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. Cancia miesto, centrinėje Ita
lijoje, savivaldybė drauge su šv. 
Ritos vienuolija ir turistine šio 
regiono organizacija paskyrė Ni-

vėliau kaip vienuolė, šventoji 
Rita yra nesenstantis heroiškos 
ištikimybės moters misijai pa
saulyje pavyzdys.
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jolei Sadūnaitei “tarptautinio 
pripažinimo šv. Ritos diplomą”.

Diplomo paskyrimas buvo iš
kilmingai paskelbtas Cascia šv.

Nijolei Sadūnaitei paskirtame 
“tarptautinio pripažinimo šv. Ri
tos” diplome yra rašoma: “Nijolė 
Sadūnaitė yra moteris, kuri

Savaitės i 

įvykiai
Tass paskelbė, kad birželio 14 

Latvijos sostinėje Rygoje vyko 
oficialios demonstracijos Stalino 
aukoms paminėti. Jose dalyvavę 
apie 10,000 žmonių, buvo padėti 
gėlių vainikai aukoms pagerbti. 
Pagal Tass žiauriomis sąlygomis 
buvę deportuota 31,000 žmonių, 
bet NYT pataisė, kad pagal Vaka
rų šaltinius per visas deportacijų 

'bangas buvo išvežta 320,000.
Latvijos komunistų partija ir vy
riausybė sutiko pastatydinti pa
minklą deportacijų aukoms pa
gerbti.

Nikaragvos partizanų vadai 
spaudos konferencijoje pasi
skundė, kad per taikos derybas 
su vyriausybe partizanų atstovai 
buvo niekinami ir grasinami dėl 
to, kad partizanų galia, negau
nant iš JAV karinės paramos, yra 
sumenkėjusi. Ta pačia proga jie 
paprašė JAV paskirti jiems ka
rinės paramos.

Sovietų Sąjungos gynybos mi- 
ništeris Dmitri T. Jazov pareiškė 
apgailestavimą JAV gynybos 
sekretoriui Frank C. Carlucci 
dėl JAV karinės misijos Rytų Vo
kietijoje nario maj. Arthur D. 
Nickolšbn nušovimo Rytų Vo
kietijoje 1985.

Turkijos ministeris pirminin- 
kas Turgut Ozai, atvykęs į Grai
kiją, tarėsi su Graikijos ministe- 
riu pirmininku Andreas Papan- 
dreou, kaip užbaigti tarp jų at
stovaujamų valstybių nuo seno 
rusenantį nepasitikėjimą.

Iranas vėl“ vykdė didelio ma
sto puolimus pietiniame fronte 
prie Irako Basros m. ir gyrėsi 
laimėjęs teritorijos ir sunaikinęs 
apie 12,000 Irako karių. Vakarai 
mano, kad fronto būklė dėl to 
nepagerėjo.

“Literaturnaja gazeta” su
ruošė per TV transliuojamą 
spaudos konferenciją su iš Afga
nistano partizanų nelaisvės 
grįžusiais sovietų kariais. Ank
sčiau buvusiems belaisviams so
vietų karinis prokuroras iškelda
vo bylą už dezertyravimą. Pagal 
sovietų žinias 311 karių turėtų 
būti prtizanų nelaisvėje.

Izraelis, nebodamas JAV pro
testų, ištrėmė į JAV jos pilietį 
palestinietį Mubarak Awad už 
tai, kad jis raginęs palestiniečius 
vykdyti prieš Izraelį neprievar
tinį pasipriešinimą.

Rytų Vokietija pareiškė esanti 
pasiruošusi teikti ten nuo Hitle
rio nacių nukentėjusiems žydų 
palikuonims humanitarinę para
mą.

Izraelį vargina prasidėję miš
kų gaisrai. Manoma, kad juos 
pradėjo palestiniečiai. Dėl to 
buvo įvykdyta daugybė areštų.

Maskvoj susikūrė nelegalūs 
- politiniai klubai pasiūlė susirink

simai komunistų partijos konfe
rencijai suteikti daugiau laisvių

“GORBAČIOVO ERA“ BAŽNYČIAI NIEKO NEŽADA
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 73

įvairiose srityse ir leisti visuoti
niu slaptu ir tiesioginiu balsavi
mu išrinkti Sąjungos prezidentą, 
kuris perimtų dabar partijos ge
neralinio sekretoriaus pareigas.

Norvegija 1959 pardavė

VIENYBĖ AR VERGAVIMAS

Naujoji “Gorbačiovinė era” 
visomis priemonėmis brukte 
bruka savo liaudžiai “didžiojo 
persitvarkymo” idėją, pagrįstą 
naujovišku mąstymu ir veikimu. 
Pats šio naujojo persitvarkymo 
įkvėpėjas ir kūrėjas sako, kad 
dabarties laikas “iškėlė ne
girdėto naujumo ir negirdėto 
masto uždavinius, kurie turi būti 
išspręsti per kuo trumpesnį isto
rinį laiką”.

Didelis manijos sęjūdis
Ar nepanašus šis “didysis per

sitvarkymas” į jau istorijos užma
rštin nuėjusius “didžiuosius šuo
lius”, “kultūrines revoliucijas” 
su Mao citatomis, kurie taip pat 
turėjo būti įvykdyti per trumpą 
laiką.

Deja, visi didybės manijos pa
gimdyti sąjūdžiai šiandien bemi
nimi kaip slogus košmaras, pri
vertęs savo kvaitulingame sūku
ryje suktis ir milijonus žmonių. 
O kas suskaičiuos beprasmes au
kas, suluošintus gyvenimus?

Mąstymo ir veiksmų 
vienybė

Kaip ir anksčiau, taip ir šian
dieninio sąjūdžio svarbiausias 
tikslas ir uždavinys yra pasiekti 
visuotinę mąstymo ir veiksmų 
vienybę. Tai reiškia, atsisakyti 
savo subjektyvios mąstysenos, 

-individualaus požiūrio ir “persi
jungti” o kolektyvinį mechani
zmą su priverstiniu užprograma
vimu. Visiškai taip, kaip K. Sajos 
pjesėj “Devynbėdžiai”: nedaryti 
to, kas nepatinka jaučiui — ne
dainuoti, garsiai nekalbėti, sava
rankiškai nemąstyti ir pan.

Ateizmas svarbiausia
Kažkokiu nauju maocedūni- 

zmu kvepia ir sąjunginis visuo
menės mokslų katedrų vedėjų 
pasitarimas įvykęs Maskvoje 
š.m. spalio 1 d. Ta proga M. Gor
bačiovas kalbėjo, kad greite
sniam persitvarkymo, spartini
mo realizavimui, tarybinės vi
suomenės naujos būklės pasieki
mui būtina suaktyvinti idėjinę 
— teorinę veiklą, t. y., aukštosio
se mokyklose pagrindinį dėmesį 
sutelkti visuomenės mokslų 
(marksizmo — leninizmo, mok
slinio komunizmo, partijos isto
rijos, ateizmo ir kt.) dėstymui.

Toliau aiškino, kad sugebėji
mas orientuotis dabartiniame 
sudėtingame prieštaringame pa
saulyje — ne gamtos dovana, jis 
neateina savaime, mokantis 
specialių disciplinų. Todėl busi
muosius specialistus reikia mo
kyti šio sugebėjimo, nes tik vi
suomenės mokslai gali sufor
muoti tarybinio specialisto 
asmenybės dvasinius pagrindus. 
Visuomenės mokslų dėstymas

talikų Bažnyčia, o labiausiai — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia —. 
tas vienintelis forpostas komuni
stų pavergtose respublikose.

Ateistų ofenzyva
1986 rugsėjo 28 “Pravdos” ve

damajame rašoma, kad “svar
biausias uždavinys yra visomis 
ateistinio auklėjimo formomis ir 
priemonėmis suteikti gilų puola
mąjį politinį turinį” (reiškia, 
ofenzyva, o ne vienybė!)

. Vedamajame kritikuojama ir 
tai, kad kaikuriuose moksliniuo
se veikaluose, literatūros ir 
meno kūriniuose idealizuojama 
bažnyčios buitis, bažnytinės 
apeigos mėginam^sutapinti reli
gine morale su socialistinės vi
suomenės dorovės principais pa
smerkiami rašytojai kurie kartais 
“koketuoja” su Dievuliu, objek
tyviai padedami atgaivinti die- 
vaieškos (sic!) idėjas.

O J. Ligačiovas piktinasi, kad 
kai kurie tarybiniai žmonės pra
deda kalbėti apie pakantumą re
liginėms idėjoms, grįžimo prie 
religinės dorovės tikslingumą, 
ne religija esanti žmogaus doro
vinio prado šaltinis, ne jį nurodė 
žmogui dorovines norinas. Šias 
normas sukūrusio^ liaudies 
masės' kovoje prieš išnaudojimą, 
prieš turtuolius.

Kviečia visom priemonėms 
kovoti prieš religinę 

ideologiją
Religijos šalininkai visomis 

priemonėmis priešinasi materia
listinei pasaulėžiūrai. Todėl jie 
ir sugalvoję mitą apie tikėjimo 
laisvės slopinimą Tarybų Sąjun
goje. Kartais religiniais dra
bužiais apsirengęs ir buržuazinis 
nacionalizmas, pavyzdžiui isla
mo unitų, katalikybės dvasinin
kijos dalies reakcinė veikla. Kol 
kartojasi šitokios apraiškos; 
“Pravdos” vedamasis kviečia ak
tyviai kovai su religine ideologija 
sutelkti visus mokslinio ateizmo 
propaguotojus švietimo darbuo
tojus, dėstytojus rašytojus, daili
ninkus, kultūros veikėjus, visus 
sąmoningus darbo žmones ir, 
pirmiausia,* visus komunistus.

Čia žinoma, reikia pridėti pa
grindinį kovos arsenalą — spau
dą, televiziją, radiją, o taip pat 
patikimiausią prievartos aparatą 
— KGB, miliciją, prokuratūrą, 
administracinius organus ir 1.1.

Kas stoja prieš tas 
milžiniškas pajėgas?

Ir šitokios milžiniškos pajėgos 
sutelktos vienoje barikadų 
pusėje, puolančiųjų pusėje. O 
kas belieka anapus barikadų? 
Kas. tas pavojingasis priešas,

(nukelta į 2 psl.)

Ritos bazilikoje gegužės 22 d., 
dalyvaujant didelei miniai mal
dininkų. Kartu su Nijole 
Sadūnaitė “Tarptautinio pri
pažinimo šv. Ritos diplomu” 
buvo įvertintos ir pagerbtos ki
tos keturios tarptautinėje 
plotmėje šv. Ritos dorybėmis 
pasižymėjusios moterys.

Visoje Italijoje ir pasaulyje 
plačiai žinoma šventoji Rita yra 
gyvenusi penkioliktajame šimt
metyje. Kaip šeimos motina, o

idėjų i religijos laisvę gynė, rizi
kuodama savo pačios laisve, savo 
veiklą prieš elementariausių 
žmogaus teisių pažeidimus ir 
prieš visokią diskriminaciją rem- 
dama vien teisingumu, savo ar
gumentų jėga pakildama virš 
siaurų dalinių interesų ir atme
sdama bet kokią prievartą”.

Pripažinimo diplomas yra iš
rašytas ant pergamento ir iš
puoštas vieno žinomo italų daili
ninko.

NUOTRUPOS IS MASKVOS:
P. CIDZIKĄ GRĄŽINO {VILNIŲ

— tai klausimų klausimas (plg. 
Maocedūno citatas “Rausta ry
tas”)

Panašiai kalbėjo ir vyriausias 
kompartijos ideologas J. Ligačio
vas, kviesdamas visus į žodžių ir

Izraeliui 20 tonų sunkaus van
dens, o Izraelis pasižadėjo leisti 
tikrinti, kad tas vanduo bus nau
dojamas taikingiems reikalams. 
Tačiau Izraelis niekada tikrinto
jų neįsileido. Po ilgų pasitarimų 
Izraelis sutiko Norvegijai leisti 
tikrinti, kaip yra naudojamas to 
vandens likutis, bet į savo bran
duolinių įrengimų Dimona stotį 
nesutiko įsileisti.

darbų vienybę.

Su viena visuomenės dalimi 
kviečiama kovoti

Tačiau nežiūrint visų gražby
liavimų ir skambių šūkių apie 
vienybę, yra viena visuomenės 
dalis, su kuria kviečiama ne vie
nytis, bet kovoti.

Tai tikinčioji liaudis, ypač Ka-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 20-toji seimo metu 
gegužės 21 Daytona Beach, Fla., prie mikrofono kalba 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, pakeltas į Tautinės 
Sąjungos garbės narius. Iš dešinės stovi dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, ALT S-gos valdybos pirmininkas.

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 20-tojo seimo metu 
surengto simpoziumo “Lietuvos laisvės byla Sovietų Sąjungos 
naujų įvykių slinktyje’ dalyviai. Iš dešinės: dr. K. Bobelis, 
inž . A. Mažeika, inž. Vyt. Volertas. Prie mikrofono kalba 
simpoziumo moderatorius inž. J. Jurkūnas.

SENATORIUS PRIMINĖ 
PABALTIJO KRAŠTUS

Birželio 15 d. 7 — ABC kanale kiti garsūs asmenys.
buvbo transliuojama programa
— “Capital — to Capital” — 
Washjingtonas — Maskva. Pro
grama buvo perduota ir visoje 
Sovietų Sąjungoje, tuo pačiu ji 
buvo matoma ir Lietuvoje. Pro
grama diskusinio pobūdžio.

Iš Amerikos pusės diskusijose 
dalyvavo keletas senatorių ir 
kongresmanų, iš Sovietų pusės
— aukščiausio sovieto nariai ir

(New Yorkas, birželio 6 LIC) 
Prezidento Reagano viešnagės 
metu paskiri teisių gynėjai 
bandė nuvykti į Maskvą, bet juos 
vietiniai saugumo organai su
laikė ar išlaipino iš traukinių. 
Vilniečiui Petrui Cidzikui pavy
ko nuvykti į Maskvą, bet lietu
viai saugumiečiai jį ten surado ir 
pasiuntė atgal, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Šeštadienį, gegužės 28, Petrą 
Cidziką Maskvoj sutiko iš Lietu
vos atvykęs KGB majoras Bim- 
byris su KGB pulkininku Česna- 
vičiumi. Jie abu sulaikė Cidziką, 
nuvedė į geležinkelio stotį, už 
Cidziko pinigus nupirko jam bi
lietą, įsodino į traukinį Maskva- 
Vilnius, ir laukė kol traukinys 
išvažiavo.

Petras Cidzikas buvo vienas iš 
septynių įžymių lietuvių, su ku
riais 30 JAV kongresmenų ir. 6 
senatoriai ragino prezidentą 
Reaganą susitikti jo vizito metu. 
Du iš siūlomų septynių lietuvių 
— Nijolė Sadūnaitė ir Antanas 
Terleckas — pateko į prezidento 
kviestųjų sąrašą ir dalyvavo 
gegužės 30 d. pasimatyme su juo 
Amerikos ambasadoj Maskvoj. 
Dalyvavo ir trečias atstovas iš 
Lietuvos — Petras Pakėnas, ku
ris pagaliau gavo leidimą emi
gruoti į JAV pas savo žmoną Ga

liną Vileshiną, gyvenančią Flori
doj:

1988 sausio 8 kratos metu iš 
Petro Cidziko buvo Vilniuje sau
gumiečiai konfiskavo Gorbačio
vui laišką apie Lietuvoj rengia
mus Vasario 16-tos minėjimus 
bei atvirą laišką JAV Kongresui. 
Jam š.m. vasario 14 uždėjo namų 
areštą, o vasario 16, ištisą dieną 
jį tardė KGB būstinėj. Už ban
dymą viešai ir taikingai paminėti 
Lietuvos neprikilausomybės 
šventę bei kitus Lietuvai svar
bius istorinius įvykius, kaip Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto su
kaktį, Cidzikas yra anksčiau 
kalėjęs, vienu metu net prievar
ta “gydomas” psichiatrinėj ligo
ninėj.

Kitas lietuvis bandęs nuvykti 
į Maskvą, kun. Kazimieras 
Gražulis, įkalinto Petro Gražulio 
brolis, buvo gegužės 25 su Nijolę 
Sądūnaite šešių milicininkų 
prievarta išlaipintas iš traukinio. 
Anot Nijolės Sadūnaitės, kitus 
nepatekusius į JAV prezidento 
kviestųjų sąrašą, bet bandžiusius 
vykti j Maskvą, sulaikė ar išsodi
no iš traukinio, kaip pvz. ukrai
niečių vyskupą ir tris kunigus. 
Aktyvūs teisių gynėjai Vilniuje 
buvo saugumo stebiami ir seka
mi.

(LIC)

PRAVIENIŠKIŲ LAGERYJE 
TERORIZUOJA P. GRAŽULĮ

(New Yorkas, birželio L9. 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tras praneša, kad gegužės 13 - 
28 Petras Gražulis buvo uždary
tas į karcerį Pravieniškių lagery
je. Visas tas 15 parų karceryje jis 
badavo protestuodamas, kad jį 
neteisingai nubaudė. Jį nubaudė 
Pravieniškių konclagerio virši
ninkas pulk. Arlauskas ir jo 
padėjėjas pulk. Gruodis vien už 
tai, kad jis parašė du protesto 
pareiškimus Lietuvos TSR pro
kurorui ir padėką Ronaldui Rea- 
ganui bei senatoriams už jų 
rūpestį juo.

Kai Gražulis išėjo iš karcerio, 
dėl pablogėjusios sveikatos 
būklės jis buvo paguldytas į lage
rio ligonine, į sanitarinę dalį.

buvo ištremta į Sibirą ir kitur.
Sovietų atstovas Vadim Zagla- 

din atsakydamas nutylėjo apie 
Pabaltijo valstybes, tik sakė, kad 
pas juos vyksta persitvarkymas 
ir ateityje viskas pagerės.

Svarbu, kad programa buvo 
stebima ne tik Amerikoje, bet ir 
Sovietų Sąjungoje ir jų paverg-

Konclagerio viršininkas Arlau
skas reikalauja, kad jį greičiau iš
rašytų; grąsina, kad jį vėl sodis į 
karceiį. Kartu su pulk. 
Gruodžiu, pulk. Arlauskas nu
statinėja prieš Petrą Gražulį ki
tus kalinius, esančius tame 
pačiame būryje su juo, kad esą 
Petras skundžia tuos kalinius 
prokurorui. Kurstomi kaliniasi 
už tai gali jį sumušti, net umušti 
arba išprievartauti.

Petras yra pasakęs, kad jei jį 
vėl sodins į karcerį, jis badaus. 
Gražulis, nors labai nusilpęs, pa
sakoja artimieji, ryžtasi tam tero
rui ir fiziniam susidorojimui ne
nusileisti. Karceris, tuo tarpu, 
yra pilnas žiurkių, kurios nusil
pusį kalinį puola.

Gražulis labai dėkingas vi
siems, kurie jam padėjo, ypatin
gai Pauliui Klimui, vykdžiusiam 
už jį žygį iš Rochesterio į Wa- 
shingtoną. Gražulis nuo š. m. va
sario mėn. atlieka 10 mėnesių 
bausmę kriminaliniam lagery už 
atsisakymą tarnauti sovietinėje 
armijoje. (LIC)

Indianos senatorius Richard 
Lugar pasakė, kad jis skaitęs 
birželio 15 N .Y. Times apie de
monstracijas, įvykusias Latvijoje 
birželio 14 prieš rusų vykdytas 
deportacijas.

Senatorius paklausė: ar vi
siems Rusijoje yra žinoma, kad 
Baltijos valstybės buvo jėga 
užimtos ir po metų laiko pra
sidėjo trėmimai. Daug žmonių

tuose kraštuose. Lietuviai drau
ge su latviais, estais turėtų rašyti 
padėkos laiškus Indianos senato
riui Richard Lugar už iškeltus 
klausimus apie mum padarytas 
skriaudas.

Senatoriaus adresas: The Ho- 
norable Richard Lugar, United 
States Senate, Hart Senate Of
fice Building, Washington, 
D.C. 20510.

Sovietų Sąjungos sudaryta ko
misija atmetė Krymo totorių rei
kalavimą, kad jiems būtų leista 
sugrįžti į jų seniau gyvenvietas 
Kryme. Esą jems tokia teisė pri
pažįstama, be ne kolektyviai, o 
individualiai: kiekvienas turi at
skirai prašyti leidimo grįžti, o to
kiam leideimui gauti pirma rei
kia turėti ten darbą ir apsigyve
nimo vietą.



MUMS REIKIA DIAKONŲ
Kaip buvo pranešta, liepos 1 

ir 2 Toronto lietuvių Prisikėlimo 
parapijs patalpose įvyks lietuvių 
pastoracinis simpoziumas ir vy
skupo Sielovados Tarybos įstei
gimas. *

Viena iš svarbiausių simpoziu
mo temų bus paskirta ieškojimui 
būdų pagelbėti mūsų 
bažnyčioms ir parapijoms. Ypa
tingos pagalbos laukiama ne tik 
iš kunigų, bet ir iš pasauliečių. 
Šia proga norima priminti, kad 
pasauliečiai turi galimybę labai 
efektingai patamautti lietuvių 
sielovados reikalams, tapdami 
diakonais. _

Kas yra tie diakonai? Apie juos 
yra įvairių nuomonių ir 
apibrėžimų, bet gal geriausia 
tinka pasakyti, kad jie yra asme
nys, įšventinti Dievo, Bažnyčios 
ir katalikų bendruomenės tarny
bai. Jie turi savo vietų bažny
tinėje santvarkoje ir egzistuoja 
šalia kunigų bei vyskupų kaipo 
padėjėjai ir ryšininkai tarp dva
siškuos ir pasauliečių, tarp litur
gijos ir kasdieninio gyvenimo, 
tarp Bažnyčios ir pasaulio.

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos
'atkelta iš 1 y si.)

Ar gali būti tikslesnė Kristaus 
laikų fariziejų kopija? Fariziejai 
Kristų pasmerkė mirčiai, bijoda
mi, kad Jis- nesukeltų 
sambrūzdžio, galinčio išprovo
kuoti romėnų smurto veiksmus 
prieš žydus ir sinagogų.

Ištikimieji liko nepajudinami

Šiandien bijomasi, kad uoliųjų 
tikėjimo gynėjų veikla gali 
iššaukti didesnes kunigų ir 
Bažnyčios represijas. Tačiau išti
kimieji, nežiūrint skaudžių 
aukų, prieš iškilusių alternatyvų 
— su kuo ir prieš kų? — liko 
tvirti ir nepajudinami. o

“Su kuo tu, kunige Juozai?”

Kokių svarbių reikšmę turėjo 
šios alternatyvinės problemos iš
sprendimas rodo ir toks, vienas 
iš daugelio faktas. Savo laiku, 
kada ateistinės “vienybės” įgy
vendinimas pradėjo duoti vai
sius (skilimas kunigų tarpe), 
kun. tėvas Pranciškus Masilio- 
nis, sunkių minčių kamuojamas, 
pėsčias per sniegų ir šaltį klam
pojo septynis kilometrus į pro
vincijos užkampį pas kun. Juoza
pų Zdebskį sužinoti, “su kuo tu, 
■kunige Juozapai?”

Išgirdęs atsakymų: “Aš esu su 
tais, kuriems brangus Dievas, 
Bažnyčia ir Tėvynė, kurie negai
li laisvės ir gyvybės”, jis vėl grįžo 
pėsčias atgal, tačiau dabar su pa
kilia nuotaika, nebejausdamas 
nei nuovargio nei nerimo. .

Paulius Klimas taip žygiavo iš Rochesterio į Washingtonų, 
nešdamas peticijų Amerikos prezidentui, kad būtų išlaisvintas 
kalinys Gražulis. Nuotrauka daryta gegužio 23, vienų dienų 
prieš kelionės galų, 20 mylių į šiaurę nuo Baltųjų Rūmų 
Marylande. Nuotr. A. Pakštienės

Apie diakonus ir jų ypatingus 
uždavinius yra randama žinių 
pradedant nuo Kristaus laikų ir. 
vėliau pirmuose šimtmečiuose, 
kur buvo rašoma, kad “diakonų 
paskirtis yra atlikti vyskupo pa
vestus darbus, reikalingus 
Bažnyčios tarnybai”. Tolimesni 
šimtmečiai matė kylantį diakonų 
klestėjimų ir įtakų Bažnyčios gy
venime, iki jų veikla ėmė 
kryžiuotis su dvasiškijos pareigo
mis ir privedė prie varžybų bei 
konflfiktų. Pamažu tie nesusi
pratimai nulėmė diakonų įtakos 
sumažėjimų, iki jų luomas buvo 
susiaurintas tiktai kunigystės pa
siruošimo tikslams.

Diakonato atgimimas dvi
dešimtame amžiuje prasidėjo II 
pasaulinio karo pasekmėje. Tiek 
naciai, tiek komunistai nematė 
reikalo gerbti kunigų luomo ir 
grūdo juos į koncentracijos lage
rius, kaip valstybės priešus. Pa
sidarė kunigų trūkumas ir Kata
likų Bažnyčia atsidūrė pavojuje. 
Tos sųlygos atkreipė dvasiškijos 
ir popiežių dėmesį. Popiežiams 
Pijui XII ir Pauliui VI pritariant.

Neįmanoma palaužti, kurie 
kenčia dėl meilės tiesai 
Tačiau pagrindinis Baž

nyčios branduolys išlieka tvirtas 
ir nepakitęs. Tai tarsi pirmųjų 
krikščionių Sekminėse sutvirtin
ta ir pašvęsta bendruomenė ku
riai aiškus pasirinktas kelias ir 
tikslas. Neįmanoma palaužti ir 
nugalėti tokį žmogų, kuris dėl 
meilės tiesai nevengia kančios, 
nebijo net laisvę ar gyvybę paau
koti.

Deja, kai kas šitokius vadina 
paprasčiausiais kvailiais nes kaip 
rašo poetaš A. Didinga, “Ko kan
kintis dėl to, kad niekšas ėmė ir 
apgavo dorų žmogų, prispjovė 
jam į širdį, sutrypė tikėjimų ir 
viltį, nes visa tai, kas vyksta už 
tavęs, ne su tavim, tavęs ne
liečia. .. Taip sakė blaivaus ir šal
to proto savininkai, kurie galbūt 
niekad ir nesužinos, kas yra ka
nčia...”

Bandymai skaldyti ir 
valdyti

Todėl ateizmas, žinodamas, 
kad tiesiogiai jam nepavyks 
įveikti Kristaus Bažnyčios 
gynėjų, pasitelkė seniai visų to
talitarinių režimų išbandytų 
priemonę — “skaldyk ir valdyk”.

Vienas šių būdų, tai kvietimas 
į vienybę (savotiškas paradok
sas!), kad kai kurių Katalikų 
Bažnyčios vadovų bei dvasiškių 
pastangomis palaužtų uoliųjų ir 
ištikimųjų tikėjimo gynėjų pasi
priešinimų smurtui ir persekioji
mui, Bažnyčios suvalstybinimui. 

diakonų idėja tapo pamažu atgai
vinta, bet šį kartų buvo nutarta 
grįžti prie pirmykščių principų 
ir diakonais parinkti asmenis, 
kurie pasiaukotų šiai tarnybai vie
šam gyvenimui. Vatikano II susi
rinkimas ir galop pbpiežius Pau
lius VI 1967 metais savo apašta
liniame laiške davė specifines di
rektyvas diakonato atgaivinimui. 
1968 metais vyskupų konferen
cija gavo popiežiaus pritarimų at
kurti diakonatų ir Amerikoje. 
Šiuo metu Amerikoje yra dau
giau negu 9000 diakonų, kurie 
atlieka ypatingus ir svarbius 
uždavinius katalikų bažnyčiose.

Kokios yra diakpnų pareigos, 
teisės ir galimybės bažnytinėje 
santvarkoje? Visų pirma — dia
konais gali būti tik subrendę vy
rai, virš 35 metų amžiaus. Gali 
būti vedę ir nevedę, su šeima- 
mis ar be šeimų. Išimtis yra jau
nesnio amžiaus diakonai, kurie 
ruošiasi kunigystei. Antra—dia
konai turi išeiti pasiruošimo pro
gramų, kuri gali užtrukti nuo 3 
iki 5 metų. Trečia — diakonai 
įgyja visas teises ir pareigas 
įšventinimo būdu, panašiai kaip 
ir kunigai.TuO būdu jie įsijungia 
j bažnytinę hierarchijų atskiru ir 
savitu paskyrimu bei luomu. Jie 
nėra žemesni už kunigus ar vy-

Lengvatos “vienybės” 
šalininkams

Už tai “vienybės” šalininkams 
pažadėta eilė lengvatų: geresnės 
turtingesnės parapijos, atitinka
mi titulai, net vyskupų postas.

Kaip dažnai atsitinka gyveni
mo praktikoje, taip ir čia vis 
dėlto viršų paėmė žemiškasis 
pradas.

Atsirado ateizmo talkininkų, 
kurie viešai ir privačiai neveng
davo progos pakritikuoti ar net 
pasmerkti Helsinkio grupės,x 
Lietuvos tikinčiųjų teisių gyni"-" 
mo komiteto veiklų, su neslepia
mu priešiškumu žvelgė į kunigų 
Alf. Svarinsko, S. Tamkevičiaus, 
J. Zdebskio ir kitų pastangas pa
kelti Bažnyčios ir religijos pre
stižų; ignoruoja ir piktinasi net 
Vatikano radijo laidomis bei po
grindžio leidiniais.

Ir tik “dėl trupinio aukso”

Ir visa tai Bažnyčios gerovės, 
Kristaus meilės, krikščionių vie
nybės vardan atsisakant bet ko
kio konflikto su valdžios atsto
vais. Jeigu jiems užtektų pilie
tinės drųsos prisipažinti, kad at
stovauja tik ateistų nuomonei, 
nereikėtų savo iskarijotiškų 
veiksmų, dangstyti veidmainiš
kais išvedžiojimais, ir tai “dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto”...
prieš kurį sutelktos visos žemės 
ir pragaro galybės? Kaip jam at
silaikyti prieš vis naujas ir vis 
nuo žmensnes puolimo bangas?

Gal ir neatsilaikytų, jei tai 
nebūtų ant nemirtingumo uolos 
pastatytoji Katalikų Bažnyčia, 
kurios ir pragaro vartai nenu
galės, nes jų gina ir saugo Jėzus 
Kristus, Dievas — visų mūsų 
prieglauda ir stiprybė. Visus iš
bandymus patirtus per 600 
metų, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia galėjo atlaikyti tik dėl 
to, kad Ji tvirtai tikėjo Kristaus 
misija čia žemėje, kad su Ja nuo
lat gyvena pats Kristus. Ir refor
macijos — kalvinizmo siautėji
mai, ir carizmo piktos užmačios, 
ir laisvamanybės apraiškos, ir ga
liausiai visapusiškai organizuoto 
valstybinio ateizmo pastangos 
sudūžta į nepajudinamų tvir
tybės uolų.

Ir Bažnyči a patiria nuostolių

Žinoma, negalima tvirtinti, 
kad šioje žūtbūtinėje kovoje 
Bažnyčia nepatiria nuostolių. 
Vieni pavargsta nuolatinėje 
įtampoje, kiti dėl menko 
tikėjimo gėdingai pabėga; vie
nus sukausto baimė dėl ateities 
netikrumo, kiti instinktyviai kra
tosi kančios ir aukos; vieni neno- 

skupus, bet tampa dalimi tri
kampės dvasiškijos struktūros, 
susidedančios iš kunigų, diako
nų ir vyskupų. Tapę įšventinti į 
diakonus, šie vyrai dar nuolatos 
studijuoja ir gilinasi į bažnytinių 
pareigų teorijų ir praktikų.

Jų pareigos priklauso nuo vie
tinės padėties bei reikalavimų, 
bet Jų teisės yra gana plačios ir 
reikšmingos katalikiškoje ben
druomenėje. Pirmiausi diakonų 
uždaviniai yra skelbti Evangelijų 
ir sakyti pamokslus, krikštyti vai
kus, saugoti ir dalinti šv. Komu
nijų, palaiminti ir atlikti sutuok
tuvių apeigas, nunešti Viatikų li
goniams ar mirštantiems, vado
vauti tikinčiųjų pamaldoms ir 
atlikti laidotuvių ceremonijas 
bei apeigas. Tų viskų gali atlikti 
paprastas vyjas, su šeima ir dar
bu savo profesijoje, bet ypatingu 
pašaukimu įšventintas visam gy
venimui tarnauti Dievui, Arti
mui ir Bažnyčiai.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, Esat 
Northporth, N.Y. 11731..TeI. 516 363-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

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

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

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

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

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 polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Tokių pasišventusių žmonių 
ypatingai reikiamums, plačiai po 
visų pasaulį išsiblaškiusiems lie
tuviams. Kaip žinome, lietuviš
kos parapijos nyksta ir ne viena 
jau yra užsidariusi, o lietuvių ka- 

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sifver Bell Bakin£ Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams ten
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Dueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securitles Ine., One State St Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 

talikų yra visur, tačiau be savo pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
bažnyčios, be kunigo ir be lietu- ir sidabr$- Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin- 
viskų pamaldų ar apeigų. Vysku- ——________________________________________________________
po Pauliaus Baltakio žiniomis, LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
yra lietuviškų kolonijų, kur patys -Worc«ster, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduąrdas 
pasauliečiai organizuoja maldas Weilus’ Jr’ 70 Curt,s St’ Auburn’ MA 01501- T- 617 753 * 7232-
ir susikaupimo apeigas lietuvių 
kalba ir trokšta bei laukia, kad 
juos aplankytų lietuvis kunigas. 
Gyvendami arčiau prie lietuviš
kų parapijų, neįvertiname jų pa
tarnavimo ir reikšmės. Deja, ir 
tos pačios parapijos nebegali il
gai išsilaikyti dėl kunigų 
trūkumo ir parapiečių atsitolini- 

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt., 234 Sunllt 
Dr VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

m o nuo bažnyčios.

(nukelta į 4 psl.)

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

ri atsisakyti sočios kasdienybės, 
kitus užkrėtęs skepticizmas... 
Tai natūralu ir žmogiška.

Kankinių kraujas sutvirtina

Kunigų kraujui suvilgius gat
vių ir vieškelių grindinius, ne
laisvės -pančiais surakinus dau
gelį garbingų ir pasiaukojusių 
Dievui ir Tėvynei vyrų, tapo aiš
ku kad Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia ir lietuvių tauta išliks 
šioje žūtbūtinėje kovoje. Kanki
nių kraujas ir paniekintųjų ka
nčia pašventina ir sutvirtina 
kiekvienų gerų pastangų.

Šeimininkai neįvertina 
“vienybės” talkininkų

O kaip ateistinis šeimininkas 
įvertina tos tariamosios vienybės 
talkininkų pagalbų? Ar jiems 
dėkingas, ar tik naudojasi jų ne- 
sųmoningumu? Stebint iš šalies, 
neatrodo, kad jie yra lygiaverčiai 
partneriai ar patikimi sųjungi- 
ninkai (tiesa, kai kada pagiriami, 
leidžiami nuvykti į Vatikanu, į 
įvairias konferencijas, suteikia
mi interviu su užsienio žurnali
stais), greičiau primena verg
valdžio ir vergo, stipriojo ir silp
nojo santykius.

Šitokiais principais paremta 
tarpusavio santykių diferencija- 
cija neduoda teisės nei 
sprendžiamam, nei patariamam 
balsui. Čia tik vienas geležinis ir 
negailestingas įstatymas; besųly- 
giškai vykdyti tai, kas įsakyta, 
“kas patinka jaučiui” (“De- 
vynbėdžiai”).

Kūrėjas žmogų sukūrė laisvų, 
įkvėpė jam gėrio, tiesos troški
mų. Išganytojas parodė 
nuodėmės baisumų ir atpirko 
žmonijų savo krauju amžinai lai
mei ir džiaugsmui, pačiai didin
giausiai ir ištikimiausiai vienybei 
su dangaus ir žemės Valdovu.

Mūsų vienybė Kristus

Todėl nesusiviliokime netik
rais pranašais, nesusižavėkime 
jų melagingais ir veidmainiškais 
kvietimais. Mūsų vienybė — 
Kristus! Tik Jis vienas — mūsų 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

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 Hlghland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS. PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISTAS KAPINES NEW YORK, 
NEVY JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

asolino 
MEMOBIALS

66 - S6 SO ST. MIDOI.E VH.1.AGE. ŲVEEXS. X Y 
PI |()XES (718) 326 - 1282 326 - 3150

KVECAS
JONAS 

1933 + 197 6

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI F^RODŲ SALE

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TŪAVEL StffcviCĖ 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y, 11229 
TE<: 718 769 -3360
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šešiems jaunuoliams apsireišku
si Švč. M. Marija. Nors katalikų 
Bažnyčia tuo reikalu dar ir nėra 
oficialiai pasisakiusi ir vietoje tu
ristiniai patogumai yra gana ri
boti, per tuos metus ten jau 
lankėsi milijonai katalikų maldi
ninkų ir šiaip smalsuolių.

Per TV programą “20/20 — 
Downs-Walters” žiūrovai 
birželio 17 buvo supažindinti su

JUGOSLAVIJOS KALNYNŲ PLOKŠTUMOJE

Linkėjimai PLB VII seimui ir 
VIII Tautinių šokių šventei

Birželio pačiame gale ir liepos sąjūdžio,
pradžioje Toronte ir Hamiltone, 
Kanadoje, vyksta didelės lietu
viškos manifestacijds, j kurias 
krypsta viso pasaulio lietuvių 
akys. Taip pat ir okupuotos Lie
tuvos, nes šios manifestacijos 
džiugins ir juos, stiprins jų viltis 
ir padrąsins.

Toronte vyksta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės VII sei
mas. Rodos, čia nieko ypatingo, 
bet jis-vis dėl to yra lietuviško 
gyvenimo pasididžiavimas ir 
džiaugsmas. To seimo delegatai 
yra demokratiniu būdu išrinkti. 
Jų nepaskyrė kokia partija, jų 
nerūšiavo į kokias grupes — pa
tikimus ar nepatikimus. Jie yra 
lietuviai, kurie nori dirbti Lietu
vai irlietuvių tautai.

_ Tokio seimo išrinkti negali pa
vergtoji Lietuva. Tgen viskas iš 
anksto jau “išrinkta”. Todėl ir 
džiaugiasi pavergtas kraštas, kad 
čia susirenka laisvojo pasaulio 
lietuvių seimas.

Seimas kalbės aktualiausiais 
Bendruomenės reikalais, aptars 
visus reikalus, kurie mum svar
styti būtini.

Sveikiname šį pasaulio lietu
vių seimą ir linkime jam kuo ge
riausio pasisekimo. Tegu jis 
būna darbingas ir kūrybingas. 
Tegu jis pakelia lietuviškas ma
ses ir naujiems kūrybos ir darbo 
žygiams, naujiems veiksmams, 
kurie priartintų Lietuvos laisvę.

Sveikiname visus rengėjus, 
kurie padėjo daug triūso, 
sušaukdami šį seimą ir jį apifor
mindami. Jūsų darbas ir auka 
džiugina kiekvieną lietuvį.

Savo darbuose prašome atk
reipti daugiau dėmesio į lietuviš
kąją kūrybą, kultūrinį gyveni
mą. Juk visi matome, kaip tas 
kūrybinis gyvenimas silpnėja ir 
tiesiog subyra. Premijų dar 
neužtenka, reikia organizacijos, 

dėmesio mūsų 
kūrėjam, kultūrininkam. Tik per 
kultūrinę veiklą mes išliekame 
ir stiprėjame kaip lietuviai, 
mūsų praeities tradicijos nieka
da nebuvo palankios kultūriniam 
vystimuisi, bet juk reikia vieną 
kartą pajudėti ta linkme — dau
giau dėmesio, globos savai 
kultūrai, savam kūrėjui.

Hamiltone vyksta VlII-toji 
Tautinių Šokių Šventė. Sveiki
name tą didžiąją Tautinių šokių 
šventę, ten susirinkusį jauinimą. 
Sveikiname rengėjus, šventės 
vadovus. Tegu jūsų šokių rateliai 
sukasi ir pagauna ne tik jaunimą, 
bet ir visus žiūrovus ir visą lietu
višką visuomenę.

Tautinių šokių šventės mums 
labai svarbios. Jos išjudina jauni
mą, atveda jį į didelę jaunų žmo
nių bendruomenę. Ir tada visi 
pasidžiaugia — kiek daug mūsų! 
Tautinių šokių šventės kelią jau
nųjų nuotaikas, palaiko jų lietu
viškumą, ugdo jų characterį. Per 
šokį ir šokio muziką jaunimas la
bai giliai pajaučia lietuviškąsias 
“šaknis”, lietuviškosios kultūros 
pulsą. Ir jis tuo pasidžiaugia, kad 
jis šoka senos tautos senus ir 
gražius šokius.

Tautinių šokių šventės rengia
mos ir pavergtoje Lietuvoje.Bet 
jos ten turi visai kitą characterį. 
Pirmiausia jos tarnauja propa
gandai — štai, kaip pas mus or
ganizuojama, o organizuoja ko
munistų partija. Iš karto jau yra 
priespauda, nelaisvas kūrybinis 
pasireiškimas.

Kaip visi esame pastebėję, ten 
jau šokiai dažnai nebetenka savo 
individualybės, nauji sukurti šo
kiai gauna ir slaviško charakte
rio. Dar daugiau — tautiniai dra
bužiai — jie taip išvesti iš lietu
viško kelio, kad kartais nebegali 
pažinti. Drabužis jiems leng

viausiai suslavinti, įvesti kuo 
daugiau rusiško elemento.

Čia mes matysime dar gražius 
lietuviškus tautinius drabužius, 
iš tų margų raštų mirgės visa lie- 
tuvika senovė. Lietuviški audi
nių raštai ir lietuviški šokiai, 
atėję iš senų senų laikų, vėl bus 
gyvi Hamiltono stadijone.

Ir taip tegu sujaudina kiekvie
ną žiūrovą, tegu jis pamato, koks 
tai grožis, kokia lietuviška jau
natvė prieš juos grakščiai atlieka 
daugybė šokių.

Sėkjmės didžiajai tautinių šo
kių šventei! 

Paveikslas vaizduojąs Marijos apsireiškimą Medugorje, 
Jugoslavijoje.

vietove ir su kai kuriais regėjimų 
jaunuoliais.

Lietuviai irgi yra surengę ke
lias ekskursijas į Medugoije vie- 1 
tovę. Čia supažindiname Darbi
ninko skaitytojus su įspūdžiais 
vienos lietuvės keliauninkės, ku
ri su lietuvių grupe ten lankėsi 
prieš kelias savaites.

Kiekviena kelionė praturtina, 
paįvairina, praskaidrina žmo
gaus akiratį, o taip pat palieka 
neužmirštamus prisiminimus.

Šiais metais nuo gegužės 30 
iki birželio 6 kelionė paliko neiš
dildomus, širdį veriančius 
įspūdžius keliauninkams. Būre
lis iš 23 lietuvių — moterų, ke
letas vyrų ir dviejų kunigų kartu 
su amerikiečių maldininkų gru
pe leidomės maldos kelionėn į 
Jugoslaviją, į Medugorje ramų, 
nuošalų kaimelį, į Švč. Mergelės 
Marijos Apsireiškimų vietą.

Mūsų grupę sudarė įvairių

vietovių žmonės, tai vieni išskri- 
dome iš New Yorko, kiti iš Chi- 
cagos, o susitikome Jugoslavijoje 
Zagreb aerodrome ir toliau ke
liavome kartu su lietuvių grupės 
vadovu kun. Kęst. Trimaku ir 
kun. J. Bacevičium, OFM. Za
greb persėdę į kitą lėktuvą nusk
ridome į Mostar miestą, o tuo
met sėdome į autobusą, kuris 
kalu ynų atkrantėmis kilo aukš
tyn ir aukštyn, kol pagaliau pa
siekėme mūsų apsistojimo vie
tą Medugoije kaimą.

Apsireiškimų miestelis

Medugorje, Križevač kalno 
plapėdėje, jugoslavų šeima 
priėmė mus maloniai. Medugor
je yra mažas kaimelis su 4000 
asmenų, Hercegovina provinci
joje, netoli Adrijos jūros. Ši 
•žaviai žaliuojanti, plati ir ilga ly
guma yra 1800 pėdų Dinarų kal
nų aukštumoje, kurią supa iš 
visų pusių tolumoj esančios dar 
aukštesnės, akmenuotos, lyg nu
tašytos kalnynų viršūnės. Kalnai
apaugę, daugiausiai spygliuotais 
menkais krūmokšniais, o vieto
mis tik plika, gelsva ar pilka uola.

Jugoslavijos valdžia — atei
stinė marksistinė. Jugoslavija su 
23 su virš milijonų gyventojų, 
susidedanti iš daugybės etninių 
grupių. Penkios oficialios tau
tybės: serbai, slovėnai, kroatai, 
makedoniečiai ir montenegra- 
nai. Jugoslavijoje iš 14 kalbų yra 
3 oficialios: kroatų, makedo- 
niečių, serbų-slovenų.

Religijos atžvilgiu Jugoslavijo
je yra mozaika — ortodoksų 13 
milijonų su viršum, katalikų 7 
milijonai su viršum, muzulmonų 
per 2 milijonai, protestantų 220 
tūkstančių, žydų apie 8 tūksta
nčius ir kitų 2 tūkstančiai. Kiti 
ateistų ir be religijos — per 3 
milijonus. Dauguma kroatų ir 
slovėnų yra katalikai. Medugor
je prie parapijos priklauso 3,400 
kroatų katalikų..

Apsireiškimų pradžia

Medugorje Švč. Marijos pir
mas apsireiškimas įvyko 1981 
birželio 24, šv. Jono Krikštytojo 
dienoje, trečiadienio vakarą apie 
6 vai., šešiems jaunuoliams — 
keturioms mergaitėms ir dviem 
berniukams nuo 10 - 16 metų 
amžiaus ant Podbrdo (Cmica) 
kalno, netoli Križevač (Sipovač) 
kalno, ant kurio 1933 metais 
žmonės pastatė kryžių Jėzaus 
nukryžiavimui atminti.

Marijos apsireiškimai tęsiasi ir 
dabar, tik valdžiai uždraudus 
jaunuoliams ir žmonėms nueiti į 
kalną, apsireiškimai vyksta Šv, 
Jokūbo bažnyčioje mažam kam
barėlyje arti altoriaus.

Tie jaunuoliai su keliom išim
tim kas vakarą pergyvena kažką 
nepaprasto: jų visų akys įsmei
giamos į vieną vietą, veidai rodą 
neišblaškomą susikaupimą, 
lūpomis kažkam kalba. Jauni 
regėtojai apibūdina jiems pasi
rodžiusią nežemiško grožio jau
ną moterį, kuri pasisakė esanti 
Švč. Mergelė Marija, Taikos Ra
mybės Karalienė. Regėtojams 
paklausus kodėl ji čia atėjusi, at
sakymas buvęs: “Aš noriu būti 
su jumis, atversti ir sutaikinti 
visą pasaulį.”

Maldininkų dienotvarkė
Dalis mūsų maldininkų buvo

me apsistoję jugoslavų šeimoje, 
kurie turi įsirengę maldos kam
barėlį, kuriame kiekvieną rytą jų 
šeima: vyras, žmona, vaikai, se
neliai ir mes jų pakviesti, 
kalbėdavome bendrai rožančių, 
litaniją ir kitas maldas visą valan
dą. Papusryčiavus kun. Kęstutis 
Trimakas sutelkdavo mūsų min
tis, artino mus prie Švč. Motinos 
Medugorje pamokymų prave- 
sdamas susikaupimo, pokalbių ir 
maldų valandą tos šeimos maldų 
kambarėlyje.

Po to visi leisdavomės keleliu 
žemyn į Medugorje parapijos 
Šv. Jokūbo bažnyčią, kur apsi
reiškimo koplyčioje dalyvauda: 
vome mišiose, aukojamose kun. 
Kęst. Trimako ir kun. J. Bace
vičiaus, OFM. Mūsų grupė 
meldėmės įvairiomis savo inten
cijomis, o taip pat kad pasaulis 
atsiverstų, grįžtų prie Dievo, 
nes tik tuomet bus tikra taika, 
ramybė, meilė žemėje. Apsireiš
kimo koplyčioje stovi Švč. M a- 
rijos didelė statula, pagaminta 
pagal Medugorje apsireiškimą. 
Prie Švč. Madonos kojų pamerk
ta rožių, lelijų žiedai.

Po mišių užvalgydavome ko
kioj nors užkandinėj. Pavalgę 
kiekvieną dieną tęsdavome 
savo, kaip pilgrimų tikslą: lipo
me akmenuotu ir žvyruotu taku 
į Švč. Marijos apsireiškimo pir
mąją vietą Podbrdo kalną, arba 
porą valandų kopėme į Križevač 
kalno viršūnę link didžiulio

* (nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
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Iš Romos j Kiprą per 
Atėnus

Lėktuvu iš Romos į Atėnus 
trunkamžr.l valandą ir 50 mi
nučių. Teko keliauti iš Atėnų į 
Romą laivu iki Brindisi uosto Ita
lijoje, o po to tęsti kelionę trau
kiniu. Trukau bemaž dvi dienas.

Skrendu graikų Olimpo lėktu
vų linijos “236” skrydžiu. Grai
kai nūdien jaučiasi lyg tarp kūjo 
ir priekalo. Mat kruvinoji įtam
pa tarp izraelio ir arabų kraštų 
prasiveržia smurto veiksmais ir 
kaimyniniuose kraštuose. Tai 
pajunti vos perėjus paso kon
trolę. Bagažą peršvietė italų ae
rouosto tarnautojai. Antrukart 
rankinį bagažą nuodugniai 
peržiūrėjo. Olimpo linijos tar
nautojai. Tik po to einama per 
“rankovę” į lėktuvą.

Keleiviams susėdus, praneša
ma, kad visi keleiviai, padavę 
bagažą prie kontoros, turi išlipti 
iš lėktuvo ir asmeniškai parodyti 
tarnautojams' savo bagažą. 

liauju tik su rankiniu bagažu. Pa
keleiviai be klausimo ir tyliai 
eina link laiptelių lėktuvo gale. 
Pro langą matau, kaip kiekvienas 
ranka parodo, savąjį bagažą. 
Tylėdami grįžta atgal į savo vie
tas.

Tyla slepia susirūpinimą. 
Prieš porą mėnesių vieno 
skrydžio metu tarp Romos ir 
Atėnų lėktuvo bagažinėje sprogo 
paslėpta bomba. Tiesa, anas 
lėktuvas nusileido laimingai, bet 
per angą, kurią padarė sprogda
ma bomba, išpuolė keletas kelei
vių.

Skrydis “236” be nuotykių. 
Keleivių maža, patarnautojų 
daug-svetinga atgaiva ir užkan
dis padeda užmiršti galimą pavo
ju-

Italijos erdvę paliekamme 
prieTaranto. Adrijos jūrą dengia 
audros debesys. Lėktuvo nevar
gina, nes skrendame ramiąja 
mėlyne. Pilotas — paslaugus. 

Ke-. . Nors Adrija ir slypi po debesų,

jis įvardina nematomas salas. Pa
siekiame Graikijos erdvę: įtaka, 
garsioji Odisėjaus sala, sako, yra 
po dešine. Mano laimei, pro 
plyšį debesyse matau tamsiame 
Adrijos vandenyje pailgą, lyg 
valtį, salą. Lėktuvas palengvėle 
ima artėti prie žemės, Apačioje 
Archajos kalnai.

Graikija yra bene labiausiai 
kalnuotas Europos kraštas. Jau 
virš Korinto įlankos. Po dešine, 
kiek akys veda, popietės rūke 
skendi Peleponeso kalnų ku
pros. Matau Korinto naujamiestį 
palei įlanką.

Korinto senamiestis turėtų 
būti netoliese. Vėl bandau 
atpažinti Korinto senamiestį iš 
oro. Kadaise čia apaštalas Pau
lius žodžiu ir raštu skelbė Kristų 
ir mokė, kad meilė veda į ben
dravimą.

Atėnų aerouostas yra 7 km at
stu nuo paties miesto. Leistis 
per Saroniko įlanką įdomu. 
Atėnai matosi kaip ant delno: dvi 
kalvos — Akropolis ir Likabetas 
— kyšo rusvame rūke. Oro tarša 
Atėnuose yra didelė! Girdisi du
slus lėktuvo ratų paruošimas nu
sileidimui. Paprastai, jų stenėji
mas nutildo keleivius, Sakoma, 
kad pakilimas ir nusileidimas yra 
pavojingiausias laikas keliaujant 
lėktuvu. Patarnautojai skuba 
duoti nurodymus: užgesinti ci
garetes, patikrinti sėdynės 
diržą, grąžinti sėdynę į nejudo- 
mą būklę...

Ūmai lėktuvas suriaumuoja ir 
atsiplėšia nuo leidimosi. Vėl ky
lame. Keleiviai žiūri į vienas 
kitą. Minutė tylos. Pasigirsta pi
loto balsas: ‘Turime dar būti 
ore, nes ratų aparatūra reikalau
ja dėmesio...” Ir vėl tyla. Sprau- 
sminiai motorai vėl sveikai sma
ginasi. Dar kartą ant Saroniko 
įlankos. Apsukus porą ratų, 
Olimpo linijos 236-asis skrydis 
nusileidžia Atėnų aerouoste be 
jokios liėdos.

Graikai jaučiasi užgauti

Atėnų aerouostas naudoja 
tuos pačius pakilimo takus vi
soms lėktuvų linijoms, bet turi 
dvi skirtingas stotis: rytinė — 
užsienio linijoms, o vakarinė — 
savajai Olimpo linijai. Man rei
kia tik persėsti į Olimpo linijos 
331-ąjį skrydį, kuris turi nuvežti 
į Lamaką (Lamaca) Kipre. 
Užtenka pereiti koridoriumi į 
kitą laukiamąją salę.

Prieš'akis įrašas su “Antitero- 
ristinė kontrolė”. Liepia padėti 
rankinį bagažą peršvietimui. Pa
prašau kad foto aparatūrą ir fil
mus patikrintų rankomis. Paima 
pasą. “Aha, iš New York’o! Jūsų 
laikraščiai kaltina mus, kad esa
me nuolaidūs palestiniečiams!” 
Bagažą ir peršviečia, ir rankomis 
peržiūri, — apčiupinėja visas 
kišenes. Filmų ir foto aparatūros 
neperšviečia. Jaučiu, kad graikai 

jaučiasi užgauti, — tulžį išlieja 
ant keleivių.

J Kiprą išskrendu saulei 
leidžiantis

į Kiprą mažai kas tekeliauja. 
Lėktuvas kone tuščias. Net 
sėdynė įsėdimo lapelyje nenuro
doma. Sėskis, kur patinka.

Saulėlydis paskandina Vi
duržemio jūrą į pasakų kara
lystę. Cape Sounion — Sounio- 
no iškišulys, — apie 80 km į pie
tus nub Atėnų, daug sykių lanky
tas, — dabar užburia akis ir vai
zduotę Poseidono šventyklos li
kučiais. Gęstanti saulė nuspalvi
na Egėjo jūros salas. Sunku ati
traukti akis nuo spalvų žaismo 
debesinėje antklodėje vakaruo
se.

Kipras yra į pietryčius nuo 
Graikijos. Tolstame nuo 
saulėlydžio. Vakaro prietema 
gesina spalvas. Lamaką pasie
kiame jau tamsoje.

Taksis važiuoja kaire 
vieškelio puse

Aerouoste sienos perėjimas ir 
muitinės formalumai atliekami 
angare — pašiūrėje. Mat Kipras
— Kipro valstybė šiuo metu yra 
suskaldyta tarp dviejų kipriečių
— graikų ir turkų. Turkiškasis 
Kipras, remiamas Turkijos divi
zijų, užėmė didesnę sostinės Ni
kosijos (Nieosia) dalį su aerouo
stu; graikiškasis Kipras, remia

mas Graikijos divizijų, tenkinasi 
mažu Lamakos aerouostu tarp
tautiniam susisiekimui.

— Ar turite viešbutį? girdžiu 
muitinės tarnautojo klausimą.

— Dar ne.
— Štai adresas, Gausite pigiai 

puikų butą jaukioje šeimoje.
Angare — pašiūrėje veikia ir 

bankas. Prie kontoros didelėmis 
raidėmis parašyti nurodymai pa
reikšti užsienio valiutą. Stoju į 
eilę. Stebiuosi, kad niekas turi
mos užsienio valiutos nepareiš
kia. Tik pakeičia dolerius, mar
kes, frankus į Kipro svarus. Atei
na ir mano eilė prie kontoros. 
Jau noriu sakyti kiek turiu sveti
mos valiutos, kai tarnautojas su
stabdo su klausimu: “Kiek norite 
pakeisti? Kokią valiutą?” Pildy
damas veliutos keitimo pakvita
vimą, patylomis paaiškina: “Pa
vojinga naktį valiutos sumą gar
sinti....!”

— Aner kalos! (Esate šaunus 
vyras!) padėkoju už patarimą.

Jau dešimta vakaro. Lamakoje 
taksistai laukia savo eilės, o ne 
keleiviai. “Šeštasis!” šaukia tak
sių prižiūrėtojas. Pasirodo ma
nasis. Jaunas vaikinas. Važiuoja 
šauniai, bet kaire vieškelio puse. 
Pajutęs mano nerimą, paaiškina, 
kad tai yra britų palikimas.

Pasiūlytą viešbutį — Layiotis 
Hotel butus — pasiekiau telefo
nu dar iš aerouosto.

(Bus daugiau/
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ARIZONOS LIETUVIŲ SUKAKTIS
savo vyskupą Edward McCart- 
hy, kuris buvo palankus lietu
viams. Jau pirmaisiais savo atvy
kimo metais dalyvavo Vasario 16 
dienos minėjimo pamaldose ir 
lietuviškų mišių metu pasakė 
prielankų pamokslą.

Koplyčia buvo pilna žmonių. 
Po Mišių lietuvių atstovai, svei-

Lietuvių Misija Arizonoje šie
met švenčia 20-ties mtų sukaktį. 
Pirmos pusiau lietuviškos pa
maldos buvo lietuvių klubo 
salėje, 1968 birželio 9, Švč. Tre
jybės šventėje. Tuomet susirin
ko apie 90 lietuvių. Per mišias 
jau buvo giedamos lietuviškos 
giesmės.

Bet tai dar nebuvo formalioji ' kindami vyskupą, įteikė jam me- 
Lietuvių Misijos įsikūrimo data. 
Pagal Bažnyčios kanonus tam 
reikėjo oficialaus vyskupo leidi
mo. Toks vyskupo pripažinimas 
buvo gautas 1968 liepos 2. Tuo 
metu Phoenixas neturėjo savo 
vyskupo. Visais reikalais reikėjo 
kreiptis į tuometinį Tucsono vy
skupą Francis J. Green.

Tada vyskupas leido kun. A. 
Valiuškai aptarnauti Arizonos 
lietuvius ir laikyti lietuviams pa
maldas seserų koplyčioje, pas 
the Little Sisters of the Poor, 
1110 N. 16th St., Phoenixe. Čia 
tos seserys išlaikė senelių prie
glaudą ir turėjo erdvią ir jaukią 
koplyčią, kuria lietuviai naudo
josi per 18-ką mėtų.

Pirmosios lietuviams pamal
dos Sacred Heart koplyčioje 
buvo liepos 7, pačiame vasaros 
karšty. Nežiūrint to, susirinko 
apie 50 lietuvių ir, išgirdę gie
dant “Pulkim ant kelių”, dauge
lis šluostėsi ašaras.

1969 rudenį Phoenixas gavo

nišką dovaną — Rimšos artoją 
prie kryžiaus. Gaila, kad po po
ros metų vyskupas McCarthy 
buvo iškeltas į Miami, Fla., kur 
yra pakeltas į arkivyskupus.

Lietuvių klubas Phoenixe tą 
vyskupo atsilankymą ignoravo ir 
nei vyskupo priėmime nei tautos 
šventės minėjime' nedalyvavo, 
tuo pareikšdamas priešišką nusi
statymą. Po vyskupo atsilanky
mo Phoenixe prasidėjo Lietuvių 
Misijos klestėjimo metai. Vien- 
tik per 1971 metus į Phoenixą 
atvyko 12 naujų lietuvių šeimų.

Lietuvių Misijos veiklą stipri
no naujai atvykusių P. ir J. Mal- 
deikių šeima, o ypač Ona Metri- 
kienė, prityrusi muzikė, kompo
zitorė ir vargonininkė. Ji greitai 
suorganizavo gerą chorą.

Solistė Akvilė Ancha dažnai pasi
rodydavo savo gerai išlavintu sti
priu balsu. Vienu tarpu Lietuvių 
Misijos choras turėjo net savo re
liginį koncertą.

Pirmą viešą pasirodymą mu-

zikė O. Metrikienė turėjo 1971 
liepos 23 Sun City, AZ., paverg
tųjų tautų minėjime. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo tuometinis 
Arizonos gubernatorius Jack 
Williamns, kuris labai vaizdžiai 
nušvietė komunizmo grėsmę.
Beveik visą meninę programą nebegalėjo į čia atvykti. Giedoji- 
atliko lietuvių choras. Jis pakai
tomis su solistu A. Pavasaariu,

.atvykusiu iš Los Angeles, davė 
įspūdingą lietuvių liaudies dainų 
koncertą. Programa buvo baigta 
galingu “America the Beautifu-

Nuo O. Metrikienės išvykimo 
į Califomiją daug kas pasikeitė. 
Vis dėlto jos išmokytos giesmės 
ir dabar yra giedamos. 10 metų 
lietuvių chorelio vargonininke 
buvo Rose Sanders. Lietuvių 
misijai persikėlus £ Sun City, ji

mas gerokai sušlubavo.
Jau antri metai kaip L. Misija 

persikėlė į Sun City, nes Sacred 
Heart Home buvo seserų par
duotas. Lietuviai buvo priversti 
ieškotis kitos pamaldoms vietos. 
Dabar lietuviškos mišios yra lai
komos Sunland kapinių ko- 

. plyčioj.
1987 Arizonos lietuviai, pirmą 

kartą savo tarpe turėjo lietuvį vy
skupą Paulių Baltakį, OFM, ku
ris pravedė rekolekcijas ir 
padėjo atšvęsti krikščionybės ju- 
bilejų. Šiemet sausio pabaigoj 
buvo pastatytas ir pašventintas 

____  ___  _ _______ ___ pirmas lietuviškas kryžius Zad- 
gimų vadovės Kūčioms, Vely- vydų sodyboje.
koms, Padėkos Dienos pietums -o-
irkitom progom, yra buvę: Šaū- Generolas Vi. Mieželis mirė 
lienė, Liubartienė, Josen, Stri- 1986 birželio 6 Sun City. Rūpe- 
kausldenė, Dirsienė ir kitos. stinga jo žmona Ona su didele 

meile jį prisimindama, užprašė
1978 kun. A. Valiuškos pa- uį jo vėlę mišias, kprios buvo 

stangomis buvo išleistas Lietu- • --
vių Misijos dešimtmetįs, kur yra 
smulkiau aprašyta L. M. veikla. 
Nuo 1979 vasario pradžios L. 
Strikausko pagalba buvo 
pradėtas leisti Arizonos Lietu
vis. kuris pasiliko pastoviu L. M. 
informaciniu biuleteniu iki šiol.

Lietuvių Misijos įkūrimu 
Phoenixe daugiausia rūpinosi 
Justinas ir Teofilė Sauliai. Jos 
veiklą palaikė Maldeikiai, Jo- 
sen, Strikauskai, Rudai tytė ir 
kiti. Šiuo metu iš Misijos pionie
rių yra likę: Stasinienė, Strikau
skai, Josen,Sinkai.

Apie 200 lietuvių iškeliavo 
amžinybėn. Žymiausios paren-

JUGOSLAVIJOS KALNYNŲ PLOKŠTUMOJE
(atkelta iš į 3 psl.)

kryžiaus, sustodami prie įrengtų 
kryžiaus kelio stočių, apmąsty
dami Kristaus kančią.

Penktadienio popietę turisti
niu autobusu nuvažiavome pasi
matyti su buvusiu Medugorje 
klebonu kun. J ozo Zovko, kai 
vyko pirmieji apsireiškimai. Į jo 
Ljubuški parapiją atvažiavo ir 
amerikiečiai maldininkai. 
Užpildėme visą bažnyčią.

Bažnyčioje per anglų kalbos 
vertėją, kun. J. Zovko labai 
įspūdingai pravedė susitikimą. 
Pusę valandos jis vadovavo me
ditacijai, po to aiškino Švč. Ma
rijos apsireiškimą Medugoije. 
Jis palygino Mozės lazdelę su 
rožančiumi, tai išsigelbėjimo 
įrankiai. Kunigas kalbėjo, kad 
reikia garbinti ir pripažinti Jėzų 
Švč. Sakramente.

Kitos dienos popietėj Šv. 
Jokūbo parapijos salėje ameri
kietis žurnalistas protestantas 
pasakojo, kaip jis atvykęs į Me- 
dugoije tik surinkti žinių savo 
rašymui, liko paveiktas ir pri
pažino Švč. Mariją Dievo Moti
na.

Pokalbiai su jaunuoliais
Kitų dienų popietėmis, laisvu 

laiku tarp maldų, su maldininkų 
vadove jugoslave nuvažiavome 
ir pasimatėme su dviem (atski
rai) jaunuoliais: Ivan ir Vieką, 
kuriems kas vakarą Švč. Madona 
apsireiškia Šv. Jokūbo bažnyčio
je. Pirmiausia užsukome į Ivan 
22 metų jaunuolio namus. Jis at
sakinėjo į klausimus per anglų 
kalbos vertėją. Jis sakė, kad kas

vakarą mato Švč. Mariją ir esąs 
dvasiniai visai pasikeitęs. Reikią 
pasitikėti Dievu. Paprašytas pa
simelsti prie Švč. Marijos už 
Lietuvos žmones, prižadėjo, kad 
melsis tą patį vakarą, o atsisvei
kinant žadėjo melstis ir už mūsų 
maldininkų būrelį.

Nuvykome ir į Vieką namus. 
Kiemelis pilnas žmonių tarp 
gėlynų. Vieką 24 metų labai ma
loni mergaitė. Vieką sakė, kad 
Švč. Madona parodė jai dangų, 
skaistyklą ir pragarą. Ji sakėsi, 
kad daug sutikusi italų, ameri
kiečių, vokiečių, prancūzų, bet 
lietuvius pirmą kartą, todėl 
džiaugėsi. Ji minėjo, kad Švč. 
Marija patenkinta atvažiuoja
nčiais į Medugoije, bet Ji nori, 
kad žmonės tęstų ką girdėjo, 
matė, jautė Medugorje savo na
muose, gyvenime, aplinkoje. 
Kitų dviejų jaunuolių nebuvo 
progos matyti, nes Jukov ir Ma
rija buvo išvykę vasarai į Italiją 
j vienuolyną. Miijana ir Ivanka 
gavo po 10 paslapčių ir Švč. Ma
rija daugiau neapsireiškia joms.

Bendros maldos
Kiekvieną vakarą 6 vai. daly

vaudavome rožančiaus maldoje 
su Medugorje parapiečiais ir 
maldininkais iš kitur. Kalbant 
rožančių kiekvienas dalyvis 
kalbėdavome garsiai savo kalbo
je ir šalia klūpantis ar sėdintis 
nesistebėdavo, tad, įvairūs gar
sai susiliedavo į vieną iškilmingą 
melodiją Švč. Marijos ir Jėzaus 
garbei.

Žmonėms kalbant rožančiaus 
Sopulingąją dalį, dažniausiai per 
antrą ar trečią kančios paslaptį, 
Švč. Marija pasirodo jaunuo-

liams. Žmonių būdavo pilnutėlė 
bažnyčia, kurioje telpa du 
tūkstančiai. Daug netilpusiųjų 
likdavo šventoriuje.

7 vai.aukojamos mišios, kurio
se dalyvaudavo apie 25 kunigai 
ir apie 3 tūkstančiai žmonių. 
Mišios kroatų kalboje. Perskai
tydavo Evangeliją dar anglų, vo
kiečių, italų, prancūzų kalbo
mis. Vargonais grodavo ir 
žmonės sutartinai giedodavo.

Medugoije parapiečiai taip 
meldžiasi kas vakarą, kai pra
sidėjo Švč. Marijosa apsireiški
mai. Švč. Marija per vieną pasi
rodymą Medugorje jaunuoliams 
sakė: “Mišios pats kilniausias 
įvykis visoje visatoje.”

Šioje vietovėje žmonės 
suvažiavę iš įvairių kraštų 
meldžiasi, per Švč. Mariją atsi
veria Dievui, susitaiko su 
Jėzumi. Švč. Marija per tuos jau
nuolius primena viso pasaulio 
žmonėms, kad laikas tikėti, atsi
verti, susitaikinti su Dievu, su 
savimi ir žmonėmis, melstis, pa
sninkauti.

aukojamos gegužės 22.

Emilija Josen-Mačemytė 
Phoenixo lietuvių kolonijoje il
gus metus buvo aktyvi lietuvių 
veikloje. Ji Lietuvių Bendruo
menės apylinkės steigėja ir ilga
metė jos pirmininkė, Lietuvių 
Misijos bažnytinio komiteto 
narė, Lietuvių Fondo įgaliotinė, 
įvairių renginiu šeimininkė. Pa
skutiniu metu jos sveikata 
pradėjo silpnėti. Iki šiol ja rūpi
nosi geraširdė Loretta Vainau
skienė. Dabar pas ją yra atvykusi

Prel. dr. Juozas Prunslds, lietuviškosios spaudos rėmėjas, 
daugelio premijų ir fondacijų mecenatas. Anksčiau jis skyrė 
Darbininkui 1000 dol., kad tuo būtų sudaryta premija romano 
konkursui. Paskutiniu laiku jis Darbininko redakcijai paskyrė 
10,000 dol. fondaciją, iš kurios procentų būtų remiama 
spaudos veikla. Darbininkas už stambią dovaną prelatui 
nuoširdžiai dėkoja.

krikšto duktė Dalia Žirgulytė iš 
Los Angeles. Phoenixo lietuviai 
linki Emilijai geros sveikatos ir 
stiprybės.

Lietuvių Misija vcasaros metu 
poilsiauja. Paskutinės pamaldos 
buvo gegužės 29. Misijos regu
liarus darbas vėl prasidės spalio 
mėn. ' K.A.V.—A.L.

MIRĖ

PREL. J. SCHARNUS

MUMS REIKIA DIAKONŲ
(atkelta iš 2 psl.)

Šią padėtį gali pagerinti ir iš
gelbėti naujasis modemus ir pa
sišventęs Bažnyčios narys — lie
tuvių diakonas. Jis gali pavaduoti 
kunigus, gali aplankyti lietuvių 

" šeimas bei kolonijas ir gali pasti
printi parapijų organizacinę bei 
eucharistinę veiklą. Diakonas 
yra pasaulietis, bet kartu ir dva
siškis. Per šeimos gyvenimą ir 
profesiją jis yra labiau artimas 
pasauliečių nuotaikoms ir jų sie
kimams. Gyvendamas ir dirbda
mas pasauliečių aplinkumoje, jis 
gali turėti nepaprastą įtaką kri
kščioniškų vertybių įgyvendini-

mo ir išsaugojimo užduotyje.
Tų diakonų mums reikia ne 

vieno ir ne dviejų, bet reikia 
daug. Kvalifikacijos nėra labai 
sunkios. Kiekvienas vyriškis, 
nuosaikaus būdo ir tolerancijos, 
šeimos žmogus arba viengungis, 
be piktos valios ir be apgavystės, 
gali tapti diakonu. Nei vieno to
kio gerbtino lietuvio orumas ne
sumažės, jam skelbiant Evange
lijos žodį ar atliekant bažnytines 
pareigas. Diakonu būti nereikia 
nei didelio mokslo, nei patyri
mo. Reikia tik meilės artimui, 
Dievui ir pasišventimo lietuvių 
tautai.

Dievo Kūno šventėje, birželio 
2, visą popietę bažnyčioje buvo 
Švč. Sakramento adoracija, kas 
valandą įvairiomis kalbomis.

Mūsų grupės vardu buvo pa
dovanota Medugoije parapijos 
bažnyčiai skulptoriaus R. Mozo- 
liausko kūrinys — Sopulingoji 
Marija su įrašu: “Marija nepami
ršk Lietuvos”, o taip pat piniginė 
auka.

Kai Švč. Marijos apsireiški
mai pasibaigs Medugoije, mili
jonai tikinčiųjų lauks Bažnyčios 
ištarmės šiuo reikalu.

Gražų, saulėtą birželio iįtą, 
dar kartą apžvelgus tą nuostabią 
gamtą, kurioje Švč. Marija per 
jaunuolius kreipiasi į visą žmoni
ją, sėdome į autobusą, kuris nu
vežė skrydžiui į namus.Važiuo
jant autobusu matėme aukštus, 
didingus kalnus, žaliuojančius 
vynuogynus, žydinčias bulves 
bei besistiepiančius kviečius 
pačioj, ilgoj, žydinčių pievų ly
gumoje, kur stovi Šv. Jokūbo 
bažnyčia, apsupta medžiais. At
sisveikinome akimis ir širdimi 
bažnyčią, kurioje artėjome prie 
amžinojo gyvybės šaltinio — 
Dievo, Kristaus šviesos, per 
Švč. Marijos užtarimą išmokome 
gilesnės maldos, tiksliau pažinti 
praeinantį šį gyvenimą, labiau 
.mylėti artimą.

Alg. Š. Jonė

35-TA EUROPOS LIETUVIŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

Liepos 31 — rugpjūčio 7 Ro
muvoje, Vasario 16-tos gimnazi
joje, rengiama 35-toji Europos 
lietuvių studijų savaitė.

Ji prasidės liepos 31, sekma
dienį, 8 v. v. susipažinimo vaka
ru. Kitomis savaitės dienomis 
programa prasidės 10 vai.

Yra numatytos šios paskaitos: 
Vincas Bartusevičius, Vak. Vo
kietija, — Pabėgėliai ar tremti
niai: lietuviai DP Vokietijoje; 
Artūras Hermanas, Vak. Vokie
tija, — Prūsijos lietuviai: vieti
niai ar ateiviai?; Ilona Maziliau- , rencijos, suvažiavimai: Europos 
skienė, Kanada, — Moteris ir 
gyvenimas Lietuvos prozininkų 
kūryboje; Kajetonas Čeginskas, 
Vak. Vokietija, — Septintasis 
kryžius: pojubiliejiniai svarsty
mai; Vincas Natkevičius, Vak. 
Vokietija, — Maceinos lyrika; 
Alfonsas Krivickas, Vak. Vokieti
ja, — Prof. Paulius Galaunės 
įnašas Lietuvos meno istorijai; 
Vytautas Skuodis, JAV, —Tauta 
Tėvynė išeivijoje.Jos problemos 
ir santykis su dabartine Sovietų 
Sąjungos politika; Vytenis M.

Vasyliūnas, — Kas yra kometai; 
Vytautas Bieliauskas, JAV, — 
Negirdimas kančios šauksmas 
sąžinės kalinių — moderniosios 
represijos psichologiniai
bruožai; Stasys Lozoraitis, Italija 
-— JAV, — Lietuvos nepriklau
somybė ir Maskvos persitvarky
mas.

Salia paskaitų bus simpoziu
mas — Ryšiai su dabartine Lie
tuva. Vadovauja Gintė Da- 
mušytė, JAV.

Vyksta ir organizacijų konfe-

Lietuvių Fronto Bičiulių konfe
rencija, Vokietijos ateitininkų 
konferencija, Baltų draugijos 
posėdis, Europos LB pirminin
kų posėdis.

Bus ir Tėvynės valandėlė: Ni
jolės Sadūnaitės atsiminimų in
terpretacija — Karolina Paliu- 
lienė ir Jonas-Kristiforas Mo- 
nčys, Prancūzija.

Studyjų savaitę aplankys vysk.
A. Deksnys ir aukos mišias. Bus 
jaunųjų literatų vakaras, laužas.

Rvtais mišias aukos kun. nrof.

Prel. Jonas Schamus-Šemius, 
Newarko Švč. Trejybės lietuvių 
parap. klebonas emeritas, kurį 
buvome aprašę birželio 10 Dar
bininke, nr. 23, mirė birželio 28, 
šeštadienį.

Velionis buvo gimęs 1911 
birželio 29 Nevvarke, N.J. į ku
nigus buvo įšventintas 1938 
birželio 11. Pradžioje vikaru, pa
skui klebonu buvo bent keliose 
lietuviškose parapijose: Sopolin- 
gbšios Dievo Motinos Kearny, 
Šv. Petro ir Povilo Elizabethe, 
Šv. Onos Jersey City, nuo 1968 
buvo klebonu Švč. Trejybės pa
rapijoje, Newarke, N.J..

Jam buvo suplanuota surengti 
pagerbimo banketą birželio 12, 
bet dėl prelato ligos buvo atidėta 
vėlesniam laikui. Tą dieną buvo 
tik mišios Švč. Trejybės parapi
jos bažnyčioje. Palaidotas 
birželio 22, trečiadienį.

Jonas Jūraitis, Šveicarija.
Veiks parodos — Lietuvos 

meno leidiniai, lietuvių tauto
dailė. Parodas paruoš dail. Alf. 
Krivickas ir Irena Krivickienė ir 
kt.

Registruotis pas Aliną Grinie
ne, Diamantstr. 7, D-8000 Mūn- 
chen 50. Tel. 089-150-4471.

Studijų savaitės adresas: Li- 
tauisches gymnasium, 6840 
Lampertheim-Hūttenfeld, BRD 
(West Germany). Tel. 06256- 
322.

VIII premijų šventė, kurią surengė LB Kultūros Taryba Los Angeles, Calif. Iš k. 
Ingrida Bublienė — JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė, Antanas Gustaitis — LB 
literatūros premijos laureatas, Vytautas Volertas — JAV LB Krašto valdybos pirminin
kas, Rūta-Kleva Vidžiūnienė, priėmusi žurnalisto premiją užkun. Pr. Garšvą, Loreta 
Venclausldenė, priėmusi Žilevičiaus — Kreiv ėno muzikos'archyvui skirtą premiją, 
Petras Maželis, teatro premijos laureatas, Romas Kezys — radijo premija. Trūksta 
Ados Sutkuvienės, kuriai paskirta dailės premija.



AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Illinois senatas prielankus 
lietuviams

Senatorės Judy Baar Topinka 
pasiūlymu, Illinois Senatas kovo 
23 d. priėmė rezoliuciją, kurioje 
priminė, kad lietuviai mini 70 m. 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį, kad Amerikos lietuviai 
brangina savo tautines tradicijas, 
kad Lietuva neteisėtai prievarta 
okupuęta, o pati lietuvių tauta 
siekia laisvės. Todėl Illinois Se
natas jungiasi į lietuvių neprik
lausomybės dienos minėjimą.

Rezoliucijoje įrašyta, kad jos 
kopija siunčiama Amer. Liet.Ta
rybos pirm. Gražvydui Lazau
skui, pripažįstant ALT nenuil
stamą ir ryžtingą susirūpinimą 
puoselėti ir išlaikyti lietuvių tau
tinį paveldėjimą šioje valstijoje.

Amerikos lietuvių XI 
kongresas įvyks Los Angeles

Siekiant giliau aptarti Lietu
vos laisvinimo reikalus, Ameri
kos Lietuvių Taryba 1989 m. 
spalio mėnesį planuoja sušaukti 
Amerikos lietuvių XI kongresą. 
Numatomas Los Angeles mie

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
Pranciškonų provincijolas T. Placidas Barius. OEM 
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.
Piano koncertas. Išpildo William Smiddy iš

New Yorko.
Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

stas. KongreSii šaukiami kas 
penkti metai. Šis reikalas buvo 
svarstytas Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybos posėdyje, įvy
kusiame Chicagoje, savoj 
būstinėj, birželio 3. Posėdį pra
vedė pirm. inž. Gražvydas La
zauskas, Ryšininku su Los Ange
les lietuviais kongreso reikalais 
pakviestas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas. Pirm. Gr. Lazauskas 
painformavo" apie Alto išleistą 
žemėlapį okupanto kalėjimų ir 
kone, stovyklų okup. Lietuvoje. 
Svarstytas ALT Fondo steigimo 
reikalas. Pranešta apie Alto vice- 
pirm. K. Okso Washingtone at
stovo dr. J.Genio ir kt. dalyvavi
mą antibolševikinių tautų kon
grese.

Nijolė Gierštikienė painfor
mavo, kaip jai nuvykus į St. 
Louis JAV švietimo reikalais 
sušauktą konferenciją, pavyko 
Alto vardu iškelti reikalą, kad 
būtų palaikomi artimesni ryšiai 
su etninėmis grupėmis, pasinau
dojant jų patyrimu ir įnašu.

Alto valdybos posėdyje nutar
ta pasveikinti Lietuvių Kultūros 
Kongresą ir Pas. Liet. Bendruo

menės seimą, taip pat pasveikin
ti Lietuvos vyčių seimą. Dr. V. 
Dargis ir dr. L. Kriauceliūnas 
papasakojo apie sėkmingai įvy
kusi Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seimą Daytona Beach, 
FL. Prel. J. Prunskis painforma
vo apie jo pasakytas kalbas dvie
juose žydų susirinkimuose, 
liečiant holocausto klausimą.

Vicepirm. P. Bučas papasako
jo apie planuojamus būdus telkti 
lėšas.

Posėdyje, be minėtųjų, daly
vavo St. Balzekas, V. Naudžius, 
D. Danilevičiūtė-Dumbrienė, 
V. Gasparienė, M. Šimkus.

Okupantas seka spaudą
Amerikiečių spaudoje pasiro

dančius straipsnius, laiškus seka 
Lietuvos okupanto įstaigos. Ne
seniai per Vilniaus radiją buvo 
užsipultas prel. J. Prunskis dėl 
jo vieno • laiško išspausdinto 
“Chicago Tribūne”.

Padėka ABC televizijai
ABC televizijos tinklas 

gegužės 30 d. davė labai taiklių 
informacijų apie Pabaltijo valsty
bes, apie Lietuvą. Amer. Liet. 
Taryba pareiškė padėką šiam TV 
tinklui.

NEW HAVEN, CONN.

40 metų Dievo ir 
lietuvybės tarnyboje

Gražus ir vertingas įprotis pa
gerbti nusipelnusius veikėjus ir 
įvertinti jų atliktus darbus. Tai 
darome įvairiomis progomis. 
Vienus gerbiame vardadienių ar 
gimtadienių progomis, kitus 
auksinių, sidabrinių ar dar kito
kių sukakčių progomis. Ir New 
Haven Šv. Kazimiero parapijos 
lietuviai nesenai turėjo tokią 
progą: - - . . ... „

Gegužės 22 mūsų klebonas 
kun. Albertas Karalis minėjo 
savo 40-tą kunigystės sukaktį. Ta 
diena tapo lyg ir švente visos pa
rapijos.

Padėkos mišias aukojo pats ju
biliatas, asistuojamas dviejų 
svečių kunigų. Po pamaldų para
pijos salėje įvyko jo garbei rengti 
pietūs. Dalyvavo apie 200 para- 
piečių. Prie garbės stalo, šalia ju
biliato buvojo brolis Vytautas su 
žmona Florence, ir jų vaikai — 
Kennetb ir Judy Karalis, o iš
tekėjusi dukra Linda su vyru Da- 
vid Corradi atvyko net iš Clifton, 
N.J. Taip pat keletas svečių ku
nigų.

Waterburio Šv. Juozapo para
pijos klebonas ir kiti kalbėtojai 
nušvietė jubiliato kilnią asme
nybę ir jo veiklą mūsų parapijoje 
bei praeityje ir reiškė jam-'ge
riausius linkėjimus.

Banketą paįvairino Hartfordo 
šaunusis vyrų kvartetas VYTIS, 
vadovaujamas muz. J. Petkaičio 
ir vėliau, jauna lietuvaitė solistei 
Valerie Abate. Visą programą 
sklandžiai pravedė Vyčių kuopos 
pirmininkas Frank Peterson.

Jubiliatas kun. Albertas gimė 
1924 rugpjūčio 21 d. Naugatuck, 
Conn. Baigęs Šv. Tomo semina
riją Bloomfield, Conn., ir Šv.

IŠ VISUR
— St. Lozoraitis, Jr., Lietu

vos atstovas VVashingtone, 
ryšium su prezidento Reagano 
apsilankymu Maskvoje, paprašė 
Valstybės sekretorių perduoti 
jam gilią padėką už jo stiprią lai
kyseną žmogaus teisių klausimu 
ir už padarytą progą Nijolei 
Sadūnaitei bei Antanu Terleckui 
su juo pasimatyti ir jam įteikti 
raštą apie esamą padėtį sovietą 
okupuotose Baltijos valstybės. 
Lietuvos atstovas pridūrė, kad 
šis Prezidento mostas padarė 
gilų įspūdį visiems, kuriems rūpi 
Baltijos kraštų likimas.

— Kun. Pijus Dambrauskas 
mirė birželio 20, pirmadienį, 
Matulaičio namuoe Putname. Jis 
buvo 94 metų amžiaus, gimęs 
1892 m., kunigu įšventintas 
1915 metais. Susirgęs apie 10 
metų išgyveno Matulaičio na
muose.

Bernardo seminariją Rochester, 
N.Y., 1948 m. gegužės 6 d. 
priėmė kunigo šventimus iš tuo
metinio Hartfordo vyskupo J.E. 
Henry O’Brien,senojoje Šv. 
Juozapo katedroje.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jai New Havene netekus klebo
no, parapiečiai kreipėsi į Hart
fordo arkyvyskupą, prašydami 
lietuvio kunigo. Labai nudžiu- 
gom, kai 1977 gegužės 6 iš kai
myninio Naugatuckobuvo atkel
tas klebvonu kun. Albertas Kara
lis. Taigi, garbingasis jubiliatas 
atvyko kaip savas pas savus ir, 
atrodo, jau pastoviai įsikūrė Šv. 
Kazimiero globoje.

Pradėjęs klebono pareigas, jis 
toliau tęsia čia jau nusistovėjusį 
paprotį —lietuviškas pamaldas 
su visomis lietuviškomis tradici
jomis, procesija apie bažnyčią 
(viduje) Velykų metu bei Berne
lių mišiomis Kalėdų dieną ir lie
tuvišku giedojimu.

Tačiau klebonas neapsiribojo 
vien dvasiškio pareigomis, 
neužsidarė klebonijoje. Tuojau 
įsijungė aktyviu nariu į esančias 
organizacijas ir stengėsi atgai
vinti jų veiklą. Prieš daugelį 
metų čia buvusios* Lietuvos 
vyčių kuopos jau tik vardas buvo 
prisimenamas. Klebonas surado 
energingų organizatorių ir pats 
nuolat ragindamas vyčių kuopą 
atgaivino, ir šiandien ji turi 235 
narius ir yra viena iš gausiausių 
kuopų visaoje Amerikoje. Savo 
veržlumu ir gyvumu o taip pat 
ir finansiniai dang padeda para
pijai.

Klebonas yra taip pat ir didelis 
lietuvybės rėmėjas ir jo vardas 
žinomas toli už parapijos ribų. 
Kai renkamos Lietuvos laisvini
mo reikalams aukos Vasario 

MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERYS IR RĖMĖJAI

KVIEČIA J

MARIJOS GARBEI ŠVENTĘ - PIKNIKĄ
LIEPOS 24 DIENĄ, PUTNAM, CONN.

10:30 vai. — Procesija giedant Marijos giesmes ir kalbant Rožančių 
Iškilmingos Šv. Mišios jubiliatas kun. dr. V. Cukuras 
Pamokslas apie Marija — kun. dr. K. Trimakas 
Marijos Metų atlaidų suteikimas

12:00 vai. — pietūs, įvairios pramogos, paroda
3:30 vai. — Neringos Stovyklos programa

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti Marijos Metų šventėje. Esame 
Marijos žemės vaikai. Parodykim gausiu dalyvavimu savo meilę ir 
dėklngumę Marijai. Marijos Metai baigiasi š.m. rugpjūčio 15 d.

Šešioliktos proga, jis rodo pa
vyzdį kitoms, daug didesnėms 
lietuvių kolonijoms ir parapi
jom. į tai atkreipė dėmesį ir Lie
tuvių Bendruomenės Krašto val
dyba ir šiais metais už jo gražią 
veiklą lietuvybei, apdovanojo 
kleboną (pirmą iš trijų šioje para
pijoje) garbės žymeniu — trijų 
Lietuvos prezidentų sidabro 
medaliu.
^Banketo metu jubiliatą su ge

riausiais linkėjimais sveikino 
vyčių kuopa, Liet. Bendruo
menės apylinkė, Moterų Fede
racijos Klubas. Moterų S-gos 33 
kuopa. Tautinių šokių grupė 
Vėtra, Šv. Onos draugija, Gyv. 
Rožančiaus draugija ir šv. Pran
ciškaus 3-čias Ordinas, Liet. > 
Bendruomenės Connecticut 
apygardos vardu raštu sveikino 
pirmininkas inž. Jaunutis Nasvy- 
tis iš Hartfordo.

Pabaigoje klebonas nuošir
džiai padėkojo visiems atsi
lankiusiems ir į pamaldas ir į šį 
pagerbimą —Jbanketą Ypatinga 
padėka šeimininkei Teresei Stri
maitienei, kurios iniciatyva šis 
parengimas įvyko, ir visoms, ku
rios jai talkino.

Parapiečiai džiaugiasi ir 
didžiuojasi savo klebonu ir prašo 
Aukščiausiojo jam sveikatos, 
jėgų ir ištvermės, dar daug metų 
taip gražiai darbuotis Dievui ir 
lietuvybei mūsų parapijoje. Il
giausių metų!

J. Šaulys

Uoli Lietuvos reikaluose

Chicagoje gyvenanti A. But
kuvienė gausiai rašo laiškus laik
raščiams, amerikiečiams spau
dos bendradarbiams, priminda
ma Lietuvos reikalus. Neseniai 
ji nupirko “Encyclopedia Litua- 
nica ir ją pasiuntė laikraščiui 
“VVanderer”, St. Paul, Min., kad 
jie būtų gerai informuoti apie 
Lietuvą.

— Marijos metų proga Mari
jos Nekalto Prasidėjimo švento
vei, Putnam, CT, suteikiami 
atlaidai. Galioja iki Marijos Me
tų pabaigos-rugpjūčio 15 dienos 
imtinai. Sąlyga: aplankyti ko
plyčią ir Šv. Tėvo intencija pasi
melsti. Atlaidus suteikė Nor- 
wich vysk. Daniel Reilly. Visi 
Lietuvių Susiartinimo šventės 
dalyviai turės progą juos gauti. 
Šventė įvyks liepos 24 dieną, 
Putnam,CT.

— Dr. K. Bobelis, Vliko val
dybos pirmininkas, birželio 23 
išvko į Romą, kur dalyvaus nau
jojo kardinolo Vincento Sladke-. 
vičiaus investitūroje.

— Toronte įvyksiančiame Pa
saulio Lietuvių IV Kultūros 
Kongrese ir PLB Seime Vlikui 
atstovaus Vytautas Jokūbaitis ir 
Pilypas Narutis.

— Albina Kalinauskaitė, gyv. 
Kaune, ieško Kosto Gruzinsko, 
Keturvalkių vargonininko 
sūnaus, Vilkaviškio apsksr.. ir 
Marytės Kačergytės, siuvėjos, 
nuo Šunskų, Marijampolės 
apskr. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti adre
su: Vytautas Grajauskas, P. O. 
Box 431, Jeffersonville, N.Y., 
12748.

Vasaros atostogos pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne bus 
liepos mėnesio pirmąsias tris sa
vaites. Atostogos prasideda lie
pos 1, penktadienio vakare, ir 
baigiasi liepos 24. Spaustuvė 
pradės dirbti tik liepos 25. Kaip 
ir praeitais metais, Darbininkas 
išeis tik pirmąją savaitę, panau
dodamas iš anksto surinktą

Į medžiagą.
1 —Ieškomas Steponaitis Juo
zas — Jono, gimęs 1923 Jurbar
ko raj., Girdžių paštas, Nauji
ninkų kaimas. Ieško sesuo Anelė 
Steponaitytė-Tautkienė. Atsi
liepti adresu; Vytautas Mildažis, 
1115 Meadow Lark Dr., Balti- 
more, MD 21227.

— 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.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. Zakaras, Sun City, XL. 
Užsakė kitiems: S. G. Girard, 
Phoenix, AZ— J. Račiui, Phoe- 
nix, .AZ. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems 20 dol. metams.



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 KEUONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — II, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė "809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, l^ningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Suomija 
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899 
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 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 KEUONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
kelionė 915 — rugsėjo 15 - 27 — $1,969 
Vilniuje 11 naktų

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

’ 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 Roberts Road
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
. Monografija apie dail. Adal

bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimą 
rašo Feliksas Andriūnas, artimai 
dailininką pažinęs, cituojami lie
tuvių diplomatų atsiliepimai, jo 
kūrybą aptaria Paulius Jurkus. 
Įdėta 23 spalvotos reprodukcijos 
ir daug nespalvotų reprodukci
jų, Įvairių paveikslų ir piešinių. 
Albumas . turi 156 puslapius Į- 
rištas j kietus viršelius, išleistas 
gražiai ir skoningai. Kaina 30 
dol.

Rainer Maria Rilke — Sakmė 
apie Korneto Kristoforo Rilkės 
meilę ir mirtį.Vertė Henri
kas Nagys iliustravo Telesforas 
Valius. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, auto

ĮDOMŪS LEIDINIAI

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

J.Gliaudos — Atolas — Kora
lų sala, romanas, 11 dol.

N. Sadūnaitės, KGB akiraty
je. 5 dol.

A. Saudargienės, Naikinamie
ji, kalinio pasakojimai. 12 dol.

A.Gailiušio, Savaronio 
duktė,romanas. 9 dol.

A. Gailiušio, Visaip atsitinka, 
novelės, 4 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 
apybraiža apie šv. Kazimierą. 4 
dol.

J. Rūtenio, Šventieji dūmai, 
poezija. 4 dol.

A. Rūtos, Margu rašto keliu. 
Premijuota. 10 dol.

V. Statkaus, Lietuvos ginkluo
tos pajėgos, 30 dol.

Šios ir kitos knygos bei lietu
viškos muzikos plokštelės ir su
venyrai gaunama Darbininke, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NJ.11207. _

i 4^ ’ ~ '■ - - -

NAUJOS KNYGŲ LAIDOS
Į Laisvę Fondas išleido antrą 

laidą: Juozo Keliuočio “Dangus 
nusidažo raudonai” — 12 dol., 
Kęstučio K. Girniaus “Partizanų 
kovos Lietuvoje” — 10 dol.

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną knygą. Knygas 
galima gauti Darbininko admini
stracijoje: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

SVARBŪS KOMPLEKTAI

Juozo Brazaičio Raštai. Reda
gavo A. Skrupskeliene ir Č. 
Grincevičius. 6 tomai Įrišti Į kie
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti-

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

Yra daug bankų, kurie išduoda VISA arba Master Card korteles, bet jų
kainos yra nevienodos.

Labiausiai žinomų bankų kredito kortelių kalnų palyginimas su Kredito
Unijos Kasos VISAr

BANKAS IMAMI NUOŠIMČIAI METINIS MOKESTIS

Bank of America 19.8< $18.00
Chase Manhattan 17.5% $20.00
Mfrs Hanover 17.8% $15.00
Marine Midland 19.8% $15.00
Citibank 19.8% $20.00
Chemical 19.5% $2000
Wells Fargo 20.0% $18.00
Kasos VISA 15.0% $15.00

Kam tarnauti svetimiem bankam, jeigu KASA patarnauja lietuviam už 
mažesnę kainą.

Užeikit arba paskambinkit | KASĄ pasiteirauti kaip pervesti Jūsų turimą 
kredito kortelę Į Kasos VISA.

(Duomenys paimti Iš birželio 6 Wall Street Journal)

rius yra žymus vokiečių poetas, 
į lietuvių kalbą išvertė irgi 
žymus poetas Henrikas Nagys. 
Iliustravo irgi žymus lietuvių 
grafikas Telesforas Valius. Dalis 
iliustracijų yra medžio raižiniai. 
Kaina — 12 dol.

Dail. Povilo Puzino monogra
fija su Fr. Whitaker Įvadu. Re
produkcijos spalvotos, išleista la
bai gražiai. Kaina 20 dol.

Jurgio Juodžio — TAUTOS 
KELIU, paveikslai sukurti jo sti
liumi, beveik visi spalvoti, te
mos ištisai lietuviškos. Kaina 7 
dol.

Monografija apie dail. Juozą 
Bagdoną, parašė ir suredagavo 
Paulius Jurkus, daug nespalvotų 
reprodukcijų. Kaina — 5 dol.

tvzuet
VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse j 
LIETUVĄ1988 metais 
5-klom, 10-čiai bei 15-kal 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

mui pridedama po 2 dol. už 
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 4 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Bronius Kviklys — “Lietuvos 
bažnyčios”. Stambiuose atski
ruose tomuoe Telšių, Pa
nevėžio, Kaišedorių vyskupijos, 
Kauno, Vilniaus arkivyskupijų I 
ir II tomai. "KieĮpieno gausiai 
iliustruoto ir Įrišto tomo kaina 23 
dol. Persiuntiihui pridedama po 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130 •

Užsisakykite dabar —gausite papildomą nuolaidą 
Smulkesnes žinias teikiame 
tel.(416)769-2500

Mūsų jstaigoje 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: retai! nr. 2559030 wholesale 2475066

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

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

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

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Nr. 8804/BAL

Lietuva 15 d^skva 2 d., gegužės 16-birželio 3. 50.00; Chicago
$2,215.00.
Lietuva Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amste-^ 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,Cv?J.00; Chicago $2,195.00. w X
Uetuva 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 10 d., Maskva 1 * • - i 1<vr a 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31.N.Y. $2,085.00; Ch. IŠPĄPRVS/

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

G.T..Internatlonal 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 ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

K. A. S A.
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

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

ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupęs ir certlfikatus, negu kiti 
bankai. /

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fonduos Ir 
duoda VISA korteles ir atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 >

KASOS Jstalga Rlchmond 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. Wl_„_ nrainma teirautis KASOJE 

ąpie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis kasoje 
larbo valandomis. Per t.lofon, arba paStu Jum, bus su.e.ktos vMlau.lo. Informacijos.



IIMOS—
Mokykla baigė mokslo metus
Bostone veikiančių lituanis

tinę mokyklų šiemet lankė 57 
mokiniai, įskaitant priešmokyk- 
linio amžiaus vaikus. Daugumų 

' mokytojų sudaro jau vidurinio
sios ar jaunosios kartos atstovai, 
kai kurie jų anksčiau tų mokyklų 
baigę. Šiemet mokyldų baigė 
trys: Kęstutis Banaitis, Gedimi
nas Budreckis ir Algirdas Veitas.

Salėje iškilmes pravedė mo
kyklos vedėja Daiva Matulio- 
nytė — de Sa Pereira. J scenų 
iškviestus abiturientus ji atskirai 
apibūdino ir apdovanojo, įteikė 
baigimo pažymėjimus. Algirdui

Veitui, kaip geriausiai baigu
siam, įteikė dar Algirdo Ma- 
kaičio premijų, sudaromų iš pro
centų, gaunamų už lėšas, jo pa
liktas tam reikalui. Simboliškas 
lietuviškas dovanėles gavo ir kiti 
mokiniai.

Svaikinimo kalbas pasakė LB- 
nės Bostono apylinkės pirminin
kas Brutenis Veitas, Klebonas 
kun. Albertas Kontautas. Abitu
rientų vardu pdėkojo Algirdas 
Veitas, padėkojo mokytojams, 
tėvams ir visuomenei už sudary
tas sąlygas jiems baigti šių mo
kyklų.

Iš mokinių atliktos pro
gramėlės pažymėtinas vaizda
juostė — video filmas “Barbora 
Radvilaitė”, susuktas pagal Dai
noros Kupčinskaitės parašytų 
tekstų. Filmų susuko mokyklos 
administratorius Aidas Kupčin-

A. A.
ALGIUI ŠAULIUI

mirus, motinai Marijai, žmonai Zitai,sūnums—Vincui, 
Tomui ir Pauliui reiškiame gilię užuojautą ir kartu 
liūdime.

Sofija ir Gediminas Klimai 
Aldona ir Vincas Stasiūnai 
Birutė ir Jonas Mikalauskai 
Audronė ir Gediminas Mikalauskai

EDVARDUI LELEIVAI
mirus, jo žmonai Jadvygai, dukroms Reginai ir Valen
tinai, jo broliams, seserims, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Jadvyga ir Apolinaras Vebeliūnai

A. A.
ALGIMANTUI VINCENTUI ŠAULIUI

užbaigus šią žemės kelionę, žmoną Zitą, sūnus, moti
na Mariją Šaulienę ir kitus šeimos narius, taip pat ir 
gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.

Irena Banaitienė
Donatas Banaitis
Gintarė Ivaškienė su seimą
K. Barauskas 

A.A.

ILDEFONSUI KRASAUSKUI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Elenai Krasauskienei, dukrai dailininkei Gražinai 
Krasauskaitei-Dragūnevičienei, žentui skulptoriui Vi
taliui Dragūnevlčiui ir anūkėms Rūtai ir Ritai. Kartu 
liūdime.

Nijolė ir Jonas Ulėnai

ANTANUI REVENTUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Bronei, 
sūnums Algiui, Rimui Ir Jonui su šeimomis, visiems 
giminėms Ir artimiesiems.

Aldona ir Klaus Pintsch 
Giedrė ir Jonas Stankūnai

A. A.
PETRUI ŠERNUI

Kanadoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
sūnui dr. Valentinui ir Jonei Šernams, anūkams 
Monikai ir Tomui bei visiems giminėms ir ar
timiesiems.

Aldona, Klaus, Monika ir Matas 
Pintsch

skas. Tai jau antras mokyklos fil
mas. Pinnasis buvo paruoštas 
Vasario 16-tos minėjimui.

Tėvų komiteto vardu Zikienė 
padėkojo mokyklos vedėjai Dai
vai Matulionytei-de Sa Pereira 
ir mokytojams už įdėtų darbų, 
įteikė ir dovanėles. Mokyklų re
mia LB ir Lietuvių Fondas. Abi
turientams Brutenis Veiktas 
įteikė Stasio Santvara knygų 
“Rubajatai”.

Mokyklos kapelionas kun. Al
bertas Kontautas šiemet mini 
savo kunigystės 40 metų sukaktį.

EDVARDUI LELEIVAI
mirus, žmoną Jadvygą, dukras Reginą Ir Valentiną Jų 
skausmo valandose giliai užjaučiame.

Rima, Antanas, Jolita ir 
Arūnas Gudaičiai

EDVARDUI LELEIVAI
mirus, jo žmonai Jadvygai, dukroms Reginai ir Valen
tinai, broliams ir seserims Lietuvoje gilią užuojautą 
reiškia

Aldona ir Petras Saikaus

A. A.
EDVARDUI LELEIVAI

mirus, jo žmoną Jadvygą, dukras Reginą ir Valentiną 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Aniceta ir Domas Tilvikas 
Roma Verba

A. A.
ALGIUI VINCUI ŠAULIUI

mirus, jo motiną Mariją Šaulienę, žmoną Zitą ir ypač 
sūnus Paulių, Tomą, Vincą, mūsų bendro darbo daly
vius, nuoširdžiai užjaučiame ir dalijamės jų sielvartu.

Tautinių šokių grupės LIEPSNA 
vadovė, šokėjos ir šokėjai

A.A.
ALGIUI VINCUI ŠAULIUI,

buvusiam LB New Jersey apygardos valdybos nariui, 
mirus, jo Motiną Mariją Šaulienę, žmoną Zitą ir sūnus 
užjaučiame ir Išgyvename ją skausmą.

Kazys Jankūnas 
Antanas Pocius 
Julius Veblaitis

Mylimam vieninteliam sūnui, brangiam vyrui Ir 
tėvui

ALG1MANTUI-VINCUI ŠAULIUI 
mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame jo motiną Mariją 
Šaulienę, žmoną Zitą su sūnumis ir dalijamės Jų skau
smu.

Regina ir Jurgis Mikailai 
Milda ir Kęstutis Čižiūnai

A. A.
ANTANUI REVENTUI,

mūsų draugui ir buv. Pieno centro bendradarbiui, mi
rus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Bronei, 
sūnums Algirdui, Narimantui Ir Jonui su šeimomis.

Elena ir Kazys Šeštokai su 
sūnumis Viktoru ir Ramučiu ir 
jų šeimomis.

Ta proga jis buvo pasveikintas. 
Sugiedota Ilgiausių metų. Įteik
ta dovanėlė.

Svečias iš Brazilijos
į šį kraštų yra atvykęs svečias 

iš Brazilijos kun. Petras Urbai
tis, kuris 20 metų buvo Kinijos 
misionieriumi , o dabar jau 11 - 
metų darbuojasi Brazilijoje. 
Pakviestas Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos Nonvoode klebono 
kun. Vinco Valkavičiaus, 
birželio 12 jis aukojo mišias Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos

bažnyčioje. Pasakė taip pat ir pa
mokslų. Bostono apylinkėse 
kun. Petras Urbaitis praleido 
porų savaičių, lankydamas lietu
viškas parapijas ir savo draugus 
l>ei pažįstamus Bostone, Brock- 
tone ir kitur.

Laisvės Varpas kreipiasi
Lietuviškoji radijo valanda — 

Laisvės Varpas kreipėsi j savo 
klausytojus laiškais ir per radijų, 
prašydamas aukų, nes per vasa-

LAWRENCE, MASS.
Lietuvos vyčių šventė

Naujosios Anglijos apskrities 
• Lietuvos vyčių kuopų atstovai 
suvažiavo į Lavvrence, Mass., 
gegužės 15 atšvęsti savo organi
zacijos 75 metų jubiliejų toje 
pačioje vietoje, kur organizacijos 
steigėjas Mykolas Norkūnas šia 
organizacijų įkūrė.

Po mišių Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos bažnyčioj daly
viai nuvyko į Saldžiausio Jėzaus 
Širdies kapines kaimyniniame 
mieste Andover’yje pagerbti 
Norkūno palaikus.

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių pirmininkas Albertas Ja- 
raitis vadovavo programai. Pa
grindinis kalbėtojas Jonas 
Stundžia iškėlė klausimų: “Kažin 
ar šios dienos lietuviai, Krūmi
nių kaimo (Norkūno gimtinė) gy- 

_ ventojai okupuotoje Lietuvoje 
žino, kad vienas iš jų pirmtakų, 
po emigracijos į šį kraštų, 1913 
metais įsteigė stambių draugi
jų?” Stundžia karštai pabrėžė 
reikalingumų laikytis prie savo 
etninės kilmės.

Po jo kalbos pirmininkas A. Ja- 
raitis pakvietė kiekvienos kuo
pos delegatų padėti gėlę prie 
kapo ir atkalbėti “Sveika Mari
ja”. Kai kurie meldėsi angliškai, 
bet daugelis pasimeldė lietuviš
kai.

LOS ANGELES, CALIF.
Algimanto ir Vaidilutės But- 

kytės Mikuckių sūnus birželio 4 
prel. dr. V. Bartuškos pakrikšty
tas Andriaus ir Mariaus vardais. 
Krikšto tėvai buvo Linas Butkys 
ir Gailė Radvenytė. Krikštynų 
vaišės vyko Algimanto ir Vaidilu
tes Mikuckių rezidencijoje.

Zenono Tumosos ir Birutės 
Markevičiūtės moterystę birže
lio 4 Šv. Kazimiero liet, parapi
jos bažnyčioje palaimino prel.

. dr. V. Bartuška. Vestuvių vaišės 
vyko Tautinių Namų salėje.

Laura Ann Alminienė, sulau
kusi tik 45 m. amžiaus staiga 
mirė gegužės 6. Po gedulingų 
mišių Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje palaidota 
Holy Cross kapinėse. 
Nuliūdime liko vyras Mindau
gas, sūnus Joey ir dukra Annie.

Anna Latvėnienė, sulaukusi 
, 74 m. amžiaus, mirė birželio 1. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioje palaidota Holy Cross 
kapinėse. Ten prieš 18 metų 
buvo palaidotas jos vyras Alfas 
Latvėnas. Nuliūdime liko sūnus 
Rimas.

Dipl. inž. Bronius Draugelis, 
sulaukęs 69 m. amžiaus, sunkių 
ir ilgų ligų iškankintas, širdies 
smūgio ištiktas, užgeso amžinam 
poilsiui. Jo žemiškieji palaikai 
sudeginti ir patalpinti Forest 
Lawn mauzoliejume. Velionis su 
žmona prieš 40 metų atvyko į 
Los Angeles kaip vieni iš pirmų
jų naujųjų ateivių ir tuoj įsijungė 
į vietinių lietuvių organizacijas 
ir veiklų. Nuliūdime liko žmona 
Ona, sūnus Algimantas ir dukra 
Rasa.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyrius 
liepos 3 Tautinių Namų 
viržutinėje salėje ruošia vidurva
sario šventę — gegužinę po sto
gu. Pradžia 12 vai. dienos. 

ros mėnesius yra gana sunku iš
siversti. Visi prašomi paaukoti, 
kad Varpas skambėtų ir šauktų 
prie darlx> Lietuvai.

RENGINIAI
Laisvės Varpo rudens kon

certas įvyks rugsėjo 25 d. 3 v. 
popiet So. Bostono Lietuvių pi
liečių draugijos salėje.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis banketas 
bus Lantana restorane Randolp- 
he 1989 balandžio 23.

Lietuvos vyčių atstovų buvo 
iš šių kolonijų; Athol-Gardner, 
Boston, Brockton, Lavvrence, 
Nonvood, Westfield, VVorcester 
(dvi kuopos) — Massachusetts 
valstijoj; Ansonia, Bridgeport, 
New Haven — Connecticut val
stijoje; Providence — Rhode 
Island.

Viena M. Norkūno dukra 
Cecilia Nevins netikėtai atsirado 
dalyvių tarpe. Trumpai, bet jau
smingai padėkojo Lietuvos 
vyčiams, kad jie nepamiršo jos 
brangaus tėvelio.

Sugrįžę į Sv. Pranciškaus pa
rapijos salę, dalyviai buvo vaiši
nami vietinės " kuopos dėka. 
Trumpai kalbėjo klebonas kun. 
Albinas Janiūnas, uolus vyčių 
veikėjas. Taip pat kalbėjo Naujo
sios Anglijos vyčių naujas dva
sios vadas kun . Petras Šakalys, 
Brocktono Šv. Kazimiero para
pijos klebonas, kuris ragino daly
vius nepasiduoti nusiminimui, 
bet vis optimistiškai žiūrėti j 
ateitį su Dievo pagalba.

Buvo sugiedota “Ilgiausių me
tų” pagerbiant kun. A. Janiūno 
ir kun. Alberto Kontauto kuni
gystės 40 metų jubiliejus.

Pabaigoje daugelis įsigijo ką 
tik išleistų Lietuvos vyčių istori
jų, kurių po 5 metų darbo parašė, 
kun. Vincas Valkavičius.

V. V.

D. L. K. Birutės dr-jos Los 
Angeles skyriaus metiniame su
sirinkime balandžio 24 išsirinko 
naujų valdybų: pirm. A. 
Pažiūrienė, valdybos narės: A. 
Audronienė, L. Jarašūnienė, M. 
Kairienė, L. Mažeikienė, G. 
Raibienė.

“Lietuvių Dienų” žurnalo tra
dicinis metinis piknikas — 
gegužinė įvyks rugsėjo 4, sekma
dienį, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. — K.Ž. K.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Danųjė’- Kemežienė, naujo
sios kartos lietuvė, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Johns Hop- 
kins ligoninėje vasario 10 po šir
dies operacijos. Danutė, malo
naus būdo moteris, su vyru Sta
siu ir šeima atvyko į Ameriką iš 
Vokietijos po antrojo pasaulinio 
karo. Ji buvo susipratusi Sv. Al
fonso parapiętė, siuntė savo 
sūnų Algį į Sv. Alfonso parapijos 
mokyklų, kurių baigęs jis išėjo 
aukštesnius mokslus. Velionė 
daug dirbo lietuviškuose rengi
niuose. Už jos sielų gedulingos 
mišios Sv. Alfonso bažnyčioje 
buvo aukojamos vasario 13. Pa
laidota Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko vyras Stasys, 
sūnus Algis su šeima, sesuo An
tanina su šeima ir giminės.

Magdalena Rymienė, ank
stesnės kartos lietuvė, sulaukusi 
90 metų su viršum, mirė vasario 
11. Kai buvo jaunesnė ir 
pajėgesnė, dirbo įvairiuose para
pijos renginiuose. Buvo ištikima 
Sv. Alfonso parapiętė. Jos sūnus 
su meile kasdien jų lankydavo se
nelių namuose. Už jos sielų 
mišios Šv. Alfonso bažnyčioje 
aukotos vasario 13. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnus Vytautas 
su šeima, giminės bei draugės.



DARBININKAS DEMONSTRACIJOS 
BATTERY PARKE

Birželio 12, sekmadienį, nuo 
2 iki 4 vai. popiet žemutinėje 
Manhattan© dalyje, prie Battery 
parko, vyko demonstracijos, 
skirtos birželio trėmimam į Sibi
rą prisiminti. Demonstracijas 
organizavo LB NY apygardos 
valdyba, drauge su latvių ir estų 
panašiom organizacijom. 
Kalbėjo visų trijų tautų atstovai. 
Lietuvių vardu kalbėjo Marian 
Skabeikis.

Pagrindinę kalbą pasakė Barry
Prel. Pranas Bulovas, Ma- 

spetho lietuvių parapijos klebo
nas, rugpjūčio 21 mini savo kuni
gystės 45 metų sukaktį. Tą dieną 
12:15 vai. bus padėkos mišios; 
2:30 v. popiet banketas su pro
grama The Astoria M ano r, Asto
ria, N. Y. Pagerbimą rengia para
pijos draugijos. Prel. P. Bulovas 
Šioje parapijoje dirba 32 metus, 
jau 16 metų kaip jis yra klebonu.

Naujieji kardinolai į Romą su
sirenka birželio 28. Tada jie bus 
apvilkti kardinolų drabužiais. Iš 
Lietuvos " atvyksta Kaišiadorių 
vyskupas Vincentas Sladke
vičius, kuris taip pat yra pakeltas 
į kardinolus. Iš Amerikos pasvei
kinti naujojo lietuvio kardinolo 
vyksta nemaža lietuvių, vyksta 
ir Lietuvos vyčių delegacija su 
dovanomis.

Paul Sakas, ilgametis Brook- 
lyno lietuviškų parapijų — 
Apreiškimo ir Šv. Jurgio — var
gonininkas, mirė birželio 12, 
sekmadienio, vakare. Buvo 
pašarvotas pas Marytę Salin- 
skienę. Palaidotas birželio. 16, 
ketvirtadienį, po gedulingų 
mišių iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios.

Algis Vincas Šaulys, gyvenęs 
Kinnelon, N.J., paskutiniu laiku 
sunkiai sirgęs, mirė birželio 16. 
Palaidotas birželio 20 iš Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios Pa- 
tersone. .Nuliūdime liko motina 
Marija Šaulienė, žmona Zita ir 
trys sūnūs — Paulius, Tomas' ir 
Vincas. Velionis buvo gimęs 
1940 Tauragėje.

Adolfas ir Birutė Venskai iš 
Paryžiaus buvo atvykę į New 
Yorką, svečiavosi pas dr. Aldoną 
Janačienę, Birutės seserį, dalyv- 
vo dr. Aldonos sūnaus Mindaugo 
mokslo baigimo iškilmėse. 
Birželio 20 apsilankė Darbinin
ko administracijoje ir redakcijo
je. Darbininkui paliko auką 50 
dol. Darbininko administracija 
už auką nuoširdžiai dėkoja. 
Adolfas Venskus yra chemijos 
inžinierius, dirba tarptautinėje 
chemijos bendrovėje Paryžiuje 
ir į Ameriką buvo atvykęs tarny
bos reikalais. Į Paryžių Venskai 
išvyko birželio 21.

T .R apygardos valdyba šiais 
metais baigusius Maironio litua
nistinę mokyklą apdovanojo an
glų ir lietuvių kalbos žodynu ir 
užprenumeravo “Pasaulio lie
tuvį” vieneriems metams.

A. a. kapitono Jono Jankaus 
laidotuvėse Kario žurnalui auko
jo: vyrų choras Perkūnas — 30 
dol. Po 25 dol. — Živilė Jurienė, 
Br. ir V. Sutkai, Al.ir I. Vakse- 
liai; po 10 dol. .V. Alksninis, 
K.Bačauskas, Z. Dičpinigaitis, 
A. V. Jankauskai, A. Daukša, St. 
Čepas, St. Karmazinas, J. Ma
riukas, G. Rajeckas, R. Rasimas, 
V. Savukynas, J. Zabelskis, Do
natas Uzas ir 20 dol. A. D. Sa- 
mušiai.

A. a. Edvardo Leleivos atmi
nimui Kazimieras Bačauskas 
Tautos Fondui paaukojo 10 dol. 
Tautos Fondo vadovybė dėkoja.

Kun. proi. Antanas Rubšys, 
daugelį metų dėstąs Šv. Raštą 
Manhattan College, Bronx-Ri- 
verdale, N. Y., taip pat rašo ame
rikiečių ir lietuvių spaudoje bei 
žurnaluose Šv. Rašto temomis. 
Yra parašęs eilę knygų: Raktas į 
Naująjį Testamentą — du to
mai, Raktas į Senąjį Testamentą 
— trys tomai, Kelionės Šv. Rašto 
kraštuose ir kt. Panašių biblinių 
kelionių aprašų išeis dar du to
mai — tai šv. Povilo lankytos vie
tos, skelbiant Kristaus, mokslą. 
Darbininke spausdinome dalį 
kun. prof. A. Rubšio kelionių 
įspūdžių — Apaštalas Paulius 
Romoje — 40 atkarpų. Šiame 
numeryje pradedame naują seri
ją— “Apaštalas Paulius Kipre”.

Vytautas Alksninis, LB NY 
apygardos pirmininkas, dalyva
vo savanorio-kūrėjo Jono Jan
kaus šermenyse birželio 6 ir ten 
pasakė atsisveikinimo kalbą.

Dail. Juozo Bagdono akvare
lių paroda rengiama spalio 
mėnesį Kultūros Židiny. Rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

Už a.a. Joną Jankų 30 dienų 
po jo mirties proga bus aukoja
mos mišios liepos 2, šeštadienį, 
10 vai. ryto pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje. Visi kviečiami.

Kęstutis ir Ona Mildai 
birželio 23 išvyksta į Torontą, 
kur dalyvaus Kultūros Kongre
se, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seime ir Tautinių Šokių 
Šventėje. Grįžta liepos 4. Kęstu
tis Miklas šiuose -renginiuose at
stovaus Darbininkui.

Šv. Patricko katedroje Man- 
hattane, N.Y., yra įtaisyti nauji 
varpai. Jų net 19. Jais skambina
mos įvairios melodijos. Pirmą 
kartą jais skambino gegužės 4 d. 
10 v. r. Jais tada buvo išskambin
tas šv. Kazimiero himnas. Taip 
praneša “Alive and Well and Li- 
ving in New York City, St. Pa- 
trick’s Cathedral”, gegužės 
mėn. numeris. Ir toliau leidinys 
priduria, kad tai buvo paskam
binta pagerbiant tos dienos 
šventąjį šv. Kazimierą. Čia tikrai 
kažkas kažkur paklydo. Šv. Kazi
miero diena yra kovo 4, o ne 
gegužės 4.

J. J. Blažys, Holliston, Mass., 
siųsdamas Darbininko prenu
meratą ir norėdamas mūsų spau
dos darbus paremti, pridėjo 50 
dol. Nuoširdžiai dėkojame.

R. ir V. Penikai iš E. Nor- 
wich, N.Y., jau keletą metų sių
sdami metinę Darbininko pre
numeratą, prideda ir spaudos iš
laidoms. Šiais metais gauta 45 
dol. Nuoširdus ačiū.

Liet. Bendruomenės rytinio 
pakraščio darbuotojų suvažiavi
mas rengiamas šį rudenį New 
Yorke. Visus rengimo darbus 
atlieka LB New Yorko skyrius.

■Praleiskite savaitę Palangos 
pli.iže! Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL

Jūratė Bartytė pasižymėjo 
bėgimo sporte laimėdama pirmą 
vietą tarp gimnazijų sporto žaidi-
muose. Vietinis laikraštis įsidėjo 
Jūratės gražią nuotrauką jai šo
kant per kliūtį. Jūratė yra Vitolio 
ir Audronės Barčių duktė, Ring- 
wood, New Jersey. Sėkmingai 
užbaigus High School, šį rudenį 
Jūratė pradės studijuoti We- 
stern Reserve Universitete Ohio 
valstyjoj,' siekdama elektros 
inžinerijos diplomo.

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.

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

Farber, radijo komentatorius, 
kurio programą transliuoja 40 ra
dijo stočių.

Lietuvių dalyvavo apie 80, 
ypač buvo daug jaunimo. Didelį 
įspūdį padarė lietuviškos vėlia
vos, kurių buvo net 21. Kaip 
skelbėme, tas vėliavas LB NY 
apygardos valdybai dovanojo NY 
vyr. skaučių židinys Vilija ir Lie
tuvių Tautodailės Instituto New 
Yorko skyrius. Nuotrauka su lie
tuviškom vėliavom buvo įdėta 
praeito Darbininko pirmam pu
slapyje.

Daug kas pasigedo plakatų, 
kurie paaiškintų, kodėl čia de
monstruojama, kas yra okupuo
ta. Reikėtų tokių plakatų pasiga
minti iš anksto, kad paskui būtų 
galima panaudoti panašiom pro
gom.

Pagerbiant a.a. Edvardą Le- 
leivą, Kultūros Židiniui aukojo: 
25 dol. - S. ir V. Karmazinai, po 
20 dol. — E. ir B. Karmazinai, 
G. Rajeckas, A. Mičiulis, A. ir 
E. Stakniai, po 15 dol. — V. 
Sližienė ir sūnus, A. ir S. Dau
kšai, po 10 dol. — D. Uzas, P. 
’r D. Mackus, W. ir R. Dirma, 
A. Švalbonienė, S. ir V. Vasikau- 
skai, V. Alksninis, A. ir R. Če- 
snavičiai, P. ir S. Rasimai, po 5 
dol. — S. Čepas, B. Kurnėta. 
Už aukas Kultūros Židinio admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja. 7

Prisimenant a.a. Stasį Jakštą, 
Darbininko spaudos palaikymui 
50 dol. skiria jo dukra Virginia 
Jakštas - Kelly. Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Petras Katinas, buvęs ilgame
tis Liet. Atletų Klubo pirminin
kas, 85 metų, mirė birželio 20 
d. 5 v. v. senelių namuose Rhode 
Island. Pašarvotas M. Shalins 
laidojimo namuose, atsisveikini
mas birželio 22, laidojamas ket
virtadienį, birželio 23, Cypres’s 
Hills kapinėse.

Batunas (Baltic Appeal to the 
* United Nations) ieško intemo, 

norinčio šią vasarą 10 savaičių 
dirbti Batuno įstaigoje New Yor
ke. Teks rinkti Pabaltijo disiden
tų ir politinių kalinių informaciją 
į kompiuterį (bus išmokytas), pa
laikyti ryšus su Jungtinėm Tau-, 
tom ir jų diplomatais, lankyti Mi
sijas ir k. Kandidatai turi būti 18 
ar daugiau metų, gerai mokėti 
anglų kalbą, turėti automobilį' ir 
sugebėti vairuoti. Atlyginimas 
1,500 dol. ir kambarys. Su darbu 
surištos išlaidos grąžinamos. Pir
menybė duodama susipažiųu- 
siems su dabartine baltų situaci
ja. Kreiptis: Batun, 2789Schurtz 
Ave.,Bronx, N.Y . 10465. Tel. 
212 828-2237.

Batunas (Baltic Appeal to the 
United Nations) rengia seriją pa
skaitų, kurių temos įdomios pa- 
baltiečiams. Paskaitos . pra
sidėjo birželio 21, antradienį,’ 7 
vai. vak., Estoniau House, 243 
E. 34th St., New York, N .Y. 
Kiekviena paskaita bus apie 30 
minučių. Iš viso bus 10 -12 pas
kaitų. Tarp temų: Jungtinių Tau
tų svarba Baltam; Kokie metodai 
padeda JT ir kokie ne ir k. Auka 
už pilną seriją — 50 dol., pensi
ninkams ir studentams 25 dol. 
dėl rezervacijų skambinti: Mara 
Tremainis, 212 828 - 2237.

1
Ieškoma 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 Elenos Taujenienės iš Vil
niaus. Jei kas žinotų, prašom 
skambinti 718 441 - 7087, arba 
pranešti Darbininko redakcijai.

Prel. Juozas Prunskis, įžymu
sis žurnalistas, lietuviškojo 
kultūrinio gyvenimo rėmėjas ir 
mecenatas, užsisakė “Šv. Pran
ciškaus Varpelį” 20 metų ir 
leidėjam atsiuntė 500 dol. čekį. 
Sako, gal tiek ir negyvensiu, bet 
tegu būna už prenumeratą ir siu
nčiamus kalendorius. “Varpelio” 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja kilniam mecenatui.

A. a. dr. Stasio Petrausklo 7 
metų mirties sukakties proga 
mišios bus aukojamos birželio 22 
pranciškonų koplyčioje Brookly- 
ne ir Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Manhattane. Sūnus 
Romas Petrauskas savo tėvelio 
atminimui padovanojo lietuvišką 
kryžių Putnamo seselių vienuo
lyno išlaikomai Neringos stovyk
lavietei. Kryžius yra padarytas 
pagal dailininko Jono Subačiaus 
sukurtą projektą, yra 20 pėdų 
aukščio. Kryžius stovyklavietėje 
bus pastatytas šią vasarą.
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“NERIS” PERSIKĖLĖJ NAUJAS PATALPAS

Dr. Juozo Kazicko vadovauja
ma “Neries” prekybos įstaiga 
persikėlė į naujas nuosavas pa
talpas. Anksčiau jo įstaiga buvo 5 
Avė. Prieš kurį laiką dr. Juozas 
Kazickas ir šeima nupirko namus 
38-toje gatvėje, netoli Park Avė. 
Namai keturių aukštų. Juos pa
grindinai atremontavo, sumo
dernino, apstatė naujais baldais, 
įrengė darbo kabinetus ir gražius 
butus.

Tų namų atidarymas buvo 
birželio 16. Buvo sukviesta 
gražios publikos, daugiausia 
amerikiečių. Iš lietuvių dalyvavo 
vysk. P. Baltakis, OFM, Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis ir 
eilė kitų artimesnių bičiulių bei 
giminių.

Apie porą valandų pasi

svečiuota ir apžiūrėta visi aukštai 
bei kambariai. įrengtas ir rūsys, 
padarytas darbo kabinetas, kur 
dirbs dr. Juozo ir Aleksandros 
Kazickų vyriausias sūnus Juozas. 
Kitas aukštas paskirtas dr. Juozo 
Kazicko kabinetui. Čia kabo šei
mininko portretas, kurį nutapė 
dail. Giedrė Montvilienė. Vi
suose kambariuose ir laiptuose 
daug paveikslų, yra bent keli 
dail. Kazimiero Žoromsldo mo
dernūs paveikslai. Prieškambary 
kabo “Neries” ženklas, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba ir atliedino iš bronzos.

Linkime dr. Juozui Kazickui 
ir visai jo šeimai kuo geriausios 
sėkmės naujose nuosavose patal
pose. (p.j.)

BAISUSIS BIRŽELIS PRISIMINIMUOSE

kuopa ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros draugija ruošia bendrą 
pobūvį — pasivaišinimą birželio 
26, sekmadienį, 12 vai. Apreiški
mo parapijos salėje. Visos narės 
su vyrais kviečiamos dalyvauti.

• Raimundas Sližys parašė se
natoriui Richard G. Lugar laišką 
ir padėkojo, kad senatorius 7-to 
kanalo programoje Capital to 
Capital paklausė apie Pabaltijo 
kraštų padėtį, jų okupaciją. Laiš
ke R. Šližys mini, kad jis nese
niai lankėsi Lietuvoje ir patyrė, 
kad šią televizijos programą 
žmonės labai mėgsta ir visada 
žiūri. Ir šis paminėjimas jiems 
tikrai buvo brangus.

Daug kas rengiasi išvykti į Ka- - 
nadą, kur dalyvaus tautinių šo
kių šventėje, Kultūros Kongrese 
ir Pasaulio lietuvių seime. Vyk
sta privačiai, daugiausia skrenda 
lėktuvais. Ekskursiją į tautinių 
šokių šventę, suorganizavo ke
lionių agentūra Vytis. Išskrenda 
liepos 1 grįžta liepos 4.

Lietuvos vardas dabar labai 
dažnai minimas New Yorko 
spaudoje. Daug buvo rašyta 
ryšium su naujojo kardinolo V. 
Sladkevičiaus paskyrimu, vis 
prisimenama Baltijos kraštai, 
ypač prisimena dabar, kai visur 
rengiami didžiųjų išvežimų 
minėjimai. Būdinga tai, kad 
spauda panaudoja jau ir Sovietų 
Sąjungos agentūros Tasso prane- 
Šimus; kurie taip pat yra nuk

reipti prieš Staliną.

Gegužės 22 Apreiškimo para
pijos bažnyčioj Brooklyne, New 
Yorko jaunimas pasiruošė 
atžymėti lietuvių trėmimų į Sibi
rą metines. Bažnyčioj buvo 
nemažai žmonių. Po sumos Jau
nimo Sąjungos mergaitės 
pradėjo tą liūdną minėjimą: išda
lino žmonėms užžiebtas mažas 
žvakutes ir skaitė tremtinių laiš
kus.

Gaila, aš negalėjau visko išk
lausyti,- nes sutartą valandą 
reikėjo būti namie, tad, nesulau
kus pabaigos, išėjau. Išeidama 
.prie durų atsigręžiau ir pa
mačiau jaudinantį vaizdą: 
žmonės, suoluose pusiau prik
laupę su degančiom žvakutėm, 
atrodė lyg kapuose minia žmo
nių.

Taip mano akyse ir stojosi 
1941-jų metų išvežimų vaizdai, 
kada enkavedistai rinko žmones 
naktimis iš namų, dienomis iš 
įstaigų. Tos pabaisos pradžia 
buvo birželio 13-ji diena. Vil
niaus miestas skendėjo baimėje.

Mes iš karto nesupratom kas 
dąrosi. Gatvėmis važinėjo sunk
vežimiai. Juose tik du ar 'keli 
žmonės ir du sargybiniai. Ir vis 
lekia geležinkelių stoties link. 
Vieni kitų klausinėjom, kas daro
si? Tačiau aiškaus atsakymo nie
kas nežinojo. Kai kas bandė 
spėlioti, kad gal vagis išveža iš 
Vilniaus (tuo laiku Vilniuje 
siautėjo vagystės, įsilaužimai). 
Toks atsakymas mūsų neramino, 
ir ta nežinia vis slypėjo mumyse. 
Iš įstaigos mes keli nutarėm sek-

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. Roberts Road, 
Palos Hills, IL 60465. Tel. (312) 
430 7272.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

♦.
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 
'dari Kims — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urbelis 718. 
‘849 - 8093. ' ,

madienį važiuoti į Trakus at
sikvėpti ar “prasivėdinti”.

Trakuose, išlipę iš traukinio, 
ėjom prie ežero laiveliu paplau- 
kyti. Visi laiveliai buvo paimti 
enkavedistų. Munts nieko neli
ko, tik grįžti namo. Vėl einam į 
geležinkelio stotį ir ką mes ma
tom?! O Dieve, kas čia darosi? 
Ant bėgių ešelonas, vagonai 
prigrūsti žmonių... Jie šaukia, 
rėkia: “Duonos! Vandens! Vaikai 
trokšta! Miršta! Paimkit kūdikio 
lavoną!”

O prie vagonų vėl pulkeliai 
žmonių. Ir tie rėkia klylda. 
Moteris draskosi, raunasi plau
kus nuo galvos. Šaukia: “Išleiskit 
mano seserį! Kūdikis — lavonas. 
Atidarykit!” Kareiviai — sargy
biniai nekreipia dėmesio į tuos 
šauksmus. To vaizdo sujaudinti 
grįžom į Vilnių.

Sunkvežimiai su nelaimingai
siais vis lekia gelež. stoties link. 
Užėjom į “Valgį” pietų, Valgis 
nesiduoda'paįmamas — rankos 
dreba, šiurpas krato. Naktis be 
miego. Rytojaus dieną į darbą.

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.

Darbas nesiseka. Spec. skyriaus 
tarnautojai slankioja po raštinę. 
Atėjo “du”. Pakalbėjo su Spec. 
skyriaus tarnautojais. įšaukė 
vyr. buhalterį p. Barisą, išsivedė 
ir į sunkvežimį. Po Įdek laiko 
atėjo kiti “du”. Paėmė jauną stu
dentą Vaikasą. Kitą dieną p. 
Niedvarą. Jis gyveno mažam 
kambarėly vienas, nes šeima dar 
nebuvo perkraustyta iš Kauno. 
Paprašė, kad leistų į butą pasiim
ti drabužių. Su juo leido kartu 
eiti palydovui. P. Niedvaras pir
miausia ėmė albumą, rinkosi 
nuotraukas. Sargybinis jam pa
sakė, kad tokie dalykai jam 
nebūsią reikalingi. Imk žiemi
nius drabužius pasakė ir išvedė 
į sunkvežimį. Kitą dieną paėmė 
inžinierių (neprisimenu pa
vardės), išsivedė kaip stovi. Ne
leido pareiti namo pasiimti dra
bužių.

Rytojaus dieną kažkas pra
nešė, kad ešelonas su surinktais 
žmonėmis stovi Naujojoj Vilnioj. 
Kelios moterys susitarė važiuoti 
ten, gal įduos Įdek maisto 
vežamiems. Sudėjom, kas ką 
turėjom — džiovintos duonos, 
konservų. Kitos paruošė vaikam 
mažų buteliukų su pienu.

Ketvirtadienį po pietų jos 
nuvažiavo į N. Vilnią. Eina prie 
vagonų p. Kuprėnienė su pieno 
buteliukais. Sargybinis atkišo 
durtuvą “Neliziat”. P. Ku- 
prienė. ramiai atkirto: “Aš be
ginklė moteris. Tu su šautuvu. 
Daryk man ką nori. Vaikai alk
sta, trokšta. Jiems reikia maisto, 
leisk”. Sargybinis nusisuko.

Pasvalio geležinkelių stoty su 
nelaimingais tremtiniais jš Biržų 
ir apylinkių stovėjo ešelonas, ku
riame buvo mano sesuo Agota su 
trimis mažais vaikais. Apie tai 
sužinojusi, kita sesuo, vežė 
jiems maisto. Deja, ji buvo sar
gybinių apstumdyta ir neprilei
sta ką nors įduoti.

Tai čia tik maža dalelė įvykių 
apie mūsų brolius seseris — lie
tuvius, išplėštus iš namų, iš įstai
gų — darboviečių ir tremiamų j 
nežinią. Ir už ką? Ar už tai, kad 
jie mylėjo savo kraštą, savo dar
bą, kaip buhalteris p. Barisa, iš
dirbęs tose pareigose trisdešimt 
metų? Ar tai nusikaltimas, reika
lingas pašalinimo? Ar studentas 
Vai kasas nusikalto už tai, kad 
dirbo ir už uždirbtus pinigus 
norėjo baigti universitetą? P. 
Niedvaras, malonus žmogus — 
šeimos galva, ramaus būdo. Kuo 
jis nusikalto? Nieko nebuvo 
nuskriaudęs. Dviejų sargybinių 
nuvestas į sunkvežimį ir 
išvežtas.

Daug tokių epizodų galima 
pripasakoti, knygas prirašyti. 
Mums, kurie savo akimis 
matėme ir pergyvenome, tie vai
zdai gyvi mūsų akyse ir širdyse. 
Šiurpas nukrečia klausant kitų 
pasakojimų. Baisu ir prisiminti 
tuos išgyvenimus. Neveltui tas 
mėnuo ir vadinamas BAISUSIS 
BIRŽELIS!

E. Andruška


