai, didikai — karių luomas (militares) ir liaudis 
(populares).

Karalius su katalikais kunigaikščiais per daugelį 
dienų įtikinėjo lietuvius didikus ir liaudį atsisakyti 
pagoniškų dievų ir tikėti vieną Dievą, jį garbinti ir 
jam tarnauti. Pridurmai Dlugošas įterpia informaciją 
apie lietuvišką pagonybę, teikiančią svarbių žinių 
apie seną lietuvių tikėjimą. Centrinis garbinimo ob
jektas Vilniuje buvusi ugnis, laikyta amžinąja ir kur
stoma dvasiškio žinio, kuris spėdavęs žmonėms 
ateitį. Minimi šventi miškai ir garbinti naminiai die
vai (penates). Toliau Dlugošas pasakoja, kaip lenkai 
kunigai ir daugiau pats Jogaila, "mokėjęs žmonių 
kalbą", mokė žmones tikėjimo tiesų, kalbėti Tėve 
mūsų ir Tikiu Dievą Tėvą.

Pats krikšto altas pagal kronikininką buvo dve
jopai atliekamas: paraardinant į vandenį35 ir pašlak- 
stant vandeniu. Šislcrikštijimo būdas buvo karaliaus 
patvarkymu masinis. Minios buvo sutelkiamos į 
būrius ar trikampius ir krikštijamos, pašlakstant 
švęstu vandeniu. Vyrai ir moterys buvo skyrium 
telkiami ir kiekvienam telkiniui duodamas vienas 
bendras vardas. Vyraans vyriškas, moterims moteriš
kas. Didikai ir aukštesnio kilimo asmenys buvo skir
tingai krikštijami šei>nomis bei giminėmis — pirma 
krikščionišku mokslu apšviesti.

Pagal seną Katalikų Bažnyčioje įsigyvenusį pa
protį pakrikštyti guldavo naują baltą rūbą kaip ne
kaltybės ženklą. Jogaila, laikydamasis to papročio, 
atsivežė gražių vilnonių rūbų iš Lenkijos ir juos da
lijo pakrikštytai liacidžiai. Dlugošas, kaip lenkas 
prieš lietuvius, pasididžiuodamas rašo, kad lietuviai, 
dėvėję tik drobinius drabužius, buvo susižavėję len
kiškais vilnoniais ir iš visur skubėjo krikštytis. O 
1415 m. Konstancos susirinkime Kryžiuočių ordino 
delegatai kalbėjo, jog lietuviai net kartoję krikštą 
keliems rūbamsg)u<i. Taip kalbėjo vokiečiai, tyčio
damiesi iš Lietuvos krikšto, nes jo nepripažino.

Prie aprašyto krikšto Dlugošas pridėjo po
piežiaus UrbonoVI padėkos laišką Jogailai, kur jis 
vadinamas prinaps Christianissimus.

Antrame skyriuje Dlugošas papasakoja, kaip Jo
gaila naikinamospagonybės centro vietoje statydino 
katalikų bažnyčią Sekdamas viduramžių misijomis, 
kur slopinamą pagonybę stengtasi pridengti nauju 
tikėjimu, Jogaila Vii niuje pastatė katedrą toje pačio
je vietoje, kur pagonybės laikais kūrenta amžina 
ugnis ir jos altorius įrengtas ant buvusio dievams 
aukojamo aukuro

35. Universa Lilk'anonim gens et nacio... per dies 
aliųnot dearticulis fidei ... per sacerdotes Polono- 
nnn, magislanie*nper Wladislai regis. qui Linguam 
gentis novfnt.e-doc-ta. šatra baptismatis unda rena- 
ta ėst. Dhigosh X, 160 p.
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PAULIUS JURKUS

ir didesnių kambarių, kurie pri
taikyti didesnėm šeimom.

Vieno asmens buteliai yra Id- 
taip sutvarkyti. Čia į vieną kam
barį sudėta viskas—ir miegama
sis, ir valgomojo kampelis su vir
tuvėle. Tualetuose yra tik dušas, 
vonios nėra. Vonios įdėtos tik di
desniuose butuose.

Visur daug spintų, spintelių, 
stalčių. Patogu pasikabinti, pa
sidėti. Baldai padaryti skonin
gai, dailiai. Ir visas butas atrodo 
skoningai ir moderniai.

Kiekvienas toks butas turi ir 
dideli balkoną. Tai yra didelės 
stiklinės durys, kurias atidaręs 
patenki į gilų balkoną. Langai 
įtraukti į balkonų šešėlį, nes pa
prastai čia būna daug saulės, o 
nuo saulės visi nori pasislėpti, 
kad taip nešildytų.

Pirmame aukšte, pačiame pa
stato viduryje buvo administra
cijos kambariai, budinčiojo sta
lai, restoranas, valgyklos, vir
tuvė. Abiejose pusėse dar buvo 
gyvenamųjų kambarių. Tie butai 
buvo pastatyti tiesiai ant žemes. 
Daug kur viešbučiuose pirmame 
aukšte būna tik administracijos 
patalpos, o čia viskas sudėta įpir- 
mąjį aukštą — ir administracija, 
ir viešbučio kambariai.

Čia ir buvo nesaugiausia, šo
kią antrą ar trečią naktį per tokį 
balkono langą įlipo vagis ir apk- 
raustė du gretimus kambarius. 
Pavogė brangų video aparatu du 

foto aparatus ir pluoštą pinigų. 
Buvo pavogęs ir pasus su kitais 
dokumentais, bet tuos apsigal
vojęs įmetė į krūmus prie vieš
bučio. Nuo čia prasidėjo vagy
sčių istorija, prie kurios sustosi
me vėliau.

Viešbučio pusryčiai
Tokiose kelionėse paprastai 

tenka anksti keltis. Dažnai 7 v. 
ryto jau reikia būti valgomaja
me. Tokiems turistams viešbutis 
paprastai duoda tik pusryčius. Ir 
mes ilgoje kelionėje viešbutyje 
valgydavome tik pusryčius. Šis 
gi viešbutis pusryčiam įrengda
vo švediško stiliaus stalą su val
giais. Pačiam reikia viską pasiim
ti. Buvo dviejų rūšių bulkučių, 
įvairių šaltų mėsų, sūrių, įvairių 
vaisių ir kava. Visame valgoma
jame yra tik vienas tarnautojas, 
apsivilkęs raudonu švarku. Jis tik 
nuima nuo stalų sunaudotus in
dus, kartais kai kam patarnauja.

Atskirai prie valgių yra sudėti 
buteliai su vynu, mineraliniu 
vandeniu ir alumi. Už tuos reikia 
atskirai mokėti. Juos pats pasiimi 
ir išeidamas prie durų budi
nčiam patarnautojui pasisakai, 
ką esi išgėręs. Pusryčių pilnai 
užteko.

Tas pats viešbutis davė ir 
priešpiečius bei vakarienę. Vi
skas buvo panašiai, — bufeto sti
liaus valgių stalas. Visada 
būdavo daržovių sriuba. Italų 
sriubos gardžios ir visų mėgsta
mos. Pietum duodavo ir šiltos 
mėsos, kokios lazanės. įvairiau
sių vaisių. Už tokį valgį 
reikėdavo mokėti 12,000 lyrų, 
tai būtų apie 9.25 dol. visai ne
brangu ir patogu, ir sotu. Šiaip 
miesto restoranuose maistas 
gana brangokas.

Išeinama apsipirkti
Patys kambario įrengimai 

vertė eiti apsipirkti. Čia pat ne
toli viešbučio buvo jau visokiau
sių krautuvių. Italai pripratę 
prie meno, gero skonio, tai ir 
krautuvės įrengtos gražiai, sko
ningai. Ypač gražios drabužių ir 
batų .krautuvės. Žinoma, ir kai
nos ten gražios.

Sekmadieniais ir šiaip šven
tom dienom krautuvės uždary
tos. Atidaros tik kur ne kur esa
nčios mažos krautuvėlės, užkan

dinės. Netoli viešbučio buvo 
didžiulis krautuvių Mokas. Ten 
buvo ir maisto krautuvė, įrengta 
visiškai amerikoniškame stiliuje.

Tik į tokią krautuvę įėjęs, pa
matai, kokią didelę įtaką padarė 
Amerika savo gyvenimo stiliu
mi, savo praktiškumu. Ameriko
niška kultūra čia matoma kiek
viename kampe. Pilna ameriko
niškų cigarečių, gėrimų, Coca- 
Colos. Daug kur krautuvių pava
dinimai užrašyti tik angliškai, 
arba bent languose įrašyta an
gliškai.

Ir ši didžioji maisto krautuvė 
buvo gryno amerikoniško “Su
permarketo” kopija. Pasiimi 
vežimėlį ir pats važiuoji, pats imi 
nuo lentynos ką tik nori. Taip 
nugali kalbos sunkumus, nes ne
reikia prašyti pardavėjo. Kasos, 
kur reikia susimokėti, rengta irgi 
amerikonišku stiliumi, — auto
matai patys nuo linijuotų įspau- 
dimų suskaito, kiek reikia 
mokėti, ir tuoj įregistruoja į 
kasą, Greitai aptarnauja klijen- 
tus ir leidžia juos išeiti. O žmo
nių daugybė — eina, perkasi. Ir 
ką galvoja tie italai, kai čia ame
rikonišku būdu susiperka sau 
maistą. Tikriausiai jie pagalvoja 
— patogu.

Kartais būna sunkiau šį bei tą 
surasti, nes nežinai, kaip ta 
prekė atrodo. Pavyzdžiui, pie
nas ten supilamas į popierinius 
indus, kurie savo išvaizda prime
na amerikoniško stambaus cuk
raus dėžutes. Nė nepagalvosi, 
kad ten gali būti pienas.

Mūsų grupėje buvo tokių, ku
rie taip susipirkdavo gerą 
mėgstamą maistą, pasigaminda
vo savo virtuvėje pagal savo 
skonį ir dar net svečius pavaišin
davo.

*

Iš čia, iš to viešbučio jau kelia
vome visur. Daug kur vežė mus 
mūsų Globus bendrovės autobu
sai. Su jais pervažiavom Vokieti
ją, Šveicariją ir šiaurės Italiją. 
Globus yra turistinė bendrovė, 
įsikūrusi Šveicarijoje, Loganos 
mieste. Savo skyrius turi daug 
kur, turi ir Romoje. Ši bendrovė 
turi savo specialius tarnautojus, 
gidus, kurie važinėja autobuse ir 
viską aiškina, supažindina su 
miestu. Teko taip keliauti per se
nąją Romą, naująją, į Vatikano 
iškilmes, audienciją, Šv. Angelo 
pilį, į lietuvių Šv. Kazimiero ko
legiją. Už atskirą atlyginimą 
nuvežė mus ir į Neapolį, Capri 
salą, Sorento, kitus į Pompėją. 
Atskira jau grynai amerikoniškai 
pasivadinus bendrovė, — Green 
Line, — nuvežė mus į vasaros 
operos atidarymą.

Reikėjo keliauti ir su taksį. 
Viešbučio administracia iškvie
sdavo taksį. Kiti kalbėjo, kad šo
feriai per daug užsiprašo. Mūsų 
šoferis, nekalbėjęs angliškai, tik 
parodė į skaitliuką, Įdek reikia 
mokėti.

Dienos buvo karštos, ypač 
buvo karšta pačiame vidurdienį. 
Romėnai sulįsdavo į savo butus 
pailsėti, tik mes, turistai, plu- 
komės po gatves, senosios Ro
mos griuvėsius, pro imperatorių 
statulas, pro kolonas, vėliavas 
skubėdami per muziejus. Čia 
tiek daug meno, tad ir bėgi ir 
bėgi, nes nori kuo daugiau pa
matyti.

Visa tai surašiau, nes tai su
darė tą aplinką, kurioje mes. 
suvažiavę iš įvairių pasaulio kraš
tų, čia iškilmingai šventėm Lie
tuvos krikšto sukaktį. Skambino 
net kelių bazilikų varpai, giedojo 
lietuviškas giesmes seniausiose 
katedrose. Ir tai visus nuteikė 
pakiliai.

(Rus daugtea)
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KAIP MAIRONIS SUKŪRĖ “DYVIČIO” BALADĘ 
— Susitikimas su Maironiu 1921 metų vasarą —

Susitikimas su Maironiu 1921 
metų vasarą

Praėjusiais metais Darbininke 
buvo spausdinta didoka atkarpa 
apie Maironio kūrybingiausius 
metus, kurie buvo 1895 metais. 
Tas rašinys buvo pradėtas spau
sdinti vasario 7, po dviejų atkar
pų dėl autoriaus ligos buvo nu
trauktas. Grįžta tik birželio 20, 
baigta rugpjūčio 29. viso buvo 
išspausdinta 11 atkarpų.

1 šį rašinį iš Philadelphjijos at
siliepė Snieguolė Jurskytė ir at
siuntė gana įdomią medžiagą, 
kaip jos mama Ona Tallat-Kel- 
psaitė-Jurskienė 1921 metais su-
sitiko su poetu Maironiu netoli 
Laukuvos, prie Dyvičio ežero.

Snieguolė šį motinos pasakoji
mų užrašė 1982 metais, kai buvo 
minima 50 metų nuo Maironio 
mirties ir 120 metų nuo jo gimi
mo. Atsiuntė ir nuotraukų, ku
rios vaizduoja patį ežerą, jų gim
tinės dvarelį, jų gimines. Nuo-
traukos ir padvelkia romantiška 
praeitimi.

Kazys Tallat-Kelpša ir Ona 
Tallat-Kelpšaitė iš Padie- 
vyčib 1923 metais Kaune. 
Kazys tada buvo Lietuvos 
kariuomenės kapitonas, ka
valeristas. Vėliau jis buvo ir 
generolas. Buvo gimęs 1893 
spalio 28, antrojo karo metu 
pasitraukė iš Lietuvos, po 
karo atvyko į Ameriką, gy
veno Clevelande, Ohio, kur 
mirė 1968 m. vasario 22. 
Ona Tallat-Kelpšaitė—Jur- 
skienė, šių pasakojimų au
torė, gimė 1895 m. Jie yra 
vaikai Kazimiero Tallat Kel
pšos (g. 1863) ir Onos By- 
gautaitės (g. 1866) iš
Karūžiškės dvaro prie 
Medvėgalio.

Ona Jurskienė-Tallat Kel
pšaitė 1986 metais per šv. 
Oną savo bute Philadelphi- 
joje.

Ona Tallat Kelpšaitė-Jur- 
skienė gyvena Philadelphijoje. 
Ten dukra ir užrašė šiuos pasako
jimus. Štai jie.

SUSITIKIMAS SU MAIRONIU 
1921 METŲ VASARĄ

Pasakoja Ona Jurskienė- 
Tallat Kelpšaitė

Tai buvo 1921 metų vasarą, aš 
jau antrus metus dirbau Žemės 
Ūkio ministerijoje Kaune ir bu
vau grįžusi į tėviškę atostogų. 
Tuo metu Maironis, apsistojęs 
pas Kaltinėnų kleboną (jo pa
vardės neprisimenu), lankė 
Žemaitijos “šventas” kalvas ir jų 
tarpe norėjo pamatyti Dyvitį 
(Dievytį), esantį prie Laukuvos. 
Dyvičio kalno papėdėje esantis 
ežeras ir jo pakrantėje dvarelis 
“Padievytis” priklausė mano 
tėveliams, Onai ir Kazimierui 
Tallat-Kelpšam s.

Prisimenu, tai buvo liepos 
mėnesio sekmadienis. Sode rin
kome avietes, kai mūsų šimta
mečių klevų apsupton sodybon 
įsuko Kaltinėnų klebonas su 
Maironni.

Maloni staigmena, nes Mai
ronį pažinau ir gerbiau už jo pa
triotines poemas ir giesmes, ku
rios žadino prislėgtą ir nužemin
tą mūsų tautą. Mano šeimoje na
muose buvo vartojama žemaičių 
ir lenkų kalbos, todėl buvau su
sipažinusi su lenkų literatūra. 
Ypač idealizavau tuos rašytojus, 
kurie savo kūrybai medžiagą 
sėmėsi iš Lietuvos istorijos, jos 
papročių, būdo bei gamto
vaizdžių, pavyzdžiui kaip A. 
Mickevičius, J. Kraševskis, M.

Rodzevičiūtė, Vincent Pol ir 
kiti.

Bet Maironis rašė jau lietuviš
kai apie Lietuvos praeitį, kėlė jai 
daromas skriaudas ne tik jos 
priešų, bet ir sulenkėjusių savų
jų. Svarbiausia — Maironis 
tikėjo ir skelbė Lietuvos pri-
sikėlimą. Taip pat apie patį Mai
ronį buvau daug girdėjusi iš savo 
vyriausiojo brolio Kazio (vėliau

Tallat-Kelpšų namas prie Dyvičio ežero. Paveikslą nutapė 
Alfonsas Jurslds, Onos Tallat-Kelpšaitės vyras.

nepriklausomos Lietuvos gene
rolo) pasakojimų, kai jis, dar be
simokydamas komercinėje mo
kykloje Kaune, 1912 priklausė 
prie lietuvių kuopelės, kurią glo
bojo advokatas Leonas, kunigai 
Jakštas ir Maironis. Jie ugdė jau
nime laisvės siekimą ir meilę 
Lietuvai.

Tą sekmadienį turėjome ir 
daugiau svečių. Tai nutarėme 
visi aplankyti Dyvičio kalną.

DYVITIS

Alkų Ir Piliakalnio, — 
Suimąstą* pasakiau: — 
Veik mane pro AukMagir) 
Ir paa DyvttJ veikiau.** — 
„Ar ne aukso užžavėto 
Sveikas ten Ieškot manai? 
Daugel čia dabar ponybės 
Kažko lankosi dažnai. 
Bet ne kalne, karalaitės 
Nugramzdintame dvare,— 
Auksas čia. kaip ir Girgždutėj, 
Užžavėta ežere. 
Ir pats ežeras tviskėjęs 
Ten, už kalno, platumoj; 
Tik paskui, sargybai aukso.

Toj prasimušė lomoj." — 
„Aš ne aukso, — ieškau turtų 
Čia užburtų brangesnių: 
Tie kalnai man daug apsako 
Iš senovės davinių;
Sako, kaip Čia bočiai gynės 
Nuo kryžiuočių kruvinų, 
Kokios giesmės jų giedota 
Tarp tų girtų ir kalnų!" — 
„Iš nemokyto kaimiečio 
Tonai tyčiojas dažnai: 
Argi gal prieš dievo valia 
Prakalbėt kada kalnai? 
Rods, Iš Dyvičio eglyno 
Matos eglė štai toli! 
Ta senutė, būk, tai šnekant!.. 
Tik suprast jos negali. 
Bet to ežero panytė. 
Sakos, klausius valandom, 
Apie praettj ją kalbant

Mano mamytė, našlė, su svečiais 
išvažiavo arkliais aplink, o aš 
kaip visuomet išsiruošiau tiesiai 
laiveliu per ežerą. Maironis pasi
prašė plaukti drauge.

Iš laivelio rodžiau jam 
gražiuosius ežero krantus, 
kairėje Dyvičio esantį Gandų 
kalnelį su senole egle, mano pra
minta “egle karaliene”, kurios 
viršūnė stiebėsi viršum visų kitų 
medžių ir iš toliausiai buvo ma
toma. Atpasakojau jam ežero at
siradimo legendas, apie ežero 
upelius Šventupį, Ižnę, žmonių 
kalbas apie Dyvičio viršūnėje 
stovėjusį aukso aukurą ar stovą 
ir po Žemaičių krikšto paskan
dintą ežere.

Maironis gėrėjosi šio kampe
lio gamtos grožiu ir atydžiai 
klausėsi mano pasakojimų. Vė
liau šalia kitų Žemaitijos vieto
vių Maironis apdainavo ir mano 
numylėtą Dyvitį, įamžindamas jį 
savo baladėje “Dyvitis”.

Fglių aižančioms kartoms." — 
„Vežk mane pas tą Jūratę! 
Plauksme drauge laiveliu: 
Pasakų senutės eglės 
Gal ir aš suprast galiu."

Susimąstęs žiūri mėnuo 
Iš ramių dangaus skliautų; 
Laibas supa mus laivelis 
Tarp siūbuojančių meldų. 
Skamba jaunas dainų aidas! 
Klausos jo aplink miškai: 
Eglei motinai sapnuojas 
Didžio Vytauto laikai. 
Nuo mėnulio pasislėpus. 
Miega slėnyse naktis: 
Nuo kainų, senų senelių, 
šneka amžių praeitis! 
šneka irgi tau, sesute, 
Iš akelių mėlynų!.. 
Bet ne praeitis senoji. 
Tik daug paslapčių jaunų!..

Ko kalnai tie nėra matę 
Amžių praeity margoji 
Ko tas ežeras nesupęs 
Krlkštoiinėje bangoj?! 
Turi Dyvitis daug turtų, 
Daug užburtų paslapčių: 
Daugel pasakų senovės!.. 
Ir šio meto atminčių!..

Ne dėl aukso, čia paslėpto, 
Tik dėl turtų brangesnių 
Puikų Dyvitj pamėgau. 
Vienas žemės vargdienių. 
Pamylėjau, įsidėjau 
Nuo palaimintos dienos 
Eglės pasakas senovės, 
Dainas Lietuvos jaunos!..

1921

Baladėje ta minima “ežero pa
nytė”, “jūratė” tai buvau aš, Ona 
Tallat Kelpšaitė, dabar Jur- 
skienė, aštuoniasdešimt septy- 
nerių metų (dabar jau 92 metų. 
Darb. red.), senos žemaičių šei
mos palikuonė.

Dyvičio ežeras
Dyvičio ežeras ir kalnas yra į 

pietus nuo Laukuvos. Ežero ir 
kalno vardas rasoms įvairiai. Šių 
prisiminimų autorė rašo Dyvitis, 
bet skliausteliuose paminėjo 

‘Dievytis. Lietuvoje išleistuose 
Maironio raštuose rašoma Dyvi
tis, gi čia Amerikoje išleistame 
žemėlapyje rašoma Dievietis.

Ežeras užima 33 ha plotą, jo 
skersmuo 600 metrų, nuo jūros 
lygio pakilęs 154 metrus. Į ežerą 
įteka Šventupis ir Jautkaklis 
upeliai, išteka Viksvė, Ižnė.

Dyvičio kalnas yra 180 metrų 
nuo jūros lygio, 25 metrai nuo 
ežero lygio, (p.j.)

I ----™ - —■

VASARA KVEPIA
ČIOBRELIAIS-.2

Kas visa tai sukūrė?
Kai džiaugies šia gražia sody

ba, architektūra, meno pamink
lais, taip ir klausi savęs: kas buvo 
tas didysis statytojas, organizato
rius?

Tas statytojas yra Tėv. Jurgis 
Gailiušis, OFM, dabartinis vie
nuolyno viršininkas-gvardijo- 
nas. Jis ilgiausiai buvo prancišo- 
nų provincijolu, vienuolyno vi
ršininku, sutapo su šia vieta, 
įaugo kaip plačiašakis ąžuolas.

Kai buvo kuriama Šv. Antano 
gimnazija, jis sugebėjo klasėm ir 
bendrabučiui pastatyti moder
nias patalpas. Pastatė ir didelę 
salę sportui, koncertams, vaidi
nimams. Kai gimnazijai pritruko 
lietuviškos kilmės mokinių, ji 
buvo uždaryta. Jos patalpos 
pamažu pertvarkytos, perdirb
tos į patogius vasarvietės kamba
rius. Ir kiek čia buvo darbo, 
rūpesčio, kol visa atbaigė. Vasar
vietė kurta lietuviams, kad čia, 
prie Atlanto pailsėję, vėl ener
gingai sukti savo vietovių gyve
nimą.

Stato koplyčią
Vienuolynui trūko didesnės 

koplyčios. Senoji koplyčia buvo 
padaryta iš buvusios šokių salės. 
Ji buvo maža, nepatogi. Būtinai 

reikėjo naujos. Tai nebuvo taip 
lengva suorganizuoti, nes dabar
tinis vienuolyno namas yra sti
lingas, liudijąs epochą. Prie jo 
ką nors šiaip sau pastatyti negali, 
atrodys kaip šluota paremta prie 
pianino.

Reikėjo daug drąsos ir suma
numo visa tai organizuojant, kad 
pastatytas būtų originalus meno 
kūrinys. Tai ir padarė Tėv. J. 
Gailiušis, OFM. Architektu pa
sikvietė dr. Alfredą Kulpavičių 
iš Toronto. Jis savo darbą atliko 
kūrybingai, sugebėjo koplyčią 
darniai sujungt su senuoju pasta
tu ir šiame naujame pastate su
gebėjo užakcentuoti modernio
sios architektūros bruožus.

Koplyčia dekoravo dail. Vy
tautas K. Jonynas. Jis sukūrė vi
tražus, altorius, stacijas. Net 
suolai, varpeliai, padaryti pagal 
jo piešinius. Todėl koplyčia yra 
originali, vieninga ir patraukli.

Tą jos grožį pamatai užėjęs 
vienas. Geriausiai ji atrodo kai 
rytmečio saulė apšviečia vi
tražus. Koplyčios galinės sienos 
reljefas geriausiai atrodo vakaro 
saulėje. Tada žėri ir didysis šv. 
Pranciškaus vitražas.

Kai vykdomos tokios statybos, 
paprastai grūste grūdasi senos 

nudėvėtos formos. Tiesiog reikia 
drąsos, kad galėtum atsikratyti 
tom nudėvėtom formom. O šioje 
koplyčioje visa originalu ir nau
ja. Tai ir rodo, kad jos statytojas 
buvo rūpestingas ir sugebėjo pa
sirinkti gerus specialistus, 
kūrėjus.

Naujokynas
Kai augo vienuolių skaičius, 

prireikė dar vieno pastato, kur 
kandidatai galėtų gyventi ir mo
kytis. Reikėjo naujokyno.

Prie vienuolyno netoli garažo 
buvo teniso aikštė. Toje aikštėje 
ir pastatė didoką namą, galu 
atrėmė į vienuolyno kampą. Ar
chitektas buvo amerikietis. Jis 
elgėsi labai atsargiai, panaudojo 
senojo namo ritmą ir pastatė šį 
nemažą namą. Jis turi daug kam
barių, klasių, koplyčią, bibliote
ką, rekreacijos kambarius, Pa
statyta patogiai.

Pastatas sujungtas su senuoju 
namu. Prie senojo namo, toje 
pusėje kur eina durys į garažą, 
pastatytas koridorius. Čia dirbo 
architektas vienuolis, savo darbą 
atliko sąžiningai, nepakeisdamas 
vidaus ritmo.

Lietuvos Madonos 
koplyčia

Šalia didžiosios koplyčios 
kairėje pusėje yra jauki ir puošni 
koplytėlė su didingais dail. V. K. 
Jonyno vitražais. Čia dominuo
jantis vitražas yra Žemaičių Kal

varijos Marija. Viršuje įrašyta 
Lithuania. Tuo simbolizuoja ir 
visą Lietuvą.

Vitražai labai įspūdingi. Koks 
puikus šv. Pranciškus, šv. Anta
nas, Šventosios šeimos vitražas. 
Čia yra skulptoriaus Vytauto 
Kašubos sukurtas Prahos 
Kūdikėlis. Altorių suprojektavo 
architektas Jonas Mulokas, Pasi
naudojo lietuviškų koplytstulpių 
ornamentika, ją padidino ir iš
pjovė iš marmuro.

Vos įžengęs į vienuolyną, rasi 
šešis vitražus, kuriuos sukūrė 
dail. Zenonas Kolba. Jie padaryti 
1952 m. Su jais ir pradėtas namas 
puošti pritaikyti naujai jo pa- 
skirčiai-vienuolynui. Reikia tik 
džiaugtis, kad šiam darbui kvietė 
lietuvius menininkus. Toks lie
tuviškojo meno puoselėtojas ša
lia tėv. Jurgio Gailiušio, OFM, 
buvo ir Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Liurdo ir Kryžiaus 
Kelių statyba rūpinosi Tėv. 
Kęstutis Marija Butkevičius, 
OFM. Prie jų dirbo architektas 
Jonas Mulokas ir skulptorius Vy
tautas Kašuba.

Čia daug lietuviško meno. Tai 
ir padaro sodybą gražią, vertin
gą

Sekmadienio pamaldos
Žmonės mėgsta šį vienuolyną. 

Tai liudija turistai,! kurie čia 
važiuoja ir važiuoja. Sekmadie
niais mišios būna kas valandą. Ir 

kiek daug tada privažiuoja maši
nų. Koplyčia būna pilnutėlė. Ir 
žmonėm tikrai malonu tokioje 
koplyčioje klausyti mišių, pa
mokslų, melstis. Tas lietuviškas 
menas juos kelia aukščiau ka
sdienybės.

Būna ir vakarinės mišios, 
penktadieniais būna mišios ir 
Švč. Sakramento adoracija.

Lietuviškos mišios būna ir pa
prastą dieną ir sekmadieniais po 
visų mišių, maždaug 12:45 v.

Prisiminimų kambaryje

Vienuolyno viršininkas įkur
dino mane kambarėlyje prie 
laiptų. Čia esu buvęs daug vasa
rų. Tai brangių prisiminimų 
kambarys. Kambario langus 
dengia dideli vijokliai. Tik vaka
rinė saulė į jį pažvelgia. Šiaip čia 
vėsu, ramu, patogu. Čia ir rašo
mąja mašinėle gali rašyti kada tik 
nori, niekam nekliudysi.

Čia kadaise buvo šautuvų 
kambarys. Kai didieji šių rūmų 
šeimininkai ir jų svečiai grįždavo 
iš medžioklės, pirmiausiai atei
davo j šį kambarį. Jis ir pritaiky
tas tokiem reikalam. Čia buvo 
stovai šautuvams pastatyti, yra 
ir blėkinė spinta šlapiems dra
bužiams pakabinti. Grindys iš 
plytų. Čia nusivilkę, apsiplovę 
rankas, pereidavo į kitą kambarį, 
kuris dabar vadinamas mėlynuo

ju. Ten yra židinys. Ten tarnai 
atnešdavo kokteilius svečiams.

Tame mėlynajame kambaryje 
dažnai gyvendavo Tėv. Tomas 
Žiūraitis, domininkonas. Malo
nus būdavo kaimynas padrau
gauti, pasišnekėti.

Mano kambarys yra išklotas 
ąžuolo lentom, viršuje ornamen
tuotas, dekoruotas. Visa tai paki
liai nuteikia. Čia sėdėdamas pa
prastai girdžiu durų skam
bučius, kažkur tolimus žing
snius. Priešais mano duris yra 
valgomasis. Kai ten susirenka 
vienuoliai, tai juos labiausiai 
girdžiu. Bet šiaip niekas čia nek
liudo, gali džiaugtis ramybe ir 
klausytis paukštelių.

Kai dar tamsu, pasigirsta pir
mieji paukščių čiulbėsiai. 
Atpažįsti jų balsus. Visada tuo 
pačiu laiku čiulba tie patys. Iš 
čiulbesio gali pasakyti, kad dabar 
4 vai.1 ryto. Paskui balsai vis 
keičiasi, didėja, gausėja. Saulei 
tekant, išgirsti ir varnas. Jos įky
riai šaukia iš medžių viršūnių. 
Labai gražiai čiulba tokie maži 
paukštukai. Lekia greitai ir 
nutūpę ant šakos, tuoj čiulba. 
Mėgsta jie ir šv. Antano statulą. 
Ir ten tupi ir gieda. Atrodo, kad 
šv. Antanas taip gražiai čiulba ir 
žmones linksmina.

(Bus daugiau)
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NAUJAS KUNIGAS
Paprastai džiaugiamės kiek

vieno lietuvio laimėjimu, o ypač 
mokslo srityje. Bet tas džiaug
smas yra dar didesnis sužinojus, 
kad j Kristaus vynuogyną įsiri
kiuoja jaunas, daug žadanatis ku
nigas, nes toks atsitikimas nūdie
niniame išeivijos gyvenime yra 
labai retas.

To džiaugsmo suteikėjas buvo 
Jonas Eduardas Puodžiūnas, 
gegužės 23 kunigystės sakra
mentą priėmęs pranciškonų vie
nuolyne, Burlington, Wisc., iš 
arkivysk. Rembert’o G. Wealan- 
de rankų.

Prieš 27 m. jis gimė Philadelp- 
hijoj. Čia lankė Vinco Krėvės li
tuanistinę mokyklą, turėjo daug 
lietuviukų draugų. Bręsdamas 
pradėjo reikštis kaip gabus akor
deonistas ir ilgoką laiką mielai 
talkino “Aušrinės” tautinių šokių 
grupei. Buvo suorganizavęs net 
savo populiarų orkestrą.

Baigiant arkivysk. Rayan gim
naziją, pradėjo sklisti žinios, kad 
mūsų paslaugusis Jonukas 
ruošiasi tolimesnes studijas tęsti 
kažkur kitur ir ryžtasi įsijungti į 
pranciškonų eiles. Jo atsiskyrimą 
iš mūsų kolonijos skaudžiai iš
gyveno tautinių šokių grupė, nes 
negalėjo surasti kito akordeoni
sto. Matydamas kritišką padėtį, 
Jonukas šokių melodijas įgrojo į 
magnetines juosteles, kurios 
vėliau buvo naudojamos repeti
cijų metu ir viešuose pasirody- 
mose.

Metus ir pusę matematiką stu
dijavo New Yorke. Vėliau tas 
studijas tęsė Marąuette univer
sitete, Milwaukee, Wisc., ir jas 
apvainikavo bakalauro laipsniu. 
Teologines žinias sėmėsi Catho- 
lic Teological Union, Chicagoje, 
ir įsigijo magistro laipsnį. Čia be
studijuodamas, įstojo į pranciš
konų vienuoliją.

Pirmas mišias aukojo St. Al- 
bert the Great parapijos 
bažnyčioje, Burbank, 111. Prieš 
įšventinant į kunigus, čia jis, 
kaip diakonas, darbavosi apie

PADĖKA

Mūsų sūnus kun. Jonas Puodžiūnas, OFM, buvo 
įšventintas j kunigus 1987 gegužės 23 Burlington, Wis., 
ir birželio 7 aukojo pirmąsias padėkos mišias Sv. Andrie
jaus bažnyčioje Philadelphijoje.

Norime išreikšti didelę padėką kun. K. Sakalauskui 
ir kun. J. Degučiui už visą rūpestingumą, suteiktą mūsų 
sūnui Jonui ir galimybes aukoti padėkos mišias Šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Dėkojame kun. K. Stewart už gražų ir 
turiningą pamokslą.

Dėkojame Šv. Andriejaus parapijos vargonininkui V. 
Matoniui, solistei Onai Pliuškonienei, Vytui Maciūnui, cho
rui ir visiems, kurie prisidėjo prie gražaus giedojimo šv. 
Mišių metu.

Dėkojame kun. J. Pakalniškiui, kun. E. Wassel ir kun. 
N. Trela už dalyvavimą mūsų sūnaus iškilmėse. Taip pat 
skiriame didelę padėką Amilijai Plavičiūtei, Šv. Andriejaus 
parapijos šeimininkei, už pavaišinimą kavute ir 
užkandžiais kunigų ir vienuolių, kurie buvo atvykę iš toli
mesnių vietovių.

Taip pat dėkojame visiems giminėms ir draugams, 
kurie, suvažiavę iš tolimų ir artimų vietovių, dalyvavo mūsų 
džiaugsmo šventėje — kun. Jono padėkos mišiose.

Jonas ir Angelė Puodžiūnai

Šv. Kazimiero statula prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos lietuvių parapijos mokyklos. Statulą pašventino vysk. P. 
Baltakis. Nuotr. V. Bacevičiaus

Kun. Jonas Eduardas 
Puodžiūnas, OFM

pusę metų. Nors ir per trumpą 
laiką, suspėjo įsigyti parapiečių 
meilę ir pagarbą. Jis gyvai 
reiškėsi su jaunimu sporte, su 
įdomiais pranešimais pensinin
kų susirinkimuose ir kituose pa
rapijos darbuose. Žmonės 
stebėjosi jo energija, jaunatviškų 
entuziazmu, nuostabiu darbštu
mu. Po mišių jauno kunigo gar
bei buvo suruoštos šaunios 
vaišės.

Nežiūrint kaip gerai bebūtų 
kitur, jį viliojo gimtieji namai, 
buvę draugai. Grižęs į Phila- 
delphią ir čia birželio 7 Sv. An
driejaus bažnyčioje lietuvių kal
ba aukojo padėkos mišias. Prie 
altoriaus jis buvo atlydėtas pro
cesijos, kurioje dalyvavo šeimos 
nariai, draugai broliukai pranciš
konai ir kunigai.

Mišių koncelebrantais buvo 
penki kunigai: Kazimieras Ste- 
wart, Jonas Pakalniškis, Eugeni
jus' AVassel, Kajetonas Sakalau
skas ir Norman Trela, atvykęs iš 
Burbank. Pamaldoms orumo 
teikė sol. Onos Pliuškonienės 
solo atliekamos giesmės. Mišių 
skaitymus lietuviškai atliko kuni
go sesuo Lilija, o angliškai — 
broliai Alfredas ir Edmundas.

Liet. Religinės Šalpos naujojo priestato projektas. Priestatas užims dalį automobilių 
sustojimo aikštės prie Kultūros Židinio. Architektas Antanas Vytu vis. Dabar Liet. 
Religinė Šalpa yra paskelbusi vajų ir išsiuntinėjusi laiškus, prašydama aukų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Siekia išlaisvinti 
Gajauską

JAV kongreso žmonės stipriai 
kelia balsą už politinio kalinio 
Balio Gajausko išlaisvinimą 
Congresional Record” paskelbė 

tuo klausimu senatoriaus Alfon
se M. D’Amato pasakytą kalbą, 
kurioje jis pažymėjo, kad B. Ga
jauskas, žmogaus teisių gynėjas, 
turintis 60 m. amžiaus, buvo iš
laikytas kalėjime 34 metus. Per 
trejus metus nebuvo leidžiama 
niekam jo aplankyti, jau keletą

Gilių minčių lietuvišką pamokslą 
pasakė kun. Stevvart. Jo pabaigo
je padarė anglišką santrauką.
M išiu ąuką atnešė šeinu>§ąąriai J^^tenkpwski.^ Amerikos
Į \bendzai giedamas giesmes „ Lietuvių Tarybos pirm. dr. J. 
juigėsi ir mūsų Vyrų choro, va- 'Valaitis, norėdamas ir toliau 
dovaujamo Vyto Maciūno, na- kongresmeną palaikyti pabal

tiečių draugu, pasiuntė jam ati
tinkamą laišką, drauge užklau
sdamas, kodėl jis šiuo kartu susi
laikė nuo prielankumo pareiški

riai.
Po iškilmingų mišių gražioje 

Rosewood Caterers salėje įvyko 
puikios vaišės, kuriose dalyvavo 
apie 200 kun. Jono gerbėjų. Lie
tuviškai prieš valgį maldą su
kalbėjo kun. Sakalauskas, o an
gliškai — kun. Trela. Pirmasis, 
gražiais žodžiais pasveikinęs 
kun. Joną, įteikė jam Sv. Tėvo 
atsiųstą palaiminimą.

Šiuo metu kun. Jonas Eduar
das Puodžiūnas, OFM, kaip vi
karas darbuojasi Prisikėlimo pa
rapijoj, Wayne, III., t.y. arkivy
skupijoj, kurioje jis buvo įšven
tintas kunigu. Didžiai džiaug- 
tumėse, jei ateityje jis būtų pa
skirtas į lietuvių parapiją. Šiuo 
tarpu sveikiname kunigą Joną ir 
linkime visokeriopos Dievo pa
laimos.

Bronius Vaškaitis 

Pasaulio LietuviųJaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE 13ZL PASAULIO 

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

VARDAS

DĖL KE JONIU INFORMACIJOS

TIKTAI: $1200 USD

LAI TC KELIONIŲ CENTRAS TURI RIBOTĄ SKAIČIŲ VIETŲ SU PAPIGINTOM KAINOM

DRĄSOM ATŽfMETl NORIME KELIAUT' 

į AUSTRALIJĄ GRUODŽIO 17d O 

GRUODŽIO 16d O 

GRUODŽIO 15d O 

V? AMERIKĄ SAUSIO 10d O 

SAUSIO 8d O 

SAUSIO 3d Q

ADRESAS

TELEFONAS
PAGEIDAUJAME $250 — USTATA GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS 

rašykite Tekius iaitc"\ardu 
21521 BLYTHE ST

GANOGA PARK. CA 9130* SKAMBINKITE "COCLECr (213) 838-0571

LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

mėnesių jis negauna laiško. Net 
iš tremties paleistas Andrėj Sa
charovas, žinodamas kaip sun
kios kalinimo sąlygos Perm 36-1 
lagery, užtarė B. Gajauską, 
įrašydamas jo vardą tarp pirmųjų 
kurie turėtų būti paleisti. Šen. 
D’Amato pažymėjo, kad Gajau
skas yra padaręs aukščiausią 
auką už savo krašto žmones, ir 
tai jam labai brangiai kainavo: 
yra atimtos jo pagrindinės žmo
gaus teisės.

Užklausimas kongr. 
Rostenkovvskiui

JAV atstovų rūmuose svar
stant Pabaltijo valstybių laisvės 
dienos paskelbimą, šio reikalo 
šiemet nepalaikė kongresmenas

mo pabaltiečiams.

Amer. Liet. Tarybos internas 
Pabaltiečių komitete

Šią vasarą Jungtiniame Pabal
tiečių Komitete Washingtone, 
kaip Amer. Liet. Tarybos inter
nas, dirba studentas Linas Oren- 
tas, kurio šią tarnybą finansuoja 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Geneologinė biblioteka
Salt Lake mieste, Utah valsti

joje, plečiama geneologinę bi
blioteka. Jos vadovybei krei
piantis į Amerikos Lietuvių Ta
rybą, buvo duota nurodymų 
jiems rūpimais klausimais.

Sovietams priminė 
Lietuvą

Radijo stotis WBEZ liepos 13 
d. Chicagos miesto centre buvo 
surengusi pagerbimą savo pro
gramos vedėjos Sandra Gair. 
Tarp Chicagos amerikiečių radi
jo darbuotojų ir laikraštininkų 
buvo pakviestas ir Amer. Liet. 
Tarybos informacijoje dirbąs 
prel. J. Prunslds. Jis ten sutiko 
du iš sovietų pasiuntinybės Wa- 
shingtone atvykusius tarnauto
jus. Kalbėdamasis su jais pri
minė kalinamus tris lietuvius ku
nigus, kitus kovotojus dėl žmo
gaus laisvės, priminė nebuvimą 
spaudos ir religijos laisvės Lietu
voje, priminė Sibire mirusį savo 
tėvą ir kitus tremtinius. Pri
pažinę buvusias blogybes, jie 
reiškė vilčių dėl Gorbačiovo re
formų, bet sutiko, kad yra prieš 
jį stipri opozicija iš įsigalėjusios 
sovietinės biurokratijos.

Išeiviai rusai primena 
lietuvius

Antikomunistiniai išeivijos ru
sai leidžia laikraštį Novoje Rus- 
skoje Stovo. Čia protarpiais su
minimi ir lietuviai. Pvz. birželio 
20 tas laikraštis įdėjo žinią apie 
popiežiaus Jono Pauliaus II Lie
tuvos jaunimui skirtą laišką, ku
riame skatinamas jaunimas tvir
tai laikytis tikėjimo. Laikraštis 
dar pridėjo prierašą, kad nuo 
1945 iki 1955 m. 4 Lietuvos vy
skupai, 185 kunigai ir 275 kiti 
Bažnyčios tarnai sovietinių įstai
gų buvo įkalinti.

— Vincentas Tiknius ir Algis 
Liepinaitis sėkmingai darbuojasi 
PAV Realtors nejudomojo turto 
pardavimo įstaigoje Berwyne ir 
Ciceroje, patarnaudami savo 
tautiečiams bei kitiems suintere
suotiems žmonėms.

— Lietuvių Muzikų Sąjungos 
seimas įvylts 1987 m. rugpjūčio 
22 d. Chicagoje, Jaunimo centre 
esančiose Žilevičiaus/Kreivėno 
Muzikologijos archyvo patalpo
se.

Seimas prasidės 10 vai. ryto 
su iškilmingomis mišiomis, ku
rias aukos prelatas dr. Juozas 
Prunslds tėvų Jėzuitų koplyčio
je.

Visi, kuriems rūpi lietuviškos 
muzikos reikalai, kviečiami sei
me dalyvauti.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, sunegalavus širdžiai, nuo 
liepos 1 iki liepos 4 buvo pagul
dytas ligoninėje. Ligos metu jam 
laišką atsiuntė prezidentas Rea- 
gan ir jo žmona Nancy, 
linkėdami jam kuo greičiau pa
sveikti.

— Elena lešmantaitė—Der- 
vojedaitienė, plačiau žinoma, 
taip Baltijos Žuvėdra slapy- 
gardžiu, mirė Venecueloje. Jinai 
yra rašiusi eilėraščius ir prozos 
būrinius, kurie buvo spausdina
mi perijodikoje dar Lietuvoje. 
Vokietijoje leido sienlaikraštį, 
ruošė vaidinimėlius, Dviejų da
lų atsiminimų romaną “Gintaro 
frantuose” ir “Gedimino kalno 

pavėsyje” išleido Argentinos 
Lietuvių Balsas 1954 ir 1956.

— Prel. dr. Juozą Prunskį, 
Amerikos Lietuvių Tarybos In
formacijos vedėją, Lietuvių 
Skautų Sąjunga apdovanojo 
Padėkos ordinu su rėmėjo kaspi
nu už teikiamą paramą s kąutijai.

— Toronte profesionalų' ir 
verslininkų sąjungos valdybą 
šiais metais sudaro pirm. V. Jo
nynas, vicepirm. J. Norkus, ižd. 
J. Aukštaitis, sekr. S. Janušau
skas. Naujoji valdyba kviečia vi
sus profesionalus ir verslininkus 
į šią sąjungą įsirašyti.

— Oratorija — muzikinis vei
kalas sukurta poeto B. Brazdžio
nio ir muziko kun. B. Markaičio, 
SJ, bus atlikta jungtinių chorų 
Toronte, Kanadoje, Ryerson in
stituto teatro salėje Lietuvos kri
kščionybės minėjime 1987 lapk
ričio 14. Jungtiniame chore daly
vaus Prisikėlimo, Lietuvos kan
kinių, Hamiltono Aušros Vartų 
parapijų chorai ir Toronto “Aro” 
bei Londono “Pašvaistės” cho
rai.

— Dzūkų draugija, veikianti 
Chicagoje, valdybos posėdyje 
pasiskirstė pareigomis: Vincas 
Grėbliūnas — pirmininkas (3235 
W. 71st Street, Chicago, IL 
60629, tel. 312 436-0366), kun. 
Jonas Borevičius, SJ, — vicepir
mininkas, Stasys Visockas — 
sekretorius Julius Karsas — iždi
ninkas, Antanas Krutulis — 
kultūros reikalų vadovas, Da
nutė Darienė — parengimų va
dovė, Janina Pileckienė — talki
ninkė parengimams ir Birutė Ra- 
zmienė — vadovė ligoniams lan
kyti.

— Lietuvių Katalikių moterų 
draugijos Montrealio skyrius 
savo veiklos 35 metų sukaktį 
minės rugsėjo 20 Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Akade
minėje dalyje dalyvaus solistė 
Gina Čapkauskienė, solistas Ri
mas Strimaitis ir muzikas jonas 
Govėdas.

—- Nauji Darbininko skaityto
jai: H. A. Runge, Hyde Park, 
Mass. Užsakė kitiems: J. Budre- 
vičius. Lake Park, Fla., — B 
Budrevičiui, Biddefbrd, Me.. J 
V. Seppale. New York City — 
A. Seppale, Lexington. K Y 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol Atnaujinant — vi
siems 20 dol metams
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Scena iš “Intimate Admiration”. Vaidina John Neville — An
taną Čechovą, Lucy Peacock — Olgą Knipper.

ALFONSAS NAKAS

ASTUONIOS NEPAMIRŠTAMOS DIENOS 
KANADOS STRATFORDE

Sassoonir Wilfredo Owen, susi
tikimas karo ligoninėje I Pasauli
nio karo gale. Ši visa drama savo
tiškas poezijos rečitalis, žiūrovą 
jaudinąs iki širdies gelmių, net 
ne viską, kas deklamuojama, pa- 
gaunant. Drama baigiasi Owen’o 
mirtimi (žuvimu fronte!) lygiai 
savaitei iki karo pabaigos beli
kus. Neapsakomai puikiai vaidi
na ne tik didelio garso aktorius 
Nicholas Pennell, bet ir Stratfor
de naujokas Henry Czemy. Už 
puikų pastatymą pagyrimo ver
tas ir režisierius Robertas Beard.

Mielai dar kartą žiūrėčiau abu 
pastatymus Third Stage teatre 
— (Romeo and Juliet ir As Tou 
Likę It, ypač pastarąjį. Abu vei
kalai sušiuolaikinti, vaidyba ir 
apranga vaizduojant šio šimt
mečio pradžią. Tai kūrybingo 
režisieriaus, Robin Phillips dar-, 
bas. Trečiasis Shakespeare’o vei
kalas Troilus and Cressida, pa
statytas nepaprastai prabangiai. 
Vaizduoja graikų-trojėnų karą, 
kovojant irgi šiuolaikiniais gink
lais, šautuvais ir patrankom, vie
tomis nuobodokas dėl ilgų mo
nologu, vietomis perpintas vul
garybėmis. Puikiai pasatyta Ca
baret, kaip ir visi kiti režisie
riaus choreografo Brian MacDo- 
nald’o pastatymai. Tik, publikos 
daugumai pataikaujant, irgi be 
reikalo suvulgarintas. Brechto 
MotherCourage, dramaapie 17- 
to šimtmečio Trisdešimties 
metų karą, labai tamsi, šiurpi, 
nepaisant dažnų juoką keliančių 
ironijos ir sarkazmo deimančiu
kų. Nora (dar žinoma pavadini
mu Lėlės namai) ir Vyšnių sodas

Apie pamėgtąjį kanadiškį 
Stratfordo festivalį kartą ar du 
esu rašęs ir “Darbininkui”. Bet 
tai buvo prieš kelerius metus. 
Tuomet dar veikė panašus Šek
spyro festivalis Connecticuto 
Stratforde, taip lengvai pasiekia
mas, tad gal ir gausiai lankytam 
“Darbininko” skaitytojų. Jei 
neklystu, Connecticute šekspy- 
rinio festivalio nebėra. Paskuti
niu metu ima garsėti toks festiva
lis Alabamoj, Montgomery mie
ste, nuo Sunny Hills, FL, kur 
dabar gyvenu, tik už 150 mylių. 
Su juo manau susipažinti atei
nantį rudenį. Yra dar keletas 
šekspyrinių festivalių Jungtinėse 
Valstijose, bet nė vienas tokio 
garso nepasiekė, kaip nuo 1953 
metų veikiąs tos rūšies vasaros 
festivalis On tarto provincijoj. Jo 
pilnas pavadinimas angliškai —r 
The Stratfbrd Shakespearean 
Fe s ti vai Foundation of Canada, 
o adresas betkoldai informacijai 
gauti — Post Office Box 520, 
Stratfbrd, Ontario, Canada 
N5A 6V2.

Jau daugelį metų festivalis 
tęsiasi nuo gegužės pradžios ar 
vidurio, iki spalio galo. Šią vasa
rą pirmieji veikalai pradėti staty
ti gegužės 6, o paskutinių spek
takliai pasibaigs lapkričio 1. Tri
juose teatruose (Festivalio, 
Avon ir Third Stage) bus pastaty
ta 14 veikalų ir įvyks keletas šim
tų spektaklių. Festivalį aplan
kys daugiau kaip pusė milijono 
žiūrovų, jų tarpe apie trečdalis 
iš Jungtinių Valstijų, daugiausia 
iš Michigano, New Yorko ir 
Ohio. Festivalio vieno sezono 
biudžetas siekia gerokai per 
dešimtį milijonų dolerių.

Šia vasarą festivalį lankiau lie
pos 3-11 dienomis. Mačiau 10 
pastatymų: Festivalio teatre 
Broadway miuziklą Cabaret, 
Bertoldo Brechto dramą Mother 
Courage ir Richardo Brinsley 
Sheridano komediją The School 
for Scandal; Avon teatre — 
Henriko Ibseno dramą Nora 
(Ingmar Bergmano adoptuotą), 
Williamo Shakespeare tragiko
mediją Troilus and Cressida, 
Antono Čechmovo pjesę The 
Cherry Orchard (Vyšnių sodą), 
Stephen MacDonaldo neapta
riamo žando veikalą Not About 
Heroes ir Richardo Epp Intimate 
Admiration; Third Stage teatre 
— Shakespeare’o tragediją Ro
meo and Juliet ir komediją As 
You Ūke It. Kodėl mačiau tik 
dešimt, o ne 14. Todėl, kad tuo 
metu tik tiek tebuvo vaidinama, 
o keturi likusieji pastatymai ateis 
liepos antroj pusėj ir vėliau.

{spūdžius apie devynis spek
taklius esu parašęs kitiems laik
raščiams, tad čia bepriminsiu, ką 
mielai žiūrėčiau antrą kartą, jei 
dar šią vasarą proga pasitaikytų. 
Pirmoj vietoj būtų nepilnų dvie
jų valandų, dviejų aktorių tikro
vinė drama (jei taip galima pava
dinti) Not About Heroes. Tai 
dviejų anglų poetų, Siegfriedo 

— tai klasika, kuri ypač mieia 
mūsų, europiečių širdims. Abu 
pastatymai buvo labai pa
trauklūs, įspūdingi.

Tiek trumpai apie kitur aptar 
tus veikalus.

Paskutiniuoju, liepos 11, ma
čiau Richardo Epp dramą In
timate Admiration.I Tai Antono 
Čechovo ir jo žmonos, Rusijos 
teatrų pirmaeilės aktorės, vaidi
nusios ir pagrindines jo (Čecho
vo) veikalų roles, Olgos Knipper 
biografinių faktų mozaika. Anton 
Čechovas Olgą Knipper vedė 
1901, būdamas jau 40 - ties 
metų ir laimingai su ja gyveno 
iki mirties už ketvertų metų, 
nors jis, dėl džiovos, daugiausia 
laikėsi Kryme, o ji vaidino Mask
voje. Dramos pradžioje jiedu 
dar šoka valsą, geria šampaną ir 
dažnai bučiuojasi. Daug kalba 
apie teatrą, apie jo paties veika
lus. Dažnai mini matomai jo ar- galėjo visas kilnias mintis išsaky- 
timą draugą rašytoją Maksim 
Gorių, kitus rašytojus. Vėliau 
Olga jį lanko Kryme jau palie
gusį, nuolat gulinėjantį. Drama 
baigiasi su Antono mirtimi Vo
kietijos kurorte. Miršta ramiai, 
išgėręs taurę šampano...

Čechovo vaidmenį atlieka 
John Neville, tarptautinio masto 
aktorius, dabartinis Stratfordo 
festivalio meno vadovas. 
Skaičiau jį išgirdančią kanadiečio

■ teatro kritiko recenziją. Iš tikro,
■ jis vaidina labai įspūdingai, labai 

“rusiškai”. Čechovu nugrimuo
tas jo ūsais ir barzda papuošias, 
visai taip, kaip programos aplan
ke atspaustame tikrame Čecho
vo portrete. Tik negaliu supra
sti, kad dar džiova nestigdamas, 
vos 40-ties metų amžiaus, ir vai
kščiojo, ir šoko kaip 75-rių metų 
senis. Kieno čia klaida: patyrusio 
aktoriaus -režisieriaus John Ne- 
ville,Tąr šį veikalą režisavusio irgi: 
įžymaus režisieriaus John 
Wood? Olgą Knipper vaidinusi 
Lucy Peacock žiūrovui nekėlė 
abejonių, jog tai puiki teatro ak
torė. Gaila, kad tiek Ibseno No
roj Noros vaidmeny tiek šiame, 
ilguose monologuose čiauškėjo 
neaiškiai, kartais nesupranta
mai.

Aplamai, spektaklis nebuvo 
prastas, tik toli gražu neprilygo 
irgi dviejų aktorių atliekamam 
Not About Heroes pastatymui, 
Intimate Admiration scenoje liks 
iki spalio 30.

Tuo tarpu įdomiųjų spektak
lių atsiminimais gyvensiu iki ki
tos vasaros.

i Šoka Bostono tautinių šokių grupė, kuri atliko programą lie
tuvių dienoje Kennebunkporte tėvų pranciškonų vasar
vietėje.

SUEILIUOTA ISTORIJA, BET NE POEZIJA

K. Žukauskas - Vabalėlis — 
BALTIJA ŠAUKIA”, 1986 m. 

Yucaipa, Calif.
Ši sueiliuotų 133 puslapių 

knygelė neužvardinta poezija, ar 
eilėraščiais, ar kokiu kitu vardu. 
Atrodo, ir pats autorius netikras 
dėl žanro.

Stovyklų Vokietijoje metais 
buvo Prano Lemberto išleista 
eilėraščių knygelė, pavadinta 
irgi “Baltija šaukia”. Šioje naujo
joje — poezijos žymiai mažiau, 
negu anoje.

K. Žukausko - Vabalėlio kny
gos turiny yra visko: apie Lietu
vos praeitį, įvairius miestus, 
tėviškę, apie mūsų tautos grožį 
ir garbę, apie laisvę ir jos neteki
mą... Mintys gražios ir kilnios; 
vietomis juntama autoriaus žino
jimas, inteligencija. Bet jis 

ti ir proza; eilėraščių forma jam 
sunkiai sekasi. Gal ir nesunkiai, 
bet ne labai sėkmingai. Yra ir 
humoristinių eilėraščių; taiklus 
sąmojus, bet forma irgi šlubuoja.

Pradiniam straipsny (ne ei
liuotame) — “Vietoje įžangos”
— autorius lyg ir išsako kūrybinį 
“Credo” bei koncentruoja savas 
pažiūras:

1. Jis nesąs modemus poetas.
2. Stipriai kaltina pačius lietu
vius dėl Nepriklausomybės pra
radimo ir (tėvynėje ir išeivijoje)
— dėl tautinių paminklų panie

RUOŠA TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI

VHI-osios laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės 
meninės dalies vadovai buvo su
sirinkę birželio 8 ir aptarė toli
mesnį šventės pasiruošimą, va
dovų kursus ir nustatė šventės 
repertuarą, kuris nebus keičia
mas. ,

Šiuo metu šventėje dalyvauti 
užsiregistravo 78 grupės, stu
dentų 33, jaunių 12, veteranų 
20, vaikų 13. Iš užsienio: Vokie
tijos —Vasario 16, Anglijos Lon
dono — Lietuva, Brazilijos — 
Nemunas, Argentinos — Min
daugo, Inkaro ansamblis, Argen
tinos Lietuvių Centro Veteranų 
ansamblis.

Jau pradėtos ruošti repertua
ro knygos ir muzikos juostos, ku
rios bus išsiuntinėtos prieš vado
vų kursus visoms užsiregistravu
sioms grupėms.

Landytinis ir Vakaruškos bus 
šokama 6-mis poromis, Ble
zdingėlė 12 mergaičių. Kiti šo
kiai 8-mis poromis. Vaikų šokius 

kinimo. Patrauklus autoriaus I 
rūpestis, bet, vis tik, per stiprūs I 
kaltinimai...

Kukli, primityviai sudėta kny- 1 
gėlė “Baltija šaukia” gal ir turi I 
kiek istorinės reikšmės, tačiau I 
poezijos rinkiniu vargiai ar gali- Į 
ma pavadinti. A. R.

DAIL AČ. JANUŠO 
PARODA

Dail. Česlovas Janušas š.m. 
liepos 18 sulaukė 80 metų. Šiai 
sukakčiai atžymėti lapkričio 14 - 
15 dienomis Kultūros Židinyje 
rengiama jų darbų paroda. Ren
gia Liet. Moterų Klubų Federa
cijos New Yorko klubas.

Dail. Č. Janušas Kauno meno 
mokyklą baigė 1931 m. Mokyto
javo Pasvalio, Šiaulių, Kauno 
gimnazijose, dailiųjų amatų mo
kykloje, buvo tos mokyklos di
rektorius, taip pat kaip dekorato- ___ ___
rius dirbo Kauno valstybiniame I provincijos" padėtis, Vatikano 
teatre.

Gyvendamas pokario metais 
Vokietijoje, plačiai veikė kaip 
dailininkas. Tai p pat ir atvykęs į 
Ameriką, apsigyvenęs New Yor- 
ke, dalyvavo amerikiečių dailės 
draugijose, jų rengiamose paro
dose. Pats rengė savo darbų pa
rodas didesniuose lietuvių gyve
namuose miestuose. Jo kūryba 
turi didelį pasisekimą ir yra žmo
nių mėgstama.

galės šokti 6, 8 ar daugiau porų. 
Tad grupės, turinčios ir mažiau 
šokėjų, galės dalyvauti. Vadovų 
kursai vyks Hamiltone rugpjūčio 
23 - 30.

Kursuose bus mokomi tik 
VIH-tos šokių šventės repertua
ro šokiai. Kai kuriuos šokius pa
rodys Hamiltono Gyvataras ar 
Toronto Gintaras. Kursuose bus 
pereinami visi šventės šokiai, 
įėjimai bei išėjimai. Kursų metu 
bus laiko apžiūrėti šventės salę, 
kad būtų lengviau orientuotis, 
kai gausite savo kvadratų nume
rius.

Kursuose gali dalyvauti 
grupės vadovas ar jo paskirtas 
asmuo, tik vienas nuo grupės. 
Kursų kaina 100 dol., kanadiš- 
kais. Dėl kursų registruokitės 
pas Vida Verbicldenę: 348 Dun- 
combe Court, Burlington Ont. 
L7L 4M4, arba telefonu po 7 vai. 
v. pas Lėlę Kontenienę 416-689- 
8519.

Komitetas ir Vadovai

Atsiųsta 
paminėti

LIETUVOS BAŽNYČIOS V 
TOMAS, Vilniaus arkivyskupija 
II dalis, Vilniaus provincijos 
bažnyčios. Bronius Kviklys. 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidykla, 3001 W 59th St., Chi- 
cago, H 60629. Dailininkas ir 
technikinis redaktorius Petras 
Aleksa. Tiražas 1500 egzemplio
rių. Spaudė M. Morkūno spau
stuvė, Chicago, IL.

Siame tome aiškinama Vil
niaus arkivyskupijos bažnytinės 

teisinis požiūris į esamą situaci
ją

Yra paduota platesnė arkivy
skupijos istorija ir bačnyčių 
aprašymai su labai gausiomis 
iliustracijomis. Aprašytos 82 
bažnyčios bei parapijų veikla, 
suminėta keliasdešimt koplyčių, 
kapinių ir religinių paminklų. 
Paminimos ir arkivyskupijai 
priklausiusios šiaurės rytinės da
lies esančios ar buvusios 7 
bažnyčios, dabar sovietinės Gu
dijos administruojamos.

Nėra aprašyti vienuolynai, 
unitų bažnyčios, nei lenkiškos ar 
gudiškos parapijos, nes tai nebu
vo užplanuota, nors ir egzistuoja 
Vilniaus arkivyskupijos ribose.

Aprašant vietoves yra nusako
ma istorinė vietovės eiga, kokia 
yra bažnyčios architektūra, kas 
buvo tos bažnyčios fundatoriais, 
kokio dydžio parapija, kokių yra 
meninių vertybių.

Tomo gale įdėta plati naudotų 
knygų, perijodikos ir kitokių šal
tinių bibliografija, bendradarbių 
bei rėmėjų sąrašai.

Tome ne tik bažnyčių aprašy
mai telpa, bet yra ir daug vertin
gos įvairių istorinių įvykių 
medžiagos.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS SU
VAŽIAVIMO DARBAI XI TO
MAS. LKM AKADEMIJOS 
LEIDINYS 1987 m. Piazza del- 
la Pilotta 4, Roma. Redagavo 
A. Liuima, S.J. Spausdino “Pli- 
niana” spaustuvė Selci Umbro 
miestelyje (Perugia, Italia).

Vienuoliktojo LKMA suvažia
vimo, įvykusio 1979 rugpjūčio 
31 - rugsėjo 2 dienomis, Jaunimo 
Centre, Chicagoje, darbų tomas 
skirtas Vilniaus Akademijos — 
Universiteto 400 metų jubiliejui 
paminėti.

Darbuose yra atspaustos pil
naties posėdžių ir įvairių sekcijų, 
k.a., teologijos, Lietuvos istori
jos, architektūros ir menotyros, 
gamtos, tiksliųjų ir medicinos 
mokslų ir lietuvių kalbos ir lite
ratūros sekcijų paskaitos. Taipo
gi yra ir viduramžinės misterijos 
“Mijmegeno Marytės” tekstas. 
Misterija buvo suvaidinta rečita- 
tyviu būdu suvažiavimo metu.

Yra suvažiavimo darbų įverti
nimas.

Gaila, kad iš suvažiavimo dar
botvarkėje pramatytų 15 paskai
tų, tik 10 prelegentų redakcijai 
atsiuntė paskaitų tekstus.

Šis suvažiavimo darbų tomas 
atskleidžia įdomių žinių apie Vil
niaus Akademijos — Universite
to raidą.

švenčių proga nusipirkime 
Įietuviškų knygų ir plokštelių 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 - 1351

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei Šventų dienų, nei 
atostogų!

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!
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MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS IR JAUNIMO ŠVENTE
Los Angeles
Šiemet Šv. Kazimiero lituani

stinės šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų užbaigimas ir jau
nimo 31 metinė šventė įvyko 
birželio 7 d.

Po pamaldų bažnyčioje moky
tojai su mokiniais, tėveliai ir visi 
besidomintieji jaunimo veikla 
vyko į salę, kurioje prasidėjo iš
kilmingas mokslo metų užbaigi
mas. Prie garbės stalo susėdo: 
klebonas kun. dr. A. Olšauskas, 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
V. Čekanauskas, LB Vakarų apy
gardos pirmininkė A. Nelsienė, 
vakarinio pakraščio mokyklų in
spektorius L Medžiukas, mo
kyklos direktorius J. Pupius, vi- 
cedirektorė M. Sandanavičiūtė- 
Newsom, buvęs mokyklos direk
torius V. Pažiūra ir tėvų komite
to pirmininkas G. Leškys.

Išdalinami atestatai
Prie gretimo stalo sėdėjo šiais 

metais baigę mokykloje 12 metų 
lituanistinį kursą: Nida Gedgau
daitė, Dalytė Navickaitė ir Pau
lius Viskanta. Jiems buvo įteikti 
mokyklos baigimo atestatai ir do
vanos. Abiturientų vardu atsi
sveikino N. Gedgaudaitė. 10- 
ties metų kurso baigimo atesta
tus gavo: Vilija Zemaitaitytė (pir
moji mokinė), Teresė Giedrai
tytė, Lidija Tompauskaitė ir 
Paulius Mošinskis. Atsisveikino 
T. Giedraitytė, kuri ateinantį ru
denį vyks toliau mokytis į Vasa
rio 16 gimnaziją Vak. Vokietijo
je.

Tada direktorius J. Pupius ir 
vicedirektorė M. Sandana- 
vičiūtė-Newsom pasveikino ir iš
dalino pažymėjimus bei dovanas 
geriausiem skyrių mokiniam. Jie 
buvo: I skyr. A. Dūda, L. Lauri- 
navičiūtė, II skyr. A. Avižienis. 
V. Gulbinaitė ir A. Mulokaitė. 
III skyr. A. Kuolas ir Sakaitė, V 
skyr. V. Tompauskaitė. VI sky r. 
A. Mattis ir E. Nelsas, I ir 10 
sky’r. V. Žemaitaitis ir V. Žemai
taity tė.

Mokykla atsisveikino su dir. J. 
Pupiu, kuris dėl darbo sąlygų iš 
šių pareigų pasitraukė. Kaip pra
nešė parapijos biuletenis, nauja 
direktorė bus Marytė Sandana- 
vičiūtė-Nevvsom, dirbanti dau
gelį metų šioje mokykloje ir su 
ateitininkais. Moky klą šiais mok
slo metais lankė 91 mokinys.

jaunimo šventė. Jaunimo cho
ras padainavo keletą nuotaikingų 
dainelių, pradėdamas tradicine 
daina “Šiandien mūsų šventė” 
(B. Brazdžionio žodžiai, kompo
zicija B. Budriūno). Ypatingai 
gražiai nuskambėjo “Per Klau
sučių ūlytėlę”. Užbaigta buvo 
‘Tėvynės maršu” (žodž. Grigi- 
naitės, muz. G. Gudauskienės). 
Jaunimo choro vadovai — D. 
Varnienė ir muz. A. Jurgutis, 
mokyklos choro — L. Polikaitis. 
Akompanavo O. Barauskienė. 
D. Varnienė pranešė, kad yra

sumanymas parašyti apie mokyt. 
O. Razutienę monografiją nes ji 
daugelį metų darbavosi su jauni
mu ir mirė staiga bediriguodama 
viename jaunimo parengime. 
Kvietė šį darbą paremti.

Po trumpos pertraukos jauni
mas išsirikiavo kieme, vikriai 
pašokdamas apie dešimtį papra
stesnių ir sudėtingesnių šokių. 
Akordeonais grojo J. Aras ir L. 
Polikaitis. Jaunimo šventė * 
baigėsi, sugiedojus Lietuvos 
himną ir nuleidus vėliavas.

Ig. M.

A. A. DR. GEDIMINAS GUDAUSKAS
Gegužės 3 d. Los Angeles 

savo tėvų namuose staiga ne
tikėtai mirė farmacijos daktaras 
Gediminas Gudauskas, išgy
venęs tik 37 metus.

Si žinia nepaprastai greitai 
pasklido mieste ir apylinkėse, 
pasiekdama čia gyvenančius lie
tuvius. Todėl į laidotuvių ko
plyčią susirinko tiek daug žmo
nių. kad negalėjo joje sutilpti.

Gudauskų šeima, apsigyvenu
si Los Angeles, buvo visiems ge
rai pažįstama. Dr. Juozas Gu
dauskas daugeliui yra teikęs me
dicininę pagalbą, o kompozitorė 
Giedra Gudauskienė — gerai 
žinoma savo muzikine kūryba, 
nes koncertuose dažnai girdime 
jos sukurtos muzikos kūrinius.

Be to. a. a. Gediminą daugelis 
pažinojo iš vaikystės dienų, nes 
jis keletą metų šeštadieniais 
lankė lituanistinę mokyklą. Mo
kytojai jį prisimena kaip gabų, 
pavyzdingą, drausmingą mo
kinį. Apskritai jis buvo malo
naus, švelnaus būdo jaunulis. 
Šv. Kazimiero lituanistinę mo
kyklą baigė 1963 m. Bet su lietu
višku gyvenimu ryšių nenu
traukė, nes jis priklausė jūrų 
skautams, ir ne kartą jį tekdavo 
įvairiomis progomis matyti 
gražiai nuaugusį, linksmai nusi
teikusį skautų uniformoje. Tad į 
laidotuvių namus su juo atsisvei
kinti ir pareikšti tėvams, broliui 
ir sesutei užuojautą skausmo va
landoje susirinko daugiau 
mažiau jį pažinojusių.

ar

J-

Jaunimo šventė
Po oficialios dalies prasidėjo

Rožiniai vadovavo prel.
Kučingis, giedojo solistas R. Da- 
bšys, akomponuojant pianistei 
R. Apeikytei. Apie velionio Ge
dimino mokslinius atsiekimus 
kalbėjo prof. dr. L Trečiokas.

Šv. Angelo pilies sode iš dešinės sėdi vysk. P. Baltakis, OFM, 
dr. V. Vasyliūnas, jo žmona — Lilė Šukytė, prof. R. Lamp- 
saitytė-Collors ir kiti. Nuotr. V. Bacevičiaus.

Baigęs farmacijos mokslus dakta
ro laipsniu, jis darbavosi kaip 
profesorius Britų Kolumbijos 
universiteto vėžio ligų tyrinėji
mo institute Vankuvery, kur yra 
dalyvavęs įvairiuose projektuo
se, kad ši liga, kaip žmonijos pa
baisa, būtų nugalėta. Deja, mir
tis kaip nepageidaujama viešnia 
per anksti iškvietė jį amžinybėn, 
sukliūdydama jo ateities užmo
jus.

Bendraklasių vardu atsisveiki
no Z. Tumaitė, o jūrų skautų — 
G. Kaunas. Velionio vardui 
įamžinti Lietuvių fonde aukas 
rinko V. Velža, buvęs LB Santa 
Monica apyl. pirmininkas.

Kitą dieną velionio kūnas 
buvo išlydėdas į Chicagą, kur 
Gudauskų šeima turi pasirūpi
nusi amžinojo poilsio vietą. Čia 
religines apeigas koplyčioje atli
ko kun. L Urbonas. Jo moksli
nius darbus aptarė prof. dr. J. 
Valaitis, pagelbinio lietuvių gy
dytojų vieneto vardu kalbėjo V. 
Tumasojiienė, šeimos vardu R. 
Alrninienė., Koplyčioje giedojo 
solistai G. Mažeikienė ir P. 
Rūta. Vargonais grojo M. Mote- 
kaitis. Tautos fondui aukas rinko 
J. Bagdžius.

A. a. Gedimino kūnas atsigulė 
nuolatiniama poilsiui Chicagoje, 
pamatuotai vadinamama Ameri
kos lietuvių sostine, kur jis kaip 
kūdikis pirmą kartą savo akimis 
išvydo šį pasaulį (1950.1.17). Jo 
netektis tokiame amžiuje paliko 
gilius skausmo pėdsakus ir arti
mųjų ir jį pažinojusių širdyse.

Ig. M

Elena Grudzinsldenė su šeima 90-tojo gimtadienio proga. I-oje eilėje: iŠ k. anūkai dr. 
Gedas M. Grinis, psichologijos doktorantė Jolita Gudaitytė, dr. Asta Grinytė, Arūnas 
Gudaitis; II-oje eilėje: Aldona Dulsldenė, duktė Nijolė Kentienė, jubiliatė Elena Grud- 
zinskienė, duktė Eugenija Treimanienė, dukterėčia Irena Kilienė; Hl-oje eilėje Vladas 
Kilius, žentas dr. Gedas Grinis, duktė Rima Gudaitienė, duktė Aldona Grinienė, 
sūnėnas inž. Rimas Dulskis ir žentas architektas Antanas Gudaitis.

GRAŽI DEVYNIASDEŠIMTOJO GIMTADIENIO 
ŠVENTĖ

Birželio 6 Marco saloje, Flori
doj, O’Shay restorane buvo pa
gerbta Elena Grudzinskienė jos 
90-tojo gimtadienio proga.

Šią šventę Mamytei surengė 
dukterys su šeimomis: Eugeni
ja Treimanienė, su kuria dabar 
gyvena St. Petersburge, Flori
doj, Nijolė ir Valentinas Kentai 
iš Valencijos, Kalifornijos, Aldo
na ir dr. Gedas Griniai iš St. Pe- 
tersburg Beach, Floridos, ir 
Rima ir architektas Antanas Gu
daičiai iš St. Petersburg, psicho
logijos doktorantė Jolita Gudai
tytė iš New Yorko ir Arūnas Gu
daitis iŠ Washington., D.C. Be 
jų dar dalyvavo artimi gimi
naičiai inž. Romas ir Aldona 
Dulskiai iš Cocoa Beach, Flori
dos ir Vladas ir Irena Kiliai iš 
New Yorko.

Po iškilmingų pietų, visi susi
rinko į Regency klubą, kur toliau 
buvo tęsiama šventė. Ta proga 
buvo pareikšti linkėjimai ir per
skaityti gauti sveikinimai: prezi
dento ir Nancy Reagan, giminių 
iš Lietuvos, dr. Kazio ir Dalios 
Bobelių, dr. A. ir dr. E. Milių, 
prof. dr. B. Ciplijauskaitės,

anūkės menininkės Rimos Ken- 
taitės, švogerio majoro Juozo ir 
Viktorijos Gruodžių, inž. Romo 
ir Rūtos Gruodžų, inž. Juozo ir 
Danos Noreikų, sūnėno Vytauto 
ir Elenos Dalangauskų ir kitų gi
minių bei draugų.

Tą sukaktį prisiminti atsiųsta 
ir įteikta ne tik gražiausių gilių, 
bet ir dovanų.

Elena Grudzinsldenė yra 
žinoma kaip menininkė. Ji 
mėgsta tapyti gėles, ypač lietu
viškas alyvas, daryti skulptūras 
iš kriauklių ir vazas, paveikslus, 
lėkštes ir staliukus mozaikos 
technika. Ji priklauso L. D. K. 
Birutės draugijai, Laetuvos Duk
terims. Lietuvių Bendruomenei^ 
ir mielai lanko jų susiriiikiūiust 
Mėgsta skaityti spaudą ir domisi 
pasauliniais įvykiais.

Jos vyras, pulk. Vladas Grud- 
zinskas, 1944 m. buvo nacių įka
lintas Stutthofo koncentracijos 
stovykloje. Po karo atsidūrė Lie
tuvoje ir tik po 20 metų gavo 
leidimą atvažiuoti pas šeimą. 
Deja, atvažiavo su palaužta svei
kata. Po dviejų metų mirė ir yra 
palaidotas Šv. Kazimiero kapini- 
se, Chicagoje.

Elena Gudzinskienė, atvykusi 
į šį kraštą su dukterimis, turėjo 
nelengvą įsikūrimą. Tačiau jos 
ryžtas ir energija padėjo žengti 
nors ir akmenuotu keliu, ir šian
dien, sulaukusi 90 metų, ji gali 
tuo pasidžiaugti.

Jubiliatė, dėkodama už su
ruoštą šventę, dovanas ir sveiki
nimus, gražioj jautrioj kalboj pri
siminė praeitį ir optimistiškai 
pažvelgė į ateitį.

Jubiliatei linkime dar daug 
sveiku ir kūrybingų metų!

Dalyvis

KOMUNISTŲ
LIKIMAS IRANE

KAD DAUGIAU AUKŲ NEBŪTŲ

Lietuvos atstovą prie Vatikano St. Lozoraitį jr. Romoje Kri
kšto jubiliejaus iškilmių metu aplanko A. Pažiūrienė iš Los 
Angeles (viduryje) ir dvi jaunos viešnios — Lietuvos garbės 
konsulo Vytauto Čekanausko dukros, taip pat iš Los Angeles. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

Liepos 2 d. Leningrade nu
mirė nupilietintas ir karo nusi
kaltimais apkaltintas estų kilmės 
amerikietis Kari Linnas. Vie
niems Kari Linnas paliks kaip 
tautos herojus, kovojęs dėl Esti
jos laisvės, kitiems — žmonių 
skerdikas, karo nusikaltėlis. Tas 
skirtingas požiūris prasitęs į to
limą ateitį ir ilgai drums kai ku
rių tautinių grupių santykius.

Mes manome, kad to buvo 
galima išvengti. Jei Linnas iš tik
ro buvo karo nusikaltėlis, tai tas 
turėjo būti įrodyta Amerikos 
teismuose, prisilaikant Ameri
kos teisinės procedūros. Linno 
atveju to nebuvo. Kriminalinis 
kaltinimas buvo sprendžiamas 
civiliniame teisme, o nusikalti
mo įrodymui buvo naudojama 
sovietų KGB pateikta medžiaga. 
Hitlerio sąjungininkai, Estijos 
pavergėjai ir estų tautos naikin
tojai, Sovietų Sąjungai, Ameri
kos teisingumo departamentas 
atidavė savo pilietį.

Kas su Linnu atsitiko sovietų 
kalėjimuose, spėti gali tik tie, 
kurie patys yra buvę KGB tardy
mo kamerose. Tik vienu atveju 
sovietai parodė daugiau žmoniš
kumo už JAV Teisingumo depar
tamento agentūrą OSI, jei tei
singai informuoja jų TASS, kai 
sovietų gydytojai rado Linną ser
gantį septyniomis sunkiomis li
gomis, o tuo tarpu OSI perdavė 
jį sovietams su pilvo žaizdų diag
noze. Ilgą laiką iki deportacijos

Linnas buvo laikomas kalėjime, 
ir Teisingumo departamentui jo 
sveikatos būklė visai nerūpėjo.

Net nežinant, kas iš tikro buvo 
Kari Linnas, — tautos didvyris 
ar karo nusikaltėlis, — tačiau 
jam nebuvo leista apsigynimui 
naudotis civilizuotame pasaulyje 
praktikuojamais teisiniais proce
sais, tuo paneigiant jam žmogaus 
teises, ir jis tapo įtartinos konspi
racijos auka.

Kari Linnas nebuvo pirmoji 
pabaltiečių auka. Pirmoji auka 
buvo prof. Juozas Brazaitis. Tos 
pačios jėgos, kurios sukūrė OSI, 
buvo apkaltinusios ir Juozą Bra
zaitį karo nusikaltimais. Kaltin
tojai niekad nepasirodė dienos 
šviesoje. Brazaitis, didysis hu
manistas, literatūros mokslinin
kas, pedagogas, antinacinės ir 
antibolševikinės rezistencijos 
vadas, sunkiai pergyveno tą bai
sią neteisybę. Serija širdies 
smūgių 1974 lapkričio 28 nuvedė 
jį į kapus.

Kai Algimantui Gečiui atėjo 
kongresmano Joshua Eilberg 
1975 sausio 13 rašytas laiškas, 
kad dėl įrodymų stokos Bra
zaičiui byla nutraukiama, jo jau 
nebebuvo gyvųjų tarpe. Brazai
tis buvo pirmoji įtartinos konspi
racijos auka.

Pabaltiečių ir ukrainiečių or
ganizacijos niekad nesipriešino 
karo nusikaltėlių aiškinimui ir 
teisimai. Buvo tik priešinamasi 
netobulam įstatymui ir piktnau-

diškam netobulo įstatymo taiky
mui apkaltintųjų karo nusi
kaltėliais bylose. Kad nebūtų 
naujų aukų, o OSI jas jau rikiuoja 
į eilę, 95-to Kongreso priimtas 
Public Law 95-549, kitaip vadi
namas Holtzman Amendment, 
turi būti papildytas ar pakeistas.

Apkaltintųjų bylos turi būti 
sprendžiamos Amerikos krimi
naliniuose teismuose pagal 
Amerikos teisines normas. Už 
tokius pakeitimus pilnai pasisako 
visos prie Koalicijos (CCJS) pri
klausančios organizacijos ir taip 
pat centrinės lietuvių bei kitų 
pabaltiečių ir ukrainiečių organi
zacijos.

Koalicija su ekspertų talka 
Holtzman Amendment pakeiti
mus ruošia. Reikės sunkaus dar
bo bei moralinių ir medžiaginių 
resursų, kad tie pakeitimai taptų 
tikrove. Šiuo metu iškilo reikalas 
skubiai pasipriešinti neteisybei. 
Tikime, kad visuomenė šio mo
mento svarbą supras.

Antenas S. Mažeika 
Koalicijos (CCJS) pirmininkas 

ir akcijos koordinatorius

Lietuvos v*davimo darbe 
nėra nei šventų dienų, nal 
atostogų I

Sov. S-gos ambasadoj Irane 
nuo 1977 dirbo KGB agentas 
mjr. Vladimir A. Kuzičkin, pui
kiai mokėjęs Irane vartojamą 
farsi kalbą. Jis buvo ypatingam 
KGB direktorate, kuris vertėsi 
šnipinėjimu, sabotažu ir žudy
nėm. Būdamas Irane, jis keliais 
atvejais bandė su Irane veikian
čia komunistų Tudeh partija nu
versti šachą, bet tai jam nepa
vyko tol, kol Irane atsirado 
ajatola Khomeini. Patariama 
Kuzičkino Tudeh partija pasida- * 
rė uoliausia revoliucijos rėmėja, 
bet Khomeini niekada komu
nistais nepasitikėjo, tačiau juos 
panaudojo savo reikalam kaip 
prityrusius administratorius ir 
organizatorius.

Nepaisant dviejų pakilimų 
tarnyboj, Kuzičkin nusivylė so
vietais ir 1982 susisiekė su bri
tais ir pasidarė jų agentu. 1982 
vasarą reikalai tiek pablogėjo, 
kad Kuzičkin turėjo tuoj pat 
bėgti pas naujus darbdavius. Bet 
jis pabėgo netuščias: kartu atsi
gabeno net dvi dėžes įvairių 
dokumentų, įrodančių, kad So
vietų S-ga visai dominuoja Ira
no komunistų partiją. Tarp do
kumentų buvęs ir planas nužu
dyti Kbomeini.

Britai slapta painformavo 
Iraną apie komunistų planus, ir 
Khomeni 1983 pradžioj smogė 
Tudeh partijai, priversdamas jos 
vadus viešai prisipažinti prie 
krašto išdavimo darbų ir įsaky
damas net 22 vadus sušaudyti. 
Jis, pasikvietęs Sov. S-gos am
basadorių Vii K. Boldirev, 
įteikė jam 18 ambasados tar
nautojų sąrašą ir pareikalavo, 
kad per 48 vai. jie paliktų Iraną.

Gensekretorius M. Gorbačio
vas Kremliuje liepos 1 priėmė 
buvusį JAV prezidentą J. Car- 
terį. Ilgesniame pokalbyje, ku
riame dalyvavo ir buv. SSSR am
basadorius Amerikoje A. Dobry•- 
ninas. buvo paliesta nusiginkla
vimo problemos. Artimieji Rytai 
ir pareikšta J. Carteriui padėka 
už SALT-2 sutartį.
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Caracas arkivyskupas kardinolas Joser Ali Lebrun iškilmingo 
akto dalyviams pristato Šventojo Sosto apdovanotą dr. Vytau
tą A. Dambravą. Viduryje — inž. Br. Deveikis.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA VENECUELOJE
Lietuvių bendruomenė Vene- 

cueloje niekad nebuvo gausi, bet 
per trisdešimt aštuonerius me
tus ji tolydžio mažėjo ir silpnėjo. 
To priežastys: žmonių persikrau
stymai į kitus kraštus, sunkėjant! 
amžiaus našta, mirtys, mišrios 
šeimos, mūsų “bekalbis” jauni
mas ir net mirtis. Kunigas mus 
paliko, tačiau gyvenimas eina to
liau, ir dėl to mes likusieji turi
me dar labiau susiimti ir užpildy
ti tą spragą, kurią jis paliko.

Laimei, turime mūsų tarpe 
keletą asmenų, kurie savo ener
gija ir idealistiniu ryžtu patys 
dirba ir savo pavyzdžiu skatina 
kitus, kad pabustų, išjudėtų ir 
stotų į darbą dėl Lietuvos. Vie
nas veikliausių tautiečių yra Ve- 
necuelos Lietuvių Bendruo
menės garbės pirmininkas dr. 
Vytautas A. Dambrava, kuris ne 
tik redaguoja mūsų žiniaraštį 
Tėvynėn, bet taip pat jo strašurjj Negalima jokiu būdu užmiršti 
snių pilni Caracas dienraščiai, jų VLB Caracas apylinkės garbės
tarpe svarbiausias šio krašto 
dienraštis Ei Universal, kuriame 
jis yra kolumnistas tarptautinės 
politikos skyriuje, La Religion, 

Rašo ir inž. Antanas Šulcas. Jo 
straipsniai visuomet pasižymi 
sklandžiu minčių dėstymu ir 
gražiai išbaigtų kalbos stiliumi. 
Už tad skatiname, kad ir toliau 
mūsų mielas Antanas daugiau 
rašytų apie lietuvių gyvenimą ir 
vargus Lietuvoje ir išeivijoje. Jo 
įsijungimas į bendruomenės 
darbą ir jo šeimos aktyvus daly- 
vąvįgįas VLB ir Katalikų Misijos 
Tarybos darbuose verti pa
sigėrėjimo.

Yra dar keli tautiečiai, kurie 
kartas nuo karto parašo. Būtų 
gera, kad jie nepavargtų ir toliau 
naudotų atliekamą savo laiką lie
tuviams informuoti. Jo daugiau 
kas rašys, juo mūsų spauda bus 
įdomesnė, nes, kad ir vienos 
idėjos vedini, kiekvienas turime 
savo požymį ir požvilgį. Kiekvie
nas rašto žmogus negali leisti 
savo plunksnai rūdyti.

narės Antaninos Klovienės ir jos 
dukters daktarės Jadzytės. Jos 
kaip bitutės, dirba ir pluša. Abi

Ultimas Noticias ir kiti. Jis sten
giasi šio krašto gyventojus pilnai 
supažindinti su Lietuvos
padėtimi ir parodyti žmonėms, 
kiek ir kokių problemų turi kraš
tai, kuriuose komunizmui pa
vyksta pavergti žmones ir prie
varta brukti savo ideologiją.

Tas pats dr. Dambrava be sun
kumų gauna leidimą lietuviams 
pasirodyti televizijoje, paruoš
damas puikią ir detalią informa
ciją moderatoriui kapucinui 
tėvui Manuel Diaz, pagarsėju
siai TV asmenybei, kad plačiai 
nuskambėtų Lietuvos vardas ir 
jos dabartinė nelaimė. Taip pat 
jo ir jo įtakingų draugų pastango
mis Venecuelos Krikščionių De
mokratų Partijos Nacionalinis 
Komitetas priėmė Lietuvą, Lat
viją ir Estiją liečiančią rezoliuci
ją. Tai pirmas toks Baltijos val
stybes liečiąs politinis dokumen
tas (o drauge ir įsipareigojimas) 
Venecuelos istorijoje.

Dabartinis VLB centro val
dybos pirmininkas Henrikas Ga- 
vorskas nuoširdžiai sielojasi 
mūsų bendruomenės likimu ir 
gan dažnai atvažiuoja iš Maracay 
į Caracas tartis ir ieškoti būdų 
padėti bendruomenės aktyvui 
efektyviau reikštis savo veikloje, 
o specialius projektus dažnai ir 
stambesnėmis aukomis remti. Jo 
asmenyje turime ir VLIKo atsto
vą, kuris laiko savo pareigą pri
pažinti ir remti visus, kam rūpi 
Lietuva ir lietuvių tautos liki
mas.

Julius Vaisiūnas yra taip pat 
nusipelnęs mūsų bendruomenei 
dėl paruošiamų žinių, praneši
mų ir straipsnių, kuriais jis sten
giasi informuoti kitų kraštų lietu
vių bendruomenes apie Vene
cuelos lietuvių veiklą. Jis tęsia 
savo žmonos a. a. Aleksandros 
Vaisiūnienės su pasišventimu 
atliktą spaudos darbą. Vaisiūnas 
bendradarbiauja Tėvynėn ž><a- 
raštyje, suprasdamas informaci
jos ir informavimo svarbą. Ačiū 
už jo pastangas. 

jos yra mūsų bendruomenės 
garbė ir pasididžiavimas.

Yra ir daugiau, kurie dirba. 
Vieni daugiau, kiti mažiau. Yra 
betgi diduma, kuri, susirūpinusi 
savo reikalais, bendruomenei, o 
drauge 4r Lietuvai nugarą atsu
ka. Ir jie yra reikalingi. Reikia 
jų ieškoti ir juos raginti, nors kar
tais ir po nuoširdžiausių pastan
gų ir gautų padėkos žodžių, 
mūsų kviestieji tautiečiai 
kažkodėl nepasirodo ir tautinės 
pareigos neatlieka. Nesunku su
prasti, koks yra nusivylimas 
tiems, kurie aukojasi dėl savp 
Tėvynės, bet pamato, kad kiti 
nieko nenori daryti. Tai veikia ir 
į stipriųjų moralę, apsunkindami 
jų darbą. Kaip gali patikėti vene- 
cueliečiai kriminaliniu komunj- 
stų elgesiu, jei lietuviai, kurie 
patys matė komunistų terorą, 
dabar tyli. Tautinei pareigai 
vengti pasiteisinimo nėra.

Kiekvienas žmogus turi teisę
laisvai pasirinkti gyvenimo 
būdą, kaip jam patinka. Tačiau 
istorija žmones, kurie savo gyve
nime nieko gero nepadaro, juos 
“peržengia”, eidama tolyn. Ki
tais žodžiais pasakius, juos laiko 
beverčiais, juos baudžia. Mes, 
lietuviai, turime specialias pa
reigas padėti savo Tėvynei ir ten 
likusiems namiškiams, juo la
biau, kad mūsų Tėvynė yra sun
kioje padėtyje: rusai nori lietu
vių tautą sunaikinti. Todėl mūsų 
rūpestis ir visos jėgos turi būti 
skiriamos Lietuvai. Kaip padėti? 
Yra daug būdų, tik “pakratyki- 
me” savo sąžinę ir smegenis tik 
šildykime apledėjusią savo širdį.

Baigdamas noriu priminti 
kun. Vytauto Pikturnos žodžius 
paimtus iš jo knygos “Šviesa ir 
gyvenimas”. Jis rašo: “Mes, gy
vendami už Lietuvos ribų, savo 
tautai turime atiduoti ne ašaras, 
tarsi prie lavono, kurio negalima 
prikelti, bet gyvos tautos stipri
nimą savo darbu, ištekliais, 
šauksmu už nutildytuosius.”

Vincas Baronas

ATREMKIME SOVIETINĘ PROPAGANDĄ
Sovietų Sąjunga nuo 1940 

metų Lietuvos okupacijos visais 
būdais siekia įtvirtinti Lietuvos 
aneksijos pripažinimą. Tam tik
slui ji išnaudoja įvairias kultūri
nio apsikeitimo, žmonių bendra
vimo (People to People), asme
niškų apsilankymų ir kitas pro
gas. Pavyzdžiui, Lietuvos meno 
ansambliai ir pavieniai meninin
kai yra siunčiami užsienin kon
certuoti atskirai ar grupėje su ki
tais sovietų ansambliais, rengia
mos “Lietuvių Dienos”, lietuviai 
skiriami sovietų delegacijų na
riais ar net jų vadovais.

Lietuvių Dienas” rengia So
vietų Sąjungos draugystės su ki
tais kraštais draugijos. Pernai to
kios dienos įvyko Prancūzijoje, 
Liuksemburge, Belgijoje, kur 
Maskva skleidė savo propagandą 
apie Lietuvą ir panaudojo Lietu
vos meno ansamblius pade
monstruoti susovietintą lietuvių 
kultūrą ir Lietuvos susiliejimą su 
Rusija. Pavyzdžiui, ansamblio 
“Lietuva” koncerto Paryžiuje 
programoje buvo net astuonios 
rusų dainos ir šokiai, o ansamblio 
dalyviai, apsirengę rusų tauti
niais drabužiais, pašoko kazokų 
šokį, tarsi, anot pranešimo, 
norėjo nukonkuruoti Mojsieje- 
vo ar Raudonosios armijos an
samblius.

Belgijoje "Lietuvių Dienos” 
programai atlikti buvo atvežtas 
Rasos” ansamblis. Kartu atvyko 

okupuotos Lietuvos "kultūros 
ministras” J. Bielinis ir kiti so
vietų statytiniai. Juos lydėjo so
vietų ambasadorius Belgijoje, 
Nikitinas. Oficialios kalbos buvo 
pasakytos rusiškai ar prancūziš
kai. Net Lietuvos "kultūro mini
stras” netarė žodžio lietuviškai.

Kartais sovietams patarnauja 
jiems palankūs arba naivūs 
žmonės. Tokiu patarnavimu rei
kia laikyti šių metų vasario

mėnesį Madisone, Wisc., su
rengtą festivalį (Soviet Friend- 
ship FestivaI), užmezgant ryšius 
tarp Madisono ir Vilniaus miestų 
(Sister Cities Program). Šio festi
valio metu Lietuva buvo parody
ta sovietinėje šviesoje greta kitų 
sovietų pavergtų tautų. Gegužės 
mėnesį laukiama Vilniaus vyk
domojo komiteto pirmininko 
(burmistro) apsilankymo.

Vakarų šalys šiuos sovietų ap
sikeitimus su užsieniu skatina ir 
todėl tokie renginiai neišvengia
mi. Mes turime juos panaudoti 
Lietuvos tikrąjai padėčiai išgar
sinti ir sovietų propagandai 
atremti. Tam tikslui reikia kon
taktuoti tokių programų 
rengėjus, vietos spaudą, radiją 
bei televiziją ir pateikti jiems tik
rą informaciją apie Lietuvą. Ati
tinkama literatūra turėtų būti 
dalinama ir tokių renginių lanky
tojams.

Turime atsiminti, kad, jei mes 
patys nesirūpinsime skleisti tie
sos apie sovietų okupuotą Lietu
vą ir atremti sovietų propagan
dą, niekas kitas už mus to nepa
darys.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Valdyba

Liudytoja* Patacko byloje 
pasiųstas j Čemobilj

Biuletenio USSR News Brief 
(1987.11.15) žiniomis, Algirdas 
Patackas turėjo būti teisiamas 
sausiui baigiantis. (Kovo 6 d. Vy
tautas Skuodis telefonu pranešė 
iš Vilniaus, kad Patackas buvęs 
paleistas vasario mėnesį ir jo 
byla esanti nutraukta.) Anot biu
letenio, Patackas buvo kaltina
mas pagal Lietuvos Baudžiamojo 
Kodekso 68-tą straipsnį ("antiso- 
vietinė agitacija ir propaganda*’). 
Jam buvo primetamas dešimties 
savilaidos leidinių platinimas.

Baltimorės arkivyskupas William D. Borders ir Šv. Alfonso parapijos klebonas kun. 
A. Dranginis koncelebruoja mišias Lietuvos krikšto jubiliejaus proga.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Paminėta krikšto sukaktis

Kiekviena lietuviška parapija 
turi savo ypatingas pamaldas, 
atlaidus, procesijas, gražius pa
pročius. Turi ir parengimų, kur 
žmonės suėję maloniai pra
leidžia kelias valandėles su se
niai matytais pažįstamais.

Baltimorės lietuviai turi vieną 
iš gražiausių bažnyčių visame 
šiame mieste. Ją vadina “Galinga 
maldos pilis”. Ilgus metus pir
madieniais ir antradieniais čia 
būna Stebuklingojo Medalikėlio 
novenos pamaldos, kuriose mal
dininkai dalyvauja iš visos Balti- 
morės ir net prien^iesčiu. Jie 
maldauja Marijos pagalba*. Jau 
51 metai, kaip jų giesmės ir mal
dos aidi bažnyčioje. Ne vieno 
maldininko maldos buvo išklau
sytos. Tai įrodo gauti padėkos 
laiškai.

Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais per visą dieną būna įstaty
tas Švč. Sakramentas. Pamaldos 
baigiamos rožančiumi ir Švč. 
Sakramento palaiminimu.

Gegužės mėnesio pirmą sek
madienį būna rožančiaus žygis. 
Į Šv. Alfonso bažnyčią maldinin
kai susirenka 3:30 v. popiet. Ke
turi vyrai neša Marijos statulą. 
Procesija eina aplink bamyčią. 
Kalbamos visos rožančiaus dalis, 
viena dalis kalbama ir lietuviš
kai. Baigiama pamokslu ir Švč. 
Sakramento palaiminimu.

Kiekvieną pirmą šeštadienį 
daug maldininkų dalyvauja atsi
teisimo valandoje. Nuo 1 iki 2 v. 
kalbamas rožančius, giedamos 
Marijos giesmės, meldžiamasi 
už nusidėjėlių atsivertimą.

Gegužės antrą sekmadienį per 
lietuviškas pamaldas 8:30 
meldžiamasi už mirusias ir gyvas 
motinas. Po 11:30 v. mišių būna 
metinė procesija Marijos garbei. 
Nešama Marijos statula, gieda
mos Marijos giesmės lietuvių ir 
anglų kalba. Pamaldos baigia
mos Švč. Sakramento palaimini
mu.

Birželio pirmą sekmadienį 
būna šeimų komuniją. Kiekvie
nais metais prisimenami ir 
birželio tragiškieji įvykiai. Pa
maldos būna 11:30. Klebonas 
pritaiko pamokslą, lietuvių ir an
glų kalba primena kitiems anas 
tragiškas dienas.

Krikšto sukakties 
minėjimas

Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis gražiai buvo paminėta 
birželio 14, sekmadienį. Mišias

neskaitant LKB Kronikos. Pro
kuratūra tikėjosi, kad jos pagrin
dinis liudytojas būsiąs Juozas 
Prapiestis, bet jis atsisakė duoti 
norimus parodymus. Tada jis 
buvo pašauktas į armiją ir pasių
stas į Čemobilio apskritį.

(Elta)

koncelebravo arkivyskupas Will- 
iam Borders ir kun. Antanas 
Dranginis. Prie altoriaus stovėjo ' 
Lietuvos kryžiai, kuriuos iš lie
tuvių muziejaus atnešė Algirdas 
Grintalis ir jo žmona Kathy. Prie 
Šv Juozapo altoriaus buvo 
didžiulis arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio paveikslas. Lietuviškas 
mišias giedojo Dainos choras Pa
mokslą pasakė kun. Antanas 
Dranginis. Jis kalbėjo apie tas są
lygas, kai Lietuva buvo apkrikš
tyta ir apie palaimintąjį Jurgį 
Matulaitį. Po mišių arkivyskupas 
Borfes W
teikia reikalingų malonių Lietu
vai pakelti tokius vargus ir perse
kiojimus.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo vaišės. Jas parūpino soda- 
lietės ir Švč. vardo draugijos vy
rai. Scena buvo papuošta lietu
viškais kryžiais ir rūpintojėliu. 
Visus pasveikino kun. Antanas 
Dranginis ir pakvietė kalbėti 
Juozą Gailą.

Jis pirmą pasveikino arkivy
skupą, padėkojo už dalyvavimą 
pamaldose, jam įteikė Nijolės 
Sadūnaitės knygą “A Radiance in 
the Gulag”. Angliškai kalbėjo 
trumpai, kiek ilgiau kalbėjo lie
tuviškai, ką tai reiškia krikštas 
lietuvių tautai.

Arkivyskupas padėkojo už ma
lonų priėmimą, atsiprašė, kad 

Albertas Juškus, lietuvių melodijos radijo vedėjas Balti
morėje, ir jo žmona Angelą įteikia arkivysk. William D. Bor
ders aukas per mišias, kai buvo minima Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis birželio 14.

negali ilgiau būti, nes turi daly
vauti kitose mišiose.

Išėjus arkivyskupui, žmonės 
irgi ėmė skirstytis.

Marinų šventė
4-tos Amerikos marinų divizi

jos veteranai birželio 22 - 27 die
nomis susirinko Baltimorėje. 
Seimą baigė mišiomis, kurias au
kojo buvęs marinas kun. Antanas 
Dranginis. Mišios buvo Šv. Al
fonso bažnyčioje. Giedojo vete
ranų choras “Balladiers”. 
Pradėjo “My Buddy” ir himnu. 
Prisiminti draugai, kurie žuvo 
karo laukuose. Ne vienam tai iš
spaudė ir ašarą. Pamokslą pasakė 
kun. A. Dranginis. Pamaldos 
baigtos: ■marinų himnu.

Petronėlė Rakauskienė, nau
jos kartos lietuvė, po sunkios li
gos mirė Sv. Agnietės ligoninėje 
liepos 4. Prie lovos buvo sūnus 
Jonas, dukros Valerija, Janina ir 
Angelė. Kelias dienas prieš mirtį 
ji buvo be sąmonės. Velionė 
buvo malonaus būdo moteris. 
Kol sveikata leido, dalyvavo lie
tuviškuose renginiuose ir ragino 
vaikus taip daryti, buvo uoli Sv. 
Alfonso pamaldų lankytoja. 
Buvo susirūpinusi, kad per jos 
laidotuves būtų lietuviškas kuni
gas. Taip ir buvo — gedulingas 
mišias aukojo kun. A. Dranginis 
Šv. Alfonso bažnyčioje. Palaido
ta liepos 7 Loudon Park ka
pinėse. Nuliūdime liko minėti 
vaikai su savo šeimomis ir kiti 
giminės.

Jonas Obelinis
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ŠEŠTOJI PABALTIEČIŲ JAUNIMO STOVYKLA
Paskaitos aktualiais klausimais. Siūloma 

Išleisti naujus vadovėlius, Įsteigti bendrą cen
tre Londone, o Berlyne — muziejų.

vietų Sąjunga, aplankęs ne vieną 
Rytų Europos kraštą, išstudi
javęs tų kraštų istoriją.,

Jis iškėlė mintį apie galimybę 
Berlyne įsteigti Baltų muziejų, 
o Londone — Baltų centrą. 
Abiejuose kraštuose pabaltiečiai 
turi šiuo metu svetimų naudoja
mus pastatus ir žemę. Yra būtina 
sudaryti vadovaujančią valdybą, 
kuri galėtų palaikyti ryšius su po 
visą pasaulį išsibarsčiusiais Pa
baltijo kraštų atstovais.

Be to, jis pats numatęs kitais 
metais sukviesti Pabaltijo kraštų 
diplomatinių misijų atstovus iš 
viso pasaulio kraštų. Jų radęs net 
Naujojoje Zelandijoje bei Ko
lumbijoje.

Silvestrs Lambergs, latvis, pa
sidalino mintimis, kaip jis rengia 
radijo transliacijas, kur vyrauja 
muzikinė programa. Jo many
mu, reikia kitataučius šviesti, 
mokyti apie save, vienas iš tinka
miausių būdų ir yra muzika.

Vakarų programa
Vakare būdavo kitos turinin

gos programos, dainos ir šokiai. 
Penktadienį buvo vakaras — 
“Lietuva skaidrėse”. Daug kas 
pamatė Lietuva visai kitokią, 
negu jie buvo matę. Nenuosta
bu, nes turistai ne viską suspėją 
pamatyti, ne visur jiems ir

Birželio 11 į latvių stovykla
vietę prie New Hempshire, 
Naujojoje Anglijoje, rinkosi trijų 
Pabaltijo kraštų atstovai: lietu
viai, latviai ir estai į pabaltiečių 
jaunimo stovyklą. Ši tradicija su
sirinkti visiems pabaltiečiams 
nėra sena. Idėja gimė prieš 6 
metus.

Šiais metais stovyklautojai rin
kosi keturiom dienom. Laiko ne
daug, kai norima daug nuveikti. 
Čia renkamasi ne tik poilsiauti, 
bet norima bendrai aptarti rūpi
mus klausimus, kaip padėti 
aniems kraštams, kuriuos dau
guma pažįsta tik iš kelių tenai 
praleistų dienų.

Dienotvarkė buvo perpildyta 
paskaitomis, diskusijomis bei 
laisvalaikio renginiais.

Pati stovyklavietė yra labai 
gražioje kalvotoje vietoje, maži 
išsibarstę nameliai, čia pat nedi
delis ežeras, jauki koplytėlė. Pa
skaitų klausyti sueidavo į seną 
kluoną.

Ketvirtadienis — pirmoji sto
vyklos diena. Ji buvo skirta atvy
kimui, senų pažinčių atnaujini
mui, jau naujų užmezgimui.

Kalba Estijos ir Latvijos 
pasiuntiniai

Penktadienį nuo pat ryto pra
sidėjo paskaitos ir diskusijos. 
Stovyklos atidarymo proga 
kalbėjo Estijos ir Latvijos atsto
vai — Aarand Roos ir Janis 
Lūsis.

Jie plačiai paaiškino, kokias 
funkcijas atliekia Pabaltijo pa
siuntinybės Vakaruose. Diplo
matinės misijos atstovauja savo 
krašto vyriausybes ir yra atsakin
gos už jų ateitį...

Didelio dėmesio susilaukė 
Amerikos latvių sąjungos visuo
meninės informacijos direkto
rius Ojars Kalninš paskaita. Pa
skaitai tema jam pasiūlė sovietų 
spauda. Pasirodo sovietai 
pradėjo būkštauti dėl trečiosios 
pabaltiečių kartos įtakos poli
tinėse bei visuomeninėse sfero
se. Jų įtaka didėja tose šalyse, 
kur jie gyvena, ir taip pat jų tėvų 
gimtinėje. Šioje kartoje yra daug 
gydytojų, teisininkų, mokslinin
kų bei menininkų, kurie Vaka
ruose susilaukia didelio pri
pažinimo. Be to, jaunimas akty
viai dalyvauja visuomeniniame 
išeivijos gyvenime, stengiasi 
dažniau lankytis Pabaltijo kraš
tuose.—

Kalninš pastebėjo, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, Va
karų Europos bei Rytų Europos 
kraštų mokyklose dėstoma isto
rija apie Pabaltijo kraštus, tačiau 
vadovėliuose pateikti faktai nėra 
tikslūs ir dažnai būna pasenę. Jis 
siūlė išleisti naujus vadovėlius, 
pasirūpinti, kad užsienyje 
leidžiamuose enciklopedijose ir 
almanachuose būtų tikslios 
žinios, turime pasinaudoti kai 
kurių tautiečių užimamomis įta
kingomis vietomis, turime daly
vauti aukšto lygio simpoziumuo
se, pasitarimuose. Kiekviena to
kia proga turime reikalauti, kad 
liautųsi rusifikacija Pabaltijo 
kraštuose. Bendrai, reikia steng
tis kuo daugiau informacijos per
duoti apie Pabaltijį.

Kalninšo paskaitą gražiai pa
pildė lietuvių atstovė Asta Ba
nionytė. Ji kalbėjo, kaip prieiti 
prie kongresmanų, kaip surinkti 
žinias apie juos, kaip eiti ir drą
siai kalbėti.

Nustebino jaunas 
advokatas S New Yorko

Bill Hough, Jaunas advokatas 
iš New Yorko, visus nustebino 
savo žiniomis ape Pabaltijo kraš
tus, jų diplomatinės misijas, tu
rimas žemes bei pastatus. Jis taip 
pat gana gerai susipažinęs su So- 

leidžiama nuvažiuoti.
Kitą vakarą buvo laužas su tų 

kraštų dainomis, žaidimais. Sto
vyklautojai su pakilia nuotaika iš
siskirstė, tikėdamiesi kitais me
tais vėl susitikti.

Tikėsime, kad neleisime žūti 
toms puikioms idėjoms, kurios 
iškilo per tas keturias dienas. Vi
skas priklauso nuo mūsų pačių. 
Viskas yra mūsų rankose. Reikia 
ne žodžiais, bet darbais įpra
sminti savo buvimą.

Lina Žilionytėą 
Rima Silėnaitė

PRIERAŠAS
Birželio 14, sekmadienį, buvo 

ekomeninės pamaldos N. H. so-. 
stinėje Concord prie Laisvės 
varpo. Pamaldose dalyvavo ir 
lietuvis pranciškonas tėv. Rafae- 
lis Šakalys, atkalbėjęs reikiamas 
maldas.

Pabaltiečių jaunimas su plaka
tais demonstravo Laisvės varpo 
aikštelėje, prie varpo latviai 
sudėjo visą eilę baltų kryželių. 
Kiekvienas simbolizavo latvį di
sidentą, ištremtą į Sibirą ar kitur 
įkalintą.

Šias apeigas paminėjo vietos 
ir Bostono Radijo stotys. Latvių 
laikraštis “Laiks” įsidėjo platų 
aprašymą su nuotraukomis, o 
latvė Inara Punga, latvių draugi
jos Connecticute pirmininkė, 
angliškame laikraštyje išspausdi
no straipsnį, kad Amerikos spau
da turi daugiau dėmesio skirti 
Pabaltijo valstybių reikalams.

Pabaltiečių jaunimo ekomeninės pamaldos prie NH vastybi- 
nių rūmų Concord mieste. Iš k. Amerikos latvių jaunimo 
sąjungos pirmininkė Vigta Terauds, estas Martin Suuberg, 
Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM praveda maldą, latvė Inara Suu
berg (ištekėjusi už esto Eric Suuberg) — BYC pirmininkė.

LIETUVA ŽMOGAUS 
TEISIŲ VADOVE

Daugiau kaip 600 žmogaus 
teises ginančių organizacijų iš
vardinta šiemet Amerikoje išėju
sioje knygoje Human Rights In
ternet Directory: Eastem Euro- 
pe and the U SSR. (Žmogaus Tei
sių Tinklo Vadovas: Rytų Europa 
ir SSRS.) Knygą paruošė Har
vardo Universiteto Teisės Insti
tuto rėmuose veikiantis neprik
lausomas žmogaus teisių doku
mentacijos ir informacijos cen-
tras, Jo steigėjai yra įsitikinę,
kad norint ginti žmogaus teises, 
būtina naudotis tikslia ir greita 
informacija.

Pabaltijo šalims skirti 28 kny
gos puslapiai. Skaitytojas trum
pai bet tiksliai supažindinamas 
su modernia jų istorija. Įvadinia-

GYDYTOJAS - UROLOGAS 
W. DVORKINAS
Inkstų, MaptontaldM, pūsles ir 
prastino Ugos, lytinių orga
nų Ngos Ir impotencija

ADRESAI:
10 Esst 21 Strsst, 2nd Aoor 
Nsw York, N.Y. 10010 
Tai. 212 254 - 0707

>000 Bay Pkway, Office C 
Braoktyn, N.Y.

2333 Morris Avė., 
Office 15 B 
Union, NJ, 07003 
Tol. 201 607-9505

me žodyje apie Lietuvą rašoma, 
kada jos okupacija iššaukė 
dešimtį metų užsitęsusį pasi
priešinimą sovietiniam režimui. 
Opoziciniai sąjūdžiai Lietuvoje 
vėl pasirodė po 1970 metų. Ne
paisant nesiliaujančios KGB ak
cijos ir aršių bausmių, Lietuvoje 
pasirodė 17 pogrindžio leidinių. 
Vadovo nuomone, savilaidos su
mažėjimas pastaraisiais metais 
gali reikšti, jog lietuviai disiden- 
tai, tapo atsargesni, ar kad
valdžiai pavyko apriboti infor
macijos tėkmę; tai nereiškia, kad 
lietuvių savilaida jau būtų iš
sisėmusi.

Lietuvos “neoficialių organi
zacijų” skyriuje aprašoma Hel
sinkio grupė ir Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komitetas. į 
“Tautos teisių grupių” sąrašą pi
kiuotas Nacionalinis liaudies 
frontas, Lietuvių laisvės lyga, ir 
kt. Po antrašte “Organizacijos ki
tur” rašoma apie Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą, 
Amerikos Lietuvių Tarybą, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę ir 
kitus lietuvių politinius, visuo
meninius bei informacinius susi
vienijimus užsienyje. “Žmogaus 
Teisių Vadovas” bus svarbus 
įrankis visiems tų teisių 
gynėjams. Pabaltiečiams ši kny
ga primena, kad jie užsienyje 
turi gerą būrį sąjungininkų.

(Elta)

-- -------

1987 rugpjūčio 14, Nr. 30 • DARBININKAS • 9

Kantatos premjeros metu jungtinis choras su orkestru solistais ir dirigentu.

“KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA”

Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejui atžymėti Montrealyje, 
Kanadoje, buvo sukurta bene 
pirmoji išeivijoje religinė kanta
ta. Jai žodžius parašė poetas 
Henrikas Nagys, o muzika 
sukūrė kompozitorius Aleksan
dras Stankevičius.

Kantatos premjera įvyko 
gegužės 23 Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, dalyvaujant so
listams — Ginai Čapkauskienei, 
iš Montrealio, Slavai Zemelytei 
ir Vaclovui Verikaičiui, abu iš

-r ; >..^yort.c <i>rrrr';* >£■»:’< ' ■

PAS LIETUVOS AMBASADORIUS ROCKFORDE

Ona ir Jonas Keraminai, gali
ma sakyti, dar yra naujokai Rock- 
forde, Illinois valstijoje. Jie ilgą 
laiką gyveno New Yorke ar jo 
apylinkėse. Tačiau darbo reika
lais Jonas Keraminas prieš 
maždaug 5 metus buvo perkeltas 
į Rockfordą ir čia apsistojo.

Pernai jis išėjo į ankstyvą pen
siją, tačiau darbų jam ^atsiran
da namuose. Jis tuoj pat pasidir
bo didžiulį koplytstulpį, panašų 
į tą, kurį paliko Commack mie
stelyje prie New Yorko. Pasidir
bo ir avilius, užveisdamas bičių 
ir dabar pažįstamus apdovanoja 
medumi. Taip pat įrengė ir šu
linį su lietuviškais ornamentais, 
kurių galima dar rasti ant namo 
iš lauko pusės ir iš vidaus.

Visai neseniai pagamino ne
šiojamą 5 pėdų aukščio kop
lytstulpį, kurį nuveža į įvairias 
tautines parodas, kuriose Lietu
vos vardą jau nepirmi metai gar
sina jo žmona Ona. Neseniai 
Rockforde S v. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje buvo Lietu
vos krikščionybės 600 metų 
minėjimas ir per jį šis koplyt
stulpis buvo išstatytas.

Krikšto minėjimas 
Lietuvoje

Pagrindinis Lietuvos krikšto 
jubiliejaus minėjimas buvo 
birželio 27 Sv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Vilniuje. Liepos 
mėnesį buvo kiti du minėjimai 
Marijampolėje — Kapsuke ir 
Kernavėje.

Marijampolėje minėjimas 
buvo liepos 11 - 12. Tai buvo 
surišta su palaimintojo Jurgio 
Matulaičio altoriaus pašventini
mu ir jo pagerbimu. Tas apeigas 
atliko vysk. Juozas Preikšas. Jis 
atlaikė mišias ir pasakė pamok 
slą.

Krikšto sukakties minėjimas 
buvo kitą dieną, sekmadienį 
Jam vadovavo arkivyskupas Liu
das Povilonis. Jis koncelebravo 
mišias su penkiais vyskupais ir 
apie 70 kunigų.

Toronto, ir Antanui Kebliui, iš 
Montrealio.

Chorą, apie 70 asmenų, su
darė Aušros Vartų, Sv. Kazimie
ro parapijų, “Pavasario” chori
stai. “Gintaro” ansamblio daini
ninkai ir Ottawos mergaičių dai
nos vienetas “Ramunėlės”.

Grojo 20 asmenų simfoninis 
orkestras. Dirigavo pats kompo
zitorius. Choro paruošimui talki
no muzikė Mme Madeleine 
Roch.

Kantatoje šešios dalys: 1. 
Protėviai, 2. Kryžius ir kalavijas:

Ona ir Jonas Keraminai, anksčiau gyvenę Long Island, N.Y., 
veiklūs Rockfordo, 111., lietuviai, garsina lietuvių vardą tame 
mieste. Nuotr. Ed. Šulaičio

Beje, be Onos Keraminienės 
neapsieina nė vienas didesnis 
tarptautinis renginys. Ji turi 
didžiulę lietuviškų suvenyrų bei 
tautodailės kolekciją, kurią 
dažnai išstato įvairiose parodose. 
Taip pat dažnokai kviečiama da
lyvauja mokyklose, kuriose kal
ba apie Lietuvą, jos kultūrą ir 
pan. Apie ją dažnai rašo vietinė 
spauda, rodo televizija. Neper
dedant galima pasakyti, jog ji 
viena padaro daugiau negu visi 
Rockfordo lietuviai, kurių jau 
mažokai yra belikę, kartu 
paėmus.

Neseniai buvo proga vėl apsi
lankyti Keraminų svetingoje so
dyboje Rockfordo pašonėje. Vi-

Kemaveje minėjimas buvo 
liepos 19. Šiai parapijai sėkmin
gai vadovauja prel. Česlovas Kri
vaitis, kuris labai išpuošė šią isto
rinę vietą, pasistatė labai gražią 
menišką kleboniją. J Kernavę 
susirfoko apie 4 tūkstančius 
žmonių. Netilpo net bažnyčioje. 
Čia iškilmėm vadovavo Kaišia
dorių vyskupas V. Sladkevičius, 
(eš)

Rikių daina,Motinos rauda, Mal
da, 3. Lietuvos krikštas: Kristaus 
žodžio sulaukus, Krikšto 
giesmė, 4. Baudžiauninkai, 5. 
Raudotinė ir 6. Prisikėlimo him
nas.

Iliustruotu atskiru leidiniu yra 
išleista kantata, kur yra ne tik 
lietuviškas tekstas, bet ir verti
mai. Anglų kalbon vertė — 
Arūnas Staškevičius, o prancūzų 
— Rytis Bulota. Yra ir pagrin
dinės gaidos. Leidinio kaina 7.00 
dol.

Tenka pagirti sumanytojus, 
kantatos kūrėjus, atlikėjus ir 
rėmėjus tokiu jubiliejaus įpra
sminimu ir džiaugtis nauju mu
zikiniu veikalu.

sada miela pasimatyti su svetin
gais ir maloniais šeimininkais ir 
pažinti jų nuveiktus darbus pa
skutiniu metu. Tenka palinkėti, 
jog jie nepavargtų ir darbuotųsi 
ilgus metus! E. S.

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

Dar yra vietos lietuvių kalbos 
kursuose, kurie vyksta nuo 
rugpjūčio 16 iki 23 jaunimo sto
vykloje Dainavoje. Kursuose 
gali dalyvauti pradedantieji, 
pažengusieji, suaugę ir jauni
mas.

Registracijos reikalais skam
binti: vid. Vakaruose — studijų 
savaitės vadovui J. Masilioniui, 
tel. 312 585 - 2629; rytiniame 
pakrašty Br. Krokiui 215 617 - 
0397.

Mokestis už kursus ir pragy
venimą — 90 dol..

Studijų savaitėje dalyvaus 
Paryžiuje studijas baigę aktoriai 
pantominikai ir pademonstruos 
įvadą į šios rūšies meną. Vienas 
iš jų mokvsis lietuvių kalbos.

B. K.
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| Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1987 M KELIONĖS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienu — 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 dienu — 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 dienu — 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 dienu — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 915VV — rugsėjo 15-25 — $1,479

V ilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTI B4oūRS

293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166

(617) 965-8080

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

Išėjės negrįžti, M. Katiliškis gyvenime ir kūryboje, 
; redagavo V. Kelertienė.

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
Whenthe Soviets Came... by R. R. Raid $12.00
An Introduction to the History of Lithuania by A. 

Budreckis, $5.00.
Samogitia by Chas. T. Pichel. $8.00
The Baltic Nations by Br. Kasias $12.00
Faces of Two Worlds by A. Kezys (Album), $12.00.
Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

11207.
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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 kefonę 
į Lietuvą jums siūlome ir šį kartą.

15 DIENŲ GRUPĖ Į LIETUVĄ IŠVYKSTA — SPALIO 1 Iki 18
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. Westem Avė.

Chicago, IL 60843
Tai. (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 35 dol.; 
A. Šapokos, Lietuvos istorija, 18 
dol.; P. Jurgėlos, Lietuviškoji 
skautija, 12 dol.; A. Kučo, Ame
rikos lietuvių istorija. 10 dol.; A. 
Škėmos, Raštai, III t. 10 dol.; J. 
Brazaičio. Raštai. L II- III ir IV 
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.

A. Rubšys — islamas, religija, 
kultūra, valstybė. 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.

k 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. 4 dol.
B. Ramanauskas — Broliai 

pradėkim. 8 dol.
B. Ramanauskas — Aš savo 

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

kaus dvasios spinduliavimas, 3 
dol.

K. Bučmys — Gegužės 
mėnuo. 2 dol.

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

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 — Išlaisvinimo 
teologija, 5 dol.

Lietuvių Enaciklopedijos pa
pildomas 36 tomas, 35 dol.

A. Maceina— Dievo avinėlis, 
3.50 dol.

NMUIEIMMMSM

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso proga kviečame visus 
papiginta kaina skristi t 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. Australiją (Sidney, Melbourne, Brisbane, Cairns), 

Naująją Zelandiją (Aukland, VVelhngton. 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 gražinant žemiau duota 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 ($100) 

|U<MJV7»S THE CONVENTiON AJRUNE

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

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

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

metai, 3 dol.
V. Alantas — Svetimos pa

gairės, 2 dol.
P. Narvydas — Gimtinės ta

kais. 2 dol.

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persinnrimui 1 dol.).

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

$' ,695.00
$1,795.00
$1,769.00

ČįT INTERNATIONAL 

RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja 
1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

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

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

Kviečiame skubiai registruotis!

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o / Boston’o 
IšChicago’s 
Iš Cleveland’o 
Iš Detroit’o
išTampa'os - . . , — $£83frOQ~.
Iš Los Angeles Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaito 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

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

DEXTER PARK 
PHARMACY O

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

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

WJ£ DICI X\į

296-4130

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
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

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 62 milijonai doleriu.

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

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certlflkatus, 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 Richmond Hill 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 suteiktos vėliausios Informacijos.
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“at large”, tai už jį turi teisę bal
suoti visi Bostono miesto gyven
tojai. Tai palanki išrinkimo 
aplinkybė, nes jį gali remti visi 
lietuviai, nepriklausomai nuo to, 
kurioje miesto dalyje jie gyvena.

J. Caspero išrinkimo 
reikalu

Bostono lietuviai rimtai suju
do išrinkti Bostono miesto tary
bos nariu lietuvį Juozą Casperą, 
ligšiolinį Bostono miesto mokyk
lų komiteto rinktą narį. Tuo rei
kalu sudarytas komitetas iš
siuntė apie 1,200 laiškų lietuvių 
ir anglų kalba. Tais laiškais visi 
raginami įsijungti j Juozo Caspe
ro išrinkimo akciją savo darbu, 
balsais, lėšomis ir kitų paskatini
mu remti lietuvio kandidatūrą.

Laiške tarp kitko sakoma: 
“Sėkminga rinkiminė kampanija 
reikalauja daug darbo ir, žino
ma, lėšų. Ne visi galime prisidėti 
darbu arba balsuodami, tačiau 
gausiai aukoti turėtų kiekvienas 
lietuvis. Kritikuoti mes mokame 
visi, bet dabar laikas parodyti, 
ką ištikrųjų mes sugebame. Tik 
vieninga, gausi parama suteiks 
galimybę mūsų kandidatui 
laimėti. Šioje sunkioje kovoje 
kiekvienas balsas yra svarbus 
kiekviena auka yra reikalinga“.

Juozas Casperas yra kandida
tas ne vienoje kurioje rinki
minėje apylinkėje, bet viso mie
sto apimtimi — “City wide ar

Parengimas.
J. Caspero naudai

Juozo Caspero išrinkimas Bo
stono miesto tarybos nariu parei
kalaus apie 100,000 dol. Aišku, 
vieniems lietuviams sudaryti to
kią sumą būtų sunkoka. Bet šiuo 
reikalu lietuviams į talką ateina 
amerikiečiai, kurie stipriai remia 
Juozo Caspero kandidatūrą ir 
nori, kad jis būtų išrinktas. Vis 
dėlto lietuviams reikėtų sutelkti 
bent $20,000 dol. Tuo tikslu su
darytas komitetas skelbia vajų ir 
rugpiūčio 30 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos salėje organizuoja parengi
mą, kurio dalyviai prašomi bent 
50 dol. aukos. J vajų gali savo 
įnašais įsijungti taip pat tie, ku
rie dėl vienų ar kitų priežasčių 
parengime negalės dalyvauti.

Laisvės Varpo koncertas
Tradicinis Laisvės Varpo ru

dens koncertas įvyks rugsėjo 20 
d. 3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje.

Jame programą atliks Los An
geles lietuvių vyrų kvartetas, ku-

ris dideliu pasisekimu yra kon
certavęs ne tik šio krašto dauge
lyje lietuvių kolonijų, bet net 
Australijoje. Tai bus dar vienas 
didelis kultūrinis įvykis Laisvės 
Varpo 34-tų metų veikloje.

Bet jis surištas su labai di
delėmis išlaidomis. Vien jo 
programos atlikėjų kelio išlai
dos atseis apie pusantro tūksta
nčio dolerių. O kur dar kitos 
koncerto išlaidos: kaip salė, rėk
iama ir 1.1. Todėl koncerto proga 
leidžiama koncerto programos 
knygutė į kurią priimami sveiki
nimai, skelbimai, o taip pat pagal 
įnašo dydį bus įrašyti koncerto 
garbės rėmėjais, rėmėjais ar tal
kininkais visi tie, kurie koncerto 
rengimą parems pinigais.

Pirmaisiais to koncerto garbės 
rėmėjais be raginimo savo inicia
tyva įsijungė Justina ir Aleksan
dras Dubauskai iš Cambridge. 
Tai gražus pavyzdys kitiems.

Rugpiūčio 30 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių ri
jos trečio aukšto salėje Juozo Ca
spero kandidatūrai remti komi
teto ruošiamas parengimas, ku
riame dalyvaus ir kalbės pats 
kandidatas Juozas Casperas.

Lietuvių komitetas Bostone išrinkti Joe Casper į Bostono miesto tarybos narius. Iš k. 
Vytautas Jurgėla. Gintaras Čepas, Asta Karosienė, kandidatas Joe Casper, Birutė 
Skabeikienė, Algis Skabeikis ir pirmininkas Česlovas Kilius.

Mielam Kolegai

SIMUI VELBASIUI
mirjs, Lietuvos valstybinės operos solistei Alei 
Kalvaitytei ir visiems artimiesiem reiškiu gilią 
užuojautą.

Vincė Jonuškaitė - Zaunienė

Nepriklausomos Lietuvos Kariui, Savanoriu i-Kūrėj u i

ANTANUI RAMANAUSKUI 
iškeliavus j Anapilį, žmonai Izabelei, sūnui ir dukrai 
su šeimomis, seseriai Bronei Spūdienei ir kitiems šei
mos artimiesiems ten okupuotoje Lietuvoje ir čia 
reiškiu gilią užuojautą ir jungiuosi į šeimos liūdesį.

Žinių tikslumas
Mūsų spaudai skirtos visuo

meninio ir kultūrinio pobūdžio 
žinios turėtų būti ne tik neuždel- 
stos, bet taip pat galimai tik
slesnės. Mes nevisuomet turime 
galimybę patikrinti gautas 
žinias, tad dažnai tenka pasi
tikėti tais, kurie jas pateikia. Jei 
žinia nėra pilna, tai ji keistokai 
nuskamba, iškreipdama įvykio 
vaizdą ar neatskleisdama jo rei
kšmingų bruožų.

Pavyzdžiui, liepos 23 d. Bo
stone įvyko Pavergtųjų tautų sa
vaitės minėjimas, kuriame daly
vavo ir kalbėjo valstijos senato 
pretidentas VVilliam Bulger, 
pat| aukščiausias amerikietis 
tame minėjime, bet gautame 
pranešime nebuvo tai nurodyta, 
nors jame buvo pažymėta, kad 
miesto mero Flynn atstovu buvo 
Kovvalski. Aišku, tai padary ta ne 
iš blogos valios, bet tik per neap
sižiūrėjimą. Vis dėlto tai sudarė 
didelį tos žinios minusą.

narės: O. Andriulionienė, T. Le- 
veckienė, I. Nenortienė, R. 
Petrutienė, E. Ribokienė, S. Ša
tienė ir G. Treinienė.

Bostono skyrius veiklos 
dešimtmetį minės 1988 metais, 
nes pradėjo savo veiklą 1978 
metų rudenį. Šiuo metu skyriaus 
valdybą sudaro: S. Šatienė, R. 
Manomaitienė, Z. Krukonienė, 
J. Aukštikalnienė, V. Margai- 
tienė ir R. Janulaitienė.

Po vasaros atsotogų tauto
dailininkai pradės veiklą daly
vaudami visuotiniame narių me
tiniame suvažiavime, kuris vyks 
Antano ir Anastazijos Ta
mošaičių sodyboje Kingston, 
Ontario, rugsėjo 19-20. Ta pačia 
proga bus ir tautodailės parodos 
uždarymas.

Lapkričio 7-8 savaitgalyje pir
mininkė Saulė Šatienė įrengs ke
turių lėlių rinkinių parodą Cle- 
velande, LB rengiamose Lietu
vių Dienose.

Pirmasis renginys — K. Bra- 
dūno poezijos rečitalis ir tauto
dailės paroda — įvyks lapakričio 
15, skemadienį, 3 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių dr-jos II aukšto 
patalpose.

Rudenį yra taip pat pramatyti 
juostų audimo ir ąuiltų kursai. 
Grudžio 6 Bostono tautodaili
ninkai planuoja surengti dides
nio masto rankdarbių mugę.

(G.G.)

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

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

Spalio 4 d. 2 vai. popiet 
Šv. Kryžiaus katedroje Mišios 
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.

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

Spalio 18 d. Los Angeles lietu
vių dramos sambūrio vaidinimas 
“Valdovas”, rengiamas Tautinės 
Sąjungos Bostono skyrius.

Spalio 23 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje inž. dr. J. Gimbuto iliu
struota paskaita “Lietuvos 
bažnyčių ir varpinių tipologija”, 
rengiama Lietuvos krikšto 
minėjimo komiteto.

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

Lapkričio 15 d. 3 vai. popiet 
K. Bradūno poezijos rečitalis ir 
tautodailės paroda Lietuvių Pi
liečių d-jos II aukšto patalpose. 
Rengia Bostono LTI skyrius.

Lapkričio 22 Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakties 
minėjimas, rengiamas LKV S- 
gos Ramovės Bostono skyriaus.

Lapkričio 28 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje Bosto
no lietuvių tautinių šokių 
sambūrio 50 metų veiklos 
minėjimas.

BnnKavmmi
Postoge poid both umys

Kazimieras Bačauskas
RENGINIAI

Tautodailininkų veikloje

A. A.
ANTANUI RAMANAUSKUI

mirus, jo sūnui Vyteniui su šeima bei kitiems artimie
siems reiškiam nuoširdžią užuojautą.

Nerimantas ir Onė Karosai 
Benius ir Gražina Mačiuikai

Lietuvių tautodailės institu
tas. kurio centras yra Kanadoje, 
šiais metais švenčia 10-ties metų 
veiklos sukaktį. Šia proga Nemu
no galerijoje, Gananoąue mies
telyje, Ontario valstijoje, nuo 
birželio 27 iki rugsėjo 19-20 sa
vaitgalio vyksta didelė ir įvairi 
tautodailės paroda.

Iš Bostono skyriaus šioje paro
doje dalyvauja net septynios

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.

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

Thnt's uuhot BMKIIIG-BVinMis
Greitai, pritinamai, privačiai, magiai, nemoka
mai. Tai taupymas paltu So. Boston Savlnga |____

Bank bedu. Ar {umtrslfcla pinigus padėti | ban- 
ką ar Juos atsiimu Iii galite atlikti namie bot 

kuriuo laiku. Joty aluntą gavpa, bankas tuo) h
traukia suną Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl- 

mat, kad JOsą pinigai auksinusiu.

i P,ocen*u*’' EsHF leidžiamus|Ptyroų. \»
'Dėl lengvo taupymo bQ- .»

do per paltą skambinkit Wr.
Donahue 288-2500 ffj 

arba raiykit paduotais adresais. ™

-.m ui dz>ni*i

A. A. 
JULIJAI BANKOVICS

staiga mirus, jos seseriai Malvinai Klivečkienei, mūsų 
klubo valdybos narei, su šeima ir visiems kitiems ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko klubas ir valdyba

A. A.
JULIJAI BANKOVICS

staiga mirus, jos seseriai Malvinai Klivečkienei su šei
ma Ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Marija Lušienė 
Henrika Graiiūnienė 
Elzė Barčiauskienė 
Andielė ir Petras Petraičiai 
Pranė ir Petras Ąiuolai

Mielam Bičiuliui
A. A. 

STEPUI MACKEVIČIUI
mirus, jo žmonai Aldonai ir kitiems artimiesiems reiš
kiu nuoširdžią užuojautą.

Aleksandras Daunys

Ilgamečiu! parapijos choro dalyviui
A. A. 

BRONIUI STRIMAIČIUI
staiga mirus, jo žmoną Teresę, dukrą Genutę, mamytę, 
seses, brolius ir visus gimines ir artimuosius širdingai 
užjaučia ir kartu liūdi

Netv Hareno Sv. Kazimiero
parapijos choras ir vargonininkas

ADAI ŠILIMIENEI
mirus, jos dukteriai Lilei, žentui Arnoldui, anūkams 
Ričardui Ir Andriui reiškia gilią užuojautą Ir kartu liūdi

Cape Cod LB apylinkės 
valdyba ir nariai

"South Boston"? 
Savings Bank], 

"illTiYS THf LUDCR .

ALFKtO W AKCMUIALO S'MHT

— _ MtMOtn

^iijber tĮdidays”
1987 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

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

Spalio 6-23 — Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 
Helsinki 1 —$1725.00

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

Registracijos, Informacijoi reikalu skambinkite: 1 - 800 —
722 -1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1 - 617 - 268 - 
8764.

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brookiyn, N.Y. 11207

Radakci|a.........4710) 827*1352
Adm In istr......... (718) 827-1351

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. 4718) 235-5982 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)......... (718) 827-9845
Salės adm..........(718) 235-8388

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
ir kun. Edis Putrimas rugpjūčio 
10 išvyko į Lenkiją. Pradžioje 
lankys Punsko lietuvius, paskui 
važinės po Lenkija. Į Nevv Yorką 
grižta rugpjūčio 31 d.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas, su žmona 
rugpjūčio 11 išvyko į Aliaską, kur 
gyvena jų sūnus. Ten jie atosto
gaus porą savaičių, daugiausia 
laiko praleis žuvaudamas.

Solistės Lilijos Šukytės kon
certas Kultūros Židinyje bus 
spalio 3. Šiuo koncertu Nevv Yor- 
ke bus paminėta Lietuvių Fondo 
25 metų veiklos sukaktis.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje nauji mokslo metai pra
dedami rugsėjo 5 įprastinėje vie
toje, Kūdikėlio Jėzaus parapijos 
pradžios mokykloje, 111 St. ir 
85 Rd. Richmond Hill, X. Y. Mo
kyklos vadovy bė ir taip pat Lie
tuvių Bendruomenė prašo visus 
tėvus, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų, leisti ir j lituani
stinę šeštadienio mokyklą.

Tautos šventė bus paminėta 
rugsėjo 13, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje ir 
salėje.

Šią savaitę Kennebunkporte 
prasidėjo ateitininkų sendraugių 
stovykla — studijų ir poilsio sa
vaitė su atskira programa. 
Rugpjūčio 8, atidarant sendrau
gių stovyklą, buvo koncertas, 
kurio programą atliko kompozi
torius Jeronimas Kačinskas ir 
Barkley muzikos mokyklos trio. 
Rugpjūčio 14, penktadienį, bus 
solistės Ginos Capkauskienės 
koncertas. Stovykla baigiama 
šeštadienį, rugpjūčio 15.

Pranutė ir Petras Ąžuoilai 
rugpjūčio 8 išvyko į Kennebunk- 
portą, kur pranciškonų vasar
vietėje vyksta ateitininkų sen
draugių stovykla. Ten išbus visą 
savaitę.

Vytautas Maželis, iškilus foto
grafas, rugpjūčio 8 išvyko į Dai
navos stovyklavietę, kur visą sa
vaitę vyks Liet. Fronto Bičiulių 
poilsio ir studijų savaitė. Ten jis 
tikisi išfotografuoti pačią studijų 
savaitę ir gražiąją gamtą, Daina
vos kalnelių kryžius.

Silvestras Balčiūnas, prel. 
Vytauto Balčiūno brolis, mirė 
rugpjūčio 8, šeštadienį. Putna- 
me, Conn. Palaidotas rugpjūčio 
12, trečiadienį, Putnamo vie
nuolyno kapinėse.

Paieškomas Apolinaras 
Franckevičius, gyvenęs Brook- 
lyne. Žinantieji apie jį, prašom 
skambinti šiuo telefonu: 718 738 
- 56375, arba rašyti šiuo adresu: 
Henrikas Sakalauskas, 19 Prince 
Rupert Avė., Toronto, Ontario 
M6P - 1A6, Canada.

Lituanistika bus dėstoma 
Morris County kolegijoje, Ran- 
dolph, N.J. Bus dėstoma lietu
vių kalba, istorija, supažindina
ma su kultūra, muzika, menu, 
tautiniais drabužiais, šokiais. 
Dėstoma pirmadieniais nuo 7 iki 
9 v. v., kursas pradedamas 
rugsėjo 14, baigiamas spalio 19. 
Informacijos ir registracijos rei
kalais skambinti 201 361-5000, 
ext. 204.

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.

Tarptautinė juodo kaspino 
diena — International Black 
Ribbon Day — bus minima ir 
Nevv Yorke. Minėjimas — de
monstracija bus rugpjūčio 23, 
sekmadienį, 2 v. popiet Rocke- 
feller Centre. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Danutę Mikulskytę-Hatzi- 
theodorou rugpiūčio 4, antra
dienio rytą, ištiko didelis kraujo 
išsiliejimas į smegenis. Buvo 
nugabenta į Jamaica ligoninę, 
kur jai buvo suteikta pirmoji pa
galbą. Iš ten perv ežta į specialią 
ligoninę Manhattane. Rugpjūčio 
6, ketvirtadienį, jai padaryta 
sunki galvos operacija. Ligonė 
sunkiai serga Jį pati yra gailestin
goji sesuo, anastezijos special
istė ir dirbo ligoninėje. Šį pava
sarį, gegužės mėn. 16 d. ji iš
tekėjo už Jurgio Hatzitheodo- 
rou. Nevv Yorkas Danutę pažįsta 
kaip labai paslaugią merginą, 
kuri visiems padėdavo, patar
naudavo. dalyvaudavo visuose 
renginiuose, talkindama
rengėjams. Visi apgaili Danutę 
ir linki kuo greičiau pasveikti ir 
grįžti į lietuviškąjį gyvenimą.

Eugenijus Grudzinskas mirė 
Lietuvoje. Jo atsiminimui 25 
dol. Kultūros Židiniui paaukojo 
The Staff of Microbiology/Sero- 
logy at North Shore University 
ligoninė. Auka gauta per Henri
ką M iklą. Už auką Kultūros Židi
nio administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

Algirdas Urbaitis po sunkios 
ligos mirė liepos 12 Kaune. Pa
laidotas Karmėlavos kapinėse 
netoli Kauno. Jis buvo sūnus ad
vokato Igno Urbaičio, mirusio 
Sibire, ir brolis dail. Elenos Ur- 
baitytės, kuri gyvena VVantach, 
L. L. N.Y.

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.

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 Šv. 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.

M. Puskarskis iš Chicago, III., 
atsiuntė 40 dol. šių metų prenu
meratai ir spaudai. Jau keletas 
metų esame gavę iš jo didesnę 
auką spaudos paramai. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Juozas Ambrozaitis, gyvenąs 
Middlebury, Conn., jau kelinti 
metai Darbininko spaudai pa
remti su prenumerata atsiunčia 
didesnę aukų. Šiemet atsiuntė 
.50 dol. Spaudos geradariui 
nuoširdžiai dėkojame.

Kennebunkporte, Maine, per 
vasarą einą laikraštis — Village 
Gazette, kurio redaktoriumi yra 
Michael Tarabilda, trečios kar
tos lietuvis. Jis gerai pamena, 
kaip senelis kalbėjo lietuviškai, 
dalyvavo lietuviškoje veikloje ir 
rašė spaudoje. Lietuviškai 
kalbėjo ir jo tėvelis. Abu jie 
turėjo Vytauto vardą. Jis jau ne
suspėjo išmokti lietuviškai. La
bai domisi lietuviškais kultūri
niais reikalais, yra poetas ir 
didžiuojasi savo lietuviška kil
me, dažnai lankosi pranciškonų 
vasarvietėje ir savo laikraštyje 
pamini pranciškonų sodybos įvy
kius, įdeda nuotraukų, nes pats 
yra geras fotografas. Jis taip pat 
yra ir poetas.

Zigmas Raulinaitis parašė 
naują istorinį veikalą "Kelias į so
stą”, kur aprašomi Lietuvos se
nieji laikai, iki karaliaus Mindau
go. Z. Raulinaitis yra įsigilinęs į 
senųjų laikų Lietuvos karų isto
rijas ir yra parašęs visą eilę kny
gų. Knyga jau surinkta pranciš
konų spaustuvėje ir jau laužoma. 
Leidžia Kario žurnalas, kurio re
daktoriumi šios knygos autorius 
buvo apie 30 metų.

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.

Paieškoma Vlado Sterlo-Or- 
licko, gyvenusio Brooklyne,. 
duktė Zenutė. Paieškoma 
prašom atsiliepti tel. 718 389 - 
3415, arba rašyti: L. Jankau
skaitė, 183 Withers Str., Brook- 
lyn, N.Y. 11211.

LIETUVOS VYČIŲ 
DĖMESIUI

Šiuo metu jau yra ruošiamas 
spaudai spalio mėnesio organiza
cijos oficialus Vyties numeris. 
Bus skirtas buvusio seimo ap
rašymui. Lapkričio nr. bus ski
riamas Romos 600 metų Lietu
vos krikščionybės iškilmėm.

Visa medžiagą prašome siųsti 
iki rugsėjo 1 d. adresu: D. Bul- 
vičiūtė, c/o Franciscan Press, 
341 Highland Blvd., Brookiyn, 
N Y 11207.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS
JAV Kunigų Vienybės ruošia

mos metinės kunigų rekolekcijos 
įvyks rugsėjo 7-11 dienomis 
Putnam, Conn. Rekolekcijas 
praves Tėv. Placidas Barius, 
OFM, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas. Apie dalyvavimą ku
nigai prašomi pranešti kun. V. 
Cukurui, I.C. Convent, RT 21, 
Putnam, Conn. 06260.

RENGINIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Rugpjūčio 29 d. privatus 
pobūvis.

Rugsėjo 19 d. privatus 
pobūvis.

Spalio 3 d. — Lietuvių Fondo 
koncertas.

Spalio 10 — Kultūros Židinio 
visuotinas narių susirinkimas.

Spalio 18 d. — Balfas rengia 
madų parodą.

Spalio 31 d. premijų šventė, 
rengia LB Nevv Y’orko apygardą.

Lapkričio 7 — Laisvės Žiburio 
koncertas.

Lapkričio 14 - 15 — dail. Č. 
Janušo paroda.

Lapkričio 21- 22 Nevv Yorko 
ateitininkų paroda.

Gruodžio 5 d. — Jaunimo Są
jungos koncertas.

Renginių kalendorius sudary
tas, pasiremiant turimais užpil
dytais užsakymų lapais. Norin- 
tiejo naudotis K. Židinio patal
pomis, turi užpildyti užsakymo 
lapą ir palikti užstatą — už 
didžiąją salę — 100 dol., už 
mažąją salę — 25 dol. Užsakymo 
lapai gaunami Kultūros Židinio 
raštinėje, 355 Highland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. Paštu užsakymo 
lapai nesiunčiami.

K. Ž. administracija
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Kennebunkporte pranciškonų vasarvietėje liepos 21 buvo solistės Daivos Montgirdaitės 
(k.) koncertas. Akomponavo dr. Saulius Cibas. Viduryje — Elena Vasyliūnienė, prave- 
dusi koncertą.

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

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

Robert C. Novak iš Los Ange
les, Calif., Darbininko skaityto
jas, lankydamas gimines New 
Yorke, buvo užsukęs ir į Darbi
ninko administraciją, kur įsigijo 
už 110 dol. įvairių lietuviškų lei
dinių bei suvenyrų. Su juo atsi
lankė ir pusseserė ir sesuo Alice 
Novak iš Spring Valley, N.Y.

Dail. Albinas Elskus buvo 
plačiai paminėtas Lietuvių Die
nų žurnalo gegužės numeryje. 
Įdėtas pasikalbėjimas su daili
ninku apie jo gyvenimą ir 
kūrybą, pailiustruota įvairiomis 
nuotraukomis. Tame pačiam nu
meryje minima ir Kultūros Tary
bos surengta premijų šventė. 
Kaip žinome, dail. Albinui El- 
skui buvo paskirta praeitų metų 
dailės premija.

PADĖKA
Nuoširdi Apareiškimo parapi

jos padėka už gegužinės sėkmę, 
Kultūros Židinio valdybai už lei
dimą nemokamai pasinaudoti 
salėmis ir kiemu, K. Ž. admini
stratorei už patarnavimus, “Dar
bininkui”, ‘“Laisvės Žiburio” ir 
“Lietuvos atsiminimų” radijo va
landų direktoriams už skelbi
mus, Daivai Kezienei už parody
tą gražią dokumentinę filmą — 
600 m. Krikšto minėjimas Ro
moje.
.Taip pat ačiū renkant aukas 

prie įėjimo: Stasiui Lukui, Do
natai Samušienei, Veronikai Pe- 
trausky ir jos dukrai Mariann; 
gėrimų pardavėjams: Jurgiui 
Sližiui ir Petrui Petraičiui; 
laimėjimų organizatorėms: Ma
rytei Shalins ir Pranei Ąžuolie- 
nei; laimėjimams bilietų platin
tojoms: Anželei Petraitienei ir 
Danutei Mikulskytei, valgių ga
mintojoms: Eugenijai Kezienei, 
Vitalijai Šližienei, Marytei Me- 
nčiūnienei, Onai Barauskienei, 
Uršulei Povilaitienei ir jos duk
rai Onutei; garsiakalbių tarny
bai: Aloyzui Balsiui ir Petrui 
Ąžuolui. Ypač didelė padėka 
priklauso aukojusiems laimėji
mams vertingas dovanas ir vi
siems gegužinės dalyviams pri- 
sidėjusiems auka prie gegužinės 
pelno ir nuotaikos.

Balandžio 4 afganai ir lietuviai 
tarėsi apie santarvės sudarymą 
kovai prieš sovietus. Šie pasitari
mai įvyko Aušros Vartų parapijos 
salėje Manhattane, kur Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga surengė vaka
ronę ir kurioje kalbėjo Andrius 
Eiva. Gi A. Eiva vadovauja 
Amerikos Afganų akcijai.

Eiva tęsia savo šeimos tradici
jas. Jo senelis buvo Kazimieras 
Ladyga, Lietuvos kariuomenės 
generolas, kariuomenės vadas, 
vyties kryžiaus kavalierius, bo
lševikų sušaudytas. Pats Andrius 
Eiva buvo Amerikos karininkas, 
baigęs West Point karo mokyklą, 
vadovavęs “žaliųjų birečių” dali
niui, kuris specializavosi antiso- 
vietinio karo mokslo ir technikos 
srityje.

Sovietų-afganų karui pra
sidėjus, Eiva paliko kariuomenę 
ir atsidėjo pilnu laiku remti afga
nų partizanų kovas. Jis yra treni
ravęs partizanus ir suorgani
zavęs savo organizaciją, kurios 
tikslas yra įtaigoti Amerikos 
valdžią efektyviau remti afganų 
laisvės kovotojus.

Apie Eivos pasiekimus rašo 
John Prados savo neseniai išlei
stoje knygoje — “Prezidento 
slapti karai”. Washingtone Eiva 
yra buvęs sudramatizuota audra, 
kuri aiškino, ko afganams reikia 
ir kuri kritikavo jiem teikiamos 
pagelbos metodus. Eiva, veikda
mas beveik vienas, įstengė suin
teresuoti Amerikos kongresą, 
kad rezoliucija efektingai palai
kytų afganus. Ši kongreso rezo
liucija buvo priimta 1984 spalio 
mėn. Rezoliucija pastato legi- 
slatūrą formaliai prieš bet kokią 
programą, kuri sukilėliams su
teiktų tiek paramos, kad jie 
galėtų kovą tęsti, bet neturėtų 
galimybės jos laimėti.”

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

AFGANŲ IR LIETUVIŲ 
POKALBIS APIE LAISVŲ

Eiva aptarė visą afganų rezi
stencijos istoriją Amerikos tei
kiamą pagalbą rezistencijai ir 
išaiškino įvairias kliūtis pagalbai 
teikti. Amerikos kongrese Eivos 
dėka buvo iškelta, kad 70% skir
tų pinigų pagalbai dingsta dau
giausia Pakistane, pro kur ta pa
rama yra tiekiama.

Eiva palygino Lietuvos parti
zanų karą su afganų laisvės karu. 
Lietuvių partizaninis karas 
tęsėsi aštuonerius metus, kaip ir 
afganų. Lietuviai nebuvo nu
galėti karo lauke, taip pat ir afga
nai iki šiol. Lietuviai nelaikė so
vietų karo belaisvių, su mažom 
išimtim tai daro ir afganai.

Tačiau afganų situacija yra kur 
kas šviesesnė nei lietuvių. Jiems 
pasisekė pasiekti Vakarų viešąją 
opiniją, afganų šalininkams pasi
sekė pasiekti net Amerikos kon
gresą.

Po Eivos kalbos buvo gyvos 
diskusijos tarp afganų svečių ir 
lietuvių jaunuomenės veikėjų. 
Diskutuota, kaip suderinti savo 
veiklą. Buvo pasiekta gana 
gražių neformalių susitarimų.

Vakaronėje jaunimo buvo 
gana daug, pasigesta tik vyre
sniųjų, kuriem tikrai rūpi laisvi
nimo reikalai. Argi jie nematė 
reikalo dalyvauti šiame pasitari
me, o gal neįvertino jaunųjų ini
ciatyvos ir jų veiklos.

TK

Andrius Eiva kalba New 
Yorke.

Publika klausosi Andriaus Eivos pranešimo.




