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BELGIJOS PADĖTIS SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Chruščiovo laikais kas dieną uždarė 150 bažnyčių

70 procentų Sovietų Sąjungos 
gyventojų yra tikintys. Iš jų 30 
milijonų yra stačiatikiai. Taip 
tvirtino sovietinės vyriausybės 
narys Religijų reikalų tarybos 
pirmininkas Konstantinas Cha- 
rčevas, kovo pabaigoje susitikda-

bažnyčių per vieną dieną. Nuo 
65-tų iki 85-tų metų buvo užda
rytos 1,300 bažnyčių. Pastaruoju 
metu, — pranešė Charčevas, — 
esą atidarytos iš viso 6,800 
bažnyčių, kurių 57 yra Maskvo
je. Apie tūkstantį parapijų reika-

Savaitės
įvykiai

SU RYŽTU PASITINKAME JUBILIEJINIUS METUS
Iš Lietu vos. Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 73

Sov. S-goj iki šiol kruopščiai 
vykdytus draudimas kritikuoti 
vieną jos kūrėjų Leniną jau 
pradėtas naikinti. Balandžio 
mėn. Sovetskaja kultūra žurna
las paskelbė istoriko Nikolai P. 
Popov straipsnį, įrodinėjantį, 
kad per didelis galios sukoncen
travimas komunistų partijoj 
buvo pradėtas Lenino ir kai tai 
nurodė Stalinui kelią sukurti pa
vyzdingą totalitarinę valstybę. O 
gegužės mėn. Novy M ir žurna
las paskelbė žymaus žurnalisto 
Vasily Saljunin straipsnį, tvirti
nantį, kad Leninas pateisino te
rorą valstybę kuriant ir kad pri
verstinio darbo stvyldos ir bruta
li žemės kolektyvizacija buvo 
pradėtos naudoti Lenino ir pa
ruošė dirvą po jo mirsties seku
siam taerorui. Lenino valdymo 
metu slaptosios policijos, arba 
Čekos kūrėjas Feliks E. 
Dzeržynski darbo stovyklas 
pradėjo naudoti kaip darbo jėgos 
išnaudojimą valstybės ūkininiam 
uždaviniam vykdyti, J darbo sto
vyklas iš pradžių buvo siunčiami 
revoliucijos priešai, paskui gali
mi priešai, o vėliau ir kiti kaip 
darbo jėga krašto ūkiniam užda
viniam vykdyti.

Afganistano prezidentas Naji- 
bulah savo į. T. pasakytoj kalboj 
pagrasino prašyti Sov. S-gą 
atidėti jos karių atitraukimą, jei 
Pakistanas ir toliau aprūpins 
ginklais Afganistano partizanus.

JAV, Britanija ir Vakarų Vo
kietija pagal Times of London 
pradėjo pasitarimus su Iranu Li
bane laikomiem įkaitam išlai
svinti.

Danija ir JAV susitarė, kad 
Nato karo laivai galės įplaukti į 
Danijos uostus be jokių pareiški
mų apie jų apsiginklavimą.

Sov. S-ga pakeitė ligšioline 
savo politiką Izraelio atžvilgiu ir 
sutiko, kad jos užsienių reikalų 
ministeris Ševardnadzė tartųsi 
su Izraelio min. pirmininku Yit- 
zhak Shamir.

Salvadore per ten vykstantį 
pilietinį karą žuvo 70,000 žmo
nių. Jo prezidentas Jose Napo- 
leon Duarte atvyko į JAV gydy
tis. Jis buvo operuotas, bet dėl 
kepenis palietusio vėžio jo svei
katos būklė nėra šviesi.

JAV gynybos sekretorius 
Frank’C. Carlucci paragino Ja
poniją daugiau prisidėti prie JAV 
karinių bazių išlaikymo Japoni
joj.

Alžyre vyksta arabų valstybių 
galvų konferencija palestiniečių 
sukilimui Izraelio okupuotose 
arabų žemėse aptarti.
. Izraelio gynybos sekretorius 
Yitzhak Rabin slaptai tarėsi su 
palestiniečių vadais okupuotose 
arabų žemėse palestiniečių suki
limui užbaigti.

Indijos gyventojų skaičius ka
smet paauga 16 mil. žmonių ir 
šiuo metu jos gyventojų skaičius 
peržengė 800 mil.

Izraelio kalėjimai yra perepil- 
dyti administraciniu būdu sulai
kytais per 10,000 palestiniečių. 
Daugiau kaip 2000jų yra laikomi 
Negev dykumoj palapinėse, kur 
karštis dažnai siekia 120 F. laip
snių.

Buvę skirtingų pažiūrų val
stybės sekretoriai Henry Kissin- 
ger ir Cyurus Vance Foreign Af- 
fairs išspausdintu bendru straip
sniu paragino abi partijas atstaty
ti JAV užsienio politikos vienin
gumą.

LKB KRONIKOS NRl'73 
PASITINKANT

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 73 išleistas oku
puotoje Lietuvoje 1987 kovo 19, 
šv. Juozapo dieną. Tokią dieną 
1972 pasirodė ir pirmasis Kroni
kos numeris.

Šiame numeryje spausdina
ma: Šeši šimtai metų klūpo, Vie
nybė ar vergavimas, Dėkojame, 
Sveikiname ir dėkojame už 
auką. Kratos ir tardymai, Mūsų 
kaliniai, Žinios iš vyskupijų, So
vietinėje mokykloje, Nauji po
grindžio leidiniai.

Numeris turi 40 mašinėle 
rašytų puslapių. Iš originalo per
rašė Lietuvių Informacijos,Cen
tras ir jį paskleidė laikraščių re
dakcijoms ir kitiems informaci
jos centrams.

tautinio “savarankiškumo” epo
chomis.

Kiekvienas blaiviau mąstantis 
lietuvis jauste jaučia, kad isto
rinė tiesa nėra partinių propa
gandistų pusėje.

Prof. Šalkauskio pažiūra

1939 m. apibendrindamas Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
minėtą Lietuvos krikšto 550 
metų sukaktį, prof. S. Šalkauskis 
rašė: “Nejaugi nubaudę savo vie
ną kartą pavėlintu krikštu, mes 
dabar pasiskubinsime atsisakyti 
nuo jo geradares tik todėl, kad ta 
linkme eina civilizuotų tautų de
kadansas ? Tai būtų panašu į tą 
pasakos kvailį, kuris per vestu
ves raudojo, o per laidotuves 
kvatojo.”

ir nutautinti Lietuvą priimtume 
su visuotinu susižavėjimu ir 
džiaugsmu.

ŠEŠI ŠIMTAI METŲ 
KLŪPO

Amžių Tėvo meilė globia 
Salį Nemuno — Neries, 
Po lietuviška pastoge 
Jau nauja ugnis žėrės.

Ten, kur ošė girios žalios, 
Degė ugnys aukurų, 
Kristaus kryžių bokštai kelia, 
Neįveikiami audrų.

Neišraus pikčiausi vėjai, 
Kristaus meilės tau gyvos! 
Tu pasaulį nugalėjai, 
Tu — Valdovas Lietuvos!

Kryžiaus ženklu pažymėti, 
Klūpo šimtmečiai šeši... 
Kryžius padeda laimėti, 
Jei su Jėzum jį neši.

Žengiam kryžių apkabinę 
Džiaugsmo ir kančių kelia, 
Niekad jo neišsigynę, 
Tikim! Dievas neapleis!

Pradėjome 1987-sius Jubilieji
nius metus. Kokiomis nuotaiko
mis pradeda Jubiliejų katalikiš
koji Lietuva?

Ryžtas, ištikimybė, nežiūrint 
bedieviškos klastos. Nors ir 
pavėluotai priimtas katalikiškas 
krikštas apsprendė mūsų tautos 
likimą per praėjusius 600 metų. 
Suvėlintas krikštas sąlygojo len
kų tautybės dvasininkų per di
delę įtaką Lietuvos bažnytinia
me ir kultūriniame gyvenime.

Ant katalikybės pagrindų 
subrendo tautinis atgimimas

Bet kartu toji pati katalikybė 
savo universalumu ir pagarba 
tautinėms kultūrinėms ver
tybėms buvo tas pagrindas, ant 
kurio praėjusio šimtmečio ca
rinės Rusijos teroro aplinkoje su
brendo ir bujojo mūsų tautinio 
atgimimo judėjimas.

Šiandien, minint Lietuvos kri
kšto jubiliejų, tos pat Ruisijos 
naujosios imperijos nemeilinga
me glėbyje, turime semtis išim
ties iš praėjusių šešių šimtmečių 
istorinės patirties ir ypač iš 
praėjusio šimtmečio pabaigos 
katalikiškosios Lietuvos kovų ir 
pergalių.

Kaip žiūri ateistai j krikštą
Primityvusis bedieviškasis 

materializmas kurį taip uoliai pa
siruošimo jubiliejui metu propa
guoja LKP CK lektorius J. Saka
lauskas, katalikiškąjį krikštą laiko 
Lietuvos nelaimių pradžia, o ru
siškąsias okupacijas — tiek 
praeito šimtmečio tiek ir šio,

Bedieviai nori, kad 
raudotume dėl krikšto

Valdiški bedieviai norėtų, kad 
mes prisimindami prieš 600 
metų Lietuvos priimtą krikštą 
raudotume (o juk katalikiškasis 
krikštas sulaikė “palaimingą” su
siliejimą su didžiąją pravoslaviš
kąja rusų tauta, kurios didžius 
gyvenamus plotus valdė Didieji 
Lietuvos kunigaikščiai).

Šių dienų bedieviai taip pat 
norėtų, kad carinės Rusijos ir 
šiandieninės Rusijos, imperijos 
valdovų pastangas nukatalikinti

Ateisto filosofo pažiūros
Valdiškos bedievybės pažiūrų 

nepagrįstumą pripažįsta ir blai
viau mąstantieji tarybiniai ty
rinėtojai. Šių metų sausio pabai
goje Vilniuje Respublikinėje bi
bliotekoje buvo suruošta mok
slinė konferencija, skirta kri
kščionybės įvedimo Lietuvoje 
600 metų sukakčiai.

Konferencijoje kalbėjęs filoso
fas B. Genzelis taip įvertino kri
kščionybės įvedimo reikšmę 
Lietuvai: kultūrinėje plotmėje 
— krikščionybės įtaka teigiama: 
Lietuvai pasidarė prieinami kri
kščioniškųjų Vakarų Europos 
tautų sukaupti kultūriniai lobiai: 
politinė reikšmė — buvusi nei
giama dėl padidėjusios lenkų 
tautinės įtakos (nors buvo nu
tylėta, jog katalikiškasis krikštas 
sumažino Lietuvos surusėjimo 
pavojų), o religinėje plotmėje — 
katalikiško Lietuviškos krašto 
reikšmę ateistas filosofas garbin
gai atsisakė įvertinti, nes kaip 
bedieviškos materialistinės pak
raipos filosofas, jis negalėsiąs to 
objektyviai įvertinti.

mas su Komunistų Partijos aukš
tosios mokyklos Maskvoje dėsty
tojais.

Pranešimas apie šį aukšto ly
gio susitikimą Maskvoje buvo 
paskelbtas rusų kalba Paryžiuje 
leidžiamo savaitraščio “Ruskaja 
Misi” numeryje. Charčevas, be 
to, tvirtino, kad apie 20 -30 pro
centų mirusiųjų kasmet yra lai
dojami su religinėmis apeigo
mis. Iš to galima spręsti — anot 
Charčevo, — kaip giliai religinis 
tikėjimas yra išsilaikęs žmonių 
sąmonėje, nes, kol gyvi, žmonės 
dažnai bijo viešai išpažinti savo 
tikėjimą.

Charčevo žiniomis, apie 30 
procentų vaikų Sovietų Sąjungo
je yra krikštyjami. Religijų reika
lų tarybos pirmininkas pri
pažino, kad daugeliui religinis 
mokymas sudaro rimtą proble
mą. Dėl to Centrinėje Azijoje 
veikia šimtai slaptų muzulmonų 
maldos namų ir religinių mokyk
lų.

Kalbėdamas apie Lietuvą, 
Charčevas pažymėjo, kad Lietu
voje, jo žiniomis, kasmet yra ka- 
tekizuojami apie 20 tūkstančių 
vaikų... (ČiaCharčevas, žinoma, 
skaičius labai sumažino...)

Išreiškė savo susirūpinimą 
ypač vadinamų sektų plitimu. 
Priminė religinių persekiojimų 
Sovietų Sąjungoje šeštajame 
mūsų amžiaus dešimtmetyje sta
tistinius duomenis. Chruščiovo 
valdymo laikotarpyje nuo 61-mų 
iki 64-tų metų iš 20-ties tūksta
nčių bažnyčių 10 tūkstančių 
buvo uždarytos. Buvo uždaroma 
iki šimto penkiasdešimties

lauja, kad jų bažnyčios būtų vėl 
atidarytos. Charčevas džiaugėsi, 
kad Maskvoje dar nė viena para
pija nesikreipė su tokiu prašy
mu. įvairiose Maskvos ligo
ninėse, — pareiškė Charčevas, 
— trūksta apie dvidešimties 
tūkstančių slaugytojų. Šias vie
tas — jo nuomone — galėtų 
užimti artimo meilės seserys vie
nuolės.

Maskvos vyriausybės atsakin
gas pareigūnas pažymėjo, kad 
panašų pasiūlymą sovietų 
valdžiai yra padariusi garsioji 
vienuolė Motina Teresė iš Kal
kutos.

Tarp kitų religinių duomenų 
Charčevas suminėjo, kad per 70 
metų Sovietų Sąjungoje buvę iš
spausdinti 350 tūkstančių Šven
tojo Rašto egzempliorių. Šimtas 
tūkstančių buvę išspausdinti da
bar stačiatikių Bažnyčios rūpe
sčiu, minint "Krikšto” tūkstant
metį. Kiti 200 tūkstančių egzem
pliorių buvo atsiųsti iš Švedijos 
užsienyje gyvenančių baptistų 
iniciatyva.

(nukelta į 2 psl.)
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Demonstracijose birželio 12 Battery Park, Manhattane, Lietuvių grupė su iškeltomis 
lietuviškomis vėliavomis. Demonstracijos rengtos prisiminti didžiuosius birželio mėne
sio trėmimus. Nuotr. L. Tamošaičio

EUROPOS PARLAMENTE JSTEIGTA 
VEIKSMINGA “PABALTIJO GRUPĖ”

Pabaltiečių informacijos biu
ras Strasbourge gegužės 21 pra
nešė, kad Europos Parlamente 
.buvo įsteigta grupė Pabaltijo rei
kalams (Baltic Inter-group), ku
rią sudaro įvairių frakcijų parla
mentarai. Grupė stengsis page
rinti padėtį Pabaltijo šalyse ir tuo 
padėti įgyvendinti Helsinkio su
sitarimų principus.

Nuo pat Europos Bendruo
menės įsteigimo ji stengiasi 
užtikrinti taiką bei laisvę Euro
poje ir sustiprinti bendradarbia
vimą tarp europiečių nepaisant
juos skiriančių politinių barjerų. 
Šiuo metu Europos Bendruome
nei priklauso 12 vidurio bei va
karų valstybių, bet jos veikla api
ma visą Europą, siekiant poli
tinės, ūkinės ir kultūrinės 
padėties pagerinimo.

Savo 1983 ir 1987 metais 
priimtose rezoliucijose Europos 
Parlamentas pareiškė, kad Pa
baltijo valstybėąse buvo pažeista 
laisvo apsisprendimo teisė ir 
žmogaus teisės. Baltic Inter- 
graoup sieks, kad tos teisės būtų 
įgyvendintos. Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Tuo tikslu parla
mentarai veiks Europos Parla
mente, Strasbourge, Briuselyje 
ir Liuksemburge, bei tam Parla
mentui priklausiančių valstybių 
parlamentuose; užmezga po
kalbį su tiesioginiai atsakingais 
politikais; informuos apie Pabal
tijo valstybes ir rinks dokumen
tus.

Baltic Intergroup pirminin
kas Europos Parlamento yra Dr. 
Hans-Joachim Seeler, socialistų 
funkcija (SPD.V. Vokietija), Ly

giateisiai vicepirmininkai: Gu
stavo Šeiva, krikščionis demok
ratas (Demokratia Cristiana, Ita- 
lia); Guy Guermeur “golistas” 
(Demokratinis atsinaujinimo 
sąjūdis, R. P. R., Prancūzija); 
Christopher Beazley, Europos 
demokratų frakcija (Conservati- 
ve Party,D.britanija); Jorgen 
Brondlund Nielsen, Liberalų 
frakcija (Venstre, Danija).

Baltic Intergroup generalinis 
sekretorius yra Algis Klimaitis. 
Adresas: Baltic Intergroup, F- 
67240 Grikes (pres. Strasbourg), 
6, rue du Muguet, Tel. ir telefax: 
88-72-37-33.

(Elta)

Irano pirmasis min. pirmi
ninkas Mahdi Bazargan apkalti
no ajatolą Khomeini paranoišku 
despotizmu ir bendradarbiavi
mu su Izraeliu. Jis turi daug vi
duriniosios klasės šalininkų ir 
yra pakenčiamas kaip oficialios 
opozicijos atstovas.

KIEK BUVO SOVIETŲ 
KARIŲ AFGANISTANE

Sovietų Sąjungos kariuomenės 
generalinio štabo viršininkas 
maršalas Akhromeev pirmą kar
tą viešai pranešė, kad, prieš so
vietam pradedant trauktis iš Af
ganistano, šiame krašte buvo iš 
viso šimtas tūkstančių trys šimtai 
raudonosios armijos karių.

Šis praneštas - skaičius tik 
nežymiai skiriasi nuo Vakaruose 
padaryto apskaičiavimo, pagal 
kurį Afganistane buvę iš viso 
apie 115-ka tūkstančių sovietinių 
karių.

Kaip žinoma, sovietų okupa
cinės kariuomenės daliniai 
pradėjo palaipsniui trauktis iš 
Afganistano gegužės 15 dieną. 
Manoma, kad nuo tos dienos iš 
krašto pasitraukė apie 10,000 
raudonarmiečių.

Prieš kelias dienas kitas sovie
tų generolas — Lizitchev — taip 
pat pirmą kartą pripažino, kad 
nuo sovietų kariuomenės įsi
veržimo į Afganistaną prieš dau
giau negu aštuonierius metus, 
ginkluotuose susirėmimuose su 
laisvės kovotojais žuvo iš viso 
13,300 raudonarmiečių, 311 yra 
dingusių ir daugiau nei 35,000 
buvo sužeisti.

Sovietam pradėjus trauktis iš 
"kai kurių Afganistano miestų, 

Kabulo režimo kariuomenei ne
pajėgiant be sovietų pagalbos jų 
išlaikyti, miestus vieną po kito 
užima laisvės kovotojai.

TRYS LIETUVIAI BANDĖ 
PABĖGTI j SUOMIJĄ

Užsienio spaudos agentūrų 
žiniomis, tragiškai pasibaigė tri
jų jaunų lietuvių bandymas 
pabėgti į Suomiją. Broliai Meči
slovas ir Gintaras Tarasevičiai ir 
Ričardas Andrijauskas, kilę iš 
Kauno, gegužės 25 dieną buvo 
sovietinių sargybinių susekti ir 
areštuoti Karelijoje, prie pasie
nio su Suomija.

Pagal turimas iūformacijas, jie 
buvo tuoj nugabenti į Leningra
do kalėjimą. Spaudos agentūros 
rašo, kad Mečislovas ir Gintaras 
Tarasevičiai ir Ričardas Andri
jauskas dalyvavo įvairiose pasta
ruoju metu Lietuvoje įvykusiose 
demonstracijose.

Jų bandymą pabėgti į Suomiją 
nulėmęs paties vidaus reikalų 
ministro Žemgulio įspėjimas, 
kad už jų veiklą jiem gręsia pa
traukimas teismo atsakomybėn.



Savaitės 
įvykiai

Irano armijai paskutiniu 
metu patyrus pralaimėjimų kare 
su Iraku, ajatola Khomeini vyr. 
kariuomenės vadu paskyrė par
lamento pirmininką hojatolislam 
Hashemi Hafsanjani, kuris atvi
rai pripažįsta, kad Iranas dėl 
ginklų trukumo negali laimėti 
karo su Iraku.

Libano šiitų Amai milicijos 
vadas Nabih Berri įsakė milicijai 
palikti Beirutą ir vykti į pietinį 
Libaną kovoti prieš Izraelį.

Valst. sekr. Shultz vėl aplankė 
Art. Rytų valstybes, įtikinėda
mas pradėti pasitarimus taikai 
Art. Rytuose įgyvendinti, bet ir 
šį kartą savo plano rėmėjų, išsky
rus Egipto prezidentą Hosni 
Mubarak, nesurado.

Italijos ministerių kabinetas 
sutiko priimti iš Ispanijos iš
tremtus JAV 72 karo lėktuvus. 
Šį nutarimą turės dar patvirtinti 
parlamentas.

Kubos prezidentas Fidel Ca- 
stro pažymėjo N.Y. arkivysku
pui kardinolui John O’Connor 
paleisti iš kalėjimų 385 politinius 
kalinius. Tada jo kalėjimuose pa
siliktų dar 44 polit. kaliniai.

Valst. sekr. Shultz įspėjo 
Izraelį, kad jis dėl tebetęsiamos 
arabų žemių okupacijos yra at
sidūręs akligatvy, bet jo min. 
pirmininkas ir toliau atkakliai 
priešinasi taikos siūlymams.

Izraelio Aukšč. teismas suti
ko, kad JAV pilietis palestinietis 
Mubarak E. Awad už civilinio 
pasipriešinimo veiklos rėmimą 
gali būti deportuotas. JAV įspėjo 
Izraelį, kad jo deportavimas pa
kenks Izraelio prestižui.

Sov. S-gos sprogmenim pak
rautas traukinys sprogo Arzamas 
stoty ir užmušė 73 žmones. Keli 
miesto kvartalai buvo sulyginti 
su žeme ir 230 žmonių buvo 
sužeisti.

Maskvos miestas išleido tai
sykles, leidžiančias taikingas de
monstracijas. apie 60 neoficialiai 
Demokratinei unijai ir kitiem 
sąjūdžūiam priklausančių žmo
nių, reikalaudami laisvės Gorkio 
gatve žygiavo į Kremlių, bet prie 
Kremliaus aikštės policijos buvo 
mandagiai sulaikyti.

Birželio 5 cable TV demon
struojamu filmu grupė tarptauti
nių teisėjų, išklausę kompeten
tingų liudininkų,priėjo išvados, 
kad nėra pakankamai duomenų 
apkaltinti Austrijos prezidentą 
Kurt Waldheim už jo veiksmus 
tarnaujant Hitlerio armijoj.

Austrijos prezidentas Kurt 
VValdheim buvo iškilmingai 
priimtas Saudi Arabijos karaliaus 
Fahd ir apdovanotas aukščiausiu 
Saudi Arabijos ordinu.

Pakistano prezidentas Mo- 
hammad Zia ul-Haq paleido par
lamentą ir atstatė ministerių ka
binetą už krašte įsigalėjusią ko
rupciją. Naujus rinkimus 
pažadėjo įvykdyti per 90 dienų.

T .ietuvos Jaunimo Teatras iš New Yosrko rengiasi išvykti į Maskvą, prisipirkę įvairios 
elektronikos aparatų.E Kennedy aerodromo jie išvyko birželio 3. Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS PASIUNTINYE 
PAREIŠKIMAS

Pakeldamas į kardinolus 
Kaišiadorių diecezijos apaštališ
kąjį administratorių vyskupą 
Vincentą Sladkevičių, Šv. Tėvas 
dar kartą parodė savo palankumą 
Lietuvai ir ypatingai dėmesį jos 
Bažnyčios reikalams.

Šis istorinis įvykis turi būti vi
siems lietuviams nauju akstinu 
stovėti dar arčiau savo tautos ir 
dar ryžtingiau ginti Lietuvos 
Bažnyčios ir tikinčiųjų teises.

Tegul patys nuoširdžiausi 
sveikinimai pasiekia mūsų kardi
nolą Vincentą Sladkevičių, ku
riam reikia karštai palinkėti, kad 
jis, visų lietuvių padedamas, 
galėtų pilnai atlikti Ganytojo mi
siją Lietuvos žemėje.

Šia džiaugsmingą valandą pri
simename visus tuos, kurie ke
nčia nuo svetimųjų persekioji
mų, kad mes galėtume laisvai 
gyventi ir tikėti.

ėS PRIE SV. SOSTO

Lietuvių ir lenkų 
intelektualų pokalbis

■ Romoje
Lietuvos Pasiuntinybė prie 

Šv. Sosto praneša, kad š.m. ba
landžio mėn. 30 d. ir gegužės 
įnėn. 1 d. Romoje lietuvių inte
lektualų grupė susitiko su lenkų 
intelektualų atstovais, atvyku
siais iš Lenkijos.

Draugiškų ir atvirų diskusijų 
metu buvo nagrinėjami įvairūs 
abi tautas liečiantys klausimai. 
Buvo nutarta imtis konkrečių 
priemonių lietuvių ir lenkų tau
tų santykiams gerinti. Tuo tikslu 
susitikimo dalyviai nutarė pa
našius pasikalbėjimus tęsti ir 
ateityje.

-o-
Lietuvos Pasiuntinybė šia 

proga pažymi, kad lietuvių ir 
lenkų santykių visiškam sutvar
kymui pirmoji ir būtiniausia są
lyga yra mūsų kaimynų palankus 
nusistatymas Lietuvos sostinės 
klausimu.

Iš Lietuvių Katalikų
(atkelta iš 1 jjsl.)

Bažnyčios Kronikos

Objektyvumui nėra 
sąlygų

Lietuvos katalikai žino, kad 
tokiam objektyviam įvertinimui 
šiandieninėje bedievių valdo
moje Lietuvoje nėra sąlygų, ne
paisant visų M. Gorbačiovo skel
biamų persitvarkymų ir “viešu
mo” kompanijų.

Jubiliejinių metų pradžioje 
Lietuvoje lankėsi naujasis Mask
vos RRT pirmininko pavaduoto
jas katalikų reikalams Kuzneco- 
vas. Tai — kadrinis saugumietis, 
septynetą metų dirbęs tary
binėje pasiuntinybėje Italijoje. 
Nepaisant inteligentiškos šypse
nos, jo vizitas nieko gero nežada 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai:',^/

Maskvos Kuznecovas vėl 
gąsdina vyskupus

Kuznecovas mėgino įtikinti 
Lietuvos vyskupus, kad jų svar
biausia- pareiga — sulaikyti tiki
nčią liaudį nuo kovos už tikinčių-: 
jų teises. Klaipėdos katalikai esą 
galį pilnai būti laimingi ir neat- 
gavę neteisėtai iš jų atimtos, 
pačių tikinčiųjų pastatytos 
bažnyčios. Užteksią senosios 
bažnytėlės rekonstrukcijos.

Vyskupai Vincentas Sladke
vičius ir Antanas Vaičius, galėsią 
vykti į Vatikano konferenciją, 
kurių nariais jie yra, posėdžius 
tik tada kai sutiksią pasitarnauti 
ir bedieviškai valdžiai aktyviau 
įsijungdami į “taikos šalininkų” 
judėjimą. Naujasis maskviškis 
“katalikų globėjas” nerimavo dėl 
vienuolijų veiklos aktyvumo 
Lietuvoje su nerimų klausinėjo, 
ar neveikianti Lietuvoje ‘ Opus 
Dei" organizacija?

Gąsdina ir kunigų 
seminarijos rektorius

Kauno kunigų seminarijos 
rektorius, grįžęs iš pasitarimų 
Maskvoje, pranešė klierikams

“Buldozerinio tipo 
ateistai”

Prelegentas priminė eilę nei
giamybių šiuolaikinio kovingojo 
ateizmo. Paminėjęs ateistų 
pamėgtą terminą — religinis ek
stremizmas— fil. m. dr. B. Gen
zelis tvirtino, jog religinį ekstre
mizmą pagimdė ateistinis ek
stremizmas. Taip pat pabrėžė, 
kad Lietuvos kultūrai padarė 
daug žalos tarybinės santvarkos 
metais kultyvuotas “buldozeri
nis ateizmas’, kai brutaliu būdu 
buvo naikinami religinio meno 
paminklai, — Lietuvos pakelių 
kryžiai, koplytėlės irkt., “buldo
zerinio tipo ateizmas” neretai 
buvo propaguojamas valdžios 
iniciatyva leidžiamojo ^tei
stinėje propagandinėje ~ lite
ratūroje.

Objektyvaus leidinio 
nesugebėjo parengti

“Minties” leidyklos darbuoto
jas Antanas Rybelis mėgino 
prieštarauti, kad tokio pobūdžio 
ateistinė literatūra nebuvo 
leidžiama, tačiau pats pripažino, 
kad objektyvaus istorinių doku
mentų rinkinio apie Lietuvos 
krikštą leidykla nesugebėjo pra
stumti pro bedieviškos cenzū
ros barjerus.

Teko pasitenkinti pokario me
tais aršaus ateisto prof. Pakarki io 
paruoštu tendencingai paringtų 
popiežių, skelbiančių prieš pa
goniškąją Lietuvą kryžiaus ka
rus, bulių ištraukų rinkiniu. 
Kaip beveik vieningai sutarė 
konferencijos dalyviai, toks ne
pilnas, tendencingas leidinys 
tikrai nepasitamaus objekty- 
viams ir krikščionybės reikšmės 
mūsų tautos istorijos įvertini
mui.

MOTINA TERESĖ 
LENKIJOJE

Žmonių meilės apaštale 
Motina Teresė tris dienas 
lankėsi Lenkijoje. Varšuvoje 
ji pasimatė su krašto katalikų 
Bažnyčios primų kardinolu 
Glemp ir dalyvavo mišiose, 
kurių metu kelios jos įsteigtos 
artimo meilės seserų misijo- 
nierių kongregacijos narės pa
darė vienuolinius įžadus.

Motinos Teresės įkurta se
serų misijonierių vienuolija 
dabar visame pasaulyje turi 
apie tris tūžkstančius penkis 
šimtus narių, iš kurių pusė yra 
indės. Jos apaštalauja apie aš
tuoniasdešimtyje kraštų tarp 
pačių vargingiausių žmonių.

Lenkijoje jau veikia trys 
Motinos Teresės vadovauja
mų žmonių meilės apaštalių 
namai — Chorzowe, Sčečine 
ir Varšuvoje. Juose dirba apie 
70 lenkių seserų vienuolių.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, East 
Northporth, N.Y. 1173*. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 jlamalca Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson 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, Ra., 
33706.-813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasatiena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
-9393. " x .

JUOZO ANDRIUŠIO Reai Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmoj 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Jubiliejinių metų pradžioje, kad 
Maskva net grasinanti uždaryti 
paskutiniąją kunigų seminariją 
dėl trijų priežasčių.

1. Dalis klierikų priklausanti 
vienuolijoms;

2. Seminarijoje veikiančios 
antitarybinės organizacijos (vi- 
cerektoriaus nuomone, tokia 
klierikų vienybę skaldanti anti
tarybinė organizacija susidedan
ti iš klierikų viešai padariusių ab
stinencijos pažadus.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking 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 - 5156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. VVICN-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 - 1G 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

3. Seminarijoje esanti gyva NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimlni- 
lietuviška dvasia. Seminarija esą mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WN YM1330 AM. Pirmad.
nors ruošia klierikus tik Lietu
vai, turėtų būti labiau interna
cionalinės dvasios, t.y., reikėtų 
praskiesti klierikų ir dėstytojų 
gretas neaiškiomis bet už tai be
dieviškai valdžiai labiau atsida
vusiomis asmenybėmis.

Tai tik keli štrichai^ likudijan- 
tys, kokioje padėtyje šiandien 
yra Lietuvos Katalikų Bažnyčia, 
švenčianti savo įsikūrimo 600 
metines.

Kas buvo prieš 100 metų?
Prieš 100 metų Lietuvos kri

kšto 500 metų sukaktis buvo mi
nima panašiai sunkiais carinės 
priespaudos metais 1887 metais 
Jubiliejus pateko į tarpą dviejų 
atmintinų datų: 1886 m. 
Kęstaičių ir 1887 m. Kražių sker
dynių. Nepaisant anų lancų 
skaudžių išbandymų, Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje per pastarąjį 
100 metų nepaprastai išaugo, su
stiprėjo, tiek organizaciniai — 
sukurta Lietuvos Bažnytinė pro
vincija, tiesiogiai priklausanti tik 
apaštalų sostui; tiek ir dvasinėje, 
kultūrinėje srityje — katalikybė 
dar giliau suleido šaknis lietuviš
kų širdžių dirvoje.

Jubiliejaus metai — 
džiugus metai *

Tikime, kad nepaisant 
skaudžių dabartinio laiko išban
dymų Dievas leis katalikybei 
Lietuvoje stiprėti ir bręsti ir pra
sidedančiame septintajame kri
kščioniškos Lietuvos šimtmety
je. Todėl nepaisant nelengvų są
lygų, represijų, kalinių kalėji
muose sudedamos aukos, šie Ju
biliejiniai metai — džiugūs me
tai.

Dėkojame Viešpačiui už vi
ską, o ypač už bendrą su juo 
kryžiaus kelią, vedantį į amžinąjį 
prisikėlimą!

Šeši šimtai metų klūpo— 
Skundžias randai kruvini... 
Bet vilties malda ant lūpų, 

Dieve, tu mus gaivini!

Krikšto vandeniu nuplautų, 
Laimėn pakviestų dangaus, 
Apkabink mažytę tautų,— 
Ji naujų jėgų įgaus.

Šeši šimtai metų trykšta 
Mums gyvenimo versme! 
Už tikėjimų, už krikštų 
Tedėkoja ši giesmė!

6 - 7 vai. vak. Iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 234 Sunltt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,MA 02402. Tel. 
617-586-7209.

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., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

asolino 

NENORIAIS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY (R CONNECTICUT VALSTIJO
SE, (STAIGA 'PRIE ŠV. JONO KAPINIU

fi6 - S6 80 ST MIDDLE VII.L\<;E. Ql EE\S \ Y 
l’IIONES (71X> 32fi - 1282 326 - 3130

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1 976 • .

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL T&AVEL S0RVICĖ 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y» 11229 
TEL.: 718 769 - 3360*
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Kultūros kongresui susirenkant

„ Marijos Nekalto Prasidėjimo DVIDEŠIMT METŲ MATULAIČIO NAMAMS 
vienuolijos seselės, Lietuvoje *

Birželio 24-27 dienomis To
ronte, Kanadoje, vyksta IV-tasis 
pasaulio Lietuvių Kongresas. 
Atrodo kiek keista, kad tik ket
virtasis kongresas, kai liepos 
mėnesio pirmom dienom ren
giama aštunta tautinių šokių 
šventė. Kultūros kongresų ren
gimą kiek apstabdė mokslo ir 
kūrybos simpoziumai. Dabar 
buvo apsispręsta, kad būtina su
rengti kultūros kongresą ir svar
styti tik tuos kultūros apreiškų 
klausimus, kurie turi ryšį su išei
vija, su lietuvių tautą.

Kongreso rengimo iniciatyva- 
išaugo iš Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės. Darbus nuveikė su
darytas platus komitetas. Rengi
mo komiteto pirmininke yra 
Milda Lenkauskienė.

Rengėjai taip apibudino šio 
kongreso tikslus:

“a. Sužadinti visuomenėje su
sidomėjimą lietuviškąja kultūra,

b. Telkti visų kartų atstovus 
vieningam kultūriniam darbui,

c. Labiau iškelti ir padėžti 
kultūrininko atsakomybę šio 
meto kultūriniuose klausimuo
se.

d. Persvarstyti ir įvertinti lie
tuvių bendruomenės kultūrinį 
gyvenimą šių dienų tikrovės 
rėmuose:

Pasverti savo pajėgas ir 
išteklius bei susigaudyti, 
kokią kultūrinę ateitį kurti.

Išsiaiškinti išeivijos ir 
tautos kamieno kultūrinių verty
bių pasikeitimo ir susiartinimo 
galimybes.”

Kaip matome, visa tai liečia 
lietuviškąją visuomenę ir jos 
kultūrinius rūpesčius. Kongre
sas turi mus visus pakelti naujam 
kultūriniam darbui, pagyyinti 
visą mūsų lietuvišką veiklą, joje 
sustiprinant kultūrinius klausi
mus.

Kultūros kongreso metu bus

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS 

ROMOJE 40ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Matrosai, aplamai kalbant, yra 
plrietaringi.Žydas Paulius ir jo 
marga palyda — misininkai — 
galėjo nelauktai atsidurti pavoju
je audringos kelionės metu ne 
tik dėl jūros, bet ir nuo matrosų. 
Audrai siaučiant, matrosai galėjo 
pagalvoti: “Poseidonas, jūros 
dievas, pyksta ant mūsų, nes ant 
laivo yra žmonių, kurie jį netiki. 
Galbūt jūra liausis šėlusi, jeigu 
išmesime šiuos vyrus iš laivo!”

“Visiems tapau viskuo...” (1 
Kor 9,19-23)

Su apaštalu Pauliumi pradė
jau susipažinti skaitydamas 
jo laiškus. Daug apie jį sužino
jau iš Apaštalų darbų knygos. 
Apaštalas Paulius kaip žmo
gus — I a. krikščioniška asme
nybė — tapo mano magnetu ke
lionėse po Artimųjų Rytų kraš
tus. Kelionės man pdėjo įsijausti 
ne tik į Apaštalo mokvma, bet ir 
į patį Apaštalą .— drąsą, viltį, 
tikėjimą.

literatūros vakaras, Los Angeles 
lietuvių dramos sambūris suvai
dins Putino dramą “Valdovas”, 
bus koncertas, dailės paroda, 
išeivijos premijuotų lietuviškų 
knygų viršelių paroda, šiais me
tais leidžiamų laikraščių ir žur
nalų paroda, spaudos kioskas su 
naujomis knygomis ir plokš
telėmis.

Salia to bus visa eilė paskaitų 
apie kultūrą ir laisvą kūrėją, sim
poziumai apie lietuvišką šeimą, 
religijos reikšmę tautiniam išli
kimui, muzikos, dailės klausi
mai, lituanistikos referatai: kal
ba, lituanistikos katedros dabar
tis ir ateitis, kultūrinių vertybių 
išlaikymas, tautodailės simpo
ziumas, simpoziumas apie išeivi
jos tautinę kūrybą.

Paskaitininkai, diskusijų koor
dinatoriai dažniausiai yra jauni 
žmonės, mokslus baigę Ameri
koje ar kituose kraštuose. Tai liu
dija, kad į lietuviškų kultūrinių 
reikalų svarstymą įsijungia ir 
jaunimas.

Dabar matome, kad tikrai 
reikėjo tokio kultūros kongreso, 
kad kongreso keliamų klausimų 
pilnai nepaliečia rengiami kūry
bos ir mokslo simpoziumai.

Kultūros kongresas bus lietu
viškosios kūrybos manifestacija? 
Todėl ir linkime jam kuo geriau
sio pasisekimo. Kalbėkite, di
skutuokite ir savo įdėjoimis vėl 
uždekite lietuvišką visuomenę 
Svambiausia reikia sužadinti vi
suomenę, kad labiau vertintų 
lietuvį kultūrinį darbuotoją, kad 
ji labiau domėtųsi lietuviškąja 
kultūra ir ją remtų.

Kultūrai augti reikia aplinkos 
ir sąlygų. Jeigu niekas ja nesi
domės, niekas nerems, tai ji 
skurs ir visai nuvys. Tada pražus 
ir visa mūsų lietuviškumas. Lie
tuviai yra visuomenininkai, poli
tikai. Kiek surenkame ben-

Apaštalas niekuomet nesu
sitiko su Jėzumi Nazariečiu 
prieš mirtį — Prisikėlimą. 
Tačiau daugeliu požiūrių jis 
buvo artimesnis Jėzui, kurį jis 
vadina Kristumi, negu kiti apaš
talai, kurie buvo asmeniški 
Jėzaus žodžių ir darbų liudinin
kai pašaukimu ir buitine patirti
mi. Visa širdimi ėjo Kristumi, 
sekė Kristų, vijosi Kristų, — 
"vejuosi, norėdamas pagauti, 
nes aš jau esu Kristaus Jėzaus 
pagautas” (Fil; 3, 12).

Pauliaus grumtynės su judėjų 
Mozės įstatymo poreikiais at
spindi gilesnę įžvalgą į paties 
Jėzaus savo elgesiu mokiniams 
duotą pavyzdį. Jėzus, nepaisy
damas savo mokinių pasibaisėji
mo, valgė su viešais nusidėjėliais 
— muitininkais, palyginime iš
gyrė gerąjį samarietį, subatos 
klausime mokė, kad “subata pa
daryta žmogui, o ne žmogus su- 
batai” (Mk 2, 28). Paulius, sek
damas Jėzaus pavyzdžiu, nu-

vadintos ir vargdienių se
selėmis, tarp kitų savo tikslų ir 
darbų, rūpinosi ir invalidų, ne
pagydomomis ligomis sergančių 
ir priežiūros reikalingų žmonių 
bei senelių globa ir slaugymu. 
Nepriklausomoje Lietuvoje jos 
jau turėjo 10 globos ir prieglau
dos namų. Antras pasaulinis ka
ras ir įvykiai po jb išblaškė sese
les, okupacinės valdžios įsakymu 
nusavinti jų jkurtj globos namai.

Tos vienuolijos atžalai Ameri
koje stiprėjant, vėl atgijo reika
las turėti globos ir slaugymo na
mus, tokių namų reikalingiems 
lietuviams, atsidūrusiems už 
•tėvynės ribų. Pradžioje apie tri
sdešimts globos reikalingų buvo 
priimti į Vilią Maria (Thompson, 
Conn.) namus, buvusius pir
muosius vienuolijos atžalos na
mus. Reikalingų globos ir nori
nčių, kad ją teiktų vienuolijos se
selės, atsirado daug daugiau, 
■negu Vilią Maria namai galėjo 
priimti. Vienuolijai reikėjo 
rūpintis įsigyti didesnius globos 
namus, su įrengimais atitinka-

driems visuomeniniams reika
lams, kiek daug dėmesio ir vie
tos spaudoje skiriame visuome
niniams, politiniams reikalams, 
ir kiek nedaug vietos skiriame 
lietuviškai kultūrai ugdyti, palai
kyti ir ją skleisti, kad ji pasiektų 
lietuviškas širdis.

Sveikiname rengėjus, sveiki
name visus programos dalyvius, 
visus kongresan suvažiavusius 
kultūrininkus. Uždekite lietu
viškąją visuomenę naujais 
kultūriniais sąjūdžiais, kad 
klestėtų plati ir įvairi lietuviška 
kūryba. Tik kurdami savo lietu
višką kultūrą, eisime Lietuvos 
keliu!

Sistino koplyčia, žiūrint iš Šv. Petro bazilikos kupolo. Cappel- 
la Sikstina yra popiežiškos konkliavės vieta. Nuotr.kun. prof. 
A. Rubšio

vokė, kad ne Mozės įstatymo po
reikiai, bet Dievo rūpestis žmo
gumi turi būti įgyvendintas 
Evangelijos skelbimu tarp pago
nių.

Jėzaus įsakymas mylėti Dievą 
visa širdimi, o artimą kaip patį 
save buvo apaštalui Pauliui 
Mozės įstatymo santrauka. Šia 
artimo meile jis pats gyveno, ją 
skelbė savo bendrijoms, apie ją 
rašė korintiečiams:

“Jei kalbėčiau žmonių ir ange
lų kalbomis, bet neturėčiau 
meilės, aš tebūčiau žvangantis 
varis ir skambantys cimbolai. Ir 
jei turėčiau pranašystės dovaną 
ir pažinčiau visas paslaptis ir visą 
mokslą; jei turėčiau visą 
tikėjimą, kad galėčiau net kal
nus kilnoti, tačiau neturėčiau 
meilės, aš būčiau niekas. Ir jei 
išdalyčiau vargšams visą, ką tu
riu, jeigu atiduočiau savo kūną 
sudeginti, bet neturėčiau 
meilės, — nieko nelaimėčiau.

Meilė kantri, meilė malo
ninga, ji nepavydi; meilė nesi- 
didžiuoja ir neišpuiksta. Ji ne
sielgia netinkamai, neieško savo 
naudos, nepasiduoda piktumui, 
pamiršta, kas buvo bloga, ne
sidžiaugia neteisybe, su džiaug
smu pritaria tiesai. Ji visa pake
lia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa 
ištveria. Meilė niekada nesibai
gia.

...pasilieka tikėjimas, viltis ir 
meilė — šis trejetas, bet didžiau

nčiais globos namų valdiniams 
reikalavimams.

Po didelių pastangų, kurias 
dėjo seselės ir vienuolijos seselių 
rėmėjai, rėmėjų centro valdybos 
pirm, tada buvo prelatas Pran
ciškus Juras, finansiškai pade
dant daugeliui lietuvių, gyvena
nčių Amerikoje ir Kanadoje, pa
statyti Matulaičio namai. Žino
ma, jiems statyti reikėjo gauti 
leidimą Nonvick vyskupo, kurio 
vyskupijoje namai buvo statomi, 
o taip pat vietos valdžios leidi
mą. daugiausia Putnamo miesto 
valdžios. Taip apie trijų mylių 
nuotolyje nuo Putnamo mieste
lio centro, labai gražioje aplinku
moje, išdygo tie namai. Matu
laičio namais jie pavadinti dėl to, 
kad būtų prisimintas ir pagerb
tas arkivyskupas Jurgis Matulai
tis, nes jis gyvendamas rūpinosi 
seselių vienuolijos įsteigimu, pa
rašydamas vienuolijai net pir
muosius įstatus, kuriuose ir glo
bos teikimas reikalingiems ke
liams. Dvidešimts metų praėjo, 
kai šie namai pastatyti ir atidaryti 
reikalingais globos lietuviais 
rūpintis.

Stambi valstijos parama namų 
pastatymui ir įrengimui įparei
gojo, kad į namus globon būtų 
priimami ne tik lietuviai, bet ir 
kiti šio krašto gyventojai, 
nežiūrint rasės ir religijos. Dėl 
to Matulaičio namuose yra ir 
amerikiečių, tačiau kai namų va
dovybė yra lietuvaičių vienuolių 
seselių rankose, tai bent 70 
nuošimčių globojamųjų yra lie
tuviai ar lietuviškos kilmės ame
rikiečiai. Ilga eilė yra laukiančių 
į tuos namus būti priimtais, nes 
namuose turima tik 119 vietų.

Matulaičio namų vadovė

sia jame yra meilė” (1 Kor 13, 
1-8.13).

Meilės aprašas tiksliai atspindi 
Tautų apaštalo Pauliaus asmenį. 
Jis pajėgė mylėti Dievą visa šir
dimi, o artimą kaip patį save, nes 
jo gyvenimas ir veikla buvo suk- 
ristinti, — gyvenimo ir veiklos 
pagrindas buvo Kristus. Buvi
mas “Kristuje” Apaštalui buvo ir 
asmeniškas, ir visuomeniškas 
gyvenimas. “Kristuje” žmogus 
— vyras ir moteris — yra “naujas 
kūrinys” (2 Kor 5, 17), kuris da
linasi gyvenimu — tikėjimu, vil
timi, meile — naujoje Bendrijo
je-

Kristus yra naujojo gyvenimo 
žmoguje ištaka; Kristus yra ir gy
vasis naujosios žmogaus būsenos 
Centras. Anot apaštalo Pauliaus, 
krikščionis ne tik “turi vilties” 
(Fil 2, 19), “džiaugiasi” (Fil 3,1), 
bet ir "nemeluoja” (Rom 9, 1), 
“dirba bei triūsia” (1 Kor 7,39) 
“Kristuje” arba “Viešoatvie”.

Apaštalas Paulius aprašo sa
vo misiją tarp pagonių: “Mes 
skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, 
kuris žydams yra papiktinimas, 
pagonims — kvailystė. Bet 
pašauktiesiems — tiek žydams, 
tiek graikams — mes skelbiame 
Kristų, kuris yra Dievo galybė 
ir Dievo išmintis” (1 Kor 1, 23 - 
24).

Viešnagė Romoje baigiasi
Romoje — įstatymo jėgos so

Nonvick vyskupas Daniel P. Reilly koncelebruoja mišias su 
vienuolyno įstaigų kapelionais: kun. R. Krasausku, kun. V. 
Cukuru ir kitais kunigais Matulaičio namų Putname koplyčio
je. Balandžio 23 buvo minima tų namų 20 metų sukaktis. 
Nuotr. J. Kriaučiūno

pradžioje buvo seselė Felicija, 
vėliau vadovavimas buvo per
duotas ir dabar jiems vadovauja 
sės. Bernadeta M. Matukaitė. 

Beje, ji yra ir profesionalė mu
zikė bei kompozitorė. Gaila, kad 
šie talentai dėl laiko stokos yra 
apleisti. Namų globojamųjų 
sveikatos ir globos pagerinimui 
prisidėjo ir prisideda daug vie
nuolijos seselių. Kelias jų pa
minėsiu: sės. Delores, sės. Tar- 
cizija, sės. Miriam, sės. Liucija 
ir kitos. Neružmirština paminėti 
ir nuoširdžią bei į globojamųjų 
reikalus įsijaučiančių Reginą 
Taunienę, globojamųjų sociali
niais reikalais besirūpinančią.

Matulaičio namų dvidešimt
metė sukaktis-minėjimas įvyko 
balandžio 23 popietyje. Minėji
mas praėjo padėka Aukščiau
siam, geradariams ir prie namų 
gerovės prisidėjusiems bei pasi- 
ryžymu teikti pagalbą jos reika
lingam artimui. Minėjime daly
vavo Norvvich diecezijos vysku
pas Daniel P. Reilly. Minėjimas 
pradėtas mišiomis namų ko
plyčioje. Mišias koncelebravo, 
vyskupui vadovaujant, dar 6 ku
nigai, įskaitant tris vietoje gyve
nančius.

Pamoksle vyskupas sakė, kad 
Dievas myli žmones. Reikalin
giems pagalbos Jis teikia ją per 
kitus žmones ar institucijas. Tą 
daro Matulaičio namų teikiama 
globa. Seselių vienuolija, vie
nuolynas ir Matulaičio namai 
daro diecezijai garbę ir teikia ar
timui naudą, dėl to jie verti pa

stinėje apaštalas Paulius skelbė 
Dievo įsijungimą į žmogaus liki
mą ir “visiškai laisvai, netrukdo
mas, mokė apie Jėzų Kristų” 
(Apd 28, 31) pirmojo dviejų 
metų įkalinimo metu. Romoje 
Paulius — apaštalas Romos pli- 
lietis ir mirė kankinio mirtimi.

Mano proveržiai į Apaštalo 
gyvenimą ir krikščionybės 
pradžią siejasi su Roma. Čia atsi
gaunu po kelionės per Atlantą, 
iš čia pakylu į Artimuosius Ry
tus. Ir dabar, atšviežinęs pažintį 
su vietomis, kurios turi ryšį su 
apaštalu Romoje, ruošiuosi 
skrydžiui į Kiprą — salą, kurioje 
Apaštalas kreipėsi judėjus ir pa
gonis su Žodžiu apie “Dievą, 
[kuris] Kristuje sutaikino su savi
mi žmones” (2 Kor 5, 19).

Pusryčių metu užsimezga po
kalbis apie apreiškimą ir 
įkvėpimą Šv. Rašte.

— Kodėl tu keliauji? Ar 
neužtenka to, ką pats Apaštalas 
rašo? Istorija ir archeologijos 
dulkės tik bereikalo klausimus 
kelia ir tikėjimo nerimą didina

Pokalbis gyvas.
— Šv. Raštas yra Dievo 

apreiškimas!
Bandau aiškinti, kad Šv. Rašto 

knygos buvo parašytos Dievo 
įkvėpimu per žmones. Taigi 
žmonių būdu. O norint suprasti, 
ką Dievas apreiškia Šv. Rašte 
reikia suprasti įkvėptuosius rašy- 

garbos ir mūsų pagalbos bei pa
ramos.

Po pamaldų minėjimo dalyviai 
perėjo į Matulaičio namų salę 
sueigai ir vaišėms. Sueigai vado
vavo kun. K. Bonadies, vietoje 
drC. Masaičio, rėmėjų valdybos 
pirm., turėjusio staigiai išvykti. 
Jis susirinkusiems pristatė 
minėjime dalyvaujančius 
valdžios pareigūnus: Putnamo 
miesto burmistrą Roberts ir val
stijos seimo narį G. Langlois. 
Sės. Teresė trumpa kalba su
pažindino dalyvius su Matulaičio 
namų statymu ir įruošimu, jų

(nukelta į 4 psl.)

tojus. Pokalbio dalyviai žmogiš
kojo prado Šv. Rašte —įkvėpto
je Dievo Knygoje bijo ir vengia.

— Istorija ir archeologija 
sužmogina apreiškimą! — 
girdžiu.

J Fiumičino aerouostą
Iš Romos išvažiuoti šį kartą yra 

lengviau negu buvo atvažiuoti. 
Automobiliu pavėžina losange- 
lietis kun. Karolis Claver. Mudu 
esame seni pažįstami. Kilimu jis 
yra iš Šv. Kazimiero parapijos, 
o jam augant, man tekdavo Šv. 
Kazimiero parapijoje talkinti. 
Palydi romėnas kun.Vladas De- 
lininkaitis ir švečias iš Lenkijos 
kun. Bronius Kučulis. Romoje 
automobilį vairuoti sunku, — 
reikia tam jaučio akių, dramblio 
skūros ir liūto drąsos... Net lo- 
sangelietį pila prakaitas sank
ryžų maišatyje. Aerouostą šiaip 
taip pasiekiame be nelaimės.

Didžiosios tarptautinės lėktu-
vų linijos aerouoste turi savo 
dažniems keleiviams klubą — 
būstinę. Kun. Karolis C. yra 
TWA — Trans World Airlines 
— klubo narys. Užuot laukus 
eilės prie kontoros, mane nuve
da į klubo būstinę. Būstinė vėsi
nama. Atgaivai yra kavos, sun
kų... Visko! Būstinė tuščia. Mat 
šią vasarą amerikiečiai Romoje 
nesisvečiuoja dėl teroristų 
užpuolių. Pietų Europa ir Vi
duržemio jūros kraštai keliauti 
yra nesaugūs.

Būstinės patarnautoja 
parūpina lydraštį prie bilieto, — 
jo reiki paso kontrolei ir į lėktuvą 
įsėsti. Ir išvykdamas iš Italijos 
“sieną“ pereinu ne pasienyje, 
bet sostinės aerouoste. Pasienie
tis, mieguistai pavartęs pasą, 
uždeda antspaudą tik ant ly
draščio. Man įdomu pase turėti 
ir Italijos ženklą.

Prašau “Per favore, mi stampi 
ii mio passaporto” (Prašau 
uždėkite antspaudą ant mano 
paso). Dabar pasienietis atsibun
da. Pakelia akis ir įdėmiai 
pasižiūri į mane. Palengvėle at
siverčia savo “juodąją” knygą. 
Turbūt prie raidės “R". Tikrina 
ar nėra manęs tarp 'nepageidau
jamųjų. Antspaudas, kurį neno
romis uždeda ant mano paso, pa
liečia tik puslapio kraštelį. Atro
do, kad daugumoje Europos 
kraštų pasų kontrolė pasienyje 
yra tik formalumas.



KODĖL VAKARE MĖNULIS TOKS DIDELIS?
Mokytoją — fiziką Andrių ignaitj prisimenant

New Yorke, Woodhaveno ra
jone, gyveno fizikas ir ilgametis 
mokytojas Andrius Ignaitis. Jis 
žuvo šių metų sausio 5, per savo 
gimtadienį, kada jam suėjo 80 
metų. Buvo nuėjęs pas draugus 
į Middle Village kvartalą pažaisti 
šachmatais. Dažnai ten nueida
vo, gana ilgai žaizdavo, ten nak
vodavo. Keldavosi anksti ir išei
davo pėsčias. Jis mėgo vaikščio
ti, pėščias, nueidavo tolimas dis- 
tanacijas. Pakeliui buvo dar res
toranas, kur užeidavo išgerti ka
vos.

Taip einant, reikėjo pereiti 
didžiojo Long Island traukinio li
niją. Kai jis ėjo pagal liniją, didy
sis traukinys ūždamas ati
dundėjo, ir didelio vėjo trauka 
jį nubloškė į cementinę sieną. 
Išbloškė ir iš gyvenimo.

-o-
Andrius Ignaitis buvo įdomui 

ir reta asmenybė, linkęs į mok
slą, į tikslų matematinį galvoji
mą, į filosofiją. Jis buvo mano 
mokytojas Telšiuose. Telšiai 
buvo jo pirmoji vieta, kai jis 
baigė studijas Kaune ir gavo fizi
kos diplomą.

Buvo jaunas ir pamėgęs spor
tą, gražiai čiuožė, mokėjo ir kitus 
paraginti ir suorganizuoti į žardi
nes. Gyveno netoliese nuo tų 
namų, kur tada ir aš gyvenau. 
Mačiau jo langus iš savo kiemo. 
Labai jam patiko žemaitiškos 
klumpės. Tuoj nusipirko ir na
muose visada vaikščiodavo su 
klumpėmis.

Telšių gimnazija buvo nedi
delė, buvo gera mokytis. Mūsų 
direktorius buvo matematikas — 
astronomas. Mokėjo labai aiškiai 
ir suprantamai dėstyti. Taigi jau
nam mokytojui nebuvo lengva 
tokio seno pedagogo vadovauja
moje mokykloje dirbti.

Atvykus į Telšius, pirmiausia 
jam teko dėstyti žemesnėse 
klasėse. Bet štai mes aštuntoje 
klasėje. Ir jis atėjo į mūsų klasę 
ir pasakė, kad bus mūsų auklėto
jas ir dėstys fiziką ir astronomiją.

Labiausiai mėgo fiziką, 
mokėjo klausimus iškelti, filoso
fuoti, ryškinti mintį, kaip žmo
gus veržiasi į pažangą.

Fizikos kursas buvo gana pla
tus — buvo šviesa, garsas, dar
bas, dėstė ir radiją, televizijos 
sampratą.

Štai vieną kartą ėmė ir pak
lausė manęs: kodėl vakare 
mėnulį matome tokį didelį, kar
tais kaip statinės dugną, o vidur
naktį jis mažytis, kaip lėkštelė 
nuo stalo.

Greit atsakiau, kad ore yra 
vandens garų, ir kiekvienas garo 
lašelis yra kaip lęšis, kuris laužia 
spindulius ir objektą padidiną. 
Kai ore tų vandens lašų daugiau, 
tada ir mėnulis didesnis. Dau
giausia jų prie horizonto. Liepė 
visa tai nupiešti lentoje ir išaiš
kinti schema. Ir tai padariau.

Kaip astronomijos mokytojas 
mėgo išsivesti vakarais ant kalno 
prie gimnazijos. Ten mum pa
rodė svarbesnius dangaus

DVIDEŠIMT"METŲ matulaičio namams
(atkelta ii 3 psl.)

reikalingumu ir naudojimu. Ji 
perskaitė ir Lietuvos dele- 
gatūros prie Sv. Sosto atsiųstą 
sveikinimą.

Sekė skaidrių montažas su 
įkalbėtais paaiškinimais apie se
selių kūrimąsi, veiklą ir globoja
mųjų gyvenimą Vilią Maria ir 
Matulaičio namuose. Miesto 
burmistras sveikino seseles, pa
sidžiaugė Matulaičio namų tei
kiama globa reikalingiesiems ir 
linkėjo sėkmės.

Prieš vaišes maldą sukalbėjo 
vyskupas. Sueigoje ir vaišėse da

lyvavo apie 170 žmonių: būrelis 
stipresnių globojamųjų, daug jų 
šeimų narių, būrys seselių bei 
būrys Matulaičio namų rėmėjų. 
Vietos stoka koplyčiojes ir prie 
vaišių stalų apribojo dalyvių 
skaičių.

Minėjimas baigtas sės. Berna
detos padėka vyskupui, visiems 
minėjimo dalyviams ir visiems 
prie Matulaičio namų gerovės 
prisidėjusiems ir prisidedan
tiems, ypač kad jais gali džiaugtis 
ir didžiuotis ne tik vienuolija, 
bet ir visi lietuviai, Namams pa
rama juose teikiama globa sti
prins ir gerins.

Juozas Kriaučiūnas

Andrius Ignaitis — fizikas ir mokytojas.

kūnus, kaip jie keliauja, kokie 
žvaigždynai kada pasiekia zeni
tą.

Jis paliko mum meilę fizikos 
mokslui, išugdė dėmesį kad rei
kia spręsti problemas, kaip gal
voti. Ir šiandiena fizikos mokslas

ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS JAUNIMO 
TEATRO PASIRODYMO CHICAGOJE
Vilniaus Jaunimo Teatro vizi

tas Chicagoje jau praeityje. Jis 
čia praėjo kaip pavasarinis štur
mas, sudrebinęs amerikiečius ir 
lietuvius. Vilniaus teatralai Lie
tuvos vardą gražino į pasaulinį 
žemėlapį, nes Lietuva buvo 
didžiojoje spaudoje, reklami
niuose leidiniuose, plakatuose ir 
kitur pristatoma ne kokia “tary
bine” bet tiesiai — Lietuva.

Tokio įvykio kaip šis, dar nėra 
buvę Amerikos padangėje, bet 
reikia galvoti, kad jis nebus pa
skutinis. Pasaulinio lygio pa
siekę Vilniaus lietuviai buvo šil
tai sutikti ir Amerikos teatro kri
tikų, žinovų ir publikos.

Dėmesio centre
Panašiai kaip ir Houstone, 

taip ir Chicagos Tarptautiniame 
teatro festivalyje vilniečiai (jie 
čia visur buvo vadinami “State 
Theatre of Lithuania”) buvo 
dėmesio centre. Visokiais pasau
linio garso atlikėjais prisotintoje 
Amerikoje reikia būti tikrai 
milžinu, kad tave pamatytų ir 
įvertintų. Pradžioje amerikiečiai 
pastebėjo milžiną Arvydą Sa
bonį,o dabar ir Vilniaus kolekty
vą su Eimuntu Nekrošiumi prie
kyje.

Išparduoti bilietai 
Vilniečiai teatralai čia buvo fe

stivalio centru: bilietai į spektak
lius buvo išparduoti gerokai ank
sčiau prieš festivalio pradžią. 
Buvo pridėti dar 4 pasirodymai. 
Tikriausia, jeigu dar keturi ir 
“Dėdės Vanios” spektakliai būtų 
pridėtį, publikos jiems būtų atsi
radę.

Kažkokią magišką galią turi 
vilniečiai. Jie atveže du pastaty
mus: “Dėdė Vania” ir “Pirosma
ni, Pirosmani”. Pirmąsis, jau

mane traukia, domiuosi įvairiom 
problemom. Tai vis mokytojaus 
Andriaus palikimas. Domiuosi ir 
astronomiją.

Kai baigėm gimnaziją, jis 
suorganizavo ekskursiją į Rygą, 
jai vadovavo. Tai tikrai buvo pui- 

buvo statytas Amerikoje ne 
kartą, tačiau publika daugumo
je likdavo šalta. O po “Dėdės Va
rnos” premjeros Chicagoje, Chi- 
cago Tribūne kritikas Richard 
Christiansen rašė, kad tai pasta
tymas “kokio dar nematėm ir 
greit nematysime Chicagos sce
noje”.

Geriau, turbūt niekas nesugal
votų, kaip šis žymus teatro kriti
kas. Kadangi amerikiečiai rece- 
zentai nesišvaisto komplimen
tais be reikalo, tai šie žodžiai yra 
tikras auksas.

Gal kai kas nevisai galėjo su
prasti pirmą kartą Amerikoje sta
tytą “Pirosmani, Pjrosmani”. 
Tačiau, tie kųjie sugebėjo per
prasti spektaklio mintį, tie džiū
gavo iš laimės, nes tai pastaty
mas, kuris priverčia susimąstyti 
ir pergalvoti žmogišką misiją 
žemėje. Tai kūrinys, kuris, deja, 
reikalauja labiau išprususio 
žiūrovo.

Pasirodymas Jaunimo Centre
Jeigu meniškumo ’ plotmėje 

sau laurus skynė Vania su Piro- 
smaniu, tai lietuviams tiesiai į 
širdis smigo vilniečių pasirody
mai Jaunimo Centro scenoje 
koncertinėje formoje. »-

Žmonių abu vakarus prisirin
ko kaip į atlaidus — pirmąją die
ną net vietų pritrūko. Karštas 
oras ir gamta neatitraukė tau
tiečius nuo svečių iš Lietuvos. 
Suvažiavo būriais — iš New Yor- 
ko (net organizuota grupė lėktu
vu atskrido), Detroito, Clevė^ 
lando, Toronto. Kalifornijos. At
važiavo pasidžiaugti savo bro
liais ir seserimis iš Lietuvos, ka
dangi šie kelia Lietu vos vardą į 
pasaulines aukštjumas.

“Jaunimo Teatras — Jaunimo 
Centre: — kas tai galėjo tikėti?”, 
— pasakė pirmojo vakaro pra
nešėjas. Ir pažymėjęs, jog visi 
šventiniai susitikimai čia prade
dami Tautos Himnu, tai visi tuoj 
užtraukė “Lietuva tėvyne 
mūsų...” Ir tikrai tą vakarą (ir 
taip pat kitą) atrodė, kad daugu
mas suprato, kad tėvynė ir Lie
tuva yra viena — ji negali būti 
perkama ir parduodama ne čia, 
nei anapus Atlanto.

Stebint lietuviškąją koncer
tinę programą Jaunimo Centre, 
kai kurie tautiečiai braukė sau 
ašarą; braukė, bet džiaugėsi, nes 
tai buvo džiaugsmo ašara. 
Džiaugėsi, kuomet akt. J. Ja
ruševičius griausmingu balsu 

ki mūsų išvyka į kaiminynę vai-. 
stybę. Tokias ekskursijas jis 
rengė ir kitur būdamas.

Iš Telšių jis buvo iškeltas į 
Švėkšną, paskui į Šiaulius, į Kau
ną. Pasitraukęs iš Lietuvos 1944, 
pokario metais dirbo Miuncheno 
lietuvių gimnazijoje, padėjo 
Gailiui redaguoti vokiečių lietu
vių kalbos žodyną. Jis turėjo kal
bos mokslo pamėgimą, mėgo 
ieškoti tikslių žodžių, mėgo juos 
pats nukalti.

Po daugel metų vėl sutikau jį 
Brdoklyne. Jis buvo pergyvenęs 
sunkią operaciją, iš galvos buvo 
pašalintas tumoras. Tai šiek tiek 
atsiliepė į jo sveikatą, į jo 
apsiėjimą, bet jis visada išlaikė 
dėmesį mokslui ir kultūrai. Ir su
sitikę tuoj paliesdavome šias te
mas. Ateidavo dažnai ir į redak
ciją, atnešdavo kaip tik tokių žur
nalų, kur rašė kokiais nors įdo
miais fizikos ar gamtos mokslo 
klausimais.

—o-
Toks buvo mano mokytojas, fi

zikas, filosofas, sportininkas. Vi
sada prisimenu jį su dėmesiu ir 
su meile, nes jis juk ugdė mus ir 
mum parodė naujus fizikos ir 
astronomijos pasaulius, (p. j.) 

pradėjo su K. Donelaičiu: 
“Sveiks, svieteli margs švenes 
pavasario šventęs.... S veiks ir tu, 
žmogau, sulaukęs vasarų mie
lą...”

Po koncertų į apatines Jauni- 
mo Centro sales susirinkdavo _________________ _ ________ __ __________
šimtai žmonių, kaip niekada, kad 
galėtų su svečiais iš arčiau pasi
matyti, žodeliu persimesti, gal 
ir seniai nematytą veidą 
atpažinti. Na o tų kalbų čia 
netrūkdavo.

Daug visokių atsiminimų iš 
Vilniaus teatralų dienų Chicago- 
je galvoje užsiliko; bet negi viską 
čia atsiminsi ar galėsi išsakyti. 
Tam jau storokos knygos 
reikėtų.

Tačiau dar reikia pridėti, jog 
svečiai tautiečių niekur ne
vengė: žaidė net futbolo rungty
nes su “Lituanicos” futbolinin
kais, viešoje Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, na o kartais 
ir garsiojo Vlado Andrijausko 
užeigoje troškulį nuramindavo ir 
su draugais pasišnekučiuodavo.

Yra vilčių, kad po dviejų metų 
Vilniaus Jaunimo teatrą vėl ma
tysime Amerikoje. Lauksime tos 
laimingos progos!

Ed. Šulaitis

Vilniaus Jaunimo Teatro aktoriai lanko Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejų. Vidury muziejaus darbuotoja St. 
Semėnienė, dešinėje solistas St. Baras. Nuotr. Ed.Šulaičio
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Jei norite pasikviesti gimines Iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su 
giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią informaciją.

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite „tollfree” arba rašykite:

Baltic American Holidays Ine.
A OV1SION of TOLL FREE

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fitth.Avenue.New York. N.Y. 10017 • (212)972-0200 1-800-835-8888

Dr. inž. Jurgis Gimbutas prie savo darbo stalo, kur nusmaig
stytas Lietuvos žemėlapis įvairiais ženklais. Čia jis tyrinėja 
Lietuvos bažnyčias, kaip sklido jų statymo būdai. Nuotr. Kazio 
Daugėlos

DR. JURGIS GIMBUTAS — INŽINIERIUS, 
LIAUDIES ARCHITEKTŪROS 
TYRINĖTOJAS

Arlingtone, netoli Bostono, 
gyvena dr. inžinierius Jurgis 
Gimbutas — tikrai retas žmo
gus, kurio nenunešė-į užmarštį- - 
sausi inžinerijos mokslai, kuris 
parodė daug dėmesio lietuvių 
liaudies architektūrai. Neseniai 
buvo jo išsamus straipsnis “Ai
du žurnale apie lietuviškąsias 
varpines. Straipsnis parašytas su 
didele precizija, su meile pra
eičiai, lietuviškai kultūrai.

Daugybę straipsnių jis prirašė 
Lietuvių Enciklopedijai ir anglų 
kalba išleistai lituanistinei encik
lopedijai. 1958 paskelbė studiją 
“Lietuvių sodžiaus architektūra 
Mažojoje Lietuvoje. Paskui — 
“Rytų Lietuva” paskelbė studiją 
“Rytų Lietuvos kaimų sodybos 
ir trobesiai.”

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS

Prisiminkime ir- tai, su kokiu 
uolumu jis vadovavo Lituanisti
kos Institutui. Jis suorganizavo 

- ir-parašė monografiją apie prof.
Steponą Kolupailą.

Ir dabar prieš kelias savaitęs 
pasirodęs “Lietuvos bažnyčių” 6 
tomas — Kaišiadorių arkivysku
pija neapsiėjo be jo pagalbos. Jis 
čia parašė architektūros tekstus, 
pridėjo architektūrinių terminų 
paaiškinimus.

Daktarai paprastai būna iš kitų 
mokslo sričių, ne iš inžinerijos 
srities. Jis, gyvendamas Vokieti
joje, daktaro laipsnį gavo už di- 
zertacija “Lietuvių valstiečių 
namų stogas”.

Gyvendamas prie Bostono, 
kaip specialistas inžinierius dir
bo inžinerinėje projektavimo
įstaigoje, tapo firmos dalininku. 
Salia to dalyvauja plačioje lietu
viškoje veikloje, domisi menu, 
literatūra, visais lietuviškais 
kultūros reiškiniais. Jo gražų 
portretą nutapė dail. Viktoras 
Vizgirda.

Jis visada neša rimtį ir dėmesį 
lietuviškam mokslui ir lietuviš
kai kūrybai, kurią gerai pažįsta.

Sis darbštus vyras šių metų 
sausio 18 sulaukė 70 metų. Tegu 
šie kuklūs ir draugiški žodžiai 
bus kaip gėlytės, kurios papuoš 
jo darbo stalą ir palinkės dar
daug kūrybingų metų, dar daug 
studijų apie lietuvių archi
tektūrą. (p. j.)



Chicagoje Liet. Fronto Bičiuliai 
išrinko naują valdybę

Birželio 1 d. Seklyčioje buvo 
sukviestas Liet. Fronto Bičiulių 
susirinkimas, j kurį atsilankė du 
žymūs svečiai, pogrindžio kovo
tojai — prof. Vytautas Skuodis 
ir Povilas Vaičekauskas.

Pirmininkaujantis dr. Antanas 
Razma, atidarydamas susirinki
mą, nurodė, kad šis susirinkimas 
apims du svarbiausius punktus: 
1) bus diskutuojama dėl Vasario 
16 minėjimų pagerinimo ir 2) 
naujosios valdybos sudarymas 
pagal nustatytą alfabetinę tvar
ką.

Pirmiausia Vytautas Skuodis 
savo žodyje išreiškė pasitenkini
mą šių metų Vasario 16 minėji
mais, kurių jis aplankė 3: Bever- 
ly Shores lietuvių, Tėviškės pa
rapijoje ir bendrąjį Marijos Au
kštesniojoje Mokykloje. Ten jis 
patyręs nuoširdumą ir paprastu
mą. Tik jaunimo dalyvaujančio 
kiek mažiau buvo.

Povilas Vaičekauskas iškėlė 
klausimus, kaip būtų galima 
įjungti jaunimą, gal daugiau pri
taikant programą jų poreikiams. 
Diskusijų metu išryškėjo, kad 
lietuvių susiskaldymas, ypač 

PABALTIEČIŲ JAUNIMO SANDRAUGOS

STOVYKLA įvyks

rugpjūčio 11-14 dienomis
Jim Ford Pocano kalnuos, Pennsylvanioje
Bus įdomūs seminarai, diskusijos, sportiniai užsiėmi
mai, laužai ir šokiai.

. - Registruoja:
Rima Šilėnaitė
4500 Connecticut Avė. N.W.
Washington,D.C. 20008

,..., .................. ,...Tel. 202.364-6424

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 
METINIS

PIKNIKAS
Liepos 10 dieną, 1988

11:45 Iškilmingos mišios.
Mišias aukoja ir pamokslą sako x
Pranciškonų provincijolas T. Placidas Barius, OFM 
Gieda Brocktono Šv. Kazimiero par. choras.

12:45 Pietūs.

4:00 Meninė programa:
Kalbės vlce prezidentas
GEORGE BUSH
Tautiniai šokiai. Vadovauja Ona Ivaškienė ir.
Gediminas Ivaška iš Bostono.
Plano koncertas. Išpildo William Smiddy iš
New Yorko.

Pranciškonai visus kviečia atvykti Ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dlenę.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA Royal Botanical Gardens patalpose, 680 
Plains Rd., W. Oficialus parodos atidarymas su koncertu birželio 
30 d., ketvirtadienį, 7:30 v.v.

' JAUNIMO ŠOKIAI penktadienį, liepos 1 d., Mohawk kolegijos salėje, Fennel W. 
Ir W.5-th gatvių kampas; pradžia — 8:00 v.v.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS Conventlon Center, 115 King Str. W., 
dviejose salėse: Chedoke — suaugusiems ir Wentworth — jauni
mui; pradžia 7:30 v.v., įėjimas — $10.

SEKMADIENJ PAMALDOS katalikams tame pačiame Conventlon Centre 11:00 
v.r. Mišias celebruoja vysk. Paulius Baltakis, OFM, gieda jungtinis 
Hamiltono Aušros Vartų ir Toronto Prisikėlimo parapijų choras. 
Lietuvių evangelikų pamaldos su kun. P. Diliu 10:00 v.r. Christ 
Ev.-Lutheran Latvlan Church, 18 Victorla Avė. S.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto centro Gore Park, prie Laisvės 
paminklo prisiminti Lietuvos valstybės atkūrimo 70 metų sukaktį, 
kur žodį pasakys Llet.Bendruomenės ir Hamiltono miesto atsto- 

* vai, bus padėtas vainikas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS 3:00 v. p.p. Copps koliziejuje; 104 rateliai šokėjų, 
šventės pranešėjas akt Arūnas Čiuberkis, muzikinė palyda, 
vad.muz. Jono Govėdo,vokalinė —Toronto “Volungės” choro, 
vad. muz. Dalios Skrinskattės-Viskontlenės, dekoracijos dali. 
Rimo Paulionio; bilietus galima įsigyti ir prie įėjimo: $12, $15 ir 
$18.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 8:00 v.v. Conventlon Centro dviejose salelė: Chedoke — 
suaugusiems ir Wentwprth —jaunimui. Papildomai paimta dar Ballroom 
salė greta esančime Sberaton viešbuty. į balių bilietai turėjo būti įsigyti 
jau iš anksto.

VISAIS ŠVENTĖS REIKALAIS skambinti tel. (416) 523 - 7143.

MALONIAI LA ŪKIAME JŪSŲ DALYVA VIMO ŠVENTĖJE

Vm TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS RENGĖJAI

renkant aukas Lietuvos laisvini
mo reikalams, trukdo apjungti 
didžiumą lietuvių, įtraukiant ir 
jaunimą. Buvo išreikštas pasi
ryžimas bandyti suruošti tokį 
minėjimą Chicagoje, kuris būtų 
priimtinas visiems.

Po to sekretorius dr. Petras 
Rasutis perskaitė į naująją valdy
bą įeinančių asmenų pavardes. 
Naująją LF Bičiulių Chicagos 
sambūrio valdvba sudaro šie

LIETUVOJE ĮŠVENTINTI 
27 NAUJI KUNIGAI

Gegužės 29 Kauno arkikate
droje — bazilikoje įvyko kuni
gystės ir diakonato šventimai. 
Buvo įšventinti 27-ni nauji kuni
gai i trys diakonai. Šventimus su
teikė Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas Kaišiadorių 
vyskupijos apaštalinis admini
stratorius vyskupas Vincentas 
Sladkevičius drauge su Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštaliniu 
administratorių vyskupu Vladu 
Michelevičium. Šventimuose 
dalyvavo ir arkivyskupas Liudas 
Povilonis. 

asmenys: Vladas Sinkus, Alina 
Skrupskelienė, dr. Vacys Šaulys, 
Aleksas Šatas, Algė Šležienė ir 
Milda Tamulionienė.

Baigus oficialiąją dalį, dalyviai 
buvo pavaišinti kava, vynu, sau
sainiais ir sūriu. Draugiškoje 
nuotaikoje visi dalijosi naujau
siomis žiniomis apie lietuvį kar
dinolą ir prez. R. Reagano vizitą 
Maskvoje.

A.P.b.

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei šventų dienų, nei 
atostogų!

VIII Lietuvių tautinių šokių šventės rengėjai Hamiltone. Iš k. dr. Vaidotas Kvedaras
— komiteto pirmininkas, Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė, meno vadovė, Kazys 
Mileris — spaudos reikalams, Elvyra Bajoraitienė — tautodailės parodos reikalams, 
Juozas Bajoraitis — renginių, Kazys Deksnys — technikinių darbų, Juozas Krištolaitis
— finansų, Bernardas Mačys — banketo, Jeronimas Pleinys — komiteto sekretorius 
ir Jonas Stankus — bilietų. Nuotr. J. Miltenio

Tautinio šokio judesy, 
n Kviečiame visus j Tėvyne, mums gyva esi!

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

KANADOJ^ Hamiltone

Copps Colliseum, 101 York 
Blvd., 3:00 v. p.p.

Dalyvauja 54 grupės, 
per 2000 šokėjų iš 
Kanados,

JAV, Pietų Amerikos, 
Vakarų Vokietijos, 
Australijos

Šventės programoje:

VYKSTA
DIDELĖ LOTERIJA

Šįmet Lietuvių Skautų Sąjun
ga mini savo 70-ties metų veiklos 
sukaktį. Ta proga rugpjūčio 14- 
24 dienomis prie Clevelando 
ruošiama VH-toji Tautinė Sto
vykla, į kurią suvažiuos lietuviai 
skautai ne tik iš JAV, bet ir iš 
Anglijos, Australijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų. Numatoma turėti 
apie 800 stovyklautojų.

Ta proga Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondas ruošia didelę, tur

tingą loteriją kurios dovanų pa
skirstymas įvyks Tautinėj Sto
vykloj. Loterijos bilietai jau iš
siuntinėti LS Fondo rėmėjams. 
Kas jų negavo, prašome kreiptis 
į vietos LSF atstovus ir lietuvių 
skautų vienetus.

Laimės išbandymas kainuoja 
tik vieną dolerį, o mums tai di
delė parama. Apsimokėdami už 
gautus loterijos bilietus, juos 
platindami ir pirkdami, priside
dame prie Tautinės Stovyklos 
ruošimo ir skautų Sąjungos jubi
liejaus paminėjimo. Nelikime 
neišbandę savo laimės!

— Neseniai pravestuose rin- 
kimuoe į JAV LB XII-ją Tarybą 
balsavo 6,546 asmenys. Balsuo
jama buvo dešimtyje rinkiminių 
apygaardų. Buvo išrinkta 60 Ta
rybos narių, iš kurių 50 atstovaus 
JAV-ių LB-nei birželio 28 -30 
Toronte įvyksiančiame PLB VII- 
me Seime. Per rinkimus balsuo
tojų skaičius pakilo Floridos, Mi- 
chigano, New Yorko, Pietryučių 
ir Vakarų rinkiminėse apygardo
se. Balsų skaičius kiek nukrito 
Bostono, Connecticuto, N e v. 
Jersey, Ohio ir Vidurio Vakarų 
rinkiminėse apygardose. 1985 
metais renkant JAV LB XI-ją ta
rybą balsavo 6,801 asmuoi.

— JAV LB Švietimo taryboje 
esama tautinio auklėjimo sky
riaus, kuriame vadovauja Regina 
Kučienė. Šis skyrius leidžia seri
ją konspektų — sąsiuvinių, ku
riuose spausdinamos ištraukos iš 
knygų bei pogrindžio leidinių 
apie Lietuvą ištikusią tragediją 
ir tautos pakeliamas nelaimes. 
Pirmame sąsiuvinyje tilpo iš
traukos iš Daumanto knygos 
“Partizanai”, antrame — E. 
Juciūtės knygos “Pėdos Mirties 
Zonoje”, trečiame sąsiuvinyje — 
parinktos ištraukos iš pogrindžio 
leidinio “Aušra’.’Šiame sąsiuvi
ny pateikiami faktai apie lietuvių 
tautos kultūrinį ir politinį geno
cidą, teikiami nurodymai kaip 
pavergti lietuviai turėtų elgtis, 
kad sėkmingiau pasipriešinti so
vietiniam okupantui. Konspek
tai leidžiami Lietuvių fondui fi
nansiniai parėmus.

— Kompiuteris pamažu randa 
kelius ir į lituanistinį švietimą. 
Neperseniausiai įvykusiame 
JAV LB Švietimo tarybos 
posėdyje Teresė Bogutienė de
monstravo kompiuterio pagalba 
paruoštą lietuvių kalbos pamoką
— tikrinio ir bendrinio daikta
vardžio pristatymą antrojo sky
riaus mokiniams. Kompiuterio 
pagalba T. Bogutienė jau yra pa
ruošusi penkias pamokas. Ruošia 
ir daugiau. Taigi, lituanistinis 
švietimas progresjuoja. eina su 
gyvenimu!

— St. Petersburge ba- 
land ž:io 29 įvykusiame JAV LB 
Floridos apygardos suvažiavime 
buvo išrinkta nauja valdyba. Pa
reigomis pasiskirstyta: Povilas 
Jančauskas — pirm., inž. Jurgis 
Mikaila — vicepirm., St. Vaškys
— sekr., Ona Šiaudikienė — 
ižd., kun.Viktoras Dabušis — 
narys religiniams reikalams, Kri
stina Krulikienė — narė jauni
mo ir anglų kalba ryšiams palai
kyti, Danutė Mažeikienė — pa
rengimų vadovė.

— JAV LB Švietimo taraybos 
rengiama Mokytojų studijų sa
vaitė šiais metais įvyks Dainavos 
stovyklavietėje (Manchester, 
MI), rugpjūčio 7 - 14. Stovyklos 
organizavimas patikėtas šioje sri
ty gerą patyrimą turinčiam Juo- 

5 zuo Masilioniui, JAV LB Švieti- 
i mo tarybos vicepirmininkui.Vi

sos lituanistinės mokyklos turėtų 
pasistengti, kad bent keli mo
kyklos mokytojai dalyvautų stu
dijų savaitėje. Reikalui esant, 
JAV' LB apylinkių valdybos yra 
prašomos prisidėti prie mokyto
jų stovyklavimo ir kelionės išlai
dų sumažinimo. Studijų savaitės 
ruošą jau eilę metų remia Lietu
vių Fondas.

— Ieškomi Stasys Stanonis ar 
sūnus Henrikas, arba žmona Ja- 
kelina. Turėtų gyventi New Yor
ke, gal net Woodhavene. Yra 
gautas laiškas iš Lietuvos nuo se
sers Taujenienės Elenos iš Vil
niaus. Jei kas žinotų, prašom 
skambinti 718 441 - 7080 arba 
pranešti Darbininko redakcijai.



J Palangę Ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu 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 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, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu j 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, Waršuvoje 2, Ziuriche 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ ŲETŲVOJE 

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, Helsinkyje 2

14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
14 dienų — Lietuva, Suomija

Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1 

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje II naktų
10 DIENŲ KELIONES SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 

Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

Baltic Tour patarnauja 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 daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEVVTON, MA 02164 

617 965 - 8080

INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE

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.

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. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

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

Vardas, pavarde__________________________________________

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

suėstas, valstHa, Zlp_____ ___ ________ ...___ ...

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 j 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. Brookiyn, NY. (Persiunti
mui $1.00.

BAnKBvmmi 

Postage pairi bath uioųs 
Fnst, tonuenientpriuats, safejfres! 
Ttat's uuhnt BflhKinGBV-mflllis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-• 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston SavlngsS Bank būdu. Ar jum* reikia pinigus padėti j ban

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuo) J-

> traukia sumą { sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini- 
mas, kad Jūsų pinigai

Y / procentus, ~/' |£S W leidžiamus {statymų. \ tJ? Dėl lengvo taupymo bū- . * 
do per paštą skambinkit Mr. 

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotai adresais.

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.

DĖMESIO, ALABAMOS 
LIETUVIAI!

Tom Bleming, lietuviškos 
kilmės amerikietis (motina lie
tuvė — Ona Antanaitis), kandi
datuoja į County komisijoniė- 
rius. Palaikykite jo kandidatūrą.

Su persiuntimu 12 dol. Kreiptis 
adresu: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasl, 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, 
Litbuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

INTERNATIONAJL
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

JO JO
Lietuva 15 d askva 2 d., gegužės 16-birželio 3. .50.00; Chicago
$2,215.00. <£*
Lietuva Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amstf^^^s 3 d., birželio 13-29. 
if.Y. $2,Cv\(X); Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. IŠPARDUOTA o $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 IŠPARDUOTA ieago $2,125.00.
Lietuva 10d., Maskva 1 h 1 ; * 1 d., Amsterdamas 3d., rugpjūčio 15-31.N.Y. $2,085.00; Ch. lŠPĄf?J?y.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 j 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. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH R0BERTS ROAD 
PALOŠ MILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į 

LIETUVĄ1988 metais 
5-kiom, 10-čial bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto Ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3 
Gegužės 25-birž. 8/12 
Birželio 9-24.
Birželio 30 - liepos 17

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

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

Užsisakykite dabar —gausite papildomą nuolaidą 
Smulkesnes žinias teikiame 

tel. (416) 769 - 2500 
***********************************

.Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, 
DALIA, INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai 
Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai: 
PEGASUS/GEMINI bei TDS
Mūsų įstaiga yra narys — IATA, T-comm, BBB, CUA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont, Canada, M6S1M7 
Tel. (416) 769 - 2500 Telex 06-986766 TOR

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 
Mūsų registracijos numeriai: retall nr. 2559030 wholesale 2475066

Lietuvos vadavimo darbe niekada nėra nei šventų dienų, 
nei atostogų! \

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 Securlty Indėliai, Išduodami Mo- 

ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondu s ir' 
duoda VISA korteles ir atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS jstaiga Richmond Hill veikla 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. n _Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telelon, arba paštu Jums bu, sutelkto, vėliausio. Informaellos.



MIRĖ RAŠYTOJA 
KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

Matulaičio namuose Putname 
birželio 8, trečiadienį, 10 vai. 
ryto mirė rašytoja Karolė 
Pažėraitė. Palaidota birželio 11, 
šeštadienį, dangaus Vartų vie
nuolyną kapinėse, Putname.

Ji buvo gimusi 1903 rugpjūčio 
6 Krasnike, Liublino gubernijo
je. Tėvas buvo mokytojas Ber
nardas Pažėra, Pradžios mokyklą 
lankė Veiveriuose ir Kapčiamie
sty, gimnaziją Maskvoje, Voro
neže, Marijampolėje ir 1927 
baigė Pavasario gimnaziją Kau
ne.

1931 išklausė Vytauto 
Didžiojo Universiteste humani
tarinių mokslo fekukltete lietu
vių ir prancūzų kalba bei lite- 
raatūros kursą.

Kaip mokytoja pradėjo dirbti 
jau 1919 - 1920, paskui 1924 - 
1925, 1921 - 1924 dirbo Mari-
jampolės apskrities viršininko 
įstaigoje, nuo 1927 užsienio rei
kalų miknisterijos mašininke, 
raštvede, nuo 1938 rugsėjo mėn.

Česlovas Butkys, teisinin
kas, vyriausio tribunolo na- 

y rys.
26 Bethlehem kapinėse 
buvo pašventinta jo kapo pa
minklinė plokštė. Pašventi
no kun. St. Raila, dalyvau
jant velionio giminaičiui Va
clovui Butkiui. Velidnis 
buvo dar ir žurnalistas, ir 
rašytojas, parašęs įdomius 
savo prisiminimus.

mirė kovo 26. 'Gegužes šuolinis narių susirinkimas. Iš-

A. A.
EDVARDUI LELEIVAI

mirus, jo žmonai, dukroms, broliams Lietuvoije ir ki
tiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

•Aldona ir Vincas Stasiūnai
Birutė ir Jonas Mikalauskai 
su šeima

Lietuvos pasiuntinybėje Varšu
voje, vėliau Maskvoje. 1944 pa
sitraukė iš Lietuvos, 1948 išvyko 
į Braziliją ir gyveno Sao Paulo, 
kur dalyvavo lietuviškoje veiklo
je kaip mokytoja, minėjimų ir 
meniškų renginių organizatorė, 
į ameriką persikėlė 1973. Gyve
no Cicero, 111.

Prieš 8 metus ji ėjo gatve su 
keliom kitom moterim. Iš auto
mobilio iššoko juodukas, mote
rim atėmė rankinukus, o ją labai 
primušė, apdaužė galvą, išmušė 
net vieną akį. Nuo to laiko ji labai 
palėgo. Apie 1980 apsigyveno 
Matulaičio namuose Putname. 
Jos sveikatos stovis kaskart vis 
blogėjo.

Rašytoja ir knygų autorė
Pirmieji eilėraščiai ir novelės

Visuomenės žiniai

SVARBU VISIEM, KAM 
REIKALINGA PAGALBA

Su kiekviena diena vis daugėja 
skaičius vyresnio amžiaus lietu
vių, vienišų, neturinčių giminių, 
artimųjų, kurie jiems reikale 
padėtų. Jiems reikalinga pagal
ba. Todėl 1984 m. vasario 1 d., 
Woodhavene, N. Y., buvo įsteig
tas Savitarpės pagalbos būrelis., 
kurio veikla remiasi krikščioniš
kais principais, artimo meile, 
lietuviška pareiga. Šis labdaros 
būrelis teikia galimą bei įmano
mą pagalbą kiekvienam lietu
viui, pažįstamam ar nepažįsta
mam, nepaisant jo ideologijos ar 
pasaulėžiūros.

1988 m. gegužės 31 d. įvyko 
Savitarpės pagalbos būrelio vi- 

rinkta vieneriems metams val
dyba: pirm. Irena Banaitienė, 
vicepirm. Henrieta Gražiū- 
nienė, sekr. Jadvyga Lauce
vičienė, ižd. Jonas Klivečka.

Būrelyje reiškiasi 17 narių. 
Nors visi pensininkų amžiaus, 
tačiau pagal išgales ir laiką noriai 
padeda pagalbos reikalingie

pasirodė studentų spaudoje 
1925 slapyvardžiu Ežerų Kara-. 
laite. 1936 išėjo jos autobiogra
finė apysaka “Nusidėjėlė”, jau
nimui skirta knyga. Antra jos 
knygos laida išleista 1953 Austra
lijoje, 1948 Vokietijoje pasirodė 
jos romanas “Liktūnas”, kuria
me sprendžiama eugenikos pro
blema. Brazilijoje 1954 išleido 9 
patriotinių novelių rinkinį “Did- 
vrių žemė”, 1971 pasirodo roma
nas “Anapilio papėdėje” ir 1982 
romanas “Svetimi vėjai”. Roma
ne “Anapilio papėdėje” vaizduo
ja nepriklausomos valstybės 
atkūrimo laikus, jaunimo ideali
stinį nusiteikimą ir mokslo sieki
mą.

Taip pat bendradarbiavo pe
riodikoje — Drauge, Lietuvių 
Dienose, Mūsų Lietuvoje ir ki
tur.

Karolė buvo labai dangiška ir 
skaidrios sielos žmogus.

(PJ.)

siems. Būrelio narių veikla re
miasi visuotiniame susirinkime 
priimtomis taisyklėmis.

Kviečiami į talką
Kas norėtų ištiesti pagalbos 

ranką nepajėgiems, ligos ar ku- ' 
rios nelaimės ištiktiems pensi
ninkams, kviečiami įsijungti į 
Savitarpės pagalbos būrelio ei
les. Visi STB nariai veikia sava
noriškai, nereikalaudami atlygi
nimo, atliekamu laiku, atsižvel-

Jonas Jankus, savanoris — 
kūrėjas, atsargos kapitonas, 
miręs birželio 3, palaidotas 
Cypress Hills kapinėse 
birželio 7.

KAP. JONO JANKAUS 
LAIDOTUVĖS

Kapitonas Jurgis Jankus, 
miręs birželio 3 vakare, buvo 
pašarvotas Shalins laidotuvių na
rnose. Atsisveikinimas buvo 
birželio 7 pirmadienio vakare.

Rožinį sukalbėjo kun. Danie
lius Staniškis,

Atsisveikinimui vadovavo ra- 
movėnų skyriaus pirmininkas 
Aleksandras Vakselis. Apie ve
lionio gyvenimą kalbėjo ir drau
ge ramovėnų vardu atsisveikino 
Alfonsas Samušis. Kalbėjo ir 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, Liet.Tautinės Sąjungos 
I-mojo skyriaus vardu atsisveiki
no Apolinaras Vebeliūnas, LB I- 
mos apylinkės vardu Apolonija 
Radzivanienė, N.Y. vyrų choro 
Perkūnas — to choro pirminin
kas Stasys Karmazinas. Savano
rių kūrėjų vardu atsisveikino sa
vanoris kūrėjas Alfonsas Koncė.

Sugiedota Marija Marija 
ir Lietuvos himnas.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje antradienio ryte trys 
kunigai koncelebravo mišias, va- 
dovavokun. Danielius Staniškis. 
Cypress Hills kapinėse po laido
jimo maldų taip pat sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Polaidotuviniai pietūs buvo J. 
Belelcko restorane. Laido
tuvėmis rūpinosi velionio drau
gas Zigmas Bacevičius.

Lietuvos Jaunimo Teatras, po sėkmingų gastrolių Amerikoje, grįžo į New Yorką ir iš 
ten išvyko į Maskvą. Į aerodromą jų išlydėti buvo nuvykę ir būrelis New Yorko lietuvių. 
Nuotraukoje dalis akotrių su Vytautu Alksniniu, kuris nuvežė jiem ir naujausią Darbi
ninko numerį, skelbiantį apie naujo lietuvių kardinolo paskyrimą. Iš k. Ina Kartašova, 
Dalia Overaitė, Vytautas Alksninis laiko Darbininko laikraštį, Nijolė Gelžinytė. Dalia 
Storyk, Kristina Andrijauskaitė,Rimgaudas Karvelis. Nuotr. V. Maželio

giant į pajėgumą. Jokio nario 
mokesčio būrelio nariai nemoka. 
Jokios prievartos nėra.

Savitarpės pagalbos būrelis jo
kio pelno nei pajamų neturi, iš
skyrus aukas. Nuo 1985 metų iki 
šiol aukų gauta $278.00. Išlaidos 
nuo 1985 m. iki 1988 m. gegužės 
31 d. — $168.59. Šiuo metu ka
soje yra $109.41. Išlaidos tokios: 
kelionės (traukiniu ar autobusu) 
pas pagalbos prašančiuosius, ko
respondencija, zirox, pašto 
ženklai, lauktuvės lankomiems 
(didesnėmis progomis), ir dauge
lis nepramatytų išlaidų ne
pajėgiųjų reikalams.

Laukia aukų
Savitarpės pagalbos būrelis 

laukia aukų, aukas malonėkite 
siųsti SPB iždininkui: J. Kliveč
ka, 76 - 13 85th. Rd., Woodha- 
ven, NY, 11421.

Bendrabučio reikalai
Jau nuo 1984 pradėta rūpintis 

lietuvių pensininkų bendra
bučio steigimu. Buvo sudaryta 
pajėgi direktorių taryba ir, 
atrodė, viskas gerai seksis. Vie
nas architektas surado bendra
bučiui labai tinkamą vietovę: jis 
žadėjo vykdyti ten esamo namo 
remontą ir išrūpinti iš HUD 
(Housing Urban Development) 
remonto lėšas. Šį namą tada ga
lima buvo nupirkti už $1.00. 
Tekdavo dažnai tartis su archi
tektu telefonu. Labai pasitikėjo
me architektu, nes jis turi didelį 
patyrimą daugiabučių namų sta
tyboje.

Direktorių tarylx>s pirminin
ku buvo išrinktas pats architek
tas. Jis buvo sukvietęs direktorių 
tarybą tik vienam posėdžiui. Po 
to dar tartasi keletą kartų su ar
chitektu ir... architektas nutilo 
nebeinformavo mūsų lx?ndra- 
bučio reikalu. Paskutinį kartą su 
architektu teko telefonu .susi
siekti 1987 m. kovo. 18 d.. Jis 
tada sakė, kad HUD socialines 

tprogramas apkarpė. Finansų rei
kalai šiuo metu labai blogi. Sąly
gos mums nepalankios. Vyrauja 
“policy mažinti miesto išlaidas. 
Namų pardavimo už $1.00 pro
grama pakeista — dabar tokius 
namus padėjo į varžytines: pra- 
.dinė kaina net $.500,(XX).00. Tuo 
ir baigėsi pastangos įsteigti lietu
viams pensininkams bendra
butį.

Šiuo metu gerų staigmenų ti
kimasi iš Federalinės Lietuvių 
Kredito unijos KASA ir LB New 
Yorko Apygardos.

SPB valdybos informacija

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

Įvairius spaudos darbus at
lieka pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Skambinti 718 827- 
1350.

APIE DEMONSTRACIJAS 
VILNIUJE

Ragaišiui kelis kartus kirto per 
veidą, po Andriaus Tučkaus 
kreipimąsi į žmones skaičiusį 
Eugenijų Krukovskį, keliom va
landom sulaikė. Taip pat sulaiky
tas buvo vienas svetimšalis — fo
tografas iš Federacinės Vokieti
jos.

Deportacijų aukų paminėji
mas Vilniuje, betgi, nepaisant 
milicijos elgesio, yra laikomas 
pasisekusiu, tiek dėl susirinku
sių žmonių didelio skaičiaus, 
tiek dėl ’ plataus atgarsio kurį 
minėjimas sukėlė Vakaruose. 
Panašūs deportacijų aukų pager
bimai, kaip žinoma,įvyko ir ki
tuose Lietuvos miestuose — 
Kaune, Šiauliuose, Telšiuose ir 
kitur. ...... ------- — .

Vakarų spaudos agentūras, 
tuo tarpu, pasiekė papildomos 
informacijos apie saugumiečių 
pastangas sutrukdyti gegužės 22 
dieną Vilniaus Gedimino ai
kštėje surengtą Lietuvos gyven
tojų didžiųjų deportacijų ketu
riasdešimtmečio minėjimą ir 
apie grubų milicininkų elgesį su 
šio minėjimo dalyviais.

Tą dieną visi priėjimai į Gedi
mino aikštę buvo užkirsti, 
tačiau, nepaisant to, į minėjimą 
susirinko labai daug žmonių: 
pačios milicijos duomenis — 
apie tris tūkstančius, bet iš tikrų
jų žmonių buvo žymiai daugiau.

Tuomet milicininkai 
pradėjo žmones vaikyti, kai-ku
riuos net primušdami: Romui

Žuvusiųjų pagerbimas

Pagerbiant žuvusius dėl Ame
rikos ir Lietuvos laisvės, gegužės 
29 Brocktone buvo suorganizuo
ta plati programa. Pirma buvo 
mišios Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Jas aukojo 
ir turiningą pamokslą pasakė 
vysk. Antanas Deksnys, iš Vaka
rų Vokietijos.

Antra minėjimo dalis vyko 
prie Tukio paminklo, kuris pa
statytas žuvusiems antrame pa
sauliniame kare Brocktono lietu
viams. Iškeltos Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos, sugiedoti him
nai, padėta gėlių puokštė, susi
kaupimo maldas sukalbėjo kle- 
lx>nas kun. Petras Šakalys.

Abi šias dalis suorganizavo 
Brocktono Lietuvių taryba, ku
rios pirm įninku yra Romualdas 
Bielkevičius.

Trečia dalis buvo pietūs San
daros .salėje. Suorganizavo ALT 
Sandaros 24 kuopa, kurios pir
mininku yrą adv. William Pri- 
bušauskas. įneštos vėliavos, su
giedoti himnai, uždegtos žvakės, 
padėta gėlių prie koplytstulpio. 
Maldą sukalbėjo kun. Petras Ša
kalys. Trumpai lietuviškai ir an
gliškai kalbėjo vysk. A. Deksnys, 
kaip lietuviai žūsta dėl kitų tautų 
laisvės. Lankant jam kaines Va
karų Vokietijoje, Italijoje ir ki
tur, tekojižtikti kapų su lietuviš
komis pavardėmis. Programą 
paruošė ir pravedė Laisvės var
po vedėjas Petras Viščinis. Po to 
buvo pietūs, pagaminti Onos Ei- 
kinienės ir jos talkininkių. Pie
tuose dalyvavo ir kun. Antanas 
Jurgelaitis, OP, ir eilė svečių iš 
kitur.

Baigė mokslus

Bostono aukštesnioji lituani
stinė mokykla baigė mokslo me- 

t'us, išleido tris abiturientus ir iš
davė vieną mokyklos baigimo 
pažymėjimą. Tie abiturientai 
yra: Kęstutis Banaitis, Gedimi
nas Budreckis ir Algirdas Veitas, 
o mokyklos baigimo pažymėjimą 
gavo Rebeka Kalen. Mokslo me
tai baigti birželio 5 d. 10:15 v. r. 
pamaldomis Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Po pamal
dų salėje po bažnyčia buvo mo
kyklos užbaigimo aktas.

Laisvės Varpo koncertas
Laisvės Varpo rudens koncer

tas bus rugsėjo 25 d. 3 v. popiet 
So. Bostono liet, piliečių draugi
jos salėje. Tai bus 59-tas Laisvės 
Varpo koncertas. Programą 
atliks Audronė Gaižiūnienė, so
pranas, iš Chicagos, sol. Bene
diktas Povilavičius, bosas, iš Bo
stono, pianistas dr. Saulius Ci
bas, iš Bostono.

Kultūros kongresas

Kultūros Kongrese pagrin
dinę paskaitą skaitys dr. Kęstutis 
Girnius, kilęs-iš Bostono, dabar 
dirbąs Laisvosios Europos radijo 
lietuvių skyriuje,

Bostono Balfo vajus

Kas metai Balfo Bostono 17- 
tas skyrius praveda aukų rinkimo 
vajų, kad būtų galima sušelpti į 
vargą, ligas ir nelaimes pateku
sius lietuvius šiame ir kituose 
kraštuose. .

1987 metų vajus baigėsi šių 
metų pavasarį ir Balfo Centrui 
Chicagoje buvo pasiųsta 1,570 
dolerių aukų ir nario mokesčių.

Balfo Bostono skyriaus valdy- 
l>a dėkoja visiems aukotojams, 
atsiliepusiems į kvietimus pa
remti taip reikalingą šalpos dar- 
I>ą ir ištiesti pagalbos ranką tiems 
lietuviams, kurie jos dar yra la- 
l>ai reikalingi.

Balfo Bostono 
skyriaus valdyba
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Šį savaitgalį, birželio 19, sek
madienį, 11 v. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimas. 
Mišios ir pamokslas, kurį sako 
kun. Vytautas Pikturna. Organi
zacijos dalyvauja su vėliavomis.

Kultūros Židinyje šį savait
galį: birželio 19, sekmadienį, 1 
vai. Lietuvių Bendruomenės 
Diena — gegužinė ir tautinių šo
kių ansamblio Tryptinio išlei
stuvės į VIII tautinių šokių 
šventę.

Edvard Leleiva mirė birželio 
8. Buvo pašarvotas M. Shalins 
šermeninėje. Atsisveikinimas 
buvo birželio 12, sekmadienio 
vakare. Rožančių sukalbėjo kun. 
J. Pakalniškis. Atsisveikinimui 
vadovavo Perkūno choro pirmi
ninkas Stasys Karmazinas, pats 
atsisveikinęs velionį choristų 
choro vardu. Apolinaras Vebe- 
liūnas atsisveikino Tautinės Są
jungos I-mojo skyriaus vardu, 
Sugiedota Marija, Marija ir Lie
tuvos himnas. Palaidotas 
birželio 13 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Sv. Karolio ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona 
Jadvyga, dvi dukros: Regina ir 
Valentina, du broliai ir 3 seserys 
Lietuvoje. Velionis Edvardas 
Leleiva buvo labai mielas ir jau
kus žmogus, uoliai lankė visus 
lietuviškus renginius, dalyvavo 
lietuviškame gyvenime, dalyva
vo ir Perkūno chore. Velionio 
šeimai ir kitiems artimiesiems 
reiškiame užuojautą.

Pianistė Julija Rajauskaitė - 
Siušienė-Petrauskienė sunkiai 
serga ir yra paguldyta Sv. Petro 
ligoninėje N. Brunsvvick, N.J. 
Birželio 13 jai padaryta sunki vi
durių operacija.

BIRŽELIO TRAGIŠKŲJŲ ĮVYKIŲ

MINĖJIMĄ S

BIRŽELIO 19, SEKMADIENJ
11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
specialios pamaldos už ištremtuosius j Sibirą 
ir ten žuvusius. Pamoksi? pasakys 
kun. VYTAUTAS PIKTURNA

Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis

Rengia
LB Neto Yorko apygardos valdyba

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
DIENA -GEGUŽINĖ
- TRYPTINIO IŠLEISTUVĖS

birželio 19, sekmadienį, 2 v. popiet 
Kultūros Židinio kieme ir salėse

Tautinių šokių programų atlieka N.Y., 
ansamblis TRYPTINIS, vadovaujamas 
JADVYGOS MATULAITIENĖS

Ansamblis vyksta į tautinių šokių šventę Hamiltone. 
Visi palinkėsime jam gero pasisekimo ir laimingos 
kelionės.
Veiks įvairios užkandinės ir atgaivos barai. Prie visų 
stalų gera nuotaika Ir dainos.

Visi kviečiami atsilankyti!

LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

Redakcija...........(718) 827-1352
Administr. .... .(718)827-1351

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

Rašytojas Stepas Zobarskas, 
gyvenęs Woodhavene, N. Y. 
mirė prieš 4 metus birželio 9, 
palaidotas buvo birželio 13 Cy- 
press Hills kapinėse. Lietuviai 
prisimena jį su pagarba kaip 
rašytoją, kaip knygų leidėją. 
Reikėtų sudaryti kolų komitetą, 
kuris peržiūrėtų jo likusius raš
tus, rankraščius ir juos sureda
guotų -ir parengtų spaudai. 
Reikėtų ir jo portretą pakabinti 
Kultūros Židinio posėdžių kam
bary, kad ir jaunimas prisimintų 
čia gyvenusį ir jaunimui rašiusį 
rašytoją.

Laura Naronytė, Nijolės ir 
Vyto Naronių duktė, yra priimta 
j kelias medicinos mokyklas. Pa
sirinko Down State medicinos 
mokyklą New Yorke. Mokslą 
pradės rugpjūčio mėn.Gero pa
sisekimo!

Nijolės Ulėnienės muzikos 
mokyklos koncertas bus birželio 
18, šeštadienį, Latvių kultūros 
centre Huntington Hills, Mel- 
ville, L. J. Jaunesnių grupės kon
certo pradžia 6 v.v., vyresniųjų 
grupės 7:30 v.v. Šiuo koncertu 
jos vadovaujama privati muzikos 
mokykla baigia darbo metus.

Lietuvių finansinė įstaiga 
Richmond Hill rajone ieško kva
lifikuoto asmens su buchalteri- 
jos, paskolų analizės ir įstaigos 
vedėjo patyrimu. Geras atlygini
mas ir priedai. Kreiptis raštu į 
Darbininko redakciją 341 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207 arba skambinti 718 827 - 
1352.

Gražusis Kennebunkporto pajūris jau laukia svečių.

Mišios už mirusius 
krikščionis demokratus

Už a.a. dr. Lidiją Stanaitienę 
jos 19-tų mirties metinių proga
mišios bus aukojamos Apreiški
mo parapijos bažnyčioje birželio 
25, šeštadienį, 11 vai. ryto, 
Duktė ir žentas, Marina ir Zig
mas Raulinaičiai, prašo draugus 
ir pažįstamus už jos vėlę pasi
melsti.

Kas bus Lietuvių 
Bendruomenės dienoje— 

gegužinėje
Užbaigdama šio sezono rengi-. 

nius, Lietuvių Bendrumenės 
N.Y. apygardos valdyba birželio 
19, sekmadienį, rengia savo 
gegužinę — Lietuvių Bendruo
menės dieną.

Ji prasidės 1 vai. (ne 2 vai. kaip 
buvo skelbta praeito Darbininko 
skelbime). Gegužinė vyks 
Kultūros Židinio kieme ir salėse. 
Visi čia galės pavalgyti ir atsiger
ti, draugų tarpe linksmai pralei
sti popietę.

Veiks įvairios loterijos, valgio 
ir gėrimo barai. Svarbiausia — 
programą atliks N.Y. tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulai
tienės. Tuo pačiu bus ir ansam
blio išleistuvės į tautinių šokių 
šventę. Visi kviečiami. Savo da

lyvavimu paremsite LB apygar
dos veiklą, nes tai veiklai reikia 
lėšų. Taip pat Tryptiniui pa
linkėsite sėkmingos kelionės.

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G- T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8809/F rugpjūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami 
galėsite apžiūrėti Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
taip pat praleis 3 dienas Olandi
joje. vietų skaičius ribotas. 
Kreiptis: 10401 S. RobertsRoad, 
Palos Hills, IL 60465. Tel. (312) 
430 7272.

Bilietus į Tautinių Šokių 
Šventę galima įsigyti KASOJE. 
Šventės rengėjai iš Hamiltono 
yra į New Yorką atsiuntę bilie
tų, kurie platinami KASOS 
įstaigoje. Jie yra tiktai į tautinių 
.šokių programą ir jų kaina 13 
dol. Kas nori iš anksto įsigyti 
šventės bilietus, prašomi sku
biai kreiptis į KASĄ.

HIRING! Federal govem- 
ment jobs in your area and over- 
seas. Many immediate openings 
without vvaiting list or tęst. $ 15- 
68,000. Phone call refundable. 
602 838-8885. Ext. 6057.

Birželio 18, šeštadienį, 10 v. r. 
pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje bus mišios už šioje apy
linkėje gyvenusius ir mirusius 
krikščionis demokratus.

Tie mirusieji yra: Antanas 
Benderius, Magdalena Galdi
kienė, Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, Antanas Giedraitis, Albi
nas Gražiūnas, -^Grigienė, Do
mas Jasaitis, Antanas Kučas, Ka
zimieras Krušinskas, Stasys 
Lūšys, Petras Minkūnas, Pranas 
Naujokaitis, Konstantinas Rač
kauskas, Šalkauskas, Antanas 
Šerkšnas, Šlepetienė, Antanas 
Starkus, Strimaitis, Antanas Tri
makas, Jonas Totoraitis, Praųas 
Vainauskas, Emilija Vainau
skienė, Aleksas Vaitiekūnas, An
tanas Vainius, Emilija Vaišno
raitė, Antanas Vasys, Vladas Vi
liamas.

Po pamaldų Kultūros Židinyje 
bus kavutė. Jos metu bus paro
dytos ištraukos . iš Maironio 
minėjimo Lietuvoje.

Patikslinimas. Praeitame 
Darbininko numeryje buvo pa
skelbta, kad Eaton korporacijos 
tarnautojai Viktoro Miluko pa
stangomis Kultūros Židiniui 
paaukojo 500 dol. Tikrumoje 500 
dol. paaukojo vienas Viktoras 
Milukas, gi korporacija pagal 
‘ <gift matehing program” metodą 
paaukojo dvigubai — K. Židiniui, 
davė 1000 dol..

Batunas (Baltic Appeal to the 
United Natiens) kviečia visus 
Pabaltiečius į susipažinimo vaka- 
tą. Bus supažindinta su estu di
sidentu Heik> Ahoner, kuris ne
seniai buvo paleistas iš sovietų 
lagerio. Kovo 5 jis buvo ištrem
tas iš Estijs į Švediją. Jo paskakta 
bus birželio 26, sekmadienį, 5 v. 
p.p. Estų Namuose, 243 East 
34th Street, N.Y.C. Auka— 10 
dol.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kūną 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.

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 
darbams — dideliems ir' 
mažiems. Nemokamas ap-į 
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Url>elis 718, 
849 - 8093. i

Kun. Bruno J. Kruzas birželio
12 atšventė savo kunigystės 50 
metų sukaktį.

Iškilmingos padėkos mišios 
buvo birželio 12 Šv. Jurgio 
bažnyčioje, 207 York Street, 
Brooklyne, N. Y. Priėmimas su
kakties proga buvo Cresthaven 
Country klube Whitestone, N. Y.

Kun. Bruno J. Kruzas yra 
brooklinietis, čia gimęs 1913 
kovo 11. Čia jis ir mokslus baigė. 
Į kunigus buvo įšventintas 1938 
birželio 11.

Pirmiausia jis buvo paskirtas 
vikaru į Apreiškimo parapijos 
bažnyčią, kada klebonu ten buvo 
kun. N. Pakalnis. Iš ten buvo

N. Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO VEIKLA

Gruodžio mėnesio gale, 
Kalėdų švenčių laikotarpyje, 
Australijoj įvyks trečiosios Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynės. 
Lietuvių Atletų Klubas tam 
ruošiasi iš anksto ir planuoja į 
Australiją nusiųsti vyrų ir jaunių 
krepšinio, moterų tinklinio, lau
ko teniso, šachmatų, plaukimo 
ir racketball komandas. Kadangi 
tolima kelionė reikalaus daug iš
laidų, LA Klubas bandys įvai- 
riais būdais sukelti lėšas tom iš- sukelti. Be to, bus vykdoma ir 
laidom bent dalinai padengti. piniginė loterija, kurioje už 100 

dolerių bilietą bus galima laimėti 
Birželio 25, šeštadienį, Vebe- $10,000 dolerių! Laimėjimo 

liūnų sodyboje Long Island ^traukimas įvyks spalio 29
ruošiama gegužinė su sporti
niais židiniais jauniem irseniem, 
pasimaudymu baseine, valgiais 
ir gėrimais. Pradžia 12 vai., įėji-

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiauja kas mėnesį. 
Naujosios valdybos posėdžiai 
buvo gegužės 18 ir biržlio 8. Ap
tarta eilė įvairių|reikalų, darbų, 
projektų. Daugiausia dėmesio 
skirta tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimam ir Lietuvių Ben
druomenės lietuvių dienai — 
gegužinei, kuri bus birželio J.9 
Kultūros Židinyje.

IŠLEISTUVĖS

Dr. Regina ir Kazimieras 
Čiurliai birželio 4 New Bruns- 
wicke, N. J. surengė gražias ir di
deles išleistuves savo svečiams 
—giminaičiams iš Lietuvos. Ka
zimieras Čiurlys iš Lietuvos 
buvo atsikvietę dviejų seserų du 
vaikus — Vladą ir Vandą. Pasi
svečiavę ir pasivažinėję po Ame
riką, jiedu birželio 7 išskrido at
gal į Lietuvą.

Su jais atsisveikinti ir pasi- 
bičiuliauti ir buvo sukviesta apie 
50 asmenų.Tai daugiausia plati 
giminė, jų draugai, bičiuliai. 
Buvo svečių net iš Toronto.

K. Čiurlys N. Brunswicke turi 
gražią sodybą, apaugusią eglėm, 
turi ir bičių ūkį. Daug vietos, 
erdvu, tai svečiam buvo kur pa
sižmonėti. Namuose yra gražiai 
įrengtas rūsys, pritaikytas taip 
pat svečiavimuisi.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 

PIKNIKAS - GEG UŽINĖ 
ĮVYKS BIRŽELIO 25, ŠEŠTADIENĮ,

VYTAUTO IR VANDOS VEBELIŪNŲ SODYBOJE, 
304 BAYVLLLE AVĖ., LATTINGTOVVN, LONG ISLAND 

PRADŽIA 12 VAL. DIEN0S

Programoje — plaukymas baseine*ir sportas 
vaikam ir suaugusiems

Valgiai ir gėrimai, šposai ir žaidimai 
Visas pelns skiriamas LA Klubo sportininkų kelionei į 

PLS Žaidynes Australijoje
Lietaus atveju — gegužinė sekmadienį, birželio 26 

Visus maloniai kviečia
N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ K LUBAS

nukeltas klebonu į Šv. Jurgio lie-
tuvių parapiją, kuriyra prie uo
sto Brooklyne.Ten klebonavo, 
kol išėjo į pensiją. Toje "kleboni
joje jis ir dabar tebegyvena.

Kun. Bruno J. Kruzas gerai 
kalba lietuviškai, sakė gražius 
lietuviškus pamokslus, veikė su 
parapijos organizacijomis, su 
Lietuvos vyčiais, aukomis rėmė 
bažnyčias ir vienuo lynus, rėmė 
pranciškonų veiklą ir visada pasi
liko kuklus, prašydamas tų aukų 
negarsinti.

Jubilijatui linkime kuo geriau
sios sveikatos ir Dievo palaimos 
visuose jo darbuose ir visose die
nose!

mas nemokamas. Jeigu pasitai
kytų blogas oras, tada gegužinė 
įvyks sekmadienį, birželio 26. 
Valgių ir gėrimų pelnas bus ski
riamas kelionės vajui.

Kultūros Židiny “blusinis tur
gus” (flea market) įvyks rugsėjo 
10 - 11; Montrealio mergaičių 
choro koncertas spalio 1 i M. 
Žukauskienės dailės paroda spa
lio 8-9. Visus renginius taip pat 
ruošia LA Klubas kelionės lėšom

Kultūros Židiny.
Kaip matoma, LA Klubas dės 

visas pastangas, kad sportinin
kams kelionė per daug nekai
nuotų, bet vien tik klubo pastan
gų neužteks. Todėl New Yorko 
ir apylinkių visuomenė kviečia
ma ir prašoma dalyvauti birželio 
25 gegužinėje ir kituose LA Klu
bo parengimuose. Gyvuokime 
kartu su jaunimu ir padėkime 
jiems pasiekti didįjį lietuvių 
sporto sąskrydį gruodžio mėnesį 
Adelaidės mieste tolimojoj Au
stralijoj.

LA Klubo Valdyba

LIETUVIAI 
TAUTODAILĖS 
PARODOJE 

t

Birželio 13 Manhattane atida
roma didelė liaudies meno paro
da, kuri tęsis visą vasarą. Paroda 
vyksta Paine Webber gražiame 
pastate, 1285 6 Avė., tarp 51 ir 
52 St., priešais Radio City.

Parodoje dalyvauja yvainos 
tautos. Rengėjai taip pat pak
vietė ir lietuvius, per Tauto
dailės Instituto lietuviškąjį sky
rių buvo surinkti ir įvairūs ek
sponatai. Čia bus įstatyti Mildos 
Kvedarienės audiniai, Vlado 
Kulpavičiaus koplytėlės, koplyt
stulpiai, kryžiai, Mindaugo Jan
kausko drožiniai — Palangos 
Juzė ir kita.

Rengia etninė draugija, kuri 
globoja įvairių tautų liaudies 
meną. Išsiuntinėjo labai origina
lų ir įdomų pakvietimąį parodą.


