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NIJOLĖ SADŪNMTĖ VĖL RAŠO...

Savaitės 
įvykiai

POPIEŽIUS SVEIKINA VYSK. StEPONAVIČIŲ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71

Buv. JAV senatorius ir prezi
dento Reagan paskirtos ginklų 
pardavimo Iranui ištirti komisi
jos pirmininkas John G. Tovver, 
kongreso vykdytas tuo reikalų 
viešus apklausinėjimus pavadino 
politiniu teatru, nes nieko konk
retaus nesurado, o tik pakenkė 
pačiam kongresui.

Sov. Sąjunga išmetė į erdvę 
201 radaro satelitą, kuris radaru 
ir kitais jautriais instrumentais 
galės nustatyti būsimą javų der
lių, ledų kelionę jūrom, minera
lų išteklius, žemėlapiu 
braižymą, vandenynų tyrimą ir 
visą eilę kitų uždavinių. Tai esąs 
labai žymus šuolis į priekį, pra
lenkiąs JAV, nes jos tik už 10 m. 
numato tokį satelitą išmesti.

Britaniją ir Prancūzija, JAV 
skatinamos, pasiuntė į Persijos 
įlanką pirmoji 4. o antroji 8 mi- 
nogaudžius, bet ir dabar nesu
tinka prisidėti prie tarptautinio 
junginio minom Persijos įlankoj 
gaudyti.

JAV vis dar spaudžia Izraelį 
atsisakyti labai brangiai kaštuoja
nčio kovos lėktuvo Lavi staty
bos, kurio reikalam JAV iki šiol 
jau yra davusios 1.5 bil. dol. Ne
nutraukus šios programos, pagal 
Izraelio finansų ministerio Yit- 
zhak Rabin tvirtinimą kiekvienas 
Izraelio pilietis turėtų skirti po 
2000 dol.

Pagerėjus Afganistano parti
zanų apginklavimui, partizanai 
paskutiniu metu vykdė didelio 
masto puolimus Kabulo srity ir 
kely sunaikino kelius šimtus so
vietų karių ir keliasdešimt tankų 
ir sunkvežimių. Sovietų lėktuvų 
veikla dėl partizanų turimų JAV 
Stinger priešlėktuvinių raketų 
yra žymiai sumažėjusi.

Britanijos prieš kelerius me
tus susikurusi socialdemokratų 
partija nutarė susijungti su Libe
ralų partija. Jos pirmininkas Da- 
vid Chven. nepritaręs susijungi
mui, atsistatydino.

Pasaulio žy dų kongresas pa
skelbė, kad popiežius Jonas Pau
lius II sutiko priimti rugsėjo 
mėn. žydų atstovus Vatikane 
Austrijos prezidento Kurt Wald- 
heim vizito Vatikane padariniam 
išlyginti.

Per paskutiniu metu įvyku
sius JAV pasitarimus su Vietna
mu dėl ten dingusių JAV karių 
lavonų ieškojimo Vietnamas 
siekė išnarplioti vadinamus Viet
namo karo humanitarinius pada
rinius, kaip Vietname paliktų 
JAV karių vaikų reikalus, pe
rauklėjimo stovyklose laikomų 
Pietų Vietnamo pareigūnų ateitį 
ir pan.

JAV žvalgyba surado duome
nų , rodančių, kad Iranas gali im
tis teroro veiksmų prieš JAV 
įstaigas ir asmenis krašte ir 
užsieny.

Italijos min. pirmininko Gio- 
vanni Goria sudarytas koalicinis 
ministerių kabinetas gavo Itali
jos senato ir parlamento pasi
tikėjimą.

Sovietų spaudoj pagausėjo 
laiškų, kuriuose skundžiamasi, 
kad įstaigos dažnai ignoruoja iš 
Afganistano karo grįžusius karius 
ir nenori jiems pripažinti valžios 
reklamuojamo “tarptautinio įsi
pareigojimo uždavinio.Taip pat 
nusiskundžiama, kad ant Afgani
stane žuvusiųjų karių paminklų 
neleidžiama žymėti, kad jie 
žuvo, vykdydami “tarptautinį 
įsipareigojimą".

Garbingajam Broliui Julionui 
Steponavičiui tituliniam Antara- 
dos vyskupui.

1980 metais, minėdamas tavo 
25 metų vyskupystės šventimų 
sukaktį, pasiunčiau tau, Garbin
gasis Broli, kupiną palankumo ir 
meilės laišką, kuriame trumpai 
prisiminėme tavo nueitą vysku
pystės kelią, išryškinome tavo 
veiklą ir tarsi giesme džiugiai 
pašlovinome. Tavo ganytojiškas 
uolumas, tavo drąsa, tvirtumas, 
negandose buvo tokie, kad tavo 
pagerbimas teisingai gali būti 
palygintas su apaštalų do
rybėmis, kurių garbingume da
lyvauji. Ta proga kartu su mumis 
tave pagerbė ne tik tavo gano
mieji kuriais nuolatos rūpiniesi, 
bet ir visa Bažnyčia, kuri su 
liūdinčiais liūdi ir su besidžiau
giančiais džiaugiasi.

Bet štai, Garbingasis Broli, 
jau artinasi kitas tau ir visiems 
— tave mylintiems, malonus 
įvykis, tavo kunigystės penkia
sdešimties metų sukaktis, kuri 
yra tavo turimos vyskupystės 
pradžia ir šaknis. Iš tikrųjų lai
minga diena, nes tą dieną Dievas 
išsirinko tave iš daugybės žmo
nių kunigu pagal Jo Širdį išsky rė 
tave iš kitų lyg ostiją, kad auko
tumeis kartu su Jo Sūnumi ir tą 
dieną paskyrė tave ištikimiausiu 
savo tarnu, o tu pagaliau pasiekei 
tokį garbingumą kaip tas kuris 
naudojasi Kristaus kunigystės 
suteiktomis galiomis. Nuo tos 
dienos tu, Garbingasis Brolį, 
Bažnyčios vardu bėrei Dievo 
žodžio sėklą, kuri visada nešė 
gerų vaisių dangui atnašaudavai 
Šv. Mišių auką gelbėdavai nuo 
pikto ir apsaugodavai nuo 
amžinojo pasmerkimo sielas iš
keliaujančias į amžinybę ir esa
nčias išganymo pavojuose, sti
prindamas jas dieviškomis ma
lonėmis. Visuomet gi tu rūpinai
si tikinčiaisiais kaip tėvas savo 
vaikais, pasiaukojančiais siekda
mas kelti Dievo garbę, rūpinda
masis, kad būtų laikomasi 
Bažnyčios nuostatų, stengdama
sis padėti vargšams, kruopščiai 
mokydamas tikinčiąją liaudį, sti
prindamas nuo gresiančių pavo
ju

Kai 1955 metais tavo kuni
gystė praturtėjo vyskupystės 
šventimais, tada kunigystės pil
natvė dar labiau pradėjo augti 
toms dorybėms tavo sieloje tarsi 
tavo kunigystė būtų apimta ma
lonės liepsnų. Tavo sielą, kurią 
šv. Dvasia pašventė sau švento
ve, tapo krikščionių tikėjimui 
saugoti tvirtove, kurios negali 
sugriauti jokie vėjai jokios au
dros, jokios negandos. Tokiu 
būdu, Garbingasis Broli, tikin
tiesiems tapai vėliava, po kuria 
jie rikiuojasi, o netikintiesiems 
— nerimu.

Galbūt tokie buvo Dievo Ap
vaizdos planai, kad daugiau 
padėtum saviesiems eidamas ka
nčios keliu, negu būdamas visų 
aukštinamas ir gerbiamas. Šitaip 
visuomet būna šventų žmonių 
gyvenime, nes tautų gerovė 
dažnai siejama su vadų ir ganyto
jų dorybėmis.

Tad būk ištvermingas. Gar
bingasis Brolį, karštai mylėda
mas Dievą, šventai branginda
mas tikėjimą, ištikimas jį liudy
damas ir drąsiai jį išpažindamas. 
Šie dalykai tikrai yra tavo ir 
Bažnyčios garbė.

Kas mane liečia, tai meile, 
malda ir bet kuriuo kitu galimu

būdu būsiu garbingame Lietu
vos mieste Vilniuje, ypač besiar
tinant 600 metų krikščionybės 
įvedimo sukakčiai. Tegu neiš
blėsta tais metais įsižiebusi 
šviesa, bet vis ryškiau šviečia tar
si giedrame danguje iškilęs 
gražus mėnulis.

Meldžiu Švenčiausiąją Mer
gelę Mariją Gailestingumo Mo
tiną, Lietuvos Globėją ir Pasi
didžiavimą, kad teiktų tau sti
prybės, tautai pagalbos ir visuo
met globotų tavo tėvynę. Jei taip 
bus, tuomet visi galės gyventi ra
mybėje.

Baigdamas šį laišką, sveikinu 
tave šią džiugią dieną, 
nuoširdžiai dėkoju už tavo triūsą 
ir prašau Dievą visokeriopų ma
lonių ir gėrybių tau ir tavie
siems, suteikdamas Apaštališkąjį 
Palaiminimą: tau ir-visiems Lie
tuvos vyskupams, kunigams, 
vienuoliams, vienuolėms ir ti
kintiesiems, kurie yra man nepa
prastai brangūs.

Vatikanas, 1986 m. gegužės 20 
d. aštuntaisiais Mūsų Pontifikato 
metais.

(-)JONAS POVILAS II

J.E. Vilniaus Arkivyskupijos 
Apaštaliniam Administratoriui 
Vyskupui-tremtiniui Julijonui 
Steponavičiui.

Brangusis Vilniaus Arkivysku
pijos Ganytojau. Jūsų kunigystės

50 metų jubiliejaus proga sveiki
name Jūsų Ekscelenciją, dėko
dami Viešpačiui už Jūsų dvasios 
tvirtumą ir heroišką ištikimybę 
Kristaus Bažnyčiai.

Vilnius, 1986. VI. 21.
Pasirašė 85 Vilniaus 

arkivyskupijos kunigai

Garbingasis Lietuvos 
sostinės Vyskupe,

Auksinio Jūsų kunigystės jubi
liejaus proga reiškiame Jums, 
Ekscelencija, tą brolišką solida
rumą ir meilę kuria apsupti visus 
dėl Kristaus vardo varžomus 
Dvasios Vadovus ragina II-sis 
Vatikano Susirinkimas (Chr. D. 
nr. 7).

jūsų nepalaužiama ištikimybė 
Kristui ir Bažnyčiai “yra mūsų 
garbė ir džiaugsmas” (1 Tęs. 
2,30),

Dar ilgus metus Svieskite 
mums tos kilnios ištikimybės pa
vyzdžiu!

Kaišiadorys, 1986.VI.21.

Pasirašė Kaišiadorių vyskupi
jos Apaštalinis administratorius 
vyskupas Vincentas Sladkevičius 
ir 68 vyskupijos kunigai.

(nukelta į 2 psl.)
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Apsilankymo proga Baltuose Rūmuose Loreta Stukienė prezidentui R. Reaganui įteikia 
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktuvinį medalį. Viduryje — dr. St. Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone.

IŠKILMIŲ ATGARSIAI

Vatikano dienraštis L’Osser- 
vatore Romano liepos 14 d. at
spausdino keturių skilčių 
straipsnį: ‘Užsienio lietuviai 
atžymi savo tautos evangelizaci
jos jubiliejų”.

Straipsnio autorius Loreto de 
Paolis krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje sukakties proga 
plačiau supažindina Vatikano 
dienraščio skaitytojus su laisva
me pasaulyje įsikūrusiomis lie
tuvių bendruomenėmis pateik
damas jų narių skaičius įvairiuo
se kraštuose, apžvelgdamas jų 
organizuotą gyvenimą.

Yra atkreipiamas dėmesys, 
kad iš trijų tūkstančių lietuvių, 
suplaukusių į Romą drauge su 
Popiežium Jonu Paulium Il-uoju 
atžymėti lietuvių tautos “Krikš
to” šešių šimtų metų jubiliejų.

Nijolės vaikystė
Buvau jau 9 mėnesių ir vaikš

tinėjau, kai mama sugrįžo iš sa
natorijos. Po kurio laiko mama 
kelionėje į bažnyčią labai peršalo
ir susirgo kaulų TBC. Diagnoza
vo pavėluotai, kai vienas nugar
kaulio slenkstelis deformavosi. 
Tada paguldė į ligoninę, kur ne
judėdama išgšlėjo apie 9 mėn. 
Slankstelis atsistatė į vietą, bet 
nespėjo apkalkėti. Karas. Ligo
nius iš ligoninės teko atsiimti, o 
1941 m. tėčiui slapta pranešė, 
kad jis su šeima sovietinių oku
pantų yra įtrauktas į sąrašus 
išvežti į Sibirą. Paguldęs į 
vežimą dar nevaikščiojančių 
mamą, šalia jos pasodinęs mane 
ir brolį, Tėtis išvažiavo iš namų 
kur akys mato...

Taip gerasis DIEVAS mūsų 
šeimą išgelbėjo nuo mirties. Tų 
metų vežamus į Sibirą vyrus at
skirdavo nuo žmonų ir vaikų ir 
jie beveik visi mirė badu Sibiro 
taigose... Taigi pirmą kartą mi
rčiai Sibire sovietiniai okupantai 
pasmerkė mane dar neturinčių 
nė trijų metų amžiaus... O už 
ką? Vien už tai, kad turėjau do
rus, DIEVĄ ir žmones mylinčius 
tėvus! Juk kiekvienas doras žmo
gus sovietams didžiausias 
priešas, nes nė vienas iš jų ne
vergaus melui!

Sunku buvo tėčiui su ligone 
žmona ir dviem mažamečiais 
vaikais be pastogės ir be pragy
venimo šaltinių. Pagalbos ranką 
ištiesė šv. atminties vyskupas- 
kankinys VINCENTAS BORI- 
SEVIČIUS, priėmė tėtį dėstyto
jų į Telšių kunigų seminariją ir 
aprūpinęs visą šeimą butu ir 
duona. Buvau labai gyvo tempe- 
ramentb, anot mamos, lyg gyva- 
sidabrės, nepasėdėdavau ramiai 
vienoje vietoje.

visi buvo atvykę iš užsienio kraš
tų, išskyrus Telšių vyskupijos 
apaštalinį administratorių vy
skupą Antaną Vaičių ir aštuonis 
kunigus, kurie atvyko iš Lietu
vos.

Visus lietuvius Popiežius la
bai nuoširdžiai pasveikino, pa
brėždamas, kad jie atvyko į Ro
mą paliudyti savo ištikimybę pa
veldėtam tikėjimui ir pabrėžti 
dvasios vienybę su katalikų ben
druomene jų tėvynėje.

Užsienio lietuviai, rašo Vati
kano dienraštis, nėra pamiršę 
savo tėvynės ir joje vykdomų 
sunkių religinės laisvės 
varžymų. įvairiomis prie
monėmis jie siekia medžiaginiai 
ir dvasiniai padėti daug sunku
mų patirtantiems savo tau
tiečiams tėvynėje. Užsienio lie

tuviai yra tvirtai įsitikinę, kad jų 
tautos “Krikšto” jubiliejus atvers 
kelią į jų tėvynės šviesesnę 
ateitį.

Vatikano dienraštis pažy
mėjęs kad vakarų pasaulyje gy
vena daugiau negu vienas milijo
nas lietuvių, pateikia smulkes
nių informacijų apie lietuvių 
bendruomenes atskiruose kraš
tuose, pradedant Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis, kuriose 
yra įsikūrę daugiausia lietuvių.

Sovietų buv. politinio kalinio 
Sargei I, Grigoriants leidžiamas 
neoficialus žumalas'Glasnost”,
kuriame rašoma apie religijos 
laisve, buv. politinių kalinių liki
mą ir pan., susilaukė aštraus at
kirčio iš konservatyvią politiką 
remiančio laikraščio “Večemaja 
Moskva" pareigūno Anatoli L. 
Busovski.

Mama, jaudindamasi dėl 
mano ateities, Telšių katedroje 
paaukojo mane Švč. Motinėlei, 
kurios ypatingą globą iki šios di
nos juntu ir iš širdies gilumos 
esu už viską dėkinga. 1945 
birželio 10 į mano nevertą širdį 
pirmą kartą atėjo Jėzus Švč. Sak
ramente. Tą pačią dieną vysk, 
kankinys Vincentas BORISE- 
VIČIUS suteikė man Sutvirtini
mo Sakramentą, o vyskupo se
suo Marytė tapo mano sutvirtini
mo mama.

Iš tų vaikystės dienų išliko 
mano atmintyje šviesus kaip 
Šventojo vysk. V. BORISE- 
VIČIAUS paveikslas. Jis iš visų 
išsiskirdavo spinduliuojančiu ge
rumu ir paprastumu. Jo sesuo 
man pasakojo, kad vyskupas Vin
centas BORISEVIČIUS nuo 
ankstyvos jaunystės meldė DIE
VO, kaip didžiosios malonės — 
kankinystės dovanos.

Vyskupas — kankinys
Jo malda buvo išklausyta. 

1946 m. buvo areštuotas ir ilgus 
mėnesius žiauriai kankintas Vil
niaus KGB rūsiuose. Kai sesuo 
Marytė nuveždavo perduoti jam 
maisto ir rūbų, jai atiduodavo 
vysk. Vincento B. sudraskytus ir 
krauju permirkusius baltinius, o 
kelis kart baltiniai buvo išmirkę 
srutose, rudi ir skalbiant-viri- 
nant labai dvokė. Vyskupą Vin
centą B. ne kartą laikė srutų pil
name karceryje, o kai prarasdavo 
sąmonę, ištraukdavo iš jo...

Tuos visus baltinius pati savo 
akimis mačiau. Nauji lininiai bal
tiniai buvo išmarginti didelėmis 
kraujo dėmėmis ir sudraskyti į 
kaspinus. Taip žiauriai vysk. 
Vincentą B. kankino, norėdami 
jį priversti nusilenkti melui. To 
padaryti nepavyko. Jis liko ištiki
mas DIEVUI ir TIESAI. 1946 
rugpjūčio 26 už tai buvo Vilniaus 
Aukščiausiame Teisme kagėbi
stų apmuštas ir pasmerktas mi
rčiai. Sesuo Marytė, jį pravedant 
pro ją, prisilietė, raumenų nebe
buvo — vien oda ir kaulai, bet 
iškankintame ir, išsekusiame 
veide spindėjo giedra ir ramybė.

Seseriai jis nusišypsojo, o tei
sme pasakė tik vieną sakinį: 
“Prieš DIEVĄ ir žmones aš esu 
teisus!” Buvęs kartu su vysk. 
Vincentu B. mirtininkų kamero
je studentas, stebuklu likęs gy
vas, man pasakojo, kad vysk. 
Vincentas B. visus stiprino dva
sia, paaiškindavo tikėjimo tiesas, 
sakydavo konferencijas, bet dau
giausiai laiko susikaupęs 
klūpėdamas melsdavosi. Gavęs 
maisto siuntinėlį tuoj pat visiems 
išdalindavo, sau visai nepasilik
damas.

Kai jį išvesdavo tardymui, ma
tyt vis tikėjosi sulaužyti jo ištiki
mybę TIESAI, išeidavo lyg į 
mirtį ir visus palaimindavo. Ne 
kartą į kamerą įnešdavo be są
monės. Jo galvą sukaustydavo ir 
spausdavo geležiniais lankais, 
kol jis prarasdavo sąmonę... bet 
galingos vyskupo V. B. dvasios 
pavergti melui nepavyko.

Vieną kartą jo palaiminimas 
buvo paskutinis, nes išvedę iš 
kameros daugiau nebeat- 
vedė...Vysk. V. B. irkun. Pran
ciškus GUSTAITIS buvo sušau
dyti Vilniaus Gedimimo kalno 
papėdėje, už Vilnelės esančiame 
kareivių garisono kieme.

Ankstų rytą juodu atvežė 
dengta mašina, abu iškėlė, nes 
patys nebepastovėjo, surėmė 
kaip pėdus nugaromis vieną su 
kitu ir pistoleto šūviais j smilki
nius nužudė. Kai sukniubo, ko
jos spyriu pervertė veidais 
žemyn. Rankos už nugaros buvo 
surištos virve. Virvę peiliu per
pjovė. rankas išlaisvino. Dar keli
kojų spyriai ir kankinių kūnai 
buvo įmesti į čia pat iškastą 
duobę. Duobę kareiviai tuoj pat 

(nukelta j 2 pd )
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos liaudies buities 
muziejaus Liaudies muzikos tea
tro trupė gastroliavo Moldavijoj 
(antrą kartą) ir Ukrainoje 
(trečią). Pasirodymai vyko mie
stų filharmonijų salėse, gamyklų 
kultūros namuose, sanatorijose. 
Buvo daromi įrašai televizijos 
studijose ir susitikimai su stu
dentais, dėstytojais, meno ko
lektyvais, kultūros ir mokslo dar
buotojais.

— Lietuvos liaudies meno 
draugijos 15-toji tradicinė Pilies 
skersgatvyje paroda įvyko liepos 
12. Dalyvavo 95 Liaudies meno 
draugijos nariai išstatydami apie 
300 darbų: teminių paveikslų, 
kuriuose vaizduojami Vilniaus 
išvadavimo ir šiandieninio gyve
nimo vaizdai, peizažai, natiur
mortai, portretai. Parodos daly
vių tarpe dalyvavo žinomi liau
dies menininkai M. Bičiūnienė. 
K. Lapinas, J. Prielaidas, A. 
Varnienė ir kt. Taip pat dalyvavo

5 Centrinės Amerikos valsty
bių (Gvatemalos, Salvadoro, 
Hondūro, Kostariko ir Nikarag
vos) prezidentai pasirašė susita
rimą konfliktui Cent. Amerikoj 
užbaigti. Susitarimas nustatė pa
liaubų ir karinės paramos teiki
mo nutraukimo terminus, su
darė komisiją susitarimų vykdy
mui sekti ir įpareigojo Nikaragvą 
atstatyti pilietines, spaudos ir 
politines laisves.

Iš sovietų žvejybos ty rimų lai
vo ekskursijos Aberdeen, Wa- 
shingtono mieste atsiskyręs zoo
logas Dimitri Vinogradev pasi
prašė politinės globos ir į laivą 
negrįžo.

Čado radijas paskelbė, kad jo 
kariuomenei pavyko išstumti pa
skutinius Libijos karius iš šiauri
nio Čado, nors Libijos karo 
lėktuvai dar kelias dienas vykdė 
Čado puolimus. Prancūzija atsi
sakė šiuose ^veiksmuose padėti 
Čadui.

Pietų Afrika, atnaujinusi sau
gumo pasitarimus su Mozambi
ku. yra pasiruošusi panašiais rei
kalais tartis su Angolos vyriausy
be ir dėl nepriklausomybės su
teikimo pietvakarių Afrikai, arba 
Namibijai.

Radijas Marti paskelbė, kad 
iš Čekoslovakijos per Austriją į 
JAV yra atbėgės Kubos žvalgy
bos mjr. Florentino Arpilluga su 
žiniom apie Kubos agentų užsie
ny veiklą.

10 JAV' senatorių ir 17 atstovų 
rūmų narių paragino Amerikos 
advokatų sąjungą nutraukti san
tykius su Sov. Sąjungos advoka
tų lyga, kuri iš tikrųjų yra sovietų 
vyriausybės rankis.

ir dailės studijų “Paletė”, “Etiu
das”, “Plasta”, “Vaivorykštė” ir 
“Spektaras” iš Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio nariai, kurie ekspona
vo apie 150 tapybos darbu.

— Pirmoji tarptautinė folklo
ro šventė “Baltica” Sovietų Są
jungoje buvo leista surengti Lie
tuvoje, nes dabartiniu metu Lie- 
truvoje yra 901 folklorinis an
samblis, kuriems priklauso 
15,120 narių, kultūros ministeri
jos žinioje yra 668 suaugusių ir 
85 vaikų kolektyvai, kuriuose 
šoka, dainuoja ir groja 12,172 sa
viveiklininkai. Be to, Lietuva 
turi nemaža patyrimo rengiant 
liaudies meno šventes. Balti
kes” šventėje dalyvavo per 
3200 šokėjų, dainininkų, muzi
kantų, atvykusių iš 16 Sov. S-gos 
respublikų, 7 miestų, Latvijos, 
Estijos, Rusijos Tarybinės Fede
ralinės Sovietinės Respublikos 
(RTFSR), Baltarusijos, Lenki
jos, Rytinės Vokietijos, Vengri
jos, Švedijos. Vakarų Vokietijos, 
Prancūzijos, JAV (Salt Lake City 
folklorinis ansamblis). Festivalin 
buvo atvykę apie pusantro 
tūkstančio turistų. Festivalis 
vyko Vilniaus sporto rūmuose. 
Kalnų parke, septyniose Vil
niaus vietovėse, Rumšiškėse, 
Liaudies buities muziejuje ir ki
tur. Festivalis vyko liepos 14 - 
20 dienomis, buvo filmuojamas 
kino studijų ir TV filmavimo gru
pių ir skaičiuojama kad apie 200 
tūkstančių žiūrovų matė fes
tivalio nuostabius pasirodymus. 
Sekantis festivalis “Baltica” bus 
rengiamas vis kitoje Pabaltijo 
valstybėje. O didysis tarptauti
nis folkloro meno festivalis 1988 
metais įvyks Maskvoje.

— Lietuvos Televizijos ir Ra
dijo ansamblis “Armonika”, va
dovaujamas Lietuvos nusipelnu- 
siSdHme-S. Liupkevičiaus, dvi 
savaites gastroliavo Sirijoje ir 
Jordanijoje.

— Kauno Valstybinio dramos 
teatro aktorei, Lietuvos nusipel-

niusiai artistei Gražinai Balandy- 
tei-Čygienei už nuopelnus lietu
vių teatro menui suteikta Lietu
vos liaudies artistės garbės var
das.

— Lietuvos kamerinio orke
stro meno vadovas, TSRS liau
dies artistas Saulius Sondeckis 
buvo išvykęs į Perma Italijoje 
kur vyko tarptautinis dirigentų 
konkursas. Šiame mieste, pasau
linio garso simfoninio ir operinio 
dirigento Artūro Toscanini gim
tinėje, vyksta jo atminimui tarp
tautiniai dirigavimo konkursai, į 
kurių jury komisiją pakviestas 
buvo S. Sondeckis. Jisai jau ne 
kartą yra dalyvavęs panašiose 
jury komisijose Maskvoje, Vaka
rų Berlyne, Ziuriche.

— Lietuvos teatrų menininkai 
baigiantis sezonui turėjo daug iš
vykų. Lietuvos Valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro 
baletininkai N. Beredina ir P. 
Skirmantas šoko pagrindiniuose

grupė šoko Zaire ir Konge, dar 
viena kelionė buvo Zambabvėje 
— Afrikoje, Argentinos sostinėje 
Buenos Aires, garsiajame “Co- 
lon” teatre?. Čaikovskio operą 
“Pikų dama” statė vyriausias 
režisierius Rimantas Siparis, vy
riausias baletmeisteris V. 
Brazdylis porą mėnesių dirbo 
Lenkijoje, kur Gdansko miesto 
operoje irUlharmonijoje pastatė 
baletą “Coppelia”, E. Vasilev
skis dainavo Vengrijos operos 
spektakliuose, o V. Prudnikovas 
Italijoje. Pakviesti gastrolėms 
teatralai jRytų Vokietiją, Rumu
niją, Čekoslovakiją, Italiją, Jugo
slaviją ir Japoniją.

— Lietuvcos nusipelnusio ar
tisto garbės vardai suteikti už 
nuopelnus teatro menui: Rudol-
fui Jansonui ir Albertui Keleriui, 
Panevėžio dramos teatro akto
riams, solistei Violetai Sagaity- 
tei-Gailienei, Kauno muzikinio 
teatro solistei. Liaudies artisto

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 9S7 LarMteto Roed. East

tik Išimtinais atvejai* 516*757-2671. NevYorfco

tolių, gintaro, baiUnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SMAUKS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Foreet 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto drtyse., TeL 298 - 2244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Tolaelra, Jr. laidotuvių direktorių*, Neįt
ark Office: 428 Lafayette SL (Cor. W«aon Avė.), telef. >44 - 5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., SL Petersburg Boach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENHELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadona Avė., S, SL Peteraburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th SL, S. SL Potersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠK) Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2328 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušis klijentals.

Belgrado ir kitų Jugoslavijos tea
trų baleto spektakliuose. L. Bar
tusevičiūtė viešėjo S. Kirovo 
teatre Leningrade, astuoni 
šokėjai tris savaites gastroliavo 
Argentinoje, didelė baleto

garbės vardas suteiktas Kauno 
muzikinio teatro solistui nusi- 
pelnusiam artistui Juozui Mali- 
koniui ir nusipelnusio meno 
veikėjo garbės vardas dailininkui 
Kazimierui Simanoniui. s, £. ję

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
1883 Madiaon SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Talaf. 821 - 6440. Salė vestu
vėm* Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnial pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lletuvlika ir 
europietiška duona ir pyragai, šventam*, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

Sov. Sąjungoj nevaldomas 
garvežys įlėkė į Kamensk stoty 
stovintį keleivinį traukinį ir 
smarkiai apgadino tris miega
muosius vagonus. Buvo ir žmo
nių aukų. Bet jų skaičius neskel
biamas. Vyriausybė ir partija nu
kentėjusiųjų šeimom pasiuntė 
užuojautas.

Sov. Sąjunga pradėjo išdėsty
ti naujas SS-24 branduolines ra
ketas.

Hondūro restorane teroristų 
išsprogdinta bomba sunkiai 
sužeidė 6 JAV karius ir 6 civili
nius gyventojus.

Graikų kairiųjų teroristų iš 
tolo išsprogdinta bomba sužalojo 
autobusu važiavusius 9 ameri
kiečius ir graiką šoferį prie JAV 
karo aviacijos bazės Atėnuose.

(atkelta iš 1 psl.)
J. E. vyskupui Julijonui Ste

ponavičiui 50 m. kunigystės ju
biliejaus sukaktyje.-

Svelkiname Jus, Garbingasis 
Lietuvos sostinės Vyskupe, auk
sinio kunigystės jubiliejaus pro
ga!

Viešpats Jus, Ekscelencija, 
per 50 kunigiškos tarnybos metų 
vedė vis arčiau ir arčiau Savęs. 
Prieš 31 metus davęs kunigiško
jo pašaukimo pilnatvę vysku
pystėje jau 25 metai kai leidžia 
Jums stovėti po savo kryžiumi 
Žagarės tremties tylumoj.

Jūsų gyvenimo kelias gyvas 
liudijimas Lietuvai ir pasauliui, 
kad ir XX-tame amžiuje 
Bažnyčia turi tokių Ganytojų, 
kurių nei mirtis nei gyvenimas, 
nei angela, nei galybės, nei aukš
tumos, nei gelmės nei jokie kiti 
kūriniai negali atskirti nuo Die
vo meilės, kuri yra mūsų viešpa
tyje Kristuje Jėzuje (Rom. 8, 38).

Ta didžioji Kristaus ir Jo 
Bažnyčios meilė palaiko Jūsų 
jėgas, kad dar ilgus metus 
galėtumėte mums šviesti kilniu 
ištikimybės Dievui pavyzdžių!

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius, Telšių vyskupijos kuni
gų tarybą, Telšių vyskupijos ku
nigų vardu pasirašė vysk. Anta
nas Vaičius, kun. Albinas Ar- 
našius, kun. Bronius Bumeikis, 
kun. Jonas Gedvilą, kun. Juoza
pas Gedgaudas, kun. kan. Kazi
mieras Gasčiūnas, kun. Jonas 
Kauneckas, kun Petras Pu žaras, 
kun. Adolfas Puodžemis, kun. 
Juozas Pačinskas, kun. Tadas 
Poška, kun. kan. Juozapas Mik- 
lovas, kun. Bernardas Talaišis.

Los Angeles Times ant miesto autobusų iškabino savo rekla
mas, kuriose yra įdėtas Gorbačiovo portretas. Pabaltiečiai ir 
kitų tautybių žmonės labai piktinasi, kad miesto autobusai 
panaudojami tokiai propagandai. Sako, reikia protestuoti, 
bet kas imsis šios akcijos. Kas būtų, jei Maskvoje autobusai 
pasirodytų su Amerikos prezidento Reagano paveikslu? Tuoj 
jį nuimtų.

NIJOLĖ SADŪNAITĖ
(atkelta iš 1 psl.)

užkasė, kapą sulygino su kiemo 
žeme, kad neliktų nė žymės kur 
palaidoti...

Apie vysk. V. B. sušaudymo 
datą ir vietą vienas iš KGB dar
buotojų, tyčia ten dirbęs, kad 
kiek galima padėtų kaliniams, 
pranešė savo gimnazistei, kuri 
kaip ir visi geros valios lietuviai 
labai gerbė vyskupą. Ji, tą ank
styvą rytą užlipo į Gedimino kal
ną ir pasislėpė krūmuose. Visą 
tai pati matė, o vėliau man papa
sakojo: “Buvo taip baisu, kad ilgą 
laiką negalėdavau miegoti, taip 
buvau sukrėsta. Visa tai tebesto
vi akyse... Niekada nebeeičiau 
to žiūrėti...”

Mūsų vysk, kankinio Mečislo
vo Reinio žodžiais: “Palaiminti 
nenusilenkę prieš melą. Jie gy
vena amžinai! Jie stiprina mūsų 
gretas!”

— Visi Lietuvos šventieji kan
kiniai, melskite už mus!

J. E. Vilniaus Arkivyskupijos 
apašastabkajarn Administrato
riui vyskupui Julijonui Stepona
vičiui

Jūsų Ekscelencija Lietuvos 
Bažnyčios Vyskupe, Šlovingasis 
Jubiliate

Su gilia pagarbą ir nuoširdu
mu sveikiname Jūsų Ekscelenci
ją su kunigystės auksiniu jubilie
jumi ir 75metų gyvenimo sukak
timi.

Skaudžiais pergyvenimais tur
tingi Jūsų gyvenimo metai. 
Mums netekus Jūsų, Panevėžio 
vyskupijoje liko neužgydyta žai
zda.

II Vatikano susirinkimas skati
na būti solidariais, broliškoj 
meilėj apsupant visus dėl Kri
staus Vardo varžomus Dvasios 
Vadovus

Nors patyrėtę ignoranciją iš 
įvairių poziciją, bet Jūsų ištiki
mybė Bažnyčiai ir mūsų tautai 
šviečia ir tuo Jūsų asmenybė dar 
didingesnė ir mums artimesnė. 
Žmogiška būtimi atskirti —dva
sioj artimi.

Linkime Jūsų Ekscelencija, 
stiprybės ištikimybėje aukos ir 
Dievo meilės galia tęsti vyskupo 
misiją. Ilgiausių metų!

1986.V1.21
Pasirašė 90 Panevėžio 

vyskupijos kunigų

Žagarėje
1986m. birželio 29 d. Žagarės 

bažnyčioje suplaukę iš visų Lie
tuvos kampelių tikintieji minėjo 
vyskupo Julijono Steponavičiaus 
15 metų tremties, 50 metų kuni
gystės ir 75 metų amžiaus jubi
liejus.

Pamaldų metu pamokslus pa
sakė Žagarės klebonas kun. Gu
stavas Gudanavičius, kun. Ladi- 
slovas Baisūnas ir kun. Leonar
das Jagminas. Prieš jubiliejines 
apeigas buvo perskaitytas po
piežiaus Jono Pauliaus II sveiki
nimo laiškas vyskupui J. Stepo
navičiui, kuris suteikė daug 
džiaugsmo jubiliatui ir visiems 
tikintiesiems.

Po pamaldų Vilniaus arki
vyskupijos kunigų vardu vysk. J. 
Steponavičių pasveikino kun. 
Algimantas Keina; sveikino Jo
niškio dekanas bei kt. kunigai, 
kurių buvo septyni, pasipuošęs 
tautiniais ir baltais rūbais jau
niams Iš Vilnius, Žagarės, Kau
no, Šiaulių, Valkininkų, Prienų, 
Kapsulio, Kybartų, Mažeikių, 
Joniškio ir kitų miestų 
nuoširdžiai sveikino mylimą vy
skupą — tremtinį dėkodami 
Dievuiirjam už tą nuostabią išt
vermę Bažnyčiai, kurią Eksce- 
lencijarodo šių dienų negandose 
ir persekiojime.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securttie* Ine., One State St Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditie*, auksą 
ir sidabrą. Atidaryt! IRA planu* ir tax shelter*. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curti* St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

JtRSfcY, NtW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

Ta sol irjo 

A MENORIALS
66 - S6 SO ST MIDDLE VII.I.AGE. Ql E

K.VECAS
JONAS 

_ '933 + 1 97 6

326 - 3I5O

LITHUANIAN COOKERY
ln Engllsh, 316 pages.

Agronome* Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu splanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
doi. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Uthuanian Cookery” už 10 doi. Persiuntimas
i - Postage 1 doi.

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

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

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

I 1

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| 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



1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — 1987 1987 rugpjūčio 21, Nr. 31 • DARBININKAS • 3

Jubiliejinės iškilmės prasidėjo 
birželio 26, penktadienį, pamal
domis Šv. Jono Laterano bazili
koje. Iškilmės buvo įspūdingos 
ir giliai prasmingos.

Kodėl pasirinkta ši bazilika — 
Šv. Jono Laterano? Baziliką pa
siekėme tuo pačiu autobusu, ku
ris mus vežė visą ilgą kelią. Jau 
patekęs į bazilikos aikštę, pama
tai, kad čia daug daug senovės.

SENIAUSIA PASAULY BAZILIKA GIEDA LIETUVIŠKAI

Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Romoje

PAULIUS JURKUS

minimas pirmasis Lietuvos kri
kštas, minimas karalius Mindau
gas, iš čia jam rašė laiškus, siuntė 
karaliaus karūną.

Bazilikos istorija

Kalba apskriti stalai
Lietuviškoje spaudoje nuaidėjo 

pasisakymai dėl vieno pokalbio 
Vilniuje. Jie kalbėjosi prie apsk
rito stalo, kad vieniems, ir ki
tiems būtų didesnis įspūdis, kad 
čia apskrito stalo konferencija.

Gal tas pokalbis taip ir būtų 
nuskendęs tyloje, bet jį aprašė 
Gimtasis kraštas”, sovietų 

leidžiamas išeivijos lietuviams. 
Iš to aprašymo sužinojo ir Ame
rikos lietuviškoji spauda. Tuo 
klausimu pasisakė gana aštriai. 
N uvykę žmonės manėsi kalbą vi
sos lietuvių išeivijos vardu, bet 
jie buvo tik mažos grupės atsto
vai. Niekas jų nebuvo įgaliojęs 
kalbėti bet kokiu klausimu. Po
kalbio tema buvo, kaip išplėsti 
ryšius tarp išeivijos ir okupuotos 
Lietuvos ir, antra, apie ekono
minę paramą dabartinei Lietu
vai.

Kas juos sugundė tokiais klau
simais kalbėti, gal jaunatviška 
drąsa, neapdairumas? O gal 
apskritas stalas? Ar jiem neprisi
minė apskrito stalo riteriai? Štai 
ir jie tokiais riteriais ims ir pasi
darys.

Svečiai turistai buvo tokiam 
pokalbiui neparengti, per daug 
naivūs, nesugebėjo visko iki galo 
išnarplioti, kaip čia vedamas šis 
žaidimas. O sovietai yra geri pro
pagandos meisteriai, moka iš
naudoti kiekvieną situaciją. Jų 
tikslas — skaldyti išeiviją, silp
ninti, patraukti jaunųjų dėmesį, 
kad jie yra kultūringi, kad jie do
misi kultūriniais reikalais. Bet 
tai tik propagandos dūmai jaunų
jų akim apdumti. Konferencijoje 
kalbėjo “Tėviškės" draugijos pir
mininkas V. Sakalauskas. 
Džiaugėsi, kad tie ryšiai gerėja. 
Siūlė, ar negalima panašią kaip 
“Tėviškės" draugiją įkurti ir čia 
Amerikoje.

Bet ta
"Tėviškės" draugija nėra lietu
viška, jai

Vilniuje veikianti

direktyvas duoda

Maskva. Bus taip, kaip Maskvai 
bus geriau, o ne lietuviams.

Pokalbiuose buvo sutikta su 
sąlyga, kad nebūtų kritikuojama 
dabartinė Lietuvos padėtis. Ir 
tie “atstovai” sutiko. Gal jie 

nematė, kaip gyvena tauta, gal 
nežino, neskaitė Kronikos, o 
maitinosi tik jų Literatūra ir 
Menu, Tiesa. Ir ten nuvykę su
tiko žmones, kurie ištikimai tar
nauja režimui ir už tai yra labai 
gerai apmokami. Turi specialias 
krautuves, ligonines, pirtis. To 
viso neturi tie, kurie nori būti 
nepriklausomi nuo partijos.

Svečiai net pasiūlė, kad būtų 
galima paaukoti 20,000 dol. Vil
niaus piliai remontuoti. Jau iš to 
pasiūlymo galime suprasti, kokie 
tie turistai buvo naivūs. Pinigus 
gali pasiųsti, bet jie nepateks į 
remonto sąskaitą, jie bus panau
doti tik propagandai prieš išeivi
ją. prieš Ameriką.

Šv. Pranciškaus paminklas
Prieš katedrą atokiau yra 

įspūdingas paminklas, kaip šv. 
Pranciškus su savo mokiniais, 
pirmaisiais vienuoliais pranciš
konais, stovi iškėlęs rankas ir 
žiūri į šią baziliką. Taip ir prisi
mini, kad šv. Pranciškus buvo 
nuėjęs iš Asyžiaus pėsčias į 
Romą pas popiežių, kad galėtų 
įkurti savo vienuoliją. O šv. 
Pranciškus gyveno XII amžiaus 
gale ir XIII pradžioje (1182 - 
1226), taigi daugiau nei 700 
metų mus skiria nuo šio švento
jo.

Jau užtenka ir tų istorinių 
žinių, kad galėtum pasakyti, kur 
gyveno popiežius tada, kai Min
daugas krikštijosi. Čia šitoje 
aplinkoje, šioje bazilikoje, buvo

Todėl ir pradedame krikšto iš
kilmes, kur Lietuvos krikštas 
jaudino šios bazilikos šeimininką 
— popiežių Inocentą IV.

Dar eikime toliau į senąją isto
riją. Si bazilika yra krikščionybės 
lopšys, visų bažnyčių motina. Ją 
pastatė popiežius Silvestras I 
324 metais. Ji buvo pastatyta se
noje žemėje, kurią valdė Plau- 
tius Lateranus.Todėl dabar ir va
dinama Šv. Jono Laterano bazi
lika, nes Romoje tų bazilikų yra 
daugiau.

Ji yra Romos miesto bazilika, 
ir jos vyskupu yra popiežius. 
Todėl pradedant šias Lietuvos 
krikšto iškilmes, popiežius ir 
davė savo baziliką.

Bazilika pergyveno visokiau
sių laikų, ji ir degė, ir skurdo, ir

Tarėsi, kad knygos laisvai 
galėtų nukeliauti. Keliaus jos tik 
viena kryptimi, tik iš ten j čia, 
nes tai yra propagandos kelias. 
Bet kaip jie gali įsileisti knygas, 
kai jos silpnins komunistinę san
tvarką, kels žmonių tautinę są
monę. Ir čia jų kūrybos persi
spausdinti neverta, nes ir tai tar
nauja komuinistinei propagan
dai.

Diakono šventimai Šv. Jono Laterano katedroje. Vysk. P.
Baltakis į diakonus šventina Paulių Mališką. Nuotr. V. Bace- 
vičiaus-"*

nukentėjo nuo žemės 
+ drebėjimo, bet vis buvo atstato

ma. Dabartinę išvaizdą jai su
teikė architektas Aleksandro Ga
idei 1734 m. Jos vidų sukūrė 
skulptorius Borromini 17 
amžiaus viduryje. Tai baroko in
terjeras, kur pilna dinamiškų 
skulptūrų. Čia nišose yra didelių 
12 apaštalų skulptūrų. Viduryje 
yra popiežiškas altorius, o gale 
matosi didelė mozaika. Šią mo
zaiką rasi kiekvienoje meno isto
rijoje. Ji sukurta 13 amžiuje. Čia 
vaizduojamas Kristus tarpe 4 
apaštalų. Mozaikoje ryški bizan
tinio meno įtaka, vartojama daug 
aukso, visas fonas padengtas 
auksų.

Bazilika didelė, talpina kokia 
10,000, o lietuvių į pamaldas su
sirinkome kokie 3,000. Kitų 
žmonių ar maldininkų vargiai 
galėjo būti.

Už centrinio altoriaus deši
nėje sustojo jungtinis choras, 
jam pakaitais dirigavo Rita Klio- 
rienė ir Viktoras Ralys.

Ateina iškilminga 
procesija

Tarp tų statulų, puošnaus bo- 
roko tikrai jautėmės lyg kokie 
Lietuvos kunigaikščiai, pasiunti
niai atvykę į krikščionybės cen
trą. Ir suskamba lietuviška 
giesmė — Pulkim ant kelių. Ir 
kaip jaudina čia susirinkusius! Ar 
kada tikėjome, kad šitoje bazili
koje, visų bažnyčių motinėlėje, 
skambės lietuviškos giesmės, 
kad ateis procesija su lietuviais 
vyskupais, kad čia bus suvažiavę 
žmonės iš viso pasaulio. Visa lie
tuvių tauta gieda štai Pulkim ant 
kelių, gieda kaip ir lietuviškoje 
bažnytėlėje kur nors Suvalkijo
je, Aukštaitijoje ar Žemaitijoje.

Čia garsioji Roma, todėl ir mes 
per ją daromės garsūs.

Štai ateina procesija. Joje yra

procesiją veda kryžius, paskui 
eina kunigai. Jų suskaičiavau net 
43.

Tie vyskupai buvo: V. Bri- 
zgys, A. Deksnys, Ch. Salatka, 
A. Vaičius ir P. Baltakis, OFM. 
Vyriausiu celebrantu ir yra mūsų 
vyskupas Paulius Baltakis.

Krikštija dukrelę
Bazilikoje labai puikiai veikia 

garsiakalbių sistema. Viskas 
buvo aiškiai girdima, net mišiolų 
lapų skleidimas. Mišių pradžioje 
vyskupas P. Baltakis paaiškino, 
kas čia bus, kad bus krikštijamas 
kūdikis, kad bus diakono šventi
mai.

Tada paaiškino krikšto 
prasmę, kaip dabar tėvai turi 
prašyti, kad jų kūdikį priimtų į 
Katalikų Bažnyčią.

Krikštijama buvo Astravu duk
relė Zitos vardu. Jie buvo atvykę 
iš Albertas, Kanados. Išaiškinus, 
kas yra krikštas, kokios kalbamos 
maldos, vyko pats krikštas. Apei
gos vyko lietuvių kalba. Mer
gaitė išsigandusi nepažįstamų, 
dargi apsirengusių tokiais iškil
mingais drabužiais, labai verkė. 
Tai simbolizavo ir Lietuvos kri
kštą. Ir mūsų Lietuva nekartą 
graudžiai turėjo verkti, kai kri
kščionys ją kardu krikštijo ir de
gino jos sodybas. Tik paskui po 
krikšto mum atvėrė naujus pa
saulius ir nušluostė mūsų ašaras.

Jei Lietuva turėtų bent sateli
tinį statusą, tai gal ir būtų galima 
kalbėti apie geresnius kultūri
nius ryšius. Dabar viskas pri
klauso nuo Maskvos. Jei Maskva 
suteikė kiek lengvatų, tai nerei
kia galvoti, kad ji nori mum pa
tarnauti. Ji žiūri tik savo intere
sų. Kai visa tai nebebus naudin
ga, visa bus nubraukta be pėdsa
ko. Nė nesiklaus tokios “Tėviš
kės’ draugijos.

Gailiausiai, kad tų svečių po
kalbininkų tarpe buvo vienas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės

valdybos vicepirmininkas, Lie
tuvių Fondo tarybos narys, gal 
būt ir kitų organizacijų narys ar 
vadovas. O ką dabar darys šios 
organizacijos? Kadaise New Yor- 
ko Alto pirmininkas architektas 
Antanas Varnas vyko j Lietuvą. 
Kad nebūtų jokios trinties, jis 
pirma pasitraukė iš pirmininko 
pareigų ir tik tada išvyko.

Tad ir liūdnas šis pokalbis prie 
apskrito stalo, nes jis mus dar 
labiau skaldo, paklaidina. O gal 
reikėjo sėsti prie paprastų ketur
kampių stalų? Kas tada būtų 
buvę?! Gal šie atstovai būtų išsi
gandę paprastų stalų ir būtų 
nesėdę.

Šv. Jono Laterano bazilikoje krikštijama Astrauskų dukrelė 
Zitos vardu. Motina laiko dukrą.

Diakono šventimai
Diakonu buvo šventinamas 

Paulius Mališka iš Montrealio, 
studijuojąs Šv. Kazimiero kole
gijoje Romoje. Ir šias apeigas 
atliko vysk. P. Baltakis. Apeigos 

i' įspūdingos. Klausia šį jaunuolį, 
ar jis tikrai nori būti kunigu, ati
duoti savo jaunystę ir visą gyve
nimą Bažnyčiai. Įspūdinga, kai 
ima giedoti Visų šventųjų litani
ją giedojo lotyniškai, Tai irgi su
jungė mus su senais laikais, su 
senąją lotyniškąją liturgiją.

Tepė aliejais ir per petį uždėjo 
stulą. Įteikė į rankas Evangelijų 
knygą. Jaunuolis pabučiavo tą 
šventąją knygą. Dabar jis galės 
patarnauti bažnyčioje, sakyti pa
mokslus.

KRIKŠTAS
LIETUVOS*

J. JAKŠTAS 10
Katedra buvo pašvęsta Švč. Tre

jybės garbei šv. Stanislovo vardu. Katedrai duotas 
lenkų šventojo vardas turėjo ženklinti lenkus ir lie
tuvius, sujungtus bendro tikėjimo ir valdžios (impe- 
rium) ryšiais. Lenkų autoriui ypač rūpėjo pabrėžti 
lietuvių - lenkų sąjungos amžinybę. Jis, tiesiog įsa
kydamas lietuviams (nors jo vardo neminėjo), rašė, 
kad neturėtų būti užmiršta, jog lenkų rūpesčiu išve
stiems iš tamsybių tikėjimo šviesa suspindėjo jiems 
patiems ir jų palikuonims.3*’ Taip rašė Dlugošas, 
pagirdamas savo tautiečius už lietuvių krikštą. Jis 
paminėjo ir keturis prelatus, aštuonis kanauninkus 
su juos turtingai aprūpintomis prebendomis. Pir
muoju Vilniaus vyskupu parinko iš Lenkijos atsive
stą Andrių, buvusį karalienės Elzbietos

nurodytose vietose su joms skirtomis beneficijomis. 
Penkios jų buvo įsteigtos nelabai tolimose Vilniaus 
apylinkėse, atseit etnografinėse Lietuvos dalyse. O 
dvi, Obolcų ir Anos, buvo įsikišusios į gudų gyvena
mus plotus, kur, matyt, nuo seniausių laikų gyventa 
lietuvių. Obolcų parapija turėjo būti žymus katalikų 
lietuvių apgyventas centras, kad jame 1619 metais 
įsteigtas Vilniaus vyskupijos antras arkidiakonatas 
šalia pirmojo Vilniaus. Tuo būdu Vilniaus vyskupija, 
neturėjusi apibrėžtų ribų, terpėsi toli į gudiškas sri
tis.

Trečiu trumpu skyreliu (Dlugosz, X, 170 p.) 
lenkas autorius pasinešė išskirtinai pagarbinti Jogailą 
už katalikybės tvirtinimą tautiečiuose. Jo pinama 
pasaka, kaip karalius su lenkų kunigaikščiais, ponais 
ir kunigais keliavo po kraštą, krikštydami žmones 
švęstu vandeniu ir šviesdami išganingais mokslais 
bei šventais pamokymais. Daugelyje vietų statė 
bažnyčias, maldos namus, šventas vietas su joms 
skirtomis beneficijomis.

Galų gale paminimi karaliaus išleisti nuostatai, 
liečią mišrias katalikų ir stačiatikių vedybas, kur įsa
koma stačiatikiams, vedusiems katalikes, krikšty tis 
katalikais; stačiatikėms, ištekėjusioms už katalikų, 
įsakoma virsti katalikėmis. Nepaisančius nuostatų 
grasoma priversti fizine bausme. Pabaigoje iš-

jimas yra paliaubų sutartis (1387. VII.9) tarp Skirgai
los ir Livonijos ordino.39 Nors toje sutartyje apie 
žemaičius nieko nesakoma, tačiau jie ten turėjo būti 
paliesti. Tai rodo vėlesnė 1388 metų kryžiuočių ir 
lenkų sutartis, pasirašyta Tomo mieste.40 Joje prisi
minta ana Skirgailos ir Livonijos ordino sutartis ir 
dėl jos pasisakyta: “Išskyrus žemaičių žemę, kaip 
šviesusis viešpats Trakų kunigaikštis Skirgaila į pa
liaubas, sutartas su Livonijos viešpačiais, neįtraukė. 
Kai kalbama, kad žemaičių žemė į minėtas paliaubas 
nėra įtraukta, tai ji ir į dabartines paliaubas neįtrau
kiama”. Reikia pastebėti, kad panašus žemaičių iš
skyrimas kartotas dar ir kituose susitarimuose, gal 
ordinui spiriant.41

Iš paliaubų išskyrus pagonis žemaičius, ordinas 
toliau galėjo varginti kryžiaus karais ir priiminėti 
atvykstančius Vakarų kryžininkus. Iš paliaubų išskir
tas Žemaičių kraštas tiko būti vokiečių ordinui pa
grindu remti savo mišinius tikslus Vakarų pasaulio 
akivaizdoje. Be to, jie dar galėjo tikėtis kada nors 
tą kraštelį pasiglemžti.

Viltis ordinui tikrai šmėkštelėjo su antru Vytau
to pabėgimu 1389 m. Ordinas išskėstomis rankomis 
priėmė kunigaikštį, patraukusį į savo pusę 
žemaičius.

Dievas mūsų prieglauda
Evangelija buvo paskaityta 

anglų kalba. Sugiedota angliškai 
aleliuja. Labai jaudinančiai 
skambėjo, kai užgiedojo “Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė”. Ta 
psalmė juk kadaise buvo nerašy
tas himnas tos beraštės lietuvių 
tautos, kai ji nuogom rankom ko
vojo dėl savo likimo. Ją giedojo 
žmonės Kražiuose, kai kazokai 
bizūnais čaižė žmones, giedojo 
Kęstaičiuose, giedojo vargų ir 
suspaudimo metais.

Dabar ta giesmė apjungė visus 
po pasaulį išsibarsčiusius, savo 
tėvynei gero siekiančius lietu
vius. Ir tik Dievas lieka mūsų 
prieglauda ir stiprybė. Todėl ne
sibijotam, kad ir žemė drebėtų, 
ir kalnai virstų į jūrų gilumą...

Nesibijotam!

Visi gieda su mumis
Pabaigoje — ‘ Apsaugok Au

kščiausias tą mylimą šalį." ne 
mes vieni giedojome. Giedojo 
visa ta didžioji senoji bazilika, 
tiek apaštalai, šventieji — šv. 
Pranciškus, šv. Antanas, visi

nuodėmklausį ir Šėrėto (Moldavijoje) titulinį vysku
pą.

Pagal paskelbtą Jogailos kelionių tvarkraštį37 jis 
buvojo Vilniuje apie penkis pirmuosius 1387 metų 
mėnesius. Per tą laiką, lenkų kunigų padedamas, 
galėjo vykdyti Vilniaus ir į jį sutelktų tautiečių iš 
plačios apylinkės krikštą.

Krikšto metu įsteigtos ir septynios parapijos: 
Anoje, Krėvė, Maišiogaloje, Medininkuose, 
Nemenčine, Obolcuose ir Ukmergėje. Kas ir kokiu 
būdu jas steigė, nežinoma. Vieno istoriko nuomonė, 
kad Jogaila pats važinėdamas steigė jas, neįrodoma. 
Galima prielaida, kad jos buvo kuriamos karaliaus

skaičiuojamos plačios privilegijos bei laisvės, teikia
mos pasikrikštijusiems.

Ne vienas autorius, rašantis apie Lietuvos kri
kštą 1387 m., kelia klausimą, kodėl tuo pačiu metu 
nebuvo krikštijami ir žemaičiai. Dažnas kartoja 
priežastį, kad jie tada buvo kryžiuočių ordino 
valdžioje. Pvz., K. Gečys rašo: ‘Tuo metu, kada 
aukštaičiai buvo krikštijami, žemaičiai buvo Teutonų 
ordino valdžioje”.38

Iš tikrųjų nėra jokių duomenų, rodančių, kad 
ordinas būtų turėjęs žemaičius aukštaičių krikšto 
metu. Priešingai, turime vieną aiškų liudijimą, kad 
žemaičiai 1387 ordinui nepriklausė. Kalbamas liudi-

36. ... assidua memoria nusųuam obliteranda recole- 
rent ex Polonis et eorum euram... fidei lumen sibi 
et posteris proluxisse. Dlugosh X, 165 p.

37. A. Gassiorowski, Itenerarium krūla Wladislawa Ja- 
gielly 1386-1434.

38. K. Gečys, Karališkoji Lietuva, Chicago 19467, 41 p.
39. H. Gersdorf, 99 p.
40. Cod. dipl. Pniss. IX. 59 p.
41. Ordino interesas išskirti Žemaitiją ryškėja iš sutar

ties su Vytautu 1397. V. 26, kur abi pusės pagamino 
to paties turinio dokumentus. Bet tik ordino doku
mente įterpta "usgenommen Samaiten” Cod. ep. 
Vit.

džiaugėsi su mumis.
Ir vėl procesija. Pamaldos 

baigtos. Iškilmingu pradėtas di
dis jubiliejus. Įspūdingai, pra
smingai!

Išeiname ir mes. Aikštė di
delė. Joje daug saulės. Laikrodis 
rodo 11:10 vai. Mūsų autobusai 
stovi išsirikiavę, nes visi su
važiavome panašiai, su savo eks
kursijų autobusais.

Važiuojame pro senąją Romą
(Bus daugiau)
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KREIPIMASIS | VISO PASAULIO LIETUVIUS
Lietuvoje rengiamos demonstracijos

Iš Amerikos Balso radijo laidų 
sužinojusi apie š.m. rugpjūčio 
23, sekmadienį, 12 vai. dienos 
metu Lietuvos sostinėje Vilniuje 
ruošiamų Hitlerio nacių Vokieti
jos ir Stalino Sovietų Rusijos 
pakto bei Ribbentropo - Moloto
vo slaptų protokolų aukų prisi
minimų, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba solidarizuo
ja su Lietuvos žmonėmis ir 
kviečia tų dienų visų kraštų Ben
druomenes bei pasaulio lietu
vius ir kitus pabaltiečius tinka
mai paminėti tų liūdnų 48-tą me
tinę sukaktį.

1939 rugpjūčio 23 Ribbentro- 
pas ir Molotovas pasirašė slaptus 
dokumentus, padalinančius Pa
baltijo valstybes ir Lenkiją tarp 
Hitlerio Vokietijos ir Stalino Ru
sijos. Dėl to vėliau kilusiam An
trajam pasauliniam kare ir per 
masinius trėmimus žuvo daug 
lietuvių ir kitų pabaltiečių.

1979 metais, minint 40-tasias 
Ribbentropo-Molotovo pakto 
metines 45 pabaltiečiai (iš jų 36 
lietuviai) pasirašė pareiškimų ir 
jį išsiuntinėjo Sovietų Sąjungai, 
Vakarų ir Rytų Vokietijom, 
Atlanto Chartą pasirašiusiom 
valstybėm ir Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui, prašyda
mi paskelbti tų paktų ir jo slaptus 
protokolus negaliojančiais bei 
pasmerkti jo pasekmes.

MIRĖ RUDOLF HESS
Berlyne, Spandau kalėjime, 

rugpjūčio 17 mirė Rudolf Hess, 
pats dižiausias nacis, padėjęs Hi
tleriui iškilti f valdžių, išauginęs 
Hitlerio kultų, įvedęs pasisveiki
nimų “Heil Hitler”. Karo metu, 
norėdamas sutaikinti Britaniją 
su Vokietija, lėktuvu buvo nusk
ridęs į Škotiją, kur jį pagavo. Jo’ 
misija nepavyko. Po karo Niurn
bergo teisme jis alijantų buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos 
specialiame kalėjime, kurį sau
gojo Amerika, Anglija, Prancūzi
ja, Sovietų Sąjunga. Kalėjime jis 
buvo likęs ^tik vienas kalinys. 
Amerika buvo pasiūliusi jį palei
sti iš kalėjimo, nes per brangiai 
atsieinu vieno kalinio išlaikymas. 
Su pasiūlymu nesutiko Sov. Są
junga.

Jis buvo 93 metų amžiaus. Da
bar Spandau kalėjimą išmontuos 
ir vėl padarys civilių gyvenamu 
miesto kvartalu.

1986 rugpjūčio 23 Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, ben
dradarbiaudama su kitų tautybių 
pasaulinėm organizacijom tarp
tautiniame Juodojo kaspino die
nos komitete, tų dienų minėjo 
įvairiuose pasaulio kraštuoise.

Šiais metais prašome visus lai- 
vojo pasaulio krašto lietuvius

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Amer. Liet. Tarybos 
valdybos posėdis'

Savo būstinėje, 2606 W. 63 
St., Chicagoje, Amer. Liet. Ta
rybos valdyba liepos 10 turėjo 
posėdį, kurį pravedė pirm. dr. 
Jonas Valaitis. Pirmininkas pain
formavo apie Washingtone 
birželio 10 įvykusį Alto, Vliko, 
Liet. Bendruomenės, JAV Jau
nimo s-gos, Pasaulio lietuvių 
Jaunimo s-gos, Lietuvių 
Teisėms Ginti komiteto ir Fon
do, Amerikos Baltų Lygos ir 
Koalicijos už konstitucines teises 
atstovų pasitarimą lietuvių teisių 
gynimo reikalais. Altui Atstova
vo pirm. dr. J. Valaitis, dr. J. 
Genys ir Liet. Teisėms Ginti 
fondo pirm. G. Lazauskas. Ap
tarta ateities veikla. Praplečiant 
Lietuvių Teisėms Ginti Komite
to veiklą, sudarytas vykdomasis 
vienetas, į kurį įeina po vieną 
atstovą nuo kiekvieno veiksnio 
ar organizacijos ir kurio koordi
natorium išrinktas Antanas 
Mažeika — koalicijos už konsti
tucines teises ir saugumą pirmi
ninkas. Altas ir kt. nusprendė 
paremti finansiškai tas pastan-„ 
ga<ų ginant lietuvių teises. į se
kanti posėdį Alto atstovu siu
nčiamas sekr. G. Lazauskas.

Disertacija apie lietuvius 
ateivius Chicagoje

Antanas Adomėnas, savo 
moksliniuose darbuose vartojus 
vardą Van Reegan, Amerikos 
Lietuvių Tarybos talkininkas in
formacijoje, Chicagos universi
tete gavo filosofijos dakataro 
laipsnį, parašęs disertaciją apie 
lietuvius ateivius Chicagoje. Di
sertacija pavadinta: “Lithuanian 
Diaspora: Koenigsberg to Chica- 
go”. Tai lietuvių ateivių istorija 
tarp 1948 ir 1952 m. Savo šioje 

rugpjūčio 23 solidarizuoti su tau
tiečiais Lietuvoje ir 12 vai. die
nos metu kartu su kitais Juodojo 
kaspino dienos dalyviais ypatin
gai paminėti Ribbentropo - Mo
lotovo pakto išdavų aukas įvai
riais būdais —susirinkimais, de
monstracijomis, pamaldomis, 
vietinės spaudos, radijo ir televi
zijos konferencijomis, atsišauki
mais ir kitomis priemonėmis.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba

studijoje nagrinėja pirmosios 
imigrantų bangos, jų tarpe Milu
ko, Staniukyno, Kaupaitės ir k. 
pažiūras, “Draugo” vaidmenį, ir 
lygina su antrąja imigracijos ban
ga bei jos ideologais — Šalkau
skiu, Maceina ir k. Informuoja 
apie organizacijas, ir svarsto 
abiejų bangų pastangas atsilaiky
ti asimiliacijai, suamerikonėji- 
mui. Išvadoje įžvelgia išryškėji
mą lietuvių ateivių etninės 
grupės su katalikiškuoju savitu
mu (identitetu). Disertaciją uni
versitetas mikrofilmavo, o tek
stas atiduotas spaudai.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas

Metinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas šaukiamas 
spalio 17 Tautiniuose Namuose, 
6422 S. Kedzie, Chicagoje. Išva
karėse bus Amer. Liet. Tarybos 
būstinėje 2606 W. 63 Str. atsto
vų priėmimo vakaras, kurį ruošia 
Chicagos ALT skyrius.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdyje liepos 10 
buvo aptarta suvažiavimo eiga. 
Skyriai prašomi atsiųsti savo at
stovais ir gausiai suvažiavime da
lyvauti. Po suvažiavimo bus ban
ketas, skirtas prelato Juozo 
Prunsldo pagerbimui.

Dr. J. Valaitis pasidžiaugė 
Jungt. Pabaltiečių Komiteto 
sėkminga veikla. Pabaltijo 
laisvės dienos proga Washingto- 
ne buvo suruoštas priėmimas, 
kuriame dalyvavo apie 300 žmo
nių, jų tarpe ir valdžios atstovų. 
Pabaltiečių laisvės gynime dau
giau pasižymėję kongreso ir 
valdžios žmonės pagerbti įtei
kiant jiems žymenis. Siekiama, 
kad Pabaltijo žmonėms būtų 
duodama daugiau laisvės emi

gruoti, kaip kad išleidžiama dau
giau žydų. Prieš birželio 14 d. 
demonstracijas Rygoje kai kurie 
JAV kongreso nariai kreipėsi į 
Gorbačiovą, kad demonstrantai 
nebūtų areštuojami. Pagaliau 
dr. J. Valaitis papasakojo, kad 
Jungt. Pabaltiečių komitete 
sėkmingai darbuojasi Ginta Pa
lubinskaitė.

G. I azauskas pranešė, kad po 
veiksnių ir kt. atstovų pasitarimo 
VVashingtone, D.C. turėjo Lie
tuvių teisėms ginti Komiteto 
(ALT, LB ir VLIKo atstovų) 
posėdį, kur nutarta, kad LTG 
komitetui po vienerius metus 
pirmininkauja rotacine tvarka iš 
eilės — LB, VLIKo ir ALT atsto
vai. Šiais metais LTC komiteto 
pirmininku yra dr. Viktoras 
Stankus, LTG Fondo pirminin
ku yra G. Lazauskas (rinktas 
dvejiems metams).

Sekr. G. Lazauskas taip pat 
pranešė apie Madisono, Bosto
no, Detroito ir kitų skyrių veik
lą. ALT valdyba atkreipė didelį 
dėmesį į Madisono ALT sk. veik
lą, ypač į skyriaus pirm. inž. Al
girdo Čaplėno, vicepirm. ir ižd. 
Romo Vasio pastangas, pareiš
kiant jiems padėką.

Prel. J. Prunskis painforma
vo apie gautus kvietimus daly
vauti Illinois gubernatoriaus 
priėmime Pavergtų Tautų die
nos proga ir WBEZ radijo stoties 
priėmime. Svarstytos galimybės 
išleisti naują laidą “Lithuania’s 
Jews and the Holocaust” bei apie 
išleidimą knygos anglų kalba 
apie Sibiran ištremtus lietuvius.

Daina Danilevičiūtė-Dum- 
brienė pranešė apie gerą iždo 
stovį ir apie daromas pastangas 
nuo mokesčių atleidimo reikalu.

Iki šiol ėjęs ALT pirmininko 
pareigas dr. J. Valaitis išrinktas 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininku.

Svarstant ALT suvažiaviinui 
pasiruošimo reikalus, rezoliucijų 
komisijos pirmininku išrinktas 
inž. Stasys Dubauskas.

Posėdyje be suminėtųjų da
lyvavo: Kristina Austin (pava
duodama Pov. Dargį), inž. V. 
Naudžius, protokolų sekr. dr. V. 
Dargis, P. Bučas, M. Prane
vičius, red. M. Šimkus, V. Jo
nušienė, reikalų vedėja N. Gie- 
rštikienė.

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

Senasis arkivyskupo Jurgio Matulaičio antkapis. Pervežus pa
laikus iš Kauno į Marijampolę, toks antkapinis paminklas ir 
buvo padarytas. Šių metų liepos mėn. jo palaikai perkelti į 
naują karstą, į sarkofagą, padarytas lyg altorius su nauju 
dideliu paveikslu viršuje. Paveikslas vaizduoja vyskupą su 
bažnytiniais drabužiais, stovintį stačią.

RUOŠIAMASI 
VLIKO SEIMUI

Vliko seimas šiemet įvyks spa
lio 9 -11 dienomis Montrealyje, 
Kanadoje. Parengiamuosius dar
bus atlieka Vliko valdyba ir ren
gimo komitetas.

Rengimo komitetas posėdžia
vo liepos 28 ir aptvarkė kai ku
riuos svarbiausius reikalus, pa
vyzdžiui, atvykstančių apnakvy- 
dinimo klausimas. Pramatoma, 
kad į Vliko seimą atvyks atstovai 
ir apie 40 svečių.

Rengimo komisija pagei
dauja, kad atvykstantieji nariai 
ir svečiai jau dabar kreiptųsi į 
nakvynių reikalams seimo rengi
mo komiteto narį J. Adomonį, 
tel. 514 744 - 6940. Tai žymiai 
palengvintų šį reikalą sutvarkyti 
tinkamai.

Spalio 9 Aušros Vartų parapi

jos salėje įvyks visuomenės susi
pažinimo vakaras. Šeštadienį ten 
pat vyks vieši Vliko posėdžiai, o 
vakare banketas ir šokiai. Sek
madienį bus katalikų ir evangeli
kų iškilmingos pamaldos. Popiet 
bus baigiamieji posėdžiai ir sei
mo uždarymas.

— “Krikščioniškoji Lietuva” 
tokiu pavadinimu bus rodoma 
vaizdinė-dokumentinė paroda 
Lietuvos krikšto sukakčiai pa
minėti. Joje sutelkta šimtai įdo
mių nuotraukų, retų dokumen
tų, spaudos ir knygų. Paroda glo
bojama Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komiteto, o parodos 
vadovas, organizatorius ir ekspo
natų teikėjas — Bronius Kviklys. 
Apipavidalinimas — Liudo Kai
rio. Paroda įvyks lapkričio 26 - 
29 Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo Centro patalpose, Chicago
je.

VASARA KVEPIA 
ČIOBRELIAIS- 3

Kai atostogauji tokioje 
gražioje sodyboje, turi progos 
arčiau padraugauti su gamta. 
Pirmiausia pastebi gėles, tą žy
dintį pasaulį, paskui sustoji ties 
medžiais. Štai mano užrašų kny
gutėje parašyta, kad liepos 
pražydo liepos 20.

Kai liepos žydi
New Yorke liepos žydi 

birželio antroje pusėje, labai 
anksti, o čia kaip Lietuvoje, tik 
liepos mėnesio viduryje. Ir koks 
malonus jų kvapas, koks ilgesin
gai švelnus! Čia viskas kvepia — 
ir liepos, ir pūšynai. Svaigina
nčiai kvepia. Kai kvėpuoji, tikrai 
jauti, koks švarus oras. Tiesiog 
atsigauni nuo to švarumo.

Šiemet medžių žaluma labai 
tiršta. Tai reiškia, kad nestigo 
lietaus. Medžiai tokie vešlūs, iš
didūs, iškilmingi supa tave iš 
visų pusių. Yra ko pažiūrėti į 
tuos medžius. Nereikia būti bo
taniku, kokiu specialistu žinovu, 
ir savo paprasta akele pastebėsi, 
kaip tie medžiai vienas nuo kito 
skiriasi. Tai mPtaip sau atsitikti
nai pasodinti ar patys išaugę me
deliai. Jie surinkti ir sudėti į tam 

tikrą tvarką, kad sudarytų pa
trauklų peisažą. Jie turi ir savo 
metrikas, iš kur atvežti, kas jie 
tokie.

Eglės gražuolės
Štai kokios gražios eglės, ten, 

kur vienuolyno skalbykla, yra 
surikiuotos kokios penkios eglės. 
Jos tikrai gražiai dekoruoja namą 
ir dengia nuo šiaurės vėjų. Jų 
spalva kitokia nei paprastų eglių, 
pilkesnė. Ant vienos eglės šakos 
yra išaugusi atšaka, ir kokia tai 
atšaka, tiesiog gamtos stebuklas. 
Ji auga tiesiai į viršų ir atrodo, 
kaip tikra eglė. Niekur to neteko 
matyti.

Prie Liurdo grotos eglės suda
ro visą grožį. Ten taip žvilga si
dabrinė vešlį eglė. Už vienuoly
no, kur stovi Fatimos Marijos 
statula, rasi kitą didelį stebuklą 
išsišakojusią pušį. Tai tikra mo
derniausia skulptūra. Visi su
stoja ties ją ir fotografuoja. Kita 
pušis, kuri irgi panaši į 
skulptūrą, stovi prie šv. Pranciš
kaus fontano.

Buvusi gražuolė
Prie įėjimo į vasarnamį ilge

singai ošia dar kitokia pušis, 

atvežta gal iš Japonijos. Ši pušis 
turi tokią istoriją. Ji ramiai sau 
svajojo, kol čia pradėjo statyti 
dabartinį vasarnamį. Ten buvo 
žemė nelygi, kalno šlaitas. Tai 
kai pastatė vasarnamį, reikėjo tą 
vietą paaukštinti užpilti žeme. 
Tai ir padarė — užpylė žeme 
apie kokias 4 pėdas. Meisteriai 
nenupiovė pušies, pasigailėjo, 
bet drauge ją žiauriai nubaudė. 
Ją surakino, šaknys pasiliko giliai 
po žeme. Pasikeitė jos maitini
mas ir drėkinimas, ir gražuolė 
pušis pradėjo nykti. Krinta jos 
spygliai, konkorėliai. Jau nebėra 
tokia graži ir išdidi. Sodyboje tai 
vienintelis medis, kuris rodo 
nuovargio ženklus, kuris jau ne
besiveržia į gyvenimą savo žalu
mu. Ji nebežvilga, ji daug kur 
parudusi ir nusiminusi, kai čia 
eina aplinkui graži vasara.

Didžiųjų medžių šešėlyje
Nepaprasto grožio yra tie 

medžiai, kurie auga priešais val
gomojo langus. Jie sudaro lyg ko
kia tvirtovę. Atrodo kaip ąžuolai, 
bet jie yra klevai.

Ten yra sodybos vėsiausia vie
ta. Ir karštą dieną, ten atsisėsk 
šių didžiųjų medžių šešėlyje, pa
togiai įsitaisyk ant suoliuko, ir 
tuoj pajusi, kad čia tikrai vėsu. 
Nuolat traukia vėjelis, ir todėl 
čia maloniai vėsu. Kartais būna 
net per daug vėsoka.

Beržai, berželiai
Jai keliausi takeliu prie upės, 

sutiksi kitus stebuklus. Štai 
beržai. Kadaise jie buvo labiau 
išlindę iš miškelio į pirmąsias ei
les, dabar lyg susigėdę pasi
traukė į gilumą. Tik reikia juos 
pastebėti, ir pamatysi, koks di
delis skirtumas tarp New Yorko 
beržų ir čia augančių. ‘ Čia kur 
kas baltesni, ir juodųjų dėmių 
mažiau.

Čia pilna lapuočių, o prie upės 
kranto — vėl pušynai. Ir koks 
grožis kai prasiveria upės vai
zdas. Čia viena pušis visai šlaite 
įaugusi, vanduo skalauna jos šak
nis.

Atsiveria uostas
Yra tokia vietelė, vadinama 

“Point”, tai pakrantės smaigalys. 
Prieš tave Kennebunkporto 
miestelis, uostas. Ir kiek laivų! 
Niekada nebuvo tiek daug laivų. 
Tai ne prekiniai, ne keleiviniai 
laivai, tai sportinės jachtos, mo
torlaiviai. Anapus upės visa pak
rantė pristatyta laivas prie laivo, 
padaryti ilgi laiptai, prie kurių iš 
abiejų pusių parkinasi laivai.

Laivai turi savo leidimų nu
merius. Iš tų numerių gali atsek
ti, iš kur Jie atplaukę. Kiti iš toli
mų pakrančių čia atvyko atosto
gauti, atvežė turtingus ponus. 
Toje anoje upės pusėje yra ir 
naujų pastatų, tai naujas jachtų 
klubas, kelios krautuvės, kurios 

pardavinėja visa, kas reikalinga 
laivams.

Vienuolyno pakrantėje nesta
to laivų, nes nėra kaip prie jų 
privažiuoti, prieiti. Jie išsidėstė 
anoje pusėje. Pradeda prie uosto 
molų ir eina visa pakrante iki til
to. įvairiausi, su aukštais stie
bais, su burėmis., motorais, iš
taigiai įrengti, kiti paprasti, bet 
visi laivai. Jie turi savo siluetus, 
savo pasaulį, todėl dailininkai ir 
mėgsta tapyti laivus, laivelius, 
prieplaukoje. Ir šio miestelio ga
lerijose rasi daugybę paveikslų, 
kur vaizduojami laivai prieplau
kose.

Vaizdai iš “laivų namo”
Gražus vaizdas į jūrą yra už 

vienuolyno miškelio, kur yra va
dinamas “laivų namas” prieplau
ka — “Boathouse”. Čia atsiveria 
reginys į uostą, į upę, anapus 
matosi senieji klubo namai, Co- 
lonial viešbutis su baltu bokštu, 
kiti viešbučiai. Čia ypač gražu, 
kai saulė leidžiasi, kai vandenyje 
atsispindi pakrančių laivai, na
mai.

Seniausios uolos
Gražių saulėleidžių dar matysi 

pajūryje. Jūra čia šiukštoka, van
duo būna šaltas, bet šiemet, 
priešingai, tas vanduo buvo labai 
patrauklus. Pajūriai patogūs, 
gali įsikurti smėlyje, ant akme
nų, ant uolų. Tos uolos yra 

pajūrio dešinėje. Kartą vienas 
geologas aiškino, kad tos uolos 
esančios labai senos, Amerikos 
kontinente seniausios. Labai su
skaldytos , suplėšytos. Tai tikri 
ugniakalniai jas kadaise išvertė, 
kai visa žemė degė. Tik pažiūrėk 
į jas, ir ko ten nėra. Čia suvirin
tos kelios spalvos kaip Adomo 
Galdiko paveiksle, čia grafiškos 
linijos įrašytos. Kitur kaip koks 
sūris padėtas.

- Kai vanduo nusenka
Čia auga laukinės rožės. Čia 

būna visada ramu ir vieniša, nes 
didžioji publika čia nesilanko. 
Čia įsikūręs gali stebėti pajūrio 
gyvenimą, kaip paukštukai 
bėginėja, kaip prieš saulės laidą 
skuba ir nori dar gerai pavakarie
niauti. Čia atoslūgio metu van
duo tiesiog per kokią 10 pėdų 
nusenka, ir tada iš vandens išky
la salų salelių. Visos apaugusios 
jūros žolėm, maurais. Tarp tų 
akmenų lieka dar visokiausių 
balų, balelių, kur pamatysi ir 
kokį vėžlį beropojanti. Žuvelių 
nematyti, jos pasitraukia kartu 
su vandeniu. Kai vanduo nusen
ka, tada čia suklykia Žuvėdros. 
Jų pulkai sukasi aplinkui, ieško 
maisto ir užkandžiauja. Paskui 
sutūpia ant tų išlindusių salėlių 
ir miega, kol pasiekia kylantis 
vanduo.

(Bus daugiau ’
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ATŠVENTĖM KRIKŠČIONYBĖS 

JUBILIEJŲ MASHINGTONE

Ilgai lauktas birželio 26-28 
dienų savaitgalis prabilo įvai
riausiomis kalbomis susirinku
siems švęsti brangią 600 metų 
Lietuvos krikščionybės sukaktį 
Washingtone.l

Penktadienio vakarą, dar ne
suspėjus daugumai tolimesnių 
svečių atvykti į šventę prade
dantį koncertą, beveik tik šios 
apylinkės lietuviai bei ameri
kiečiai svečiai susirinko į muziko 
Jono Žuko vargonų koncertą Ne
kalto Prasidėjimo tautinėje 
šventovėje Washingtone.

Vargonų koncertas
Sis vakaras prabilo pasauline 

muzikos kalba, kurią turbūt ge
riausiai suprato tie, kurie tą kal
bą mokėjo, tačiau manau, kad 
kiekvienas klausytojas buvo ja 
sužavėtas ir kokiu nors būdu pa
veiktas. Vargonų melodingi gar
sai galėjo atvert neprieinamas 
širdies gelmes, papasakoti apie 
Dievo paslaptingų galybę bei 
pakviesti į susimąstymą Visiems 
šiems jausmams atsiverti buvo 
labai palankios sąlygos esant 
ypatingo grožio didžiulėj šven
tovėje. Kažkaip tų vakarą beveik 
tiko ir Washingtoną aplankiusi 
didžiulė audra, nes ji taip pat 
kalbėjo apie Dievo didybę bei 
galybę ir sutverto žmogaus trapų 
pasaulį.

Dainuo ja Čiurlionio 
ansamblis

Šeštadienio vakarą rinkomės į 
ukrainiečių šventovės salę pasik
lausyti kitokios muzikos kalbos 
— kalbos apie tėvynę Lietuvą.

Ši muzika kalbėjo apie 
tėvynės grožį bei jos ilgesį, apie 
jos garbingų praeitį ir jos vaikų 
pasididžiavimą, apie jai meilę, 
pasiaukojimą ir pasiryžimą už ją 
kovoti. Šiuos jausmus klausyto
juose sužadino iš Clevelando at
vykęs Čiurlionio ansamblis ve
damas dirigento dr. Broniaus 
Kazėno.

Publika labai šiltai sutiko mie
lus čiurlioniečius ir ypatingai tai 
parodė AlfoiAo Mikulskio Čiur
lionio ansamblio įsteigėjo našlei 
ir kanklių orkestro vadovei Onai 
Mikulskienei. Vashingtono ju
biliejaus komiteto pirmininkas 
Jonas Vaitkus ansambliui įteikė 
lietuviškais motyvais išdrožinėtą 
medinę lėkštę.

Po koncerto dalyviai apžiūrėjo 
Audronės Pakštienės ir Elvyros 
Vodopalienės salės prieangyje 
meniškai suruoštų lietuvių kata
likiško meno parodą ir taip pat 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos kilnojamą parodą, vaizduoja
nčią religinį persekiojimą Lietu
voje.

Aldonos Kindurienės ir jos 
padėjėjų suruoštos vaišės pri
sidėjo prie malonaus ir ilgo daly
vių bendravimo ir pasišnekučia
vimo.

Kryžiai prie šventovės
Gražiu oru apdovanota nu

sišypsojo ir iškilmingoji birželio 
28 diena. Tą dieną vieni iš pir
mųjų prie tautinės šventovės 
pradėjo darbuotis baltimo- 
riečiai atvežę savo turtą iš Balti- 
morės lietuvių muziejaus. Algi
mantas Grintelis, muziejaus 
vedėjas bei pagrindinis lietuviš
kų kryžių drožinėtojas, ir jo tal
kininkai atgabeno gražius 
didžiulius lietuviškus drožinėtus 
kryžius ir pradėjo juos statyti 
prie pagrindinio šventovės 
įėjimo.

Šie kryžiai sudarė nepaprastą 
įspūdį. Jie stovėjo lyg pirmieji 
skelbėjai atkreipiu atvykstančių
jų dėmesį, kad šiandien vyksta 
kažkas ypatingo, skirtingo, įdo
maus bei reikšmingo. Išeinantys 
iš pasibaigusių mišių, o taip pat 
ir jau atvykstantys į iškilmingą
sias jubiliejaus vidudienio mišias 
kryžius apžiūrinėjo prie jų fo
tografavosi ir skaitė informacinę 
medžiagą. Ji atkreipė ir laik

raščių fotografų dėmesį nes 
kryžių nuotraukas tilpo The Wa- 
shington Post ir The Arlmgton 
Catholic Herald laikraščiuose.

Neužilgo kryžiai liko stovėti 
beveik vieniši,. Tikintieji, prie 
įėjomo apdovanoti gražiai pa
ruoštais lankstinukais anglų kal
ba apie mūsų krikščionybės jubi
liejų, rinkosi iškilmėms 
bažnyčioje.

Iškilmės didžiojoje 
šventovėje

Prie pagrindinio altoriaus tau
tiniais rūbais pasipuošęs, Čiur
lionio ansamblis atkreipė visų 
dėmesį. Ten kas sekmadienį su
stoja gerokai mažesnis šventovės 
vidudienio mišių choras, bet šią 
dieną vaizdas buvo visai kitoks. 
Neužilgo nuskambėjo pirmoji 
giesmė “Pulkim ant kelių”, skir
ta kaip preliudas.

Washingtono arkivyskupas Ja
mes Hickey, supamas 12 kitų ce
lebrantų, jų tarpe kariuomenės 
vy skupo J. Ryan ir mūsų lietuvių 
kapeliono Tėv. Tomo Žiūraičio, 
OP, pradėjo koncelebracines 
mišias. Arkivyskupas pasveikino 
susirinkusius, pranešė šių ypa
tingų mišių intenciją ir pakvietė 
melstis už persekiojamą Lietu- 
v ą. Savo pamoksle apibudino 
Lietuvos krikščionybės padėtį
— nuo krikšto iki dabartinių die
nų, paminėdamas taip pat šian
dien įvykusį nepaprastą įvykį — 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paskelbimą palaimintuoju Ro
moje.

Nepaprastai įspūdingai 
skambėjo kompozitoriaus Alfon
so Mikulskio Tautinės Mišios už 
kenčiančią Lietuvą bei kitos 
Čiurlionio ansamblio atliktos 
giesmės. Skaitymus atliko Janina 
Čikotienė ir Viktoras Nakas. Au
kas nešė jubiliejaus komiteto at
stovai — Elvyra Vodopalienė, 
Rita Bureikaitė, Joseph Simanis, 
Jonas ir Marytė Vaitkai bei Lie
tuvių Bendruomenės Washing- 
tono skyriaus pirmininkas Dona
ta Skučas. Kartu su duona ir 
vynu buvo nešamos dvi repre
zentacinės bei simbolinės aukos
— Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika ir lietuviškas iš
drožinėtas kryžius. Paėmęs 
kryžių, arkivyskupas Hickey jį 
pabučiavo ir pastatė viduryje al
toriaus.

Maldos Šiluvos Marijos 
koplyčioje

Po pamaldų visi mišių aukoto
jai bei Čiurlionio ansamblis 
nuėjo į Šiluvos koplyčią, kur ar
kivyskupas Hickey sukalbėjo 
Marijos litaniją, ir, čiurlio- 
niečiams vedant, žmonės sugie
dojo “Marija, Marija”.

Nuskambėjus šiuos giesmės 
garsams ir arkivyskupui bei jo 
palydovams nutolus į zakristiją, 
pilnutėlė tautinė šventovė, tal
pinusi per 2,000 žmonių šiai 
šventei, vėl aptuštėjo ir pasiliko 
kaip visuomet didelio susi
domėjimo bei pamaldumo cen
tru.

Akademinė dalis
3 vai. popiet vėl pripildėme 

ukrainiečių salę. Atvykus lauk
tam svečiui arkivyskupui Hic
key, prasidėjo programa.

Nuskambėjo Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Tėv. Tomas 
Žiūraitis, OP, sukalbėjo invoka- 
ciją. Įžanginį žodį tarė Jonas 
Vaitkus ir tolimesnei programai 
pravesti pakvietė jubiliejaus ko-

- —— Km. Antanas Sabaliau
skas, SDB, misįjonierius mirė 
Bostone liepos 29, buvo palaido
tas Chicagoje Šv. Kazimniero 
lietuvių kapinėse.

—- Jurgiui JamŠaščhn, žurna
listui - prekybininkui, Daytona 
Beach, FL, 75-rių metų jubilie
jaus proga buvo surengtas pager
bimas.

Lietuviški kryžiai prie Nekalto Prasidėjimo šventovės Washingtone, kai ten buvo mi
nima Lietuvos krikšto sukaktis. Nuotr. Broniaus Čikoto

miteto vicepirmininką Arvydą 
Barzduką.

Susirinkusius pasveikino dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas 
Washingtone, o Baltųjų Rūmų 
pareigūnas Linas Kojelis per
skaitė prezidento Reagano svei
kinimą ir jo paskelbtą deklaraciją 
Lietuvos krikšto 600 metų pro
ga.

Amerikos Balsui tarpininkau
jant, trumpai pasiklausėme po
piežiaus Jono Pauliaus II lietu
viškos kalbos iš šio ryto Vatikano 
iškilmių.

Arkivyskupui Hickey už jo 
prielankumą, nuoširdumą bei 
draugiškumą lietuviams per 
daugelį metų buvo įteiktas Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakčiai 
paminėti suprojektuotas meda
lis.

Montažas anglų kalba
Toliau vyko montažas anglų 

kalboje — “A Spiritual Jour- 
ney”, apimąs krikščionybės 
pradžią, vystymąsi ir dabartį 
Lietuvoje.

Montažo iniciatorei Sigitai' 
Naujokaitienei daug padėjo 
režisorius Jurgis Blekaitis bei 
rašytojai Antanas Vaičiulaitis ir 
Kazys Almenas. Montažą atliko 
vietinis jaunimas Gabija ir Mirga 
Pakštaitės, Darius Sužiedėlis, 
Andrius Eiva, Loreta Lukaitė, 
Ada ir Vida Vodopolaitės, Elena 
Žilionytė ir Vyga Kaufmanaitė.

Skaniomis vaišėmis paskutinį 
kartą stiprinomės, dalinomės 
įspūdžiais ir atsisveikinom su iš 
tolimesnių vietovių atvykusiais 
svečiais.

Jubiliejaus iškilmės pasibaigė. 
Pakilome aukščiau kasdienybės 
tą neužmirštamą birželio savait
galį, o gal tų dienų įvykiai turės 
reikšmės ir likusiems sąmoningo 
tikėjimo metams, o gal net ir vi
sam gyvenimui.

Janina Čikotienė

K:

VVashingtono arkivyskupas James Hichey — jubiliejaus iškil
mingų mišių pagrindinis celebrantas. Nuotr. Broniaus Čikoto

Jonas Vaitkus, Krikščionybės jubiliejaus komiteto pirminin
kas, sveikina susirinkusius į iškilmingą minėjimo akademiją 
VVashingtone. Nuotr. Broniaus Čikoto

Pasaulio LietuviųJaunimo Sąjunga 
Lithuaman World Youth Association

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE Į VL PASAULIO 

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

TIKTAI: $1200 USD

VARDAS

— DaiL Ed. Walaitis, 30 
metų buvęs “Chicago Tribūne” 
dienraščio meno skyriaus direk
torius, pagarsėjęs, kaip akvare- 
listas, Beverly Shores Balfo sky
riaus gegužinei padovanojo savo 
kūrinį, kuris bus leidžiamas lote
rijos būdu.

• - — - — DĖL KELIONIŲ INFORMACIJOS - -

LAITC KELIONIŲ CENTRAS TURI RfcOTĄSKAJCIU VIETŲ SU PAPIGINTOM KAINOM

PRAŠOM ATŽYMĖTI NORIME KELIAUTI

L AUSTRALIJĄ GRUODŽIO 17d 
GRUODŽIO 16d 

GRUODŽIO 15d 

(J AMERIKĄ SAUSIO >0d

SAUSIO 8d 

SAUSIO 3d

ADRESAS

TELEFONAS
PAGEIDAUJAME S25O - UZSTATA GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS
RAŠYKITE &KJU5 VAI TC " VARDU

21521 BLYTHE ST

CANOGAPARK. CA 913CM SKAMBINKITE COlLEC r (213| 838-0571

O 
o 
o o 
o 
o

—Antanas Juodvalkis, žurna
listas ir visuomenininkas, 
rugpjūčio 6 sulaukė 75-rių metų. 
Jisai priklauso įvairioms organi
zacijoms, labai aktyviai bendra
darbiauja spaudoje ir talkina 
Lietuvių Fondui. Jo straipsnių 
įvairiomis temomis randame be
veik visose periodinės spaudos 
puslapiuose.

— Ponia Bush, JAV viceprezi
dento žmona, pakvietė O. Bač- 
kienę, Lietuvos atstovo žmoną, 
pietums, kurie ruošiami diplo
matinių misijų šefų žmonoms 
pagerbti. Pietūs įvyks viceprezi 
dento rezidencijoje Washingto- 
ne rugsėjo 11d.

— Mažosios Lietuvos Fondo 
narių suvažiavimas įvyks rugsėjo 
5 Chicagoje Lietuvių Tautiniuo
se namuose.

— Feliksas Motuzas, sulaukęs 
96-ris metus, mirė Detroite 
birželio 30. Jis buvo ankstyvo
sios išeivijos visuomenininkas, 
kultūrininkas. Priklausė S LA, 
Tėvynės Mylėtojų d-jai, Sanda
rai ir kitoms organizacijoms. 
Buvo suorganizavęs Dailės cho
rą, dramos draugiją “Živilė”, uo
liai bendradarbiavo --spaudoje, 
Lietuvos atstatymo reikalams 
rinko aukas, padėjo naujai atvy
kusioms įsikurti Amerikoje.

— Saulius Sužiedėlis, ateiti
ninkų studijų dienose Dainavo
je, rugsėjo 5 kalbės tema “Arki- 
vysk. Matulaitis ir Vilniaus pro
blematika 1918 - 1923 m.”
— Korp! Neo-Lithuania su
važiavimas įvyks rugsėjo 5-7 
Kuraičių vasarvietėje “Ginta
ras”, Union Pier, Mich. Prama
tyta plati darbotvarkė.

— Lietuvių Muzikų Sąjungos 
55-tasis seimas įvyks rugpjūčio 
22, šį šeštadienį, Žilevičiaus - 
Kreivėno Muzikologijos archyvo 
patalpose, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, UI. 60636. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Seselė Joyce Ridick, Grego- 
rianumo profesorė ir psichologi
jos fakulteto dekanė Romoje, pa
rašė anglų kalba įdomią knygą 

■“Įžadai: lobis moksliniuose in
duose: psichologiniai - dvasiniai 
svarstymai”. Lietuvišką tekstą 
paruošti padėjo vysk. V. Bri- 
zgys. IšleidoŠv. Kazimiero sese
rų kongregacija.

— Dr. Yolanda Griga- 
liūnaitė, 47 m. amžiaus, mirė 
Chicagoje, kur turėjo savo prak
tiką ir dirbo Augustina ligo
ninėje. Medicinos mokslus buvo 
baigusi Bogotoje, Kolumbijoj. 
Tobulinosi Miami Beach, FL., 
Charleston, W. Virginia, Cleve- 
lande ir galiausiai Chicagoje. Ji
nai buvo generolo Vinco Griga
liūno - Glovackio anūkė. Nuliū
dime liko tėvai, sesuo ir kiti gi
minės.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Janavičius, Elizabeth, 
N.J., J. Ajuskas, Wakefiekl, 
Mass. Užsakė kitiems: R. Kon
trimas, Mission Viejo, Caltf. — 
E. Binkiui, Hymouth, Pa. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant visiem 20 dol. 
metams.
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J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo* 
jhmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

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

Išėjęs negrįžti, M. Katiliškis gyvenime ir kūryboje, 
$15.00 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

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

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080

LEIDINIAI ANGLŲ KALBA
A Radiance in the Gulag: the Catholic Witnessof Nijolė 

Sadūnaitė $6.00
When the 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 bv 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.

PIRMĄ KARTĄ — PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!!

Vasarotojų būrelis Giraitėje, Conn. Iš k. I-oje eilėje N. Bal- 
trulionienė, D. Alksninienė, A. Alksninis, A. Pesytė, II-oje 
eilėje J. Alyta, R. Kezys, A. Tamošiūnas, E. Jurevičiūtė, I. 
Alksninienė, P. Baltrulionis, V. Ignas, L. Jurevičius, V. Alk
sninis. Nuotr. B. Ignienės

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ 
FONDĄ
ir didinkime turimus jnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistini švietimu, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

1987 m. Š. Amerikos 
PabaltiečiŲ ir Lietuvių 
Lengvosios Atletikos 

Pirmenybes
1987 m. Š. A. Pabaltiečių 

lengvosios atletikos pirmenybės 
įvyks š.m. rugsėjo 19 - 20 d., 
Kanados Latvių Stadione “Sidra- 
bene”, Milton, Ont., tarp To
ronto ir Hamiltono. Rengia — 
S. A. Pabaltiečių, sporto Fede
racijos Lengv. Atletikos K-tas. 
Vykdo — KaAados latviai.

Pagal pereitų metų pavyzdį ir 
šiemet svečių teisėmis yra pa
kviesti vietiniai suomių, u k r ai 
niečių ir lenkų lengvatletai. Tai
gi šios rungtynės bus išplėstos į 
16 tautybių kviestines varžybas, 
iš kurių bus išvestos pabaltiečių 
pirmenybės.

1987 m. S. A. lietuvių pirme
nybės bus taipogi išvestos iš šių 
varžybų. Tuo būdu mūsų leng- 
vatletams šios rungtynės bus net 
trejopos.

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: vyrų, moterų, jaunių A 
(1968-70 m. gim.), jaunių ir mer
gaičių B (1971-72 m. gim.), C 
(1973-74 m. gim.), D (1975 - 76 
m. gim.), E (1977 m. gim. ir jau
nesnių), vyrų sub-masters (35 - 
39 m.) ir visų klasių masters — 
(40 - 45 m.), (45 - 49 m), (50 - 
54 m.), (55 - 59 m.), (60 - 64 m.) 
ir t.t. kas 5 metai. Prieauglio kla
sifikacija — pagal gimimo me
tus, sub-masters. Masters — pa
gal amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 19 d., 2:00 PM. Regi
stracija nuo 12:00 vai. Sekma

dienį varžybų tąsa nuo 10.00 
AM.

Dalyvių registracija atliekama 
iki š.m. rugsėjo 12 d. šiuo adre
su:

Mr. Juris Zivtina, RR No. 1, 
Cedar Valley, Ont L0G 1EO, 
Tel. (416) 473 - 1854.

Smulkios informacijos yra pra
neštos visiems sporto klubams. 
Klubam nepriklausą dėl infor
macijų gali kreiptis į bet kurį 
sporto klubą ar į A. Malinauską 
bei J. Zivtiną.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių lengvatletams. 
Klubai ir pavieniai lengvatletai 
skatinami šiose varžybose daly
vauti.

Lietuvių dalyvavimą koordi
nuoja ir lietuvių pirmenybių iš
vedimu rūpinasi S ALFAS S-gos 
Lengvosios Atletikos Komitetas, 
kurio vadovas yra:

Algis Malinauskas 1317 Hill- 
view Cresc., Oakville, Ont.
L6H 2C6 tel. (416) 844 - 7694. 
ŠALFASS-gos Centro Valdyba

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 bilietą 
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 ketoną 
į Lietuvą jums siūlome ir šį kartą.

15 DIENŲ GRUPĖ Į LIETUVĄ IŠVYKSTA — SPALIO 1 Iki 11 
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. VVestem Avė.

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

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KEUONĖS J LIETUVĄ

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

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

Kviečiame skubiai registruotis!

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

. Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroito $1,789.00
IŠTampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles / Seattle $1,895.00

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ. P.O. Box 32 (7173 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo NevvYorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIU 
BOBELį, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421. tel. Ml 7-6637.

Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) .įskaito visas susisiekimo baidas, 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 Roberte Rd., 
Palos Hills, IL 60465 
Tel: (312)430-7272

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

DEXTER PARK
JM PHARMACY Jįį 

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVEMUE 

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

DELTVER
296-4130

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, 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

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

GYDYTOJAS - UROLOGAS 
W. OVORKiNAS 
inkstų, šlapimtakiu, pūsles ir 
prostrato ligos, lytinių orga
nų Ilgos ir impotanclia

ADRESAI:
10 Esat 21 Strsst, 2nd Aoor 
Nsw York, N.Y. 10010 
Tol. 212 254 - 9797

7000 Ba, Pkway, Office C 
Brooklyn, N.Y.

2333 Morris Aw„
Office 15 B
Union, NJ, 07083
Tai. 201 887-9595

Gydytojas kalba lietuvlikal

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašube. 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.

Aktyvas: 62 milijonai dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 Į

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

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

Ramovėnų veiklą Bostone buvo 
užsiminta apie Kario žurnalo re
daktorių Simą Urboną kuris pa
laidotas Peabody, MA. Papil
dant tą žinutę, pažymėtina, kad 
kapitonas Simas Urbonas reda
gavo Kario žurnalą nepriklauso
moje Lietuvoje nuo 1935 m. ligi 
1940 m. vasaros, kada jis buvo 
Lietuvos okupanto sustabdytas. 
Išvijus Raudonąją armiją iš Lie
tuvos, Simas Urbonas su kitais 
1940 m gruodžio mėnesį Vilniu
je atgaivino Karį ir redagavo jį 
iki 1944 m. vasaros, kada Raudo
noji armija antrą kartą įsiveržė į 
Lietuvą. 1944 m. pabaigoje ir 
1945 m pradžioje Simas Urbonas 
: išleido Karį dar Berlyne, o 1950 
m. lapkričio mėnesį jis atgaivino 
Karį šiame krašte, redaguoda
mas jį iki 1951 metų pabaigos. 
Simas Urbonas mirė 1968 lapk
ričio 18 Worcesteryje.

Skautų stovykla
Nuo rugpjūčio 15 iki 23 Bolton 

miestelyje amerikiečių skautų 
stovyklavietėje Camp Resolute 
vyksta lietuvių skautų Atlanto 
rajono stovykla. Jos viršininku 
yra Mykolas Banevičius iš Hart
fordo, seserijos viršininke — Bi
rutė Banaitienė iš Bostono, bro
lijos viršininku — Bronius Naras 
iš Worcesterio. Prie Atlanto ra
jono priklauso lietuviai skautai iš 
Bostono, VVorcesterio, New 
Yorko, New Jersey, Hartfordo, 
Philadelphijos ir Washingtono. 
Stovykloje dalyvauja daug Bo
stono lietuvių skautų, susibūru
sių Baltijos ir Žalgirio tuntuose.

J. Gasparo išrinkimo 
reikalais

Rugpjūčio 5 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko lietuvių organizacijų atsto
vų tolimesnis pasitarimas, kaip 
sustiprinti pastangas, kad Bosto
no miesto tarybos nariu būtų iš
rinktas Juozas Casperas, ligšioli
nis Bostono miesto mokyklų ko
miteto rinktas nary s. Pasitarime 

JURGIUI ŠLIŽIUI
staiga mirus, jo žmoną Vitaliją, sūnų Raimondą, brolj 
ir gimines nuoširdžiai užjaučia

pasikeista nuomonėmis įvairiais 
rinkiminės kampanijos reikalais, 
pasidžiaugta plaukiančiomis au
komis, aptarti rugpjūčio 30 d. 3 
vai. popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje ruošiamo 
renginio klausimai, sudarytas 
planas bilietų platinimui į tą ren
ginį, į kurį įėjimas — $50.00 
auka nuo asmens. To renginio 
tikslas—sudaryti bent dalį lėšų, 
būtinų rinkiminei kampanijai. 
Renginy numatytos vaišės, kal
bos ir meninė programa, kuriai 
atlikti kviečiamas Bostono liet- 
vių vyrų sekstetas, vestas Jcomp. 
Juliau Gaidelio. Jei po šešerių 
metų pertraukos jis vėl pasiro
dys, tai bus ne tik gražus ir pra
smingas paįvairinimas J. Caspe
ro naudai ruošiamo renginio, bet 
taip pat reikšmingas įvykis toli
mesnėje vietos lietuvių kultū
rinėje veikloje. Džiugu, kad sek
stetui sutinka padėti dr. Saulius 
Cibas, kuris yra puikus piani
stas.

Vaidinimas įvyks
Tautinės s-gos Bostono sky

riaus kviečiamo iš Los Angeles 
vaidinimo reikalai toliau sėkmin
gai tvarkomi. Skyriaus valdyba 
jau pasiuntė vaidintojų 
sambūriui čekį išsipirkti lėktuvo 
bilietus į Bostoną. Dabar aiški
namasi vaidinimui reikalingos 
salės su didele scena reikalai. 
Dėl mažokos scenos So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos turimoji 

salė tam reikalui netinka. Mano
ma, kad vaidinimas įvyks Tho- 
mas Park High School salėje, ku
rioje anksčiau vykdavo visi dide
sni lietuvių renginiai. Vaidinimo 
data — spalio 18. Režisieriaus 
Petro Maželio vadovaujamas 
Los Aangeles lietuvių dramos 
sambūris vaidins Vinco Myko
laičio-Putino istorinę dramą 
“Valdovas” Su šiuo vaidinimu 
jau aplankyta eilė lietuvių kolo
nijų, visur susilaukiant didelio 
susidomėjimo. Dėl tolimos vai
dintojų kelionės vaidinimo išlai
dos yra didelės, bet ryžtas nugali 
visus sunkumus.

Pavergtųjų tautų 
savaitės minėjimas

Bostone ir jo apylinkėse 
na daug pavergtųjų tautų atsto
vų, kurie bendromis jėgmis su
ruošia pavergtųjų tautų savaitės 
minėjimą. Šiemet toks

gyve-

Neu> Yorko ramovėnai 

minėijims įvyko liepos 23 d. 6 
vai. vakaro Faneuil Hali — 
Quincy Market aikštėje Bosto
ne. Jo rūpinosi pavergtųjų tautų 
atstovų komitetas, į kurį įeina ir 
lietuviai.

Minėjimo programą sudarė: 
Amerikos himnas, invokacija, 
prezidento R. Reagan, guberna
toriaus M. Dukakis ir Bostono 
miesto burmistro R. Flynn prok
lamacijos, kalbos, pavergtųjų 
tautų sąrašo skaitymas ir meninė 
dalis. Kiekviena tautinė grupė 
minėjime dalyvavo su savo tau
tos vėliava ir įvairiais plakatais.

Pagrindinę kalbą minėjime 
pasakė latvis Aristides Lam- 
bergs, kuris priminė pavergtųjų 
tautų likimą, Helsinkio susitari
mų nevykdymą, Rygoje birželio 
mėnesį įvykusias latvių demon
stracijas ir laisvųjų pareigą 
kalbėti ir šaukti pavergtųjų var
du.

Invokaciją, Amerikos himną ir 
meninę programą atliko latviai. 
Bostono miesto burmistro prok
lamaciją perskaiti burmistro R. 
Flynn atstovas Jack Kovvalski, 
perdavęs taip pat burmistro 
sveikinimą. Minėjimo pabaigoje 
kiekvienos tautinės grupės atsto
vas savo kalba pareiškė savo tau
tos laisvės šauksmą. Lietuvių 
vardu tai atliko Gintaras Čepas, 
LB Bostono apylinkės vicepir
mininkas ir ALTO Bostono sky
riaus pirmininkas.

Minėjimo dalyvių skaičius ne
buvo gausus. Pagal pavergtųjų 
tautų atstovų skaičių Bostone ir 
jo apylinkėse jis galėjo ir turėjo 
būti keleriopai didesnis. Viena 
priežasčių, nulėmusių jo dalyvių 
kuklų skaičių, neabejotinai buvo 
reikalingos reklamos stoka. Jo 
organizatoriai kažkodėl nepa
sirūpino minėjimo paskelbimu 
nei spaudoje, nei per radiją, tik 
minėjimo išvakarėse telefonais 
mėginta bent lietuvius apie jį in- 
formpti. Tikriausiai tik dėl to lie
tuvių skaičius jame buvo mažas, 
aiškiai permažas. Pasigestajame 
taip pat lietuvių moterų su tauti
niais drabužiais, kurie taip 
gražiai atkreipia visų dėmesį į 
mūsų tautą.

Palyginus su pernykščiu 
minėjimu, šiemet lietuviai pasi
rodė daug geriau. Pernai net 
Lietuvos vėliavos minėjime ne
buvo, kas labai stebino ne tik lie
tuvius, bet ir kitų tautų atstovus. 
Ateityje lietuviams reikėtų sti
priau įsijungti į tokių minėjimų 
rengimą, iš anksto pasirūpint lie
tuvių dalyvavimu jų programos 
atlikime ir galimai gausesniu vie
tos ir apylinkės lietuvių atsilan
kymu į jį. Tokie minėjimai yra 
labai reikšmingi. Jie iškelia pa
vergtų tautų solidarumą ir jų at
stovų jėgą vietos administracijos 
ir visuomenės akyse.

A. A.
ZIGMUI SMILGAI

Bostono aukštesniosios lituanistinės mokyklos abiturientės su direktore Daiva de Sa 
Pereira. Iš k. Rūta Kalvaitytė, Gidą Zikaitė, Lisa Banevičienė, Maya Goštautaitė ir 
mokyklos direktorė.

įvykusio minėjimo organiza
toriai nebuvo numatę lenko Mo- 
roz pasireiškimo, kuris sustab
dytas policijos įsikišimu. Tai su
drumstė minėjimo rimtį, bet 
atkreipė praeivių didesnį 
dėmesį. Lenkas Moroz daugely
je demonstracijų pasireiškia 
triukšmingai. Jis plačiai tuo žino
mas ir daugelio pažįstamas.

Atskirą tos savaitės minėjimą 
surengė Laisvės Varpas savo lie
pos 26 d. laidoje, perduodamas 
ta tema programos vedėjo Petro 
V iščinio kalbą, spaudos pasisa
kymus ir atitinkamą muziką. 
Savo kalboje Petras Viščinis 
pabrėžė, kad Pavergtųjų tautų 
savaitės įvedimu 1959 m. buvo 
iškelta nauja komunizmo pa
vergtoms tautoms išsilaisvinimo 
mintis, bet dėtos į ją viltys pilnai 
nepasitvirtino. Šio krašto kon
greso, prezidento ir visuomenės 
užsiangažavimas, sujungtas su 
pavergtųjų tautų atstovų dina
miška veikla, kėlė naujas galimy
bes kurios bent ligi šiol dar ne
realizuotos. Kad Pavergtųjų 
Tautų savaitė neliktų tik skambia 
deklaracija, kokia liko Atlanto 
charta, pavergtųjų tautų atsto
vams šiame krašytes reikia dar 
stipriau suremti pečius ir ją la
biau išpopuliarinti.

Angliškoje programos dalyje 
Jonas Gedraitis nurodė, kaip 
OSI veikla prieštarauja Paverg
tųjų tautų savaitės idėjai ir inten
cijoms. Tos- savaitės tikslas — 
padėti pavergtoms tautoms išsi
laisvinti, o OSI pagal KGB pa
teiktų medžiagą persekioja tuos, 
kuriems nuo komunizmo pavyko 
išsigelbėti. Visiems reikėtų dėti 

visas galimas pastangas, kad kon
gresas pakeistų įstatymą ta pra
sme, kad kaltinamieji karo nusi
kaltimais būtų teisiami šiame 
krašte pagal šio krašto įstatymus, 

ne atiduodami sovietams.o

Laisvės Varpo vajus
Vienintelei Bostono ir apy

linkės lietuvių radijo programai 
Laisvės Varpui išlaikyti vykdo
mas piniginis vajus, į kurį 
kviečiami įsijungti ne tik tos pro
gramos klausytojai, bet taip pat 
kiti lietuviai, besisieloję gyvo
sios lietuvybės išlaikymu. Kaip 
vajaus reikalu išsiųstame laiške 
nurodome, Bostono leistų lietu
vių laikraščių uždarymas ir eilės 
vestų radijo programų darbo nu
traukimas aiškiai liudija, kokia 
sunki yra ši lietuviškos veiklos 
sritis. Jai reikia pe tiktinkamų 
ir patyrusių darbuotojų, laiko ir 
triūso, bet taip pat daug lėšų, 
būtinų neišvengiamoms išlai
doms padengti. Kai viso to 
trūksta, tai tenka darbą nutrauk
ti. Kad Laisvės Varpo neištiktų 
kitų lietuvių radijo programų ir 
vietos lietuvių laikraščių likimas, 
reikalinga plačiosios lietuvių vi
suomenės nuoširdi talka. Vajaus 
dalyviams numatomos keturios 
dovanos, kurios bus paskirstytos 
traukimo keliu rugsėjo 20 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje po Laisvės Varpo tradici
nio rudens koncerto, Jo progra
mai atlikti iškviestas Los Angeles 
lietuvių vyrų kvartetas.

Kazio Grūzdo mirtis
Rugpjūčio 2 d. Quincy po sun

kios vėžio ligos mirė Kazys Gru
zdąs sulaukęs 77 metų. Jis paliko 
giliame nuliūdime žmoną Stasę 
ir daugybę draugų. Velionis pa
laidotas rugpjūčio 5 Blue Hills 
kapinėse po mišių, kurios už mi-

rusiojo sielą aukotos Sv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone.

Kazys Gruzdąs buvo vienas iš 
tų šviesių naujųjų ateivių, kurie 
laisvėje ir gerbūvyje neužmiršo 
Lietuvos vargų ir reikalo stiprin
ti bei ugdyti lietuvybę už 
tėvynės ribų. Jis su žmona Stase 
paaukojo Lietuvių fondui 10,000 
dol. Tautos Fondui — 6,000 
dol., Lietuvos atstovybės Wa- 
shingtone remontui — 1,000 
dol., rėmė Vasario 16-sios gim
naziją, Lietuvių Bendruomenės 
įvairias apraiškas ir daugelį kitų 
lietuviškų reikalų. Šia prasme jis 
išliks gyvas net po'mirties.

Jo šermenyse Caspero laido
tuvių namuose lankytojai vietoje 
gėlių jo atminimui aukojo. 310 
dol. Lietuviškosios skaistybės 
fondui.

RENGINIAI
Rugsėjo 12 d. Tautos šventės 

minėjims Bostono Lietuvių 
salėje.

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

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

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

LAISVĖS VARPAS sekmadio- 
niais 9:00 -10:00 vaL ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SL, Brockten, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

JURGIUI ŠLIŽIUI,

mūšy kuopos valdybos nariui ir uoliam šauliui, mirus, 
Jo žmonai Vitalijai, sūnui Raimundui ir kitiems gi
minėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

mirus, jo brolj, kun. dr. Zenoną Smilgą, mūšy mielą 
kleboną, nuoširdžiai užjaučiame.

Vaitaičiai

MEMOCn

‘Arpber Hdidays”
1987 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
N.Y. šaulių kuopos pirmininkas, 
valdyba ir nariai DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

JULIJAI BANKOVICS
mirus, jos seseriai Malvinai Kllvečklenel ir jos šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

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

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

Alfonsas ir Donata Samusiai

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

SILVESTRUI BALČIŪNUI
Reglstracljos, Informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 — 
722 - 1300 (Toli Free)

mirus, Jo broliams: prol. Vytautui, Povilui, Antanui, 
giminine Lietuvoje ir Amerikoje reiškiame gilią užuo
jautą Ir kartu liūdime.

Pusbrolis Vytautas Česnavičius 
su Šeima

ANTANUI RAMANAUSKUI
mirus, žmoną Izabelą, dukterj Vidą, sūnų Vytenį su 
išima, seseris Broną Spūdieną Ir Mariją Akelleną 
nuoširdžiai užjaučia

Stefa ir Vladas Vasikauskai

8764.

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
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Lietuvių Tautodailės Institu
to N.Y. skyriaus tradicinė ru
dens paroda bus spalio 24-25 
dienomis Kultūros Židinyje.

Liet. Tautodailės Instituto 
N. Y. skyriaus narių ir naujų na
rių susirinkimas bus rugpjūčio 
27, ketvirtadienį, 7:30 v. v. pas 
Lukoševičienę, 91 - 04 118 St., 
Richmond Hill, N.Y. Telef. 718 
846 - 7331. Skyriaus valdyba 
y pač prašo, kad įsijungtų dau
giau narių. Prašomi visi, kurie 
mėgsta austi ar drožinėti lietu
viškus rankdarbius, įsijungti į šio 
skyriaus veiklą.

Solistė Gina Čapkauskienė at- 
\ yksta į premijų šventę ir atliks 
lietuviškų dainų programą toje 
šventėje. Šventė bus spalio 31 
Kultūros Židinyje. Šioj premijų 
šventėj bus įteiktos Lietuvių 
Rašy tojų Draugijos bentfc trys 
premijos. Draugijos valdybai pa
vedus, šventės rengimo darbus 
atlieka LB Nevv Yorko apygardos 
valdyba.

Lietuvių Fondo rudens kon
certą- ’s spalio 3 Kultūros 
Židinyje. Programą atliks solistė 
Lilija Šukytė iš V okietijos. Kon
certas rengiamas Lietuvių Fon
do veiklos 25 metų sukakčiai pa
minėti.

Mokslo metai Maironio litua
nistinėje mokykloje prasideda 
rugsėjo 5 įprastinėje vietoje. 
Kūdikėlio Jėzaus parapijos mo
kykloje 111 St. ir 85 Rd., Rich
mond Hill. N.Y.

Antanas Ramanauskas, ne- 
vvyorkietis, Bronės Spūdienės 
brolis, rugpjūčio 3 mirė Daytona 
Beach. Fla. Buvo gimęs 1899 m. 
Patašinės kaime. Marijampolės 
apskr. Su šdlma į Ameriką iš Vo
kietijos atvyko 1949 m. 
Nuliūdime liko žmona Izabelė, 
sūnus Vytenis ir dukra Vida su 
šeimomis. Velionis buvo savano
ris kūrėjas, vyriausias Ramanau
skų šeimoje, kurioje buvo gimę 
septynios dukros ir du sūnus. 
Amerikoje liko dvi seserys 
Bronė Spūdienė Nevv Yorke ir 
Marija Akelienė, anksčiau gy ve
nusi Nevv Yorke. o dabar — Flo
ridoje. Lietuvoje taip pat liko dvi 
seserys.

Paieškomas Apolinaras 
Franckevičius, gyvenęs Brook
lyne. Žinantieji apie jį. prašom 
skambinti šiuo telefonu: 718 738 
- 5375, arba rašyti šiuo adresu: 
Henrikas Sakalauskas. 19 Prince 
Rupert Avė., Toronto, Ontario 
M6P - 1A6, Canada.

JUODŲJŲ KASPINŲ DIENA
Šį sekmadienį, rugpjūčio 23, 

2 v. p.p. Nevv Yorko ir apylinkės 
lietuviai bei kitų sovietų paverg
tų tautų atstovai rinksis Rocke- 
feller Centre, pareikšti savo soli
darumą su tuo pačiu metu Vil
niuje, Lietuvoje rengiama de
monstracija. Abi demonstracijos 
paminės 48-tą sukaktį Molotov- 
Ribbentrop pakto, kuriuo Stali
nui ir Hitleriui susitarus Lietuva 
buvo perduota Sovietų Sąjungai.

Demonstrantai reikalaus iš 
Gorbačiovo, kad jis pripažintų, 
kad jo tauta dalyvavo šioje ne
teisėtoje veikloje užgrobdama 
nemsiškas valstybes, tautybes 
lx*i žemes.

Tuo mačiu laiku, panašios de
monstracijos vyks Washingtone, 
D.C., Bostone. Chicagoje, Los 
Angeles ir Toronto.

Dėl informacijų prašome 
skambinti darbo valandomis 
Gyčiui Barzdukui, Religinės Šal
pos intemui (7181 647 - 2434.

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

Vytautas ir Birutė Radziva- 
nai, išbuvę New Yorke per tris 
mėnesius, rugpjūčio 18 išskrido 
į Australiją. Ten jie gyvena Pert- 
ho mieste. Vytautas kaip inžinie
rius dirba miesto savivaldybėje, 
judėjimo kontrolės įstaigoje, gi 
Birutė turi savo išraiškos šokių 
moky klą. Abu sūnūs, Vytenis ir 
Gintaras, ten lanko mokyklas ir 
yra moksle pasižy mėję mokiniai. 
Čia buvo atvykę su savo vaikais 
pas Vytauto mamytę Apoloniją 
Radzivanienę. Čia begyvenda
mi. jie tęsė įvairius darbus, inž. 
Vytautas dirbo toje firmoje, kur 
anksčiau dirbo, gi Birutė lankė 
šokių institutus, susipažino su 
naujomis mokymo tendencijo
mis. gi abu vaikai lankė special
ias mokyklas. Iš Richmond Hill 
į Australiją jie persikėlė gyventi 
prieš ketvertą metų.

Veronika Janušienė, dail. 
Česlovo Janušo žmona, rugpjū
čio 13 savo namuose pargriuvo 
ir nusilaužė kojos kaulą arti du
bens. Rugpjūčio 15 jai padaryta 

aeracija. Dar apie savaitę teks 
išbūti ligoninėje. Ji yra paguldy
ta Jamaica ligoninėje.

Dideli karščiai vėl vargina 
Nevv Yorką ir šį Atlanto pakraštį. 
\ y resnio amžiaus žmonės prašo
mi saugotis saulės kaitros, nepa
vargti. stengtis dienos karščius 
praleisti gerai vėsinamuose kam
bariuose.

Povilas Karosas iš Nevv Bri
tam, Conn., yra ne tik stropus 
lietuviškų plokštelių rinkėjas, 
bet taip pat nepamiršta paremti 
ir lietuviškos spaudos. Užuot at
siuntęs metinę eilinę Darbinin
ko prenumeratą, atsiuntė 40 dol. 
Labai ačiū.

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.

MIRĖ JURGIS ŠLIŽYS
Rugpiūčio 17, pirmadienį, 

apie 4 v. popiet, savo bute 
VVoodhavene, ištiktas širdies 
priepuolio, staiga mirė Jurgis 
Šližys. Jis skundėsi širdimi, 
krūtinės skausmais, nešiojo ir ni- 
tro glicerino vaistų ir buvo 
įspėjęs, jei kas atsitiktų, kaip jį 
reikia gelbėti. Bet niekas jau Jur
gio nebeišgelbėjo.

Pašarvuotas Marytės Shalins 
šermeninėje. Atsisveikinimas 
rugpjūčio 19, trečiadienį, laido
jamas rugpjūčio 20, ketvirta
dienį iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Mills ka
pinėse. Liko žmona Vitalija ir 
sūnus Raimundas, kuris yra 
baigęs aplinkos taršos aukštuo
sius mokslus ir dirba savo spec
ialybėje.

Velionis buvo gimęs Ameriko
je, Long Island City, N.Y., tėvai 
mažą parvežė į Lietuvą. Augo 
Aukštaitijoje, tarnavo įvairiose 
įstaigose, paskui karo metu pasi
traukė į Vokietiją, iš ten anksti 
atvyko į Ameriką, nes buvo čia 
gimęs.

Jurgio Sližio visi labiausiai pa- 
sigęs, nes jis visiem nuoširdžiai 
patarnavo. Jis dirbo parapijos 
renginiuose, Kultūros Židinio, 
įvairių draugijų, dirbo nesi
gailėdamas savęs. Buvo išsispe- 
cializavęs, mokėjo gerai ir tik
sliai renginiams supirkti gėri-

Dėl asmeniškų priežasčių ir 
biznio reikalų verčiamas, iš KA
SOS direktorių tarybos pasi
traukė buvęs prezidentas ir KA
SOS įkūrėjas Vytautas Vebe- 
liūnas. Jo pastangų ir sumanaus 
vadovavimo dėka, lietuviškoji 
Kredito Unija KASA per septy
nerius metus išaugo iki 64 mili
jonų dolerių ir įsteigė skyrius ne 
tik New Yorke, bet ir Chicagoje, 
Detroite, St. Petersburge bei 
Waterburyje. Dėka jo drąsios vi
zijos ir orientacinių gabumų, 
KASA yra tapusi didžiausia bei 
stipriausia lietuvių kredito unija 
visam pasaulyje ir dabar pasilie
ka patyrusių vadovų rankose.

Dabartinis KASOS preziden
tas dr. Rimas Vaičaitis, visi di
rektoriai, komitetų vadovai, na
riai ir KASOS tarnautojai 
nuoširdžiai dėkoja V. Vebe- 
liūnui už jo įdėtą rūpestį vairuo
jant KASOS laivą per audringus 
finansinių srovių vandenis. Visi 
širdingai linki Vytautui kuo ge
riausios sėkmės plečiant ir stipri
nant “Lito” bendrovės organiza
ciją ir tikisi, kad jis ir toliau bus 
prielankus ne tik KASAI, bet ir 
plačiajai lietuvių visuomenei 
ekonomijos ir finansų reikaluo
se.

KASOS direktorių, skyrių 
vedėjų ir darbuotojų metinis su
važiavimas šiemet vėl įvyks Flo
ridoje, Marco Island vasar-

Lietuvos vyčiai leidžia savo 
biuletenį, leidžia Lietuvos .^ka
lų komitetas, kuriam dabar pir
mininkauja Evelyn Ozelis. Biu
letenio redaktoriai yra Scottie 
Žukas, Casimir Yanish. Liepos 
mėnesio numeryje surinkta iš 
amerikiečių spaudos Lietuvą 
liečiančios aktualijos, daug rašo
ma apie politinius kalinius, apie 
žmogaus teisių pažeidimus, 
spausdinamos net Lietuvos him
no gaidos. Biuletenis turi 14 pu
slapių, perašomas mašinėle ir 
spausdinamas ofseto būdu. 
Vyčiai su šiuo biuleteniu tikrai 
atlieka didelį darbą, nes paskati
na savo narius reaguoti vienu ar 
kitu klausimu, duoda net adre
sus, kam rašyti ir ko prašyti. Taip 
ne vienas Lietuvos reikalas buvo 
vyčiu iškeltas ir išpopuliarintas.

Antanas Janča rugpjūčio 15 
palaidotas Flushingo kapinėse. 
Anksčiau jis čia ir gyveno Flu- 
shinge, paskui buvo išsikėlęs į 
Great Neck, N. Y. Liko žmona.

mus, visa, kas reikalinga. Pats 
stojo už baro ir visiems patarna
vo. Jei ką reikėjo pavežti, tuoj 
atskubėjo Jurgis, nes jis buvo 
tikrai geras šoferis. Nuvežti, par
vežti, padėti priėmimuose, susi
rinkimuose, toks buvo mielasis 
Jurgis, ta visų geroji ranka.

Jis reiškėsi ir draugijose, buvo 
Liet. Bendruomenės apygardos 
valdyboje, šaulių kuopos uolus 
nary s. Matysi jį lydintį vėliavas, 
skubantį dideliais žingsniais prie 
Apreiškimo parapijos, Kultūros 
Židinio kieme ir salėse. Visi jį 
tokį ir prisimins, kaip žmogų, 
kuris visiems patarnavo savo di
deliu nuoširdumu.

Ir Darbininko redakcijai jis 
ne kartą padėjo. Redakcija ir ad
ministracija reiškia nuoširdžią 
užuojautą žmonai, sūnui ir ki
tiems artimiesiems.

Gina Simonaitytė dirba Grei- 
ner Maltz Industrial Real Estą te 
įstaigoje. Ten pardavinėja arba 
išnuomoja industrijai pritaikytas 
patalpas, fabrikus, sandėlius. 
Skambinti 718 706 - 4460.

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. 

vietėje. Suvažiavimo data š. m. 
lapkričio 7 - 9 dienomis. Vieš
bučių kambariais rūpinasi Vy
tautas Alksninis, o kelionės rei
kalais Romas Kezys. Kas norėtų 
tuo metu pabūvoti Marco Island 
kurorte, prašomi kreiptis į 
minėtus asmenis.
Tuo metu Marco Island vyks ir 
“Lito” bendrovės organizuojama 
ekonominė konferencija, apie 
kurią daugiau žinių gausite pasi
teiraudami “Lito” įstaigoje.

KASOS Kredito Unija yra ge
rai žinoma, kaip saugi, pelninga 
ir patogi taupymo įstaiga, bet ne 
tiek daug lietuvių žino, kad 
KASA taip pat yra paslaugi iš
duodant įvairias paskolas. Čia 
galima gauti asmenines paskolas 
iki 2,000 dolerių be užstato, iki 
15,000 su užstatu ir iki 350 
tūkstančių nekilnojamo turto 
reikalams. Taip pat galima sko
lintis naujų ar vartotų automobi
lių pirkimui, namų remontui, 
mokslo išlaidoms ir kitiems rei
kalams. Dauguma paskolų yra 
apdraustos iki 15,000 dolerių, 
kuriuos draudimo bendrovė ap
moka, skolininkui sunkiai susir
gus ar numirus. Paskolų nuoši
mčiai ir sąlygos daugumoje at
vejų yra kompetetingos arba 
geresnės, negu kituose bankuo
se. Spaudoje Tekamuojami ban
kų paskolų arba indėlių nuoši
mčiai skamba viliojančiai, bet 
dažniausia būna pilni spąstų ir 
paslėptų neigiamų sąlygų. KA
SOJE tuo tarpu paskolų sąlygos 
yra be jokių kabliukų ir jų svar
biausias tikslas yra patarnauti 
savo nariams. Planuojantys sko
lintis asmeniniams ar nekilnoja
mo turto reikalams, kviečiami 
pirmiausia skambinti, arba 
užėjus pasišnekėti apie paskolų 
sąlygas KASOJE. s

Alg. Š.

MASPETHO PARAPIJA MINĖJO SAVO 
ŠVENTĘ IR KRIKŠTO SUKAKTĮ

Parapijos globėjo šventė —Vieš
paties Atsimainymas ir Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimas 
buvo sujungta į vieną. Iškilmin
gai šventė atšvęsta rugpjūčio 9.

Mišios bažnyčioje
Prel. Pr. Bulovas, parapijos 

klebonas, aukojo mišias ir pasakė 
pamokslą, sujungdamas Viešpa
ties Atsimainymo šventę ir Lie
tuvos krikšto jubiliejų. Skaity
mus atliko nuolatiniai vyčiai 
skaitytojai— Elena Matulionytė 
ir Kazys Vainius. Choras, vado
vaujamas vargonininko V. Ker- 
belio, giedojo parinktas lietuviš
kas giesmes. Pabaigai sugiedota 
Marija, Marija.

Bažnyčioj buvo daug žmonių 
ir daug gelių.

Vaišės salėje
Lietuvos vyčių 110 kuopa pa

rapijos salėje suorganizavo vai
šes ir programą. Kuopos pirmi
ninku yra rūpestingas Jonas 
Adomėnas. Salėje buvo pakabin
tas didžiulis palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio pa
veikslas.

Programą pradėjo kun. Stasys 
Raila trumpa maldele, prel. Pr. 
Bulovas pasveikino dalyvius. Pa
sivaišinus Elena Matulionytė va
dovavo trumpai programai. Ji 
perskaitė prasmingą karo kape
liono kun Dirscherl, S J, straips
nį, kuris buvo išspausdintas

Išnuomojamas keturių kam
barių butas su balkonu, trečiame 
aukšte, VVoodhavene. N.Y. Pa
geidaujami du žmonės, be vai
kų. Dėl kainos susitarsime. 
Skambinti: 718 441 - 2492.

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

Prekybininkas Aleksandras Vasiliauskas-Wesey pagerbtas 
Great Necko prekybininkų draugijos. Iš k. Great Necko mie
sto burmistras Donald Baumann, A. Wesey, draugijos pirmi
ninkas Harry Barnes, viceprezidentas Josh Morina ir Richard 
Stancatti.

UZ ŽMOGAUS TEISES
Americans for Due Process 

organizacija šiuo metu vykdo 
įvairius projektus ir darbus 
ryšium su OSI:

1) Americans for Due Process 
yra išleidę jau antrą žiniaraštį 
apie OSI. Jame yra amerikiečių 
spaudos apžvalga šia tema, bylų 
apibūdinimai ir pan. Antrame 
numeryje aprašoma Fedorenko 
sušaudymas Sovietų Sąjungoje, 
Demjanjuko teismo naujienos, 
akcija Kongrese, ukrainiečio Ko- 
ziy padėtis Costa Ricoj ir kiti rei
kalai, susiję su OSI. Biuletenis, 
kuris yra neperiodinis, išsilaiko 
iš aukų. Norintys ją įsigyti, 
prašome kreiptis į Americans for 
Due Process, Post Office Box 85, 
Woodhaven, New York 11421. 
(Žiniaraštis spausdinamas anglų 
kalba.)

2) Americans for Due Process 
yra atspausdinę atvirutes, kurios

Southern Cross žurnale. Ten la
bai gražiai kalbama apie paverg
tuosius. Laikas jiems labiau 
padėti. Po toji perskaitė arkivys
kupo Jurgio Matulaičio biografi
ją, kun. St. Raila pakalbėjo apie 
iškilmes Romoje, kaip buvo pa
skelbtas minėtas arkivyskupas 
palaimintuoju. Dabar tik reikia 
melstis, kad greičiau būtų pa
skelbtas šventuoju.

Šventoji valandėlė
Religinė šventoji valandėlė 

buvo abiem kalbom — lietuviš
kai ir angliškai. Pradžioje buvo 
procesija, kurioje dalyvavo ir 
Apreiškimo parapijos kunigai: 
kun. Jonas Pakalniškis, kun. Da
nielius Staniškis ir svečias kun. 
Edmundas Putrimas.

Prie išstatyto Svč. Sakramen
to buvo giesmės, maldos, skaity
mai. Giedojo gražiabalsė Emilija 
Sabel.

Angliškai pamokslą pasakė 
kun. Danielius Staniškis. Lietu
viškai kalbėjo jaunas kunigas Ed. 
Putrimas. Jis prisiminė krikščio
nybės iškilmes Romoje ir Sv. 
Tėvo palankumą Lietuvai.

Šventoji valanda baigta palai
minimu. Išeinant iš bažnyčios 
visiems buvo išdalintos knygutės 
apie palaimintąjį arkivyskupą. 
Tas knygutes iš Putnamo per
vežė geradarė Marytė Shalins. 
Knygutės buvo dviem kalbom — 
lietuviškai ir angliškai. Visi buvo 
patenkinti šia prieinama knygele 
ir ten esančia gražia maldele.

K. R.

NAUJAUSI LEIDINIAI
K. Girniaus, Partizanų kovos 

Lietuvoje. Kaina 12 dol.
A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra, valstybė. 5 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn. NY 11207 Per
siuntimui pridedamas l dol. 

yra užadresuotos kongresmenui 
Peter Rodino, Atstovų Rūmų 
Teisingumo Komiteto pirminin
kui. Jos prašo, kad būtų įvestas 
naujas įstatymas, kuris OSI ap- 
kaltintiem suteiktų kriminalinių 
teismų apsaugas. Taip pat sti
priai pasisakoma prieš bet kokias 
deportacijas į Sovietų Sąjungą. 
Organizacijos ir paskiri asmenys 
raginami įsigyti korteles ir jas 
platinti. Jas galima įsigyti per 
Americans for Due Process, Post 
Office Box85, Woodhaven, New 
York 11421.

3) Americans for Due Process 
yra pradėję dalinti Freedom at 
Issue žurnalą visiems Kongreso 
atstovams. Pirmasis dalinimas 
įvyko liepos 20 ir 21 dienomis 
Washingtone, kai buvo asmeniš
kai aplankyta 40 Kongreso ir Se
nato ofisų. Susitikimų metu 
buvo įteikta žurnalo kopija. 
Tame leidinyje yra platus straip
snis, užvardintas: ‘ Kolaboravi
mas su komunistais traukiant na
cius atsakomybėn”. Jame cituo
jamos ištraukos iš Americans for 
Due Process išleistos advokato 
Povilo Zumbaldo knygos Soviet 
Evidence in North American 
Courts. Autorius įžvalgiai aprašo 
Pabaltijų valstybių padėtį Antro
jo Pasaulinio karo metu ir 
apibūdina OSI naudojamus me
todus, bei bendradarbiavimą su 
komunistais. Jo išvados skatina 
pagerinimą esančių procedūrų, 
ypač kas liečia sovietų įkalčių 
naudojimą, Žurnalai, kartu su 
informacijos pluoštu, buvo 
parūpinti kongresmenam pavie
nių asmenų vardais, kurie buvo 
įpareigoję Americans for Due 
Process jų vardu tai padaryti. 
Kiti, norintys prisidėti prie šios 
akcijos, prašomi kreiptis į Ame
ricans for Due Process, Post Of
fice Box 85, Woodhaven. Nevv 
York 11421. Šis projektas vyk
domas su užsisakančių aukų pa
galba. Kongreso atstovai prašo
mi įvesti kriminalinius teismus 
OSI apkaltintiem ir sustabdyti 
deportacijas į Sov. Sąjungą.

PERKŪNO CHORAS 
KVIEČIA

Perkūno choras greitai pradės 
naują rudens sezoną. Choras jau 
atidainavo per 20 metų, surengė 
daugybę gražių koncertų, bet 
metai ėjo, ir choro eilės mažėjo. 
Vieni pasitraukė, kiti visai iške
liavo iš mūsų tarpo. Treti išsikėlė 
į pietus.

Choras turi veikti, to reikalau
ja juk mūsų prestižas Negi taip 
nuteisime sparnus, kaip pakirpti 
ereliai. Juk turime visko, ir ge
riausių balsų, ir judėjimo prie
monių. tik stinga noro pajudėti 
ir įsijungti į chorą.

Kviečiami visi, visi' Tikrai bus 
kiekvieno dainuojančio gyveni
mas turtingesnis, linksmesnis, 
prasmingesnis. Visais choro rei
kalais prašom kreiptis į choro 
pirmininką Stasį Karmaziną — 
718 441- 1252.




