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Savaitės
įvykiai
JAV kariuomenės daliniai iš
Okinavos bazės padeda ciklono
nusiaubtiem Bangladesh gyven
tojam, kurių oficialiu apskaičia
vimu gali būti arti aštuonių mili
jonų. Apie 8 tūkst. karių pradėjo
teikti pagalbą, malūnsparniais
pristatinėti medikamentus. Dauge
lyje vietovių įrengiami vandens
filtravimo centrai. Tuo tarpu oro
biuras įspėjo gyventojus, kad ga
lima tikėtis kito ciklono.
Prezidentas Bush gegužės 11
kalbėjosi telefonu su Gorbačiovu
ir diskutavo galimybes birželio
mėnesį Maskvoje susitikti vir
šūnių konferencijai. Taip pat jie
du kalbėjosi ir dėl Gorbačiovo
noro dalyvauti stebėtoju liepos
mėnesį Londone įvyksiančioje
pramoninių valstybių ekono
minėje konferencijoje. Pats
Bush dėl savo dalyvavimo dar
nesąs apsisprendęs, bet, kalba
ma, jis nenorįs, kad Gorbačiovas
ten dalyvautų. Gorbačiovas pri
ėmė prezidento Bush pasiūly
mą, kad atvyktų JAV žemės ūkio
ekspertai pasitarti dėl pagalbos
Sovietams maistu.
Popiežius Jonas Paulius II,
lankydamasis Portugalijai pri
klausančiose Azorų salose, kvie
tė žmoniją jungtis kovai prieš so
cialinį neteisingumą ir stoti už
reformas žmogaus teisių srityje
buvusiose Portugalijos kolonijo
se.

Tris kontinentus apjungusi
tarptautinė TV transliacija iš
Londono penkias valandas rodė
roko koncertą, kurio pelnas pa
skirtas kurdų pagalbai. Dar
nežinia, kiek pinigų surinkta,
bet tikėtasi bent arti dvidešim
ties milijonų dol. Prieš 20 metų
panašios rūšies menininkų kon
certas, taip pat Londone, buvo
surengtas Bangladesh pagalbai,
o 1985 m. — Afrikai gelbėti nuo
bado. Esama balsų, kad ir dabar
reikėtų paskirti lėšų naujas gam
tos nelaimės paliestiems Bangla
desh gyventojams.
Kurdų genčių vadai atmetė
JAV ir savo sukilėlių pasiūlymą
iš kalnų sugrįžti į Dohuk vie
tovę, jei nebus gauti dėl jų sau
gumo užtikrinimai iš Irako
valdžios ar JAV ir koalicijos ka
riuomenės tame miestelyje.
Kuveit vyriausybė savo ir
samdytais lėktuvais padeda
sugrįžti namo piliečiams, kurie
buvo pabėgę į užsienius Irako
okupacijos metu.
JAV parama Afganistano
laisvės kovotojams nutraukiama.
Spauda rašo, kad administracija
neprašanti jokių lėšų ateinan
tiems metams.
Vietnamiečiai vėl pradėjo lai
veliais bėgti į Hong Kongą. Vien
gegužės pirmąją savaitę atvyko
800, o nuo šių metų pradžios —
net 4,500, lyginant su visais 1990
m., kada viso atbėgo 6,400. Bai
minamasi, kad ši britų kolonija
nepatektų į panašią krizę, kuri
ją ištiko 1989 m., kada atplaukė
apie 34 tūkst. vietnamiečių.
Vietnamiečiai bėga dėl politinių
ir ekonominių priežasčių.
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BALTIJOS VALSTYBIŲ VADOVŲ PAREIŠKIMAS DEL
LIETUVOS, ESTIJOS IR LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių Informacijos Centras pateikia pilną tekstą pareiškimo, kurį Baltijos respublikų
vadovai Įteikė JAV prezidentui George Bush gegužės 8 Baltuosiuose Rūmuose Washingtone

Lietuvių Informacijs Centras
pateikia pilną tekstą pareiškimo,
kurį Baltijos respublikų vadovai
įteikė JAV prezidentui George
Bush gegužės 8 Baltuosiuose
Rūmuose:
1991 metų pavasarį — po 50
metų trukusios TSRS aneksijos
— Lietuvoje, Estijoje ir Latvijo
je įvyko svarbios politinės ir tei
sinės permainos. Demokratiškai
išrinkti šių šalių parlamentai pa
skelbė nepriklausomybės aktus
bei kitus valstybinio savarankiš
kumo atkūrimą įtvirtinančius
dokumentus. Šių metų pavasarį
Baltijos valstybėse plebiscitai ir
referendumai patvirtino neįvei
kiamą Lietuvos, Estijos ir Latvi-jos žmonių pasiryžimą atkurti
savo valstybių nepriklauso
mybę, kuri dėl Hitlerio-Stalino
sandėrio buvo prarasta Antrojo
pasaulinio karo metu.
Nuolatinėm Baltijos valstybiųpastangom atstatyti tarptauti
nius diplomatinius santykius ne
paprastos reikšmės turėjo Islan
dijos Altingo ir Vyriausybės nu
tarimai dėl diplomatinių santy
kių su Lietuvos Respublika nu
statymo, taip pat panašūs dviša
liai Danijos Karalystės susitari
mai su Lietuvos Respublika,
Estijos Respublika ir Latvijos
Respublika. Tuo pačiu metu šios
pastangos susidūrė su Sovietų
pasipriešinimu ir blokavimu, da
rant diplomatinį spaudimą ir

ŽINlbS
IŠ LIETUVOS
— Lietuvos vyriausybės po
tvarkiu nuo 1991 balandžio 2 nu
trauktos Lietuvos ekonominių
ryšių su užsieniu bankų vykdo
mos valiutos pardavimo už rub
lius operacijos piliečiams, vyks
tantiems į privačias ar tikslines
keliones.
— Vilniuje įvyko steigiamasis
Lietuvos profesinių sąjungų
bendrijos suvažiavimas. Bendri
ją pasveikino Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis. Tai bus laisva, nuo
jokios politinės situacijos neprik
lausoma profsąjunga.
— Pergalė, Lietuvos rašytojų
sąjungos leidžiamas mėnesinis
žurnalas, nuo šių metų pradžios
pakeitė savo vardą į Metai. Žur
nalo vyriausiu redaktoriumi yra
J. Aputis.

— Vokietijos Bundestago at
stovai lankėsi Lietuvoje ir susiti
ko su Aukščiausiosios Tarybos
pirmininku Vytautu Landsber
giu, kuris jiems priminė Vokieti
jos užmirštą Hitlerio laikų suo
kalbį su Maskva.
— Vilniaus krašto lietuvių su
važiavimas įvyks birželio 1-3
Vilniuje, buvusioje Vytauto Di
džiojo gimnazijoje. Suvažiavimą
ruošia Lietuvių Kultūros Fondas
ir “Vilnijos” Draugija.

— Populiarumo tyrinėjimo
institutas paskelbė, kad pagal
Eduard Shevardnadze, bu surinktus duomenis, populia
vęs TSRS užsienio reikalų Mini riausias yra Sąjūdis — 28%, to
stras, prezidento Bush priimtas liau: Darbo partija—19,3%, So_____ cialdemokratų partija — 13%,
Baltuosiuose Rūmuose gegužės
6,"prašė pr^zidenų suteiri JAV Žalieji — 7%, Nepriklausomieji
kreditų. Sovietams maistui pirk- — 6,19%, komunistai — 1,4%,
jedinstvininkai — 0,5%.

skleidžiant apgaulingą propa
gandą. Todėl Baltijos valstybių
vadovai, lankydamiesi Jungtinių
Amerikos Valstijų sostinėje 1991
metų gegužės mėnesį, nutarė'
paskelbti šį pareiškimą.

tūlėse organizacijose ir tarptau
tiniuose forumuose, dvišaliuose
tarpvalstybiniuose santykiuose,
švietimo, politinės kartografijos
ir telekomunikacijos srityse —
Lietuvos Respubliką, Estijos
Respubliką ir Latvijos Respubli
Nė viena Baltijos valstybė ką kaip savarankiškas valstybes;
nėra TSRS dalis; 1940-tais me
— atitinkamai interpretuoti ir
Kun. Sigitas Tamkevičius, SJ, naujasis Kauno arkivyskupijos
tais jos buvo okupuotos ir todėl smerkti bet kokius kitų valstybių
vyskupas pagelbininkas.
nė viena nėra “atsiskiriančioji
veiksmus prieš Estijos, Latvijos
arba “pereinančioji” iš nevalsty- ir Lietuvos suverenias teises;
bingumo
į
valstybingumą.
— leisti ir padėti trims Baltijos PRO KALĖJIMO GROTAS j VYSKUPO SOSTĄ
Nežiūrint jų konstitucinio statu valstybėms realizuoti savo ne
so skirtumų, Lietuva, Estija ir priklausomybę, atkuriant buvu Kauno ir Vilniaus arkivyskupijoms paskirti vyskupai pageibininkai —
kun. Sigitas Tamkevičius ir monsjr. Juozas Tunaitis
Latvija yra valstybės, išsaugoju sius diplomatinius ir kitokius
sios ir vėl įtvirtinusios savo tei santykius su visomis suintere
Popiežius Jonas Paulius II vičius yra 53 m. amžiaus. 1955
sinę nepriklausomybę, kurią jos suotomis valstybėmis, įskaitant
gegužės
8 Lietuvai paskyrė du m. įstojo į Kauno kunigų semina
turėjo ir kuri buvo pripažinta ir TSRS, ir sukuriant naujus san
naujus
vyskupus
— Kauno ir Vil riją. Po, dvejų metų turėjo nu
'tarptautiniu mastu. Šiuo metu tykius su visomis kitomis suinte
jos atkuria visišką savo neprik resuotomis
demokratinėmis niaus arkivyskupų pagelbinin- traukti studijas, kai buvo pašauk
kus. Kauno arkivyskupo pagelbi- tas į kariubmenę, kurioje atitar
lausomybę. Sis procesas yra valstybėmis.
ninku paskirtas Kauno tarpdie- navo trejus metus. į seminariją
negrįžtamas ir turėtų būti teigia
Lietuvos Respublikos
cezinės kunigų seminarijos rek sugrįžo 1960 ir, baigęs studijas,
mai įvertintas bei pripažintas; jis
Aukščiausiosios
torius, kunigas Sigitas Tamke 1962 balandžio 18 buvo įšventin
turi sulaukti efektyvios tarptau
Tarybos Pirmininkas
vičius, SJ, Vilniaus arkivyskupo tas kunigu. 1968 įstojo į Jėzaus
tinės paramos ir apsaugos.
V. Landsbergis
pagelbininku paskirtas Sv. My draugiją, 1982 davė iškilmingus
- Baltijos valstybių vadovai,
kolo bažnyčios klebonas, Vil įžadus. Kun. Sigitas Tamke
Estijos Respublikos
kreipdamiesi į Jungtines Ameri
niaus arkivyskupijos kurijos kan vičius vikaravo Lazdijų, Alytaus,
Vyriausybės
kos Valstijas ir į visą demokrati
cleris monsinjoras Juozas Tunai Prienų ir Vilkaviškio parapijose,
Pirmininkas
nių šalių tarptautinę bendriją,
tis. Apie dviejų naujų vyskupų buvo Kybartų klebonu. E. Savisaaras
įskaitant TSRS, kuri yra paskel
Nuo pat pirmųjų savo kuni
paskyrimą Lietuvoje gegužės 8
Latvijos Respublikos
busi savo ketinimą tapti demok
pranešė Vatikano dienraštis gystės dienų priešinosi ne
Ministrų Tarybos
ratine, teisine valstybe ir remti
teisėtom komunistinės valdžios
L Osservatore Romano.
Pirmininkas
tarptautinę teisę,
pastangom apriboti Bažnyčios ir
I. Godmanis
Naujasis Kauno arkivyskupo tikinčiųjų teises, jas viešai gynė
ragina ir prašo:
(LIC) pagelbininkas Sigitas Tamke— traktuoti visur — tarptausavo pamoksluose, protestavo
dėl valdžios kišimosi į Bažnyčios
reikalus. Dėl to kun. Tamkevičiui buvo uždrausta sakyti pa
mokslus. 1969 jam buvo uždrau
sta atlikti ir kunigiškas pareigas,
kurį laiką turėjo įsidarbinti ga
mykloje, dirbo kaip meliorato
rius. Sigitas Tamkevičius buvo
vienas iš Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos redaktorių.
1978 drauge su kitais keturiais
kunigais įkūrė Lietuvos tikinčių
jų teisėm ginti komitetą. Už
Bažnyčios laisvės ir pagrindinių
žmogaus teisių gynybą buvo ko
munistinės valdžios pakartotinai
įspėtas, tardytas, persekiotas ir,
pagaliau, 1983 suimtas, gruodžio
2 nubaustas šešeriems metams
kalėjimo ir ketveriems metams
ištrėmimo, viso 10 metų laisvės
atėmimo už tariamą priešvalsty
binę veiklą, gi iš tikrųjų už išti
kimybę Dievui ir Bažnyčiai.
Kuų. Tamkevičius pateko ko
munistinės valdžios nemalonėn
ne tik dėl dalyvavimo Tikinčiųjų
Washington, DC, Baltuosiuose Rūmuose gegužės 8 sveikinasi prezidentas Vytautas
teisėm ginti katalikų komitete,
Landsbergis ir prezidentas George Bush. Nuotr. Broniaus Cikoto
ne tik dėl įtarimo, kad redagavo
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
tų klausimus Baltųjų Rūmų pie
Kronikų, bet taip pat ir dėl to,
velėje. Spaudą labiausiai domi
kad priešinosi valdžios pa
no, ką prezidentas pabaltiečiams reigūnų nurodymam, pažeipasakė ir ko jie prašė.
džiantiem Bažnyčios laisvę.
Pirmininkas Landsbergis aiš
Iškalėjęs šešerius metus, kun.
Susitikimas tarp trijų Baltijos jai Robert Gatės ir Michael
kino, kad “šiandien kalbėjome
Tamkevičius atgavo laisvę ir
valstybių lyderių ir JAV prezi Bums bei JAV Valstybės depar
žymiai daugiau apie nepriklau sugrįžo į Lietuvą 1989. Pastaruo
dento Georg Bush įvyko gegužės tamento Europos ir Kanados rei
somybės atstatymą Baltijos vals
ju laiku buvo paskirtas Kauno
8, kaip buvo numatyta, praneša kalų vicesekretorius James Dobtybėse ir JAV paramą tam proce
Lietuvių Informacijos Centras. bins.
kunigų seminarijos rektorium ir
sui, negu apie prezidento Gor dėstytoju. Šias pareigas eina ir
Dalyviai aptarė Baltijos vals
Tai buvo pirmas kartas,kai prez.
bačiovo problemas. Tai liudija dabar.
Bush susitiko su trim Baltijos tybių pastangas atstatyti pilną
nepriklausomybę. Estijos, Lat naują prioritetą iš JAV pusės ir,
valstybių vadovais drauge.
Naujasis Kauno arkivyskupo
mūsų manymu, tai yra teisingas
pagelbininkas kun. Tamkevičius
Beveik valandą trukusiam su vijos ir Lietuvos lyderiai prezi
prioritetas .
t
yra gerai žinomas kaip kilnus ir
sitikime dalyvavo Lietuvos Au dentui Bush įteikė bendrą pa
Premjeras Godmanis dėstė,
uolus kunigas, kuris sunkiausiais
kščiausiosios Tarybos pirminin reiškimą, kuriame prašo JAV ir
kad jie ragino prezidentą Bush
kas Vytautas Landsbergis, Esti demokratinių šalių bendriją
komunistinės priespaudos lai
paremti tarptautinės konferenci
kais, nebodamas asmeninės au
jos premjeras Edgar Savisaaras padėti “Baltijos valstybėms rea
jos apie Pabaltijį idėją bei jį
ir Latvijos premjeras Ivars God- lizuoti savo nepriklausomybę,
kos drąsiai liudijo savo tikėjimą,
perspėjo apie besiartinančią
manis su vertėjais, o iš JAV atkuriant buvusius diplomati
nuosekliai pagal jį gyveno, ištiki
ekonominę blokadą, kuria TSRS
pusės — prezidentas George nius ir kitokius santykius“ bei
mai tarnavo Bažnyčiai, gynė visų
palaipsniui izoliuoja Baltijos
Bush, Valstybės departamento traktuoti jas tarptautinėse orga
tikinčiųjų teisę išpažinti savo re
nizacijose ir tarpvalstybiniuose valstybes. Godmanis pareiškė, liginį tikėjimą. Prisimintini kun.
sekretorius James Baker III,
santykiuose kaip "savarankiškas kad kai devynios respublikos pa Tamkevičiaus žodžiai, pasakyti
sirašys sąjunginę sutartį, paJohn Suminu, Nacionalinės ap valstybes“.
per Vatikano radiją 1989 m.
Po susitikimo, trys Baltijos ly
saugos komisijos pirmininkas
nukelta į 4 psl.)
(nukelta į 4 psl.)
Brent Scowcroft ir jo pavaduoto- deriai atsakinėjo į koresponden-

BALTIJOS LYDERIAI SUSITIKO
SU PREZIDENTU GEORGE BUSH

Savaitės
įvykiai

LIETUVIAI RUOŠIASI SUSITIKIMUI
SU ŠVENTUOJU TĖVU LOMŽOJE

Socialdemokratai laimėtų rin
kimus prieš kanclerio Helmut
Kohl vadovaujamą krikščionių
demokratų koaliciją, jeigu rinki
mai Vokietijoje būtų dabar. Taip
rašo Vokietijos spauda. Bet rin
kimai bus tik 1994 m. Kanclerio
populiarumas nukrito dėl mo
kesčių pakėlimo ir didėjančio
nedarbo buvusioje Rytų Vokieti
joje.

Buvęs Irano prez. Abolhassan
Bani-Sadr, iš Prancūzijos at
vykęs į JAV padėti reklamuoti
savo atsiminimų knygos, tvirti
na, kad Reagano prezidentinės
rinkimų kompanijos vadovai
buvo susitarę su Teheranu dėl
JAV įkaitų paleidimo tik po rin
kimų. Tuo norėta pakenkti prez.
Carterio perrinkimui.
Valentin Pavlov, Sovietų Są
jungos premjeras, pasikalbėjime
su New York Times korespon
dentu Serge Schmemann pa
reiškė, kad Sovietai norėtų Va
karų finansinės pagalbos išlaikyti
rubliui, jei būtų pereita prie ru
blio konversijos į tarptautinę va
liutą.
Vytauto Landsbergio kandi
datūrą šių metų Nobelio Taikos
premijai siūlo New York Times
žurnalistas VVilliam Safire savo
rašinyje to laikraščio gegužės 9
laidoje. Safire rašo, kad tos pre
mijos komitetas atitaisytų savo
klaidą (reikia suprasti už tai, kad
ją paskyrė Gorbačiovui), suteik
damas ją Vytautui Landsbergiui,
Pabaltijo nepriklausomybės sim
boliui.

Jau buvo rašyta, kad, lankyda
masis Lenkijoje, Šventasis Tėvas
Jonas Paulius II Lomžoje bir
želio 5 susitiks ir su lietuviais.
Dabar apie tai gauta smulkesnių
informacijų.
Vyskupas Paulius A. Baltakis,
OFM, gavo Lomžos vyskupo Ju
lijaus Paetz kvietimą, kuriame
jis išeivijos lietuvių vyskupą pa
kartotinai (pirmą sykį jį buvo
kvietęs prieš keletą mėnesių)
kviečia prisijungti prie Po
piežiaus
sutikimo
iškilmių
Lomžoje ir prideda jų programą.
Popiežius į Lomžą atvyks
birželio 4 popiet. Tuojau pat jis
susitiks su vyskupijos bendruo
mene, aukos iškilmingas mišias,
pasakys pamokslą ir vainikuos
Lomžos Dievo Motinos paveik
slą. Po to bus vakarienė vyskupo
rezidencijoje.
Birželio 5-ąją Popiežius paš
ventins kunigų prieglaudos na
mus, susitiks su lietuviais, pa
šventins naujus kunigų semina
rijos rūmus ir išvyks į Balstogę.
Susitikimas su lietuviais įvyk
sta 8 vai. ryto. Dalyvaus vietiniai
ir iš Lietuvos atvykusieji. Pagal
vysk. Baltakio informaciją, bus
kardinolas Vincentas Sladke
vičius ir visi Lietuvos vyskupai
(išskyrus vysk. J. Žemaitį, kuris
tuo metu lankosi Amerikoje) bei
keli tūkstančiai tikinčiųjų. Taip
pat dalyvaus Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Atvyksta ir Vilniaus Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios jaunimo cho
ras, globojamas Šalkauskio fondo.
Prie savo kvietimo vysk. Baltakiui
Lomžos vyskupas Paetz prideda ir
lietuvišką tekstą savo pastoracinio
laiško, kuris buvo perskaitytas Su-

Kuveito teisingumo mini
stras pareiškė spaudai, kad ne
trukus prasidės bylos prieš Ku
veito piliečius, kurie kolaboravo
su Irako okupacine vyriausybe.
Boris Jelcin, lig šiol buvęs
griežtas Gorbačiovo kritikas, da
bar jau sako, kad Gorbačiovas
tikrovėje esąs bendrininkas “de
mokratiniame judėjime”. Anot
jo, tai rodo faktas, jog Gorbačio
vas, pasirašydamas susitarimą su
devyniomis respublikomis (kaip
žinia, Pabaltijys, Moldavija,
Armėnija ir Gruzija nesirašė),
žadąs joms suteikti daugiau tei
sių.
Prezidento Bush sunegalavi
mas dėl jo širdies mušimo pa
greitėjimo ryšium su skydinės
liaukos sutrikimu buvo sukėlęs
ant kojų ne tik demokratus, ku
rie galvojo apie naujus preziden
tinius rinkimus už pusantrų
metų. Sujudo ir respublikonai,
kurie pradėjo analizuoti vicepre
zidento Quayle sugebėjimus ir
prezidento sunegalavimo pakiš
tą mintį, kad eventualios ligos
atveju viceprezidentas galis tapti
prezidentu. New York Times ir
CBS News apklausinėjimas pa
rodė, jog balsuotojai norėtų kito
kokio nors kandidato į viceprezi
dentus, jei prez. Bush bus kan
didatu.
Sovietų Sąjungos anglies pra
monė, kuri yra pati didžiausia
pasaulyje ir pagrindinis šalies
energijos šaltinis, iš Sąjunginės
ministerijos žinios pereina į Ru
sijos respublikos ministeriją. Su
sitarimas pasiektas Gorbačiovui
nusileidus. Jelcino vadovaujama
respublika dabar kontroliuos
daugiau nei pusę visų anglies ka
syklų. Jelcinas susitarė su anglia
kasiais dėl streiko užbaigimo ir
žada jiems suteikti įvairių auto
nominių teisių.
— Tytuvėnuose prie Bridvaišio ežero yra išlikęs gražus ar
chitektūrinis paminklas, kurį su
daro bažnyčia, Bemardįnų vie
nuolynas, pastatytas 1614 -1639,
koplyčia ir arkinė tvora. Interje
rą puošia XVII-XIX amžiaus ta
pybos kūriniai. Šis architektūros
kompleksas dabar restauruotas.

Tėvas išreiškia meilę Jums ir visai
jam brangiai Lietuvai, kurią jis nuo-

valkų ir Seinų rajonų bažnyčiose.
Štai kaip vysk. Paetz kreipiasi:
Mylimieji Viešpatyje Jėzuje Kri
stuje broliai ir seserys lietuviai!

Su dideliu džiaugsmu Jums pra
nešu, kad, atsiliepdamas į mano
•kvietimą, Šventasis Tėvas Jonas
Paulius II, ketvirtą kartą lankydama
sis savo tėvynėje, aplankys ir mūsų
vyskupiją. Jis karštai trokšta susitikti
ir su Jumis, su lietuvių bendruome
ne ir su visais jūsų broliais ir seseri
mis, kur jie begyventų: Lietuvoje ar
kituose kraštuose. Kaip žinote, ne
seniai buvo paskelbta oficiali Šven
tojo Tėvo vizito Lenkijoje programa.
Numatyta, kad Šventasis Tėvas į
Lomžą atvyks antradienį, šių metų
birželio 4 d. 17:30 vai. susitiks su
vyskupijos bendruomene, aukos iš
kilmingas šv. mišias, pasakys pa
mokslą ir vainikuos Lomžos Dievo
Motinos paveikslą.
Mylimieji lietuviai!

Esate šios vyskupijos bendruo
menės, Lomžos Bažnyčios Seinų ir
Suvalkų krašte dalimi. Nuoširdžiau
siai Jus kviečiu dalyvauti šioje
didžioje visos vyskupijos šventėje,
pilnai dalyvauti šv. mišiose, o taip
pat įsijungti į “Tikinčiųjų Maldą” ir
aukojimo procesiją.
Gi kitą dieną, trečiadienio,
birželio 5-osios rytą, 8:00 vai.
Lomžos katedroje per Dieviškojo
Žodžio Liturgiją, Šventasis Tėvas
susitiks su Jumis ir su visais į mūsų
iškilmes atvykusiais Jūsų broliais ir
seserimis.
Džiaugiuosi drauge su Jumis šiuo
nepaprastu išaukštinimu, kurį Kri
staus Vietininkas suteikia lietuvių
bendruomenei. Šitaip Šventasis

JONAS V. STRIMAITIS, •*«*»?»
m. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West Stv-TlluMM^Įį

lat mini savo maldose. Kaip tik čia 06070. Tel. 203 651-0261.
Lomžos vyskupijos. katedroje, vy----------------—
~~
'
~~
skupijos, turinčios bendrą sieną su SHAUNS FUNERAL HOME Ine.. M ■
pilotui“'
Lietuva, Šventasis Tėvas trokšta pa- P’way St), Woodhaven, N.Y.
2 •
.
T J 296 - 2244.
liudyti, koto jam brangi Lietuva b
p.njplnnn,.. ,iW n.l..to «»■>»»■-------------jos rūpesčiai.

Ta pačia proga trokštu Jums
pranešti, kad praėjusių metų
gruodžio pabaigoje buvau Lietu
voje. Į šį ypatingą ir istorinės rei
kšmės turintį lietuvių susitikimą
su Šventuoju Tėvu, pakviečiau
Lietuvos arkivyskupus ir vysku
pus, o per juos ir kunigus bei
tikinčiuosius. Susitikau taip pat
su asmenimis, einančiais aukš
čiausiąsias pareigas Lietuvos Re
spublikoje. Jie taip pat priėmė
mano kvietimą, išreiškė troški
mą atvykti į Lomžą pasimatyti
su Popiežiumi.
Taigi, visi melskimės, kad
Dievas tiesintų takus ir lygintų
kelius visiems, kurie iš arti ir
toli, net iš tolimiausių pasaulio
kraštų trokšta atvykti į Lomžą,
atvykti prie altoriaus, kur Šven
tasis Tėvas aukos Švenčiausiąją
Eucharistiją, bei į katedrą, kur
vyks maldos, giesmių ir vilties
valanda. *

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344.- 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oraą šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Ave.,St. Petersburg Beach/Fla.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345

- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujo] vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telet 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter GdrderrTavern.
•1883 Madlson St„ Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakenų Co. Lietuviška Ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carotra, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 515b.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
Laukdamas, kad ši didžiulė ir
9
-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 -25 54th
nepakartojama, vienintelė gyve
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 7.1 B 428 nime viltis išsipildytų, mel
4552. FAX 718 769 - 3302.
______________________ '
džiuosi drauge su Jumis, dvasia
jungiuosi su besimeldžiančiaiKOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
siais Seinuose, Aušros Vartuose
vokatė, 11 Park Piace, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tai. 212
ir Trakuose, Marijampolėje ir Vil 349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
niaus Katedroje prie Lietuvos
mentai, išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimu prak
globėjo Švento Kazimiero kar
tikuoti New Yorko valstijoje.
sto.

Lomža, Šventojo Kazimiero iš
kilmė — 1991 metų kovo 4

Nuoširdžiai Jūs laiminu
Julius? Paetz

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai“, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
FM banga. “Music of Lrthuania“ programa, vedama anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060.
Tel. 201 753 - 5636.
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Vienos kfiygo$ paraštėje"

TAUTOS

DAINOJ

Retas įvykis, kai gegužės 7
New Yorke galėjai turėti savo
rankose knygą, kurią tik po poros
dienų pradėjo pardavinėti Lie
tuvos knygynuose.
Toji knyga yra Lietuva,
1991.01.13, dokumentai, liudiji
mai, atgarsiai. Išleido Spaudos
departamentas Vilniuje* Tai do
kumentinės medžiagos rinkinys
apie kruvinas 1991 sausio dienas
Vilniuje. Leidinyje spausdinami
įvykių liudytojų atsiminimai,
nuotraukos, oficialūs dokumen
tai, įvykių kronika. Kiekvieno
tekstinio puslapio viršuje beveik
dviejų centimetrų juodoji juo
sta, kurioje baltos antraštės, juo
di puslapiai tarp skyrių, trylikos
žuvusiųjų nuotraukos juodame
puslapyje, iš juodųjų puslapių
baltomis raidėmis prabyla Justi
nas Marcinkevičius katedros ai
kštėje, atsisveikinant su žuvusiaisiais sausio 16 d., ir pravosla
vų arkivyskupo Tėvo Chrizostomo pareiškimas.

Knyga įspūdingai apipavida
linta — dailininkai Albertas Broga ir įsakas Zibucas, 316 psl.,
kietais viršeliais, tiražas 50,000
egz., kaina? rb. Dalis lėšų, gau
tų už šią knygą, bus skiriama lab
darai ir Lietuvos nepriklausomy
bei stiprinti. Medžiagą leidiniui
pateikė per 500 Lietuvos pi
liečių, tiesioginių įvykių liudi
ninkų.
Nepretenduojant į platesnį
knygos aptarimą, tebūnie leista
pacituoti knygoje paskelbtą apy
braižą apie vieną žuvusiąją:
"Lūpose sustingo paskutiniai
Loretos Asanavičiūtės žodžiai:
— Daktare, ar aš dar gyvensiu?
J šį dvidešimt trejų metų mer
ginos klausimą atsakyti buvo la
bai sunku. Tanko pervažiuotas
Loretos likimas buvo nulem
tas... Jos širdis ligoninėje teplakė vos keletą valandų.
Bet paguostame motiną Stasę
Asanavičienę, seserį Renatą,
Brolį Bronių ir jo šeimą: Loreta,

MINĖSIME TAVE

sų-kredito technikume. Jos dą& šj
bas Dovanoje- — tai dailės
megztukai, kuriuos ne vienas
mūsų ir šiandien dėvime.

Stasė Asanavičienė dukros
žūties labai sukrėsta. Jai sunku
kalbėti. Prie Loretos rankomis
numegzta staltiese uždengto sta
liuko, šnekučiuojamės su Rena-

kaip ir tie dvylika vyrų, kritusių
kruvinąją naktį ginant Lietuvos
nepriklausomybę, gyvens. Kol
bus gyvas bent vienas lietuvis,
kol tekės Nemunas ir jo pakran
tėmis skardės daina.
Dainas primenu neatsitikti
nai. Jos. motinos perteiktos duk
rai nuo kūdikystės, skambėjo
Loretos lūpose iki pat tragiškos
gyvenimo valandos.
Loreta Asanavičiūtė — trapi,
užsisklendusi savyje, kukli ir
drovi mergaitė nebuvo klasės ly
derė mokykloje. Nemėgo tran
kios muzikos. Liaudies melodi
jos ją kvietė šviesiam susimąsty
mui. Ji dainavo profsąjungų
rūmų folkloriniame ansamblyje,
savo darbovietėje.
Laisvesnį vakarą Loreta su vy
resniąja
seserimi
Renata,
“Eglės" choro dalyve, lenktynia
vo tarpusavyje, kuri geriau pa
dainuos, pagros akordeonu ar
pianinu.

I
Baigusi vidurinę mokyklą,
norėdama padėti motinai kasi
ninkei, kuri taip nelengvai viena
augino tris vaikus, Loreta
pradėjo dirbti “Dovanos" susi
vienijime. Kartu mokėsi finan-

— Kai tik prasidėjo atgimi
mas, nepraleisdavome nė vieno
renginio. Ėjome visos kartu. Ir
abi naktis į sausio 12 ir 13
budėjome prie televizijos bokš
to. Drauge su Loreta dainavau,
šokau jaunimo būry. Paskui
mama ir aš sugrįžome į namus
sušilti. Sesutė liko su draugėmis.
Išgirdusios pabūklų trenksmą,
rengėmės vėl bėgti prie bokšto.
G ia suskambo telefonas. Vyriškis
pranešė, jog Loreta sužeista, li
goninėje. Kai ją pamatėme,
buvo amžinai nutilusi.
Turbūt sesutė buvo labai drą
si?
— Nežinau, — susimąsto Re
nata. — Dažnai greit susijaudin
davo, pravirkdavo. Kai gulėjau
ligoninėje, neatsitraukdavo nuo
manęs... Neseniai rytą, papasa
kojo, sapnavusi tamsų debesį ir
juodą būtybę, besikėsinančią ją
sugauti. Kas galėjo patikėti ta
kraupia nuojauta?

Tautos dainoj minėsime Tave,
Loreta... ” šiais žodžiais baigia
ma apybraiža apie Loretą Asana
vičiūtę.
Atgarsiuose
poetė Judita
Vaičiūnaitė savo žodį baigia taip:

“Nors ir nemėgstu garsių
skambių šūkių, norėčiau užbaig
ti perfrazuota savo dėdės poeto
Petro Vaičiūno fraze:
— Ei, pasauli, mes be laisvės
nenurimsim!”

Loreta Asanavičiūė ir dvylika
žuvusių vyrų liudija, kad niekas
negali nugalėti tautos, einančios
į laisvę, nepriklausomybę^
,
K. Čk.

ki i *rre

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą.
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
Tautos Fondas,
Lfthuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
Woodhaven, N.Y. 11421.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
•
•
•
•
•
•
•
•

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
(DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDTrUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

Šv. Kazimiero parapija Sioux
City, Iowa, kovo 3 gražiai,pa- »
minėjo deimantinę sukaktį. 10
— Paminėta Šv. Kazimiero
vai. ryto padėkos mišias aukojo
FAX 718 827 - 2964
administratorius kun. Marvin
341 HIGHLAND BLVD.
EdftorialOfflc* 718827-4352
Boes su buvusiu klebonu prelatu
Minėjimas buvo gerai organi
BROOKLYN, N. Y. 11207
Business OfHc*718 827-1351
Simonu Morkūnu.
zuotas ir praėjo jaukioje nuotai
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4 vai. popiet parapijos salėje
koje. Visi buvo labai patenkinti.
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Subscription per yoar $20.00. Single Copy 50 cente
riame dalyvavo vietos vyskupas
Pirmieji lietuviai
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Lawrence D. Soens, prelatai: Si
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DARBININKAS, 341 Highland BlvcL, Brooidyn, N.Y. 11207
monas Morkūns, F. Brady, T.
tuviai pradėjo kurtis apie 1890
ISSN 0011-6637
Donohoe, kancleris kun. K.
m. Dauguma jų buvo ateiviai iš
— Redaguota REDAKCINĖ KOMISIJA —
McCoy, kun. V. F. Rameker. Iš
Anykščių, Debeikių, Ukmergės
viso dalyvavo 185 asmenys. Kaiir kitur. Pirmieji lietuviai buvo
bas pasakė vyskupas L. D.
Jonas Mikėnas, Antanas ČepuSoens, prel. Simonas Morkūnas,
konis, A. Šūkis. Apie 1908 metus
kun. Marvin Boes, A. Donovan,
čia buvojau apie pustrečio šimto
D. J. Donovan, T. Migis, P. Zalietuvių, gi apie 1915 jų buvojau
,
Jau Darbininko nr.
18, prantama kalba išaiškino, kas de jecka.
’• apie 1,000.
Banketo vedėju buvo parapi
gegužės 3, Julius Veblaitis rašė, dasi Lietuvoje ir pasaulyje. Tuos
Šios vietovės lietuvių dvasi
ką yra nuveikęs prof. dr. Jokūbas žmones laimėjo Lietuvai. Lietu jos tarybos pirmininkas J. Tadniais
reikalais rūpinosi iš kitų
lock. Sveikinimus atsiuntė lo... Stulas su savo vadovaujama viškus interesus Jokūbas palaikė
miestų atvykstą, kunigai, o nuo
wos
valstijos
senatorius
Charles
••• “-Lietuvos atsiminimų” radijo va visada gyvus ir juos perdavė
1906 metų — beveik išimtinai
Grassley ir kongresmanas Fred
landėle, kuri štai mini 50 metų plačiom masėm. Tie žmonės
kun. J. Jonaitis iš Omahos. Pirsukaktį. Dabar belieka tik kai ku vėliau jautriai reagavo į daugelį Grady.
Komitetas,
organizavęs ' mųjų lietuvių gyvenimas šiame
riuos momentus išryškinti, dar dalykų, kurie lietė Lietuvą.
minėjimą ir banketą: pirmininkė ’ mieste nebuvo lengvas, tačiau
kartą užakcentuoti tos radijo va Buvo kuriamas Baltas, stiprina
jie buvo draugiški ir linksmi,
A. Bulotienė, vicepirmininkė P.
landėlės nuopelnus Didžiojo ma Amerikos Lietuvių Tarybos
Sappingfield, nariai — T. Mie dvasiniam reikalam nutarė steig
New Yorko lietuviams ir apskri veikla. Jų žygius parėmė tie
ti savo parapiją.
žis,
M. O’Day, Ona Jurkuvienė,
“Lietuvos atsiminimų” klausyto
tai lietuviškiems reikalams.
Draugijas steigė jau ir anks
Ch. Uknis, A. Donovan ir H.
Kas buvo anie 1941 metai, kai jai, kurie suprato, kad ir jie yra
čiau. Tokia Šv. Jono d-ja įsteigta
McBride.
pradėjo veikti “Lietuvos atsimi tos vargstančios, laisvės siekia
Agnietė Donovan labai gerai 1912 m. Parapijos kūrimosi data
nimų” radijo valanda? Pirmoji nčios tautos dalis.
paruošė ilgus straipsnius vietos gali būti laikoma 1913 m. gešios valandos transliacija buvo
Ši radijo valanda reljefingai dienraščiui Sioux City Journal ir . gūžės 14 d. Tą dieną įvyko pir
1941 rugpjūčio 2 d. Kaip žinoperdavė visą įvykių panoramą — Sioux City diecezijos savaitiniam mas susirinkimas parapijai steig■- me, tada Europoje vyko Antrasis
karą Europoje, jo pabaigą, pa laikraščiui Globė, kuris paskyrė , ti. Dalyvavo 200 žmonių. Pirmipasaulinis
karas.
Vokietija
skui karą Korėjoje, Vietname ir visą lapą su v^ėnuolika nuotrau- , ninkavo iš Chicagos atvykęs kun.
siautėjo, užgrobusi beveik visą
Konstantinas F. Šatkus. Tame
(nukelta į 7 psl) kų.
Europą. Tais 1941 metais birže
lio 22 prasidėjo ir nacinės Vokie
tijos su Sovietų Sąjunga karas.
• Lietuvoje tuoj buvo sukilimas,
buvo sudaryta laikinoji vyriau
sybė. Per radiją buvo paskelbta,
kad atstatoma nepriklausoma
Lietuva. Tačiau nacinė Vokietija
— seniai jau turėjo Pabaltijo užka
riavimo planus ir jo įjungimą į
Reichą. Liepos mėnesį buvo pa
naikinta laikinosios vyriausybės
veikla. Lietuvą užgulė sunki vo
kiečių okupacija.
i fe
, Apie tai reikėjo kalbėti Arneri*
kos lietuviams, jiems aiškinti ir
parengti naujiems žygiams, nes
Lietuvos greito išvadavimo nesi
matė.'
Tai ir buvo vienas paskatina
nčių motyvų, kad jaunas Ameri
kos lietuvis, Jokūbas Stukas,
turėdamas tik 17 metų, ėmėsi
organizuoti šią valandą. Ir šis jo
žygis buvo labai palaimingas.
New Yorke tada ėjo lietuviš
kas laikraštis Amerika, bet jis ne
galėjo taip plačiai pasiekti žmo
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Sioux City, Iowa, deimantinės sukakties proga kovo
nių, kaip radijo bangos. Per radi
3 kalba vyskupas Lawrence D. Soens. Iš kairės prelatai: Simonas Morkūnas, L. Ziegją Jokūbas Stukas pasiekė labai
mann, T. Donohue, F. J. Brady.
daug žmonių, kuriems jų su

PRAEITIN SU MALONUMU PAŽVELGUS

DARBININKAS

lietuvių parapijos Sioux City, !owa, 75 m. sukaktis —

‘Lietuvos atsiminimams3 50 metų

KELIONĖ J OPERĄ CHICAGOJE
(Humoreska)
----------------------- AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ------------------

-■ — Mariuk, ar norėtumei ke
liauti į Chicagą? Bus dainų
šventė ir visokie kitokie dalykai,
negirdėti, neregėti — opera, pa
rodos, banketai. Sekmadienį pa
rapijoj prie kavutės visi kalba,
kad važiuoja. Daug svieto Chicagon suvažiuos, tai ir mudu tu
rėtume keliauti. Kai pavasarį į
pensiją išėjau ir jau į fabriką ne
bereikia eiti, ir nenusėdžiu.
Daug metų dirbome, centą prie
cento dėjome, vaikus užaugino
me, o patys sau nieko neleido
me. Ar ne laikas mudviem pagy
venti, svieto pamatyti?

— Ką tu, Petriuk, tokius nie
kus susimanei. Kai sekmadienį
reikia į parapiją nuvažiuoti, tu
skundies, kad ten perdaug žmo
nių ir triukšmo, kad nėra kur
mašiną pastatyti, o dabar į Chi
cagą užsimanei. Tiek metų išgy
venome, niekur nekeliavę, tik tu
su Pranu kartais meškerioti iš
važiuodavai, ir to užteko—prie
juostės kampu prakaitą nuo kak
tos šluostydama, Marytė stebėjo
savo palangėje prie virtuvės sta

lo sėdintį vyrą. Marytės žvilgsnis
tarsi klausė argi tai tas pats Pe
triukas, kuris, tik ką iš kariuo
menės paleistas, per šienapjūtę
ją pradalgėmis vaikėsi, toks au
galotas, stiprus, pro prakaitu
permirkusius marškinius, kaip
įtempti virvagaliai veržėsi rau
menys, ant kaktos krito tankūs
plaukai. Jo vešlių plaukų nė
ženklo neliko, tik siauras vai
nikėlis liudijo Jų buvimą, bet jo
raumenys vis dar tebebuvo
stangrūs ir jo veide išliko tos
pačios, akiniais pridengtos, juo
ko spinduliais spindinčios akys.

vaikais. Ar mes taip ir liksim
sėdėti?
— Na tai kas? Tegul keliauja,
kas nori. Keliavom iš mūsų Lie
tuvėlės per karus ir vandenis.
Man kelionių užteko, tik vargą
mačiau, — atsiduso ji, sugrįžusi
į prisiminimus. — O ką mudu
veiktume Chicagoje?
— Juk skaitai laikraščius ir
žinai, kad bus didelė dainų
šventė. Bet svarbiausia, kad
galėsime pamatyti operą. Sako,
bus tokia opera apie lietuvius,
tik ne lietuviškai pavadinta.
— Opera! Kas tai? Mes savo
gyvenime į jokias operas
nėjome. Argi ant senatvės reikia
tokių kvailysčių susigalvoti? Aš
nei nežinau, kas toji opera.

— Sužinosi, Mariuk, sužinosi.
Argi mirsime operoje nebuvę?
O geriau ją pamatyti vėliau,
negu niekados. Mes juk ne
tamsūs žmonės: ir į minėjimus,
ir parengimus einam, ir iš Lietu
— Užteko iki šiol, Mariuk, bet vos atvažiavusius dainininkus ir
jau laikas ir mudviem pagyventi. šokėjus ne kartą pas save
Turim gerą Forduką, o su juo tik priėmėme, o ir lietuviškai spau
į krautuvę pavažiuojam, vaikus dai aukas siunčiame. Tai vis ge
aplankom, šventadieniais nuke ram lietuviškam reikalui, o ir
liaujam į bažnyčią. Dabar laiko Lietuvėlei pinigų aukojam, kai
iki valiai. Reikia kur nors pake pradėjo nuo niskių atsikratyti.
liauti. J Chicagos dainų šventę Tie sovietiški valkatos ir Vilniaus
turbūt visi Amerikos ir Kanados televiziją sudaužė, ir žmonių
lietuviai suvažiuos, o mūsų para užmušė... Apie laisvę visi kalba,
pijos choras net autobusą pasi o laikrašty rašo, kad ir pats pre
samdęs į dainų šventę vyksta ir zidentas Landsbergis į Chicagą
su vyrais, ir su pačiomis, ir su atvažiuos. Ar nenorėtumei tu ta

žmogų gyvą pamatyti? Ta pačia
proga ir į operą nueitume.
— Mes jau tiek visokių paren
gimų matėme, o kas mandresnio
operoje? Turbūt ir vėl šoks, ir
dainuos. Matėme ir girdėjome
ir Ratilio šokėjus, ir Ekrano dai
nininkus, ir Kernagį, ir Oktavą.
Dovanų pripirkom, vaišinom,
vežiojom. Linksma buvo išgirsti
žmones iš Lietuvos. Tai kam dar
ta opera?
—- Bet mudu nematėme ope
ros; Mariuk. Pas mus buvo
įvairūs liaudies ansambliai su
tautiniais šokiais ir liaudies dai
nomis. Gražūs jie ir linksmi, bet
operą turim pamatyti. Žmonės
sako, kad kažkoks italas apie lie
tuvius rašė.
— O ką koks italas gali apie
lietuvius žinoti? Geriau papasa
kok, kur nakvotume, kur valgy
tume? Aš į tuos prašmatnius
viešbučius neisiu, o ir restora
nuose negali pono nuo tarno at
skirti. Dar apvogs, pinigo iš
trauks. Nekvailiok, Petriuk, ant
senatvės.

— Ar aš senas, Mariuk?
Pažiūrėk. — Petras atsiraitė ran
kovę iki alkūnės, sugniaužė ku
mštis ir ištiesė raumeningą ran
ką. — Štai, pačiupinėk mano
raumenis. Ar nemanai, kad dar
ir dabar tave, kaip tada Vielioniškių kaime, ant šieno kupetos
parmesti galėčiau? Aš dar pačia
me amžiaus gerume...

Prelatas Simonas Morkūnas, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
Sioux City, Iowa, septintasis klebonas, toje parapijoje išklebonavęs 39 metus.

susirinkime buvo išrinktas komi
tetas ir gautas visuotinis pritari
mas parapijos steigimui. Parapi
jai parinktas Sv. Kazimiero var
das. Kitų dieną kun. K. Šatkus
su keletu komiteto narių nuvyko
pas diecezijos vyskupą Phillip
Garrigan, kuris tokiam parapijos
steigimui pritarė.
Laimėjimai ir rūpesčiai

Jau 1913 m. gruodžio 19 d. už
3,000 dol. buvo nupirktas skly
pas, gi pirmas klebonas į šią pa
rapiją atvyko tik 1915 m.
gegužės 20. Tai buvo puikus patriotas^--išsimokslinęs kunigas
Mykolas Cibulskis, kuris ir buvo
pirmas parapijos klebonas. Jo
mokslą buvo apmokėjusi dar
anksčiau Sioux City diecezija, ir
jis buvo studijavęs Šveicarijoje.
1915 m. rugsėjo 4 d. parapijos
komitetas nutarė pradėti statyti
bažnyčią ir spalio 24 d. jau buvo
išmūrytos sienos. Spalio 24 d.
buvo pašventintas kertinis ak
muo. Dalyvavo vyskupas. Kun.
M. Cibulskis pasakė gražų pa
mokslą ir buvo renkamos aukos.
Pirmos mišios buvo aukojamos
1915 Kalėdų vidurnaktį dar sve
tainėje, bet 1916 m. Velykos jau

— Aš nesakau, kad tu senas,
tik kad abu artėjam prie se
natvės. Ko jauni būdami ne
darėme, to nereikia dabar
pradėti. Tu fabrike pinigą kalei,
aš ir dirbau, ir vaikus auginau,
ir buvo gerai. Dabar laikas sa
vais, už kruviną prakaitą nupirk
tais namais pasidžiaugti.
— Namais pasidžiaugti, —
sarkastiškai ranka numojo Pe
tras. — Ar ne didžiausią dalį savo
amželio tarp tų keturių sienų
praleidai? Juk ne į kitą svieto
galą keliausime, tik į Amerikos
lietuvių sostinę. Gėda būtų nu
mirti nemačius Chicagos, o na
mai nepabėgs, liks stovėti, kaip
stovėję.
— Bet kad aš...
— Nesiginčyk, Mariuk. Kai
dirbau fabrike, namuose buvo
tavo valia, o dar ir aš noriu savo
valią turėti. Nepataikiau tau iš
lauko parėjęs nei kojų nušluosty
ti, nei drabužius pasidėti... Sa
kau, važiuosim į Chicagą, ir tiek.
— Kad jau taip užsispyrei, te
būnie, kaip sakai. Bet reikia pa
doriai apsirengti, o aš nieko ne
turiu, kad galėčiau tarp mandrių
žmonių pasirodyti.

— O kodėl neturi? ir pensijas
gauname, ir santaupų turime.
Jau vaikų mokyti nebereikia,
skolų neturime. Nagi paimk
mano pensijos čekį ir išleisk. Nu
sipirk suknią, gal ir dvi, ir naujus
batelius, tokius su aukštais kul

buvo švenčiamos užbaigtoje baž
nyčioje.

1916 m. liepos 2 d. įvyko
bažnyčios pašventinimas. 1917
m. spalio 23 d. klebonas kun.
Cibulskis pasitraukė dėl įvairių
nesutarimų ir smulkmenų su pa
rapijos komitetu. Prasidėjo nauji
rūpesčiai parapijai. Kun. Ci
bulskio atlikti nepaprasti darbai
parapijai yra įamžinti ir niekad
nebus pamiršti.
Kiti klebonai

Antras Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas buvo kun. Juozas
Gricius. Jis buvo geras pamoksli
ninkas, parapiečiai jį pamilo ir
rodos vėl buvo pamiršti nesusi
pratimai. Vos 6 savaites išgy
venęs parapijoje, kun. J. Gricius
1917 m. gruodžio 12 d. mirė, iš
tiktas širdies smūgio.
Trečias parapijos klebonas
buvo kun. Jonas Aleknavičius,
taip pat geras kalbėtojas. Jis į pa
rapiją atvyko 1918 m. birželio 21
d. Parapijoje jis išbuvo septynis
mėnesius, nes iš Sioux City pa
noro išsikelti į Omaha, Neb.
J jo vietą atsikėlė ketvirtas kle-

(nukelta į 4 psl.)

nimis, kaip Petraitienės. Nusi
pirk viską, ko tik širdis trokšta,
ko tik tau reikia. Tu daugelį
metų ir vaikams, ir sau pati dra
bužius siūdinaisi, bet ir tau lai
kas pailsėti, gyvenimu pa
sidžiaugti, gatavus drabužius
nusipirkti.
— Gal tu ir teisybę sakai, Pe
triuk, — staiga nušvitusi, ranko
mis suplojo Marytė. — Būtų
gera nebegirdėti siuvamos maši
nos ūžimo, o nusipirkti gatavą
suknelę su auksiniu dirželiu,
mėlyną su baltais taškeliais, ko
kią mačiau krautuvės lange. —
Marytė nesiskundė drabužių
trūkumų, bet viskas buvo prak
tiška ir pigu. Dabar ji pasijuto
atgijusi. Ji impulsyviai prisiarti
no prie Petro, apkabino Jo kalciu
ir pabučiavo į skruostą. — Gerai,
Petriuk, važiuosim.
Petras suspaudė jos rankas,
nustebintas tokios seniai nepa
tirtos glamonės.
— Nesigailėsi, Mariuk, tik sa
vim pasirūpink, o aš viską sut
varkysiu. kad kelionė būtų gera
ir patogi. Bus ir bilietai, ir nak
vynė, o Chicagoje yra daug lietu
viškų valgyklų, kuriose galima
skaniai pavalgyti, tai tau nei indų
plauti, nei bulvių skusti ne
reikės. Yra ir krautuvių su lietu
viška duona ir skilandžiu. Pri*ipirksfm ir į namus parsivešim.
(Bus daugiau)

PRAEITIN SU MALONUMU PAŽVELGUS
— Paminėta Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Sioux City, lowa, 75 m. sukaktis —

(atkelta iš 3 psl.)
bonas kun. Antanas Tamoliūnas,
kuris parapijoje teišbuvo tik ke
turias dienas.
Penktas parapijos klebonas
buvo kun. Mykolas Kolvek, at
vykęs 1919 m. sausio 17 d. Jis
buvo slovakas, nes vyskupas ne
turėjo lietuvio kunigo. Parapiečiams buv| labai sunku, nes
naujasis klebonas nemokėjo lie
tuviškai. Jis čia išbuvo trejetą
metų.
Kun. M. Kolvek klebonaujant
buvo atlikti šie darbai: 1919 m.
kovo 29 pašventinti nauji vargo
nai, kuriuos įtaisė vargonininkas
J. Prakaitis. Vargonai kainavo
2,300 dol. Tais pat 1919 m. Juozo
Rašimo triūsu įdėtos parapijos
svetainėje naujos ąžuolinės grin
dys, nupirktas pianinas. 1920 m.
nupirktas naujas altorius, kuris
kainavo 1,000 dol.
Kun. Jurgis G. M. Česna

Tai šeštas klebonas. Jis į Šv.
Kazimiero parapiją atvyko 1922
m. rugsėjo 15 d. ir išbuvo iki
mirties 1951 m. balandžio 6 d.
Jis čia išbuvo 29 metus. Jam kle
bonaujant išmokėta bažnyčios
skola (21,000 dol.), pastatyta
mūrinė klebonija (7,100 dol.), už
1,500 dol. išdažyta bažnyčia,
uždengtas naujas bažnyčios sto
gas (1,250 dol.). Čia daugiausia
talkino tuo metu parapijos komi
tete buvęs Kazimieras Petronis.
Be to, bažnyčioje įdėti guminiai
takai, apvilktos bažnyčios klau
pyklos (3,812 dol.), gauta iš Ignato Apelinsko palikimas — du na
mai 10,000 dol. Vienas’namas su
sklypu tuoj parduotas už 1,500
dol., o kitas su dideliu sklypu
tebėra 412 S. Lion St. Šitam
name kun. J. G.(>M. Čęsnos ini
ciatyva 1940 m. buvo įkurta Sv.
Kazimiero parapijos mokykla ir

Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties proga prel. Simonas
Morkūnas įteikia vyskupams jubiliejaus medalius. Iš k.: vysk.
Frank H. Greteman ir vysk. Lawrence D. Soens.
tais
pačiais metais
spalio
3 d. buvo pakviestos Sv. Kazi
miero seserys.
Kun. J. G. M. Česna buvo ge
ras pamokslininkas ir uolus kuni
gas, mylimas daugumos parapiečių, ypač kitataučių. Kun.
J.G.M. Česna mirė, bet jo nu
veikti darbai, jo nepaprastai di
delis pasiaukojimas parapijai pa
siliks ilgai Šv. Kazimiero parapiečių atmintyje. Jis nieko nesi
gailėjo Šv. Kazimiero parapijai.
Jis paaukojo jai ir jos parapiečiams savo gražią jaunystę ir
savo jėgas.
Kun. Simonas Morkūnas

Tai septintas Šv. Kazimiero
parapijos klebonas. Kun. klebo

Šv. Kazimiero parapijos Sioux City, Iowa. bažnyčia.

nui Jurgiui G. M. Česnai mirus
balandžio 6 d. ,tų pačių metų ba
landžio 14 d. kun. Simonas
Morkūnas, tremtinys, Šv. Petro
ir Povilo bažnyčios pirmas vika
ras, Carroll, Iowa, buvo paskir
tas administratoriumi. Jis čia at
vyko su didele administracine
praktika.
Jis, dar Lietuvoje būdamas,
pasižymėjo kaip gabus statytojas
ir geras organizatorius, mokąs iš
mažų didelius dalykus sukurti,
gabus aukų rinkėjas ir nenuilsta
mo darbštumo kunigas.

Jis, kaip Kauno Prisikėlimo
parapijos vikaras, per 10 metų
surinko ir išleido vargšų reika
lams du milijonus litų. Tai
milžiniška suma nedidelėje Lie
tuvos valstybėje. Jis, be to, dar
būdamas Šv. Vincento Pauliečio
draugijos Prisikėlimo skyriaus
pirmininku, pastatė vieną mo
derniškiausių ne tik Lietuvoje,
bet ir visame Pabaltijy seneliųligonių prieglaudą keturių su
puse aukštų. Pati statyba atsiėjo
kone pusę milijonolitų. Jis staty
bą pradėjo 1937 m., kasoje
turėdamas 8,100 litų. Reikiamus
pinigus buvo pasiskolinęs-, iš
Kauno darbininkų, tam'autojų ir
kitų profesijų žmonių, be pro
centų. Dvejų metų būvyje ligo
ninės statyba buvo baigta ir skola
išmokėta. Be to, jis, išsinuo
mojęs trijų aukštų namus ir pa
grindinai atremontavęs, įkūrė
dar vieną senelių-ligonių prie
glaudą su 60 lovų. Pirmoje sene
lių-ligonių prieglaudoje buvo
apie 300 ligonių. Įkūrė tris vaikų
darželius (iš jų vienas buvo mo
derniškiausias visoje Lietuvoje)
ir biblioteką darbininkams.

parapijos salę, virtuvę, nupirko
daug brangių bažnytinių dra
bužių ir pagerino parapijos nuo
savybę — sumokėta 257,636.94
dol.
Aukštesniajai katalikų mokyk
lai statyti, padidinti, išlaikyti
įteikta 566,750.36 dol. Įvairioms
misijoms, Šv. Kazimiero 500
metų ir Lietuvos krikščionybės
600 metų sukakčių progoms au
kota 76,039.28 dol., 48,487.23
dol. aukota Lietuvių Katalikų
Religinei Šalpai (įskaitant 25,000
doL Lietuvos bažnyčioms ir lab
darai).
Kun. S. Morkūno dideliu pa
siaukojimu, sumanumu, šalia
sekmadienių vokelių gauta:
416,123.78 dol. procentų, išl5
diecezijos vajų — 162,223.56
dol., už savaitines žvakes
65,679.61 dol., už dviejų namų
nuomą 63,225.25 dol., palaidais
pinigais — 37,010.52 dol. Viso
Kun. Mykolas. Cibulskis, pirmasis Šv. Kazimiero lietuvių pa
744,262.72 dol.
rapijos Sioux City, Iowa, klebonas.
/
Parapijai 1965 švenčiant auk
sinį jubiliejų, jis paruošė gražų
sukaktuvinį leidinį su parapijos
Kun. S. Morkūnas 1944 m. kalčiausios Širdies paminklas, istorija apie jos praeitį ir dabar
gegužės 12 d. buvo paskirtas įsigyti elektriniai varpai, nupirk tinę veiklą. Pats vienas surinko
Kaune, Vilijampolėje, didelės tas namas ir didelis sklypas. Di reklamų už 6,000 dol. knygos iš
(20,000 parapiečių) Šv. Juozapo delei duobei užpilti nemokamai laidoms padengti.
parapijos klebonu. Pirmosios gauta 10,000 lodų plytų. Jeigu
Kun. S. Morkūnas įvedė 6 vai.
rusų ir vokiečių okupacijos metu būtų reikėję mokėti už plytas ir
ryto
sekmadieniais mišias 1951
jis buvo ligoninės vicedirekto atvežimą, būtų atsiėję 30,000
balandžio
22 d. Jam talkino sek
rius ir kapelionas ir Vokietijoje dol.
madieniais: prel- ’E. Vollmer,
Delegatūros ūkio reikalų tvarky
1965 m. auksinio bažnyčios ju
prel. L. J. Hoffman, kun. R. Ketojas — prokuratorius.
biliejaus proga, antrą kartą ją at
Sv. Kazimiero bažnyčia jau se naujino, išdažė, įdėjo naujas sie vane, prel. L. Ziegman, kim. R.
niai buvo dekoruota. Reikėjo at nas bažnyčios viduje, įdėjo ply Linnan ir kun. V.~F. Ramaeker.
naujinti, papuošti, įdėti vitra teles, apdengė klaupyklas, prie Kun. S. Morkūnas pasižymėjo
žus. 1953 m. kun. S. Morkūnas, didžiojo altoriaus įdėjo naują ki kaip geriausias vajų organizato
nors kasoje turėjo tik 30 dol., pa limą, po bažnyčia įrengė naują rius Sioux City diecezijos istori
sitikėdamas Dievu ir parapie- krosnį, taip pat klebonijoje, joje. Lietuvis klebonas katalikų
čiais, pakvietė bažnytinio meno dviejuose parapijos namuose, aukštesnei mokyklai padidinti,
specialistąjlailininką Adolfą Va- įvedė vėsintuvus, uždengė nau mokyklos kraičiui ir 15 iš eilės
lešką, kuris meniškai išdekoravo jus stogus, parūpino naujus šali diecezijos vajuose laimėjo pirmą
bažnyčią ir sudėjo naujus vitra gatvius, įvedė centralinį šildy
(nukelta į 6 psl.)
žus. Po to pastatytas Marijos Ne- mą, naujas šviesas, patobulino

rimu pravestą Rygos arkivysku
pijos ir Liepojos vyskupijos va
Kauno ir Vilniaus arkivyskupijoms paskirti vyskupai pagalbininkai — dovybių pertvarkymą Latvijoje.
kun. Sigitas Tamkevičlus ir monsjr. Juozas Tunaitis
Naujuoju Rygos arkivyskupu
metropolitu paskirtas monsjr.
Tunaitis yra gimęs 1928 Davai- Janis Pujats. Dabartinis Rygos
(atkelta iš 1 psl.)
niškyje) Panevėžio vyskupijoje, '^arkivyskupijos apaštalinis admi
1949 įsirašė į matematikos fakul nistratorius vysk. Janis Čekuls
lapkričio mėnesį, jam sugrįžus iš
paskirtas naujojo Rygos arkivynelaisvės į Vilnių: “Atgimimas tetą Vilniaus universitete, o po
Tėvynei ir Bažnyčiai teikia vil vienerių metų įstojo į Kauno ku skijpb-metropolito pagelbininčių, kad turėsim ateitį. Tačiau nigų seminariją. Kunigu įšven ku. Kun. Janis Bulis paskirtas
Liepojos vyskupu ordinaru.
šviesesnė ateitis savaime nea tintas 1954. Vikaravo ir klebona
Naujasis Rygos arkivyskupas
teis, ją reikia išsikovoti. Vardan vo įvairiose Vilniaus arkivysku
Tėvynės ir Bažnyčios verta pa pijos parapijose, nuo 1971 dirba metropolitas Janis Pujats yra 61
m. amžiaus. Dirbo parapijose,
vargti, verta pakentėti. Jei nori Vilniuje, yra Šv. Mykolo bažny
dabar dėsto liturgiją, homiletiką
me geresnės ateities, išsikovoki čios klebonas, kurijos kancleris.
ir bažnytinį meną Rygos semina
me ją”.
L’Osservatore Romano ge
rijoje, yra Kristaus Karaliaus pa
rapijos Rygoje klebonas, Rygos
Naujasis Vilniaus arkivyskupo gužės 8 taip pat paskelbė oficialų
dekanato dekanas.
pagelbininkas monsjr. Juozas pranešimą apie Popiežiaus nuta-

PRO KALĖJIMO GRQTAS J VYSKUPO SOSTĄ

BALTIJOS LYDERIAI SUSITIKO
SU PREZIDENTU GEORGE BUSH
Pasak Landsbergio, kai jis
prašė JAV iškelti ir paremti Bal
tijos valstybių narystę Europos
didės ekonominės blokados
Saugumo ir Bendradarbiavimo
grėsmė Baltijos valstybėms, ku
konferencijoje (CSCE); Bush at
rios niekad tokios sutarties nepa
sakęs, kad “jis norėtų apie tai pa
sirašys.
kalbėti su prezidentu Gorbačio
“Mums buvo labai naudinga
vu”.
iš prezidento Bush^ūpų išgirsti
teiginį, tęsė Godmanis, kad jis
sekančiame susitikime su Gor
bačiovu numato jį tikinti, jog
TSRS-gai praverstų turėti tris
draugiškus kaimynus, t.y. tris
Išeivijoje susirūpinimą sukėlė
mažas Suomijas, kurios palaiky
tų darnius santykius su savo ry žinia, kad ruošiamasi palaipsniui
uždaryti Laisvos Europos ir
tiniu kaimynu”.
Laisvės radijus. Pasak The WaPremjeras Savisaaras per shington Times (1991. III. 22),
vertėją sakė, kad 50 metų Valstybės Departamento atsto
užsitęsusi Sovietų okupacija vai paragino tuos du radijus nu
nemažiau žalos padarė nei An statyti datas, kada bus užbaigtos
trasis pasaulinis karas, ir todėl transliacijos į Lenkiją, Vengriją
Baltijos valstybėm reikalingas ir Čekoslovakiją. Taip pat nori
savos rūšies “Marshall plan”. Jis ma panaikinti į Sovietų Sąjungą
taip pat iškėlė Pabaltijui remti ir ir Baltijos valstybes transliuoja
atstatyti banko koncepciją, kurią mas programas.

(atkelta iš 1 psl.)

Ar Jus manote, kad Amerikos
politika dabar keičiasi ”, klausė
vienas korespondentas, “ir kad
ji labiau remia Baltijos valstybių
nepriklausomybės judėjimus?”
Taip, taip , atsakė pirminin
kas, bet vieni galėtų sakyti, kad
ji keičiasi per lėtai: įvykiai keičia
si sparčiau”.
(LIC)

PAVOJUS LAISVOS EUROPOS IR
LAISVĖS RADIJO PROGRAMOMS?

propaguoja JAV Atstovų Rūmų

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios Sioux City, didysis altorius. Bažnyčia 1953
dekoruota dail. Adolfo Valeškos. Nuot. M. Pakelčio

rezoliucija Nr. 142. (LIC pasta
ba: šią rezoliuciją Atstovų
Rūmuose gegužės pirmą savaitę
įnešė kongr. Don Ritter, o antrą
savaitę^— Senate šen. Donald
Riegle.)

“Ironiška, kad, kai Kongresas
ragina sutamprinti ryšius ir padi
dinti paramą Rytų Europai, Bal
tijos valstybėms ir Sovietų Są
jungos respublikoms, admini
stracija pasiūlo palaipsniui pa-

naikinti vieną seniausių ir
sėkmingiausių programų ry
šiams ir tikslioms žinioms”, rašo
The Ukrainian Weekly (1991.
III.31). Ši ironija ypač ryški Lie
tuvos atžvilgiu, kur pagrobusi
kariauna tebelaiko okupavusi
Vilniaus televizijos ir radijo
stotį.

Kovo 27 d. Latvijos atstovybė
Washingtone kreipėsi į JAV vy
riausybę, prašydama nenutrauk
ti tų “populiarių ir nepamaino
mų” radijo programų, nes Sovie
tų vyriausybė dar netoleruoja
laisvos spaudos ir mėgina varžyti
informacijos tėkmę į Baltijos val
stybes.
(Elta)

IS JAV LB ŠVIETIMO
TARYBOS VEIKLOS
Regina Kučienė, JAV LB
Švietimo tarybos pirmininkė,
gavo laišką iš Lietuvos Respubli
kos Kultūros ir švietimo ministe
rijos, kuriame prašoma perduoti
padėką visiems tautiečiams:
“Jūsų buvimas, veikla, meilė lei
do mums atsikratyti vienatvės
jausmo, kai, atrodė, jog pasaulis
pernelyg šaltai ir abejingai žiūri
į atsikuriančią mūsų valstybę.
Galėjome pasiguosti ir žinojo
me, kad net blogiausiu atveju
liks laisva tautos dalis, kuri pa
skelbs pasauliui apie visas oku
pantų piktadarybes”.
Ministerija dėkoja Švietimo
tarybai už siųstas knygas, kurias
gavo tvarkingai. Knygas pa
skirstė sekančiai: mokyklų de
partamentui, KŠM bibliotekai,
Lietuvių namams Vilniuje, Lie
tuvių liaudies kultūros centro bi
bliotekai, Panevėžio miesto bi
bliotekai, Moldovos lietuvių
draugijai “Lietuva” bei etninių
žemių (Mažosios Lietuvos, Gu
dijos lietuviškų salų) tau
tiečiams.
Lietuvos Respublikos Kul
tūros ir švietimo ministerija
prašo JAV LB Švietimo tarybos
gauti bent po vieną egzemplio
rių šių vadovėlių ir metodikų:
1. Anomalių vaikų (aklų ir silp
naregių, kurčių ir neprigirdi,nčių, praktiškai atsilikusių) mo
kymo sistemos;
2. Mokymo planų ir programų
aklųjų, kurčiųjų, praktiškai atsilikusiųjų;
3. Ikimokyklinio laikotarpio:
pagalba anomaliems vaikams, jų
tėvams, korekcinių priemonių
sistemą, programos, metodika;
4. Aklųjų ir kurčiųjų kultūri
nis gyvenimas, spauda ir kt. in
formacinės priemonės. Aklieji ir
: kurtieji7 lietuviai užsienyje.
JAVT/B Švietimo'taryba krei
piasi į visus tautiečius, prašyda
ma padėti Lietuvos Respublikos
Kultūros ir švietimo ministerijai
įsigyti prašomų metodikos va
dovėlių. Galintys padėti šiuo rei
kalu prašomi skambinti Reginai
Kučienei tel. 312 718-0358 arba
rašyti:
JAV LB Švietimo taryba
8626 So. Mozart.St.,
Chicago, IL 60652.

Dvidešimt tonų talpos konteine
ris, prikrautas mokyklos reikme
nų, mokslo vadovėlių, sauso
maisto, našlaičiams ir prieglau
dų seneliams drabužių, ba
landžio 15 d. išsiųstas per Lenki
ją į Vilnių. Šią siuntą organizavo
ir rūpinosi JAV LB Krašto valdy
bos Švietimo taryba. Didele tal
ka prisidėjo Brighton Parko gy
ventojai. Ši siunta, manoma, pa
sieks Lietuvos Respublikos
Kultūros ir švietimo ministeriją
per 30 dienų.

Švietimo taryba yra dėkinga
lituanistinėms
mokykloms,
dėkoja Bostono ir Omahos lit.
mokykloms ir tų apylinkių na
riams, visiems tautiečiams, viso
keriopai padėjusiems išsiųsti
pakonteinerį.
Konteine
krautas Pasaulio Lietuvi^ Cen
tre, Lemonte, IL. Padėk^centro
vadovybei ir adminj/tratoriui
Romui Kronui.

visiems

— JAV LB Švietimo tarybai
ietuvos vaidžiugu matyti
kučiams išeivijos uteiktą didelį
širdžių šiludėmesį ir begali
mą: Gus ir Adelė alinaičiai, Cicero, IL; Kristini Jautokaitė?
Viktorija
Chicago, IL; Vacys
Šauliai; Evergreen Park, IL; ugenijus ir Danguolė Bartkai, Beverly Shores, IN; Pranas Gustas,
Sun City, CA; S. Jonuškienė,
Chicago, IL; Leokadija Kava
liauskienė, Chicago, IL; Alice
Amouruso, Chicago, IL: Lee

Jerry, Highvvood, IL; Daiva de
Sa Pereira, New Bedfbrd, MA;
Eugenijus Kleinas, Woolaston,
MA; Algirdas ir Renata Manomaičiai, Pepperell, MA; Riman
tas Pauliukonis, Stratford, NH;
Gladys Mikalonis, South Bos
ton, MA; Marytė Kavaliauskas
Dorchester, MA; Elena Valiukonis, South Boston, MA; Michael
Nareldevvicz, Boston, MA; Al
girdas ir Marija Barr, Phoenix,
AZ; Irena Krapauskienė, Crystal
Lake, IL; Maria gimnazijos
“Rūtos” ratelis, Chicago, IL;
Rita Valkiūnienė, Crystal T ^kp
IL; Liucija Maldūnienė, Chica
go, IL; Alicija Brazaitienė, Oak
Lawn, IL; Kriaučeliūnų vardo
lietuvių Montessori vaikų name
liai, Chicago, IL; Connecticut
Atgimimo”, St. Petersburgo
“Saulės” ir Bostono lituanistinės
mokyklos. Išskirtinai pažymėti
na Bostono lituanistinė mokykla,
kuri dovanojo ne tik pinigus, bet
ir keturiasdešimt penkias dėžes
įvairių gėrybių.

Knygos atgimstančiai
Lietuvos mokyklai
A. P. P.E. (American Professional Partnership for Lithuanian Education), gavusi prašymą
iš Lietuvos Kultūros ir švietimo
ministerijos padėti aprūpinti
Lietuvos specialistus pedagogi
ne literatūra, šiuo metu sukau
pusi savo energiją stengiasi suor
ganizuoti tos srities pagelbą. Tuo
reikalu yra paskelbtas vajus rei
kalingoms knygoms nupirkti
arba jų gauti iš institucijų, kurios
tokių knygų turi, bet jom jos ne
reikalingos. Vajus tęsis ligi šių
metų mokslo metų pabaigos.
Reikalinga yra ši literatūra: 1.
Atsilikusių vaikų mokymo (Špecial Education), 2. Pedagoginės
psichologijos ir filosofijos (Psychology and Philosophy of Edu
cation), 3. Sveikatingumo mok
slų (Health Education), 4. Vi
suomeninių mokslų (Sočiai Studies), ir 5. Anglų bei kitų užsie
nio kalbų mokymo literatūra.
Bet kokiais klausimais ar su
pasiūlymais dėl to vajaus prašo
ma skambinti Vaivai VebraiteiGust, Tel. 203 347 - 7095 arba
Jūratei Krokytei-Stirbienei, Tel.
215 969 - 6738. Čekius rašyti ir
siųsti šiuo adresu: APPLE, P.O.
Box 1370, West Hartford, CT
06107. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Knygas sių
sti: Bronius Krokys, 1124 Hedgerow Lane, Philadelphia, PA
19115. A.P. P. L. E. laukia visų
paramos atgimstančios Lietuvos
mokykloms.
Raimonda Rukšienė

Pageidauja žodynų
Bet kokių kalbų žodynų ir gra
matikų prašo Lietuvos Mokslų
Akademijos Lietuvių Kalbos In
stitutas, kurio žodynų skyriui su
sidomėjimą padidino iš Lituani
stikos Tyrimo ir Studijų Centro
neseniai gautoji knygų siunta.
Žodynų skyrius rašo LTCS
pirmininkui prof. Jonui Račkau
skui: “Atsiveriančios laisvų stu
dijų perspektyvos labai paskati
na lietuvius mokytis užsienio
kalbų. Anksčiau vieną kitą žody
ną ar gramatiką galima buvo gau
ti Maskvos kanalais, tačiau Lie
tuvai paskelbus Nepriklauso
mybę, jie užsivėrė”.
Skyrius džiaugiasi, gavęs iš
LTSC “nežinomų ar neturėtų
lietuvių ir kitų kalbų žodynų”,
kurie “pravers rengiant daugia
tomį lietuvių kalbos žodyną,
tvarkant terminus”.

LTSC, veikiantis Jaunimo
20 S. Claremont
Centre,
icagcėJL 60636, vėl paAvė.,
tarnaus Lietuvai i ipnykščiams
žodyaukotojams, persi
nūs į Vilnių, i -’
arza

IŠ VISUR
— Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsbergis oficialiai
pakvietė į Lietuvą atvykti JAV
ambasadorių Jungtinių Tautų
Žmogaus teisių komisijoje J.
Kenneth Blackvvell, LB JAV ta
rybos prezidiumo ir Baltų
Laisvės Lygos pirmininkę An
gelę Nelsienę ir politinės akcijos
VVashingtone firmos prezidentą
Bill Pascoe. Ambasadorius kvie
timą priėmė.

Lietuvos Aukčiausiosios Tarybos pirm. prof. Vytautas Landsbergis, prieš išskrisdamas
diplomatinėn kelionėn į JAV, balandžio 28 uždegė Pasaulio lietuvių sporto žaidynių
ugnį senuosiuose Trakuose. Nuot. Viktoro Kapočiaus

V. LANDSBERGIO - VLIKO PASITARIMAS
Aukščiausiosios Tarybos pir kelti į Lietuvą — ko Landsbergis • vos parlamentą ir jo sudarytas
mininko Vytauto Landsbergio < labai pageidavo. Landsbergis Lietuvos vyriausybes, lietuvių
apsilankymo proga gegužės 6 d. buvo paklaustas, ar teisybė, kad tautos laisvės siekį ir deda visas
Lietuvos pasiuntinybėje Wa- Lietuvos parlamentas priėmė galimas pastangas iš Vakarų de
shingtone įvyko susitikimas su įstatymą, iš išeivijos lietuvių ati mokratinių valstybių išgauti Lie
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo mantį Lietuvos pilietybę. Jis tuvos pripažinimą. Su Katkum
Komiteto vadovybe. Landsber konkrečiai į šį klausimą neat buvo pasitarta apie Lietuvos rei
gis išsamiai pasikalbėjo su dr. K. sakė, bet pažadėjo atsakyti, pasi kalų atstovavimą birželio, liepos
Bobeliu, dr. D. Krivicku ir J. kalbėjęs su teisiniais patarėjais. ir rugsėjo mėnesiais įvyksiančio
VLIKo atstovai pabrėžė, kad se Europos Saugumo ir Bendra
Bobeliu. Vėliau pasikalbėjime
konferencijose.
1990 m.kovo darbiavimo
dalyvavo ir Lietuvos užsienio VLIKas nuo
reikalų ministro pavaduotojas 11 d. tvirtai rėmė ir remia Lietu(Elta)
Valdemaras Katkus.

— Prof. Rimvydas Šilbajoris,
savo raštuose ypač daug dėmesio
skyręs lietuvių egzodo poezijai.
Poezijos dienose Chicagoje ge
gužės 17 skaitys paskaitą apie
poetus žemininkus ryšium su
Žemės antologijos išleidimo 40
metų sukaktimi.
— Lietuvių Fondp pelno skirs
tymo komisija balandžio ^pasi
skirstė pareigomis. Komisijos
pirmininke išrinkta Marija Ke
inienė (LF), sekretoriumi dr.
Petras Kisielius (LB), nariai Dai
na Kūjely tė, Vytautas Kamantus,
antr. Ofelija Baršketytė (visi
LF), Arvydas Barzdukas, Ra
munė Lukienė, antr. Aušrelė
Liulevičiene (visi LB). Bendrai
paramai gauta 88 prašymai, dau
giau kaip 700,(XX) dol. sumai.

— Baltimore, M D, lietuvių
Aptarta Lietuvos parlamento
festivalis vyks birželio L šešta
bei vyriausybės ir VLIKo ben
dienį, nuo 11 vai. ryto iki 7 vai.
dradarbiavimo klausimai, VLI| vak. ir birželio 2. sekmadienį.
Ko p<51ifiifė" ir ekonominė pagal •*’ Velykų pietūs lietuvių klube salėje. Pobūvyje' 'dalyvavo ir ’ nuo 1 1 vai. ry to iki 6 vai. popiet
ba Lietuvos atstatymui, Lietu buvo kovo 31. Atsilankė apie 250 sūnus Rimas, Columbijos uni ■ Festival Hali patalpose, Hovvard
vos reikalų atstovavimas Euro žmonių. Su šventėmis visus pa versiteto profesorius, su šeima Į St /1-395 ir (,'amden St. Bus gapos Parlamente bei Europos sveikino klubo pirm. A. Gudo iš New Yorko.
, įimaįsigyti įvairiausių lietuviškų
Lietuvių Fondo labui ba
Saugumo ir Bendradarbiavimo ms. Padeklamuota eilėraščių,
' rankdarbių, pasistiprinti lietukonferencijose VLIKo veikla inž. J. Mikaila padarė savaitinę landžio 17 surengtas koncertas. ' v išku maistu, pasigėrėti lietuviš
Programą atliko menininkai iš
jAV-se, politinių partijų reikšmė Vilniaus radijo žinių apžvalgą.
kais tautiniais šokiais.
Atsisveikinimas su muziku P. Lietuvos: solistai Irena Milke
Lietuvos demokratinės valsty
• — Ateitininkų sendraugių stobės atstątyme, galimybė įsteigti Armonu surengtas gegužės 4. vičiūtė, sopranas, Virgilijus No
' vykia šiais metais vyks liepos 21
VLIKo informacijos biurą Lietu Rengė choras, talkino lietuvių reika, tenoras, akomponavo
; - 28 Dainavos stovyklavietėje.
voje, Lietuvos politinių partijų klubas. P. Armonas buvo ilga Gražina Landsbergienė.
į
— Vytautas Čuplinskas,iš Ka
Romo Kalantos mirties me
vaidmens suaktyvinimas, Lietu metis klubo choro .vadovas, da
nados,
pritaikomo meno specia
tinės
bus
paminėtos
gegužės
16,
vos nepriklausomybės atstatymo bar dėl sveikatos iš tų pareigų
listas, yra pakviestas papuošti Il
eiga, ir politinių partijų įtaka Va pasitraukia. Atsisveikinimo kon ketvirtadienį. Rengia Romo Ka
linois universiteto paviljoną, ku
karų
valstybių
politiniuose certui dirigavo pats P. Armonas, lantos šaulių kuopa.
riame 1991 gegužės 26 vyks Dai
“Saulės” lituanistinė mokykla
judėjimuose. Pabrėžta didelė akomponavo R. Ditkienė. Vaka
nų šventė.
reikšmė ir nauda Lietuvių Krikš ro dalyviai pavaišinti skania va balandžrio 13 surengė tradicinį
vakarą lietuvių klube. Dainavo
čionių Demokratų ir Lietuvių kariene.
— “Berželis”, Hartfordo lieSocialdemokratų įsijungimo į
Lietuvių klubo visuotinis na vaikų chorelis ir atliko vaidi ■ tuvių tautinių šokių ansamblis,
partijų internacionalus, kuriuo rių susirinkimas šaukiamas nimėlį. Mokyklą lanko 14 moki j įm) pasisekusio koncerto, |x r
se lietuviai yra pilnateisiai na gegužės 25, šeštadienį, 2 vai. po nių. Mokykloje dirba mokytojos: I savo vadovę Dalia Dzikienę,
K. Krulikienė, A. Lukienė, R. 1 dėkodamas už Darbininko talką
riai.
piet klubo salėje.
Landsbergis buvo painfor
Kostui Vaičaičiui balandžio 6 Moore ir mokyklos vedėja A. L.
garsinime, atsiuntė 25 dol.
muotas apie pastaruoju metu la klubas surengė 80 metų sukak Robertson.
, Nuoširdus ačiū.
(Iš “Liet. Žinių" biuletenio)
bai išplėstą VLIKo veiklą JAV- ties pagerbimo pobūvį klubo
— Norintieji įsigyti Henriko
se, Europos Parlamente ir Euro
Nagio
autografuotą poezijos
pos Saugumo ir Bendradarbiavi
rinktinę Grįžulas, kurioje at
mo konferencijose, bei apie tose
LIETUVIŲ KUNIGŲ
spausdinti beveik visi eilėraščiai
institucijose turimus ryšius. Pir
iš jo iki šiol išleistųjų poezijos
mininkui buvo pranešta, kad
VIENYBĖS VEIKLOJE
rinkinių, gali kreiptis į autorių
VLIKo valdyba deda pastangas
Lietuvių kunigų metinės re įvyksta metinis Lietuvių Katali žemiau nurodytu adresu. Knygą
Morkūno spaustuvės poligrafinę
kolekcijos įvyks birželio 10 - 14 kų Religinės Šalpos suvažiavi išleido pereitais metais “Vagos
aparatūrą galimai greičiau perleidykla Vilniuje. Labai ribotas
Putnam, CT, lietuvių senelių so mas.
dybos patalpose. Rekolekcijoms
Lietuviški mišiolai (A-B-C) kiekis šios knygos yra atsiųstas
LIUDIJO PABALTIJO
vadovaus Vilkavi škio- M arijam - dar gaunami kreipiantis adresu: autoriui iš Lietuvos. Knyga Lie
polės vyskupas Juozas Žemaitis, Rev. R. Krasauskas, ALKA, Ma tuvoje buvo labai greitai išpirk
LYDERIAI
atvykęs iš Lietuvos. Norint pa tulaitis N. Home, Thurber Rd., ta. Išeivijoje ji nebus parda
Gegužės 3 JAV Kongreso Hel
vinėjama. Knyga 302 psl., kie
ruošti kambarius, pageidauja Putnam, CT 06260.
sinkio Komisija apklausinėjo Pa
tais viršeliais, iliustruota dail.
ma,
kad
dalyvausią apie tai pra
Vysk.
Paulius
Baltakis,
OFM,
baltijo kraštų vadovus apie ne
Telesforo
Valiaus raižiniais ir
priklausomybės judėjimus Lie neštų iš anksto rašydami adresu: primena, kad šiemet sueina 25
Rev.
V.
M.
Cukuras, ICC — 600 metų sukaktis nuo lietuvių Šilu i piešiniais, estetiškai apipavidatuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Liberty Hwy., Putnam, CT vos Marijos koplyčios Nekalto j lintadail. Vytauto Valiaus. Kaina
Apklausinėjimą atidaręs komisi
06260 arba skambindami telef. Prasidėjimo Bazilikoje, VVash- . 15 dol. (su persiuntimu). Adrejos pirmininkas Steny H. Hoyer
203 928 - 9830. Rekolekcijos pra ington, DC, pašventinimo. Iš I sas: Henrikas Nagys, 192 7th
pristatė liudytojus: Lietuvos
sidės birželio 10, pirmadienį, 6 kilmingas minėjimas ruošiamas j Avenue, LASALLE, P. Q. H8P
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
i 2M1. Canada.
ninką Vytautą Landsbergį, Lat vai. vak. vakariene ir baigsis spalio 13, sekmadienį. Dalyvaus
birželio 14, penktadienį, 12 vai. Lietuvos kardinolas Vincentas
vijos ministerį pirmininką įvarą
— Nauji Darbininko skaityto
Godmanį ir Estijos ministerį pir pietumis. Rekolekcijų išlaidoms Sladkevičius ir VVashingtono jai: W. E. D. Barzowskas, White
padengti
pageidaujama
bent
kardinolas
Hickey.
Ta
proga
lie

mininką Edgarą Savisaarą.
$175 auka.
tuvių tauta bus iškilmingai paau I Plains, N Y. Užsakė kitiems: A.
Po komisijos narių ir liudinin
Metinis Lietuvių Kunigų Vie kota
Nekalčiausiai
Marijos i Seleman, Bristol. CT — M. Ankų pareiškimų, komisijos nariai
I drews, Farmington, CT. Sveikinybės seimas šiemet įvyks Širdžiai.
plačiau apklausinėjo tris vadovus
* name naujus skaitytojus ir dėko
rugsėjo
10-12
Putnam,
CT,
se

apie įvykius jų kraštuose bei So
jame užsakytojams. Naujiems
selių vienuolyne. Programoje
Neužmirškime
lietuviškos
vietų Sąjungoje, nepriklauso
skaitytojams Darbininko prenu
numatytos
svarstybos
apie
litur

knygos. Ji šaukte šaukiasi mūsų
mybės atstatymo, JAV ūkinės
giją
lietuviškose
parapijose
ir
pagalbos. Nusipirkime bent sie merata pirmiems metams tik 15
pagalbos ir kitas perspektyvas.
dol. Atnaujinant — visiems 20
apie
imigraciją
iš
Lietuvos.
Kar

ną lietuvišką knygą per mėnesį.
'
(Elta)
dol
tu su Kunigų Vienybės seimu

ST. PETERSBURG, FLA.

s
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PRAEITIN SU MALONUMU PAŽVELGUS
— Paminėta Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Sioux City, !owa, 75 m. sukaktis —

(atkelta iš 4 psl.)
vietą, dar prieš vajų pradžią,
pats vienas surinkdamas įsipa
reigojimais 300 procentų, iš ku
rių 99% grynais. Visuose vajuose
Šv. Kazimiero parapijos parapiečiai dalyvavo 100%, kai die
cezijos kitose parapijose atsiliep
davo tik 54%.
1988 m. balandžio 27 d. Šv.
T Jonas Paulius II pakėlė kun.Simoną Morkūną į prelatus.
39 metų laikotarpyje kun. S.
Morkūno atlikti dideli darbai,
nepaisant dviejų potvynių, kurių
metu daug parapiečių nukentė
jo, ir dviejų didžiausių fabrikų
uždarymo. Iš 100 esančių šeimų
62 šeimos neteko darbo. 50 šei
mų išvyko į kitus miestus darbo
ieškoti.
Kun. S. Morkūnas ne tik va
dovavo parapijai, bet nuo 1951
balandžio 14 d. iki 1990 liepos 1
d. savanoriškai dar dirbo už ke
lis, atlikdamas zakristijono ir
sekretoriaus darbą, sekmadienių
biuletenio redagavimą ir spaus
dinimą, parapijos metinių knygų
paruošimą, vakarienių organiza
vimą, vakarienės bilietų parda
vinėjimą, įsipareigojimų rinki
mą, iš dalies sargo darbą, boilerio-pečiaus prižiūrėtojo pareigas
(tam tikslui išlaikęs specialius
egzaminus).
Be to, kun. S. Morkūnas dos

nus ir parapijos reikalams. Yra
paaukojęs 50,000 dol. katalikiš
kai aukštesnei mokyklai padidin
ti, kraičiui ir išlaikyti 6,000 dol.
Jis labai daug dirbo Lietuvai.
Pabaltijo valstybėms išlaisvinti.
Pravedant rezoliucijas, jis sena
toriams ir kongresmanams yra
parašęs tūkstančius laiškų ir pa
siuntęs telegramų. Kun. S. Mor
kūno rūpesčiu, Iowos B. Hinkenlooper ir J. Miller, kongresmanas Ch. Hoeven vieni iš pir
mųjų įnešė atitinkamas rezoliu
cijas. Senatoriams, kongres
manams ir kitiems amerikiečių
veikėjams klebonas yra pasiun
tęs daug knygų apie pavergtą
Lietuvą, Lietuvos Fondo, Šv.
Kazimiero ir krikščionybės me
dalių. Lietuvai ir lietuviams re
prezentuoti yra paaukojęs daug
laiko ir pinigų.
Kun. S. Morkūnas, per39me
tus neimdamas atostogų, dirbda
mas 10 - 12 valandų per dieną ir
atlikdamas savanoriškai, šalia
klebono pareigų, eilę kitų dar
bų, sutaupė parapijai pusę mili
jono su viršum dolerių. Jei para
pija būtų samdžiusi minėtus tar
nautojus, tai nebūtų buvę pinigų
bankuose, nebūtų procentų, ir
parapija prieš 38 metus būtų bu
vusi uždaryta.
Šv. Kazimiero parapija per
paskutiniuosius 39 metus, ne
paisant įvairių nelaimių ir 363

... "V
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PARDUODAMAS NAMAS
Graži aplinka, patogi vieta
vieno aukšto, pigus išlaikymas
Netoli nuo 44-to ir 21-mo
...
kelig kryžkelės. Putnam,,CT .

mirimų, kun. S. Morkūnui vado
vaujant ir labai nuoširdžiai pade
dant komitetų direktoriams: P.
Grimoškai, V. Sunkledui, S.
Osteen, J. Vižintui, T. Lemek,
A. Miežiui, M. Luneckui, R.
Obrekaičiui, Ch. Vakulskui, L.
Urbonui, J. Jurkui, B. Žibui, J.
Jukniui, H. DeMares; kolek
torių pirmininkams: J. Vižintui,
Stasiui Osteen, J. Donovan ir 23
kolektoriams, rožančiaus draugi
jos pirmininkėms: Onai Vakulskienei, Arlenai Bulotienei, Onai
Bujokienei, Jozefinai Luneckienei, Kotrynai Reynold, Bronei
Vižintienei ir dabartinei pirmi
ninkei Onai Jurkuvienei, galėjo
puikiai atlikti gausias savo parei
gas.
Iš mažytės 70 - 75 šeimų para
pijos, kurios parapiečiai paprasti
darbininkai (nėra gydytojų, in
žinierių, turtingų biznierių, mi
lijonierių) 60% gyvena iš sociali
nio aprūpinimo, per tą laiką su
rinkta milžiniška 2,280,205.95
dol. suma. 1990 m. liepos 1 d.
parapijos pinigų įvairiuose ban
kuose, statybos fonde buvo
234,000 dol., parapijos reika
lams — 115,630.11 dol. Iš viso
349,630.11 dol.
Kai prel. Simonas Morkūnas
atvykęs į parapiją rado 22,500
dol. skolos ir jo pirmojo sekma
dienio paskutinėse mišiose daly
vavo 18 žmonių, tai jam išeinant
į pensiją paskutinėse mišiose da
lyvavo per 400 žmonių ir paliko
parapijai 349,630.11 dol. sumą.
Tai paties prelato labai sunkiu
darbu, nepaprastu pasiaukoji
mu,
sumanumu
uždirbta.
Minėti pinigai prailgino parapi
jos gyvavimą dar keliems me
tams.
Aštuntas Šv. Kazimiero para.a<»i

Kun. Marvin Boes, aštuntas ir dabartinis Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Sioux City, Iowa, administratorius.

pijos administratorius nuo 1990
liepos 2 yra kun. Marvin Boes,
amerikietis, 58 m. amžiaus, ne
mokąs lietuvių kalbos, geras pa
mokslininkas, suorganizavęs 12
komitetų parapijos reikalams
tvarkyti. Parapijos direktoriai —
J. Uknis, H. DeMarest. Parapi
jos tarybos pirmininkas — J.
Tadlock, vicepirmininkas — R.
Delin, sekretorė — M. Ba
lčiūnaitė.

bažnyčioje, klausydamas iš
pažinčių lietuviškai, angliškai,
vokiškai ir lenkiškai.
Prel. Simono Morkūno klel>onavimo metu, kaip ir anksčiau,
Šv. Kazimiero parapija buvo lai
koma lietuvių veiklos centru

Iowa valstijoje. Ir ši parapija,
nors nedidelė savo narių skaičiu
mi, buvo garsi. Per 15 mėtų iš
eilės diecezijos vajuose čia buvo
surenkama daugiau negu 300%
virš nustatytos normos seminari
jos ir kitų diecezijos reikalų
rėmimui. Visose 142 diecezijos
parapijose kaip pavyzdys buvo
minimas Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos vardas, o klebono prel.
Simono Morkūno nuotrauka su
vyskupu puošdavo dieęęjujos
laikraščio pirmuosius puslapius.
Tai buvo gyvas pavyzdys, kaip
uoliai ir ištikimai remiami religi
niai ir kultūriniai reikalai.
Prelatas Simonas Morkūnas ir
jo vadovaujama parapija neliko
kurčia ir lietuviškiems reika
lams. Kiek jo iniciatyva pasirodė
straipsnių vietinėje spaudoje,
kiek paaukota įvairiems lietuviš
kiems reikalams, kiek kartyjc&ltas Lietuvos vardas ir rūpesčiai
per JAV senatorius ir kongresmanus*
Ateityje rašą Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos Sioux City,
lovva, istoriją, turės progos prisi
minti ir įvertinti pastoviai tvirtą
prel. Simoną Morkūną, atida
vusį savo gyvenimo jėgas ir su
gebėjimus parapijai, Bažnyčiai ir
Lietuvai.
Kornelijus Bučmys

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE /.

II DALIS
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Ir taip po 57 metų kunigavi
mo, 39 metų klebonavimo Šv.
Kazimiero lietuvių parapijoje
Sioux City, Iowa, 88 metų prela
tas Simonas Morkūnas 1990 lie
pos 2 pasitraukė į pensiją. Apsi
gyveno arti bažnyčias viename
parapijos namų, kur įsirengė ko
plytėlę. Ten kasdien aukoja šv.
mišias. Sekmadieniais talkina
; V '.i t

Dviejų valandų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laido
tuvės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur.
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų,
poezijos ir. dainų montažas, jrekorduota VHS video ka
setėje. Kaina su persiuntimu $35.00. Čekį su savo adresu
siųsti:
... - .

F. KONTAUTAS :
747 E. BROADVVAY

SO. BOSTON, MA 02127.

Kreiptis:
Jonas V. Strimaitis
(203) 651-0261
(203) 651-8376 fax

<
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1991
KELIONĖS J LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų
Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs — C
Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenhaga,'
Varšuva, Helsinkis.

KAUNAS MEDICAL ACADEMY &
NORTHEASTERN UNIVERSITY
offers its

CONT1NUING EDUCATION SEMINAR
IN LITHUANIA FOR PHARMACISTS
15 HOURS CREDIT FOR CONT1NUING
PHARMACEUT1CAL EDUCATION
JUNE 9 -17

Pharmacists, their families, relatives and friends are invlted
to partlclpate. There will be sightseeing programa In Kau
nas, Druskininkai and Vilnius for non-seminar participants.
Tour price — $1,849.00 from Boston & New York.
Continuing Pharmaceutlcal Education Fee for Seminar

Participants — $150.00
Seminar Faculty:

Dr. Bany Bleidt, Professor of Pharmacy
Adminlstration, Xavier Unlverslty, New

Ariane Smith ir Perry Lavenson Aristofano “Lysistrata” spek
taklyje, kuris dabar vyksta iki gegužės 17 Aušros Vartų para
pijos salėje, Manhattane, NY. Perry paskutinį kartą vaidino
veikale “Scoot, Death, Scoot”! Arts Club Teatre. Veikalo
autorius — Saulius Šaltenis.

Art Club teatras, kuris veikia
Aušros Vartų parapijos salėje,
stato seniausią komediją — grai
kų Aristofano veikalą Lysistrata.
Stato moderniame stiliuje pagal
Bertold Brecht. Veikale pasisa
koma už moterų teises ir prieš
karus. Vaidinime yra daug juo
ko. Spektakliai vyksta iki
gegužės 17. Pradžia 8 v.v.
įėjimo auka 10 dol. Informacijos
ir bilietų rezervacijos reikalais
skambinti 718 768 - 0925.
DEXTER PARK
PHARMACY

Orleans, LA

Algirdas J. Lukoševičius, R. Ph., Director of Medical Research, Medical Edu
cation Network, New York, NY
Dr. Mlchael Montagne, Professor of
Sočiai Pharmacy, Northeastem Uni-

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į

BALTIC TOURS . 77 Oak St., Sufte 4 • NEWTON, MA 02164.
Tsl. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YflA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE:

CHICAGOJ:

“ Wm. Ananfari, B. S.

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418

718-441-6401

2615W.71st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110
1445 SoSOth Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

77-01JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WEDELIVER

296-4130

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706,

DETROITE:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034,

813-367-6304

313-350-2350

versity, Boston, MA
Dr. Eduardas Tarasevičius, Dean of
Pharmaceutlcal Faculty, Kaunas Medic
al Academy, Kaunas, Uthuanla
For more Information, please contact:

BALTIC TOURS
77 Oak St, Sulte 4
Newton, MA 02164

Telepbone: 617-965-8080

Fax:617-332-7781

•j*VISI

SIUNTINIAI I LIETU
VĄ siunčiami su PRISTATYMU
Į NAMUS papigintomis kaino
mis. Drabužiai, maistas, vaistai
— KIEKIAI NERIBOJAMI,
MUITO NĖRA. Savo daiktus
siųskite mums paštu arba UPS.
TRANSPAK, 2638 W. 69tb St.,
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
-7772.
*

VVATERBURY:

6CongressAvė.,Waterbury,CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos Ir certifikatal, įvairios
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

•r »

Lietuvos atsiminimams” 50 metų
(atkelta iš 3 psl.)
kitus svarbius Amerikos žygius.
J juos visada buvo įpinami ir Lie
tuvos reikalai.
Po karo atvyko nauja pabėgė
lių banga, ir Jokūbas Stukas
lengvai su jais susikalbėjo, su
prato jų interesus, ir jie suprato
jo darbus. Taip prasidėjo abiejų
glaudus
bendradarbiavimas,
tžūp reikalingas visiems išei
viams lietuviams ir Lietuvai.
Su tikslia informacija šį pro
grama perdavė įvykius Lietuvo
je, jos tautinį atbudimų, verži
mąsi į laisvę, vėl atsikūrusios
Lietuvos vargus.

NEW YORKE
Jim Florio, N J valstijos gu
bernatorius, atsiuntė sveikini
mus “Lietuvos atsiminimų" radi
jo valandai ir jos vadovui dr.
Jokūbui Stukui, šiai valandai
švenčiant 50 metų sukaktį. Svei
kinime pasidžiaugta dr. Jokūbo
Stuko veikla, kad jis tiek metų
taip nuoširdžiai patarnavo Ame
rikos
lietuviam.
Baigia
Jinkėjųnu, kad gubernatorius
* žiūri į ateitį ir laukia tos dienos,
* kada “Lietuvos atsiminimų” va
dovas dr. Jokūbas Stukas galės
savo programų transliuoti į ne
priklausomų Lietuvų. Guberna
torius sako, kad jis didžiuojasi šia
veikla ir jų visokeriopai remia,
remia ir jos pagalbų Lietuvių
bendruomenei.

Jo programoje ypatingų vietų
turėjo lietuviškos dainos ir muzi
ka, nes jis pats tai mėgsta. Lietu
viškos dainos klausytojams at
nešė sentimentalų Lietuvos pri
siminimų, o jis dar labiau nu
teikė lietuviškiems reikalams.
Bet Jokūbas Stukas nesitenkino
tik plokštelėmis, jis pats suorga
nizavo chorų, ansamblį su tauti
niais šokiais, ir taip palaikė lietu
višką jaunimų vienoje grupėje,
kad per jį lietuvybė spinduliuotų
toliau.
«
'
Jis pats veikė Lietuvos Vyčių
garbingoje organizacijoje, buvo
jos ilgamečiu pirmininku. Ir jo
radijas čia labai pasitarnavo, —

Knights of Lithuania Founda
tion, Ine., norėdama paskatinti
Lietuvos Vyčių gretose besidar
buojantį jaunimų siekti patyrimo
tapti organizacijos vadovauja
nčiais veikėjais, paskelbė kon
kursą. Reikia parašyti 450-500
žodžių rašinį, nurodant, kaip
Lietuvos Vyčiai galėtų paveikti
savo jaunimų to darbo imtis.
Konkurse gali dalyvauti tik na
riai gerame stovyje. Rankraštį
prisiųsti iki birželio 15. Bus trys
premijos ($300, $200 ir $100),
kurias paskyrė prel. Juozas
Prunskis. Laimėtojai bus pra
nešti per Vyčių seimų, kuris
įvyks rugpjūčio pirmų savaitę,
St. Petersburg, FL. Vyčių Fun
dacijos pirmininkė — Loreta
Stukienė išsiuntinėjo nariams
konkurso taisykles. Dėl informa
cijos: Loretta Stukas 234 Sunlit
Dr., VVatchung, NJ 07060.

Lietuvos žemėlapis (J. An■ driaus) didelio formato, gaunaNAUJA KNYGA
„ maš 'DarZnninko^administracijoJono Damausko Lietuvos bei
- je. Kaina su persiuntimu 12 dol.
lietuvių krikštas ir 1387-ji metai.
« Darbininko nr. 17, psl. 6 au
Išleido Vydūno fondas, Chicago.
kotojų' surašė pasitaikė klaida.
1991 m. Kaina 15dol. PersiuniiIšspausdintą, kad 50 dol. aukojo,
’ mui pridedama 2 dol. Galima
Jr ir Ri M i kai ta, -Semtnole, FL.—
gauti Darbininko spaudos kio
įTdrėjo būti J. ir R. Mikaila. Atske.
' siprašome.

A. A.
VYTAUTUI GERULAIČIUI
staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai Al
donai, sūnui Vytui, dukrai Rūtai ir kitiems artimie
siems.

Regina Borkienė
su šeima

Brangiam draugui

Vyčių idėjas ir jų reikalus per
davė visuomenei, įjungė jų į laiš
kų rašymo akcijų, į aukų rinkimų
Lietuvos reikalams.
50 metų tai didelė sukaktis,
ypač radijo valandėlės istorijoje.
Tokių radijo valandėlių buvo
įsikūrę daug, ir tik išliko vos ke
lios — “Margutis” Chicagoje,
“Lietuvos atsiminimai” New
Yorke. Pittsburghe dar ilgai
veikė Povilo Dargio vadovauja
ma radijo valandėlė iki jo mir
ties. Kitos po keleto metų nutilo.
Sveikiname sukaktuvinę radi
jo valandėlę — “Lietuvos atsimi
nimai”, linkime jai kuo geriau
sios sėkmės! Sveikiname jos or
ganizatorių, prof. dr. Jokūbų
Stukų. Mielas Jokūbai, atlikai didelį istorinį darbų. Visų padėka
ir meilė pačiam! Tvirtybės ir
Dievo palaimos ateities darbuo
se! Tegu dar ilgai mums kalba ir
mus informuoja, paguodžia ir
palinksmina “Lietuvos atsimini
mai”, kuriuos su tokia meile per
50 metų išlaikei, išugdei į didelę
lietuviškų pajėgų!
Ilgiausių metų!

NEW YORKO LIETUVIŲ
DĖMESIUI!
Amerikos karo veteranai, Post
1424, Queens, NY, organizuoja
Vainikų dienos — Memorial
Day paradų ir kviečia lietuvius
jame dalyvauti.
Paradas prasidės gegužės 27,
pirmadienį, 10:30 v. ryto ties
107 - 15 Metropolitan Avė. (ne
toli Union Tumpike).
Svarbu, kad mes kuo gausiau
siai dalyvautume šiame parade.
Kas gali, prašomas dalyvauti su
tautiniais drabužiais.
Informacijos reikalu prašom
kreiptis į Ramutę Cesnavičienę
— 718 849 - 1581.
LB Queens apylinkės valdyba

LB TARYBOS
RINKIMŲ
REIKALAI
Du savaitgalius buvo renkama
LB XIII Taryba. LB New Yorko
apygardos balsų skaičiavimo ko
misija praneša, kad apylinkių at
siųsti duomenis bus skaičiuojami
gegužės 19, sekmadienį, 1 vai.
Kultūros
Židinio
posėdžių
menėje.
Visos New Yorko valstijos apy
linkės prašomos savo rezultatus
atsiųsti balsavimo komisijos pir
mininkei Lilei Milukienei (111
Grohmans Lane, PLainview,
NY 11803), arba juos atvežti
gegužės 19, sekmadienį, 1 vai.,
į Kultūros Zidinič posėdžių
menę.

JAUNIMO KONGRESAS
ARTĖJA

VITUI GERULAIČIUI

taip netikėtai amžinybėn išėjus, žmoną Aldoną, sūnų
Vitą, dukrą Rūtelę ir visus artimuosius atsiskyrimo
skausme giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

A.A.
ANTANO GUSTAIČIO
MIRTIES METINĖS
Š. m. gegužės mėn. 19 d. sueina lygiai vieneri
metai nuo poeto, rašytojo Antano Gustaičio staigios
mirties Bostone.
Tą dieną 10:30 vai. ryto už velionj bus aukojamos
šv. mišios Šv. Petro lietuvlŲ parapijos bažnyčioje, Bo
stone.

Liūdinti žmona Aleksandra, kartu su sūnumi ir jo
šeima, kviečia visus a. a. Antano draugus bei pažįsta
mus j| prisiminti savo maldose Ir mintyse.

Bostono aerodrome gegužės 5 LSS Seserijos Vyriausia Skautininke s. Birutė Banaitienė
ir v. s. Laima Kiliulienė su vilkiuku Mantu Lingertaičiu pasitinka Lietuvos Au
kščiausiosios Tarybos pirm. prof. Vytautų Landsbergį.

Jaunimo kongresas Pietų
Amerikoje artėja. Jaunimas susi
rinks Buenos Aires, Montevideo
ir Sao Paulo aptarti išeivijos jau
nimo gairių.
t
New Yorko Jaunimo Sąjunga
rengia atstovų rinkimus. Balsa
vimas vyks paštu birželio pra
džioje. Jaunimo Sųjunga pradės
rinkti aukas atstovų kelionei.
Kas nori kandidatuoti į atsto
vus, prašom atsiųsti gyvenimo
aprašymų — Curriculum vitae ir
nuotraukų iki gegužės 23 Laurai
Šatinskaitei: 35 Woodvale Rd.,
Syosset, N Y 11791.

Algirdo Gustaičio Karas
braukia kruviną ašarą — Antro
jo pasaulinio karo dienoraštis.
Didesnio formato, 240 iliustraci
jų — nuotraukų, atspausdų,
žemėlapių. Gaunama Darbinin
ko administracijoje. Kaina su
persiuntimu 35 dol.

N. Vaitekūnas iš Great Falls,
VA, atsiuntė dvigubų prenume
ratos mokestį, pridėdamas 35
dol. paramų Darbininkui. Labai
ačiū už dosnumų.

Andrius ir Audronė Razgaičiai, iš Glen Ridge, NJ, atsi
lygindami už prenumeratų,
pridėjo aukų 40 dol. Nuoširdžiai
dėkojame.

V. Sakalausko paroda
Dail. Vytauto Sakalausko
dailės darbų paroda vyksta
gegužės 1 - 30 Bostone, Arden
Gallery patalpose, 286 Nvwbur\
St.. Boston, \1 A 02115 Tel. 617
247 - 0610.
Paroda lankoma nuo antradie
nio iki šeštadienio 10 vai. rvto
- 6 vai. vak. lai jau ketvirta
individualinė V. Sakalausko pa
roda Bostone.
Dailininkas ruošiasi indivi
dualinei panxlai 1 .ietuvoje, kuri
įvyks rugsėjo mėnesį Lietus os
Dailės muziejuje.

LMFK susirinkimas
Lietuvių Moterų Federacijos
Bostono Klubo susirinkime kovo
16 dalyvavo dvi viešnios iš Lietu
vos: Lietuvos skaučių seserijos
tyriausia skautininke Alina Dvoreckienė ir seserijos garbės
gynėja Koletą Jurskienė. Klubo
pirmininkė Elena Vasyliūnienė
pakvietė viešnias papasakoti
apie įvykius ir nuotaikas Lietu
voje.
Pradžioje Jurskienė paskaitė
savo eilėraštį: “Sausio tryliktoji .
Po to skautininke Alina Dvoreckienė, kuri tuo laiku lankėsi pas
savo tetų, mūsų narę Praksėdų
Jakutienę, nušvietė dabartinę
Lietuvos padėtį. Žodžiais sunku
ir apsakyti kančias tautos, sie
kiančios laisvės, tai Dvoreckienė
išreiškė daina: “Oi lietuve mo
tinėle ... Ji viena ilgai dainavo

ELIZABETH, N.J.
Kun. Juozas Pragulbickas. at
šventęs 88 metų sukaktį, birželio
23 d. minės savo kunigystės 60
metų sukaktį. Mišios 11 vai. Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje, pas
kui pietūs parapijos salėje. Kun.
Alfredas Žemeikis yra šios para
pijos klebonas.

Monika Barčas, Lietuvos
vyčių 52 kuopos narė, su dukra
Monika Roberts pavasario atos
togas praleido Mexico City. Iš
Newarko nuskrido j Floridų, o iš
ten plaukė laivu.
Monikos Barčas sūnus, John
Barčas yra Valstybės departa
mento tarnautojas VVashingtone. Jis buvo taikos korpuse Afri
koje, tarnavo Amerikos ambasa
doje Afrikoje, Vakarų Vokietijo
je ir Anglijoje.
Kitas sūnus Jonas yra radiolo
gas Šv. Elzbietos ligoninėje Elizabeth, NJ. Duktė Monika mo
kytojauja Švč. Širdies kolegijoje
Bridgeport, CT.
Bertha Tumas-Delasey jau 19
metų rengia parapiečių ir Alto
riaus draugijos išvažiavimus į
pranciškonų vienuolynų Kennebunkporte, M E.
VVilliam Senkus

tų graudžia dainų, į pabaigų pri
tariant kitoms narėms.
Klausimus atsakinėjo abi vieš
nios. Jurskienė, paklausta apie
skautybės išsilaikymų pavergtoje
Lietuvoje, atsakė, kad anksčiau
priklausyti skautų sąjungai buvo
nusikaltimas, baudžiamas net Si
biro tremtimi. Dvoreckienė pa
pasakojo, kaip Lietuvos prezi
dentas Vytautas l^andsbergis
prašo Lietuvos žmonių kan
trybės ištesėti. Anot viešnių,
Lietuvoje dabar vyksta daug nu
sikaltimų, KGB savivaliauja, sui
minėdama ir terorizuodama ne
kaltus žmones. Grįžta religija.
Žmonės pasiryžę nepasiduoti
okupantui. Pasklidęs posakis:
“Geriau mirsime stovėdami,
negu gyvensime klūpėdami”.
Viešnios, kviečiamos JAV' Lie
tuvių Skautų Sąjungos,- turėjer
aplankyti lietJMzius skautus-teskituose miestuose, tad išvyko
anksčiau. Susirinkimas buvo
tęsiamas toliau ir baigtas tradi
cinėmis vaišėmis.
V. Vaičjurgienė

Lietuvių parapijos
metinis susitikimas

Balandžio 14 5 vai. popiet
Sheraton Tara Hotel Braintree
banketų salėje įvyko Šv. Petro
lietuvių parapijos metinis susiti
kimas,
skirtas
Šv.
Petro
bažnyčios atnaujinimui ir 90-ies
metų sukakčiai paminėti. Susiti
kimui paruošti buvo sudarytas
14 asmenų komitetas, pirm. A.
Kleponis. Susirinko 375 parapiečiai pabendrauti ir kartu pra
leisti vakarų. Prie garbės stalo
sėdėjo žymiausi So. Bostono lie
tuvių parapijos dvsininkai ir
pasižymėję asmenys.
Prieš vakarienę kun. A. Baltnišiūnas sukalbėjo invokacijų.
Susitikimo dalyvius pasveikino
valdžios atstovai, parapijos kleb.
kun., ApjKontautas apžvelgtuŠv.
Petro"bažnyčios pastaty mo itpa’ rapijos $1-ies metų istoriją, svei
kino parapiečius su bažnyčios ju
biliejumi ir remonto užbaigimu.
Remontui išleista $920,000, li
kusių dar neapmokėtų $50,000
skolų numatoma surinkti iš aukų
per ateinančius metus ir parda
Pagerbė Vytauto Eikino
vus Lietuviškųjų koplyčią, esa
atminimų
nčių 7th St. So. Bostone. Klebo
“Grandies” sporto klubas nas paragino visus įsijungti j nau
gegužės l, Lietuvių Piliečių D- jų parapiečių įrašymo vajų. Nau
jos patalpose, So. Bostone, su jieji parapiečiai kviečiami užsi
ruošė pagerbimų savo neseniai registruoti klebonijoje: St. Petemirusiam pirmininkui Vytautui r’s Lithuanian Parish, 50 OrtonEikinui. Apie velionio veiklų Marotta Way, So. Boston, MA,
sporto organizacijose kalbėjo 02127, tel. 617 268 - 0353.
Alg. Skabeikis. Pasidalinta prisi
minimais apie buvusį pirminin
Folkloro festivalis
kų ir aptarta tolimesnė klulx>
Balandžio 19 - 21 Naticke, MA
veikla. Susirinkimas, kurį pra
vykusiame kasmetiniame N. An
vedė G. Kiliulis, baigtas giesme
glijos folkloro festivalyje NEFA
“Lietuva brangi .
meninę programų atliko Bostono
Lituanistinės mokyklos šokių ra
Stalo teniso turnyras
telis, vad. Rūtos Mickūnienės ir
“Grandis” ruošia stalo teniso Linos Subatienės, liaudies šokių
turnyrų savo buvusio pirmininko grupė “Sambūris”, vad. Rūtos
Vyt. Eikino atminimui. Turny Mickūnienės. Lietuviškų patie
ras įvyks birželio 2 d. sekma kalų stalų organizavo Gema Phil
dienį, 12 vai. Lietuvių Piliečių lips. “SOS-Vaikai” valdybos vi
D-jos patalpose. 368 W. Broad- cepirm. Marija Tovares-Ashway, So. Boston. Norintys daly manskas vadovavo rankdarbių,
vauti registruojasi pas C. Kiliulį. suvenyrų ir papuošalų pardavi
17 Tyler Rd., Lexington, VIA mui.
02173, prisiųsdami po $10 mo
Atremontuotoje bažnyčioje
kesčio.
Balandžio 21 10:30 vai. ryto
k.n.
naujai atremontuota Sv. Petro
Seminare ir suvažiavime
bažnyčia So. Bostone vėl atvėrė
Amerikos Lietuvių Jaunimo
duris tikintiesiems. Mišias konSąjungos metiniame politiniame
celebravo vysk. Paulius Baltakis,
seminare ir suvažiavime iš Bo
OFM, ir kleb. kun. Albertas
stono balandžio 1 i - 14 dalyvavo:
Kontautas. Asistavo kun. Anta
Sigutė Šnipaitė, Regina Kulnas Baltrušiūnas ir kun. Albertas
bytė, Elytė Kazlaitė, Audra ir
Abračinskas.
Nida Veitaitės, Algis Veitas, Ry
Vysk. Baltakis pašventino
tas Vebeliūnas, Irena Kverabažnyčių ir salę bei 12 kandidatų
gaitė. Mary Knasas, Kristina Lusuteikė sutvirtinimo sakramen
kaitė-Sullivan, Rita Gylytė.
tų. Per mišias giedojo bažnyčios
Seminarui pasibaigus, balan
choras, vad. prof. Jeronimo
džio 13 JAV’ LJS metinį suvažia
Kačinsko, ir Berklee College
vimų pravedė Bostono Ontro
muzikinis choras, vad. prof.
valdyba: Sigutė Šnipaitė, pirm.,
Anne Pekham. Vargonais grojo
Regina Kulbytė. vicepirm., Au
prof. Jeronimas Kačinskas, Stedra Veitaitė. sekretorė (pava
ven Bergen ir Peter Vantine.
duoja Rūtų Kalvaitytę, esančių
Po mišių salėje po bažnyčia
dabar Lietuvoj), Elytė Kazlaitė,
Vyčiai ir Sodalietės parengė
Nida Veitaitė ir Linas Orentas
vaišes visiems dalyviams.
— nariai. Ta pati valdyba per
Liuda Žiaugrienė
rinkta antrajai kadencijai.
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Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: gegužės 19, sekmadienį, 3
v, popiet,, koncertas. Dainuoja
solistė Gražina Apanavičiūtė,
akomponuoja Darius Lapinskas.
Taip pat dalyvauja Saulius Palionis, liaudies instrumentalistas.
Rengia Kultūros Židinio taryba.
Laisvės Žiburio radijas, vado
vaujamas Romo Kezio, gegužės
12 programoje plačiai papasako
jo apie Lietuvos prezidento Vy
tauto Landsbergio lankymosi
Amerikoje, kaip jis buvo sutiktas
Washingtone, ką veikė Los An
geles, Chicagoje. Apie įvykius
Chicagoje telefonu kalbėjo Pe
tras Petrutis, Margučio radijo
programos vedėjas.
Maironio lituanistinė mokyk
la baigia mokslo metus. Pasku
tinės pamokos dar bus birželio
8, šeštadienį. Oficialus mokslo
metų baigimo aktas ir abiturien
tų išleistuvės birželio 9, sekma
dienį, 3 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Po baigimo akto mažojoje
salėje abiturientų išleistuvių po
kylis. Mokyklai dabar vadovauja
Rasa Ardytė - Juškienė.
LMK Federacijos New Yorko
Įdubo susirinkimas kviečiamas
gegužės 18, šeštadienį, 2 v. po
piet pas klubo narę Jadvygą Lau
cevičienę, 88 - 17 77 St., Woodhavene. Klubo pirmininkė dr.
Marija Žukauskienė prašo visas
nares dalyvauti susirinkime.
Muzikės Nijolės Ulėnienės
piano studijos mokinių koncer
tas bus gegužės 19, sekmadienį,
5:30 v. v. Stainway pianų par
duotuvės salėje, 57 St., priešais
Camegie Hali. Jau antri metai,
kai ši piano studija mokslo metų
baigiamuosius koncertus rengia
šioje
Stainvvay parduotuvės
salėje.

Viktoria Cečetienė, besigy
danti Roosevelt — St. Luke’s li
goninėje Manhattane, yra per
kelta iš 7 aukšto į 2 aukštą, į Russil skyrių. Jos kambarys yra 245.
V. Čečetienė yra viena iš mer
gaičių skaučių organizatorių ir
kūrėjų. Gyvendama New Yorke,
aktyviai dalyvavo visuomeninia
me gyvenime, lankė lietuviškus
renginius Kultūros Židinyje.
Kas gali ir turi laiko, prašomas
ją aplankyti ligoninėje.

Aušros Vartų parapijos, Man
hattan, NY, metiniai pavasario
pietūs įvyks gegužės 19, sekma
dienį, tuojau po 11 vai. sumos.
Bus duodami net kelių patiekalų
pietūs, atviras baras bei gausi lo
terija. Auka — $25. Pelnas ski
riamas parapijos pastatų remon
tui. Klebonas kun. Eugenijus
Savickis ir parapijos taryba
nuoširdžiai kviečia New Yorko
lietuvių visuomenę gausiai da
lyvauti ir paremti vienintelę lie
tuvišką parapiją New Yorko arki
vyskupijoje. Dėl rezervacijų:
212 - 255 - 2648.
LB New Yorko apygardos
apylinkių suvažiavimas šaukia
mas birželio 15, šeštadienį,
Kultūros Židinio patalpose. Bus
renkama ir nauja apygardos val
dyba.
Tragiškieji birželio įvykiai
bus paminėti birželio 16, sekma
dienį. Bus pamaldos Apreiškimo
parapijos bažnyčioje ir minėji
mas su paskaita Kultūros Židiny
je.
Vytautas Daugirdas gegužės
20 išvyksta į Lietuvą ir Kauno
Technologijos universitete skai
tys paskaitas apie kompiuterius
ir praktiškai supažindins su jų
panaudojimu. Taip pat su Vytau
tu Alksniniu dalyvaus mokslo
simpoziume,
Vilniaus Jaunimo Teatras at
vyksta gastrolių į Nevv Yorką ir
čia suvaidins du veikalus: A. Če
chovo Dėdė Vania ir Edmundo
Nekrošiaus dramą Kvadratas.
Spektakliai vyksta nuo birželio
13 iki liepos 7. Pirma vaidinamas
Dėdė Vania, o jiaskui Kvadra
tas. Kiekvieno veikalo bus po 14
spektaklių.

Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964

Atvyko Vilkaviškio
— vyskupas __
Gegužės 9 į New Yorką atskri
do Vilkaviškio vyskupas Juozas
Žemaitis. Su juo kartu atvyko ir
kun. Vytautas Gustaitis. Jieapsi—
stojo pranciškonųv xvienuolyne
Brooklyne.
Sekmadienį,
gegužės 12,
Apreiškimo parapijos bažnyčioje
svečias vyskupas su gausia vieti
nių kunigų asista koncelebravo
sumą ir pasakė pamokslą. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia. Giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas Gintarės Bukauskienės.
Po pamaldų parapijos moky k
los salėje buvo susitikimas su vy
skupu
ir
kuklios vaišės.
Pasižmonėjęs ir pasikalbėjęs čia
su New Yorko lietuviais, buvo
pakviestas pietų į kleboniją.
Vysk. J. Žemaitis turi čiairsavo
bičiulių, pažįstamų ir giminių,
kuriuos planuoja aplankyti.

Iš Metropolitan operos rūmų
gegužės 22, ši trečiadienį, 8vai.
vak. New Yorko laiku per televi
ziją bus transliuojama Giuseppe
Verdi opera U n Balio in Maschera. Pagrindiniai solistai: Luciano
Pavarotti, Leo Nucci, Aprile
Millo, Florence Quivar. Diri
guoja James Levine. Sis spektak
lis buvo įrašytas į vaizdajuostę
1991 sausio 26.
Vytautas Alksninis, inžinie
rius, LB Nevv Yorko apygardos
pirmininkas, gegužės 20 išvyksta
į Lietuvą ir Technologijos uni
versitete Kaune skaitys keletą
paskaitų apie hidroelektrinių
stočių statybą. Ta proga lankysis
Vilniuje ir kitose vietovėse, pasi
svečiuos pas gimines.
Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modem
Lithuanian išleistas nauja laida.
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėti; tekstų 4 kasetės, —
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00. .

Lietuviai gausiai dalyvavo gegužės 5 Brooklyno katedroje, kai vietos vyskupas su lie
tuviais kunigais koncelebravo mišias už Lietuvą. Nuotr. Vytauto Maželio
Parduodamas studio aparta
mentas Vilniuje — Lazdynuose.
Pilnas vieno kambario koopera
tinis butas su atskira virtuve ir
vonia.' Galima pirkti ir su bal
dais. Skambinti 718 853-7910.
Ieško darbo. Laima Giedrai
tytė, atsakydama į darbo pasiūlą,
nepranešė savo adreso. Prašoma
ją vėl kreiptis, pridedant savo
adresą: P. O. Box 21270, Woodhaven, N Y 11421.

Moteris ieško darbo. Gali
prižiūrėti
vyresnio amžiaus
žmonės bei jų namus. Kreiptis:
Laima Giedraitytė, 19 Tim Clark
Čir., P. O. Box 513, Simsbury,
CT 06070.
Dr. Konstancijos Paprockaitės-Simaitienės knyga Moteris su
baltu chalatu jau platinama Dar
bi;ninko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti
2 dol.

BIRŽELIO 13' LIEPOS 7

Vyto Gerulaičio kelionių biu
ras, jam staiga mirus gegužės 2,
veikia ir toliau. Biurui vadovauja
jo buvusi sekretorė, kuri visą lai
ką ir dirbo šitoje srityje — tvarkė
keliones. įstaiga uždaryta trečia
dieniais, šeštadieniais dirba iki 3
v. popiet. Tel. 718 847 - 5522.
Jauna moteris ieško darbo.
Skambinti tel. 213 876 - 4432.
Vilniuje — Dvarčionyse par
duodamas “sodo namas”. Mūri
nis, 3 kambariai, yra suomiška
pirtis. Skambinti 718 946 - 5294.
Prašyt Belą.

The Joyce Theater ir Lincoln Center Theater pristato du scenos veikalus iš Vilniaus

V&t^fybinis Jsvninto

pčDjyte*

OLYMPIA Travel de Lux (neelektrinės) lietuvišku
šriftu rašomosios mašinėlės. Siunčiu bet kur, atsiun
tus US $180.00, oro paštu. Skambinti ar rašyti: St.
Prakapas 1 - 416 - 233 - 4486,49 Norseman St., Toron
to, Ont. M8Z 2P7, Canada.

a

KONCERTĄ
Sekmadienį, gegužės 19 d., 3:00 vai. popiet
Programą

atlieka:

GRAŽINA APANAVIČIŪTĖ -Vilniaus operos sopranas
DARIUS LAPINSKAS - fortepijonas
SAULIUS PALIONIS - liaudies Instrumentai

TM:
NIW Y5RK
WiHHIATiO:
MtflUt

JUNE8-23
1991

“NUOSTABU!”
Spektakliai lietuviu kalboje; vertimas į anglų kalbą vyksta tuo pačiu metu. Ausinės— veltui.

Dėdė Vania- Birželio 13-16 ir 25-30 Kvadratas- Birželio 19-23, Liepos 2-7
Tvarkaraštis antrd--penktd. 8 v.v. šeštd. 2 v.p.p. ir 8 v.v. sėkmei. 2 v.p.p. ir 7:30 v.v.
Bilietai $30 20 ar daugiau asmenų grupės gauna 20% nuolaidą, $ 24

JOYCECHARGE 212 242 0800
THE JOYCE THEATER 175 EIGHTH AVĖ. AT 19TH STREET, NEW YORK, NY 10011

Ieškoma moteris namų ruošos
darbams. Skambinti 203 938 9522.
Vlado Kulboko naujausia kny
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama
Darbininko
administracijoje.
336 psl. Kaina $8.00, plius per
siuntimui $1.50.

Romas Pūkštys vėl vyksta į
Lietuvą gegužės gale. PERVE
DAMI doleriai, PALIKIMAI
jūsų giminėms ir draugams. Per
veža dokumentus ir vaistus
mažais kiekiais. Atsiskaityti iki
gegužės 21 d. TRANSPAK, 2638
W. 69th St., Chicago, IL 60629,
tel. 312 436 - 7772.
NAUJAS “ŽAIBO” NR. 10.
22 svarai skaniausių mėsos pro
duktų: 4 dėž. po 0,5 kg kumpis
konservuose, 2 kg file plėvelėje,
1,5 kg lietuviškas skilandis, 1,5
“Servilatas” dešra, 1 kg “Žalgi
ris” dešra, 2 kg “Sodžius” dešra.
Pilna kaina — $100. Kreiptis^
“Žaibas”, 9525 So. 79th Avėf.J
Hickory Hills, IL 60457. Tel.
708 430 - 8090.

Vilniuje skubiai parduodamas dviejų miegamųjų
butas, pilnai naujai įrengtas. Dėl informacijos skam
binti 718 259 - 2025. Kreiptis j Vladę.

KULTŪROS ŽIDINIO TARYBA KVIEČIA J
LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTINIŲ KŪRINIŲ

Nuomojamas butas, Sunnyside, NY, 5 min. nuo Manhattano,
vienas miegamasis, apstatytas
baldais, nauji įrengimai, šviesus
ir švarus. Skambinti 718 489 1859.

“ŽAIBAS” NR. 9 - CERBER
BABY FOOD, 10 dėžių — po
12 stiklainių kiekvienoje: persi
kai, bananai, žalios pupelės, žir
niai, morkos, veršiena, jautiena,
kiauliena, kumpis, kalakutas.
Pilna kaina $150.00. “ŽAIBAS”,
9525 So. 79th Avė., Hickory
Hills, IL 60457. Telef. 708 430
- 8090.
BE BELGRADO IR MASK
VOS IR BE VARŠUVOS “MIE
LOS” SU LUFTHANSA PER
BERLYNĄ SKRENDAM MIE
STAN GEDIMINO. ChicagaBerlynas-Vilnius. Sporto šven
tėn: liepos 23 — rugpjūčio 8 —
nuū $1,095.00. Sporto šventėn:
liepos 25 - rugpjūčio 10 — nuo
$1,125.00. Meno ir muzikos
šventėn: rugpjūčio 22 — rugsėjo
7 — nuo $1,125.00. G. T. Inter
national, Ine., 9525 So. 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457,
Telef. 708 430 - 7272.

