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JAV ir Egipto apie 200,000ka
rių vykdė bendrus karo prati
mus, trukusius penkias dienas, 
prie Egipto sienos su Libija.

Prezidentas Reagan savo kal
boj prisiėmė visą atsakomybę už 
jo pavaldinių atliktus veiksmus, 
pardavinėjant tranui ginklus ir 
gautu pelnu remiant Nikaragvos 
partizanus. Jis pažadėjo taip pat 
ateity artimiau bendradarbiauti 
su kongresu ir pareiškė vilčių su
sitarti su Sov. S-ga dėl branduo
linių ginklų panaikinimo Euro
poj.

Nikaragvos viceprezidentas 
Sergio Ramirez Mercadb pa
reiškė, kad Nikaragva yra pasi
ruošusi atstatyti visas spaudos ir 
politines laisves, jei JAV nustos 
rėmusios partizanus.

Apie 50 amerikiečių ir belgų 
suruošė prie JAV konsulato rytų 
Jeruzalėje demonstraciją ir rei
kalavo, kad Izraelis užbaigtų va
karinio Jordano kranto ir Gazos 
ruožo okupaciją. Policija aša
rinėm bombom demonstrantus 
išsklaidė ir du jų sužeidė.

Kinijos komunistų partija 
pašalino iš partijos liberalių 
pažiūrų dramaturgą ir dramatur
gų sąjungos viceprezidentą Wu 
Zuguang, People’s Daily redak
toriaus pavaduotoją Wang 
Quechni ir Socialinių mokslų in
stituto direktorių Su Shaozhi.

Sovietų Tass paskelbė, kad 
Afganistano partizanai JAV rake
ta nušovė transporto lėktuvą su 
12 keleivių, kurių visi žuvo.

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte pasiūlė ten 
veikiančių partizanų vadam 
pradėti su vyriausybe pasitari
mus dėl taikos- rugsėjo 15. Parti
zanų vadai sutiko tartis.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, atostogaudamas 
Austrijoj, privačiai susitiko su 
Austrijos prezidentu Kurt 
Waldheim, o Austrijos užs. rei
kalų ministerija įteikė savo di
plomatam užsieny baltąją knygą 
“Kurt Waldheim karo metai: do
kumentacija”.

Amerikos žydų komitetas pa
skelbė, kad Rytų Vokietija leido 
amerikiečiui rabinui Isaac Neu- 
mann gyventi rytų Berlyne ir 
rūpintis Rytų Vokietijos žydų re
liginiais reikalais. Jam bus moka
mas atlyginimas, duodamas bu
tas ir automobilis. R. Vokietijoj 
gyvena tik apie 600 žydų.

Pietų Korėją vargina dideli 
darbininkų streikai. Streikuo
jantieji darbininkai kai kur 
užėmė fabrikus.

Šri Lankos ir Indijos pasiektas 
susitarimas dėl Šri Lankoj vei
kiančių Tamil genties partizanų 
nuginklavimo susidūrė su kliūti
mis, nes ne visi partizanų vadai 
susitarimui pritar ia.

Sov. S-ga leido rugsėjo 2 su
rengti jau mirusio, bet Vitebske 
gimusio modernaus dailininko 
Mare Chagall parodą. Chagall iš 
pradžių pritarė komunizmui, 
bet 1922 m. emigravo į Paryžių.

Omano įlankoj, kur iki šiol 
buvo telkiami tanklaiviai prieš jų 
kelionę į Persijos įlanką, nuo mi
nos sprogo tanklaivius aptarnau
jąs laivas ir nuskendo. Vienas 
jūrininkas žuvo ir 5 dingo.

JAV dipomatai Centrinės 
Amerikos valstybėm buvo suk
viesti pasitarimų dėl Centrinės 
Amerikos valstybių galvų su
tarto plano taikai Centrinėj 
Amerikoj pasiekti.

Po kunigų — Alfonso Svarin
sko, Sigito Tamkevičiaus, Jono- 
Kastyčio Mastulionio areštų da
lis kunigų, sovietinės valdžios 
kolaborantai ir bailesnieji, ėmėsi 
platinti mintį, jog konfliktinių si
tuacijų su bedieviška valdžia at
vejais reikia daryti nuolaidas, pa
sigirdo balsų, išdrįsusių nuteistų 
kunigų pasiaukojančių veiklą lai
kyti neprotingais išsišokimais, o 
juos pačius kaltinti vienybės ar
dymu ir pan.

Kitaip manančius ir kitaip be
sielgiančius vadino trumpare
giais, kenkiančiais Bažnyčios 
vienybei.

Pakitusią dvasinę atmosferą 
kunigų tarpe greitai pastebėjo 
valdiški bedieviai. Viename ank
stesnių pokalbių su kunigais 
RRT įgaliotinis Petras Anilionis 
pabrėžė, kad po kun. A. Svarin
sko ir kun. S. Tamkevičiausareš
tų atmosfera kunigų tarpe pa
gerėjo, ir akcentavo, jog tai nea
bejotinai teigiamai atsilieps visai 
Katalikų Bažnyčiai.

Kad baimė ir nuolaidžiavimas 
valdiškiems bedieviams, dang
stomas apgaulingu žodžiu “di
plomatija”, pagreitino Muravjo
vo-Stalino laikų grįžimą liudija 
1986 birželio 27. Vilniuje vykęs

Laikas pagaliau baigti su kuni
gų ekstremistų gastrolėmis po 
atlaidus, — karščiavosi P. Ani
lionis. Visi rajono leidimo netu
rintys gastrolieriai ir juos prii
mantys kunigai bus baudžiami 
piniginėmis baudomis, o jei ne
padės grįšime prie ankstesnės 
veiksmingos praktikos — bus 
atimami registracijos pažymėji
mai, o jei nepadės, patys kunigai 
įdarbinti dirbti fizinį darbą. Su
silauks atitinkamų nuobaudų ir 
kunigai kurie finansams nurodys 
sumažintus religinių patarnavi
mų duomenis. Ypatingai P. Ani- 

_______________ ______ x t lioniui nepatiko masinis kunigų 
RRT įgaliotinio P. Anilionio susi- suvažiavimas į Žemaičių kalvari- 
rinkimas su Lietuvos vyskupais’ jos atlaidus ir Šiluvą, “kur kiek- 
ir vyskupijų valdytojais.

Plauna vyskupų smegenis

1986 birželio 27 RRT įgalioti
nis P. Anilionis į Vilniaus Kuriją 
sukvietė visus Lietuvos vysku
pus ir vyskupijų valdytojus tradi
ciniam vasaros laikotarpio “sme
genų plovimui”.

Jei susitikimų metu su vysku
pijų dekanais įgaliotinis stengėsi 
būti taktiškas, bandė įtikinti juos 
tikėjimo laisve, tai kalbėdamas 
su vyskupais ir valdytojais buvo 
piktas ir griežtas. Savo kalbą įga
liotinis pradėjo piktu priekaištu: 
“Tarp šio susitikimo dalyvių yra 
‘ Kronikos” korespondentų, ku
rių dėka apie praėjusį mūsų su
sitikimą tuoj buvo pranešta Vati
kanui.’’ Toliau sekė įvairūs prie
kaištai ir grasinimai, kam vysku
pai netvarko kunigų ir klierikų. 
Seminarijoje esą bloga padėtis...

Nors po pirmykščio incidento, 
kai du klierikai buvo milicijos su
laikyti bandant įnešti į seminari
ją J. Girniaus knygą “Žmogus be 
Dievo”, vicerektorius Vytautas 
Vaičiūnas užkirto, kad tokio 
pobūdžio nelegali literatūra Se
minarijoje bus netoleruojama, 
tačiau yra žinoma, jog mašinėle 
perrašytos knygos ir šiandien

Kalba latvių atstovas. Kairėje lenkų vėliava, dešinėje specialus plakatas, kuris priminė 
Molotovo - Ribbentropo pasirašytą paktą. Tuo pačiu metu demonstracijos vyko ir 
Vilniuje, Rygoje ir Taline. Apie jas rašė New York Times. To rašinio santrauką išspau
sdinta Darbininke. Nuotr. V. Maželio

Seminarijoje tebekursuoja. Ką 
sugausime — bausime be pasi
gailėjimo! — kalbėjo P. Anilio- 
nis.

Negalima lankytis 
kitoj parapijoj

Cituodamas Bažnyčios kano
nus, įgaliotinis teigė, kad bažny
tinė teisė draudžia kunigams kai
myninėj parapijoj laikyti mišias, 
sakyti pamokslus, kad tam vy
skupo ar klebono leidimo nepa
kanka, reikia dar ir bedievių su
tikimo — gauti leidimą iš rajono 
vykdomojo Komiteto.

Atsiranda nauji ekstremistai
Nors didieji ramybės 

drumstėjai — kun. A., Svarin
skas ir kun. S. Tamkevičius — 
“nuraminti”, tačiau atsiranda 
naujų, ir taip ramybė vėl drum
sčiama įvairiais raštais, kuriais 
mokoma tarybinė vyriausybė, 
ekstremistai išdrįsta mokyti net 
jus, vyskupus, — kalbėjo įgalio
tinis — bet blogiausia, kad ek
stremistų pavyzdžiu pasekė ir 
vyskupo Juozo Preikšo vadovau
jama Lietuvos Krikšto Jubilie
jaus komisija savo raštu tarybinei 
vyrįgusybei, kuriame prašoma

i neįmanomų dalykų: grąžinti Vil-
vieno mėnesio 13 d. laikomos at
siteisimo pamaldos. (nukelta į 2 psl.)

LNuot.
New York Times Bill Keller

The New York Times 
rugpjūčio 24 pirmame puslapy
je, straipsniu “Lithuanians Rally 
for Stalin Victims”, kuris tęsia
mas ir 9 psl., rašo, kad Vilniuje 

į rugpjūčio 23 daugiau nei 500 lie- 
i tuvių buvo susirinkę senamie

styje prie poeto Adomo Micke
vičiaus paminklo, netoli Sv. 
Onos bažnyčios, demonstraci
joms. Demonstrantai klausėsi 
kalbų, smerkiančių Stalino - Hi
tlerio slaptą suokalbį, padarytą 
prieš 48-rius metus ir giedojo 
giesmes ir tautos himną.

Tokios protesto demonstraci
jos buvo leistos Lietuvoje pirmu 
kart, kur pasisakyta prieš sovie
tinį režimą, nors oficialioji spau
da smerkė tolų susibūrimą. Mili
ciją ir slapti KGBistai budriai 
sekė demonstruojančius, juos fo
tografuodami ir filmuodami, bet 
jų nesklaidė ir nebuvo suėmimų.

Panašios demonstracijos vyko 
Latvijoje ir Estijoje, kuriose da
lyvavo tūkstančiai, kaip buvo 
pranešta telefoniniuose pokal
biuose.

Toliau straipsnyje rašoma apie 
patį sferomis pasidalinimo paktą 
ir sovietų Baltijos valstybių 
užgrobimą II-jo pasaulinio karo 
pasėkoje. Tos aneksijos JAV ir 
dabar nepripažįsta ir yra Baltijos 
valstybėm atstovaujančios diplo
matinės misijos.

Nedidelis demonstrantų skai
čius Vilniuje pateisinamas žmo
nių baime ir specialiai tą dieną 
ruoštomis įvairiomis pramoginė
mis šventėmis norint atitraukti 
gyventojų dėmesį nuo demonst
racijų.

Bet pats faktas, kad tokios de
monstracijos vyko, kaip pažymi
ma, “yra pirmasis laisvės ženklas 
bei noras būti nepriklausomais 
ir nebijoti arešto atėjus demon
struoti”.

Puola Ž. Kalvariją
Kam reikia kunigams eiti su 

procesija Kalnus, tegul eina vie
na liaudis. Jei ir toliau kartosis 
tokie kunigų ekstremistų su
važiavimai, teks realizuoti įstaty
mą, kad viena religinė bendruo
menė gali turėti tik vienus mal
dos namus — būsime priversti 

plyteles ir Šiluvos koplyčią.
Pirmasis jūsų geros valios iš

bandymas — Žemaičių Kalvari
jos atlaidai, jie turi praeiti kuo 
paprasčiau ir tyliau, be jokių 
procesijų ir ekstremistų sueigų, 
—pakeltu tonu dėstė savo reika
lavimus P. Anilionis.

1945 m. pabaigos o tad KGB ėmė

slaptai išvažiavome į Anykščius. 
Čia, Elmininkų bandymų stoty
je direktorium dirbo geras tėčio 
pažįstamas Antanas Siamas. Jis 
priėmė tėtį dirbti vyr. moksliniu 
bendradarbiu. Apsigyvenome 
Anykščiuose pas mamos tetą, o 
vėliau gavome butą priemiestyje 
—Jonydžinose. Aplink pušynas, 
netoli upė Šventoji.

Žodis “stribas” virto keik-
Tėtis į darbą važinėjo dvi- smažodžiu, taip žmonės jais ir jų 

račių, o žiemą su arkliu. Darbo
vietė buvo už 5 km. Matėme 
daug vargo ir net badavimo. 
Tėtis per mėnesį uždirbdavo 
tiek, kad už visą algą galėjo nu
sipirkti tik 3 kg. sviesto. Trūko 
duonos... Po kiek laiko geri 
žmonės išlaikymui davė tėčiui 
karvę. Darže užaugindavo bul
vių, daržovių. Atsigavome. Bet, 
kai tik ankstų rytą išgirsdavome 
gaudžiant mašinų motorus, 
bėgdavome visi j javų lauką slap
stytis, kad neišvežtų į Sibirą.

Taip gyveno dauguma lietu
vių, lyg ant vulkano viršu
kalnės... Kaiminvstėje, už tvo-

Kalbose buvo reikalaujama at
spausdinti to slapto pakto pilną 
tekstą, kuris Lietuvoje nėra 
žinomas, memorialiniu būdu 
atžymėti Stalino deportacijų Si
biran aukas ir turėti didesnes re
ligines laisves.

Demonstracijų organizato
riais buvo žmogaus teisių ir reli
ginės laisvės gynėjai, kurie yra 
atlikę kalėjimų ar psichiatrinių 
ligoninių bausmes, o Nijolė 
Sadūnaitė viešai reikalavo ne
priklausomybės Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai.

Kaičiai sužalotus lavonus išme
sdavo j kiemą, šalia šulinio, iš 
kurio sėmėme vandenį. Vėliau 
tie lavonai savaitėmis gulėdavo 
Anykščių miesto aikštėje... Lai- 

nes be gailesčio. Dažnai užtek- 

kaimynus, kad juos staribai pa
laikytų už partizanus ir nušau
tų...

darbais baisėjosi. Partizanus visi 
geros valios lietuviai mylėjo, 
užjautė ir kiek galėdavo padėjo.

kų bandymų stotį. Visada 
kultūringi, malonūs, linksmi, 
išeidami palikdavo direktoriui 
pakvitavimą, kiek jie paėmė val
diškų javų ir 1.1., kad turėtų ką 
pateikti stribams... Įsiutę stri
bai savaitėmis saugodavo Elmi
ninkų bandymų stotį, o kai stri
bai, netekę kantrybės, pasi
traukdavo, partizanai vėl ateida
vo, ir vėl palikdavo sąrašą ką iš 
valdiškų aruodų paėmė.

(Bus daugiau)

Kai kurie demonstrantai 
turėjo prisisegę juodus kaspinus 
savo artimųjų atminimui žuvu
sių ar deportuotų Sibiran.

Oficialioji Maskvos spauda, 
Izvestijos ir Tasso puslapiuose, 
smerkė tokius anti-sovietinius 
neramumus, kaip Alma Atoje, 
Turkmėnijos respublikoj, prieš 
kelis menesius įvykusias demon
stracijas Rygoje ar Krymo toto
rių protestą Raudonojoj aišktėj.

Atseit, tokius nenormalius so
cialistinėje bendruomenėje pro
vokacinius reiškinius kursto sve- 
timų-vakarietiškų valstybių 
agentai ir radijas. Tai yra aiškus 
kišimasis į Sovietų Sąjungos vi
daus reikalus ir vedamas parale
lizmas, kad panašūs reiškiniai 
vyko Vengrijoj ir Čekoslovakijoj 
ir buvo reikalinga Raudonosios 
Armijos pagalba tuos kraštus 
gelbėti. Panašiai buvo apgintos 
Ribbentrop-Molotov paktu Bal
tijos valstybės nuo nacių užgro
bimo ir kaip dabar tos valstybės 
yra ekonomiškai atsigavusios.

Apie demonstracijs buvo da
romi pranešimai televizijoj, kaip 
apie ekstremistų suruoštus ne
pasitenkinimo subuvimus Vil
niuje, kuriame galėjo būti 250 
iki 300 asmenų įskaitant ir praei
vius.

Rygoje per 5000 dalyvavo pro
testo eisenoje prie karo metu 
žuvusiems paminklo. Būta areš
tų.

Taline demonstrantų priskai- 
toma iki 2000, kurie buvo susi
rinkę miesto parke.

DEMONSTRACIJOS 
PABALTYJE

baltyje, pagal vėliausias žinias, 
buvo daug gausesnės, negu buvo 
skelbta pirmuose pranešimuose. 
Rygoje demonstravo 500 su vi
ršum asmenų, Talline per 2000, 
o Vilniuje 5000 su viršum.

taip ir platys disidentai patvirti
na, kad prie šių demonstracijų 
sėkmingumo daug prisidėjo 
užsienio radijų — kaip Voice of 
America, Vatikano radijo, Radio 

talka. Pranešimai per užsienio 
radijo stotis, o taip pat demon
stracijų pasmerkimas vietinėje' 
spaudoje kaip tik ir išplatino in
formacijas apie įvyksiančias de
monstracijas.
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KULTŪRINIO GYVENIMO
apie 70 autorių su dviem tūks
tančiais korinių. Didysis apdo-

teatras veikia jau viri 30 metų ir

ir vodevilinio žanro spektaklių.

žanro puoselėjimas. Šio liaudies

riausiuoju dirigentu yra Lietu
vos nusipelnęs artistas K. Kla
nas. Kolektyvą sudaro saviveik
linės pajėgos: inžinieriai, medi-

buvo pastatyta G. Rossini muzi
kinė komedija "Vedybų vekse
lis”, kurią režisavo G. Aviežie- 
nienė, dekoracijos O. Ronkai- 
tienės. J. Ofienbach operą "Hof
mano pasakos” režisavo E. Savu- 
kynaitė, o dekoracijos — D. Va
nagienės ir L. Cemeckaitės,.

Žviliui už knygų — A. Barnau- 
sko “Anykščių šilelis”, A. Žukau-

mų kūrinių įrašus. Autoretinga 
komisija, į kurią buvo pakviesti

pakeliui į brandų profesionalu-

atlikėjų gretas dabar nuolatos

“Postskriptumai” iliustracijas. 
Apdovanoti estų dailininkė M. 
Juksinė, už B. Alvero knygos 
“Koralai Emaigėje”, dail. A. 
Každailis už S. Daukanto kūri
nių iliustracijas, už Š. Bodlerio 
knygos “Blogio gėlės” iliustrac- 
vijas gavo latvių dail. J. Petraš
kevičius ir latvis dail. D. Lapsas 
už knygos “Latgvijos etnografi
nis muziejus po atviru dangum”.

lyvių atsiųstus įrašus ir j finalą 
atrinko 23 atlykėjus iš įvairių re
spublikų. Jų tarpe buvo ir šiau
lietis estrados solistas M. Lin-

tas įvyko Maskvos olimpiniame 
sporto komplekse. Septyni dai

M. Lindas, kuris pakviestas 
dviejų savaičių koncertinėn ke
lionėn po Vakarų Sibirą.

kyklų absolventai. Tokiu būdu, 
laikui bėgant, Klaipėdos liaudies 
opera gali virsti trečiuoju Lietu
voje valstybiniu muzikiniu tea
tru. 1986/87 metų sezono metu

— Vilniaus Dailės parodų 
rūmuose vyko trečioji Pabaltijo 
knygos meno trienalė “Vilnius 
— 87”. Dalyvavo Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Maskvos, Lenin
grado, Baltarusijos, Uzbekijos ir 
Armėnijos knygų iliustracijų 
meistrai. Trienelėje dalyvauja

Savaitės

— Sovietų Sąjungos “Melodi
jos” plokštelių firma ir “Komso- 
molskaja Pravda” laikraštis su
rengė populiarios muzikos 
atlikėjų konkursą “Auksinis ka
mertonas— 87”. Konkursas tru
ko metus. Kiekvienas dalyvis 
Maskvoje esančiai vertinimo ko-
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Saudi Arabijos amerikiečių 
tvarkomoj Aramco aliejaus 
įmonėj įvyko didelis sprogimas.

Naujosios Zelandijos parla
mento rinkimus laimėjo dabarti
nio min. pirmininko David Lan
ge vadovaujama Darbo partija. 
JAV neteko vilties, kad ANZUZ 
karinė sutartis galėtų būti atnau
jinta.

Libija prie šiaurinės Čado sie
nos yra sutelkusi apie 15,000 ka
riuomenės, ir Čado prezidentas 
mano, kad tai reiškia ilgą karą.

Sov. S-ga, kovodama su ten 
išplitusiu alkoholizmu, įsileido 
tris Alkoholie Anonymous na
rius, kad jie ten išbandytų savo 
kovos su alkoholizmu metodus.

JAV minų gaudytojas Guadal- 
canal su 8 minas gaudančiais

OKUPACINĖ SPAUDA PRIEŠ 

DEMONSTRACIJAS
Pabaltijo patrijotų paskelbti 

planai Vilniuje, Rygoje ir Taline 
rugpjūčio 23 viešai paminėti Hi- 
tlerio-Stalino sandėrio aukas 
iššaukė piktą sovietų reakciją.

Iš Lietuvos pranešta, kad Tie
sa rugpjūčio 19 išspausdino ilgą 
straipsnį pavadintą “Kaip ir Kam 
Spendžiami Spąstai — apie 
mėginimą suorganizuoti Vilniu
je eilinę provokaciją”. Straips
nyje kaltė už ruošiamą pa
minėjimą verčiama ČIA ir užsie
nio radijams. Taip pat puolamas 
A. Klimaitis vadinamas “išlaisvi
nimo organizacijoms” tarnauja
nčiu “pabaltiečių” atstovu. 
Straipsnį persispausdino Vaka
rinės Naujienos ir Komjaunimo 
tiesa (rugpj. 20 d.).

Tiesa i? sovietinė TASSo žinių 
malūnsparniais pasiekė Persijos B^ntūrataippat tvirtiną, kad 
įlanką. Pakeliui į ją yra 4 Britani
jos ir du Prancūzijos mino- 
gaudžiai.

Libijos armija, bėgdama iš 
Čado, paliko milžiniškus kiekius 
ginklų ir karinių reikmenų, ku
rių vertė siekia mažiausiai bil. 
dol. Jų tarpe yra 132 tankai, 178 
šarvuoti autovežimiai, 148 arti
lerijos pabūklai, 40 raketų svai- 
dytojų, 228 sunkvežimiai, 400 
džipų. Be to, daug lauko virtu
vių, radijo ir radaro stočių, van
dens ir aliejaus tankvežimių, 
malūnsparnių, vilkikų, prieš
lėktuvinių raketų, greitosios pa- 
gelbos autovežimių ir kt.

Nikaragvos policija šunim, 
ašarinėm bombom ir lazdom 
išsklaidė dvi opozicijos sureng
tas demonstracijas už taiką.

Prezidentas Reagan, siekda
mas sustiprinti Saudi Arabijos 
karinį pajėgumą ginti aliejaus 
tiekimą Persijos įlanka, numato 
prašyti kongreso sutikimo par
duoti Saudi Arabijai ginklų už

metąs šiuos sovietų spaudos tvir
tinimus.

Tie patys šaltiniai praneša, 
kad rugpjūčio 23 artėjant, Vil
niuje jaučiamas “didelis sujudi
mas.” demonstracija esanti “vie
nintelė tema”. Prie spaudos kio
skų ilgos eilės žmonių laukia
nčios paskaityti spaudos puoli
mų.

Europos latvių žiniomis, ofi
cialioji latvių spauda pranešusi, 
jog, norint ruošti demonstraci
jas, reikia prašyti leidimo bent 
10 dienų. Šaltiniai iš Lietuvos 
teigia, kad toksai prašymas 
buvęs įteiktas anksčiau kaip 
prieš 10 dienų. (Elta)

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

niaus Katedrą, Šv. Kazimiero 
bažnyčią, Klaipėdos Taikos Ka
ralienės bažnyčią ir 1.1.

Šie reikalavimai nebus paten
kinti, o jei Jubiliejaus komisija 
ir toliau eis ekstremistų pramin
tais takais, uždrausime minėti 
Lietuvos Krikšto jubiliejų, o 
pačią komisiją paleisime, — gą
sdino vyskupus P. Anilionis; ra
gino įsidėmėti, kad vienašališkų 
nuolaidų iš valdlžios pusės ne
bus. Mes leidžiame jums Vilniu
je, Kaune ir kai kuriuose kituose 
miestuose remontuoti
bažnyčias, leidome valdiškose 
parduotuvėse pirkti statybinių 
medžiagų.

P. Anilionis “užmiršo”, kad 
pagal tarybinius įstatymus 
bažnyčios pastatai — valstybės 
nuosavybė, taigi, leidimas juos 
remontuoti net formaliai žiūrint, 
ne tokia jau didelė nuo laida 
Bažnyčiai.

VYTAUTAS BELECKAS IR BONUS JONAS, aav. WW»f Gartton Tavam.

SIDABRINK) VARPO KEPYKLA - Skvar Bei Baklng C*. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor- 
tol. Dalia RadMbnaa, aav. -- 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Qu**ns, 
N.Y. 11388. Ttof. 779 - 5156.

ROMA8 PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securitlsalnc^ Ona Stato SL Plaza, N.Y.C^N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kit* 212 482482-3.

LIETUVIŲ KULTORINČ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worc**t*r, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt 7:30 • 8:30 PM. Eduardas 
MeHus, Jr. 70Cwrtl» SL, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Nf.w JERSEY, wtW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Ataįmi
nima i”, ketvlrtad. nuo 7 Iki 8 vai. vak. ii WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet ii WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
234 SunlH Dr,, Mfatchung, N J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK -MEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217 - 25 54th Ava., Bayslda, 
N.Y. 11384. T»l. 718 229-9134.

neseniai iš nutrėmimo paleistas 
sąžinės kalinys Antanas Terlec
kas paneigęs, jog jis esąs vienas 
iš demonstracijos organizatorių. 
Tačiau patikimi šaltiniai iš Lietu
vos informuoja, jog Terleckas at-

Rudolf Hess, savo laiku buvęs 
artimiausiu Hitlerio patikėtiniu 
o dabar paskutiniu Nuernbergo 
karinio tribunolo nuteistu kali
niu, nusižudė Spandau 
kalėjime, turėdamas 93 metus.

Birželio 17 vakariniam Beiru
te pagrobtas amerikietis žurnali
stas Charles Glass pabėgo iš ne
laisvės ir yra amerikiečių ranko
se.

Irano vyriausybė pakvietė ten 
atvykti J. T. gen. sekretorių Ja- 
vier Perez de Cuellar ir tartis 
dėl Irano-Irako karo užbaigimo.

Sov. S-ga, siekdama 
sumažinti nelegalaus alkoholio 
gaminimą, sunormavo cukraus 
pardavimą gyventojam ir dėlto 
prie krautuvių susidarė pusę

JAV SENATORIAI DEL 
DEMONSTRACIJOS PABALTYJE

Šios rugpjūčio 23 d. įvykusios 
demonstracijos Pabaltijo kraš
tuose ir daugelyje miestų laisva
me pasaulyje susilaukė plataus 
atgarsio JAV senate. Senatas pa
siuntė Gorbačiovui laišką, kad 
šis netrukdytų demonstracijų.

Senatoriaus Riegle pradėtas 
laiškas buvo pasirašytas dvi
dešimties JAV senatorių: Do- 
nald Riegle, Jr. (D-MI), Paul Si- 
mon (D-IL), Alfonse M. D’Ama- 
to (R-NY), Alan J. Dixon (D-IL), 
CarI Levin (D-MI), John Heinz 
(R-PA), David Pryor (D-AR), Pa- 
trick J. Leahy (D-VT), Dennis 
DeConcini (D-AZ), William 
Prozmire (D-WI), Chic Hecht 
(R-NY), Davė Dumeberger (R- 
MN), Bill Bradley (D-NJ), Chri- 
stopher Dodd (D-CT), Brock 
Adams (D-WA), Paul S. Trible, 
Jr. (R-VA), Pete Wilson (R-CA), 
David K. Kamės (R-NE), ir Ti- 
mothy E. Wirth (D-CO).

Laiške Gorbočiovui rašoma, 
kad 1939 rugpjūčio 23 buvo pa-

sirašytas Molotovo - Ribbentro- 
po paktas. Toliau primena, kad 
buvo pasirašyti trys slapti proto
kolai, pagal kuriuos Sovietų Są
jungos įtakai atiteko Pabaltijo 
kraštai. Slapti protokolai nebuvo 
nei paskelbti, nei oficialiai So
vietų Sąjungos pripažinti. Taip 
Pabaltijo kraštai sovietų buvo 
okupuoti. _

Toliau senatoriai rašo: “Mes 
su dideliu dėmesiu stebime regi
mą jūsų norą išsamiau ir sąžinin
giau peržiūrėti Sovietų Sąjungos 
praeitį, ypač Jūsų šalies santy
kius su Lenkija.Tikimės, kad to
kiu pačiu požiūriu bus 
peržiūrima ir Pabaltijos respu
blikų istorija.”

Prisimena, kad grupelės žmo
nių rengia demonstracijas Vil
niuje, Rygoje ir Taline, kad būtų 
pagerbtos to susitarimo Stalino 
ir Hitlerio — nekaltos aukos. 
Gorbačiovui senatoriai rašo:... 
Tikimės, kad jūs suprasite pa- 
baltiečių troškimą viešai

ymėti šias metines ir nušviesti 
svarbų savo istorijos puslapį. ” 
“Jeigu rugpjūčio 23 dieną Vil- 
uje, Rygoje ir Taline bus leista 
ngti taikius paminėjimus, tai 
r kartą bus parodyta, kad jūsų 
riausybė nori puoselėti žodžio 
susirinkimų laisvę, kurią ga- 

ntuoja Sovietų Sąjungos kon-

Mes viliamės, kad jūsų vyriau- 
bė dar kartą parodys savo įsi- 
ireigojimą šias laisves gerbti, 
^tikrindama, jog niekaip nenu-

Antaną Terlecką, Vytautą 
išį, Petrą Cidziką, Nijolę 
naitę, Titą Madisoną bei 
taus teisių grupės “Helsinki

86” narius.

Šio laiško nuorašai buvo įteikti 
imunistų partijos pirmiesiems 
kretoriams: Lietuvoje— Pe
ni Griškevičiui, Latvijoje — 
irisui Pugo, Estijoje Karlui

pašolį po 
A MEMOBIALS

66 - 86 80 ST. MIIJDIJ“. VILIŪGE. QVEEXS. X.Y. 
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Lietuviškojo švietimo rūpesčiai
Pastebėjome spaudoje skel

biant, kad Lietuvių Fondas ski
ria nemažas sumas lietuviškam 
švietimui. Remiamas vadovėlių 
leidimas, knygų jaunimui rašy
mas, mokinių skyriai spaudoje, 
remiamos ir pačios mokyklos.

Atrodo, kad su tokia parama 
lietuviškos mokyklos galėtų ge
rai gyvuoti ir neturėti jokių 
rūpesčių. Parama didėja, bet 
didėja ir įvairūs rūpesčiai.

Jau eilė metų, kaip mažėja 
mokinių skaičius. Jaunieji tėvai 
nusikėlė toli nuo lietuviškų mo
kyklų ir nebenori vargti — vaikų 
leisti į lituanistines mokyklas. 
Jaunose šeimose sumažėjęs ir 
prieauglio skaičius. Apie šiuos 
rūpesčius spaudoje nebuvo daug 
rašoma.

Sumažėjo ir mokytojų 
skaičius. Tokiame New Yorke, 
Maironio šeštadieninėje mokyk
loje, desperatiškai trūksta moky
tojų. Trūksta ir mokyklos 
vedėjos ar vedėjo.

Anksčiau didelę dalį mokytojų 
sudarydavo tėvai, kurie patys 
leisdavo savo vaikus į tą pačią 
mokyklą. Vaikai baigė tas mo
kyklas, ir tėvai nejaučia pareigos 
ten važiuoiti ir mokytojauti. 
Mokslo metų pradžia čia pat' o 
dar mokytojai nesurasti. Tokį 
mokytojų komplektavimą reikia 
padaryti mažiausiai pavasarį, 
kad paskui reikalai visai 
neužgriūtų.

Galėtų patalkinti ir Liet. Ben
druomenės valdybos, kurios- 
daug ką pažįsta. Dabar Lietuvių 
Bendruomenės globa yra gana 
kukli. Ateina į mokslo metų 
užbaigimo iškilmes, į kalėdinius, 
renginius, Jie ir nemato, ko mo
kyklai reikia.

Dabar mokytojų reikia ieškoti 
iš tų tarpo, kurie neseniai baigė 
lituanistines mokyklas. Tokių 
kvalifikuotų lituanistų neberei
kia, nes dabartinės mokyklos 

mokinys jau yra visai pasikeitęs. 
Jo lietuvių kalba sumenkus, 
menkas ir žodynas, sunkiai pa
skaito lietuvišką tekstą. Tokie 
jauni mokytojai, tikrai prisitaiky
tų prie dabarties mokinių men
taliteto ir sugebėtų su jais dirbti.

Mūsų mokinių mentalitetas 
labai greitai keičiasi, o vadovėliai 
nuo seno nekeičiami. Vadovėliai 
mokiniams pasidarė per sunkūs, 
neįdomūs.

Amerikiečiai dažnai keičia va
dovėlius. Jie tai gali, nes daug 
mokinių, gali išleisti dideliu 
tiražu- Mūsų tiražai maži, nega
lime pasinaudoti spalvotom iliu
stracijom. turime išsiversti juo
da balta spalva.

Pertvarkant vadovėlius, reikia 
įdėti žodynėlį, nenaudoti sun
kios kalbos, padaryti patrauklų 
jaunai akiai.

Salia vadovėlių reikia naudoti 
modernias priemones: skaidres, 
garsajuostes ir vaizda juostės — 
video. Ypač dabar įsigali video. 
Ją galima panaudoti labai vyku
siai ir klasėje. Galima panaudoti 
prie visų dėstomų dalykų. Gali
ma per vaizdajuostę dėstyti ir li
teratūrą, gramatiką.

Vaizdajuostę galima panaudo
ti ir namie. Toli gyvenančios-šei- 
mos gak įsikurti savo lietuvišką 
mokyklą, kur vaizdajuosčių pa
galba galima praeiti visą kursą.

Vienokiu ar kitokiu atveju rei
kia vaizdajuosčių, bet ar jas ga
mina lietuviškas švietimas. Teko 
girdėti, kad šiek tiek gamina. Čia 
reikėtų Švietimo Tarybos su
sirūpinti, daryti planą ir surasti 
žmones, kad padarytų tokią vi
deo juostą. Gamyba nėra sunki, 
tik reikia čia mėgėjo. Pagaminti 
pirmąją kopiją išlaidos yra labai 
mažos. Daug pigiau nei skaidrių 
kolekcija. Čia vaizdajuostėje gali 
įkalbėti puikų tekstą ir gali moki
niams parodyti kuo patraukliau
siai, kuo geriausiai.

Keliaujame į Vatikaną 
Vos pradėjus jubiliejų organi

zuoti, rengėjai skelbė, kad po
piežius lietuvius priims special
ioje audiencijoje. Šalia iškilmin
gų pamaldų Sv. Petro bazilikoje 
tai buvo pats svarbiausias mo
mentas. Visi piligrimai ir turi
stai, kurie tik keliavo į Romą, 
tiksliai žinojo, kad ta audiencija 
bus birželio 27, šeštadienį, bet 
valandos niekas nenurodė.

Taigi tą šeštadienį lietuvių ek
skursijos kilo anksti iš visų vieš
bučių ir ėmė puoštis. Buvo pa- 

. geidaujama, kad moterys dėvėtų 
tautinius drabužius. Daug kas ir 
buvo atsivežę. Drabužius iš va
karo parengė audiencijai—juos 
išlygino, sutvarkė juostas, karo
lius. Visi vyrai apsivilko išeigi
niais drabužiais, su kakla
raiščiais. Prisimenant Romos ka
rštas dienas, tai nebuvo lengva. 
Ypač buvo gaila moterų, kurios 
vilkėjo sunkius, ilgus vilnonius 
tautinius drabužius. Tikrai jos 
puošė visas audiencijos scenas, 
bet už tai turėjo pavargti.

Fotografai pasiėmė kameras,

Apie lietuvišką mokyklą per 
mažai rašoma mūsų spaudoje, 
per maža kalbama apie jos pro
blemas, apie įvairių organizacijų 
ryšius su mokykla, mokytojais, 
jaunimu. Todėl ir kyla vis nauji 
ir nauji švietimo rūpesčiai.

Ir mūsų autobusas kad ėmė 
suktis, kad ėmė dundėti tom

Audiencijos metu Vatikane dr. Jokūbas ir Loreta Stokai po
piežiui Jonui Pauliui II įteikė palaimintojo arldvysk. J. Matu
laičio paveikslą, kurį nutapė seselė Mercedes Čhicagoje.

PER SAUGUMO EILES KELIAUJAME PAS POPIEŽIŲ
Lietuvos krikšto sukaktltt mlnšjlmoo Romojo

siaurom gatvelėm. Pro autobuso 
PAULIUS JURKUS langus matai mūrų sienas, kai
■ - — kur vienuogynus, įėjimus į senas
video filmavimo aparatus. Iš vilas, laiptus, dideles vazas, kur 
viešbučio visi leidosi į pirmąjį auga žalumynai. Romome auga 
aukštą, kur ateina visos infonna- gražūs dekoratyvus kiparisai. Jie 
cijos. Ten jau gautos žinios apie liekni, aukšti ir atrodo tame 
audienciją., skubėjime abejingi viskam, tar

tum sakytų — jūs skubėkite, 
judėkite, o mes ramūs 
stovėsime.

Europos miestuose, kaip ir

Siauromis Romos gatvelėmis
Daug kam yra tekę keliauti 

Europos miestų gatvelėmis. Jos 
paprastai yra siauros, bet ne to
kios siauros, kaip Romoje. To 
dar negana. Siauros gatvelės, o 
jomis tik skuba vietiniai automo
biliai, turistai, sunkvežimiai, au
tobusai. Visi italų gaminti ir Ita
lijai pritaikyti autobusai yra siau
ri. Kai įeinį į autobusą, tai takas 
viduryje yra toks siauras, kad 
turi eiti skersai. Storesniam 
žmogui pasidaro problema. Šalia 

tako abiejose pusėse sėdi po du 
žmones. Ir ten vietos nedaug, 
viskas suspausta. Kai tokiu itališ
ku autobusu teko keliauti per 
Vokietiją, Šveicariją, Šiaurės
Italiją, ėmei ir pagalvojai, kodėl 
taip taupo erdvę.Tik Romoje su
pranti, kodėl tie autobusai tokie 
siauri. Jie pritaikyti važmėti 
senų miestų siaurom gatvelėm.

Amerikoje, gatvių pavadinimai 
aiškiai parašyti, pritvirtinti prie 
stulpų, ir juos matai, patekęs į 
kryžkeles. Romoje yra kitaip. 
Tie gatvių pavadinimai yra įgra- 
viruoti marmurinėse lentelėse, 
o tos lentelės įmūrytos į sienas. 
Neįpratus sunku pamatyti, sun
ku ir perskaityti, nes raidės yra 
neryškios. Raidės įdubusios į 
vidų, tik šešėliai tas raides išryš
kina. Tai senovė. Gal prieš pen
ketą amžių tos lentelės iškaltos 
ir pakabintos, o gal ir naujieji lai
kai pasinaudojo senuoju stiliu- 

nadoje radome paliktą praėjimą 
tiesiai į Šv. Petro aikštę. Čia 
liepė laukti. Žmonės vis rinkosi, 
Aikštėje buvo labai karšta, tie
siog degė akmenys. Tai reikėjo 
glaustis kolonadų šešėlyje. Taip 
čia besidairydamas sutikai 
pažįstamus iš viso pasaulio: iš 
Vokietijos, Australijos, net se
niai matytus bičiulius iš Ameri
kos.

Kur tie lietuviški 
pašto ženklai?

Prie kolonados prisiglaudę pa
matėme, kad kitoje aikštės 
pusėje stovi tokie žydrai dažyti 
nedideli du namukai. Tuoj 
paaiškėjo, kad tai Vatikano paš
tas. Didžioji pašto įstaiga yra 
anapus kolonadų dešinėje, bet 

čLr • • j zoiife£ turistam būtų patogu, pa-
italai. Šoferiai daugumoje ne* • - ...
kalbėjo angliškai. Vadovai — gi
dai kalbėjo. Jie mus įspėjo, kad 
atsimintume, kaip atrodo tas au
tobusas, kuriuo atvažiavome, 
kur jis sustojo. Įspėjo, kad po 
audiencijos nepasiklystume.

Taip pat įspėjo, kad saugo
tumės vagišių. Mūsų vadovė 
net parodė, kaip tie vagišiai atro
do. Sako, Romoje yra daug čigo
nų, valkatėlių. Jie tobulai moka 
savo amatą—apvogti kitus. Apie 
vagysčių nuotykius dar pa
kalbėsime vėliau.

Pažįstami iš viso

mi.
Kaip ir per šv. Kazimiero jubi

liejų, taip ir dabar tikroji audien
cijos valanda nepasakoma. Ne
pasakoma grynai saugumo su
metimais. Kai buvo atentatas 
prieš popiežių, tai visame Vaiti- 
kane griebtasi didelio saugumo, 
tą patyrėme ir mes, kuriems 
teko eiti per įvairiausius tikrini
mus.

Autobusai! paleidžia 
žmones

Iš visų viešbučių autobusų au
tobusai skubėjo į Šv. Petro ai
kštę. Žinojome, kas ten bus, bet 
kur ir kada tai bus, niekas 
nežinojo. Privažiavus Šv. Petro 
aikštės kolonadą, autobusai su-

p stojo kairėje. Vienąs šalia kito.
Irjų daug Visi šoferiai irv^pva,f botų patogu, pa-

statė lengvus namelius, kur par
davinėjami pašto ženklai, atlie
kamos kitos pašto operacijos.

Tai buvo patogiausia proga 
nusipirkti pašto ženklus. Dauge
lis tada pasidrąsinę perėjo įkaitu
sią aikštę ir nusipirko pašto ženk
lų. Apie tuos ženklus teks pa
kalbėti atskirai.

Mūsų audiencija 
atidedama

Paaiškėjo, kad mūsų audienci
ja atidedama net pusantros va
landos, iki 11:30. Kodėl atideda
ma, to niekas nepasakė. Gal Va
tikano rūmuose kas nors pasi
keitė, atvyko nenumatyti

t- *— -t 1. -lt. ,., M - - * - - - galėjai laisvai senai in is vieno 
krašto, į kitą. Dabar anapus obe
lisko ir fontanų yra sustatytos pil
kai nudažytos tvoros. Jasgdivie- 
nup ir ntaip pasura9 pMaryti 
Imlius, takus arba visai uždaryti. 
Taip lengva kontrolinoti bet kokį 
įėjimą. Kiekvieną dieną kai tik 
popiežius turi viešai pasirodyti, 
tos tvoros yra taip sutvarkomos, 
kad praeiviams palikta* tik siau
ras takelis. Prie tų takelių ir sto
vi sargybos su moderniais elek
troniniais aparatais. Kai po
piežius tą dieną nesirodo viešai, 
judėjimas pertvarkomas, palie
kami praėjimo tarpai didesni.

Lietuvių visą masę pasuko į 
kairę, prie kolonados, kuri supa 
Šv. Petro aikštę. Ir ten įdėtos 
pilkai dažytos tvoros. Čia jau pa
sirodė ir Vatikano sargybiniai 
šveicarai ir Romos miesto polici
ja, apsirengusi juodom unifor
mom.

Mus vis ragino eiti, kol kolo- 

svečiai, o gal įsikišo Vatikano

Ne be Vytauto paraginimo nuvyko 1390 
metų pradžioje 7 valsčių atstovai į Karaliaučių ir 
tarėsi su ordino vyriausiu maršalu (Karaliaučiaus 
komtūru) ir Prūsų krašto didikais “viso žemaičių 
krašto vardu” (von den gemeinen landės wegen czu 
Samaiten).42 Jie prisiekė pagelbėti “karaliui” Vytau
tui, vyriausiam ordino maršalui ir Prūsijos ponams 
prieš visus jų priešus. Patvirtinta taika tarp abiejų 
kraštų ir drauge laisva prekyba. Labai savitas dalykas 
toje sutartyje buvo žemaičių prašymas, kad “jų ka
ralius Vytautas uždėtų prie sutarties rašto savo ant
spaudą. Jie prašė ne tiesiog jo valdžią pripažindami, 
bet tik todėl, kad savo antspaudų neturėjo. Kad šis 
žemaičių kreipimasis j Vytautą ir jų teisinimasis savų 
antspaudų neturėjimu būtų nuoširdus, tenka abejo
ti. Žinoma, jog kitais atvejais jie naudojo savus ant
spaudus ir net buvo reikalaujama juos pridėti. Ma
tyt, šioje ypatingoje padėtyje, kai Vytautas buvojo 
Prūsijoje pabėgėliu, žemaičiai leido iš pagarbos jam 
jų sutartį tvirtinti, nors patys savo turėtos valdžios 
neišsižadėjo. Jų pačių pasisakymas, kad “mes patys 
antspaudų neturime, reiškė ne ką kita, kaip Jų savi
valdos patvirtinimą.

Kai Vytautas, iškrėtęs ordinui antrą “išda
vystę”, grįžo į Lietuvą ir tapo didžiuoju kunigai
kščiu, jis drauge pasidarė ir žemaičių valdovu. Tuo 
tarpu ordinas tęsė išpuolius į Lietuvą, visai nepaisy

damas jos krikšto. Jam pirmiausia rūpėjo gauti 
Žemaitiją. Tik įprastais puolimais, teriojimais to pa
siekti negalėjo. Žemaičiai, kaip ir anksčiau, mokėjo 
patys atsiginti. Įvykiai pakrypo kryžiuočių naudai, 
kai Vytautas, totorių chano Tochtamyšiaus kviečia
mas, pasiryžo žygiuoti į rytus pirma sulygęs taiką 
su ordinu. Iš to atsirado žinima Salyno sutartis, pagal 
kurią ordinui vėl atiduota Žemaitija iki Nevėžio upės 
(1398). Išsižadėjimas žemaičių, tiesa, išėjo Vytautui 
į naudą, nes jis apsidraudė Lietuvos vakarinių pak
raščių saugumu ir paviliojo kai kuriuos kryžiuočius 
ateiti jam į pagalbą traukiant į rytus.

Po nelaimingo Vorkslos mūšio su totoriais, kur 
pralaimėjęs Vytautas paklojo savo dideles karines 
jėgas ir pats, vos išsigelbėjęs, grįžo, turėjo būti nuo
laidus kryžiuočiams. Jis rodė jiems ypatingą palan
kumą ir jo bičiulystė su ordinu pasiekė aukščiausią 
laipsnį 1399 - 1400 m. Didysis magistras viename 
rašytame laiške 1400 metų sausio mėnesio gale Vy
tautą tiesiog vadina “mūsų ypatingu ponu ir gerada
riu”.43

Geriausia proga pasigrobti žemaičius buvo ta 
itin artima draugystė su Vytautu. Tai bandė ordinas 
daryti pakartotinais puolimais 1399 metais ir vis 
turėjo pasitraukti. Atrodo, ordinas savomis jėgomis 
negalėjo žemaičių įveikti ir juos priversti pasiduoti. 
Čia jam atėjo į pagalbą Vytautas 1400 m. Apie tai 
jis iš anksto pranešė didžiajam magistrui.44 Kaip iš 
didžiojo magistro atsakymo į neišlikusį Vytauto laiš
ką aiškėja, Vytautas pasiruošė pulti žemaičius dar 
prieš kryžiuočių, laukusių palankaus oro, atžygiavi- 
mą į juos.45 Didysis magistras prašė Vytautą įsakyti 
savo vadams, susirinkusiems į pakraštį, kad prisi
jungtų su savo žmonėmis prie ordino, kai jie bus 
pakviesti.

Taip suorganizuotas puolimas pasibaigė ordinui 
sėkmingai. Pirmą kartą su Vytauto pagalba įgyven
dino savo seną troškimą — gavo Žemaitiją. Laimikis 
kryžiuočių, matyt, buvo ypatingai įvertintas, nes jų 

kronikininkas rašė: “Tuo metu pasidavė vokiečių or
dinui visas žemaičių kraštas ištisai ir atsiuntė daug 
įkaitų iš geriausių krašto žmonių, kurie niekuomet 
nebuvo pasidavę vokiečių ordinui”.46

Kronikininko liudijimas reiškia ordino džiugesį 
ir kartu tikriausiai įrodo, kad anksčiau kryžiuočiai 
niekuomet nevaldė žemaičių. Tad Lietuvos krikšto 
metu jie buvo laisvi.

Gauti žemaičiai greitai išslydo ordinui iš jo ran
kų. Stipriau valdyti gavo ordinas žemaičius taip pat 
su Vytauto pagalba Rocionžo sutartimni 1404 m. ir 
juos išlaikė iki 1408 m. Po to, Vytauto remiami, jie 
vėl isšilaisvino. Dėl žemaičių įvyko Žalgirio kau
tynės ir po jų padaryta Tomo taika. Ordinas taip 
stipriai gynė savo kėslus į Žemaitiją, kad Vytautas 
išsiderėjo ją tik laikinai valdyti: iki savo ir Jogailos 
gyvos galvos. Po jų mirties kraštas turėjo grįžti ordi
nui. Vytautas ir Jogaila turėjo specialiais raštais pat
virtinti jų grąžinimą ordinui. Tačiau Jie ne tik neiš
davė raštų ordinui, bet bent formaliai nuo 1413 m. 
ėmė krikštyti žemaičius.

Žemaičių krikštas buvo akibrokštas ordinui ir 
jo nuo senų laikų puoselėtos teisės pažeidimas. 
Anais, dar vis viduramžių laikais, pagonys nebuvo 
laikomi teisėtais krašto valdovais. Jų kraštas turėjo 
būti įjungtas į Romos imperiją ir gyventojai pakrikš
tyti. Žemaičių krikštas kryžiuočiams buvo neteisėtas 
aktas. Vietoje ilgametės ginklų kovos dėl žemaičių 
prasidėjo diplomatinė kova, vesta aukščiausiame to 
meto krikščioniškame forume—Konstancos sinode.

Apie žemaičių bylą Konstancos sinode, Jų krikš
tą ir vyskupijos įsteigimą liudija dokumetai, surinkti 
P. Jatulio išleistame rinkinyje “Codex Mednicensis" 
(1984). '

42. Ten pat 23 p.
43. Cod. epist. Vit. 64 p.
44. Ten pat
45. Ten pat
46. J. v. Posilge Scr. rer. Pniss. 111 236 p.

saugumas.
Tą laiką sunaudojome pokal

biams su seniai matytais drau
gais iš viso pasaulio. Čia susitiko
me ir lietuvius iš Suvalkų tri
kampio, delegatus iš Lietuvos.

(Bus daugiau)

TELŠIŲ VYSKUPAS 
PAS POPIEŽIŲ

Popiežius Jonas Paulius II 
savo privačiame bute priėmė 
Lietuvos Katalikų Bendruo
menės delegacijos, dalyvavusios 
Lietuvos krikšto jubiliejaus iš
kilmėse Romoje, vadovą Telšių 
vyskupą Antaną Vaičių.

Privažiame susitikime 
pradėtas pokalbis buvo tęsiamas 
prie vakarienės stalo. Dėl to 
užtruko apie vieną valandą.

Šv. Tėvas gyvai domėjosi kri
kščionybės Jubiliejaus Lietuvoje 
minėjimo programa ir visais 
Bažnyčios reikalais bei proble
momis. Užtikrino savo nuolatinę 
maldą ir prašė perduoti linkėji
mus Lietuvos vyskupam, kuni
gam, vienuoliam, vienuolėm ir 
pasauliečiam.

Vyskupas Antanas Vaičius 
drauge su delegacijos nariais — 
aštuoniais kunigais, atstovauja
nčiais šešiom Lietuvos vyskupi
jom, Tarpdiecezinei Kauno Ku
nigų seminarijai ir Marijonų vie
nuoliai, po dviejų savaičių vizito 
Romoje išvyko atgal į Lietuvą.
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Lietuviai asams visi 
LietuviųFonde ar esi?

3001 W.59th Street

Chcago.IL 60629 

(312) 471-3900

*1 LOS ANGELES, CALIF.
ninėje lituanistinėje mokykloje

im mn Žeimiui mani
aukotojas, įjn. — įmokėjo, alsi. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po 
pavardės — įnašų iš viso.

»

1987 m. gegužės mėn.

1 x $25 Gimbutas dr. Jurgis, 600.
2 x 890 JAV LB Waukegan/Lake Co. apylinkė. D. Pronskienės, M. 

Stoltengofienas ir T. Špoko atm., $3,410; Raguckas Aleksas (miręs) ir 
Angelą, $230.

2 x $50 LB Brockton’o apylinkė, 8475; Petrauskas Steponas atm. 
įn.: Petrauskienė Marįja jo mirties 10 m. sukakties proga, $150.

5 x 8100 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, 
$1,700; Gaurys Antanas atm. įn.: Rugienius Algis ir Liuda 850, 
Rugienius Vytas ir Jurina 850,8100; Lietuvių Padėkos Paminko fon
das: įm. JAV LB Palm Beach Co. apylinkės valdyba, $4,925; Stankūnas 
Antans atm. įn.: Andriuiienė Aldona, $460; Vaitkus Andrius ir Mari
ja, $800.

1 x $120 Gylys Jurgis atm. įn.: Gylienė Julija $100 ir 1 kt. asm., 
$320.

1 x $155 Tverus Antanas atm.: Bražinskas Algirdas $50. Pažemėnas 
Kęstas ir Mirga £50, Juodvalkis Uosis $30, Traška Aleksandras $25, 
$355.

1 x $175 Šniokaitienė Eugenija atm. įn.: Rugienius Vytas ir Jurina 
$100, Rugienius Algis ir Liuda $50, St. Butkaus Šaulių kuopa Detroite 
$25, $175.

1 x $200 Stankūnas Jonas ir Magdalena atm. įn.: Andriušienė 
Aldona, $650.

1 x $230 Matioėka Antanas atm. įn.: LB Bostono apylinkė $100, 
Baltrashunas Ręv. A. $25, Venckus Jonas ir Bronė $25 ir 4 kt. asmn 
81,380. a

1 x $335 Gudauskas dr. Gediminas atm. įn.: Nyerges Nap. ir Al. 
$100, Adomėnas Ant. ir Aldona $50, Kevalaitis Mod. ir Vita ir Sruoga 
dr. Ona $50, Jonynas A. $30, Korius Z. $30, Dūda Vyt. ir Daiva $25, 
Oksas Leonas ir Izab. $25, Raulinaitis dr. V. B. $25, $335.

1 x $500 Andriušis Bronius atm. įn.: Kriaučiūnienė Magdalena, 
$500.

■ lapkričio22d. Šv. Vibianoskate
droje iškilmingomis pamaldomis 

.* ir banketu New Otani viešbuty- 
.* je.

Tam reikalui sudarytas darbo 
komitetas, kuriam vadovauja A. 
Nelsienė, labai judri LB Vakarų 
apyg. pirmininkė. Kiti nariai: D. 
Polikaitienė — liturginės dalies 
vedėja, V. Vidugiris — banketo 
programos koordinatorius, Z. 
Korius — iždininkas, J. Kojelis 
ir L Medžiukas — informacijai, 
kitoms įvairioms pareigoms — 
S. Korienė, dr. F. Palubinskas, 
dr. D. Giedraitienė, B. Viskan
tienė ir R. Dabšys.

Šiuo; metu sudaromas ir 
minėjimo garbės komitetas, ku
rio pirmininku sutiko būti Los 
Angeles Arkivyskupas R. Mah o- 
ny. Į minėjimą astvyks lietuviai 
vyskupai P. Baltakis ir V. Bri- 
zgys, taip pat pasižadėjo atvykti 
Lietuvos atstovas p.rie Šv. Sosto 
S Lozoraitis ir JAV Prezidento 
specialus asistentas L. Kojelis.

Ig. M.

9 vai. 
gražiai 
mokykloje veiks 12 skyrių. Per 
paskutinius dvejus metus Šv.

Pupius. Dėl didelių įsipareigoji
mų darbovietėje ir dažnų keHo-

gų atsisakyti. Nauja mokyklos 
vedėja bus prityrusi pedagogė 
Marytė Sandanavičiūtė - New- 
som.

Los Angeles miestą atvyksta 
rugsėjo 15, antradienį. Šv. Kazi-

šiaurinis Olimpic Blvd. šonas, 
tarp Ardmore ir Irolo gatvių.

Metinis banketas, rengiamas
Šv. Kazimiero lietuvių parapi-

1 x $700 Širmulis Adomas (miręs) ir Širmulienė Veronika, $1,000.
4 x $1,000 Gobia Zenonas atm. įn.: Gobienė Kazimiera, $1,000; Man- 

deik'.s Feliksas atm. įn.: atst. Jansonas dr. Ed., $1,300; Mandeikis Mari
ja atm. įn.: atst. Jansonas dr. Ed., $1,100;Mandeikis Robertas atm. įn.: 
atst. Jansonas dr. Ed., $1,100.

lė viso $7,100.00.

1987 m. birželio mėn.

1 x $25 Čikagos Aukšt. Lituanistinė Mokykla, $1,425.
1 x $50 Gedgaudas dr. Gediminas atm. įn.: Jarašūnas E. ir L. $25, 

Nasvytis J. ir R. $25, $385.
1 x $65 Zagurskis Aleksandras atm. įn.: Zagurskienė Aldona $25 

ir 3 kt. asm., $65.
5 x $100 Marcinkienė Matilda, $100; Stoncelis Petras atm. įn.: atst. 

Juodvalkis Ant., $100; Strįjauskas Jonas atm. įn.: Karniai Albinas ir 
Angelė $25 ir 6 kt. asm., $100; Vaitkus Andrius ir Marija, $900; 
Vilimavičius Teklė atm. įn.: Shanfield Antoinette, $100.

1 x $150 Šapalas Pranas ir Hortenzija, $760.
1 x $200 Januškevičius Juozas ir Anelė, $1,800.
2 x $210 Noreika Vladas atm. įn.: Ardžiai Juozas ir Rėdą $50, Sar

ty s V. A. $50 ir 8 kt. asm., $210; Radvenis Gregorijus ir Janina: 50 m. 
vedybų sukakties proga įm. Brazdžionis Bernardas ir Aldona $50, Ven
ckus Jonas ir Bronė $50, Gasparams Pranas ir Regina $30, Rukšėnienė 
Janina $30, Mikuckis Vac. ir Ona $25, Pažėra Apolonija $25, $1,110.

1 x $225 Kindurys Alfonsas atm.: Reventienė Bronislava $50, 
Kačinskas Leonas ir Elena $25, Punkris Justas ir Marija $25 ir 11 kt. 
asm., $3,525.

1 x $230 Kurapkienė Petronėlė atm. įn.: Adomkaitis Algis $25, 
Kuodis E. ir VI. $25, Simonaitis Gintas ir Rėdą $25 ir 12 kt. asm., $230.

Tautos Šventės minėjimą 
rugsėjo 6, sekmadienį, Šv. Kazi
miero parapijos salėje rengia 
Tautinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius Visuomenininkė Matilda 
Marcinkienė skaitys paskaitą, o 
pianistė Raimonda Apeikytė ir 
aktorius Petras Maželis atliks
meninę programą. Po progra
mos bus vaišės.

Nauji mokslo metai šeštadie-

Pelnas skiriamas bažnyčios suolų 
atnaujinimui. Ta proga vyks me
ninė programa ir loterija.

Dail. kun. Juozas Domeika, 
gyv. Arizonoje, atsiuntė Lietu
vos Dukterų draugijai savo tapy
tą paveikslą, už ką valdyba jam 
nuoširdžiai dėkinga. Kun. J. Do
meika jau eilę metų šį šalpos dar
bą įvertina ir savo kūriniais tą 
darbą remia.

D.L.K. Birutės D-jos Los An
geles skyriaus naują valdybą su
daro: Nelė Apeikienė - pirmi
ninkė, Liucija Mažeikienė — vi
cepirmininkė, Laima Ja-
rašiūnienė — sekretorė, Gražina 
Raibienė — iždininkė, Adelė 
Bulotienė — narė.—L.Ž.K.

1 x $250 Aidis Aloyzas ir Ramutė, $750.
1 x $270 Matioška Antanas atm. įn.: ALT S-gos Bostono skyrius 

$200, Čepas Jienrikas $50 ir 1 kt. asm., $1,650.
1 x $300 Mastis Viktoras ir Roma, $800.
1 x $400 Šulaitis Juozas ir Aldona, $1,000.
1 x $500 Klygis dr. Linas: įm. Klygia Mindaugas ir Aldona, $500.
1 x $521 Šimkus Stasys, $5,963.77. t
2 x $1,000 Užgirienė Morta, $1,000; Vadopalas Antanas atm. įn.: 

Bliūdžius Gediminas ir Irena, $1,480.73.
1 x $2,000 Gradinskas Jonas ir Ona.
1 x $2236338 Mickus Vincas, testamentinis palikimas, $23,063.88. 

Iš viso $31,06038.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1987.VI.30 pasiekė 3,702,272 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą 
ir jaunimą 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 975,763 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą;

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Chicago, IL”.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

Rašytoja Nelė Mazalaitė-Gabienė š.m. rugpjūčio 20 sulaukė 
80 metų. Ji yra daugelio knygų autorė, uoli Darbininko ben
dradarbė ir bičiulė. Jos kūryba pilna meilės žmogui, paliktai 
tėvynei, nutolusiai jaunystei, trapiam gyvenimo grožiui. Svei
kiname sukaktuvininkę ir linkime ir toliau taip uoliai sėdėti 
prie rašomosios mašinėlės ir kurti.

SAULIŲ SAVAITGALIS

L.Š.S.T. Trakų rinktinės Nau
jojoje Anglijoje valdyba kviečia 
brolius ir seses šaulius dalyvauti 
rinktinės rengiamame kultūri
niame savaitgalyje, kuris įvyks 
Kennebunkport, Maine, lietu
vių pranciškonų vasarvietėje 
rugsėjo 5 - 7 (Darbo šventės sa
vaitgalis).

Numatyta įdomi ir įvairi pro
grama. Laukiama šaulių iš arčiau 
ir toliau. Norį atstovauti savo da
liniui, atsiveža uniformą, dalinio 
vėliavą ir stovą.. Turį uniformas, 
kviečiami jas atsivežti.

Savaitgalis bus praleistas šau- 
liškoje dvasioje, aptariant toli
mesnę L.Š.S.T. veiklą ir kitus 
reikalus. Jei dar neužsisakėte 
kambario, skambinkite Tėvui 
Gabrieliui 207 - 967 - 2011.

Visais kitais kultūrininio sa
vaitgalio reikalais kreipkitės į

Trakų rinktinės pirmininką g. š. 
Algirdą Zenkų, 617 949 - 0298. 
Jūsų laukia LŠ.S.T. Trakų rink
tinės valdyba.

J. M.

— Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjunga rengia sukaktuvinį 
suvažiavimą, kuriame bus pa
minėti šios organizacijos 75 
metų veiklos sukaktis. Suvažia
vimas įvyks rugsėjo 5-6 Oak 
Brook, III., “Hyatt-Oak Brook” 
viešbuty. Bus kultūrinė ir mok
slinė programa. Informacijas tei
kia dr. Jonas Daugirdas, tel. 313 
476 - 1224.

— Prof. Kęstutis Skrupskelis 
skaitys paskaitą “Blogio proble
ma Jobo dramoje” Antano Ma
ceinos akademijoje, kuris vyks 
rugsėjo 20 Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje.

VASARA KVEPIA
ČIOBRELIAIS- 4

Sodybos takeliu
Gyvendami mieste, retai turi

me progos eiti pasivaikščioti. Ne 
į krautuves, bet taip sau prasivė
dinti, pasimankštinti.

Gražioje pranciškonų vasar
vietėje kas kita. Kažkas traukte 
traukia. Traukia tas oro tyrumas, 
ta aplinkuma. Tos gėlės, tie 
medžiai. Kažkas daugiau yra 
tame peisaže. Čia susijungia 
gamtos ir žmogaus kūryba. Žmo
gus čia pastatė eilę paminklų — 
meno kūrinių. Apie medelius jau 
kalbėjau. Taip ir dera — pir
miausia susipažinti su gamta ir 
jai nusilenkti, jos neišsenkamam 
grožiui. O dabar, eidamas sody
bos takeliu, noriu aplankyti tuos 
paminklus, kuriuos čia sodyboje 
matau. Ir kodėl noriu? Štai vie
nas ir klausia manęs, o kas ten 
prie miškelio? Ten nebuvau.

Ten buvo buvo Kryžiaus Kelių 
paminklas—tikrai vertas dėme
sio kūrinys. Bet žmogus nieko 
apie jį nežinojo. Todėl ir noriu 
surašyti šias eilutes apie tuos ste
buklus, kurie čia pastatyti. No
riu dėl to, nes mačiau, kaip jie 
čia atsirado.

Lietuviškasis kryžius
Einant į vienuolyną, kairėje 

pusėje pakalniau stovi lietuviš
kas kryžius. Jis dabar mažiausiai 
lankomas. Iki jo nėra takelio. Bet 
dažnai ten matysi vieną senutę, 
sėdinčią ant suolelio. Ji ten 
meldžiasi, poilsiauja, prisimena 
Lietuvą, nes jauna atvažiavo į šį 
kraštą. Paspėjo pasenti, bet Lie
tuvoje matytų kryžių neužmiršo.

Su tuo kryužiumi pranciško
nai ir pradėjo įprasminti šios 
aplinkos peisažą. Jis buvo pasta
tytas 1951 metais. Buvo pašven
tintas per Lietuvių dieną — pik
niką. O tai buvo bene rugpjūčio 
pradžioje. Kryžių suprojektavo 
architektas Jonas Mulokas, kuris 
atsidėjęs puoselėjo lietuviško
sios statybos stilių. Iš parengto 
plano jį realizavo Juozas Ambro- 
zaitis, dabar gyvenąs prie Wa- 
terburio, pasižymėjęs meisteris.

Kas čia charakteringa? Pir
miausia patraukia kryžiaus ele
gancija, Jo proporcijų dama, 
puošnumas. Tiesa, mes viską va
diname kryžiais. Tikrumoje lie
tuvių liaudies meno knygose 
juos vadina koplytstulpiais. Tei

singa. Jie yra stulpai, kurie vi
ršuje turi koplytėlę, toks aptari
mas tinka meno istorikam. 
Žmonės paprastai neskiria — va
dina kryžiais ir iš pagarbos praei
dami nusiima kepurę.

Retas kas yra susidomėjęs, kas 
ten po stogeliu įkurdinta, kokie 
šventieji ten ilgesingai žiūri į 
aplinką., Atsistojęs prieš kryžių, 
kai gilumoje bus vienolyno an
samblis, pamatysi Sopulingosios 
Dievo Motinos reljefą. Tai sim
bolizuoja visą Lietuvą — kenčia
nčią, pervertą kalavijais. Eida
mas laikrodžio rodyklės krypti
mi, sutiksi tokius šventuosius: 
šv. Jurgį, šv. Kazimierą ir šv. 
Pranciškų.

Kodėl šv. Jurgį? Tuo metu 
Tėv. Jurgis Gailiušis buvo vie
nuolyno viršininkas. Jis ir buvo 
organizatorius viso šio projekto. 
Todėl ir derėjo, kad šv. Jurgis 
čia tramdytų savo žirgą ir ietimi 
nudurtų slibiną.

Su šv. Kazimiero reljefo buvo 
orisiminta katalikiškoji Lietuva. 
Sv. Pranciškus rado sau vietą, 
nes čia pranciškonų sodyba.

Kas nutiko 1952 metais?
Su lietuviškuoju kryžiumi 

pranciškonai toliau žengė, puoš
dami sodybą lietuvių dailininkų 
kūriniais. 1952 metais buvo su
kurta šv. Antano koplytėlės vi
tražai, tai yra — vienuolyno 
p ’eangis. Vos pravertęs vienuo

lyno duris, priešais matai šv. Al- 
tano altorių, o šonuose dega dau
gybė votyvinių lempelių. Kelei
viai gal tik akį užmeta į vi
tražinius langus. O kas jų auto
rius, kada jie padaryti?

Vienuolyno viršininkas galėjo 
iš telefono knygos vitražinius 
langus užsakyti. Būtų buvę ir pi
giau ir lengviau, bet šiandien 
apie juos nekalbėtume. Tai būtų 
banalus langų šviesos pamargini- 
mas. Čia gi yra kūriniai, nes juos 
sukūrė tikras vitražų special
istas. lietuvis, Sukūrė lietuviš
kam vienuolynui. Tas dailinin
kas - vitražistas buvo Zenonas 
Kolba, tada gyvenęs Chicagoje, 
ten miręs 1972. III. 26. Jis pa
rengė piešiniuus, juos ir įvykdė. 
Teko dalyvauti šios koplyčios vi
tražų pašventinime. Tada ir da
bar džiaugiuos, kad tai padaryta 
lietuvio dailininko savita kalba

* prakalbėta.
Atidaręs duris, kairėje pir

miausia sutiksi šv. Antaną, nes 
čia jo vardo vienuolynas. Toliau 
kairėje vitražai taip sustatyti: 
Aušros Vartų Marija, šv. Kazi
mieras. Dešinėje, nuo durų pra
dedamas, pamatysi: šv. Pranciš
kų, šv. Jurgį, ir Angelus Sargus.

Dailininkas yra pasirašęs ant 
kiekvieno vitražo ir padėjęs 
datą. Šventųjų vardai įrašomi 
aureolėse. Visur įvesta lietuviš
kos ornamentikos, lietuviškų 
simbolių. Matysi čia ir Rūpin

tojėlį, Gedimino kalną, Vytį, šv. 
Kristoforą, lelijas, tulpes.

Tai buvo lietuviškojo meno 
pradžia šitoje sodyboje. Tėv. 
Jurgis Gailiušis, to meto vienuo
lyno viršininkas, pašlakstė, pa
smilkė, irtai davė pradžią toliau 
eiti tuo keliu, per savo kūrėją 
išreikšti savo poreikius, savo lai
ko dvasią.

Sustokime ties Liurdo 
grota

1953 metais buvo pastatytas 
lotas didžiulis paminklas Liurdo 
Marijos garbei. Pasirinkta labai 
patraukli vieta, kur buvo suso
dintos kelių rūšių eglės bei 
pušys. Tie medžiai dabar sudaro 
lyg kokį vainiką, kuris papuošia 
Liurdo grotą.

Liurdo grotos architektas — 
Jonas Mulokas. Jis skoningai atli
ko savo uždavinį. Liurdo Marija 
pasirodė akmenio kalno grotoje 
— įduboje. Tą motyvą jis ir pa
naudojo, išlenkė tris akmenines 
arkas ir gilumoje ant akmeninės 
nišos pastatė Marijos statula. 
Prieš arkas pastatė suklupusią 
mergaitės su žvake statulą. Abi 
tos statulos kokio ypatingo 
dėmesio nevertos, jos iškaltos 
pagal pažįstamus trafaretus

Iš keleivių retas kas pastebi 
šios grotos viršūnę. Kur akmens 
lankai lenkiasi žemyn, ten yra 
uždėta lietuviška koplytėlė — 
koplytstulpio viršūnė. Ii įdomi 

tuo, kad ta koplytėlė nuliedinta 
iš cemento. Ornamentai, kurie 
buvo naudojami su medžio 
medžiaga, dabar perkelti į ce
mentą. Viršum iškyla geležinis 
lietuviškas kryžius.

Ta koplytėlė ir kryžius visą 
kūrinį sulietuvina, įprasmina. 
Įprasmina dar ir tai, kad kairėje 
į metrikinę lentą surašyti visi sta
tytojai, visos datos — 1253 - 
1953, t.y., Mindaugo vainikavi- 
mosi metai. Ten dar įrašytas toks 
sakinys: “Our Mother Immacu- 
late, Queen of Heaven and 
Earth, protect us and our belo- 
ved Fatherland.”

Po šito įrašo eina 32 fundato
riai, kurie savo aukomis įgalino 
šio paminklo statybą. O ta staty
ba tada daugiausiai rūpinosi kun. 
Kęstutis Marija Butkevičius. 
OFM.

Ties ta įrašų lenta stovėdamas, 
pamatysi, kad Vytis joja ne į tą 
pusę. Lietuviškasis Vytis — rai
telis joja iš dešinės į kairę, čia gi 
atvirkščiai—joja į dešinę. Klai
da pasitaikė brėžiniuose, ir ji liko 
nepastebėta, liko ilgiem metam.

nių žvakių - lempų, dabar viskas 
nuimta, nes ir šią vietovę kartas 
nuo karto pasiekia viską naikina
nčios rankos.

Prieš paminklą eilė suolų ir 
gėlių klombos. Miela čia pasi
melsti, pasėdėti.

Bu$ dougtou

Chcago.IL
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VILNIAUS ŽALGIRIEČIAI — 
PASAULIO ČEMPIONAI

Lietuvos sportininkai vėl iško
vojo didžiulę pergalę — šį kartą 
futbole. Vilniaus “Žalgirio” fut
bolininkai, kurie atstovavo Sov. 
Sąjungai pasaulio studentų pir
menybėse — Universiadoje, ten 
iškovojo aukso medalius, 
baigmėje įveikdami Pietų 
Korėjos vienuolikę net 5-0.

Žalgirio vyrai, kurie šimet ge
rai rungtyniauja Sov. Sąjungos 
aukščiausios lygos pirmenybėse, 
visai nesitikėjo tokios pergalės, 
nes kelias į auksą atrodė labai 
tolimas. Ypatingai, pralaimėjus 
pogrupyje pirmąsias rungtynes 
prieš tą pačią korėjiečių koman
dą 2 - 3, nelabai atrodė, kad lie
tuviai pateks net į pusfinalį. 
Tačiau lietuviai visas kitas rung
tynes laimėjo ir tuomet atsidarė 
kelias į pusfinalį, kur sunkiai, bet 
pelnytai įveikė Šiaurės Korėjos 
futbolininkus 2-1.

Baigminį susitikimą iš Jugo
slavijos perdavė Lietuvos televi
zija ir todėl daugelis sporto 
mėgėjų buvo “prilipę” prie apa
ratų liepos 18 d. naktį (rungtynes 
rodė po “Baltikos” festivalio 
baigminio spektaklio Kalnų Par
ke, pradedant rodymą 12 vai. 
nakties).

Pirmame kėlinyje dar vyko 
apylygė kova ir jis baigėsi 1-0 
žalgiriečių naudai. Bet antrame 
— įvarčiai pasipylė kaip iš rago 
ir likus 15 minučių iki rungtynių 
pabaigos rezultatas išaugo net iki 
5 - 0 ir tokia pasekmė liko nepa
sikeitusi iki baigminio švilpuko.

Smagu buvo būti liudininku 
šio susitikimo ir išvysti žalgi
riečius bent televizijos ekrane. 
Tačiau po beveik savaitės laiko 
buvo galimybė juos pamatyti gy
vus “Žalgirio” stadijone, kur 
sugužėjo net 13 tūkstančių 
žiūrovų į eilines S. Sąjungos au
kščiausios lygos rungtynes prieš

Jerevano “Araratą*. Čia žalgi
riečiai patenkino savo gerbėjus 
ir laimėjo 2-0, įsirašydami, dar 
vieną pergalę į savo sąskaitą.

Prieš šias rungtynes buvo pa
gerbti pasaulinio studentų pir
menybių čempionai — Vilniaus 
žalgiriečiai: jiems orkestras su
grojo trenksmingus maršus, o 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios lietuvaitės įteikė gėlių. Taip 
pat per mikrofonus buvo praneš
ta, jog pasaulio studentų pirme
nybėse auksą iškovojusiems žal
giriečiams suteikti tarptautinės 
klasės sporto meistrų vardai. 
Juos gavo: A. Kalinauskas, A. 
Koncevičius, V. Sukristovas, R. 
Mažeikis, A. Janonis, V. Bal- 
tušnikas, V. Buzmakovas, B. Ra- 
siukas, A. Narbekovas, R. Taut
kus, S. Baranauskas, I. Pankrat- 
jevas, V. Bridaitis, K. Ruzgys 
V. Ivanauskas.

Įdomus faktas, jog žalgiriečiai 
pasaulio pirmenybėse žaidė 
vilkėdami ne Sov. Sąjungos, bet 
savo klubo uniformas, nežiūrint, 
kad ten jie atstovavo S. Sąjungos 
rinktinei. Žinoma, būtų buvę 
geriau jeigu jie būtų galėję žaisti 
Lietuvos rinktinės vardu. Tačiau 
ir dabartiniu atveju reikia 
džiaugtis, jog maža lietuvių tauta 
taip gražiai sporte pasižymi pa
saulinėje arenoje.

Pažymėtina, jog šį sezoną žal
giriečiai yra numatę užimti ne 
žemesnę kaip 5-tą vietą S. S-jun- 
gos pirmenybėse, kas juos įga
lintų rungtyniauti vienose iš Eu
ropos taurių varžybų. Reikia 
tikėtis ir linkėti, kad šis jų troš
kimas išsipildytų.

Čia reikia padaryti pastabą, 
jog visi Žalgirio žaidėjai (išskyrus 
vieną) yra gimę Lietuvoje,
ir tie, kurie turi nelietuviškas pa
vardes: visi gerai kalba lietuviš
kai, yra malonus bei draugiški 
vyrai.

E. Šulaitis

Vilniaus lietuviai sveiane pasaulio studentų žaidynių futbolo nugalėtojus Vilniaus Žal
girio stadijone. Jie mojuoja Žalgirio spalvų vėliavėlėmis. Nuotr. Ed. Šulai &o

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMO 
PROGRAMA NAUJOSIOS ANGLIJOS RYTŲ PAKRAŠTYJE

1987 balandžio 15, įvyko bai
mingas jubiliejaus minėjinioati- 
darymas Massachusetts valstijos 
gubematūroje (State House), 
dalyvaujant valstijos senatoirat- 
stovų rūmų vadovams.

1987 rugsėjo 27, sekmadienį, 
3 vai. p.p. operos solistės, sopra.- 
no, Lilijos Šukytės rečitalis įvyk s 
Sanders teatro auditorijoje-, 
Cambridge, Ma. Bilietus galim a 
įsigyti iš anksto pas Ireną Vei- 
tienę, 41 Fox Hill Lane, Vilton,

kydami vienas kitą po ranka. 
.Man kiekvienas žingsnis buvo 
reikšmingas ir ta mintis mane 
lydėjo — “Aš nešu palaidoti
Tėvelį prie Mainos, jo mylimos 

net 4 Mamos, Lietuvoje”.

MANO TĖVŲ ŽEMĖ
“Kai aš numirsiu, sudeginkit 

mane, nuvežk į Lietuvą ir palai
dok prie Mamos”, tokie buvo 
mano Tėvelio žodžiai, išreikšti 
ne vieną kartą. Tėvelis numirė 
prieš dvejus metus ir aš, po metų 
laiko, kai didžiausia širdgėla pa
lengvėjo, pradėjau rūpintis for
malumais. Reikėjo parašyt į Lie
tuvą, paduot prašymą per arti
miausią giminę, laukti leidimo, 
po to vykti į Washingtoną, 
užantspauduoti urną ir, paga
liau, susiruošti kelionei.

Tokia buvo mano misija ir aš 
ją atlikau. Beskrendąnt iš Lenin
grado į Vilnių, lėktuve grojo lie
tuvišką dainelę ir aš jau pradėjau 
graudinti s. Man prisiminė mano 
sapnas, kurį buvau susapnavus 
prieš keletą mėnesių, kuriamne 
aš skridau virš Lietuvos ir laikiau 
Tėvelį rankose, jau seną ir ser
gantį ir jam sakiau: “Žiūrėki, 
Tėveli, čia Lietuva!” Ir taip 
mano sapnas išsipildė, tik dabar 
laikiau Tėvelio urną rankose.

Pasitiko Dėdė su daug gimi
nių ir perėmė iš manęs urną 
nuvežti į Kauną ir pasilaikyti pas

save porai naktų, pagerbti mi
rusį brolį savo šeimoje.

Buvo iškilmingos mišios. 
Tėvelio urną padėjau ant juodai 
apdengto stalelio, kuris stovėjo 
ant juodo ir sidabrinio katafalko, 
ant kurio buvo išdėstytos puikios 
baltos lelijos, ir iš abiejų pusių 
stovėjo žvakės aukštose žva
kidėse. Giesmės buvo man ne
pažįstamos, naujos, bet gražios, 
jausmingos—“Tam, kurio gyve
nimo kelias jau pasibaigė...” 
Klūpojau prieš katafalką, klau
siausi giesmių, puikaus solistės 
balso ir pradėjau jausti didelį šir
dies palengvėjimą nors žaizda ta 
plati vėl atsivėrė. Laidojau 
Tėvelį antrą kartą, bet šį kartą, 
taip kaip jis norėjo, jo tėvų 
žemėje.

Eisena per kapines man dar 
vis stovi akyse. Nešiau urną, po 
ja iškilminga lietuviška juosta, 
girdėjau kunigo maldą ir kartoja
mą atsakymą — “Amžiną atilsį 
duok įnirusiems, Viešpatie!” 
Vaikučiai ėjo pirma, tokie 
gražūs, rimti, visi su gėlėms, ar
timieji susikaupę, senesnieji lai-

Vos ištariau porą sakiniu Susi
rinkusiems, bet jėgų pritrūkoi š- 
reikšti visiems savo begalinę 
padėką ir dėkingumną už tolų 
nuoširdumą ir meilę, parodytą 
man ir Tėveliui. Įleidom Tėvelio 
urną į žemę prie Mamos, 
įmečiau keletą baltų rožių irtm- 
putį tos mielos Lietuvos žemės, 
Pasakiau tyliai: “Sudiev, Tėve
li”. Dėdė tarė: “Tegul jambūna 
lengva ši Lietuvos žemė’

Bet kas yra ta “Lietuvos 
žemė”? Kas tai yra'Tėvynė ”? 
Man tai yra troškimas moralinio 
ryšio su praeitim, su kažkuo tai 
pajausto vaikystėj, nublukusio, 
bet ne visiškai pamiršto. Ar tai 
yra aktualu tam, kas gimė Lietu
voje, bet ne ten augo? Jos dabar
tiniai įpročiai yra ne tokie, apie 
kurius pasakojo Tėveliai, jos kal
ba truputį skiriasi nuo mūsylie-

(nukelta į 8 psl.)

MA 02186, tel. 698 -1990 ir inž. 
Vytautą Ziaugrą, 16 Bellaire 
Rd., Roslindale, MA 02131, tel. 
323 - 8278. Mašinoms pastatyti 
yra parūpintas garažas nemoka
mai. Po koncerto vaišės ir susi
pažinimas su soliste ten pat, Me- 
morial Hali.

1987 spalio 4, sekmadienį, 2 
vai. p.p. Šv. Kryžiaus katedroje, 
Bostone, kardinolas Bemard 
Law aukos iškilmingas jubilieji
nes mišias, koncelebruojant vy
skupui P. Baltakiui, vietiniams 
vyskupams ir kunigams,. Mišių 
metu giedos lietuvių parapijų 
jungtinis choras, vadovaujant 
kun. V. Valkavičiui. solo giedos 
operos solistė Marytė Bizinkau- 
skaitė ir vargonais grosrdr. Vyte
nis Vasyliūnaš.

1987 spalio 4, sekmadienį, 6 
vai. p.p., Lantana salėje, Ran- 
dolph, Mass., bus iškilmingas 
banketas, kuriame meninę pro
gramą atliks operos solistė Ma
rytė Bizinkauskaitė ir solistas 
Benediktas Povilavičius, akom- 
ponuojant kompozitoriui Jeroni
mui Kačinskui.

1987 spalio 11, sekmadienį, 3 
vai. p.p., First & Second 
Church auditorijoje, Bostone, 
bus dr. Vytenio Vasyliūno Var
gonų koncertas su jubiliejui pri
taikyta programa.

1987 spalio 25, sekmadienį, 3 
vai. p.p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje bus inž. 
dr. Jurgio Gimbuto iliustruota 
paskaita “Lietuvos bažnyčių ir 
koplyčių tipologija” ir Gintaro 
Čepo vadovaujama lietuvių pa

rapijų ir vienuolynų įsikūrimo ir 
veiklos istorinė paroda.

Kviečiame gausiai dalyvauti 
visuose renginiuose ir pa
sidžiaugti bei išgyventi lietu
vybės ir krikščionybės reikšmę 
mūsų tautai ir mūsų asmemška- 
me gyvenime. '

Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo 
komitetas Bostone

VVASHINGTON, D.C.

Kaip jau Darbininke buvo 
rašyta, šiemet pavergtų tautų sa
vaitė buvo paminėta itin įspū
dingai, JAV prezidentas Ro - 
nald Reagan ne tik pasirašė prok
lamaciją, bet pakviestas liepos 
24 atvyko į šios savaitės 
minėjimą Ukrainiečių kultūros 
namų salėje Washington, D.C., 
kur pasakė 18 minučių trukusią 
kalbą, nukreiptą prieš komuni
stų agresiją pasaulyje.

Įvykis buvo perduotas per 
televiziją ir plačiai komentuoja
mas amerikiečių spaudoje. Da
lyvavo keletas šimtų žmonių iš 
visų pavergtų tautų, jų tarpe 
apie 40 pabaltiečių, tarp kurių ir 
keletas lietuvių.

Po minėjimo Prezidentas su 
palydovais dviem malūnspar
niais išskrido į Baltuosius 
Rūmus. Be kitų palydovų, čia 
buvo ir Baltųjų Rūmų ryšių tar
nybos asistentė R. Bureikaitė, 
kuri dirbo su pavergtų tautų 
grupėmis, paruošdama jas šiam 
įvykiui.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
LithuanianVVorld Youth Association

AUSTRALIJA LAUKIA 
ATVYKITE Į PASAULIO 

LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ 
GRUODŽIO 19d., 1987
KAINA LĖKTUZU VIENAM AS MENIUI IŠ LOS ANGELES

SAUSIO 10d., 1988

Dr. Giedrė Kumpikaitė Petrašiūnų kapinėse Kaune prie Joa
nos Kumpikevičienės kapo.

VARDAS

DĖL KELJDN1U INFORMACIJOS

TIKTAI: S1200 USD

LAITC K ELONių CENTRAS TURI RIBOTI SKAIČIŲ VIETŲ SU PAPIGINTOM KAINOM

PRAŠOM ATŽfMETl NORIME KELIAUTI 

L AUSTRALIJĄ GRUODŽIO 17d 

GRUODŽIO 16d 

GRUODŽIO iSd 

(5 AMERIKĄ SAUSIO 10d 

SAUSIO 8d

SAUSIO 3d

O 
O 
O 
o 
o 
o

ADRESAS

TELEFONAS
PAGEIDAUJAME M — UŽTATA GARANTUOTI ŽEMIAUSIAS KAINAS

rašykite Tekius lai tc" vardu
j® blythe st 

CANOGI’MRK CA 91304 SKAMBINKITE "COLLECT (2131 838-0571

LOS ANGELES INTERNATIONAL TRAVEL CENTRE

— Kun. dr. Pranas Gaida, 
“Tėviškės Žiburių* ilgametis re
daktorius, liepos 3 popiežiaus 
Jono Pauliaus II buvo pakeltas į 
garbės prelatus. Prel. Pr. Gaida 
rugsėjo 27 Mississauga, Ont., 
Lietuvos kankinių bažnyčioje 
minės kunigystės 50 metų su
kaktį. Kartu kun. Jonas Staškus, 
Lietuvos kankinių parapijos kle
bonas, minės kunigystės 25 
metų sukaktį.

— Kun. dr. Viktoras Rimše
lis, MIC, Šv. Kazimiero provin
cijos antroje kapitulos sesijoje, 
kuri buvo liepos 14 Chicagoje, 
perrinktas provincijolu ateinan
tiems šešeriems metams. Jo ta
rybos išrinkti viceprovincijolu 
arba pirmuoju tarėju kun. Stasys 
Saplys iš Kenoshos, Wisc., kun. 
Bonifacas Vaišnoras iš Plano, 
III., kun. Juozas Duoba iš Chica- 
gos ir kun. Timotheus Roth iš 
Thompson, Conn.

— Kun. Antanas Aleksandra
vičius, sulaukęs 70 metų 
amžiaus, rugpjūčio 5 mirė Sla
vikuose, Vilkaviškio vyskupi
joje. Tai jau devintas šiemet Lie
tuvoje ir antras Vilkaviškio vy
skupijoje miręs kunigas. Visose 
šešiose Lietuvos vyskupijose jau 
yra apie 160 parapijų, kurios ne
turi savo kunigo.

— Prof. dr. Kęstutis Skrup- 
s kelis, Dainavoje vykusioje 
rugpjūčio 9-16 dienomis Lietu
vių Fronto Bičiulių stovykloje, 
skaitė paskaitą “Maceina ir jo po
litinė teorija” a. a. Maceinos pri
siminimo vakaronėje.

. uan— jyr Vytautas Vardys, Lie
tuvių Fronto Bičiulių stovykloje 
— studijų savaitėje, Dainavoje, 
rugpjūčio 9-16 skaitė paskaitą 
apie demokratijos žlugimą Lie
tuvoje.

— Ateitininkų studijų dienos 
Dainavos stovyklavietėje įvyks 
rugsėjo 4-7.

— Kun. Vincas Valkavičius, 
Nonvood, Mass., Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonas, recen
zuos Antano Adomėno daktarato 
disertaciją apie naujuosius atei
vius ir jų gyvenimą, ypač Chica
goje. Pakaita įvyks rugsėjo 13, 
sekmadienį, po lietuviškų mišių 
10 vai. ryto.

— Philadelphijos, Pa., Lietu
vių Bendruomenės apylinkė per 
savo iždininkę M. Sušinsldenę ir 
vėl atsiuntė 35 dol. auką spaudai 
stiprinti. Pastoviems rėmėjams 
nuoširdus ačiū.

— Washington, D.C., Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus ko
miteto pirmininkas Jonas Vait
kus, pagal komiteto nutarimą 
Darbininko spaudai paremti iš 
susidariusio likučio atsiuntė 50 
dol. auką. Kartu gražiai 
padėkojo Darbininkui už talką 
laikraštyje, kad Washingtone 
buvo rengiamasi šiam minėji
mui. Darbininkas komitetui 
nuoširdžiai dėkoja.

— Kun. Justinas Steponaitis 
išsikelia iš Athol, Mass. Nuo 
rugsėjo 1 jo adresas bus: St. 
Mark R. C. Church, 222 
McVeagh Road, P. O. Box 551, 
Westbrook, CT 06498.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. W. Cusick, Sworyersvil- 
le, Pa., kun. J. P. Long, Jackson- 
ville, Fla., P. Bagdonas, Ply- 
mouth, Conn. Užsakė kitiems: 
A. Malinauskas, Woodhaven. 
N.Y., — E. Ramanauskienei, 
Woodhaven, N.Y. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko parenumera- 
ta pirmiems metams tik 15 dol. 
Atnaujinant — visiems 20 dol 
metams.
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1987 M KELIONĖS Į LIETUVA
1S DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080

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

Išėjęs negrjžti, M. Katiliškis gyvenime ir kūryboje, 
$15.00 V. Kelertienė.

J. Gliaudą. Ganytojas ir vilkai. Istorinis romanas (kie
tais viršeliais) $11.00

Maironis. Nuo Birūtės Kalno (poema) $6.00
J. Rūtenis. Vaivos Juosta. Eilės ir dialogai, (kietais 

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

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

Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

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

Sadūnaitė $6.00
When the Soviets Came... by R. R. Raid $12.00
An Introduction to the History of Lithuania by A., 

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

11207.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

Chicago III. 60629

PAGERBTAS JONAS STANKUS
Terence Janericco, sukūrė aukštai iškėlė lietuvių vardą, 

įvairiausiu specialių valgių į|nas Stankus taip pat davė
ceptų, turi savo virimo mokyk
lą, kuri vadinasi “La Cuisine 
Cooldng School”. Jo sukurti val
gių receptai skelbiami įvairioje 
spaudoje: House and Garden, 
Better Homes and Gardėns, Bo
ston Magazine, The New York 
Times ir vietinėje spaudoje. Jis 
dirbo Cooking by Degrees re
dakcijoj. Netrukus pasirodys ir 
kitos jo knygos.

Sis puikiai besiorientuojantis 
virimo mene asmuo — Terence 
Janericco įteikė savo parašytą 
knygą The Book of Great Hors 
D’oeuvres Jonui Stankui, “Lit- 
huanian Kitchen” savininkui.

Jonas Stankus gamina skanius 
ir įvairius valgius, tortus, cepeli
nus, kugelį, lietuvišką picą, ra
guolius, pritaikydamas kiekvie
no skoniui.

Lietuvių stalas, kuris buvo pa
ruoštas Jono Stankaus ir Jono 
Stundžios, laimėjo pirmą vietą 
dviem atvejais iš 21 tautybių at
stovų Tarptautinio Instituto ba
liuje. Amerikiečių spauda labai

kulinarijos pamokas ir susirinku
siems padarė didelį įspūdį. Štai 
keletas skyrių ir jų vadovai: 
“Sweet Seduction byChocolate” 
— mokytoja Edie Mahoney, 
“Hors d’ouvres Workshop” — 
Terence Janericco, “Easter Egg 
Decoration” — dail. Gema Phi
lips, “Creating Art with Bread 
Dough” ir Microwave Goes 
Gourmet” — Jonas Stankus.

Jonas Stankus planuoja ir šiais 
metais duoti lietuviškos virtuvės 
pamokas.

NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

Fire and Night — Five Baltic 
Plays, by A. Straumanis, 20dol.

When the Soviets Come... A 
Factual Report by R. Raid, II 
part. 12 dol.

Faces of two Worlds, by A. 
Kezys (Distinguished Personali- 
ties), 12 dol.

PIRMĄ KARTĄ — PENKIOLIKA 
DIENŲ LIETUVOJE!! j

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

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

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU veža tautiečių grupes 
į Lietuvą jau daugiau kaip 25 metus, ir mus keliautojai gerai pažįsta 

kaip rimtus ir patflomus kefionių organizatorius. Tokią įdomią kefionę 
į Lietuvą jums siūlome ir šį kartą.

15 DIENU GRUPĖ į LIETUVĄ IŠVYKSTA — SPALIO IMIS 
MARŠRUTAS: Maskva 1 — Lietuva 15 — Maskva 1
Kaina bus vėliau pranešta. Vietos kelionei ribotos!

Dėl daugįau Informacijos prašom kreiptis į:

** AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 8. Westem Avė.

Chicago, IL 60543 
TeL (312) 238-9787

GYDYTOJ AS-UROLOGAS
W. DVORKINAS
Inkstu, šlapitakių, pūslės ir 
prostata ligos, lytiniu organų 
ligos, impotencija

ADRESAI:
10 East 21 Street, 2nd Floor 
New York, N.Y., 10010 
Tel. 212 254 - 9797

7000 Bay Pkway, Office C 
Brooklyn, N.Y.
Tel. 212 254 - 9797

2333 Morris Avė.
Office 15 B
Union, NJ. 07083 
Tel. 201 687 - 9797

Gydytojas kalba lietuviškai

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.

Darbininko skaitytojai, atsių
sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — F. S. Bumila, Ray- 
ham, Mass.

Po 10 dol. — J. Vidūnas, Au- 
burn, Mass., A. Melaika, Athol, 
Mass., A. Malinauskas, Wood- 
haven, N.Y., A. Kantakevičius, 
Richmond Hill, N.Y., A Tom
kus, Juno Beach, Fla., I. Stong- 
vila, Coral Gables, Fla., L. Par- 
zell, Ottoville, Ohio, V. Bigenįs, 
Philadelphia, Pa., V. Bioševas, 
Jamesburg-Rosemoor, N.J.,, A. 
Gražulis, Clifton, N.J., E. Trei- 
manis, Gulfport, Fla., P. Kaspa- 
riūnas, Largo, Fla., B. Sakalas, 
Stony Point, N.Y., S. Birutis, 
Waynem, N.J., A. Janks, Elk- 
ton, MD., M. Veliuona, Balti- 
more, Md., M. Shirko, Lering- 
ton, Mass., A. Zagurslds, So. 
Boston, Mass., F. Rajeckas, Wa- 
terford, Conn.

8 dol. — I. Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y., J. Sližys, Jamaica, 
N.Y., G. Jasinskas, South Pasa- 
dena, Fla., V. Augustinas, St. 
Petersburg Beach, Fla., K. Kri- 
vickienė, Richmond Hill, N.Y., 
V. Morkūnas, Woodhaven, 
N.Y., J. Strazdas, Linden, N.J., 
B. Karaska, Delran, N.J., V. 
Stasiūnas, St. Petersburg, Fla., 
K. Norvilą, Brooklyn, N.Y., 
Tr. Barz, Woodhaven, N.Y., J. 
Stempužis, Cleveland, Ohio, K. 
Bartys, Elizabeth, N.J., J. Cha- 
pulis, Brick Town, N.J., A. Ar- 
lickas, Maspeth, N.Y., E. Pave- 
lites, Brooklyn, N.Y., B. Gir
nius, Allen Park, MI, L. Davido- 
nis, Athol, Mass., A. Juškys, 
Bricktown, N.J., R. Lukas, In- 
terlaken, N.J., E. Jankauskienė, 
Woodhaven, N.Y., E. Kezienė, 
Woodhaven, N.Y., A. Paliulis, 
Saugus, Mass., A. Urbonas, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. 
Pačėsa, Brooklyn, N.Y., A. Sa
musis, Richmond Hill, N.Y., 
A. Semaška, New Britain, 
Conn., L. Nelson, Waterford, 
Conn., P. Kalibat, Freeport,
N.Y., M. Slavinskas, NewHyde 
Pk., N.Y., R. Kultinis, Cambrid- 
ge, Mass., J. Tamašauskas, Wor-

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
296-4130

cestesr, Mass., P. Bagdžiūnas, 
HiBcrest, N.Y , V. Kazlauskas, 
Flushing, N.Y., J. Masihonis, 
Dayton, Ohio, J. Andrejauskas, 
Cleveland,, Ohio, V. Bražėnas, 
Bonita Springs, Fla., O. Stepo- 
nis, Great Neck, N.Y., J. Berlic- 
kas, Woodhaven, N.Y., A Spa- 
kauskas, Philadelphia, Pa., A. 
Kavaliūnas, Beverly Shores, 
Ind., J. Sabaliauskas, Blair- 
stown, N.J., J. Iškauskas, Clif
ton, N.J., B. Papšys, Los Ange
les, Calif., L. Reivydas, Los An
geles, Calif., A. Šliogeris, Marl- 
borough, Conn., J. Gudaitytė, 
ForestHills, N.Y.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio, (vadas R. Soaley. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
1T207.

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

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

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

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

Terence Janericco įteikia savo parašytą knygą “The Book of Great Hors D’oeuvres” 
Jonui Stankui, Lietuviškos virtuvės” savininkui.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite, VVaterburyJo

Aktyvas: 62 milijonai doleriu.

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

KASA moka dideanlua mokesčius už reguliarias sutaupęs Ir certlfikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondus Ir - 
. atlieka kitus bankinius patarnavimus.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $109.000 J

KASOS Jstalga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais k ket
virtadieniai nuo 9 Iki 7:30 v.vn antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
Iki 5 v.vM šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vaL popiet

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų paslkeltlmua prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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Marina ir Zigmas Raulinaičiai
tai jos jau nėra žinios. Todėl jų 
nenori skelbti nei radijo progra-

tiesiog mūsų laikraščio redakci
jai. Radijo programai skirtos 
žinios gali būti perduotos net 
pačios programos metu telefonu 
587 - 9898.

pšytės (Detroft), Kristina Rastenytė—Patek (Cape Cod) ir 
Danielis Rastenis (Cape Cod). Nuotr. R. Bričkaus

JURGIUI SLIŽIUI

žinoti, kas ir kaip vyksta lietuvių

gyvenime. Tokias žinias mielai 
perduoda vietos lietuvių radijo

JURGIUI SLIŽIUI
vių spauda. Bet būtina, kad tos 
žinios nebūtų uždelsiamos, kad 
jos pasiektų radijo programą ir

JURGIUI SLIŽIUI
mirus, jo žmonai, mūsų mielai narei, Vitalijai, sūnui 
Raimundui ir artimiesiems reiškiame nuoširdžių 
užuojautų.

Lietuvių Moterų Federacijos New Torko Klubas

Nei Laisvės Varpas, nei mūsų 
spauda neturi apmokamų repor
terių, kurie rinktų lietuviškojo 
gyvenimo žinias, kaip tai daro 
amerikiečių radijo, spaudos ir 
televizijos gerai apmokami re
porteriai. Mums tenka žinių rin
kimo darbą atremti į savanorius,

> neapmokamus talkininkus, ku- 
, riais kviečiami visi. Kas turite vi

suomeninio ar kultūrinio 
pobūdžio žinių, kuo skubiausiai 

L praneškite jas Laisvės Varpui, 
i" 173 Arthur St., Brockton, M,A.

02402, telef. (617) 586-7209 arba

gegužinė
Jucėnų sodyboje Centerville, 

Mass., liepos 18 įvyko metinis 
Cape Cod gyventojų ir svečių 
pasilinksminimas — gegužinė. 
Dalyvavo apie 350 žmonių.

Gegužinėje buvo dvi parodos 
— Petrutienės ir Treinienės, 
buvo puikūs valgiai, veikė didelė 
loterija, kurioje buvo 100 fantų, 
visi gražiai pasilinksmino ir pa
dainavo.

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

RENGINIAI

JURGIUI SLIŽIUI
mirus, žmonai, sūnui Ir broliui nuoširdžių užuojautų 
reiškia JULUAI BANKOVICS 

staiga mirus, jos seserį Kalvinų KHvečkienę, LDK 
Birutės Draugijos pirmininkę, su šeima nuoširdžiai

Rugsėjo 12 d. Tautos šventės 
minėjims Bostono Lietuvių 
salėje.

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

LAISVE? VARPAS eekMIle-

MA <2482. TbIHor— (4171 AM'

JURGIUI SLIŽIUI

Prane ir Juozas Jurkuvėnai

JURGIUI SLIŽIUI

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

LDK Birutės Draugijos
New Yorko skyriaus valdyba ir narės

Lietuvių Atletų Klubas'

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

Kęstutis, Nijole ir Laura 
Š e t i k a i

Jurgiui SLIŽIUI

Kultūros Židinio 
Administracija

JULIJAI BANKOVICS

jos seserį Kalvinų KHvečkienę su šeima ir kitus arti
muosius Ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi. IZIDORIUI SRAGAUSKIUI
Vokietijoje mirus, broij Kazimierų ir kitus artimuo-

Tautos Fondas

BRONIUI STRIMAIČIUI

Rita ir Kostas Klubai

Rimas, Gintaras, Vaiva ir Elona

ANTANU RAMANAUSKUI

1987 M. EKSKURSUOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

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

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

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

8764.

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

BflnK-Bv-imiiL 
Putoje poidbothuioys



DARBININKAS
SpMBtav*.... 4716)627-1360 
viMMMiyiiM.. 4710) nsnc 
Vy^MpM ... (710) 027-7932 
SoMftor.)......... (713) 027-9045
SaMaate. ...4710)236-0303

YORKE

4710)027-1362 
4713)027-1361

Brooklyn, 9LY. 11207

apsipirkti įvairiose krautuvėse, 
įskaitant seniausių sūrių dirb
tuvę Amerikoje. Į kainą įskaito
ma 10 pilnų valgių ir kas vakarą

Juodojo kasptao dienos de
monstracijos įvyko rugpjūčio 23, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Rocke- 
fellerio centre. Dalyvavo apie 
200 žmonių. Ją pagrindinis orga
nizatorius buvo Gytis Barzdu- 
kas. Demonstracijas paminėjo 
New Yorko radijo stotys. Plate
snis aprašymas bus kitame Dar
bininko numeryje.

Darbininko redakcijoje su
laukta malonių sveikinimų su 
visų vadovų parašais iš 1987 m. 
Lietuvių Skautų Sąjungos Atlan
to Rajono stovyklos, vykusios 
Resolute Scout Reservation, 
Bolton, Mass. Stovyklautojai į 
New Yorką grįžo rugpjūčio 23, 
sekmadienį, apie 4 vai. popiet.

Prel. Ladas Tulaba, P.A., 
rugpjūčio 17 atvyko iš Romos pa
sisvečiuoti Amerikoje. Sustojo 
Apreiškimo parapijos klebonijo
je Lankėsi Darbininko redakci
joje ir pietavo pranciškonų vie
nuolyne. Jį palydėjo kun. Jonas 
Pakalniškis.

M.':ronio lituanistine mokyk
la praneša, kad mokslo metai 
prasideda ne rugsėjo 5, kaip 
buvo skelbta, nes tai yra Darbo 
dienos savaitgalis, bet rugsėjo 12 
įprastinėje vietoje, 111 St., ir 85 
Rd. kampas, Richmond Hill, 
įėjimas iš 111 St. Mokyklos va
dovybė labai prašo savo vaikus 
leisti į mokyklą,. Moky klai labai 
trūksta mokytojų. Labai prašomi 
į mokyklos darbą įsijungti jau
nieji. tą mokyklą baigę. Bus jau
nimui didelė galimybė padirbti 
lietuviškoje mokykloje, drauge 
ir patys daugiau išmoks lietuvių 
kalbos ir pamokys kitus.

Prel. Algimantas Bartkus. 
Romos Sv. Kazimiero kolegijos 
rektorius, buvo atvykęs į Ameri
ką. dalyvavo Lietuvos vyčių sei
me. KansasCity. taip pat Penn- 
sylvanijos lietuvių dienoje, 
svečiavosi pas savo seserį bei 
svainį Nijolę ir Petrą Baltrulio- 
nius. Rugpjūčio 23 jis išskrido 
atgal į Romą.

Lietuvių fondo New Yorke 
atstove Lilė Milukienė 
rugpjūčio 19 Kultūros Židinyje 
buvo sušaukusi posėdį, kuriame 
buvo aptarti Fondo 25 metų su
kakties minėjimo reikalai. Nu
tarta suruošti koncertą, pasik
viečiant žymiąją operos solistę 
Liliją Šukytę. Koncertas įvyks 
š.m. spalio 3 dieną Kultūros 
Židiny. Rengimo komitetą suda
ro Irena ir Vytautas Alksniniai, 
Ramutė Cesnavičienė. Rima 
Gudaitienė, dr. Juozas Kazickas, 
Vytautas Maželis, Ona Osmoi- 
sidenė, Danutė ir .Algirdas Šilba- 
joriai. Komiteto pirmininkė — 
Lilė Milukienė. Sukaktuvinio 
koncerto proga nutarta spau
sdinti programos leidinį, į kurį 
bus renkami sveikinimai fondo 
veiklos sukaktuvėm paminėti.

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.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoje. Kaina 12 dol.
A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra, valstybė. 5 dol.

A. Balašaitienes, Skeveldros. 
Romanas. įrišta į kietus virše 
liūs. 10 dol.

(.alinama Darbininko admi
nistracijoje. 341 Highland 
Blvd.. Brvoklyn. NY 11207 Per
siuntimui pridedamas 1 dol.

kartu rengiamas Šv. Vardo ir Al
toriaus draugijų Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijoje įvyks 
rugpjūčio 30, sekmadienį, nuo 2 
vai. popiet parapijos Ideme, 216 
Riplev Place, Elizabeth. N.J. 
įėjimas 1 dol. bus tiekiami ame
rikietiški ir lietuviški valgiai. 
Veiks atgaivos baras, smulki pre
kyba, gros muzika.

Dr. Marija ir Aleksandras

kojo pranciškonų vienuolynui ir 
Darbininkui (atnaujindami pre
numeratą penkeriems metams) 
250 dol. Nuoširdus ačiū.

Už Danutę Mikulskytę- Hat- 
zithoedorous, kuri sunkiai ser
ga, prašant jai sveikatos, mišios 
bus aukojamos rugpjūčio 30, šį 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Mišios bus 
koncelebracinės. Vienos bus au
kojamos Danutės intencija. 
Užprašė N. Y. ateitininkai.

Premijų šventė bus spalio 31 
Kultūros Židinyje. Pirmoje daly
je bus įteiktos premijos Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premijos, 
antroje dalyje dainuoja solistė 
Gina Čapkauskienė. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pavedimu 
šventę rengia LB New Yorko 
apy gardos valdyba.

Tautos šventė, kuri Lietuvoje 
buvo švenčiama rugsėjo 8, čia 
bus paminėta rugsėjo 13. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus pamaldos 11 vai., o po jų 
minėjimo akademija tos pačios 
parapijos salėje.

MANO TĖVŲ ŽEMĖ
atkelta iš 5 psl.) .

tuvių išeivijoje, palikusių Lietu
vą prieš keturiasdešimt metų. 
Mūsų lietuviškumas sustojo ir 
gyvena praeitim, neprogresuo- 

jaunystės, savo lietuviškos praei
ties. Tad, kodėl tas jausmas dėl 
Lietuvos?

Kai pirmą kartą nuvykau į Lie
tuvą, keliavau traukiniu, ir kai

Paieškoma Vlado Sterio-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.

Ozone Park, N.Y. Dirbanti 
moteris ieško nedirbančios mo
teries, kad saugiau galėtų palikti 
namus. Galima naudotis kamba
riu, virtuve ir kitais patogumais. 
Skambinti vakarais po 6:30 vai. 
tel. 718 845 - 9019.

Įvairius dokumentus verčia į

Bork. 84 - 20 96 Street. Woodha- 
ven, N.Y. 11421, tel. 718 805 - 
3612.

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

Hiring Today! Top Pay! Work 
at Home. No experience nee- 
ded. Wnte Cottage Industries, 
1407 Vi Jenkins, Norman. Okla- 
homa 73069.

Thomas orkestrui. Kelionė 
asmeniui: 255 dol. miegant 
dviem kambary, 245 — miegant 
trims kambaryje, 333 dol. — 
miegant vienam. Rezervacijas 
priima: Jonas Adomėnas 718 497 
- 5212, Elena Matulionytė 718 - 
326 - 3398, Helen Radish 201 
589 - 6326. Autobusai išvyks nuo 
Švč. Trejybės bažnyčios, Ne- 
wark, N.J., V. Atsimainymo 
bažnyčios, Maspeth, N. Y., 
Mary Shalins šermeninės, 
Woodhaven, N.Y.

Aleksandra Miklaitė ir James 
Dannis rugpjūčio 18 susilaukė 
dukros; kuriai davė Larisa Elai- 
ne vardus. Aleksandros tėvas 
Kęstutis K. Miklas ir jo žmona 
Onutė džiaugiasi savo puikia 
anūkėle.

Lietuvių Fondo 25 metų su
kakties koncertas rengiamas spa
lio 3. Dainuoja solistė Lilija Šu
kytė.

Laisvės Žiburio radijas savo 
programoje rugpjūčio 23 p e r- 
davė platų pasikalbėjimą su Joli
ta Gudaityte, kuri lankė lituani
stikos kursus Vilniuje. Pradžioje 
buvo plati informacija apie Juo
dojo kaspino dieną, būsimas de
monstracijas New Yorke Vilniu
je, Rygoje, Taline.

pamačiau per rytinį rūką, per 
tamsius medžius lietuviškus pa
rašus, aš staiga pajutau, kad Lie
tuva yra reali, kad ji egzistuoja. 
Jos žmonės yra mano žmonės 
dvasiškai ir jos žemė yra mano 
Gimtinė. Turi būti labai šaltos 
širdies materialistas, kuris, pa

miškus, grynus ežerus, švarius 
miestus, nejaustų tos nostalgijos 
dėl kažko tai prarasto, pamiršto. 
Tie, kurie mato tik nedateklius, 
trūkumą šio ar to, menkesnius 
patogumus, yra praradę tą jau
smą, kuris Lietuvą jungia, kuris 
riša lietuvį prie lietuvio.

ti es esame gryni ameri
kiečiai”, pareiškė man pusbrolis, 
čia gyvenantis, kuris net pakeitė 

kelių dolerių žmogus gali par
duoti širdį. Lietuva buvo ir iš
liks, o mes išeivijoje esame pa
smerkti išnykimui. Po truputį 
asimiliacija sunaikins tautišku
mą, jau dabar kai kurie gėdinasi 
savo Gimtinės, savo Tėvų, ne
kalba lietuviškai. Man Lietuva 
yra brangi ir graži, tokia, kokią 
prisimena mano Tėvai, ir ta, ku
rią aš dabar pažinau.

Tai yra mano “Tėvų žeme ”, 
kuri išliks , nors ir keisis. Jos dai
nos, jos miškai, pilni žemuogių 
ir grybų ir aukštų gražių pušų, 
bus visuomet išlaikyti, nes jos 
žmonės ją myli. Visi turėtų ją 
pažinti, jos sielą įkvėpti nors ir 
trumpam. Gal ir pas juos atsibu
stų tas jausmas Lietuvai, ta gry
na esmė, kuri ten tebegyvena. 
Tėvynę pamatyti ir ją palikti yra 
sunku, bet jos visai nematyti yra 
dar tragiškiau.

Mano Tėvelis buvo teisus ir jo 
širdis jam gerai nurodė, kad jis 
grįžtų į Lietuvą. Ten jis yra my- 

vųjų ir vėliau bus neužmirštas ir 
gerbiamas jaunųjų, kurie jo ne
pažinojo. bet kuriems jis vra 
mielas dėdė — lakūnas, kuris 
grįžo į savo Tėvynę.

rius, Gintė Damušytė. Nuotr. V. Maželio

Lietuvos vyčių 110 kuopa spa
lio 8, ketvirtadienį, organizuoja 
išvyką į Atlantic City. Išvyksta
ma nuo V. Atsimainymo 
bažnyčios ir Marytės Shalins šer
meninės 8 vai. ry to. Grįžtama 
8 vai. vak. Rezervacijas priima 
Helen Matulionis 326 - 3398, 
Marytė Shalins 296 - 2244. Už 5 
dol. bus patiekti pietūs ir progra
ma.

E. Eitas iš East Warehamn, 
Mass., atsiuntė prenumeratos 
mokestį už trejus metus į priekį 
ir pridėjo auką spaudos palaiky
mui. Padėka už paramą Darbi
ninkui ir praėjusiais metais.

Laima Šileikytė-Hood, Nevv 
York, N. Y., atsiuntė dviejų 
metų prenumeratos mokestį ir 
pridėjo 40 dol. auką spaudai pa
remti. Padėka spaudos rėmėjai.

A. a. Jurgiui Sližiui atminti 
Kultūros Židiniui po 20 dol. au

riai, Zigmas ir Aušra Dičpini- 
gaičiai, Edvardas Leleiva ir Če
slovas Janusas. Kultūros Židinio 
administracija už aukas dėkoja.

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.

Išvyka J Atlantic City

Lietuvių Atletų klubo bingo 

organizuoja kelionę į Atlantic 
City ir kviečia visus bingo dar
buotojus, jų šeimos narius ar 
pažįstamus įsijungti į šią išvyką.

Kelionė autobusu kiekvienam 
bingo darbuotojui kainuos 10 

sto, mokestį už kelionę reikia su
rinkti kuo greičiau. Planuoją šio
je išvykoje dalyvauti prašomi at
siųsti arba asmeniškai paduoti 
pinigus L A. K. bingo sekcijos at
stovui Vytautui Kulpai ne vėliau 
kaip iki rugsėjo 11 d.

Čekius prašoma rašyti “Lit
huanian Athletic Club” vardu ir 
siųsti adresu: Mr. V. Kulpa. 84 
- 01 lOlst St., Richmond Hill. 
N.Y. 11418.

Anksčiau užsimokėjusiems 
vietos bus garantuotos. Todėl 
prašoma nesiveluoti. nes vėliau

autobuse.
Išvažiuojama 8 vai. ryto, šeš-

karo.
Nuvykus j Atlantic City, casi- 

no atstovai kiekvienam grąžins 
po 10 dol. kuponu, kuris išmai
nomas į pinigus lošimų kasoje.

LIETUVIŲ FONDO 25 METŲ 
JUBILIEJINIS KONCERTAS NEW YORKE

Šiemet Lietuvių Fondas šve
nčia sidabrinį veiklos jubiliejų. 
Per tą laiką aukomis, palikimais 
bei investavimais sutelkta netoli 
4 milijonų dolerių. Iš šio kapitalo 
nuošimčių iki šiol lietuvių 
kultūrinė veikla buvo paremta 2 
milijonų dolerių su viršum 
suma Šios lėšos yra pagrindinis 
lietuvių tautinės gyvybės išlaiky
mo ramstis. Kylant sumai, kyla 
nuošimčiai ir kyla Fondo pajėgu
mas išlaikyti lietuviškos veiklos 
institucijas. Švenčiant 25-kių 
metų sukaktį, tikimasi, kad Lie
tuvių Fondo kapitalas pakils arba 
perviršys 4 milijonus. Tas bus 
įmanoma tiktai bendrų pastangų 
ir aukų dėka.

Jubiliejaus proga New Yorko

dieną rengiamas iškilmingas 
minėj imas-koncertas, kurio pro
gramą atlikti yra pakviesta iški
lioji operos solistė Lilija Šukytė. 
Numatoma išleisti programos 
leidinį, į kurį kviečiama atsiųsti 
sveikinimus. Pilno puslapio 
sveikinimo auka kainuos 100 do
lerių, pusė puslapio — 50 dol., 
ketvirtis puslapio — 25 dol. Visi 
lietuviai ir lietuvių draugai pro
fesionalai, verslininkai, visuo
menininkai, organizacijos ar pa
vieniai aukotojai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti koncerto 
ruošimo talkoje, atsiunčiant savo 

JURGIO SLIŽIO LAIDOTUVĖS
Jurgio Sližio laidotuvės buvo 

vienos iš didžiausių. Kaip 
minėjome, širdies ataka jis mirė 
rugpjūčio 17. pirmadienį. Pašar
votas jau buvo rugpjūčio 18. Jau 
tada M. Shalins koplyčia buvo 
pilna žmonių. Atsisveikinimo 
vakare jų buvo dar daugiau.

Prie karsto atnešė ramovėnų 
ir šaulių vėliavas, stovėjo garbės 
sargybos. Rožančių sukalbėjo 
kun. Jonas Pakalniškis. Trum
pam atsisveikinimui vadovavo 
ramovėnų pirmininkas Alfonsas 
Samušis. Jis tik suminėjo tas or
ganizacijas. kuriose velionis 
reiškėsi: būtent, ramovėnai,

Šeimos pageidavimu nebuvo 
jokių atsisveikinimo kalbų. 
Pradžioje sugiedojo Marija. Ma
rija, pabaigoje Lietuvos himną.

Rugpjūčio 20 išvežtas į Ap
reiškimo parapijos bažnyčią. Ir

nių. Mišias aukojo keturi ku
nigai: klebonas kun. Jonas Pakai-

kun. Antanas Račkauskas ir kun. 
Kazimieras Pugevičius. Pamoks

Daugybė mašinų palvdėjo j 
Cypress Hiils kapines. Poiaido- 
tuvmiai pietūs įvyko Kultūros 
Židinyje. Pietuose dalvvavn apie 
60 - 70 žmonių.

Velionis Junps buvo sienas iš 
populiariausių žmonių, visiems

sveikinimus ir linkėjimus pro
gramos leidiniui. Garbės auko
tojai, atsiuntę 500 dol. ar dau
giau, galės pagal pageidavimą 
leidiny patalpinti savo, arba savo 
šeimos nuotraukas.

Reikalas yra skubus, todėl 
prašome atsiųsti savo sveikini
mus kaip galima greičiau ir ne 
vėliau kaip iki rugsėjo 18. Čekius 
rašyti Lithuanian Foundation, 
Ine., vardu ir siųsti šiuo adresu: 
Mrs. Lilė Milukas, 111 Groh- 
mans Lane, Plainvievv, N.Y. 
11803. Po 4 vai. p. p. galima 
skambinti 516 681 - 6172. Svei
kinimų tekstus ir aukas taip pat 
priima A. Šilbajoris, 85-00 107 
St., Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Telefonuoti po 6 vai. vakare 718 
846 - 7636.

Kiekvieną auką galima nu
rašyti nuo pajamų dėl mokesčių 
sumažinimo, nes Lietuvių Fon
das yra atleistas nuo mokesčių 
kaipo labdaringa organizacija.

Laukiame Jūsų visų dėmesio 
ir aukos šiam svarbiam reikalui. 
Koncerto pelnas bus skiriamas 
Lietuvių Fondui, su tikslu pa
siekti 4 milijonų iždą Tikimės, 
kad to pelno bus daug ir mes 
galėsime didžiuotis, reikšmingai 
prisidėję prie lietuvybės išlaiky
mo pastangų.

Lietuvių Fondo 
koncerto rengimo komitetas

mosaičio

padėjęs, patarnavęs, todėl ir su
skinto tiek daug žmonių atiduo
ti jam paskutinės pagarbos išrei
kšti užuojautos artimiesiems O 
tie artimieji yra jo žmona Vitali
ja. sūnus Raimundas, chemijos 
įnamėmis. baigęs mokslus ma- 
gistro laipsniu, dabar tarnauja 

prižiūri, kad nebūtų teršiama 
aplinka. Taip pat lito velionio 
brolis Antanas ir jo žmonos Vita
lijos brolis Apolinaras Vebe- 
liflnas su šeima.

Gerojo Jurgio. Jurgelio 
Kultūros Žkimvs ir visa betuviš- 
koji aplinka s įsada pasiges




