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SKELBIA IŠVEŽTŲJŲ PAMINĖJIMUS

Prezidentas Reagan ir valst. 
sekretorius G. Shultz pažadėjo 
pas juos atsilankiusiem ukrai
niečių vadam nuvykus į Maskvą 
reikalauti didesnių religinių lai
svių, bet Amerikos ukrainiečių 
rytų apeigų katalikų kardinolas 
Miroslaw Lubachivsky pareiškė, 
kad Baltieji Rūmai yra nejautrūs 
Ukrainos katalikų skundam.

Amnesty International apkal
tino Sov. S-gą ir Afganistaną už 
šimtus civilinių gyventojų 
nužudymą, belaisvių, kankini
mus, be teismo vykdomus 
pabėgėlių žudymus ir žiaurius 
Afganistano slaptosios policijos 
tardymus.

Angolos kąrui užbaigti Lon
done vyko pasitarimai taipJAV, 
Pietų Afrikos, Kubos ir Angolos 
atstovų, bet P. Afrikos atstovas 
įspėjo nedėti daug vilčių, kad 
JAV pasiūlytas tuo reikalu planas 
būtų priimtas. Planas reikalauja, 
kad Kuba atitrauktų savo karius 
iš Angolos, o P. Afrika pasitrauk
tų iš pietvakarių Afrikos, arba 
Nemibijos.

Vietnamas paprašė Vakarų 
valstybių suteikti jam skubią pa
ramą maistu, nes Vietnamo 
ryžių derlius dėl blogo oro, ligų 
ir kenkėjų būsiąs labai menkas.

Už Gorbačiovą atsako 
Anilionis

Vilnius. 1986 m. vasarą Vil
niaus arkivyskupijos kunigai pa
siuntė TSRS valstybės vyriau
siam vadovui M Gorbačiovui 
raštą, kuriame išdėstė kaikurias 
negeroves ir pateikė keletą 
prašymų. Raštas buvo pasiųstas 
Linkmenų klebono kun. Jono 
Lauriūno adresu.
Filed in 485

Spalio 17 d. pas kun. J. Lau- 
riūną atvažiavo RRT įgaliotinis 
Petras Anilionis ir žodžiu per- 

________ davėtarybinės vyriausybės atsa- 
čia besilankiusiam Kanados min. - ž minėtą kunigų raštą, 
pirmininkui Brian Mulroney 
parduoti Kanadai branduolinių 
pov. laivų ir suteikti informacijų 
apie branduolinę technologiją.

Sov. S-gos spaudoj pastebima 
reikalavimų banga atleisti parti
jos varžtus ir suteikti daugiau 
teisių gyventojų tarybom, kurios 
iki šiol tenkinosi tik apeiginėm 
pareigom.

Lenkijoj stambių plieno, gink
lavimo ir laivų statybos įmonių 
darbininkai, reikalaudami aukš
tesnių atlyginimų ir uždraustos 
Solidarumo unijos legalizavimo, 
buvo paskelbę kelias dienas tru
kusius streikus, iš kurių šiuo 
metu tebestreikuoja tik laivų sta
tybos įmonių darbininkai Gdan

ske.
Saudi Arabijos karalius Fahd 

pareiškė, kad Saudi Arabija, gin
damasi nuo Irano, panaudos iš 
Kinijos gautas raketas.

Gen. sekretorius Gorbačio
vas, tardamasis su Stačiatikių 
Bažnyčios pareigūnais ragino 
tautinės vienybės vardan paro
dyti didesnės tolerancijos religi
jai. Jis pažadėjo išleisti naujus 
įstatymus, suteikiančius tikintie
siem sąžinės laisvę ir didesnę re
ligijos praktikavimo apsaugą.

Vengrijos sostinėj gegužės 7 
buvo sudaryta visų disidentų 
jungtinė organizacija “Laisvos 
iniciatyvos tinklas”, sieksiantis 
taikiu būdu įgyvendinti konsti
tucijos garantuotas teises.

Saudi Arabija atmetė OPEC 
valstybių susitarimą su karteliui 
nepriklausančiom valstybėm dėl 
aliejaus gamybos sumažinimo, 
nes pagal susitarimą Opec val
stybės turėtų gamybą sumažinti 
300,000 statinių per dieną, o ki
tos valstybės — tik 185,000.

Sov. S-gos komjaunimo laik
raštis “Sobesednik” paskelbė 
ilgą pasikalbėjimą su sovietų 
istoriku Roy Medviedev, kuris 
savo Vakaruose paskelbtose kny
gose aštriai kritikavo Stalino ve
stą politiką, ir ragino jo raštus 
išleisti ir Sov. S-goj.

P. Anilionis moko klierikus
Kaunas. Šiais metais RRT įga

liotinis Petras Anilionis labai 
dažnai lankosi Kauno Kunigų se
minarijoje. Kalbėdamas mokslo 
metų pradžioje pirmo kurso klie
rikams, įgaliotinis ragino juos 
laikytis vienybės, nesiskaldyti, 
neieškoti, kurie klierikai yra 
užsiverbavę.

Toks skaidymasis, P. Ąnilio- 
nio žodžiais esąs žalingas ir val
stybei ir Bažnyčiai. Tokių “ek
stremistų” inspiruojamu skaldy
mus! esą piktinasi JAV lietuviai 
ir jų žurnalas “Akiračiai”.

Lapkričio 4 d. j Vilniaus kuriją 
buvo sukviesti 20 kunigų, pasi
rašiusių po bendru kunigų raštu. 
Jiems buvo duotas žodinis atsa
kymas. Pagrindiniai atsakymo 
punktai yra tokie:

Apie bažnyčių grąžinimą
Vyskupas Julijonas Stepona

vičius nepateksiąs į Vilnių nes 
yra skirtas Kaišiadorims į kur at
sisakė vykti, be to nėra nusi
teikęs klausyti valstybinių įstaty
mų.

Vilniaus katedra taip pat ne
bus grąžinta tikintiesiems: jei 
Vilniuje bus vyskupas jis galės 
bet kurią bažnyčią pavadinti ka
tedra.

Šv. Kazimiero bažnyčia nebus 
grąžinta.Tikintieji šv. Kazimiero 
vardu gali pavadinti bet kurią 
bažnyčią iš turimų.

Nėra būtina didinti Vilniaus 
bažnyčių skaičių, nes pakanka 
esamų (11 bažnyčių), kurios pa
prastai sekmadieniais nėra pil
nos. (Tai ne tiesa! Bažnyčios 
būna pilnos tikinčiųjų).

Nėra prasmės statyti 
bažnyčios naujuose mikrorajo- 
nuoise: žmon ės gali į bažnyčią 
atvažiuoti autobusu, kaip 
važinėja ir į darbą. (Bet vyriau
sybė stengiasi, kad klubai, vaikų 
darželia, parduotuvės, kinas 
būtų kuo arčiau ne išimtis turėtų 
būti ir bažnyčia — red. past.)

Nėra reikalo statyti bažnyčias 
naujuose miestuose, kaip 
Elektrėnai, N. Akmenė ir 1.1. 
Šių miestų tikintieji gali pasinau
doti gretimų parapijų bažnyčio
mis.

Klaipėdos tikintiesiems nebus 
sugrąžinta nacionalizuota Taikos 
Karalienės bažnyčia. Už tai kalti 
dvasininkai, kurie, statant 
bažnyčią, vykdė machinacijas. 
Duotas leidimas padidinti da
bartinę Klaipėdos bažnyčią. Vie
toje 300 m ji turėtų 800 m ir 
tuomet pilnai patenkintų tiki
nčiųjų poreikius.

Apie valkų mokymą
Vaikų grupinis mokymas yra 

draudžiamas, kadangi išleistas 
toks įstatymas.

Tikinčiųjų vaikai mūs šalyje 
nėra diskriminuojami: jie be jo
kių kliūčių gali pasiekti aukštąjį 
mokslą ir užimti atsakingus po
stus. Įgaliotinis suminėjoi keletą 
pavyzdžių iš Linkmenų parapi
jos bei Ignalinos rajono; nepa
sakė tik ar tie žmonės ir dabar 
gali netrukdant viešai lankyti 
bažnyčią.

i 
da-

Valstybė “nesikiša” j 
Bažnyčią

Valstybė nesikišanti 
Bažnyčios vidaus reikalus, 
ranti tik tvarką: Vilniaus Kunigų 
taryba, pagal P. Anilionį, buvo 
sudaryta ne pagal kanonus, todėl 
teko įsikišti valdžiai; kai kurie 
kunigai nesilaiko valstybinių 
įstatymų, todėl juos taip pat ne
galima registruoti darbui vienoje 
ar kitoje parapijoje; kai kurie 
kandidatai į kunigus turi politi
nių dėmių — kaip tokius įsileisti 
į Seminariją?

Amnestijos kun. Alfonsui Sva
rinskui ir kun. Sigitui Tamke- 
vičiui nebus.

Nenumatoma tikintiesiems 
leisti laikraštį — užtenka pamok
slų.

Neleido pamokslų 
sakyti

Šiluva. Šv. Tėvo Jono 
liaus II Romoje susirinkusiems 
maldininkams pasakyta kalba, 
kurioje buvo pagarsinti tikinčia
jam pasauliui Lietuvoje vykstan
tys Šiluvos Dievo Motinos Mari
jos atlaidai, rado gilų atgarsį Lie
tuvos tikinčiųjų širdyse.

Gausios tikinčiųjų minios iš 
visos Lietuvos suplaukė į Šiluvos 
Šventovę švęsti aštuonių dienų

Kunige! tegul nerašo ^vč. Mergelės Marijos Vardo 
-raštę —----------- ~El„s' — Šilines. Tačiau ir šie

Įgaliotinio įsitikinimu, kunigų (nukelta į 2 psl.)

LIETUVIAI SOVIETINIUOSE KALĖJIMUOSE

Tautos Fondo suvažiavimo dalyviai gegužės 7 Kultūros Židinyje. Pirmoje eilėje sėdi 
iš k.: dr. J. Stiklorius, J. Valaitis, L. Grinius, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, R. 
Gudaitienė, Tautos Fondo tarybos pirm. A. Daunys, A. Campė. Nuotr. L. Tamošaičio

Mūnchene leidžiamas biule- Murauskas, Stanislovas — 
tenis USSR News Brief 1987 m. kriminalinių nusikaltėlių lagery- 
vasario 2 d. numeryje išspausdi- * je. (1988 m. pradžioje) 
no tebekalinamų rašytojų sąrašą. 
(Skliausteliuose bausmės pabai
ga):

Gajauskas, Balys — 
nutrėmime: 682460, Khabarov- 
sky krai, Tugoro-Chumikansky 
raion s. Chumikan, ui. Sovet- 
skaya, 4 obshchezhitiye. (1991 
gruodžio 31 d.)

Iešmantas, Gintautas — 
nutrėmime: 169715: Komi 
ASSR, Vuktylsky raion, pos. 
Podcherye, ui Sovetskaya, 1, 
obshchezhitiye. (1991 sausio 2 
d.)

Karaliūnas, Voldemaras — 
psichiatrinėje ligoninėje, Kau
ne: 233000, LitSSR,g. Kaunas. 
Kuzmos, 75, PB.

Liziūnas, Boleslovas —‘Chri- 
stopolio lageryje. (1994 gegužės 
30 d.)

raštai rašomi ne tam, kad ką nors 
laimėtų, bet kad keltų kuo dau
giau triukšmo.

Panašūs samprotavimai gali 
kilti tik bedievių, tame tarpe ir 
P. Anilionio galvose. Kokia nau
da kunigams ir tikintiesiems iš 
“triukšmo”? Nauda yra tik iš 
laisvės! Kodėl šaukia skriaudžia
masis? Vardan triukšmo ar kad 
nebūtų skriaudžiamas?

Caro laikais lietuviai neturėjo 
“Kronikos”, bet rašė raštus vy
riausybei dėl neteisėto spaudos 
draudimo, rašė, kad atgautų 
spaudos laisvę. Argi skriaudžia- 
jnasis jau neturi teisės šaukti, o 
tarybiniai įstatymai ‘draudžia ti
kintiesiems, tarybiniams pi
liečiams, kreiptis į savo vyriau
sybę su prašymais?!

Muzikevičius, K. — Mordo- 
via, 3-5. (1989 m. pabaigoje)

Pakuckas, Jonas — Permės 35 
lageryje. (1990 m. vasarą)

Petkus, Viktoras —
nutrėmime: 671510, Buryat- balandžio mėn.) (Elta)

• Vengrija vėl sugriežtino prie
mones prieš tuos, kurie drįsta 
kritikuoti vyriausybės politiką.

Prezidentas Reagan painfor
mavo kongresą, kad jis numato 
parduoti 33 valstybėm ginklų už 
15 bil. dol., jų tarpe Izraeliui už 
3.6 bil. dol., Pietų Korėjai už 
3.3 bil. dol. ir Egiptui už 2.7 bil. 
dol. t

Kinija uždarė aršiausią parti
jos ideologijos gynėją ir partijos 
ortodoksų židinio žurnalą “Rau
donąją vėliavą”.

(New Yorkas, gegužės 5. LIC) 
Vakarus pasiekė Lietuvos 
Laisvės Lygos atsišaukimas pa
minėti 40-metį didžiausios de
portacijos, kada, anot Lygos 
“1948 m. gegužės 20 d. iš Lietu
vos išvežė 200,000 gyventojų," 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Lietuvos Laisvės Lyga 
kviečia šią sukaktį viešai pa
minėti sekmadienį, gegužės 22 d. 
Pagal pogrindžio Aušros 
Nr. 12, “1978 birželio 14 - 15 
dienomis iniciatyvinė grupė ap
svarsčiusi tarptautinę ir vidaus 
padėtį, nusprendė sukurti ne
partinę demokratiniais princi
pais veikiančią organizaciją — 
Lietuvos Laisvės Lyga. Lietuvos 
Laisvės Lygos tikslas — Neprik
lausomos Lietuvos atkūrimas. 
Lietuvos Laisvės Lygos uždavi
niai: 1) Religinės tautinės ir 
politinės sąmonės ugdymas. 2) 
Lietuvos laisvės klausimo kėli
mas tarptautiniuose forumuose. 
Lietuvos Laisvės Lyga neturės 
organizacinės struktūros . Kiek
vienas Lietuvos gyventojas gali 
laikyti save LL Lygos nariu jeigu 

KVIETIMAS PAMINĖTI 40-ASLAS 
BAISIŲ LIETUVOS DEPORTACIJŲ 
METINES GEGUŽĖS 22 DIENA

Pau-
(New Yorkas, gegužės 6, LIC) 

Vakarus pasiekė 30 asmenų pasi
rašytas kvietimas paminėti ketu
riasdešimtmetį Lietuvos depor
tacijų, įvykusių 1948 m. gegužės 
20-22 d.d. Šis kvietimas paremia 
Lietuvos Laisvės Lygos raginimą 
.sekmadienį, 1988 gegužės 22 d. 
pagerbti masinių represijų au
kas .Tik šį kvietimą pasirašiusieji 
siūlo “tą dieną surengti minėji
mus ne vien Vilniuje.ir Kaune, 
bet visose Lietuvos bažnyčiose,

skaya ASSR, Bauntovskyraion, 
pos. Bagdarin, Bagdarinskaya 
ekspeditsiya. (1992 birželio 22 
d., ar 1990 spalio 22 d.?)

Svarinsks, Alfonsas, Kun. — 
Permės 37-1 lageryje (1993 sau
sio mėn.)

Tamkevičius, Sigitas, Kun. — 
Mordavijos 3-5 lageryje. (1993

Vengrijos komunistų partija 
gegužės 20 sušaukė specialią 
partijos konferenciją partijos 
gen. sekretoriui išrinkti, nes da
bartinis Janos Kadar kraštą valdė 
nuo 1956 m. Vengrijos revoliuci
jos ir yra susenęs.

Izraelio per 1000 karių su 
lėktuvais, tankais ir artilerijos 
pabūklais įžygiavo ne tik į pieti
nio Libano vadinamą 6 mylių 
platumo saugumo juostą, bet ir 
už jos ribų ir, ieškodami terori
stų, kratė kaimus ir miestelius. 

tis kovoja (pagal galimybes) už 
LL Lygos tikslus...“ Perduoda
me po eilės metų tylos dabartinį 
Lietuvos Laisvės Lygos atsišau
kimo tekstą.

-o-
1948 m. gegužės 20 d. iš Lie

tuvos išvežė 200,000 gyventojų. 
Šiemet sukanka 40 metų nuo šios 
didžiausios deportacijos. Sek
madienį, gegužės 22 dieną, pa
minėsime šį įvykį Kaune Archi- 
katedroje ir Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje, o Vilniuje Šv. Te
resės ir Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčiose vakarinėse pamaldo
se. Kaune bus giedamas Lietu
vos himnas, o Vilniuje lietuviai 
ir lenkai sugiedos Lenkijos him
ną.

Šį pareiškimą paskelbė orga
nizacija “Lietuvos Laisvės Ly
ga”, kuri įsikūrė 1978 metais. LL 
Lygos tikslai yra apibrėžti “Vy
tis” (Nr. 3). LL Lygos nariai ne
gali šio pareiškimo pavardėmis 
pasirašyti, nes jie bus suareštuo
ti ir negalės demonstracijose da
lyvauti.

(LIC)

tą dieną šv. Mišių Aukoje prisi
minti nužudytųjų, mirusius nuo 
bado ir šalčio vėles ir visus iki 
šiol tebegyvenančius konclageri- 
ninkus ir tremtinius...” Patei
kiame pilną kvietimo tekstą.

J LIETUVOS LENKUS IR 
LIETUVIUS .

Lietuvoje platinamas Lietu
vos Laisvės Lygos (LLL) atsišau
kimas į lietuvių ir lenkų tautą, 
kuriuo kviečiame paminėti 1948 
gegužės 20 - 22-osios trėmimų į 
Sibirą 40-sias metines. Kaip 
žinome, Stalino-Sniečkaus 
režimas įvykdė didžiausią Lietu
vos istorijoje genocido aktą ir se
nelių, lietuvių, lenkų ir žydų 
buvo be jokio formalaus nusikal
timo ir teismo nuosprendžio de
portuota į tolimuosius TSRS ra
jonus, pasmerktą fiziniam ir dva
siniam sunaikinimi. Tūkstančiai 
atimtų gyvybių, prarastų sveika
tų, sulaužytų likimų kainavo 
Lietuviai ši stalininės politikos 
akcija. Jos moralines pasekmes 
lietuvių tauta išgyvena šiandien 
ir išgyvens ateinančiose kartose. 
1948 gegužės 20-ji yra vienas tra
giškiausių puslapių Lietuvos 
istorijoje, tai visų mūsų neužmi
rštamas skausmas!

Po 10 ir daugiau metų dalis 
gyvų išlikusių tremtinių sugrįžo 
į Lietuvą, tačiau oficialiais duo
menimis tik 10% jų buvo pri
pažinti nekaltais deportuoti. 
Vien jiems buvo grąžinti trobe
siai, maža turto dalis. Likusieji 
90% turėjo pirkti iš valstybs... 
savo paliktus trobesius.

Oficialios instancijos Lietuvo
je stalinizmo represijų faktą 
gėdingai nutyli arba mėgina jį 
pateisinti režimo “Perlenlamai- 
s”, “klaidomis”. Iki šiol tebelai
komas paslaptyje tikslus repre
suotųjų asmenų skaičius (nors 
Latvijoje ir Estijoje tokia statisti
ka paskelbta spaudoje). Lietuvos 
mokslininkų apskaičiavimu, re
presijų aukomis tapo ne mažiau 
400 tūkstančių Lietuvos gyven
tojų.

Iki šiol viešai nepaskelbti de
portuojamųjų sąrašų sudarinėto
jai, neatiduoti jie bent į moralinį 
mūsų tautų teismą. Iki šiol Lie
tuvoje nepastatytas paminklas 
represijų aukoms. Priešingai — 
represuotųjų vaikams taikomos 
įvairios nejuridinės sankcijos: jie 
negali tapti mokslo darbuotojais, 
užimti atsakingų postų (jeigu ne-

(nukelta į 2 psl.)
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KVIETIMAS PAMINĖTI 40-ĄSIAS 
BAISIŲ LIETUVOS DEPORTACIJŲ 
METINES GEGUŽĖS 22 DIENA

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakar.to 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisasi Lito ipatalpose: 
86-01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

(atkelta iš 1 psl.) 

priklauso 10% rebilituotųjų ka
tegorijai). Stalinas keršija mūsų 
tautoms ir po fizinės savo mir
ties.

Visos staliniečių pastangos ap
gauti istoriją, išcenzūruoti tautos 
atmintį, nuslėpti savo nusikalti
mus, yra bergdžios. Tai liudija 
pernai rugpjūčio 23-ja Vilniuje 
įvykęs mistingas. Apie tai kalba 
ir dabartinė LLL iniciatyva stali
niniu aukų atminimui, Mes pa
laikome LLL raginimą sekma
dienį 1988 gegužės 22-ją, pa
gerbti masinių represijų aukas. 
Tik mes siūlome tą dieną sureng
ti minėjimus ne vien Vilniuje ir 
Kaune bet visose Lietuvos 
bažnyčiose, tą dieną šv. Mišių 
Aukoje prisiminti nužudytųjų 
mirusių nuo bado ir šalčio vėles 
ir visus iki šiol tebegyvenančius 
konclagerininkus ir tremtinius: 
kun. Alfonsą Svarinską, kun. Si
gitą Tamkevičių, Boleslovą 
Lizūną, Joną Pakucką, Petrą 
Gražulį, J. E.Vysk. Julijoną Ste
ponavičių, Viktorą Petkų, Balį 
Gajauską, Gintautą Iešmantą ir 
kitus kenčiančius už Dievą ir 
Tėvynę. Tegul tai būna mūsų 
protestu prieš tebesitęsiančią 
stalininę vergovę. Siūlome 
minėtose Kauno bažnyčiose su
giedoti Lietuvos himną, o Vil
niaus — dar ir tautinį Lenkijos 
himną. Išeiti tylos eitynėms į 
gatves.

Minint 1949-jų kovo mėn. de
portacijas Latvijoje ir Estijoje,

Savaitės 
įvykiai

Popiežius Jonas Paulius II 
gegužės pradžioj pradėjo lankyti 
Pietų Amerikos valstybes, jų tar
pe Boliviją, Peru ir Paragvajų.

Sovietų “Pravda” pirmam pu
slapy išspausdintu laišku kritika
vo ligšiolinę partijos politiką kaip 
diktatūrinę ir reikalavo padaryti 
ją labiau demokratinę, įsivedant 
tiesioginius, slaptus partijos pa
reigūnų rinkimus ir leidžiant lai
svus dabatus partijos kongrese. 
Esą iki šiol vyravęs mitas, kad 
partijos gen. sekretorius visada 
yra teisus ir nesą reikalo viešai 
diskutuoti krašto politikos.

J. T. pasiuntė į Afganistaną 
grupę pareigūnų Sovietų kariuo
menės pasitraukimui stebėti. 
Grupei vadovauja Suomijos ge
nerolas Pouli Helmines.

Sov. S-gos komunistų partijos 
politbiuras patvirtino Estijos vy
riausybės planą, suteikiantį Esti
jai didesnę ūkinę autonomiją, 
bet ne neribotą autonomiją, kaip 
to reikalavo Estijos intelektua
lai. Būsią įsteigti septyni sava
rankūs valstybės komitetai pra
monės, kuro ir energijos tran
sporto, viešųjų patarnavimų, 
švietimo ir kultūros, miškų ir 
aplinkos reikalam tvarkyti be 
Maskvos įsikišimo.Tik inžineri
jos ir instrumentų gamyba ir to
liau pasiliks Maskvos kontrolėj. 

Batuno atstovai iš k. Margers Pinnis, Baiga Rudzitis-Pinnis, 
Anne Treimanis, Ivars Krievans sėdi delegatų ložėje Jungti
nių Tautų centre Ženevoje, Šveicarijoje.

nuošalyje neliko latvių ir estų in
teligentija. Sunkiais lietuvių tau
tai laikais jos dvasios stiprintojais 
buvo mūsų poetai, rašytojai. Pa
skutiniu metu mūsų rašytojai ke
liasi iš dešimtmečių trukusio le- 
targinio miego. Sveikindami šį 
procesą, kviečiame rašytojus bei 
visą lenkų, lietuvių ir žydų inte
ligentiją, pagal savo išgales , pa
minėti 40-sios baisiųjų Lietuvos 
deportacijų metines.

Pasirašo:

Kun. Leonas Kalinauskas, 
Kun. Jonas-Kastytis Matulionis,

51KONGRESMANAS PRAŠO 
LAISVĖS GRAŽULIUI

(Washingtonas, LIC) Penkia
sdešimt vienas kongresmenas 
laišku kreipėsi į TSRS karinį pro
kurorą su prašymu, kad jis 
peržiūrėtų Petro Gražulio bylą 
ir pasistengtų kiek galint 
greičiau išrūpinti jam laisvę.

Balandžio 13 d. laiške Boris 
Popovui kongresmenai sako, kad 
nors officialiai skelbiama, jog 
Gražulis nuteistas dėl atsisaky
mo atlikti mokomuosius karinius 
pratimus, tačiau jų manymu jis 
iš tikrųjų buvo nubaustas už jo 
religines bei poli tinęs pažiūras.

Toliau laiškas atpasakoja 
Gražulio bylą. Jam buvo įsakyta 

VYSK. PAULIUS BALTAKIS PASIRAŠĖ
A TSIŠAUKIMĄ DĖL RELIGINĖS LAISVĖS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Washingtonas, balandžio 28. 
LIC) Vyskupas Paulius Baltakis, 
O.F.M., buvo vienas iš dviejų 
su pusė šimtų įžymių Amerikos 
gyventojų, pakviestų pasirašyti 
atsišaukimą Mikailui Gorbačio
vui. Iš komunistų vado pagei
daujama, kad sovietų valdžia su
teiktų religinę laisvę krašto gy
ventojams šiais metais, kai šve
nčiama tūkstanties metų nuo kri
kščionybės įvedimo Ukrainoje ir 
Rusijoje sukaktis.

Atsišaukime pateikiami speci-
finiai prašymai, pavyzdžiui, kad 
religinėms bendruomenėms 
būtų suteiktos tos pačios teisės 
kaip ir ateistinėms grupėms, kacf 
būtų leidžiama laisvai perduoti 
religines žinias jaunimui, kad re
liginėms bendruomenėms būtų 
užtikrinta spaudos laisvė, kad 
Ukrainos katalikų ir ortodoksų 
bendruomenės sulauktų 
valdžios pripažinimo ir 1.1.

Atsišaukimas atspausdintas 
bukleto formatu anglų ir rusų’, 
kalbomis. Jis buvo įsteiktas pre
zidentui Reaganui balandžio 25 
d. su prašymu, kad prezidentas 
jį perduotų Gorbačiovui kai jie
du susitiks gegužės gale. Taipo
gi, 10 kopijų buvo perduotos so
vietų ambasadai Washingtone. 
be to, tikintys iš JAV, kurie šiais
metais važiuos į Sovietų Sąjungą 
dalyvauti krikščionybės jubilie
jaus iškilmėse, bus raginami su 
savim vežtis atsišaukimo kopijas 
ir jas tenai skleisti.

kun. Vytautas Pesliakas, kun. blikai pranešti, kad Jis pradedąs 
Antanas Šeškevičius, kun. Ed- bado streiką. Be to, kaip laiške 
mundas Atkočiūnas, Leonas pažymėta maždaug 200 
Laurinskas, Bronius Poškus^ Gražulio rėmėjų, stovinčių lau- 
Ona Šalčiuvienė, Bronė Valai- ke prie teismo salės, buvo užpul-
tytė, Jonas Petkevičius, Juozas 
Kazalupskas, Elena Kryže
vičienė, Jadzė Vilkienė, Bronė 
Paliulionytė, Algirdas Statke- 
vičius, kun. Gustavas Gudana- 
vičius, kun. Rokas Puzonas, 
kun. Vincas Vėlavičius, kun. Al
girdą Pakamanis, Robertas Gri
gas, Liudas Dambrauskas, Al
fonsas Bumbulis, Genutė Šaka- 
lienė, Mečislovas Jurevičius, 
Jadvyga Petkevičienė, Kazimie
ras Kryževičius, Ona Briedienė, 
Stefanija Paliulionytė, Vytautas 
Vaikčiūnas, Nijolė Sadūnaitė.

(LIC)

prisistatyti į Kapsuko (Marijam
polės) karinį komisariatą 1987 
lapkričio 18, tą pačią dieną kai 
latviai rinkosi Rygoje taikingai 
paminėti jų nepriklausomybės 
sukaktį. Gražuliui nusprendus 
vis dėl to važiuoti į Rygą, jis buvo 
pašauktas trims mėnesiams kari
nio apmokymo. Gražulis atsi
sakė paklusti komisariatui, pa
reikšdamas, kad jis negali tar
nauti valdžiai, kuri persekioja jo 
tikėjimą ir kurios kariuomenė 
nelegaliai okupuoja jo kraštą.

Kongresmenai, taipogi pamini 
Gražulio primušimą teisme Kap
suke vasario 2, jam bandžius pu-

Be vysk. P. Baltakio, atsišau
kimą pasirašančių tarpe yra kar
dinolai Bemardin ir Law, kitų' 
tikybų dvasiškiai, senatoriai, 
kongresmenai, rašytojai, redak
toriai, profesoriai ir 1.1. Atsišau- • 
kimo buklete randami dar dviejų 
kitų lietuvių vardai su titulais, ' 
būtent kun. Kazimieras Puge-’ 
vičius, Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos reikalų vedėjas ir 
Viktoras Nakas. Lietuvių Infor-: 
macijos Centro Washingtono 
skyriaus vedėjas. (LIC)

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

metai nepraėjo be valdžios truk
dymų. Buvo gaudomi devocio- 
nalijų pardavinėtojai, parašų po 
Lietuvos tikinčiųjų interesus gi
nančiais pareiškimais rinkėjai.

Paskutinę atlaidų dieną iš Ra-' 
šeinių autobusų stoties maršruti
niai autobusai ir taksi kursavo 
aplenkdami Šiluvą. Tikinčiųjų 
tarpe atsirado žmonių kurie 
ryžosi pėsti eiti iš Raseinių į Ši
luvą. Kelyje maldininkai kalbėjo 
rožančių už įkalintus kunigus ir 
kitu Y sąžinės belaisvius.

Atlaiduose sakyti pamokslus 
buvo pakviestas Eržvilko-Pau- 
pio klebonas kun. Petras Meilus.
Viskas buvo suderinta su rajono 
valdžia. Maždaug 10 dienų prieš 
atlaidus RRT įstaiga pranešė, 
kad kun. P. Meilui neleidžiama 
sakyti pamokslų Šiluvoje.

Monsinjorui V. Grausliui 
buvo įsakyta sudaryti pamoksli
ninkų sąrašą iš artimiausių kai
myninių parapijų kunigų.

Padėtį sušvelnino į atlaidus at
vykę vyskupai, kurie ir be spec
ialaus P. Anilionio leidimo pa
sakė sumos pamokslus: trečia
dienį — kunigų ir blaivybės die
ną — kalbėjo Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius, iškeldamas 
tikėjimo grožį ir jėgą, jo svarbą 
tautos gyvenime; šeštadienį, 
rugsėjo 13 d. tradicinę Marijos 
mylėtojų dieną, sumą laikė ir pa
mokslą pasakė vyskupas Julijo
nas Steponavičius. Vyskupas pa
moksle argumentuotai paneigė 
“Tarybinės moters” žurnale iš
spausdintą Švč. M. Mariją ir ti
kinčiųjų jausmus įžeidžiantį 

ti milicijos su šunimis.
Kongresmenai Popovui sako, 

kad Gražulio byla juos jaudina 
dėl trijų priežasčių.

Pirma, smurto vartojimas 
prieš Gražulį ir jo rėmėjus kelia 
susirūpinimą, kad jam gali būti 
grėsmė ir lageryje.

Antra jų žiniomis Gražulis ne
buvo žmogus, kuris tik šiaip sau 
bandė išvengti karinės tarnybos. 
Jis jau buvo anksčiau tarnavęs 
kariuomenėje, atlikęs prievolę.

Trečia, jo padėtis apgailėtinai 
panaši į kitų politinių disidentų, 
kurie už savo veiklą baudžiami 
pašaukimu į karinius apmoky
mus arba, atsisakius tai paklusti, 
įkalinimu. Laiške iškeliami trijų 
latvių bei vieno esto atvejai. Lat
viai M artins Bariss, Raimoinds 

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 >lamalca Avė. (prie Fore»t 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fte, 
33706. 813360 - 5577. KENFIELD W°ODLAWN F^.NERAL^HČUE,^ 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393.
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Aa. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

Bitenieks ir Linards Grantinš 
buvo šaukiami į karinius apmo
kymus pernai, beruošiant taikin
gas demonstracijas Rygoje. 
Estas Heilo Ahonen gavo įsaky
mą atvykti į pasitarimus su kari
niais pareigūnais po to, kai jis 
pernai gruodžio mėn. pasirodė 
prancūzų televizijos programoje 
apie žmogaus teises.

Kongresmenai baigia laišką 
prašydami, kad Gražulis ne tik 
būtų išlaisvintas, bet taipogi, 
kad karinio apmokymo piktnau- 
dojimas politinės represijos tik
slams būtų ištirtas.

Laiško pagrindiniai autoriai 
buvo kongresmeną John Miller 
(resp. iš Washingtono) ir Ed- 
ward Feighan (dem. iš Ohio),

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tėvam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakinį Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5,156.

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

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

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

---------... ;--- -------------------- ------ *------- 1A
NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai", ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad.
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunllt 
Dr., Watchung, N.J. 07050. Tel 201 753 - 5636.

stovų rūmuose. Balandžio 13 d. 
spaudos konferencijoje kongr. 
Miller paminėjo Gražulio teismą 
kaip įrodymą, kad žmogaus tei
sių gynėjų padėtis nėra žymiai 
pasikeitusi skelbiamo atvirumo 
politikos periode Sovietų Sąjun
goje. Spaudos konferencija buvo 
sušaukta Washingtone aptarti 
netolerantiškumą religijai įvai
riose pasaulio šalyse.

Informaciją apie Gražulį kon
gresmenams įteikė Lietuvių In
formacijos Centro skyrius Wa- 
shingtone.

(LIC

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:0Č-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton.MA 02402. TeL 
617-586-7209.
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straipsnį,, ragino visus melstis 
permaldavimo intencija.

Sekmadienį sumą laikė ir pa
mokslą pasakė vyskupas Juoza
pas Preikšas, primindamas mal
dininkams Šv. Tėvo suteiktą at
skirą palaiminimą Šiluvos atlai
duose besimeldžiantiems tikin
tiesiems. Pirmadienį tikintie
siems kalbėjo vyskupas Vincen
tas Sladkevičius.

Keliais eina aplink 
bažnyčią

Per visas aštuonias; atlaidų 
dienas žmonių bažnyčioje buvo 
itin daug. Išdalinta apie 50,000 
šv. Komunijos.

Po liūdnai pagarsėjusio “kiau- 
lių maro” maldininkų eisenos iš 
Tytuvėnų į Šiluvą bedievių 
griežtai uždraustos, tačiau tikin
tis jaunimas, uolūs kunigai ir 
prie šios gražios iniciatyvos pri-

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 doi. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 doi. metam.
Siunčiu už prenumeratą $....
Už kalendorių 
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PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS JONAS 
J9 33 +4976

asolino 

MEMORIALS v
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KUONĖS (7W 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — s
— GAUSI PARODŲ SALE

sidėję maldininkai eiseną pa
keitė kita maldos-atgailos forma 
— jau eilė metų kaip tikintieji 
sutartinai kalbėdami rožančių, 
keliais eina šventoriaus grindi
niu apie Šiluvos bažnyčią.

Šiais metais, Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II paraginti aktyviai da
lyvauti Šiluvos atlaiduose, Lie
tuvos tikintieji pasiryžo iš 
rugsėjo 13 d. į 14 d., naktį, ado
ruoti Šiluvos bažnyčioje Švč. 
Sakramentą ir anksti rytą su 
Rožančiaus malda lūpose keliais 
apeiti apie Šiluvos bažnyčią, 
prašant Dievo Motinos Marijos 
palaimos lietuvių tautai ir visam 
pasauliui.

Atsiteisinimo procesijoje da
lyvavo keletas šimtų tikinčiųjų, 
kurių daugumą sudaro jaunimas.
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Valdybom besikeičiant
Spaudoje buvo jau skelbta, 

kad New Yorke keičiasi Lietuvių 
Bendruomenės apygardos val
dyba — traukiasi ilgametis pir
mininkas Aleksandras Vakselis 
su savo štabu, išrinkta nauja val
dyba, kuriai vadovauja Vytautas 
Alksninis.

Valdybos keičiasi. Tai nieko 
nuostabaus demokratiniame pa
saulyje. Viskas keičiasi pamažu, 
Nauji demokratiniai rinkimai pa
stato naujus vadovaujančius 
žmones. Draugišku būdu, rankų 
paspaudimu perduodama 
valdžia s'u visais raštais, pinigais. 
Niekas čia nenori nieko nusavin
ti, išsilaikyti vietoje. Tokia jau 
demokratinė tvarka — keičiasi 
pamažu viskas, nauji laikai at
neša naujas idėjas, išugdo naujus 
visuomenės žmones, kurie 
vėliau perima valdymą iš jų ran
kų.

Taip nėra diktatūriniuose 
kraštuoise. Ten bijomasi rinki
mų, kad visuomenė nenubalsuo
tų kitaip ir valdžioje sėdinčiųjų 
nepaliktų be valdžios. Jie arba 
visai neskelbia rinkimų ir valdyti 
paskiria sau ištikimus žmones, 
arba įvykdo rinkimus tik propa
gandinius, kaip dabar yra oku
puotoje Lietuvoje. Tetf Valdo, tik 
komunistų partija, kuri iš anksto 
paskiria sau ištikimus žmones, o 
paskui juos pastato kandidatais 
ir — balsuokite! Paikam kokiam 
užsieniečiui gali atrodyti, kad čia 
vykdomi demokratiniai rinki
mai, bet tai yra tik gryna ap
gaulė. Ten yra tik vienos partijos 
kieta diktatūra.

Demokratiniuose kraštuose 
yra kitaip. Yra surašyti statutai, 
nuostatai, kaip ir kada vykdomi 
rinkimai, kaip pasikeičia 
valdžios. Tai ir sudaro laisvojo 
pasaulio stiprybę kad žmogus čia 
yra laisvas pilietis ir, nieko nebi
jodamas, balsavimo keliu pareiš
kia savo valią.

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS
< MANHATTAN COLLEGE

Mat tą die
ną, turėjau pasirašyti sutartį su 
Manhattan’o kolegija, pagal ku
rią kasmet būčiau dėstęs rudens 
semestrą kolegijoje, o pavasario 
semestrą būčiau skyręs darbui 
vysk. P. Brazio kūrijoje. su vy
skupo mirtim, užgęso ir planas 
versti* išeivijoje Senąjį Testa
mentą iš pirminių kalbų.

Šv. Lauryno bazilika
Po dešine prie vartų į Campo 

Verano yra Konstantino rūpe
sčiu išpuošta patraukli kapinių 
bazilika šv. Lauryno, kankinio 
Romos diakono, garbei. Šv. Lau
rynas buvo iškilus Katalikų Ben
drijos kankinys III a. imperato
riaus Valeriano valdymo metu.

Apie šv. Lauryną, Romos kan
kinį diakoną, buvau daug 
girdėjęs dar Tėvynėje, o impera
torių Valerianą sutikau 1979 m. 
vasarą iškaltą akmeniniame kal
no šone Naqš-i-Rustam’o, Persi
jos achemenidų dinastijos, kapa
vietėje.

Taip buvo ir New Yorke. Ir 
čia laisvu demokratiniu būdu 
buvo išrinkta nauja valdyba. Il
gametis pirmininkas Aleksan
dras Vakselis iš anksto pasi
skelbė, kadjisdaugiaunebekan- 
didatuos. Buvo sudaryta nomi
nacijos komisija, į kurią įėjo pats 
A. Vakselis, Br. Bieliukas, J. Kli- 
večka. Jų pareiga buvo surasti 
žmones, kurie sutiktų įeiti į nau
ją valdybą. Tai daroma todėl kad 
paskui rinkimų metu viskas 
sklandžiau ir greičiau praeitų. 
Taip dabar ir ateina nauji 
žmonės, visi jie daugiau ar 
mažiau visuomenininkai, buvę 
LB valdybos, pasireiškę kitose 
organizacijose.

Kartą, kai prezidentas Truma- 
nas perdavė valdžią naujam pre
zidentui Eisenhovveriui, jis 
Jungtinėse Tautose užsienio ko
respondentų buvo užklaustas: 
kaip jis žiūri į naują administra
ciją. Prez. Trumanas atsakė: 
nauja šluota visada geriau žluoja. 
Tai humoristinis ir gražus pasa
kymas. Taip yra — pažanga vyk
sta normaliai, todėl ir naujos 
valdžios, naujos administracijos 
tą pažangą vysto, stumia gyveni
mą pirmyn . Ir šiai naujai valdy- 

' bai linkime plėsti ir vystyti visą 
lietuvišką gyvenimą. Čia dideli 
ir platūs veiklos barai. Darbo 
kiek akim užmatai. Tai panaudo
kite savo talentus, savo energiją 
ir dirbkite Lietuvos labui, kad 
šioje apygardoje lietuviški reika
lai klestėtų, kad būtumėte pavy
zdys kitiems, kaip reikia organi
zuotis ir dirbti organizuotai!

Drauge nuoširdžiai dėkojame 
buvusiai LB apygardos valdybai. 
Visi labai vertina jūsų pasiauko
jimą ir darbą. Ypatingai norime 
padėkoti Aleksandrui Vakseli- 
kui, ilgamečiu! LB apygardos 
pirmininkui. Daugiau nei dvi
dešimt metų jis buvo tuo pirmi
ninku.

ROMOJE 35

Uolos reljefe Valentinas, Ro
mos imperatorius, klūpo prieš 
Persijos šachą Šapūrą I. Šachas 
sėdi ant žvalaus žirgo. Valerianas 
260 m. bandė susidoroti su Per
sija, kuri darė dažnus proveržius 
į Romos imperiją iš Rytų. Nepa
sisekė. Valerianas pateko ne
laisvėn ir mirė belaisviu. Prieš 
trejetą metų—257-aisiais, Vale
rianas buvo pradėjęs krikščionių 
persekiojimą, kurio auka tapo ir 
diakonas Laurynas.

Legenda pasakoja, kad Laury
nas, kepinamas ant žarijų, pri
minė savo kankintojams jį apver
sti ant loto šono, nes šis jau esąs 
iškeptas. Krikščionys Romoje 
diakoną Lauryną labai mėgo. Jį 
mėgo ypač vargšai. Kankinį pa
laidojo užmiestyje palei Tiburti- 
no vieškelį vargšų kapinėse. 
Vėliau Konstantinas Didysis ant 
diakono Lauryno ir baziliką pa
statė. Nūdien ji vadinama San 
Lorenzo in Campo Verano — 
Šv. Lauryno bazilika Verano lau
ke.

J LAISVĘ Nr. 102
Balandy pažadėtas, balandy ir 

atėjo. Teberedaguojamas Juozo 
Baužio, 80-ties puslapių, “Drau
go” spaustuvės aiškiu raidynu iš
spausdintas, su labai nedaugeliu 
korektūros klaidų.

Mažiausia trijų žvaigždžių (fil
mų vertinimo ženklais matuo
jant), o gal ir keturių man nusi
pelno Juozo Kojelio dar 
neužbaigtas atsiminimų pasako
jimas “Lietuvos Laisvės armija”, 
o antrine antrašte “Tarp kitų 
antinacinės rezistencijos prisi
minimų”. Autorius pasakoja apie 
savo paties išgyvenimus 1943 -

Eidamas šias pareigas, kiek jis 
lietuviškiems reikalams atidavė 
savo laiko, kiek išleido savo pini
gų! Tai tikrai labai didelė auka 
Lietuvai. Dar bus progos atskirai 
jo veiklą apžvelgti.

Salia jo taip pat nuoširdžiai 
dėkojame Vincui Padvariečiui, 
kuris buvo ilgametis iždininkas, 
LB apygardoje iždininko parei
gas ėjo nuo 1963 metų birželio 
14. Prieš tai nuo 1957 metų buvo 
Pirmos LB apylinkės iždininkas. 
Su kokiu stropumu, precizija jis 
tvarkė iždo reikalus, vedė kny
gas! Ir jam priklauso visų mūsų 
didelė padėka už pasišventimą, 
už darbą Lietuvos labui!

Kviečiame visus lietuvius 
nuolat burtis- į Lietuvių Ben
druomenę, stiprinti ją. Kviečia
me visus dirbti Lietuvos labui, 
nes mūsų veikla, mūsų darbas 
palaiko lietuvybę ir trumpina 
Lietuvai vergijos dienas!

San Lorenmzo bazilika prie Campo Verano kapiniu. Nuotr. kun. orof. Antano Rubšio

Nūdien Šv. Lauryno bazilika 
atspindi Romos viduramžius 
savo įdomiu chiostro — vienuo
lyno kiemu. Be to, čia randi ir 
Antrojo pasaulinio karo atminą: 
sąjungininkų bombos skeveldras 
ir Pijaus XII statulą.

1943 m. liepos 19 d. sąjungi
ninkai padarė oro užpuolį, nors 
Roma ir buvo paskelbta “atviru 
miestu”. Esą, norėta sunaikinti 
vokiečių kariuomenės telkinį 
užmiestyje—Tiburtino geležin
kelio stotį. Bombos krito ne į 
stotį, bet į San Lorenzo aplinką. 
Pijus XII atskubėjo iš Vatikano 
pas baimės apimtus romėnus. 
Varinė popiežiaus statula liudija 
Pijaus XII rūpestį ir drąsą. San 
Lorenzo bazilikoje yra palaido
tas ir šiuolaikinės Italijos respu
blikos kūrėjas Alčide de Gaspe- 
ri.

Kur buvo nukankintas 
w apaštalas Paulius?

Tre Fontane — Trijų fontanų 
vietovė yra siejama su apaštalo 
Pauliaus kankinyste. Ji yra Ro
mos pietvakariuose, — užmie
styje, visai šalia Romos nauja
miesčio Eur. Nuo Vilią Lituania 
Casalmonferrato gatve nueinu į 
Appia Nuova gatvę. Pasukus po 
kaire, netoliese randu stulpelį su 
įrašu “Fermata” — stotelė. Au
tobusas “671” čia stabteli išlai
pinti ir paimti keleivius.

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

44 metais, darbuojantis antinaci- 
niam pogrindyje, vėliau tardy
muose ir kalėjimuose. Vienaip ar 
kitaip įveltus žmones, kurie gy
vena Vakaruose arba jau mirę, 
mini pavardėmis, o tėvynėje li
kusius — inicialais. Nors šiame 
atsiminimų skirsny nėra stulbi
nančių įvykių atskleidio, bet ra
mus pasakojimo tonas ir savęs 
nepervertinimas, skaitinį daro 
labai patrauklų, iš rašinio šis tas 
paliks ir nacių okupacijos istori
jai. Beje, rašinys šiame į 
LAISVĘ numery ir pats ilgiau
sia, net 20 pusi., tad 25% žurnalo 
turinio.

Tarp “Atgarsių ir idėjų” (tokiu 
pavadinimu žurnalo skyrius) 
man labai patiko abu dr. Vytauto 
A. Dambravos essays: “Ar įma
noma taika su sovietais?” ir “Po
litinės doktrinos reikalu”. Abu 
įdomūs skaityti, skatiną susimą
styti ir pritarti. Pavyzdžiui, pir
moji tema taip visų nuvalkiota, 
kad kito autoriaus skaitytum 
snausdamas. V.A.D. ir žinomus 
faktus sudėlioja taip, kad skaity
damas atkunti. Štai: “Komuni
zmas yra iš kitos galaktikos. Kaip 
gali nusiginkluoti kraštas, ku
riam ginklai rekalingi ne vien 
puolimui, bet ir apsigynimui 
nuo savo pačių žmonių. Yra tik
rai neišmintinga tikėti komuni
stų žodžių nuoiširdumu, kada jie 
kalba apie nusiginklavimą, kol 

Jau 9 valanda ryto. Pats pato
giausias laikas naudotis viešosio
mis susisiekimo priemonėmis 
Romoje. Gauni ir vietą atsisėsti, 
nėra nei sausakimšos, — gali pa
togiai keliauti. O vis dėlto...šį 
rytą du karo invalidai susipeša 
dėl vietos autobuse. Abu senu
kai. Vienas su ramentu po 
pažastimi, o-kitas su šauniai iš
drožinėta lazdele.

Italams įprasta skirti sėdynes 
autobusuose karo ir darbo inva
lidams. Autobusas “671” turi 
dvi. Viena jų šiuo metu jau 
užimta. Antrosios nori abu senu
kai invalidai. Invalidas su ra
mentu šaukia: “lo ho settanta- 
cinque anni e šono stato ferito 
in Eritrea!” (“Esu 75 metų 
amžiaus ir buvau sužeistas 
Eritrėjoje!!’). Tuo tarpu invali
das su lazdele, kaire rodydamas 
į savo krūtinę, riaumoja: “Ed io 
ho fatto la guerra in Albania!” 
(“O aš kariavau Albanijoje!”).

Laimei, autobusas sustoja prie 
sekančios stotelės, atsiranda 
porj laisvų vietų, — abu senukai 
atsisėda. Užteko žodžių, mušty
nių nebuvo. Paprastai Romoje 
keleiviai autobuse kalbasi, — 
net ūžtauja. Senukai invalidai 
vienas kito nešnekina.

Galvojau, kad Romą gerai 
pažįstu, maniau, kad lengvai 
pažinsiu stotelę, kur man reikia 
išlipti. Anaiptol! Roma yra au
gantis miestas! Kur kadaise

egzistuoja geležinė uždanga, kol 
Europa yra padalinta į dvi dalis 
kulkosvaidžių, minų ir šunų 
užtvara ne tam, kad rytų euro
piečiai apsigintų nuo Vakarų, o 
sukliudyti kad Rytuose gyvenan
tieji nepaliktų komunistų sukur
to ‘rojaus’ ir nepabėgtų į laisvus 
Vakarus.”

Keturias žvaigždes (dar ir su 
pliusu) duočiau Vytautui 
Skuodžiui už rašinį apie ok. Lie
tuvos politinę diferenciaciją. 
Visa bėda, kad viskas, kas Į 
LAISVĘ septyniuose puslapiuo
se sudėta, skaitytojui, ypač pre
numeruojančiam kelis laik
raščius, manau seniai žinoma. 
Šia tema ir kitomis panašiomis 
prof. V. Skuodis keliaudamas 
kalba, o korespondentai atpasa
koja.

Iš dviejų vedamųjų pirmasis 
gėdina Lietuvos komunistus, 
išėjusius į gatves demonstruoti 
prieš Reagano “kišimąsi” į Sovie
tuos reikalus; antruoju apgaile
staujamas dr. K. Bobelio perrin
kimas Vliko pirmininku, pra
našaujant ateinančių trejų metų 
stagnaciją.

Ir į šį numerį redaktoriui pa
vyko angažuoti tris raštingus jau
nuolius: Darių Sužiedėlį, Laury
ną A. Vismaną ir Gintę Damušy- 
te. Visi trys pasaulio matę, turi 
ko pasakyti. Pirmasis daro paly
ginimus tarp žmonių tėvynėj 
(kur jis vieną semestrą studijavo) 
ir išeivijoj, ypač tarp jaunimo.

vėjyje lingavo kviečiai ar miežiai 
ant kalvotų dirvų, dabar stovi 
daugiaaukščiai butų skruzdėly
nai. Dairausi nuo sėdynės bene 
pamatysiu senoviškus Tre Fon
tane abatijos vartus po kaire. 
Imu teirautis. ”Non si preoccu- 
pi! Scendo anch’ioi!” (“Ne
sirūpinkite! Lipu ir aš!”). Kelias 
ant liežuvio galo, sako žemaičiai!

Tre Fontane — Trijų fontanų 
vietovė nūdien yra trapistų aba
tija. Vos perėjus amžių nušepin- 
tus vartus, patenku į tylą. 
Girdžiu tylą ir žvirblius. Euka
liptai ir kiparisai stovi sargyboje, 
palmės dengia sodelio fontaną, 
oleandrai didžiuojasi baltų ir 
raudonų žiedų gausa.

Tyla padeda išgirsti gamtos 
muziką. Trys pastatai slypi Tre 
Fontane • vietovėje: abatija su 
savo šventove ir buitiniu priesta
tu po kaire, Apšepusi šventovėle 
skersai keliuko po dešine, o so
delio gilumoje šventovė su tri
mis šaltiniais. Sakoma, kad čia 
apaštalas Paulius mirė, liudyda
mas Kristų. ’

Popiežius Klemensas I 
rašo apie Pauliaus mirtį
Klemensas I buvo trečias 

apaštalo Petro įpėdinis po
piežiaus soste (88?-97? m. po 
Kr.). Labai galima, jis asmeniš
kai pažinojo ir Petrą, ir Paulių. 
Gili išmintis ir įtaiginga asme
nybė padarė jį labiausiai gerbia

Antrasis svajingai prisimena VI . 
PL jaunimo kongresą Australi
joj. Trečioji gėrisi drąsiais Lietu
vos disidentais ir stato juos pa
vyzdžiu išeivijai.

K. Baltronis piktai, bet šmai
kščiai, gina velionį Juozą Ke- 
liuotį nuo Vinco Trumpos išpuo
lio 1987 spalio AKIRAČIUOSE. 
Gaila, kad K. Baltronis arba pa- 
siaudonimas, arba tik ką iškilęs 
naujas rašto pažiba. Antruoju at
veju redaktoriaus paaiškinimas 
apie naują autorių skaitytoją 
būtų pradžiuginęs, o psiaudoni- 
mų nemėgsta niekas.

Dar keleto neblogų rašinėlių 
nepaminėjau, nors recenzuoja
mą žurnalą perskaitau nuo virše
lio iki viršelio. Nenoriu perdaug 
apsunkinti DARBININKO.

Baigdamas turiu pasakyti, kad 
Juozo Baužio redaguojamas Į 
LAISVĘ žurnalas ne tik punk
tualiausiai išeidinėja, bet ir yra 
pakankamai įdomus, su kiekvie
nu numeriu pateikiąs šį tą naujo. 
O tai padaryti šiandieniniam re
daktoriam ne taip lengva, kad se
nieji bendradarbiai traukiasi į 
floridas ir dar toliau, o raštingo 
jaunimo tekyla nedrąsūs pirmie
ji daigeliai.

Kovo LIETUVIŲ DIENOS
į akiratį grįžta Vytautas Tamu- 

laitis! Jo akiniuotas veidas ir pra
plikus, bet dar jauna galva den
gia LD viršelį, penkiuose dide
liuose žurnalo puslapiuose kele
tas jo nuotraukų su šeima, labai 
įdomus pokalbis su LD redakto
rium, jo legendinis — alegorinis 
kūrinėlis “Sugrįžimas”. LD jį 
Toronte susirado 75-rių amžiaus 
metų proga (g. 1913.1.12). Ne
priklausomoj Lietuvoj nebuvo 
vaiko, kuris nebūtų skaitęs Vy
tauto Tamulaičio prozos, kaip ir 
Vytės Nemunėlio eilėraščių. Po
kalby su LD redakcija paaiškėja, 
kad jis verčiamas į kitas kalbas, 
svetimųjų premijuojamas, jam 
duodami vaikų literatūros užsa
kymai, jo kūryba grįžta į ok. Lie
tuvą. Jei ir nieko daugiau šiame 
LD numery nebebūtų jį verta 
įsigyti vien dėl Vytauto Tamu
laičio. ..

Bet yra ir daugiau! Štai Ado
mas Jakštas — Aleksandras 
Dambrauskas, prisimenamas 50 
m. jo mirties sukaktuvėse. Labai 
pagarbiai. Su asketiško veido

(nukelta į 5 psl.)

mu popiežiumi po Petro ir Pau
liaus mirties. Tai liudija šv. Kle
menso bazilika prie Kolozėjaus.

Atrodo, kad jis buvo pirmasis 
krikščionijos rašytojas, kuris pa
naudojo fenikso, prisikeliančio iš 
pelenų mitą kaip prisikėlimo ale
goriją. Klemensas I, laiške Ko- 
rintiečiam, rašytame apie 96 m. 
po Kristaus, kalba apie apaštalų 
Petro ir Pauliaus mirtį.

“Pasižiūrėkime į kilniuosius 
apaštalus... Paulius parodė kelią 
kaip laimėti kantrios ištvermės 
prizą. Septynetą kartų kalinio 
grandinėse, akmenimis muštas, 
jis reiškėsi [Evangelijos] pasiun
tiniu Rytuose ir Vakaruose. Dėl 
savo tikėjimo buvo tikrai užsi
pelnytai pagerbtas, nes mokė 
teisumo visą pasaulį, keliauda
mas iki pat vakarinės [imperijos] 
ribos [Ispanijos?]. Atlikęs savo 
liudijimą prieš valdytojus, jis iš
keliavo iš pasaulio kaip nuosta
bus kantrios ištvermės pavyz
dys”.

(1 Klemenso 5.3,5-7].
Antrasis Apaštalo areštas
Skaitau Klemenso I laišką Tre 

Fontane abatijos sodelyje, 
sėdėdamas ant suoliuko. Kur 
romėnai apaštalą Paulių vėl 
suėmė? Tikrų žinių nėra. Spėlio
jama, kad tai įvyko nūdienėje Ju
goslavijoje (senovės Illirium), 
arba Mažojoje Azijoje — Troas 
miestelyje ar Efeze, arba net 
Ispanijoje. (Bus daugiau)



Lietuvos Jaunimo Teatro aktoriai* Kultūros Židinio scenoje dainuoja lietuvių liaudies dainas..

LIETUVOS JAUNIMO TEATRAS 
KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE
Visos nuotraukos Vytauto Maželio

Gegužės 3 liks istorinė diena, 
nes po daugel metų, po visų ne
gandų Kultūros Židinyje svečia
vosi garsusis Lietuvos Jaunimo 
Teatras iš Vilniaus ir atliko gana 
ilgų, įvairią programą. Publikos 
prisirinko kai niekada, kokia 
550. Tai buvo eilinė savaitės die
na, antradienis, o žmonės 
suvažiavo. Atvyko net iš Provi- 
dence, R. L, Hartfordo, Water- 
burio, Piladelphijos, daugybė 
jaunimo iš visos apylinkės. Visi 
labai jautriai reagavo į mūsų bro
lių atvykimą iš Vilniaus.

Kaip čia tas teatras 
atvyko?

Lietuvos Jaunimo Teatras, 
veikiąs Vilniuje, ėmė garsėti. 
Labiausiai jį išgarsino žymusis 
amerikiečių rašytojas dramatur
gas Arthur Miller. Prieš keletą 
metų Vilniuje vyko sovietų ir 
amerikiečių rašytojų susitiki
mas, kuriame dalyvavo ir drama
turgas Arthur Miller. Jis ir matė 
šio teatro spektaklius, ypač buvo 
sužavėti spektakliu “Pirosmani, 
Pirosmarri‘,!>. Jam ir kilo mintis, 
kad šį teatrą reikia parodyti ir 
amerikiečiams.

Tada dar buvo neįmanoma, 
buvo tik nereali svajonė. Bet lai
kai pasikeitė, pasikeitė Sovietų 
Sąjungos aukštoji valdžia, atėjo 
“Glastnost” ir “Perestroikos” 
idėjos. Vilniuje vėl lankėsi Ame
rikos teatralai ir buvo sužavėti 
Jaunimo Teatro spektakliais. Po 
kelių tokių vizitų amerikiečiai ir 
pakvietė teatrą į Ameriką. Ga

“Valiusei reikia Aleksio” — vaidina ištrauką iš spektaklio “Nuogi karaliai”.

Aktorių grupės detalė, kai jie dainuoja lietuvių liaudies dainas.

strolių šeimininkas, kuris finan
suoja šią kelionę, yra Houston, 
Texas, teatras. Ta pačia proga 
grupė pakviesta į Chicagos tarp
tautinį teatro festivalį, kur daly
vaus viso pasaulio geriausi tea
trai.

Amerikiečiai pasirinko reži
sieriaus Eimunto Nekrošiaus pa
statytus du veikalus: “Pirosma
ni, Pirosmani“ ir Čechovo dramą 
“Dėdė Vania”. Patį režisierių E. 
Nakrošių Arthur Miller pavadi
no genialiu. Tarp kitko šis 
režisierius' dabar stato naują S. 
Šaltenio veikalą “Lituanika”, kur 
vaizduojamas Darius ir Girėnas.

•Houstone ir Chicagoje spek
taklius vaidins lietuvių kalba, 
vertimai į anglų kalbą bus rodo
mi viršum scenos.

Jaunimo Teatras New Yorke

Šios grupės oficialiu vertėju 
yra Arūnas Čiuberkis, aktorius, 
gyvenąs New Yorke, gerai varto- 
jąs anglų ir lietuvių kalbas. Jam 
įr kilo mintis, kad svečius reikia 
parodyti ir New Yorko lietu
viams.

• Buvo sudarytas specialus ko
mitetas, kuriam pirmininkavo 
Audra Misiūnienė. Komitete 
dirbo apie 50 žmonių. Svečiai 
buvo pasitikti, apgyvendinti šei
mose. Jie į New Yorką atskrido 
gegužės 2, pirfnadienį. Gegužės 
3, antradienį, jiems buvo paro
dytas New Yorko miestas, jo 
įžymybės. Buvo nusamdytas 
specialus turistinis autobusas, 
juo ir apvažiavo miestą. Komite

to nariai visa paaiškino lietuviš
kai. Vakare buvo jų pasirodymas 
Kultūro Židinyje.

Gegužės 4, trečiadienį, visi 
buvo nuvežti į Broadway vaidi
nimą, paskui į aerodromą. Tą 
patį vakarą jie išskrido į Hou
ston, Texas. Grupės režisieriai: 
Dalia Tamulevičiūtė, Eimuntas 
Nekrošius ir vertėjas Arūnas 
Čiuberkis nesustojo New Yorke. 
Jie tiesiai nuskrido į Houstoną.

“Pasimatymas” Kultūros 
Židinio scenoje

Svečiai šį koncertą — susitiki
mą pavadino “Pasimatymas”. 
Tai buvo tikra premjera. Progra
mą sudaryta iš jų įvairių pasiro
dymų, veikalų, deklamacijų, 
dainų, kurias grupė mėgsta dai
nuoti laisvu laiku.

Koks buvo jaudinantis mo
mentas, kai broliai ir sesės iš Lie
tuvos pasirodė Kultūros Židinio 
scenoje! Po tiek metų, po tokio 
ilgo nesimatymo! Jauni ir gražūs 
profesionalai aktoriai, pasiekę 
pasaulinio garso!

Juos visus pasveikino Romas 
Kezys. Savo gražioje kalboje 
apibūdino teatro veiklą, jų ga
stroles, iškeldamas Jų lietuvišku
mą. R. Keziui žodį baigus, salėje 
spontaniškai užgiedojo Lietuvos 
himną. Su dideliu pakilumu gie
dojo ir svečiai scenoje ir publika. 
Dair taip niekada nebuvo 
skambėjęs himnas šioje salėje. Ir 
visiem dar kartą jautriai įsirašė 
žodžiai: “Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse...”

Tai ir nulėmė visą koncertą — 
pasirodymą, kad jis buvo jautriai 
ir nuoširdžiai publikos sutiktas, 
gausiais plojimais palydėtas.

Kę Jie parodė?

Nemažą prograrųos dalį su
darė lietuviškos liaudies dainos. 
Jas dainavo liaudiniu stiliumi, 
tarmiškai. Pradėjo žemaitiška 
daina apie sakalėlį. Dainavo visi, 
dainavo ir grupelėm.

Deklamacijas įterpė tarp dai
nų. Įspūdingai aktorius Juozas 
Jaruševičius padeklamavo ilgą 
ištrauką iš Donelaičio “Metų”.

Visus nustebino Algirdas 
Latėnas, padeklamuodamas An
tano Strazdo poeziją taip, kaip ji 
buvo parašyta, gi parašyta buvo 
aukštaičių tarme 18 amžiaus gale 
ir 19 amžiaus pradžioje, kai kalba 
dar buvo nekultyvuota, pilna vi
sokiausių barbarizmų. Poezija 
kartais grubi, sarkastiška, bet 
kartu ir labai jautri.

Šiaip skaitydamas šią poeziją, 
tikrai nesurastum tiek grožio, 
tiek įvairių minčių ir jausmų, 
kiek jų surado ir perdavė akto
rius A. Latėnas.

Kristina Kazlauskaitė dėklą? 
mavo Vytauto Mačernio poeziją 
—jo trioletus ir “Pažinau karąŽų 
tavyje”. Deklamuodama ji nesu-^ 
dramatine poeto Mačernio kury- 
bos, bet ramiu balsu atskleidė 
poezijos grožį, jos platumas ir gi
lumas.

Vilniečio poeto Albino Žukau
sko poeziją taip pat reljefingai
paskaitė Vladas Bagdonas.

Spektaklių ištraukos buvo su
vaidintos bent kelios. Brolių sce
ną iš spektaklio “Daukantas” vai
dino Vladas Bagdonas ir Saulius 
Bareikis, deklamavo Daukanto 
Lietuvos girių aprašymą.

Teatras turi ir savo dramatur
gą S. Šaltenį. Iš jo dramos “Duo
kiškis” buvo suvaidintas Spiel- 
skio monologas. Vaidino Rim
gaudas Karvelis ir Remigijus Vil
kaitis. Ištrauką vaizdavo gimna
zijos direktorių, kaip pokario 
metais jis turi keisti savo 
pažiūras. Ištrauka labai drama
tiška.

Iš spektaklio “Nuogi karaliai” 
suvaidino komišką ištrauką “Va
liusei reikia Aleksio”. Čia buvo 
masinė scena. Gi Dalia Overaitė 
ir Remigijus Vilkaitis suvaidino 
komišką ir kartu graudžią ištrau
ką “Senmergė”.

Buvo ir komikų, kurie pasako
jo linksmas istorijas. Algirdas 
Gražys rytų aukštaičių tarme 
savo pasakojimais juokino publi
ką iki ašarų. Skambino ir gita
rom, dainavo savo sukurtas dai
nas.

Programai vadovavo du akto
riai: Remigijus Vilkaitis ir 
Arūnas Storpirštis, įvesdami 
daug humoro.

Baigiama su gėlėm

Programa prasidėjo 7:30 v.v. 
ir baigėsi 10;40 v.v. Pabaigoje 
publika visa sustojo ir audringai 
plojo, plojo mieliesiems 
svečiam. Apdovanojo ir gėlėm. 
Padėkos žodį tarą Romas Kezys,

Aktoriai Rimgaudas Karvelis (kairėje) ir Remigijus Vilkaitis 
vaidina ištrauką iš S. Šaltenio veikalo “Duokiškis”.

linkėdamas kuo geriausios 
sėkmės. Programa baigta Mairo
nio “Lietuva brangi”. Šis antra
sis Lietuvos himnas taip pat vi
sus jaudino.

Po programos sujudo sukruto 
visi koridoriai, apatinė salė. 
Atėjo ir aktoriai pasisvečiuoti, 
pasikalbėti, padraugauti. Ir jie 
buvo patenkinti tokiu jautriu ir 
šiltu jų priėmimu.

Atėjo kiti laikai

Ir kas galėjo kada syajoti, kad 
lietuviai pagarsės savo teatru, 
savo kultūrine veikla? Todėl ir 
reikia džiaugtis, kad Amerikoje 
lankosi šis teatras, dalyvauja gar
siausių pasaulio teatrų festivaly
je. Į pasaulio sceną įneša Lietu
vos vardą, Lietuvos kūrybą, 
todėl ir reikia džiaugtis jų 
laimėjimais, jų išėjimą į pasaulio 
sceną paremti visom išgalėm ir 
meile.

Chicagoje jų gastrolės pra
sidės gegužės 24. Pradžioje bus 
vaidinamas “Dėdė Vania”, o pa
skui V. Korostiliovio veikalas 
“Pirosmeni, Pirosmeni”, kur 
vaizduojamas gruzino meninin
ko Niko Pirosmanišvili gyveni
mas. Iš viso bus 11 spektaklių. Į 
pirmuosius 8 spektaklius bilietai 
išparduoti, baigiama parduoti ir 
į pridėtus tris spektaklius.

Iš New Yorko Romo Kezio va
dovaujama ekskursija vyksta 
gegužės 28. Gegužės 29 daly
vaus spektaklyje ir Jaunimo 
Centre, kur rengiamas svečių 
pagerbimas ir priėmimas, (p.j.)

Aktorius Algirdas Latėnas de
klamuoja A. Strazdelio poeziją.

Aktorė Kristina Kazlauskaitė 
deklamuoja V. Mačernio poezi
ją-

Programos vedėjai aktoriai Remigijus Vilkaitis ir Arūnas Storpirštis.



PHOENK, ARIZ.
Lietuvos Dukterys per Atve

lykį1 Edelių rezidencijoje Phoe- 
nixe surengė velykinį pobūvį — 
gegužinę. Susirinko apie 60 
asmenų, kuriuos šeimininkė 
šventiškai pavaišino. Kitos narės 
talkino šeimininkei, ruošė ibteri- 
ją. Kun. J. Domeika buvo at
vykęs iš Tucsono su keturiais 
savo tapytais kūriniais. Kiekvie- 
neriais metais jis po vieną kūrinį 
dovanoja Lietuvos Dukterų lote
rijai. Šiemet jo paveikslą laimėjo 
Ona Mieželienė, kuri tos dova
nos užsitarnavo, uoliai dirbdama 
draugijos veikloje. Lietuvos 
Dukterys daug dirba ir aukoja 
neturtingiems savo tautiečiams. 
Iš šio pobūvio padaryta 500 dol. 
su viršum pelno. Dalis pinigų 
pasiųsta skurstantiems tau
tiečiams į Pietų Ameriką.

Stasė (Estelle) Satkauskaitė- 
Olen, sulaukusi 75 metų 
amžiaus, po sunkios ir vargingos 
ligos mirė balandžio 6 Sun City. 
Iš Chicagos ji čia atvyko prieš 15 
metų. Ten ji turėjo muzikos ir 
šokių studiją. Atvykus čia, mielai 
bendravo su vietos lietuviais, 
lankydavo visus renginius. 
Gražiai palaidota per Elizabeth 
Seaton parapiją balandžio 11.

Lietuvių Bendruomenės me
tinis susirinkimas Phoenixe 
įvyko balandžio 16. Išrinkta nau
ja valdyba: pirm. Antonija Pe
trulienė, vicepirm. Richard 
Chemiauskas, sekr. Aldona 
Morkienė, ižd. Aldona Vait
kienė, jaunimo ir kultūros reika

NAUJIEJI ŽURNALAI
(atkelta iš 3 psl.)

portretu. Įvardijamais visais ti
tulais. Kondensuotais biografi
niais faktais. Ir labai aštriam kri
tikai būdingais- kūrybos pa
vyzdžiais (“Nekaltiems”, “Ru
dens aidai” vinjetė.) ,

Randame ir šį tą prof. Vytauto 
Skuodžio. Tai jo kalbos, pasaky
tos Los Angelese, Vasario 16- 
sios proga, ištraukos. Man į akis 
krito ši profesoriaus mintis: “Ne
veiklus lietuvis yra geras, nors 
ir netiesioginis, Lietuvos pa
vergėjo talkininkas, (pabraukta 
LD). Neveiklumas, tai mūsų 
tautos kilnių siekių, jos idealų sa
votiška išdavystė.”

Atsivertus angliškąją žurnalo 
dalį, skaitytoją kalte prikals Al
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lų vadovas — Linas Banelis. Re
vizijos komisijon išrinkti: pirm. 
Henrikas Bokas, nariai — Emili
ja Josen ir Irena Ambraškienė. 
Susirinkime taip pat aptarti eina
mieji reikalai. Įvairiems kultūri
niams užmojam iš iždo paskirta 
1,400 dol.

Henrikas ir Birutė Bokai ba
landžio 17 Sun City atšventė ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Po 
padėkos mišių Bokų išpuoštoje 
rezidencijoje vyko šaunios 
vaišės.

Teklė Kakta, sulaukusi 95 
metų, staiga mirė Phoenūe ba
landžio 14. Iki tol ji buvo gana 
sveika ir stipri. Ji buvo kilu
si iš Švėkšnos ir su pagarba pri
simindavo prel. J. Maciejauską, 
kaip jis statė gražiąją Švėkšnos 
bažnyčią. Teklė buvo religingai 
išauklėta ir tą gyvą savo tikėjimą 
išlaiklė per visą savo gyvenimą. 
Gausiai rėmė Lietuvių Misiją, 
aukojo Lietuvos laisvinimo rei
kalams ir rėmė įvairias religines 
bendruomenes. Palaidota Chi
cagoje Šv. Kazimiero kapinėse 
šalia savo vyro Kazio. Nuliūdime 
liko dukros Liucija, pas kurią ji 
mirė, ir Elena.

Duobų šeimos rezidencija, 
viena iš gražiausių lietuvių namų 
Phoenixe, pastatyta išskirtinėje 
miesto dalyje, Scottsdalėje, kun. 
A.Valiuškos buvo pašventinta 
balandžio 25, dalyvaujant apie 
60 kviestinių svečių.

A.L.-K.A.V.

donos Ryan pasakojimas The 
Mare in the Night”. Čia kaitalio
jasi linksmi epizodai su liūdnais, 
net makabriškais, iki laimingos 
pabaigos.

Iš L. A. TIMES dienraščio 
perspausdinta Nijolės
Sadūnaitės knygos “A Radiance 
in the Gulag” recenzija, labai pa
lankiai parašyta Diek Goldkam- 
p’o. Aiškiai lietuvių kilmės auto
rius Daniel Yenkevich, rašinys 
“Lithuania is Alive!” optimistiš
kai ir kovingai ragina lietuvių 
kilmės išeivius kovoti dėl Lietu
vos laisvės. Harvardo un-to pro
fesorius ukrainietis aiškina, kad 
reikia skirti Soviet Union nuo 
Russia. Pateikiamas glaustas 
LIC reportažas apie demonstra-

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2
Rugpjūčio 11-27
Rugsėjo2-16
Spalio 7-21

Philadelphijos LB apylinkės suruoštame minėjime kalba Gintė Damušytė (k.) ir advo
katas VVilliam J. H. Hough, III. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

NIEKADOS NEPAMIRŠIME LAISVOS LIETUVOS
Lietuvos nepriklausomybės šventė Phiiadeiphijoje

Philadelphijos lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės šventę 
paminėjo vasario 21. Ją organiza
vo Liet. Bendruomenės Phila
delphijos apylinkės valdyba, ku
riai pirmininkauja Teresė 
Gečienė.

Besiruošiant šventei, buvo su
sisiekta su Pennsylvanijos valsti
jos ir Philadelphijos miesto 
valdžia, spauda, radiju, televizi
ja ir etninėmis grupėmis Phila
delphijoje.

Iškilmės prasidėjo 10:30 v. pa
maldomis Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos bažnyčioje. Su pro
cesija įneštos vėliavos, iškilmin
gai giedant: O Kristau pasaulio 
valdove.

Mišias koncelebravo kun. 
K. Sakalauskas, klebonas emeri
tas kun. J. Degutis ir svečias 
kun. Jurgis Meiluta. Įspūdingą 
pamokslą pasakė klebonas K.Sa
kalauskas. Mišių metu keturias 
giesmes gražiai pagiedojo Rasa 
Krokytė, vargonuojant Vyt. Ma- 
toniui.

Po pamaldų visi nuskubėjo j 
Lietuvių namus, kur Mikolaičių 
valgykloje visi galėjo pavalgvti

cijas Vilniuje Vasario 16-sios 
proga. Perspausdinama Eltos 
patikslinimas tų, kurie skelbia, 
kad II pas. kare buvo “20 Million 
Russian war dead”. Paaiškina
ma, kad dauguma žuvusiųjų civi
lių buvo ne rusai, o vokiečių oku
puotų kitų tautų žmonės, ypač 
ukrainiečiai. Pagaliau, dedamas 
a.a. dr. Konstantino Jurgėlos 
nekrologas. Iliustracijai pa
minėjau visus LD angliškosios 
dalies rašinius, norėdams paro
dyti, kiek įvairių temų žurnalas 
pateikia lietuviškai nebekalban
tiems savo skaitytojams.

LIETUVIŲ DIENŲ redak
cinę kolegiją sudaro Rūta Skrius, 
Ph.D., Margis Matulionis, J.D. 
ir Arūnas Barkus, M.S. Bet tai 
tik angliškos dalies redaktoriai. 
Kas redaguoja lietuviškąją dalį, 
neskelbiama, bet galime spėti, 
kad tai didžiai raštingų žmonių 
darbas, nes visuomet duodama 
apsčiai vietos ir grožinės lite
ratūros temoms. *

LIETUVIŲ DIENŲ adresas: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
CA 90029. Metinė prenumerata 
20 dol., o atskirų numerių — 2 
dol.

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
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gardžius pietus. Tai buvo didelis 
patogumas, nes nereikėjo 
važiuoti tokiame dideliame mie
ste namo. Minėjime dalyvavo ir 
Pietinės New Jersey lietuviai, 
kurie čia gyvena anapus Delavva- 
re upės.

Minėjimas salėje prasidėjo 2 
v popiet. Įneštos vėliavos, su
giedoti himnai, invokaciją su
kalbėjo kun. K. Sakalauskas, ati
darymo žodį tarė T. Gečienė. 
Savo kalboje prisiminė, kodėl 
lietuviai negali dalyvauti spor
tinėje olimpijadoje su savo tri
spalve vėliavą, kvietė pasirašyti 
peticiją, kad Vilniuje lietuviams 
būtų grąžinta katedra.

Iš svečių buvo pristatyta dr. 
Skalom Staub kaip Pennsylvani
jos gubernatoriaus Casey atsto
vas Jis perskaitė gubernatoriaus 
proklamaciją, skelbiančią Penn- 
sykanijoje Lietuvos nepriklau
somybės dieną.

Iškilmėse negalėjo dalyvauti 
miesto burmistras, jį atstovavo 
įstaigoje dirbąs lietuvis Vytautas 
Karalius, jis lietuvių ir anglų kal
ba gražiai perskaitė Philadelphi
jos miesto proklamaciją Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga.

Iš etninių grupių dalyvavo di
delė ukrainiečių delegacija ir 
viena lenkų atstovė.

Kalbą pasakė advokatas W. 
Hough. Sis jaunas amerikietis 
teisininkas kalbėjo nuoširdžiai, 
lyg pats būtų lietuvis patriotas. 
Jis gerai žino visą situaciją, Ame
rikos ir Lietuvos problemas. 
Baigė šiais žodžiais. Tegu ne
laukia okupantas mūsų nu
tautėjimo. Mes su lietuviais Lie
tuvoje niekad ir niekad nepami
ršime laisvos Lietuvos.”

Gintė Damušytė papasakojo 
apie naujus įvykius Lietuvoje, 
kaip ten žmonės buvo gąsdina
mi, kad neitų į demonstracijas. 
Skatino aktyviai dalyvauti čia 
įvairioje akcijoje: rašyti laiškus 
redakcijom, Nijolei Sadūnaitei, 
padėkoti senatoriui Rigel, prezi
dentui Reganui.

Meninėje dalyje tautinių šo
kių gmpė Vakarinė pašoko ket- 
virtainį ir subatėlę. Grupei va
dovauja K. Razgaitis. Raimonda 
A. Rukšienė jautriai padeklama
vo Br. Brazdžionio Lietuvos var

das ir Maironio Kur šiandieną ji
nai.

Vyrų dainos vienetas gražiai 
padainavo: Trakų pilis,
Tėviškėlė, Gaudžia trimitai. Va
dovavo Vyt. Maciūnas, akompo- 
navo N. Kaulinytė. Rezoliucijas 
perskaitė studentas Paulius Dai
nora, Jaunimo Sąjungos Phila
delphijoje pirmininkas.

Minėjimas baigtas Lietuva 
brangi.

Visai šiai programai anglų ir 
lietuvių kalbomis sklandžiai va
dovavo Vidmantas ir Raimundas 
A. Rukšiai. Sceną dekoravo ir 
programos viršelį nupiešė Gema 
Kreivėnaitė.

Taip pat Lietuvos nepriklau
somybės šventė buvo paminėta 
Sv. Kazftniero bažnyčioje, ten 
buvo užprašytos mižios; Sv. Jur
gio parapijoje — pamaldomis, 
puikiu kun. Anderlionio pamok
slu ir jų parapijos salėj rengiamu 
tradiciniu Užgavėnių baliumi. 
Baliuje buvo įteiktas adresas ir 
dovana LB apylinkės pirminin
kei Teresei Gečienei užjos lietu
viškus darbus, ypač už puikiai 
suorganizuotą Lietuvos krikšto 
minėjimą Philadelphijos kate
droje.

Taip pat Lietuvos nepriklau
somybės šventė paminėta ir per 
lietuvišką radijo programą.

B. K.

Rasa Lišauskaitė-Allan Ka- 
zlas atliks meninę dalį aš
tuntoje premijų šventėje 
Los Angeles, Calif., gegužės 
15 d. Ji yra ne eilinė aktorė, 
nuo 1969 metų reiškiasi 
New Yorko teatruose. Pre
mijų šventėje paskaitys Mai
ronio baladę “Čičinskas”.

IŠ VISUR
— Vytautas Volertas, JAV LB 

Krašto valdybos pirmininkas, 
dalyvaus VHI-je JAV LB 
Kultūros tarybos premijų 
šventėje gegužės 15 Los Ange
les, Calif., ir įteiks Lietuvių 
Bendruomenės literatūros pre
miją.

— Vytautas Kamantas, PLB 
pirmininkas, su žmona Gražina 
buvo nuvykę į Washingtoną ir 
ten aplankė Lietuvos atstovą 
Stasį Lozoraitį. Sujuo tarėsi įvai
riais pasaulio lietuvių reikalais ir 
pakvietė Lietuvos atstovą Wa- 
shingtone bei Lietuvos atstovą 
prie Šv. Sosto Stasį Lozoraitį at
vykti į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimą ir Kultūros 
Kongresą, įvyksiantį Toronte 
birželio mėnesio pabaigoje.

— Almis Kuolas ir Marytė 
Sandanavičiūtė-Newson vado
vaus VlII-jai JAV LB Kultūros 
tarybos premijų šventei gegužės 
15 Los Angeles, Calif. Šventė 
vyks Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje.

—Jaunųjų ateitininkų vasa
ros stovykla bus liepos 17-31 
Dainavoje. Stovyklos tema — 
tautosaka. Registracija vyksta 
per kuopos balandžio 1 — 
gegužės 15. Pavieniai asmenys 
ar turį klausimų, kreipiasi į Eglę 
Paulildenę, 9 S. 221 Rosehill 
Ln., Downers Grove, III. 60516. 
tel. 312 985 - 5579. Stovykloje 
visa programa vyksta lietuvių 
kalba.

— Aktorė Rasa Allan-Kazlas 
pirmą kartą pasirodys Los Ange
les scenoje per VHI-ją JAV LB 
Kultūros tarybos premijų 
šventę. Los Angeles vyrų kvar
tetas dalyvius jaukiai nuteiks 
skaidria lietuviška daina. Šventė 
įvyks gegužės 15 Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje.

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas 
įvyks gegužės 15 Chicagos Jauni
mo Centro mažojoje salėje.

— Petras Babickas, rašytojas 
ir žurnalistas, gyvenąs Brazilijo
je, balandžio 29 paminėjo 85 
metų sukaktį.

— Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos dvidešimtasis 
metinis seimas įvyks gegužės 21 
- 22 Daytona Beach Shores, 
Fla., Treasure Island Inn vieš
buty.

— Putnam bendrabučio bu
vusios auklėtinės kviečiamos su
sitikti per Tautinių šokių šventės 
savaitgalį — liepos 2 Toronte, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selių sodyboje, 57 Sylvan Avė., 
Toronto, Ont. 2 vai. popiet. 
Planuojančios atsilankyti prašo
mos pranešti Gražinai 
Kriaučiūnienei, 1816 Tecumseh 
River Dr., Lansing, Mich. 
48906. Tel. 517 321-0091. Pra
nešti nevėliau gegužės 30. Jei at
siras labai mažai interesančių, 
susitikimas bus atšauktas.

— Prašomi atsiliepti. Karoli
na Tumaitė buvo ištekėjusi už 
Juozo Šyvio, Bilekiemio kaime. 
Abu jau mirę. Jos broliai (Jonas 
ir Adomas) ir seserys (Ona, Ma
rijona ir Rozalija) buvo išemi
gravę į Ameriką. Visi jie kilę iš 
Piktagalio kaimo, Anykščių para
pijos. Karolinos broliai, seserys 
arba jų šeimų nariai prašomi at
siliepti šiuo adresu: V. Liule- 
vičius, 6540 So. Campbell Avė., 
Chicago, 11. arba skambinti tele
fonu: 312 776 - 1275. Atsiliepu
sių adresai bus nusiųsti Karoli
nos sūnui Alfonsui, norinčiam 
užmegsti ryšį su savo giminėmis.



BALTIC 
TOURS

į Palangą ir) Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir J Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, I-cningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija 
Kelionė 607 — birželio 7 - 23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 —. rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija

Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — -.„uJo 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SLL10 DIENŲ LIETUVOJE .
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 —$2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969 
Vilniuje 11 naktų

, 10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnatfja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros Ir daugiauJpformacIjos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooktyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

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

Chicago III. 60629

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu.

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

tos pajėgos. 30 dol.
B. Daunoro, Čekisto naguose.

10 dol.
J.Audėno, Lietuvos Val

stiečiai Liaudininkai. 10 dol.
A. Gustaičio, Pakelėje į 

pažadėtą žemę. Satyrinės-elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kelias į sostą.
10 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
4 dol.

A. Maceinos, Orą et lebora.
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra. 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydį 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, NY. (Persiunti
mui $1.00.

) INTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Nr. 8804/BAL

Lietuva 15 d^Piskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.V^P.50.00; Chicago 

$2,215.00.
Lietuva 1 <0^ Maskva 1 d., Leningradas 1 d., AmstF-į^c ^s 3 d., birželio 13-29. 

N.Y. $2,»Nj.OO; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva 1 * ' ■ linT* 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. N.Y. $2,085.00; Ch. lŠPĄfjRS.2.

Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d., 
liepos 10-25 d. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais.
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. Internationa] padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 >

ATOSTOGŲ AR PASTOVIAM APSIGYVENIMUI 
NUOSAVYBĖS, IŠNUOMAViMAi.

Atvykite J saulėtus Pietinės Floridos pajūrius, įsi
gyti namus ar investacijai. Mes galime jums pagelbėti 
surasti puikias nuosavybes pagal jūsų pageidavimą 
bet kur nuo Fort Lauderdale iki West Palm Beach.

Kreiptis:

W> INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algis .Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
.NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE
MILDA LIKTORIUS
OFISE: 305 - 781 - 5500

x A t. 7 -r -i namuose: 305 - 491 - 4494 '\\ inter Harbor
. □BEMMKEEI AŠ KALBU LIETUVIŠKAI!

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

AIDAI vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

Joe Thomas, žinomas lietuvių 
muzikantas, daugelį metų grojęs 
su savo orkestru lietuviškose ve
stuvėse, Naujų Metų sutikimuo
se bei įvairiuose pokyliuose, da
bar išleido lietuviškų pramogi
nių šokių kasetę. Kasetė gauna
ma Darbininko spaudos kioske. 
Su persiuntimu 12 dol. Kreiptis 
adresu: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DEXTER PARK
® PHARMACY Į£j

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

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

WE DELIVER
296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industries • 
10401 South Robertą Road 
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu žino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
. Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista.

Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 
11207.

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

Vardas, pavardė ..._ —__________________________________

Numeris, gatvė_______________________ .....__ ........_______

įvestas, valst'ia, Zip---------------------------- ............................. ......

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

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, Waterburyje

Aktyvas: 70 milijonų dolerių
KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security Indėliai, Išduodami Mo- 

ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondu s Ir - 
duoda VISA korteles Ir atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 Į:

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

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.



“Liepsnos” šokėjai atlieka programą savo pobūvyje. Nuotr. Vilūne Serpėliūtė

Labai gausų kepinių stalą 
tvarkė Irena Eitmanienė. Čia 
kiekvienas pagal savo skonį 
galėjo pasirinkti įvairių skanu
mynų, kuriuos namuose iškepė 
šokėjų mamytės ir kitos ponios.

Labai turtingą loteriją tvarkė 
Emilija Sadonienė. Loterijoj 
buvo ne tik daug, bet ir labai 
vertingų laimėjimų.

Gėrimų barą tvarkė ir svečius 
vaišino Arūnas ir Rimantas 
Bitėnai ir Sadonis.

Meninei programai vadovavo 
Janina Meižienė.

Be to, daugelis žmonių sava
noriškai parėmė šokėjų kelionę 
dosniom aukom. Žymesnieji au
kotojai buvo šie: Viktorija 
Kregždienė 125 dol., po 100 
dol.: Vladas ir Nijolė Audėnai, 
L. B. Nevvarko apyl., Lietuvos 
vyčių 29 kp., Kazys Sipaila, Ge
nutė ir Kazys Trečiokai, po 50 
dol.: Barčiai, Didžbaliai,

ŠAUNUS “
Visos lietuvių tautinių šokių 

grupės, kurios yra pasiryžusios 
dalyvauti šią vasarą įvyksiančioje 
VIII Laisvojo pasaulio tautinių 
šokių šventėje Kanadoje, yra su
sirūpinusios, kaip su kiek galima 
mažesnėm išlaidom šokėjam pa
siekti Kanados Hamiltoną, kur 
tas didysis šokėjų sulėkimas 
įvyks liepos 2-3. Turėjo tokių 
rūpesčių ir čia veikianti N. J. lie
tuvių gerai pažįstama “Liepsna”.

Tam tikslui LB N. J. apygardos 
valdybos rūpesčiu buvo sukvie
sta šokėjų tėvų ir LB talkininkų 
susirinkimas kelionės rūpesčiam 
aptarti. Susirinkusieji nu-

LIEPSNOS

sprendė sudaryti didelę talką, 
pasidalinti darbais ir suruošti 
N.J. lietuviam pobūvįsn lietu
viškais patiekalais, šokių muzi
ka, baru, loterija ir kt. įmantru
mais.

Visiem sklandžiai bendradar
biaujant, toks “Liepsnos” vaka
ras ir įvyko sekmadienį, ba
landžio 10 Lietuvių Švč. Tre
jybės parapijos salėj, Newarke. 
Dieną prieš tai salėj ir prie jos 
esančioj virtuvėj virė darbas: 
šokėjai puošė salę ir tvarkė stalus

A.A.
DR. BRONEI VEDECKAITEI- 

BALČIŪNIENEI
mirus, brolį Algį Vedeck?, seserį Stasę Škėrienę Ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Leonilė ir Juozas Giedraičiai

A. A. 
MARIJAI OKUNIENEI

mirus, Jos sūnui Inž. Jurgiui Okuniul Ir žmonai Irenai 
reiškia giliausi? užuojautą.

A. A.
MARIJAI OKUNIENEI

mirus, Jos sūnui Inž. Jurgiui Okuniul su žmona Irena 
gili? užuojaut? reiškia ir kartu liūdi

Sofija Plechavičienė

" POBŪVIS
svečiam susodinti, o Reginos ir 
Valentino Metinių vadovauja- 
moj virtuvėj plušo šokėjų tėvai 
ir kiti talkininkai, gamindami 
visų taip mėgstamas bulvines 
dešras ir kitus skanumynus.

Svč. Trejybės bažnyčioj pasi
baigus sekmadienio pamaldom, 
beveik visi jų dalyviai rinkosi į 
parapijos salę, į pobūvį. Čia juos 
sutiko Arūno Bitėrio rūpesčiu 
paruošta nuotaikinga juostelių 
muzika. Dalyvių, neskaitant 
šokėjų, susirinko per 200. Juos 
prie stalų susėdusius, vikriai ap
tarnavo grupės šokėjos ir 
šokėjai.

Apmalšinus alkį prasidėjo me
ninė programa, kurią atliko 
“Liepsnos” šokėjai ir šokėjos. Jie 
sklandžiai pašoko 6 šokius, paly
dint akordeonu grupės akordeo
nistei Rūtai Raudytei.

Ji akordeono muzikos srity yra 
pasiekusi labai daug įvairių 
laimėjimų ir įvertinimų. Grupės 
vadovė yra studentė Monika 
Šemaitė.

Šoko šie grupės nariai: Rasa 
Eitmanaitė, Sylvia Gobužis, 
Rita Gražulytė, Rasa ir Ra-

Henrikas Januškevičius 

munė Kligytės, Ilona Meižytė, 
Gina ir Vida Melinytės, Dorothy 
Murphy, Kristina Sruoginytė, 
Kristina Strazdytė, Monika Ser- 
naitė ir Sigita Zibaitė. Be to: To
mas Gobužis, Raymondas ir 
Dennis Meižiai, Edvardas Ro
kas, Paulius, Tomas ir Vincas 
Šauliai, Vilius Sruoginis ir To
mas Šernas.

Labai turtingą loteriją tvarkė 
ir svečius vaišino Arūnas ir Ri
mantas Bitėnai ir Sadonis..

TAURŲJj LIETUVI j. MILIAUSKĄ
PRISIMENANT

XVorcester, Mass. Lapkričio sidūre pabėgėlių stovykloje 
16, skaudžios vėžio ligos iškan
kintas, Šv. Vincento ligoninėje
mirė savanoris, Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos šaulys Juo
zas Miliauskas. Buvo pašarvotas 
Dirsos-Kazlausko laidojimo na
muose. Palaidotas iš Šv. Kazi
miero bažnyčios lapkričio 20. 
Mišias aukojo septynj kunigai. 
Palaidotas Dangaus Vartų ka
pinėse, Putnamo seselių vienuo
lyne.

Kapinėse LB apylinkės vardu 
atsisveikino Stasys Budrys, gi 
šermeninėje Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos vardu atsisvei
kino pirmininkas g. šaulys K. 
Cesna ir Martyno Jankaus šaulių 
kuopos pirmininkė g. šaulė S. 
Gofensienė.

Nuliūdime liko žmona Janina 
Miliauskienė, dukterys Berna
deta Harris, Teresė Miliauskaitė 
ir sūnus Juozas Miliauskas, Jr. 
Taip pat paliko giminių Chicago
je, Kanadoje, o daugiausia pa
vergtoje Lietuvoje. Velionis 
buvo 71 met.

Buvo gimęs Bartininkų val
sčiuje, Vilkaviškio apskr. Buvo 
vyriausias gausioje šeimoje, — 
augo trys seserys ir šeši broliai. 
Savanoriu stojo į Lietuvos ka
riuomenę, tarnavo ulonuose.

Karo metu buvo tiltų sargybos 
viršininku. Kritišku momentu jis 
dar saugojo tiltą. Traukiantis į 
Vokietiją, jau nebeturėjo gali
mybės atsisveikinti su namiš
kiais. Perėjo Vokietiją, 
Prancūziją, Svetimšalių legioną, 
pateko į amerikiečių nelaisvę. 
Po karo aliantai nutarė pabal- 
tiečius karo belaisvius atiduoti 
Sovietų Sąjungai. Juos pakrovė 
į vagoną ir vežė. Prieš traukiniui 
išvažiuojant iš Vokietijos į rusų 
zoną, jis su keliais likimo drau
gais, pasinaudodamas nakties 
tamsa, pabėgo iš vagono. Šiaip 
taip, patyręs nemažai vargo, at-

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

Jokūbaičiai, L. B. Jersey City 
apyl., Lith. American Veterans, 
Regina ir Valentinas Meliniai,
Birutė ir Antanas Pociai, Ray- 
rpondas Puknys ir Joe Thomas. 
Kiti aukojo po 40, 30, 25 ir 
mažiau dol.

J grupę daug rūpesčio ir šir
dies įdėjusi Janina Šemienė ir 
grupės vadovė Monika Šemaitė 
buvo apdovanotos gėlėmis.

Šio renginio dalyvių skaičius 
ir jų sudėtos aukos rodo, kad 
N.J. lietuviai savo šokių grupę 
labai* vertina ir ja didžiuojasi. 
Geros sėkmės jai VHI-jataut. šo
kių šventėje!

K.J.

amerikiečių zonoje.
1948 metais, prasidėjus emi

gracijai, išvyko darbams į Kana
dą, o 1954 metais atvyko į Wor- 
cester, Mass. Ten jis ir sukūrė

lietuvišką šeimą. Buvo tvirtas 
katalikas ir lietuvis, Šv. Kazimie
ro parapijos narys, giedojo cho
re. Taip pat buvo lietuvių Fondo 
narys, Dr. Vinco Kudirkos šau
lių kuopos šaulys, veikė Lietuvių 
meno mėgėjų ratelyje, lietuvių 
labdaros draugijoje, savo auko
mis rėmė lietuviškus vienuoly
nus.

Dirbo baldų dirbtuvėje — 
Fum-Crafts Ine. ir pasižymėjo 
kaip geras dailidė. Turėjo didelį 
talentą medžio drožinėjimams. 
Šie jo darbai puošia net Lietuvos 
pasiuntinybės sienas Washing- 
tone. Šis menas buvo jo mėgia
miausia sritis. Drožinėjo kol 
galėjo, kol leido besiplečianti 
vėžio liga.

J. M.

TORONTE 
ŠVENTINAMAS

PAMINKLAS 
ŽUVUSIEMS UŽ 

LIETUVOS LAISVĘ

Vilniaus Šaulių Rinktinės Ka
nadoje statomo paminklo Žuvu
sioms už Lietuvos laisvę darbai 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mis- 
sissaugoje, Ontario, artėja prie 
pabaigos.

Iškilmingas paminklo šventi
nimas įvyks gegužės 29, sekma
dienį, 2 vai. popiet. Po paminklo 
šventinimo iškilmių Lietuvos 
Kankinių parapijos salėje bus pa
minklo statymui aukojusiems 
padėkos lapų įteikimas.

Visos organizacijos maloniai 
kviečiamos paminklo šventini
mo iškilmėse dalyvauti su vėlia
vomis ir gėlėmis pagerbti žuvu
sius mūsų Tautos didvyrius.

Tuo reikalu prašome susisiekti 
su Paminklo Statymo Komisijos

Tautinės S-gos skyriaus 
atstovai

Balandžio 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
įvyko Tautinės S-gos Bostono 
skyriaus narių susirinkimas, ku
riame išrinkti atstovai į Sąjungos 
seimą, įvykstant gegužės 21-22 
Floridoje. Tais atstovais yra sky
riaus pirmininkas Juozas Rente- 
lis, Dalia Ščiukaitė, Ignas 
Vilėniškis, Jr. ir dr. Algirdas Bu- 
dreckis, kuris seime bus ir pa
skaitininku. Šalia to į seimą vyks 
Vaclovas Senūta, kuris yra Są
jungos tarybos narys. Visiems 
jiems skyrius padengs kelionės 
išlaidas.

Vliko seimas Bostone
Šiais metais Vliko seimas nu

matomas Bostone. Jis turėtų į- 
vykti lapkričio vidury. Tuo rei
kalu dr. Al. Budreckis buvo 
sukvietęs organizacijų atstovų 
pasitarimą. Pagal provizorinį 
planą lapkričio 11 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
turėtų įvykti susipažinimo vaka
ras, o lapkričio 12 ten pat kon
certas ir banketas.

Rinkimai į LB tarybą
LB XII-sios tarybos rinki

muose Brocktono apylinkėje 
balsavo 123 asmenys. Jų balsai 
taip pasiskirstė: Marius Žiaugra 
— 95, Eduardas Meilus, Jr. — 
91, Gintaras Čepas — 90, Česlo
vas Mickūnas — 86, Alfonsas Pe- 
trutis — 75.

Mirusiųjų pagerbimas
Kasmet mirusiųjų pagerbimu 

Brocktone rūpinasi Brocktono 
Lietusių Taryba ir ALT Sanda
ros 24-oji kuopa. Taip pat šiemet 
pirmoji pasirūpino, kad gegužės 
29 d. 10 vai. mišios Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
būtų aukojamos už žuvusius dėl 
Amerikos ir Lietuvos laisvės. Po 
mišių vykstama prie Tukio pa
minklo, kur bus padėtas vainikas 
ir sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. O antroji minėtų or
ganizacijų tą dieną 1 vai. rengia 
iškilmingus pietus su atitinkama 
programa. Pietūs vyks Sandaros 
salėje, 30 Intervale St., Brockto
ne. Jau nustatyta, kad įėjimas į 
pietus: nariams 5 dol., o 
svečiams 8 dol.

Brocktono Lietuvių Taryba
Balandžio 29 įvyko Brocktono 

Lietuvių Tarybos posėdis, ku
riam vadovavo pirmininkas Ro
mualdas Bielkevičius atsigaunąs 
po širdies negalavimų sėkmingo 
pašalinimo. Posėdyje išklausyta 
pranešimai apie surengtą Vasa
rio 16-sios minėjimą ir surinktų 
aukų paskirstymą pagal aukotojų 
valią, aptartas likusios lietuvių 
bakūžės turto likimas, pasidalin
ta nuomonėmis dėl idėjos ir ga
limybių pastatyti paminklą 
Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės, 
nustatyta tvarka, kuria Mirusių- 
ų pagerbimo dieną bus prisi- 
ninti kovotojai dėl šio Terasto ir 
Lietuvos laisvės. Posėdyje pra
nešta, kad atlyginimas už nu
griautą Lietuvių bakūžę dar 
neišaiškintas, o likusį tos 

pirmininku S. Jokūbaičiu. Tele
fonas 1-416-537-2869.

Paminklo šventinimo išva
karėse gegužės 28 d. 6:30 v.v., 
Toronto Lietuvių Namų salėje 
įvyks Vilniaus Šaulių Rinktinės 
20-čio paminėjimas. Programoje 
oficialioji meninė dalis ir gera va
karienė. įėjimas 18 dol.

Visi lietuviai ir svečiai iš toli 
ir arti maloniai kviečiami pa
minklo šventinimo ir Rinktinės 
20-čio iškilmėse gausiai dalyvau
ti.

LŠST Vilniaus R. Inf. 

bakūžės turtą sudaro dail. Ana
stazijos Tamošaitienės darbo au
diniai, kuriuos nutarta parduoti 
Montellos Lietuvių Tautiniam 
klubui už 1,500 dol. Gauti pini
gai galėtų sudaryti pradžią fondo 
lėšų reikalingų statymui pa
minklo Žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės.

Lietuvis kandidatas į seimelį
Ateinančiuose lapkričio 

mėnesį rinkimuose į valstijos 
seimelio atstovus bus jaunas lie
tuvis adv. VVilliam Pribušauskas, 
kuris yra pasižymėjęs savo 
sąžiningumu, drabštumu ir po
puliarumu vietos lietuvių ir 
ameriiJečių visuomenėje. Nese
niai jis išrinktas jau trečiam iš 
eilės terminui į Brocktono mo
kyklų komitetą 67% balsų dau
guma. Vietos lietuviai organi
zuojasi visokeriopai remti jo kan
didatūrą. Pirmas žingsnis jo iš
rinkimo kryptimi — tai pirminiai 
rinkimai, kurie vyks rugsėjo 
mėnesio pradžioje. Jo išrinkimas 
sudarytų didelį lietuvių laimė
jimą vietos politikoje.

Adv. W. Pribušauskas nuo se
niai reiškiasi lietuviškoje veiklo
je. Šiuo metu jis yra Montellos 
Lietuvių Tautinio klubo pirmi
ninkas, anksčiau pradėjęs ruošti 
lietuvių tautodailės parodas, ku
rios vyksta kiekvienerių metų 
spalio mėnesį.

Vyskupas parapijos 
sukakties minėjime

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jai Brocktone balandžio 24 mi
nint 90-ties metų sukaktį, buvo 
atvykęs vysk. Paulius Baltakis, 
kuris aukojo mišias, pasakė turi
ningą pamokslą lietuvių ir anglų 
kalbomis, dalyvavo vėliau įvyku
siame sukaktuviniame bankete. 
Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis jo pasakytas kalbas įrašė _ 
į magnetinę juostelę, iš kurios 
gegužės 1. perdavė, savo.klausy; 
tojams. ’

Vysk. Pauliaus Baltakio kalbos 
buvo trumpos, bet labai taiklios. 
Jis išryškino, kad ankstesnieji 
lietuviai, atvykę į šį kraštą, statė 
bažnyčias ir organizavo parapi
jas, siekdami, kad jose galėtų ne 
tik lietuviškai melstis, bet turėtų 
ir tautinę užuovėją. To reikėtų 
toliau siekti. Tai būtų prasmin
giausias parapijos sukakties 
minėjimas ir jų organizatorių pa
gerbimas. Bankete vysk. Paulius 
Baltakis įteikė Lietuvos krikšto 
medalius parapijos klebonui 
kun. Petrui Šakaliui ir LB Brock
tono apylinkės pirmininkui Sta
siui Eivai.

Vysk. Pauliaus Baltakio pasi
sakymas kitais reikalais pasi
kalbėjime su ■ Laisvės Varpo 
vedėju Petru Viščiniu bus per
duotas kitose Laisvės Varpo lai
dose. Tas pasikalbėjimas apima 
vyskupo pasimatymą Romoje su 
atvykusiais iš Lietuvos vysku
pais. jo kelionę po Lenkiją, lan
kant ten gyvenančius lietuvius, 
patirtas nuotaikas apie vad. per
sitvarkymo ir atvirumo politiką 
Lietuvoje ir 1.1.

Mišių aukojime Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
su vyskupu dalyvavo 9 kuni
gai. Sukaktuvinį banketą lietu
vių ir anglų kalbomis pravedė 
Eligijus Sužiedėlis. Bankete da
lyvavo ir sveikino miesto burmi
stras Carl D. Pitaro, keli miesto 
tarybos ir administracijos nariai.

Menine programą bankete 
atliko sol. Marytė Bizinkauskaitė 
iš Toronto, Kanados, kilusi iš 
Brocktono. Iš sveikintojų šalia 
vysk. P. Baltakio ir miesto bur
mistro C. D. Pitaro pažymėtini: 
Lietuvių katalikių moterų vietos 
skyriaus pirm. Ona Eikinienė, 
LB vietos apylinkės pirm. St. 
Eiva, Martyno Jankaus šaulių 
kuopos pirm. Stasė Gofensienė, 
Lietuvos vyčių vardu Veronika 
Bizinkauskienė, Rapolas Tamo- 
lonis, Frances Bumila ir kiti. F. 
Bumila kvietė visus sukakties 
proga prisidėti prie lietuviško 
kryžiaus pastatymo skiriant tam 
reikalui didesnę pinigų sumą.
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Rinkimuose į JAV LB XII-ąją 
tarnybą New Yorko apygardoje 
balsavo 643 asmenys. Teisėtais 
balsais užskaityta 629. Tarp as
tuonių kandidatų balsai pasi
skirstė taip: Algirdas Šilbajoris 
443, Jolita Gudaitytė 433, Lilė 
Milukienė 395, Romas Kezys 
391, Eglė Zilionytė-Dudėnienė 
315, Aleksandrasa Vakselis 314, 
Gina Simonaitytė 280, Kęstutis 
Miklas 211. Kiek kandidatų pa
teks į naująją tarybą galutinai 
nuspręs vyriausia rinkimų komi
sija.

Kun. Vytautas Palubinskas, 
naujasis Kunigų Vienybės New 
Yorko ir New Jersey apylinkės 
pirmininkas, Aušros Vartų lietu
vių parapijos New Yorke klebo
nas, kviečia apylinkės lietuvių 
kunigų pasitarimą gegužės 19, 
ketvirtadienj, 4 vai. popiet Auš
ros Vartų klebonijoje, 52 Domi- 
nick St., New York, N.Y. Bus 
svarstoma: dijakonų reikalingu
mas lietuvių parapijoms, pasi
rengimas Kunigų Vienybės sei
mui, tarpparapinis, pastoracinis 
ir socialinis bendradarbiavimas, 
organizaciniai klausimai. Po pa
sitarimo religinė valandėlė 
b?žnyčioje ir vaišės klebonijoje.

Darbininko pereitame nume
ryje 8 psl. buvo išspausdinta 
kun. dr. V. Cukuro nuotrauka. 
Atsiprašome, kad buvo praleista 
fotografo V. Maželio pavardė.

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities suvažiavimas 
įvyks birželio 5, sekmadienį, po 
11 vai. mišių Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne, N.Y. Sei
mininkai — Lietuvos vyčių 41 
kuopa, kuriai pirmininkauja Bill 
Kurnėta. Meninę programą 
atliks Perkūno choras. Informa
cijų reikalu galima skambinti 
pirmininkui 718 846 - 3839. 
Vyčiai ir svečiai kviečiami daly
vauti.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus-gegužės 
17, antradienį, 7:30 v.v. įpra
stinėje vietoje, Congregational 
bažnyčios salėje, 91 St. ir 85 Rd. 
kampas, Woodhavene. Visos 
narės prašomos susirinkime da
lyvauti.

Aldona Noakaitė-Pintsch da
lyvaus General Federation of 
Women’s Clubs metiniame su
važiavime, kur atstovaus Lietu
vių Moterų Klubų Federacijai. 
Šiais metais suvažiavimas vyksta 
Grand Rapids, Mich., birželio 
20 - 24.

DĖMESIO, ALABAMOS 
LIETUVIAI!

Tom Bleming, lietuviškos 
kilmės amerikietis (motina lie
tuvė — Ona Antanaitis), kandi
datuoja į County komisijonie- 
rius. Palaikykite jo kandidatūrą. 
Jis tam darbui pilnai kvalifikuoi- 
tas.

DĖMESIO!
GERA PROGA APLANKYTI 

WASHINGTONĄ, D.C.
Apreiškimo parapija Brooklyne gegužės 21 organizuo

ja kelionę autobusu į Washingtoną, D. C. Kelionė bus tik 
vienos dienos. Autobusas išvyksta nuo Marytės S h alins lai
dojimo namų 6:15 v. r. ir nuo Apreiškimo parapijos 
bažnyčios 6:30 v. r. Kelionės kaina 25 dol. Dalyvausime 
iškilmingose pamaldose Tautinėje šventovėje, kur yra ir 
mūsų Šiluvos koplyčia. Mišias aukos Brooklyno vyskupijos 
vyskupas Francis Mugavero. Iš Washingtono autobusas 
išvažiuos 5 v. popiet

Anksčiau užsisakę ir susimokėję gaus geresnes vietas. 
Informacijos reikalais skambinti: Marytei Shalins 296 - 
2244, arba Bill Kurnėtai — 846 - 3829.

Aušros Vartų parapijos tradi
cinė pavasario šventė įvyks 
gegužės 22, sekmadienį, tuoj po 
11 vai. sumos. Po pietų bus gausi 
loterija. Klebonas kun. Vytautas 
Palubinskas ir jo asistentas kun. 
Eugenijus Savickis kviečia visus 
parapiečius ir parapijos bičiulius 
gausiai dalyvauti ir paremti para
piją. Auka 20 dol.

Kapų lankymas bus birželio 4, 
šeštadienį. 10 vai. ryto bus pa
maldos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Brooklyne, po to bus 
lankomi lietuvių karių kapai Cy- 
press Hills kapinėse. Rengia ra- 
movėnai, šauliai, birutietės.

Apreiškimo parapijos tradi
cinė gegužinė bus rugpjūčio 7 
Kultūros Židinyje, kieme ir 
salėse.

Apreiškimo parapija ateina
nčiais metais mini 75 metų su
kaktį. Sukaktuvinis banketas bus 
gegužės 21 Kultūros Židinyje. 
Drauge bus paminėta ir klebono 
kun. Jono Pakalniškio kuni
gystės 50 metų sukaktis.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimas 
bus gegužės 28. Visi skyriai mok
slo metus baigs mokyklos patal
pose, o dešimto skyriaus išlei
stuvės ir vaišės bus vakare 
Kultūros Židinyje.

Branduolys kviečia į choreo
grafės ir šokėjos MargaretSalpu- 
kas originalių šokių koncertą, 
kuris įvyks gegužės 15 sekma
dienį, 2 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje, 570 Broome St., 
NYC. Margaret yra lietuviams 
gerai žinomo New York Times 
korespondento ir dailininko 
Agio Salpuko duktė. Ji šįmet bai
gia studijas Bemard Baruch ko
legijoje.

Marijos Karalevičiūtės-But- 
kienės eilėraščių knyga “Noriu 
grįžti prie Nevėžio” jau išspaus
dinta pranciškonų spaustuvėje. 
Knyga turi 120 pusi. Jos gyveni
mo trumpą istoriją aprašė pats 
vyras Vacys Butkys, o poezijos 
palikimą sutvarkė ir jį trumpai 
apžvelgė Paulius Jurkus. Velio
nės vyras knygą išleido jos prisi
minimui ir pagerbimui. Ji nepar
davinėjama, o tik dovanojama 
poezijos mėgėjams ir šeimos ar
timiesiems.

15 DIENŲ LIETUVOJE

Vyto Gerulaičio kelionių 
agentūra rengia ekskursiją į Lie
tuvą. Vilniuje ir kituose Lieti 
vos miestuose galės praleisti 15 
dienų. Grupė išvyksta rugpjūčio 
8, grįžta rugpjiūčio 29. Grupei 
vadovauja pats Vytas Gerulaitis.

Visais informacijos reikalais 
kreiptis: Vytas Gerulaitis 94-10 
Jamaica Avė., Woodhaven,, 
N.Y. 11421. Tel. 718847-5522.

Dana ir Edvardas Laukiai iš 
Fort Salonga, N.Y., visada pare
mia Darbininko spaudą. Už Jų 
paramą dėkojame.

Inž. J. A. Rasys, atnaujinda
mas prenumeratą, atsiuntė 50 * 
dol. Darbininkui palaikyti. 
Spaudos rėmėjui gili padėka.

A. Dzikas iš W. Hartford, 
CT, atnaujindamas net 3 me
tams prenumeratą, pridėjo ir 
spaudos reikalams 20dol. Ačiū.

Vytautas Šoliūnas, Lemont, 
II, atsiuntė dvigubą prenumera
tos mokestį. Ačiū už palaikymą 
mūsų spaudos darbų.

Vita Matyckienė, Warren, 
N.J., jau keletas metų prie me
tinės prenumeratos prideda ir 
spaudai po 20 dol. Dėkojame.

Algis Macelis iš Commack, 
Long Island, N Y, jau keletas 
metų papildą, metinę prenume
ratą po 20 dol. Ačiū mūsų auko
tojui.

Janina Hoff, Huntington, 
CA, patenkinta gražiu kalendo
rium ir mielai laukdama Darbi
ninko, siunčia 40 dol. Labai ačiū.

M. Mrozinskas, Middle 
Island, NY, vietoj metinės pre
numeratos atsiuntė mūsų spau
dai 40 dol. Dėkojame.

B. Garunkštis iš Rego Park, 
N.Y., apmokėdamas dvi prenu
meratas, dar pridėjo spaudai pa
remti 40 dol. auką. Jau eilė metų 
palaiko šią ’ gražią tradiciją. 
Nuoširdus ačiū.

K. Stasiukevičius, Newing- 
ton, Conn.,ir šiais metais ap
mokėdamas metinę prenumera
tą, pridėjo 50 dol. auką. Labai 
ačiū.

A.Kepalaitė, New York, 
N.Y., nepasitenkino eiliniu pre
numeratos mokesčiu, bet spau
dai palaikyti atsiuntė 50 dol. Ge
radarei dėkojame.

Dr. Jokūbas Stukas gegužės 
13 - 15 dalyvaus Antibolševild- 
nių tautų organizacijoje Wa- 
shingtone ir ten atstovaus ne Al- • 
tui, kaip skelbėme praeitame 
Darbininko numeryje, bet Vil
kui. Jis taip pat pasakys kalbą 
apie dabartinį gyvenimą Lietu
voje, apie pasikeitimus paskuti
nių kelerių metų bėgyje.

Bridges balandžio mėn. nu
meris išspausdintas ir išsiun-* 
tinėtas skaitytojams. Numeryje 
rašoma apie Lietuvos lankymą) 
rašo Lynne Kuderauskas, Algis 
Šilas rašo apie rezistencijos me
todus 1988 metais, apie senovės 
Lietuvos dievus rašo John Rakš* 
hys, astronomės dr. Lucy Žiurys 
atradimai. Apie Brooklynp 
Williamsburgo gyvenimą rašo 
Albertas Čižauskas, lietuvių 
liaudies pasaka, prisimenamas 
Žalgirio mūšis, lietuvių darželiai 
ir kita. Redaguoja Demie Jonai? 
tis, administruoja tėv. Petras 
Baniūnas. į

ATVYKSTA PAGILINTI * 
TENISO ŽAIDIMĄ

Gegužės 10 iš Lietuvos atvyki 
sta jauniausi teniso meisteriai —? 
Jūratė Mackevičiūtė iš Vilniaus 
ir Arūnas Čiplys iš Palangos. Jie 
dvi savaites Vyto Gerulaičio 
priežiūroje treniruosis teniso 
akademijoje Port Washingtone,
L.L,  ir 2 savaites Vyto Geru* 
laičio, Jr. vadovaujamame tenisą 
centre Floridoje. Teniso vadovai 
Lietuvoje nutrarė pakelti teniso 
lygį Lietuvoje. Taip paruošti, jie 
galės vykti į kitus kraštus rungty
niauti.

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor-. 
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju • gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bet 
ką.

Kainos prieinamos visiems 
darliams — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.
r- Skambinti: Algis Urbelis 718 
849 - 8093.

LITO INFORMACIJA
Balandžio 30 Lito bendrovės 

(Litas Investing Co., Ine.) direk
torių tarybos posėdis įvyko Mar- 
co Island, Florida, kur yra Lito 
keletas stambesnių nuosavybių.

Susirinkime dalyvavo direkto
riai: Vytautas Vebeliūnas — di
rektorių pirmininkas, dr. Jonas 
Ulėnas, Valdas Duoba ir Harry 
Knecht iš New Yorko, Kęstutis 
Biskis iš Chicagos ir dr. Vytautas 
Vygantas iš Dalias, Texas. Taip 
pat dalyvavo valdybos nariai: Vy
tautas Alksninis — viceprezi
dentas ir Viktoras Ralys — sek
retorius.

Dėl ankstesnių įsipareigojimų 
Chicagoje, atstovaujant Litui ka
syklų mašinų parodoje, susirin
kime nedalyvavo direktorius Si
mas Velonskis.

Direktorių taryba, apžvelgusi 
buvusią veiklą ir ateities komer
cinius kelius, nutarė kviesti vi
suotinį akcininkų susirinkimą 
š.m. birželio 24 d.. Tada Lito 
akcininkams bus pateikti darbų 
apžvalga bei ateities planai. Taip 
pat buvo nutarta — susirinkimui 
pasiūlyti, kad ateinančiai kaden
cijai vėl išrinktų tą, čia jau 
minėtą, direktorių tarybą.

New Yorko Maironio lituani
stinė mokykla mokslo metus bai
gia gegužės 28. Mokyklos abitu
rientų išleistuvės, užbaigimo ak
tas ir balius įvyks gegužės 29, 
sekmadienį, 7 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. Numatoma meninė 
programa, vaišės, šokiai, kuriem 
gros brolių .Kezių orkestras. 
Renginiu rūpinasi dešimtojo 
skyriaus tėvai, talkinant mokyk
los administratoriui Pranui 
Gvildžiui. Įeinant aukojama 15 
dol. Ypač kviečiami dalyvauti 
visi Maironio mokyklos abitu
rientai, buvę mokiniai, visas lie
tuviškas jaunimas.

Vydūno gimimo 120 metų su
kaktis bus paminėta ateinančių 
metų sausio mėnesio pradžioje 
drauge su Klaipėdos prijungimu 
prie Lietuvos. Rengia N.Y. šau
lių kuopa.

Kario žurnalo balandžio nu
meris išsiuntinėtas skaitytojams. 
Numeryje dr. Kazys Eringis 
tęsia lietuvių karių likimą sovie
tinės armijos gretų replėse, Karo 
mokyklos XIX laidos 50 metų su
kaktis, 9-to pėstininkų L. K. Vy
tenio pulko istorinė apžvalga, 
rašo J. V. Sūduvas, Jonas Abrai- 
tis — Ir vėl kariškoje tarnyboje, 
karinės žinios, spaudoje pa
sižvalgius, žvilgsnis į politiką, V. 
Senūta—Lenkų partizanų štabo 
likvidacija Paberžėje, Andrius 
Norimas — Savanorio sūnus, 
Tremties trimitas, mūsų miru
sieji. Žurnalą redaguoja Balys 
Raugas, administruoja Alfonsas 
Samušis.

Hiring! Federal government 
jobs in your area and overseas. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $15- 
68,000. Phone call refundable. 
602 838- 8885. Ex. 6057.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7 
dienas privačiame kurorte Pa
langoje. Čia Gintaro muziejus, 
'Birutės kalnas, 19 a. botanikos 
parkas ir saulės palydos garsiuo
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430 - 7272.

Išnuomojamas mažas kamba
rys su baldais Woodhavene, 
N.Y. Skambinti po 5 v.v. 718847 
- 7306.

Jei norite greit parduoti ar 
pirkti nuosavybę investavimui, 
atostogoms ar nuolatiniam apsi
gyvenimui Lake Worth, Palm 
Beach, Juno Beach ar Jupiter- 
Teguesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust Pro- 
perties Ine., Algis Petrulis. 
Tel.407 622 - 5000 arba vakarais 
407-747-5946.

Kun. Juozas Pragulbickas

KUN. JUOZO PRAGULBICKO 
85-TAS GIMTADIENIS

Balandžio 7, ketvirtadienį, 
kun. Juozui Pragulbickui‘klebo
nas kun. Petras Žemeikis su
ruošė gimtadienio vaišes Šv. Pe
tro ir Povilo lietuvių parapijos 
klebonijoje Elizabethe, N.J.

Kviestų svečių susirinko apie 
trys dešimtys. Tai ištikimiausi 
parapijos darbuotojai: parapijos 
tarybos nariai, draugijų puo
selėtojai. Jie užtraukė ne tik 
“Happy Birthday” mūsiškiam 
Father Joe, bet linksmiausiais 
balsais prasiveržė ir “Ilgiausių, 
metų” mūsų kunigėliui Juozui. 
Visas iškilmes klebonas kun. Pe
tras Žemeikis nufilmavo į vaizda
juostę.

Kun. Juozas šioje parapijoje 
praleido 35 metus. Jis be galo

BAY0NNE, N.J.

„Kun. kleb. Albertas J. Ma
tulis •

SVEIKINAME 
SUKAKTUVININKĄ

Mums labai gerai žinomas Šv. 
Mykolo Arkangėlo lietuvių para
pijos — Bayonne, N.J. klebonas 
kun. Albertas J. Matulis—jubi
liatas, kunigu įšventintas prieš 
30 metų, t.y. .1958.V.31, kaip ir 
jo ordinaras J. E. Theodore E. 
McCarrick, Ph. D., Nevvarkoar
kivyskupas.

Mūsų uolusis, sukaktuvinin
kas kleb. kun. A. J. Matulis savo 
30-ties metų kunigystės jubiliejų 
kartu švęs 1988. V.31 su arkiv. 
McCarrick Seton Hali universi- 

PA VASARIO BALIUS
IR MAIRONIO MOKYKLOS ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS

BUS
Kultūros Židinyje gegužės 28, ėeštadlenj, 7:30 v.v. 
Baigimo Aktas. Vakarienė Ir Šokiai

GrosBROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Ypač kviečiami buvę lituanistinės mokyklos mokiniai 

Bilieto kaina — 15 dol. asmeniui.

Stalų ir pavienių bilietų užsakymus priima:
VIRGIUI A REMEZ1ENĖ - 718 740-1526

dėkingas, kad gali patarnauti pa
storacijos reikaluose rūpestingo 
klebono kun. Petro Žemeildo 
globoje.

Kun. Juozas savo kalboje pri
siminė, kaip jaunu kunigu būda
mas Žemaitijoje gavo parapiją 
klebonauti. Jam į šeimininkes 
atėjo jo aštuoniolikmetė sesuo. 
Jau buvo karo metas, ir kone kas 
vakarą ar tai rusų ar vokiečių ka
rininkai prašėsi pietums ar vaka
rienei.

Susirinkę mieląjį kun. Juozą 
pasveikino su geriausiais linkėji
mais, dovanomis. Gražius pietus 
paruošė bei patarnavo trys dar
bščios šeimininkės, o vaišių pa
baigai raguolį iš Chicagos at
siuntė kun. Juozo giminės.

M.

tefo seminarijos istorinėje ko
plyčioje — So. Orange, N.J.

Keletas datų iš mūsų Jubiliato 
pastoracinės veiklos: jis savo ku
nigišku uolumu ir savo labai spa- 

’rčiai augančios parapijos talka 
1974 m. pastatė modernią klebo
niją, 1977 m. bažnyčią i 1982 m*.
— saulės energija apšildomą pa
rapijos salę, kuri jau greitai susi
lauks antrojo aukšto.

• Mūsų klebonui kun. A. J. Ma
tuliui ir aukščiau minėtam arki
vyskupui — abiem Jubiliatams 
linkime visokeriopos palaimos ir 
ilgiausių metų!

Vyt. Žarėnas

Ieškoma pirkti rašamoji 
mašinėlė su lietuviškais ženklais 
(akcentais). Skambinti (718) 386
- 4151. Galima skambinti iš ryto 
prieš 8 vai. A. M.

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G. ’t. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8808/F rugpljūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami ga
lėsite apžiūrėti Kauno ir apylin
kių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
tai pat praleis 3 dienas Olandijo
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip
tis: 10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 

7227.


