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Savaitės
įvykiai
Berlynas vėl bus Vokietijos
sostinė, nors parlamentas net 12
valandų posėdžiavo ir argumen
tavo. Pagaliau už Berlyną pasi
sakė 337 balsai, o Bonna gavo
320. Nepaisant, kad Bonna nuo
1949 m. pasaulyje įsigijo savo
vardą, bet vienu pasaulio jėgos
centru istoriškai yra buvęs Ber
lynas. Net ir abiejų Vokietijų su
sijungimo sutartyje Berlynas
figūravo kaip abiejų Vokietijų
sostinė. Numatyta, kad per atei
nančius 12 metų pavyks valdžios
įstaigoms persikelti ir įsikurti
Berlyne. Apskaičiuojama, kad
persikėlimas kaštuos milžiniškas
sumas.

Boris Jelcin, Amerikoje besi
lankantis Rusijos respublikos
prezidentas, Baltuosiuose Rū
muose prezidento Bush pagirtas
už demokratijos ir laisvosios rin
kos
principų
rėmimą,
ir
pažadėta jam JAV parama.
Tačiau Prezidentas lygiagrečiai
pabrėžė, kad Amerika ir toliau
palaikys kaip galima glaudesnius
ryšius su prezidento Gorbačiovo
vyriausybe. Po apsilankymo Washingtone ir susitikimo su Kon
greso atstovais, Jelcinas lankėsi
New Yorke, kontaktuodamas bi
znierius, kurie norėtų investuoti
Rusijos respublikoje.
Berlyne pakilo butų kainos,
kai tik buvo paskelbta, jog Vo
kietija grįžta į savo istorinę so
stinę. Manoma, kad iki ateinan
čių metų jos pakilsiančios bent
20%. Dar prieš nutarimą kelti
sostinę Berlyne buvo jaučiama
gyvenamųjų patalpų stoka. Mie
ste dabar gyvena trys su puse
milijono gyventojų. Manoma,
kad per 20 metų miestas galįs
išaugti iki penkių milijonų.
Nebus viršūnių konferencijos
birželio mėnesį, kaip buvo
tikėtasi. Manoma, kad, nepavy
kus JAV ir TSRS atstovams susi
tarti dėl strateginių ginklų su
mažinimo detalių, prezidento
Bush kelionėj Maskvą įvyksianti
kada nors vėliau šiemet.

Kuveito naftos
pramonė
pamažu atsigauna. Tikimasi, kad
rugsėjo pabaigoje Kuveitui pa
vyks pasigaminti pakankamai
naftos savo reikalams. Tai suda
rytų apie 150 tūkstančių statinių
per dieną.
Pablo Escobar Gaviria, nar
kotikų multibilijonierius, pasi
davė Kolumbijos valdžiai vos ke
letą valandų prieš tai, kai Ko
lumbija priėmė įstatymą, pagal
kurį neleidžiama išduoti nusi
kaltėlių kitom valstybėm. JAV
būtų reikalavusi jo už nusikalti
mus narkotikų prekyboje. Dabar
Escobar sėdi kalėjime, kuris yra
jo gimtajame mieste Envibado.
Ten jau sėdi ir kiti jo sėbrai. Ko
lumbijos prezidentas Trujillo pa
reiškė, kad dabar pasibaigs narko-terorizmas šalyje. Pastarųjų
dvejų metų laikotarpyje įvykdy
ta daug teroristinių veiksmų,
žuvo daug žmonių, ypač valdžios
pareigūnų, kovojusių su narkoti
kų prekyba.
Prelcybos sankcijos, kurias
Irakui uždėjo Jungtinės Tautos,
daugiausia žalos atneša Irako
varguomenei. Trūksta maisto,
vaistų ir priežiūros ligoninėse.
Šių išvadų priėjo JAV ir kitų Va
karų tautų gydytojai.
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MIRĖ ARKIVYSKUPAS JULIJONAS STEPONAVIČIUS
— Velionis savo jėgas pašventė kovai už lietuvių religinę ir politinę laisvę —

Vilniaus arkivyskupas Julijo
nas Steponavičius, pakirstas
sunkios ligos, mirė birželio 18
d., apie 9:30 vai. vak. Lietuvos
laiku, praneša Lietuvių Informa
cijos Centras. Birželio 10 arkivy
skupui buvo padaryta sunki inks
tų operacija, po kurios nebeatsi
gavo.

Arkivyskupo Steponavičiaus
palaikai birželio 20 d. popiet
pašarvoti Vilniaus arkikatedroje
— bazilikoje. Minios žmonių
kasdien lankė, giedojo gedulin
gas giesmes. Karstas skendo
gėlėse, nuolatos budėjo jaunimo
garbės sargyba.
Popiežiui Jonui Pauliui II lai
dotuvėse atstovavo specialiai pa
skirtas delegatas, pronuncijus
Olandijoje arkivyskupas Audrys
Bačkis.
Apie a. a. arkivysk. J. Stepo
navičių pateikiame Vatikano ra
dijo nekrologą.
-oArkivyskupo Steponavičiaus
mirtis — skaudus nuostolis Lie
tuvai ir jos Bažnyčiai, kuriai ve
lionis garbingai ir ištikimai tar
navo visą savo gyvenimą, ypač
gi Bažnyčiai ir tautai sunkiaisiais
laikais. Julijonas Steponavičius
buvo už religinę laisvę ir tiki
nčiųjų teises kovojančios Lietu
vos Bažnyčios simbolis, kaip toks
priklausė visom Lietuvos vysku
pijom, visai Lietuvos katalikų
bendruomenei. Jo heroiška išti
kimybė persekiojimo metais
plačiai nuaidėjo po visą pasaulį,
sukėlė visuotinį pasigėrėjimą ir
pagarbą.
Trumpai prisiminkime arkivy
skupo Julijono Steponavičiaus
biografinius bruožus. Gimęs
1911 metais Gervėčių parapijoJohn Sununu, Baltųjų Rūmų
štabo viršininkas, pateko į bėdą
dėl savo kontroversinių kelio
nių, kurios sukėlė nepasitenkini
mo tarp jo pavaldinių ir jo virši
ninko — prezidento Bush. Gali
būti, kad veikiai jam teks iš pa
reigų pasitraukti.
Gen. H. Norman Schvvarzkopf, vyriausias vadas Persijos
įlankos kare, dabar ne tik garsus,
bet netrukus bus ir turtingas.
Spauda rašo, kad už memuarus,
kuriuos jis pradės rašyti, kai lie
pos mėn. išeis į pensiją, gaus
daug pinigų. Kiek — dar neskel
biama, bet tik sakoma, kad
leidėjas, kuris siūlęs jam $5 mi
lijonus, tapęs atmestas.
Sanghajaus vyslcupą Giuseppe Fan Zhong Liang birželio 11
d. suėmė komunistinė valdžia
Kinijoje. Tai įvyko netrukus po
to, kai Popiežius paskelbė, jog
kitas Kinijos vyskupas, Ignatius
Gong Pinmel, paskirtas kardino
lu. Spėjama, kad tai komunistų
kerštas katalikams.
Vengrijos prekybiniai ryšiai
su Vakarų šalimis padeda jai at
sigauti ekonomiškai, nustojus
rinkos Sovietų Sąjungoje ir kito
se Rytų Europos valstybėse. Ti
kimasi, kad jau ateinančiais me
tais jos pinigai bus laisvai keičia
mi tarptautinėje rinkoje. Ir tai
tik vieneri metai praslinko nuo
komunizmo žlugimo.

je, ūkininkų šeimoje. Mokėsi
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijoje. Baigė Vilniaus univer
sitetą teologijos magistro laip
sniu. Kunigu įšventintas 1936
metais. Mokytojavo ir kapelionavo
Gardine,
klebonavo
Palūšėje, Daugėlišky, Adutišky.
Ėjo Švenčionių dekano pareigas.
1955 rugsėjo 11 vysk. Kazimie
ras Paltarokas Panevėžio kate
droje Julijonui Steponavičiui su
teikė vyskupo šventimus. Prieš
pat vysk. Paltaroko mirtį 1958
metais popiežius Pijus XII pa
skyrė vysk. Steponavičių Pa
nevėžio ir Vilniaus vyskupijų
apaštaliniu administratoriumi.
Gilus išsimokslinimas, pasto
racinė patirtis, besąlyginis kuni
giškas uolumas buvo tos sa
vybės, dėl kurių Julijonas Stepo
navičius buvo parinktas sostinės
vyskupu. Jau pirmieji jo ganyto
jiško darbo metai įrodė, kad jis
buvo vertas vysk. Kazimiero Pal
taroko ir kalėjime mirusio Vil
niaus arkivysk. Mečislovo Rei
nio įpėdinis. O darbo sąlygos tuo
metu buvo nepaprastai sunkios,
reikalavo nepaprastai daug drą
sos, išminties. Nepaisant visų
kliūčių ir sunkumų, vysk. Stepo
navičius su visu ganytojiškos at
sakomybės pajutimu rūpinosi
kunigų ir pasauliečių dvasine ge
rove. Kaip tik dėl to asmeniškai
patyrė ateistinės valdžios rūstybę.

Kai tuometinis Religijų reika
lų tarybos įgaliotinis valdžios pa
vedimu pareikalavo, kad vysku
pas uždraustų kunigams mokyti
vaikus, besiruošiančius pirmajai
išpažinčiai ir komunijai, vysk.
Steponavičius pareiškė, kad to
padaryti jis negali, nes tai prieš
tarauja vyskupiškai sąžinei,
bažnytinės teisės kanonams. Kai
vysk. Steponavičius pradėjo
ryžtingai ginti represuojamus
kunigus ir Kauno kunigų semi
narijos teises, 1961 sausio 24 jis
buvo suimtas ir prievarta
išvežtas iš Vilniaus į Žagarės
miestelį.
Julijonas Steponavičius išbu
vo tremtyje dvidešimt septyne
rius metus. Pakartotini Lietuvos
ir pasaulio dvasininkų prašymai
ir reikalavimai leisti vyskupui
tremtiniui sugrįžti į savo vysku
piją liko neišklausyti. Ryžtinga
sis vyskupas, tapęs kovojančios
Ir persekiojamos Bažnyčios sim
boliu, buvo ateistinei valdžiai
per daug pavojingas. Tik pasikei
tus politinei padėčiai, vysk. Ste
ponavičiui susidarė sąlygos grįžti
iš tremties į jam pavestą valdyti
Vilniaus arkivyskupiją. Vysku
pas sugrįžo į sostinę 1989 m. va
sario mėnesį. Tų pačių metų
kovo 10 d. popiežius Jonas Pau
lius II paskyrė Julijoną Stepona
vičių Vilniaus arkivvskupu ordi«ii™-. ■ (LIC)

Tėv. Hermann Schalūck, OFM, naujasis pranciškonų ordino
generolas.

PRANCIŠKONŲ ORDINO

NAUJASIS GENEROLAS
Pranciškonų provincijolai ir
delegatai, suvažiavę generalinei
ordino kapitulai iš viso pasaulio
ir atstovaują 93 kraštams, birže
lio 13 d., San Diego mieste, Califomijoje, išsirinko pranciškonų
ordino naują generolą Tėv. Her
mann Schalūck, OFM. Naujasis
generolas yra vokiečių tautybės,
52 metų, teologijos daktaras,
kalbąs, be savo gimtosios, dar 7
svetimom kalboms, daug metų
dirbęs ordino administracijoje.

Arkivysk. J. Steponavičius laidotuvių pamaldose Vilniaus arkikatedroje sausio 16, lai
dojant Kruvinojo Sekmadienio aukas. Tai viena iš vėliausių arkivyskupo nuotraukų.
Nuotr. Vaidoto Patecko

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ KREIPIASI Į PASAULĮ
— Prašoma politinio prieglobšėio persekiojamiems ir persekiotiems lietuviams —

Lietuvos Aukščiausioji Taryba
birželio 18 kreipėsi į pasaulio
parlamentus ir vyriausybes, pra
šydama suteikti politinį prie
globstį lietuviams, atsisakan
tiems tarnauti TSRS okupaci
nėje armijoje ir jau esantiems
užsienyje, praneša Lietuvių In
formacijos Centras. Štai pilnas
kreipimosi tekstas:

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba kreipiasi į pa
JAV ketina nuimti sankcijas saulio valstybių parlamentus bei
prieš Pietų Afriką ryšium su tuo, vyriausybes ir prašo suteikti
kad jos valdžia oficialiai panaiki tarptautinės teisės normomis
no aparteido, arba rasinės diskri pagrįstą statusą ir apsaugą tiems
Respublikos
pi
minacijos įstatymus. Dabar tik Lietuvos
laukiama, kada bus paleisti poli liečiams, kurie pasitraukė iš Lie
tuvos teritorijos dėl TSRS ginktiniai kaliniai.

luotųjų pajėgų persekiojimo.
TSR Sąjunga, 1940 metais
okupavusi ir aneksavusi Lietu
vos Respubliką, jėga tebeverčia
Lietuvos piliečius tarnauti oku
pacinėje kariuomenėje. Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji
Taryba, 1990 m. kovo 11 dienos
aktu atstačiusi nepriklausomą
Lietuvos valstybę, nutraukė
TSRS įstatymų veikimą Lietuvo
je ir nustatė, kad Lietuvos Re
spublikos piliečiai neprivalo tar
nauti TSRS kariuomenėje, ir kad
jie gali tarnauti šioje kariuo
menėje tik tuomet, kai patys
laisvai pareiškia tokį norą.
Priimti ir kiti nutarimai, ku
riais siekiama užtikrinti Lietuvos

Respublikos piliečių teisių ap
saugą, remiantis tarptautinės
teisės normomis. Kartu Lietuva
siekia, kad šie klausimai būtų
išspręsti derybų su TSR Sąjunga
būdu, tačiau derybos iki šiol ne
vyksta dėl TSRS kaltės. Lietuvos
teritorijoje tebeesantys TSRS
ginkluotųjų pajėgų daliniai ir to
liau naudoja smurtą, verčia Lie
tuvos respublikos piliečius tar
nauti okupacinėje kariuomenė
je, o pasitraukusius iš TSRS
ginkluotųjų pajėgų ir atsisakiu
sius vykdyti šiuos neteisėtus rei
kalavimus, persekioja ir grobia

Tebesitęsianti TSRS karine
agresija prieš Lietuvos Respu
bliką, smurtas jos piliečių atžvil-

Paskutinius 6 metus buvęs gene
raliniu ordino patarėju, jis, lan
kydamas ordino provincijas Pie
tų Amerikoje, Tolimuosiuose ir
Artimuosiuose Rytuose, Kinijo
je ir Rytinėje Europoje, turėjo
progos pagrindinai susipažinti su
ordino veiklos sąlygomis. Gene
rolas renkamas šešeriems me
tams.
Naująjį ordino vadovą laukia
nemažos problemos: senstą na
riai,
mažėjąs
pašaukimų
skaičius, išplėsti ir vis dar labiau
plečiami misijų laukai, įtampos
su kai kurių valstybių valdžio
mis, sustiprintas ordino apsi
sprendimas dar intensyviau
dirbti tarp neturtingųjų, su pa
vergtaisiais, imigrantais, AIDS
pacientais ir kt.
Šiuo metu prie pirmo pranciš
konų vyrų ordino priklauso be
veik 20,000 narių. Nors per pa
skutinius 10 metų narių skaičius
yra sumažėjęs apie 4%, kai ku
rios tautos, pvz. meksikiečiai,
kroatai ir lenkai, rodo gausų
prieauglį.
Kaip su buvusiu ordino gene
rolu amerikiečiu
T.
John
Vaughn, taip ir su naujai išrinktu
T. Hermann, lietuvius pranciš
konus riša senos pažintys ir
bičiulystė. Abu generolai gerai
pažįsta perskeltos lietuvių pran
ciškonų šeimos padėtį. T. John,
baigdamas savo kadenciją, visai
neseniai aplankė Lietuvą ir T.
Hermann paskyrė generaliniu
vizitatorių, t.y. šiame kontinen
te ir anapus Atlanto esančiose
Sv. Kazimiero lietuvių provinci
jos dalyse padaryti specialią tri
metinę vizitaciją, peržiūrėti
veiklos lauką ir ateities darbų
planus, dalyvauti provincijos ir
vadovybės rinkimuose ir kt. Vi
zitacija būtų prasidėjusi už mė
nesio. Dabar, aišku, reikės pa
laukti naujo vizitatoriaus pasky
rimo ir naujos vizitacijos datos.
Lietuvių pranciškonų šeima ir
Darbininko štabas naujam pran
ciškonų ordino generolui linki
kloties ir Qievo palaimos.
P.B.Ž.

giu ypač atvirai ir brutaliai pasi
reiškė 1991 m. sausio 11 - 13 die
nų įvykių metu; TSRS panaudo
jus ginkluotą jėgą prieš taikius
Lietuvos gyventojus, žuvo 15 ir
buvo sužeista daugiau kaip 600
žmonių. Visatai liudija, kad Lie
tuvos Respublika, svetimai val
stybei naudojant karinę jėgą ir

(nukelta į 2 psl.)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St^Sknsbury, Conn.

ATSTOVŲ RŪMAI

NUTARIA SKIRTI
BALTIJOS
ŠALIMS

06070. Tel. 203 651-0261.
SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamslca Ava. (prie FOrest
P way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

$7,5 MILIJONO

JAV kongresmenai ir senatorius Alfonse D’Amato Lietuvos parlamente. Nuotr V. Ka
počiaus

LIETUVOS VYRIAUSYBE KREIPIASI J PASAULI
— Prašoma politinio prieglobsčio persekiojamiems ir persekiotiems lietuviams —

(atkelta iš 1 psl.)
nuolat grasinant ja, laikinai ne
gali užtikrinti absoliučios savo
piliečių teisių, jų gyvybės ir svei
katos apsaugos.
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba,
atsižvelgdama j tai, kad Visuo
tinės žmogaus teisių deklaracijos
14 straipsnis skelbia, jog “perse
kiojamas kiekvienas žmogus turi
teisę ieškoti prieglobsčio kitose
šalyse ir juo naudotis”;

turėdama galvoje, kad pasau
lio valstybės, siekdamos apsau
goti žmogaus teises, 1951 m.
SNO Konvencijoje dėl pabėgė
lių statuso bei 1967 m. SNO
priimtame šios Konvencijos Pro
tokole nustatė asmenų, privers
tų ieškoti savo teisių apsaugos ki
tose šalyse, teises ir pareigas;
atkreipdama dėmesį į tai, kad
TSR Sąjunga, toliau prievarta tebeimdama Lietuvos Respubli
kos piliečius į savo ginkluotąsias
pajėgas. šiurkščiai pažeidžia
1949 m. Genevos Konvencijos
dėl taikių gyventojų apsaugos
karo metu 51 straipsnį, drau
džiant prievarta imti užimtų te
ritorijų gyventojus į okupacinę
kariuomenę;
pažymėdama, kad nemažai
Lietuvos respublikos piliečių,
kategoriškai atsisakydami tar
nauti TSRS ginkluotosiose pa
jėgose ir siekdami dėl to išvengti
TSRS kariškių prievartos, išsau-

goti savo gyvybę bei sveikatų,
pasitraukia j užsienio valstybes,
kuriose jie neretai atsiduria nea
pibrėžtoje teisinėje padėtyje,
kreipiasi
į pasaulio valstybių parlamen
tus ir vyriausybes ir prašo
— įvertinti Lietuvos Respu
blikos piliečių, pasitraukusių dėl
minėto TSRS ginkluotųjų pajėgų
persekiojimo j užsienį, teisinį
statusų, atsižvelgiant į 1951 m.
SNO Konvencijų dėl pabėgėlių
statuso ir 1967 m. SNO priimtų

JELCINAS PALANKUS
PABALTIJO NEPRIKLAUSOMYBEI
Rusijos respublikos naujai iš
rinktojo prezidento Boriso Jelci
no apsilankyrųąs Amerikoje su
laukė didelio spaudos ir TV
dėmesio. Jelcinas kalbėjo apie
demokratinį persitvarkymą savo
respublikoje ir kartojo, kad jis
neatvyko čia prašyti išmaldos,
bet ieškoti investorių, kurie savo
kapitalu padėtų Rusijai išvystyti
turimus resursus ir padėtų jai
ekonomiškai atsistoti ant kojų.
Ne mažesniu dėmesiu stebėjo
Jelciną ir pabaltiečiai, jų tarpe ir
lietuviai. Nedidelė Baltimorės ir
VVashingtono grupė, su plakatais
ir vėliavomis buvo net prie Bal
tųjų Rūmų, laukė Jelcino ne pi
ketuoti, bet jam padėkoti už jo
paramų Pabaltijo nepriklauso

Kauno turguje kiaulienos mėsos kilogramas — 18 rublių.
Nuotr V. Kapočiaus

šios Konvencijos Protokolų, > .
— pripažinti šiuos Lietuvos
Respublikos piliečius pabėgė
liais nuo TSRS prievartos veiks
mų,
— padėti užtikrinti jų teisių ir
pareigų, susijusių su šiurTstatuso
pripažinimu, įgyvendinimų.
Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas
V7. Landsbergis
Vilnius, 1991 m. birželio 18 d.
(LIC)

JAV Kongreso Atstovų Rūmai
nutarė Baltijos šalims skirti bent
7
-----------------7,5t milijonų J.idolerių
paremti de
mokratines bei rinkos ekonomi
kos reformas, o Sovietų valdžiai
nustatė labai griežtas sųlygas
JAV paramai išgauti, praneša
Lietuvių Informacijos Centras.
Birželio 19 d. Atstovų Rūmai
nubalsavo $15,3 bilijono dolerių
vertės finansinės pagalbos užsienio šalims asignavimo įstatymą
1992 biudžetiniams metams.
Birželio 20 d. Atstovų Rūmai nu
balsavo $25,4 bilijono dolerių
vertės finansinės pagalbos užsie
nio šalims įgaliojimo įstatymų
1992 ir 1993 biudžetiniams metams. Tai reiškia, kad iš viso Pabaltijo šalims įgaliojama ne
mažiau 15 milijono dolerių (po
bent 7,5 milijono dolerių 1992
ir 1993 metais), bet skiriama
bent 7,5 milijono dolerių tiktai
1992 metams.

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

________ ________________
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MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušio klijentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter.Gdrden Tavern.
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietus. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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
9-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 -

Kaip pažymėta šiuose dvie
juose įstatymuose, parama pa4552. FAX 718 769 - 3302.
baltiečiams gali būti skiriama
tiktai tiesiogiai Pabaltijo šalių KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
valdžioms ar per nevaldines or vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349.7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
ganizacijas.
mentai, Išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leidimų prak

Ta pati 7,5 milijonų dolerių
suma, kuri skiriama Pabaltijo ša
lims, atiteks ir demokratinėms
valdžioms bei demokratijų ir rin
kos ekonomikų puoselėjančioms
nevaldinėms organizacijoms So
vietų Sąjungoje. Taigi, parama
plauks tiesiogiai į sovietų respu
blikas, o ne per Kremlių.

Tuo tarpu Atstovų Rūmai nu
mybei. Nors spaudoje neteko
statė
labai griežtas^sųlygasSoviepastebėti, bet buvusieji Wa,-.>
tų
centrinei
valdžiai išgauti fi
shingtoneJyirtina^ kad Jelcinas,,
išvykdamas iš Baltųjų Rūmų, pa nansinės paramos iš JAV.
matė lietuvius ir jiems iš auto
O kad įstatymai išliktų tokie,
mobilio pamosavo.
kokie jie dabar yra, JAV Senatas
Skaudu buvo girdėti praneši turėtų nubalsuoti lygiai tuos
mus apie tai, kaip prezidentas pačius įstatymus. Nors Senatas
Bush, iš vienos pusės žadėjo pa tik liepos mėnesį ar vėliau svars
ramų Jelcinui, o iš kitos pusės tys lėšų teikimą užsienio šalims,
dairėsi, ar tas jo priėmimas Bal nėra jokio pagrindo manyti, kad
tuosiuose Rūmuose nerūstina jis priimtų nutarimus, kurie ne
Gorbačiovo. Jau tas faktas, kad siskirtų nuo Atstovų Rūmų nuta
kitųdien prez. Bush skambino rimų. Pagal įprastą tvarką, Sena
Gorbačiovui ir diskutavo Jelcino tui priėmus lėšų įgaliojimo bei
lankymųsi, ne tik stebino, bet ir asignavimo įstatymus, turės prie
piktino daugelį Amerikos žmo bendro stalo susėsti Senato ir At
nių, kurie aiškiai matė, kaip Pre stovų Rūmų atstovai vadinamam
zidentas klūpčioja prieš Gor konferencijos komitete suderinti
bačiovų. O Prezidentas vis karto skirtumus.
jo, kad jis duos paramų ir Rusijos
respublikai, jei tik tam nesi
priešins Gorbačiovas. Toks Pre
“Aš apie tai sakiau Gorbačio
zidento noras išlaikyti baigiančią
byrėti Sovietų Sąjungų Ameri vui prieš dvejus su “puse metų.
kos žmonėms ne tik keistas,bet Sakiau: ‘duok Pabaltijo respubli
koms nepriklausomybę. Jei ne
ir nesuprantamas.
Gi kai dėl Jelcino pozicijos Pa duosi ekonominės laisvės dabar,
baltijo klausimu, tai jisai čia rytoj jos prašys daugiau, ir tada
Amerikoje pasisakė už Pabaltijo paprasčiausiai jos pasiprašys iš
nepriklausomybę taip, kaip ir stoti iš Sąjungos'. Konstitucija
yra jau anksčiau pasisakęs Mask tai leidžia, ir negalima jų per
voje. Už Pabaltijo nepriklauso prievartų laikyti. Sąjunga turi
mybę jis kalbėjo ABC televizijos būti savanoriškais pagrindais.
žurnalisto Ted Koppel Nightline Tad, be abejo, aš už tai, kad joms
programoje birželio 18 d., 1 L.30 reikia suteikti nepriklausomybę
kurios jie nori".
vai. vakare, 7 kanale.
Kalbėdamas apie Gorbačiovą,
O kai žurnalistas paklausė:
Jelcinas pasakė, kad jis esąs re
“
Net
jeigu tai reikštų visiškų ne
formatorius, nors jis asmeniškai
priklausomybę,
jei jos išeitų iš
jo nemėgstąs dėl jo nepastovu
mo. Bet, jei “Gorbačiovas eina Sąjungos”?
už... demokratijų, už laisvę
“Net ir tai —atsakė Jelcinas.
užsienio investoriams, už su "Jos bus surištos su mumis eko
teikimų daugiau laisvės respubli nomiškai. Rusija jau pasirašė su
koms, tada aš esu su juo — sakė tartį su Latvija ir Estija ir dabar
Jelcinas.
rengia sutartį su Lietuva. Bet tos
Dar daugiau Jelcinas pasakė, sutartys bus abišalės. Nesvarbu
kai žurnalistas jį paklausė: “Jeigu ar jos priklausys Sąjungai ar ne,
jūs būtumėt Sovietų Sąjungos mūsų ekonominiai ryšiai pasi
prezidentu, ir pas jus kreiptųsi liks, kaip buvę, mūsų ekono
Lietuvos, Latvijos ar Estijos pre minė rinka pasilieka. Ir aš nelinzidentas ir sakytų: Ponas prezi kčiau trukdyti jokiai suvereninei
dente, mes norime eiti savo skir respublikai, kuri turi teisę pati
tingu keliu, mes norime pilnos apsispręsti, ir mes negalime
laisvės ir nepriklausomybės’. Ką joms tos teisės atimti, būtų tai
jūs jiems atsakytumėt”? Jelcinas pilietis, paskiras asmuo, ar res
publika. Jie yra suverenūs".
tarė:

tikuoti New Yorko valstijoje.

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 L'rthuania” 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. 908 753 - 5636

Remkime

TAUTOS

FONDĄ

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,
Lithuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
Woodhaven, N.Y. 11421.
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MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
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PILKAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN.N.Y. 11207

Liepos
pradžia sujudina
Zemaitijų ir visų Lietuvų — nuo
liepos 1 iki liepos 12 Žemaičių
Kalvarijoje vyksta didieji atlai
dai, žmonių vadinama “Didžioji
Kalvarija”. Tai nėra taip sau ko
kia šventelė, vietiniai atlaidai,
bet tikrai didelė šventė, turinti
savo gilių istorijų ir' didelę
prasmę.
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Žemaičių Kalvarijoje yra Ste
buklingas Dievo Motinos pa
veikslas ir Kryžiaus keliai, staci
jos, žmonių vadinami Kalnais. Ir
jau 350 metų, kai visa ten stovi,
kai vyksta tos iškilmės, kai kalne
liai dienų ir naktį gieda ir rauda,
ir tūkstančiai žmonių čia vaikšto
Kryžiaus kelius ir su ašarom
rika yra galybė ir su ja reikia skai
meldžiasi prie Stebuklingo Die
tytis.
vo Motinos paveikslo bažnyčio
Jau senokai Amerikoje yra
kilęs sųjūdis — taika siekiama tik
per Amerikos galybę! Amerikos
istorija yra taikos, demokratijos
skleidimo istorija, tik neužkariavimų. Kai Amerika galinga, tai
visur taika!
Amerikos galybė privedė prie
to, kad ir Sovietų Sųjunga, ta ko
munistinė pabaisa, subyrėjo. Ir
niekas jos nebeišgelbės, nes tiek
metų ji milijonus žmonių buvo
pavergusi, prirakinusi prie dar
bo, kad tik viena klasė, tik komu
nistų partijos nariai, gyventų
kaip didžiausi pasaulio turtuo
liai. Tiek pavergtų, suvargusių
žmonių dirbo, kad išlaikytų vie
nų klasę, vienų partijų! Paverg
tos, tiek iškentėjusios tautos
pačios pajudėjo ir žengia į savo
laisvę. Ir tai turi suprasti Ameri
kos prezidentas. Jo pastangos iš
gelbėti Sovietų Sųjungų jau ne
beturi prasmės. Ji sugriuvo savo
pagrinduose, tik reikia dabar tai
kingu keliu ieškoti būdų, kad de
mokratija būtų ten pilnai įgyven
dinta — kas nori būti laisvas,
tegu būna laisvas! O dabar tokių
Lietuvų, kuri siekia pilnutinės
nepriklausomybės, dar įžūliai
persekioja Sovietų Sųjungos ka
riuomenės smogikai, diriguoja
mi iš Kremliaus.
Ir tokiai suvargusiai Sovietų
Sųjungai ir Rusijos Respublikai
Amerika beliko vienintelė viltis
— išsigelbėti, sukurti naujų gy
venimų, naujų tautų draugystę,
kuri būtų panaši į kitų tautų
draugystę, o ne į pavergimų tau
tų, vienos klasės protegavimų!
Jungtinės Amerikos Valstijos
visų laikų rėmė Lietuvos nepri
klausomybės idėjų, nepripažino
jos okupacijos, kai Lietuvų
užpuolė Raudonoji Armija. Tik

Liepos 4 — didžioji mūsų Šventė
Šių metų Jungtinių Amerikos
Valstijų
nepriklausomybės
šventė — Liepos 4-toji švenčia
ma labai pakiliai, kaip reta. Visa
me krašte išaugo patriotizmas,
namai pasipuošė tautinėmis
vėliavomis — žvaigždėm ir juo
stom. Visame krašte vyko ka
riuomenės paradai, kurie kėlė
kiekvieno šio krašto gyventojo
patriotinę nuotaikų, skatino dar
labiau ir uoliau dirbti, kad ši šalis
būtų didi ir galinga.
Tai padarė Amerikos karinių
jėgų greita ir didelė pergalė.
Niekas to nesitikėjo, nelaukė,
bet štai Amerika visam pasauliui
pademonstravo neįsivaizduotų,
nematytų karo technikų, savo or
ganizuotumų, drausmę ir gilų
žmoniškumų. Karas, nelaimės,
ir tokioje suirutėje Amerikos ka
riai veikė kaip žmonės, pilni
meilės savo priešui.
Amerikos karinę galybę iš
ugdė buvęs prezidentas Reagan.
Daug kas tada šiaušėsi, šaukė,
kad nereikia ginkluotis, kad ne
reikia aviacijos, karo laivyno,
naujų išradimų ir naujų ginklų.
Prezidentas Reagan nepaisė,
ginklavosi — ir atstatė Amerikos
karinę garbę. Juk prieš tai buvo
net šaipomasi iš Amerikos karių
ir karinių pajėgų. Pasitraukda
mas iš pareigų, prez. Reagan pa
liko tokių galybę, kuri ir sudrebi
no pasaulį.
’ " ' ' '

O kai tos kariuomenės buvo
išvestos į kovos laukų, kai prabilo
naujieji karo ginklai, kai į scenų
išėjo Amerikos generolai, tai visi
buvo nustebinti, net išgųsdinti.
Kokia karine jėga Amerika su
žlugdė Irako aviacijų, jo tiltus,
palaužė bet kokį pasipriešinimų,
pati patirdama mažiausius nuos
tolius!
Amerikos kariai, generolai ir
visa vadovybė laimėjo pasaulio
pagarbų. Visi suprato, kad Ame

(nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje
ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College

Šitoks Ketvirtojo eklogo aiškinimas suteikė Vergili
jui vietų tarp pranašų, o Sibilei
— Pranašei iš Kūmių (Cumae)
garbingų paminėjimų drauge su
Dovydu giesmėje Dies Irae (Py
kčio diena), kuri dar mūsų die
nomis buvo giedama gedulingo
se šv. mišiose. Senovės autoriai
pažinojo bent dešimt Sibilių, bet
Kūmių Sibilė buvo pati garsiau
sia. Kūmiai buvo arti Puteolų ir
Neapolio, — graikų Naumies
čio, kur Vergilijus ilgai gyveno
ir kūrė.
Vergilijus nesako, kad Kūdikis
buvo Mergelės pradėtas. Kūdi
kio dieviška kilmė yra tik simbo
linė. Mergelė ekloge yra Dikė
— Teisingumas, mitologiška Ju
piterio irTemės dukra. Ji buvusi
žmonių neteisingumo išvaryta iš
gyvenimo ilgų karų metu. Jos
sugrįžimas į gyvenimų reiškė
karų galų. Nenuostabu, kad šv.
Jeronimas, sveiko proto Luko
evangelijos aiškintojas, pavadino
taip labai pamėgtų mesijinį eklo-

'

go aiškinimų nemokšiškumo
apraiška.
Ketvirtasis eklogas yra vertas
dėmesio, nes padeda suprasti
fonų ir mintijimų, kurio šviesoje
žiningi pagonys — graikai ir
romėnai skaitė Luko ar Mato pa
sakojimų apie Jėzaus gimimų. Be
to, Vergilijaus eklogo liudijimu,
galima prileisti, kad pagonių pa
saulis pažinojo, bent netiesio
giai, kai kurias pranašo Izaijo te
mas — pranašystes apie Mergelę
ir Kūdikį (žr. Iz 7-11).
Vergilijus Ir Eneida

Eneida yra Vergilijaus šedev
ras. Ne tik tautinis Romos epas,
bet ir kelionių ir istorijos knyga.
Ji atspindi visų tūkstantmetį sųmyšio, senųjų civilizacijų ir
kultūrų veržlumų ir žlugimų:
Kretų, Finikijų, Ugaritų, Trojų. ..
Pats Vergilijus gyveno iškiliau
siu Pax Romana laikotarpiu —
imperatoriaus Augusto valdymo
metais. Žvelgdamas atgal iš savo

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVENTĖS
DIDŽIOJI PRASMĖ DABAR
je, kuri šio Popiežiaus pakelta į
bazilikas. 350 metų — tai didelis
mūsų istorijos tarpas, ir per tų
laikų šiuose kalneliuose išsilaikė
tik viena lietuviška — žemaitiška
kalba. Čia žmonės meldėsi sava
— lietuvių kalba — per visus
tuos amžius! Ar tai nėra stebuk
las, kai tuo tarpu į kitas vietas
skverbėsi svetimos įtakos, kada
daugybę mūsų parapijų naikino
lenkų kalba.
Kas tie “Kalnai”?

Kryžiaus keliai, stacijos, pa
prastai turi 14 vietų. Čia yra ki

taip — čia yra 20 vietų. Šiuos
Kryžiaus kelius įkūrė žemaičių
vyskupas Jurgis Tiškevičius, ku
ris pats buvo didikas, grafas, tur
tingas ir labai pamaldus. Kaip
žinome iš istorijos, vyskupas
Merkelis Giedraitis, kunigaikš
tis, Žemaičius antrų kartų pa
krikštijo, nes ten buvo įsigalėjęs
protestantizmas. Jis sustabdė
protestantizmų ir Žemaitijų
grųžino į katalikų tikėjimų, padi
dino parapijų tinklų, krašte
išplėtė papročius staty ti lietuviš
kus kryžius. Jis mirė 1609 m.
Vysk. J. Tiškevičius į Žemai
čius atvyko 1633 m., čia buvo iki
1649. Ir jis įtvirtino katalikybę.
Jis buvo uolus vyskupas, sušau
kęs 4 kunigų sinodus, įkūręs eilę
vienuolynų. Jis suprato, kad Kri
staus kančios apmųstymas dar gi
liau žmones suriš su krikščiony
be. Todėl jis Jeruzalės pavyzdžiu
čia įkūrė Kryžiaus kelius, tų ke
lių, kuriuo praėjo Jėzus Kristus
nuo Paskutinės Vakarienės salės
iki Golgotos kalno, iki Grabo ko
plyčios. Padavimas sako, kad
vysk. Tiškevičius pats aplankė
Jeruzalę, pats žingsniais išmata
vo Kristaus kančios kelių ir čia,
Žemaitijoje, jį atkūrė kiek gali
ma panašesnį. Jis pasirūpino ir
koplyčias pastatyti, ir surado au
torių, kuris parašė giesmes. Jis
atkvietė domininkonus vienuo
lius, kad šių vietų prižiūrėtų ir
plėstų Kryžiaus kelių — Kalnų
kultų.
“Kalnų” prasmė ir reikšmė

Čia per tuos kalnelius keliau
dami, giedodami giesmes apie
Kristaus kančių, žmonės patys
suprato savo vargo prasmę ir
rado paguodų. Jeigu Jėzus taip
kentėjo, tad kų reiškia jiems
vargti. Tokia jau dalia, toks ke
lias — į Kryžių, į Prisikėlimų!
Sunkiausiais baudžiavos, ka
rų, marų laikais Žemaičių Kalva
rija buvo ta didžioji tautos sti
printoja — pakelti vargus, ne
palūžti, pasitikėti Dievu, pasi
vesti jo valiai. Žmogus iš čia
grįžo stipresnis, geresnis, ištiki
mesnis savo religijai ir tautai.
Mūsų tautos kančios istorijoje
tai viena svarbiausių vietų, iš ku
rios tekėjo paguodos šaltinis. Jis
atgaivino žemaičius ir aukš
taičius, ir visų Lietuvų. Kartų

kartas, kurios ėjo per istorijos
vargus.
Atkeliauja Dievo Motina

Stebuklingasis Dievo Motinos
paveikslas atvežtas iš Romos vie
no domininkono, kuris pats pa
tyrė stebuklus ir dideles malo
nes. Dievo Motina čia visiem
skleidė savo meilę ir paguodų ir
naujais stebuklais, išgijimais,
malonėmis padėjo tiem, kurie
čia giedojo kalneliuose ir
meldėsi.
Dievo Motinos paveikslas at
skleidė visai kitų pasaulį — ra
mybę, taikų visiem. Ir tai visa
susijungė su Kristaus Kančios
apinųstymu, su Dievo Motinos
stebuklingu paveikslu ir iš jo
sklindančia dvasine ramybe.
Iš čia sėmėsi stiprybės žmonės
ir sunkiausiais mūsų istorijos lai
kais. Iš čia kilo ir tautinė lietuviš
ka šviesa visiems, nes per atlai
dus, didžiuosius žmonių suva
žiavimus, čia buvo platinamos
lietuviškos knygos.
Švietimo šaltinis

Su religingumu iš čia sklido ir
šviesos meilė, mokslo troškimas.
Gia nuo seno domininkonai
turėjo savo pradžios mokyklų, o
19 amžiaus pradžioje jie įkūrė
gimnazijų. Čia mokėsi Si manas
Daukantas, Motiejus Valančius,
pagrindiniai mūsų tautinio atgi
mimo žmonės, pirmieji apčiuo
pę mūsų kelių istorijoje ir atvedę
iki Aušros. Jei ne tie vyrai,
nežinia, kaip būtų pakrypus
mūsų tautos istorija. Čia Simanas Daukantas, brangindamas
mokslų, atsiklaupęs mokėsi, nes
mokslas, juk šventas dalykas. Iš
čia jis išsinešė idėjų — per isto
rijų prikelti Lietuvų.
Taigi, ši kukli vietelė per 350
metų rašė mūsų lietuviškų, gilių
katalikiškų istorijų, mokė žmogų
kentėti, parengė jį vargo keliui,
kurį mum atnešė svetimi.
Čia yra ir gražiausias mūsų
tautos kančios įprasminimas, jos
sujungimas su giliu religingu
mu. Todėl, kai vyksta tautos at
gimimas, kai visur statomi
kryžiai, sujungiami jie su tautos
kančia ir jos praeitimi, labai būtų
prasminga juos statyti ir čia. Čia
(nukelta į 4 psl 1

Laisvės statula New Yorko uosto žiotyse.

dabarties, susieja jį su graikų
įžvalga į istoriją kaip nuostabią
kelionę. Odisėjas Homero Odi
sėjoje į ateitį nekeliauja, — tik
sugrįžta į įtakos salą, kurioje ka
daise prasidėjo jo odisėja. Tuo
tarpu Enėjas Vergilijaus Eneidoje einaį ateitį —jam lemta “įkur
ti” Romų. Betgi Roma jau buvo
įkurta prieš šimtmečius — 754
m. prieš Kristų!
Poetas-istorikas siekia duoti
Romai idealų, kuris užtikrintų
ateitį: meilę ir atsidėjimų šeimai,
lojalumų visuomenei ir pagarbą
tam, kas šventa — tautiniam pa
likimui. Enėjas išgyvena lemtį
kaip savo būvio turinį ir prasmę.
Pražūsta jo gimtasis miestas —
Troja, — nelaimė ir skausmas.
Drauge jam pažadama, kad jis
įkurs naujų miestų ir pradės di
dingų žygį į ateitį.

Enėjas iškeliauja ir kelionėje
patiria įvairiausių, pavojų ir var
gų. Nuo Homero Odisėjo jis ski
riasi iš esmės. Mat jis nekeliauja,
kad pažintų pasaulį ir jo pavojus,
bet kad atrastų vietų, kurioje
lemties sprendimu turi prasidėti
nauja istorija. Enėjas gyvena pil
nų kovų gyvenimų, bet siekia ne
ginklo garbės, o veržiasi į vietą,
kur turi išsipildyti jam nustatyta
užduotis ir turi būti padėti pa
matai ateičiai. Jo būvis — lemtis
tikrąja to žodžio prasme. Jo pa
garba tam, kas šventa, daro jį
pajėgiu suprasti kelionės vyksmą

kaip dieviškąją užduotį, jų pakel
ti ir įgyvendinti. Nenuostabu,
kad Enėjas vadinamas maldin
guoju.

— Tai gali sudaryti jums sun
kumų. Beje, ar pase nėra jokių
Izraelio antspaudų? — teirauja
si!

— Nėra, — paaiškinu.
— Tai labai svarbu! O kokia
jūsų religija? — klausia.
(Rus daugiau)

Nenuostabu, kad Apaštalas
Paulius, pasak legendos, pa
siekęs Puteolus — senovės
Kūmių (Cumae) miestų, norėjo
aplankyti ir pagerbti poeto-istoriko Vergilijaus kapų. Norisi
spėlioti, kad Apaštalui Eneida
liudijo laikų pilnatvę, (kai) Die
vas atsiuntė savo Sūnų, gimusį
iš moters, pavaldų įstatymui
(Gal 4,4).
Damaske 3-čię vai. ryto

Lėktuvas persirito per Libano
kalnus ir suka virš apšviesto Da
masko. Rytuose jau rodosi auš
ros žara. Leidžiamės į Damasko
aerouostų labai anksti. Galvoju
apie Artimuosius Rytus ir minti
mi drebu, kas manęs laukia ten
žemai.
Sirija nėra draugiškas kraštas
keliauninkams su JAV pasu. Tai
man davė pajusti Sirijos ambasa
dos tarnautoja VVashingtone.

Prieš trejetų savaičių pa
skambinau, norėdamas pasitei
rauti apie vizų ir kelionės sųlygas. Atsiliepė moteris. Išgirdusi
apie mano norų keliauti į Sirijų,
paklausia:
— Ar esate buvę Izraelyje?
— Taip. Keletą kartų, — atsa
kiau.

“Nueik į gatvę, vadinamų Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis
tarsiečio, vardu Sauliaus” (Apd 9,11). Tiesioji gatvė Damasko
mieste. Nuotr. kun.prof. Antano Rubšio

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO ATGIMIMAS KATALIKYBĖJE
CEZARIS SURDOKAS

č) (Tąsa iš praeito numerio)
Karo komendantui ištrėmus
j Vilnių, ten buvo sudaryta slapta
centro valdyba ir perkeltas Pava
sario leidimas, o taip pat suorga
nizuota gausi pavasarininkų kuo
pa.
Ir taip iš metų į metus jo vado
vaujanti ranka ir paremiantis pe
tys buvo su pavasarininkais. Net
ir vėlesniais laikais be jo veiklos
ir globos būtų buvę sunku išsi
versti. Taip pavyzdžiui 1935 - 36
m. jo rūpesčiu ir vadovybe buvo
pastatydinti Pavasario federaci
jos namai, Taigi jis parūpino cen
trui patogias patalpas.
Kan. Dogelio visuomeninė
veikla buvo labai plati. Salia savo
bažnytinių pareigų Kauno kate
droje ir pirmiau negu pasirūpino
pavasarininkų įsteigimu, jis jau
globojo ateitininkus. Jo bute
vykdavo jų slapti susirinkimai.
Jis daug prisidėjo prie ateitinin
kų namų statybos ir nuo 1921
metų buvo ateitininkų susišelpimo fondo pirmininkas. Nuo 1905
m. jis buvo Sv. Kazimiero drau
gijos knygoms leisti valdybos na
riu, iždininku, o-vėliau vicepir
mininku.
Be to, jis buvo vienas iš stei
gėjų mokytojų sąjungos, blai
vybės draugijos ir Sv. Zitos tar
naičių draugijos. Pastarosios
pradžioje jis buvo iždininku, o
vėliau ilgamečiu pirmininku. Jo
vadovaujama ši organizacija pa
sistatydino namus ir gražiai
veikė. Visas katalikiškas organi
zacijas apjungiančio Katalikų
veikimo centro valdyboje jis
buvo nuo jos sudarymo 1922 m.
1937 m. kan. Dogelis buvo KVC
pirmininku. Ir šią organizaciją jis
pasistengė aprūpinti savais na
mais. Pagaliau reikia paminėti ir
Lietuvių
švietimo
draugija
“Saulė”, kurios centro valdybos
pirmininku kan. Dogelis buvo
nuo 1928 m. Saulės draugija
veikė nuo 1906 m. (buvo turėjusi

per 70 skyrių). Ji steigė ir vedė
įvairias mokyklas, kursus, kny
gynus, skaityklas. Kaune turėjo
gimnaziją ir savus namus.
Jo plunksna irgi nerūdijo. Jis
plačiai bendradarbiavo lietuviš
koje spaudoje, rašė įvairias kny
gas, maldaknyges ir brošiūras.
Apie pavasarininkų veiklą gali
ma rasti jo parašytoje: Mano gy
venimo prisiminimai 1936 m. ir
Už bočių žemę ir tikybų 1939 m.
Prie šios pastarosios spaudos
darbų dar ir man teko prisidėti.
Būčiau labai dėkingas, jei turin
tys šią knygą man paskolintų.
Kan. Dogelis gimė 1877 m.
Girkalnio parapijoj, mirė 1951
m. Kaune. Kunigu įšventintas
1899. Už atsisakymą Panemu
nėlio pradžios mokykloje mokyti
vaikus tikybos rusiškai caristinės
valdžios uždarytas 2 metus Kre
tingos vienuolyne. Ten būdamas
organizavo lietuviškos spaudos
gabenimą iš Tilžės.
Nuo 1904 m. buvo Kauno ka
tedros vikaras. Prasidėjus I pa
sauliniam karui, Kauno komen
dantas įsakė persikelti į Vilnių,
kur jis gyveno iki 1919 m. Ten
jis buvo lietuvių komiteto nuo
karo nukentėjusiems šelpti sek
retorius. 1916 m. jis buvo vo
kiečių tardytas ir baustas, nes
buvo įtartas išleidęs atsišauki
mų. 1919 m. jis buvo areštuotas
komunistų ir pusę metų kalintas
Lukiškėse, Daugpilyje ir Smo
lenske. Iškeistas į komunistus,
grįžo Kaunan ir buvo paskirtas
katedros viceprepozitu, 1931 m.
pakeltas kurijos kanauninku.

Nauji pavyzdžiai
Betgi šalia šių pačių pagrindi
nių pavasarininkų organizavimo
ir vadovavimo asmenybių, įbrėžusių savo vardus Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo laiko
tarpyje, o okupacijos metais savo
didvyriškomis aukomis nušvietusioms Lietuvos istoriją kanki
nių žvaigždėmis, noriu paminėti
dar porą sekančios kartos pava-

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ŠVENTĖS
DIDŽIOJI PRASMĖ DABAR
(atkelta iš 3 p si.)
yra tiesiog natūrali vieta — tai
17 Kryžiaus kelių stotis — Nu
kryžiavimas. Ten yra nemažas
kalnas, ten yra vietos naujiem
kryžiam statyti — paliudyti
mūsų meilę Kryžiui, mūsų
praeičiai ir kančiai.
Valančius rašo savo Žemaičių
vyskupystėje, ir Žemaičių Kalva
rijos žmonės iš lūpų į lūpas yra
perdavę pasakojimą, kad vienais
metais, per didžiuosius atlaidus
daug žmonių mirė maru, ir jie
buvę palaidoti kaip tik prie šios
17-os koplyčios.
Taigi, sujungiant su praeitimi,
su marų, karų metais, su mūsų
trėmimais, dar labiau įprasmin
tų šią istorinę vietą.
Tegu į tai atkreipia dėmesį

Telšių vyskupas ir visa dvasinė
vadovybė, ir organizacijos.
Pagerbiame šią istorinę ir
brangią vietą, nusilenkiame
prieš jos istoriją, prieš jos di
dybę: ji saugojo lietuvių kalbą,
mokė mus pakelti vargus ir
kančias, mokė gilesnio pamaldu
mo į Mariją ir apgaubė mus jos
malonėmis, iš čia išėjo Simanas
ir Motiejus į naujos Lietuvos
atkūrimą. Ir dabar tūkstančiai
išeina tvirtesni, nešdami ištiki
mybę šventam savo tikėjimui.

Lenkiame galvas prieš jus,
šventieji kalneliai, ir suklumpa
me bazilikoje ant grindų, kad
Dievo Motinos malonė paliestų
mūsų tautą jos tokiose sunkioe
dienose, (p.j.)

Liepos 4 — didžioji mūsų šventė
(atkelta iš I psl.)
viena Amerika teikia Lietuvai ir
kitom pavergtom tautom viltį,
kad demokratija bus įgyvendinta
ir laisvė bus suteikta visiems, ne
tik dideliems ir turtingiems.
Neramina dabar mus tai, kad
toji mūsų numylėta ir išaukštinta
Amerika, ypač jos prezidentas,
pripažindamas Lietuvai teisę
būti nepriklausomai, delsia su
jos vyriausybės pripažinimu ir
diplomatinių santykių užmezgi
mu. įtikėjęs į Gorbačiovo taria
mą demokratizaciją, mūsų prezi
dentas žarsto žarijomis, kurios
skaudžiai užgauna atsikuriančią
Lietuvą. Bet tikėkime, kad rei
kalai pagaliau pakryps mūsų
pusėn.
Visi, kas gyvename Ameriko
je, naudojamės jos laisvėmis,
gėrybėmis, visu savo nuoširdu
mu džiaugiamės, galėdami Lie

sarininkų veikėjų, kurie savo gy
venimo auka iškilo į didvyriško
pasiaukojimo aukštumas ir šven
to gyvenimo pavyzdžius.
Kun. Alfonsas Lipniūnas

Nepaprastai jaunimo mėgia
mas buvo Panevėžio vyskupijos
jaunimo direktorius kun. Alfon
sas Lipniūnas. Jo pamokslai, pa
skaitos, pašnekesiai ir asmeni
niai pokalbiai su pavasarininkais,
ateitininkais ir angelaičiais įžieb
davo juose gėrio ir grožio idea
lus. Jo asmenybė dvelkė nuošir
dumu, pasitikėjimu ir pasiauko
jimu.
■
Jaunimo organizacijų veikla
Panevėžio vyskupijoje tada pir
mavo. Pirmą kartą jį sutikau
1932 m. “Gamtos draugo” eks
kursijoje, kuriai vadovavo prof.
Pr. Dovydaitis. Vėliau klausyda
vau jo pamokslų Sv. Jono bažny
čioje Vilniuje, kur jis atsikėlė
1939 m. Čia jis buvo Pedagogi
kos instituto lektorius ir kunigų
seminarijos dėstytojas. Jo pa
mokslai į Sv. Jono bažnyčią su
traukdavo ir netikinčiųjų, ir visi
tuo “auksaburniu pamokslinin
ku stebėdavosi. Toks populia
rumas turbūt buvo viena iš prie
žasčių, dėl ko 1943 m. kovo 17
d. jis buvo vokiečių areštuotas ir
su vilniečių intelektualų grupe
išvežtas į Stutthofo koncentraci
jos stovyklą. Karui baigiantis,
evakuacijos metu susirgo dėmė
tąja šiltine ir plaučių uždegimu,
mirė ir buvo palaidotas Pucko
kapinėse, Lenkijoj. Neseniai jo
palaikai pargabenti į Lietuvą ir
iškilmingai palaidoti.
Kun. Lipniūnas buvo reta as
menybė. Jo taurumas, švelnu
mas ir jautrumas tarytum deri
nosi su nedideliu jo ūgiu ir fizi
niu silpnumu, tačiau jame slypė
jo didvyrio drąsa, kietas princi
pingumas, nuoširdi tolerancija ir
nepavargstantis
darbštumas.
1933 m. jis dalyvavo eucharisti
niame kongrese Dubline, o po
to apsilankė JAV. Jis čia atvežė
pavasarininkų - vyčių vienybės
aktą, prisidėjusį prie glaudaus
bendradarbiavimo tarp vyčių ir
pavasarininkų.
Kitas pavyzdys
Pagaliau altruizmo pavyzdys
kun. Zigmas Neciunskas, su ku
riuo drauge mokėmės Alytaus
gimnazijoje ir kuris su pavasari
ninkais veikė Nedzingės parapi
joje, kur jis buvo klebonu. Kun.
Naciunskas gimė 1912 m. Rum
bonių parapijoj, mirė Kalviuose
1976 m. Jis buvo suimtas 1940
m.,
apkaltintas
partizanų
rėmimu ir nuteistas 10 metų
griežto režimo koncentracijos
stovyklos bausme ir 5 metais
tremties. Bausmę atliko Kareli
jos miškų darbuose ir Mordavijos stovykloje, kur kalėjo ir jo
vyskupas T. Matulionis. Atlikęs
bausmę, 1955 m. grįžo į Lietuvą,
l>et po poros mėnesių grįžo į Si
birą pas ištremtus lietuvius. Ap

Prez. Vytautas Landsbergis Chicagoje gegužės 15 priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos
delegaciją. Iš kairės: inž. Eug. Bartkus (buv. ALTpirm.), inž. P. Narutis (VLIKo v-bos
atst. ALTe), St. Balzekas, Jr. (yicepirm.), dr. Jonas Valaitis (buv. ALT pirm.), dr.
Vyt. Dargis (vicepirm.), M. Gumūliauskis (Lakeapskr., Ind. ALT sk. pirm.), P. Bučas
(vicepirm.), B. Vilutienė (Lake apskr. ALT sk. sekr.), inž. G. Lazauskas (ALT pirm.),
prez. Vyt. Landsbergis, K. Oksas (ALT pirm. pav.), Daiva Meilienė (inf. dir.). M.
Marcinkienė (ALT Chicagos sk. pirm.), D. Dumbrienė (ižd.), adv. R. Domanskis (ALT
narys), St. Briedis (ALT v-bos narys), Valdemaras Sadauskas (ALT reikalų ved.), dr.
A. Statkevičius (ALT narys), adv. S. Kuprys (ALT vicepirm.), Teodoras Blinstrubas
(ALT buv. pirm.) Nuotr. Jono Tamulaičio

tarnavo tremtinius Krasnojarsko
srityje. Kitais metais jis vėl
sugrįžo į Lietuvą, bet neturėjo
ramybės nuo persekiojimų sau
gumo agentų, net ir jo laidotuvės
buvo kliudomos, neduodant
priemonių nuvežti karstą į ka
pus. Tuo pasirūpino likimo drau
gas kun. A. Svarinskas.
Poetas Antanas Miškinis, savo
knygoje Sulaužyti kryžiai (Vil
nius, 1989), apie kun. Neciunską
taip atsiliepia:“ Kunigas Zigmas
Neciunskas buvo tikras krikščio
niškojo altruizmo įsikūnijimas.
Išblyškęs ir sulysęs jis savo siun
tinius, o kartais net ir valdišką
paikelę atiduodavo labiausiai paliegusiems ir išsekusiems likimo
broliams. Ligoninėje dažnai be
miego ištisas paras budėdavo
prie sunkiai sergančių ligo
nių... Kito tokio visiškai kitiems
atsidavusio žmogaus ir kunigo
niekur ir niekad nesutikau ir esu
įsitikinęs, kad ne per seniausiai
mirusiam Lietuvoje Zigmui Neciunskui tikrai derėtų švento
kankinio vainikas.”
O kun. Alfonsas Šatas pasikal
bėjime su kun. R. Grigu (Cari
tas, 1990 /4), tarytum papildyda
mas A. Miškinį, sako: “Reikėtų
rinkti, aprašyti mūsų šventuo
sius ir kankinius, tokius kaip
kun. Z. Neciunskas... Kartą be
sislapstydamas aš užėjau pas jį į
Nedzingę. Vakaras, norėjo mane
pavaišinti, atidarė spintelę: “Kur
duona, kur duona ? Taigi atida
vei kokiai moterėlei, nėra”, sako
šeimininkė. Nubėgo pas kaimy
nus, paskolino. Jis alkanais poka
rio metais viską žmonėms ati
duodavo .

ŽINIOS IŠ ATSIKURIANČIOS LIETUVOS
— Poezijos pavasario festiva
lis Lietuvoje vyko gegužės 23 26. Jis buvo pradėtas skaitant
poeziją Vilniuje, prie televizijos
bokšto, kuris vis dar yra Sovietų
kariuomenės okupuotas. Oficia
lus poezijos festivalio atidarymas
įvyko Kaune. Šalia lietuvių poe
tų su savo kūryba dalyvavo poe
tai iš Latvijos. Estijos, Gruzijos,
Rusijos, Ukrainos. Vokietijos,
Prancūzijos ir Danijos. Iš JAV
dalyvavo laureatas Bernardas
Brazdžionis. Kartu poezijos die
nos vyko ir Lazdijuose, Zarasuo
se, Vilkaviškyje, Jonavoje ir
Elektrėnuose. Festivalis užbaig
tas gegužės 26 Šv. Jono bažny
čioje Vilniuje.
— Specialūs pašto ženklai,
skirti paminėti Lietuvos okupa
cijas, ypač žiaurius trėmimus į
Sibirą, išleisti Lietuvoje birželio
14. Tą dieną pašto įstaigose
ženklai buvo antspauduojami
specialiu antspaudu, Laiškai su
Lietuvos pašto ženklais jau pa
siekia ir užsienį.

linkėtumėte ateičiai"?— taip at
siliepė: “Tai stebuklas. Atgimi
mas. Negaliu atsidžiaugti. Die
vas mūsų tautą išgelbėjo. Dabar
tautos jau niekas nesunaikins. Ji
jau prisikėlė. Svarbiausia, jauni
mas pamažu sugrįžta prie
tikėjimo...
Tad pamažu atgimsta jauni
mas, pamažu pagaliau atgims ir
kaimas. Tikėkime, kad ir vėl su
plevėsuos pavasarininkų vėlia
vos, o jaunimas pagerbs, paseks
ir stiprybės pasisems iš savų
Kun. Šatas į klausimą “Kaip šventųjų.
Dieve duok, kad tai įvyktų dar
vertinate mūsų Tėvynėje vyks
tančią išorinę ir vidinę kaitą, ko

pos 4-ąją švęsti tokia pakilia nuo
taika, nes ši diena yra ir lietuvių
ir kitų tautų vilties ir džiaugsmo
diena, kad laisvė yra mūsų gyve
nimo pagrindas.

— Lietuvoje gegužės 30
įšventinta šešiolika naujų kunigų
— šeši Kauno arkivyskupijoje
(vienas iš jų priklauso Jėzuitų
vienuolijai), keturi Telšių vysku
pijai, trys Vilniaus arkivyskupi
joje, du Panevėžio vyskupijoje
ir vienas Kaišiadorių vyskupijo
je. Prieš Velykas buvo įšventinti
du nauji kunigai Vilkaviškio vys
kupijoje.
— Kaune gegužės 25 atkurti
prekybos pramonės ir amatų
rūmai. įkurtos šešios korporaci
jos. Rūmų pirmininku išrinktas
Kauno verslininkų asociacijos
prezidentas Kęstutis Berteška.

— Lietuvos banke už vieną
dolerį reikia mokėti 34 rublius
ir 25 kapeikas. Vienas asmuo gali
nusipirkti tik 100 dolerių.

Danų delegacijos Siaurės Ta
rybos kvietimu, birželio vidury
je Kopenhagoje lankėsi Lietuvos
parlamentarai Petras Vaitiekū
nas, Eimontas Grakauskas ir
Klemas Inta. Jie susitiko su Da
nijos parlamento nariais. Pramo
nininkų federacijos ir Darbo
konfederacijos atstovais. Pa
našios delegacijos dalyvavo ir iš
Latvijos bei Estijos.

— Austrijos parlamentarų
grupė, tyrinėjanti politinių susigrupavimų veiklą, lankėsi Vil
niuje. Prieš tai parlamentarai
lankėsi Latvijoje ir Estijoje.
— Plungės kapinėse buvo res
tauruota senoji koplyčia prie Ba
brungo. Plungiškiai taip pat at
statė Liurdo Grotą ir ten pastatė
Marijos skulptūrą.

Savo darbu, talentu, mokslu
ir lietuviai prisidėjo prie Ameri
kos galybės išugdymo. Ir mes
džiaugiamės tuo. Didžiuojamės,
kad galėjome šį kraštą sutvirtin
ti, padaryti jį galingesnį ir turtin
gesnį.

Visi nuoširdžiai džiaukimės
jos pasisekimais. Dirbkime jos
gerovei ir pergalei, visi dalyvau
kime jos gyvenime, jos rinki
muose. Visi palaikykime savo
vyriausybę, kad dar išdidžiau
plevėsuotų ta žvaigždėtoji Ame
rikos vėliava, nes ši vėliava reiš
kia demokratijos pergalę prieš
didžiąsias tamsybes ir tautų ver
giją’

— Jokūbave, Kretingos rajo
ne, pašventintas kertinis naujai
statomos bažnyčios akmuo. Nau
joji bažnyčia statoma toje pačioje
vietoje, kur buvo senoji bažny
čia, sudegusi karo metu. Naujos
bažnyčios projektą paruošė ar
chitektas Edmundas Giedrimas.

VĖL PULDINĖJA
PASIENIO PUNKTUS

Lomžoje 1991 birželio 5 laukiama atvykstant Popiežiaus. Priekyje sėdi Lietuvos Respu
blikos vyriausybės delegacijos atstovai: D. Kuolys, Z. Vaišvila, Č. Stankevičius. Nuotr
Algimanto Žižiūno

Lietuvių Informacijos Centro
pranešimu, po dviejų savaičių
pertraukos, birželio 14 d. Sovie
tų specialūs daliniai vėl pradėjo
puldinėti pasienio kontrolės
punktus Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje. Buvo užpulti punktai
Germaniškėse, prie Biržų; Salo
čiuose ir Panemunėje, Šilutės
rajone. Kaip ir ankstyvesniais at
vejais, Lietuvos vyriausybė pa
siuntė telegramą į Maskvą kvie
sdama taikingomis priemonė
mis, o ne jėga, spręsti muitinių
problemas.

LIETUVOS TEATRAS
VAIDINA NEW YORKE
Pirmą kartą Lietuvos teatras
atvyko j New Yorką ir čia vaidina
su pasisekimu du veikalus: Dėdę
Vanią ir Kvadratą. Spauda rašo
apie teatrą ilgus straipsnius, ne
gaili komplimentų, radijas kas
rytą kartoja lietuvišką žodį “nuo
stabu”.
Ir tikrai — nuostabu, kad Lie
tuvos Jaunimo Teatras taip pui
kiai talentingai atstovauja Lietu
vai ir ją garsina. Įėjimas j teatrą
jau iš tolo primena Lietuvos tea
trą. Priėjus yra išrašyti gražiausi
atsiliepimai apie teatrą. Tada ir
žiūrovų netrūksta. Veikalai vai
dinami lietuvių kalba, o publikoj
kiekvienas turi ausines ir girdi
vertimą. Į anglų kalbą tuo pat
metu verčia Arūnas Ciuberkis.
Kodėl Dėdę Vanią pasirinko?
A. Čechovo Dėdė Vania yra
pasaulinis veikalas, reikalaująs iš
aktorių ir rešisieriaus daug dar
bo. Tai savotiškas prestižo reika
las tokį veikalą pastatyti. Veika
las vaizduoja 19 amžiaus galo nu
sigyvenusius rusų bajorėlius,
provincijos gyvenimą.
Veikalą surežisavo Eimuntas
Nekrošius, talentingas, išradin
gas režisorius. Kai jis nuvežė
Dėdę Vanią į Maskvą parodyti,
tai ten sukėlė didžiausią furorą
— taip veikalas visiems patiko.
Veikalą jis pats pakeitė, sutrum
pino, bet ir dabar dar trunka tris
su puse valandas. Neiv York Ti
mes kritikas net prikišo, girdi,
kam veikalą sutrumpino.

Veikalas pradžioje lyg nuobo
dokas, bet paskui į galą išsivysto
į didelę dinamiką ir visiem palie
ka neišdildomą įspūdį.
Gastrolėm veikalus pasirenka
tie, kurie teatrą kviečia. Dėdę
Vanią pasirinko dėl jo puikaus
pastatymo, originalaus sprendi
mo.
Kas tas Kvadratas?

Birželio 19 teatre pradėtas
vaidintiKcadratas, kurio auto
rius yra pats režisierius Eimun
tas Nekrošius. Veikalas susi
laukė irgi daug dėmesio, rašė ir
gerai įvertino didžioji New Yorko spauda.
Čia vaizduojamas kalėjimas.
Nors nėra tiesiai pasakyta, kad

tai sovietinis kalėjimas, bet iš visako galima spręsti, kaip kalėji
mas nužmogina žmogų, padaro
jį aplinkos vergu.
Vaidina tik du pagrindiniai
žmonės — Jis ir Ji. Dar yra ir
kalėjimo viršininkas ir sargas,
daktaras. Tuos vaidmenis vaidi
na tas pats žmogus.
Žiūrovą patraukia neįprastas
kalinio pavaizdavimas, jo jautru
mas, lyrizmas. Kalinio lankyti
ateina mergaitė ir jam atneša
kostiumą, kad jis apsivilkęs atro
dytų kaip žmogus, o jis bebūda
mas kalėjime jau nebemoka net
kaklaraiščio užsirišti. Jis gavo 15
metų, už ką, nežino nė pats.
Mergaitei jis turi sutaupęs cuk
raus gabalėlių, ant kurių yra pa
rašęs datas, kada tai buvo.
Visą veikalą atlieka du talen
tingi aktoriai — Kostas Smorigi
nas ir Dalia Overaitė. Veikalas
Vilniuje buvo pastatytas dar kie
to režimo metais. Tad publikos
buvo sutiktas su entuziazmu ir
su ašaromis. Tai liūdna kalinio
istorija, suvaidinta jautriai ir jau
dinančiai. Publika plojo ir plojo.
Po spektaklio teatro žemu
tinėje salėje buvo surengtas pui
kus priėmimas su šampanu ir
lengvais užkandžiais. Priėmime
buvo kokia šimtinė — ameri
kiečiai, lietuviai, aktoriai, visi
turėjo progos pasidžiaugti vaidi
nimu, padraugauti su svečiais.
Rekomenduojame visiems pa
matyti šiuos du veikalus. Visi pa
matysite, kaip teatras išaugo
Lietuvoje. New Yorke teatras
vaidina iki liepos 7. Iš čia vyksta
į Philadelphiją, kur teatras “The
Annenberg Center juos pakvie
tė keturiem spektakliam — Dė
dė Vania vaidinamas liepos 10 ir
11. Kvadratas.liepos 12 ir 13.
Būtų gera, kad Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba su
rengtų susitikimą su visu teatru
Kultūros Židinyje. Reikia su jais
padraugauti, susipažinti, išgirsti
jų istorijas. Juk tiek metų buvom
atskirti vieni nuo kitų. Prieš porą
metų per Kultūros Židinį jie
pradėjo pirmąsias keliones į
Ameriką. Ir kaip buvo gera juos
čia sutikti ir pasveikinti, paspau
sti ranką, pajausti, kadvėl esame
vienos tautos vaikai, kad džiau
giamės jų laimėjimais, (p.j.)

IŠ VISUR

Lietuviai jaunuoliai 1990 m. kovo mėn. su advokatu Bill Hough aplankė Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį jo įstaigoje Vilniuje. B. Hough
V. Landsbergio kairėje.

LIETUVOS VYČIAI IŠRINKO
WILLIAM J. H. HOUGH, IH
LIETUVOS BIČIULIO ŽYMENIUI
Lietuvos Vyčių centro valdy tų yra šie: “The Baltic States: A
ba, birželio 15 susirinkusi Sv.
Case for De Facto Recognition”,
Antano parapijoje, Detroit, MI,
“International Law and the Bal
išrinko tarptautinės teisės advo tic States: The Case for Nonrecokatą VVilliam J. H. Hough, III
gnition”, “The Annexation of the
Lietuvos Bičiulio žymeniui, ku Baltic States and its Effect on
ris bus jam įteiktas per Vyčių sei the Development of Law Prohimą, įvyksiantį rugpjūčio 1-4 biting Forcible Seizure of Terridienomis, St. PetersburgBeach,
tory bei daug kitų. Jis iki šiol
FL.
yra Lietuvos Respublikos Aukš
W. Hough gimęs 19.56 lapk čiausiosios Tarybos pirmininko
ričio 16, Philadelphia, PA. Eu Vytauto Landsbergio, Alto, Baropos istorijos studijas baigė ba tuno bei kitų Rytų Europos kraš
kalauro laipsniu Colby College tų organizacijų tarptautinės
VVaterville, MA. Cum įaudė teisės patarėjas. Norėdamas iš
baigė New York Law School; re arčiau pažinti Lietuvos proble
dagavo Neiv York Latc School mas, jis aplankė Lietuvą, taip pat
Journal of International and daugelį Jungtinių Tautų misijų,
Comparative Latv. Praktiką atli įteikdamas savo knygą Vilnius —
ko pas teisėją David Hacket Sou- a Terrihle Beauty is Born.
ter, kurį prezidentas George
Sunku būtų išvardinti visus
Bush neseniai paskyrė j Aukš William Hough žygius Pabaltijo
čiausiąjį Amerikos teismą, Wa- bei kitų pavergtų tautų labui.
shington, DC. Parašęs daugybę
Nelengva gi būtų surasti kita
straipsnių Rytų Europos klausi tautį, dabar labiau nusipelniusį
mais. Ypatingai jį domino Pabal Lietuvai.
tijo kraštų klausimas. Tarp jo raš
Dalia Bulvičiūtė

PADĖKA ATSISVEIKINANT SU JAV
Susiruošus grįžti Tėvynėn,
klausiame save: — Ar buvome
svetur? Ir atsakome: — Ne. Buvome savųjų tarpe, apsupti
rūpesčiu,
meile,
pagarba,
nuoširdumu.
Jūs visa savo laikysena, be
žodžių, kartojote vienos Lietu
voje žinomos dainos žodžius:
“...Ar girdi, mūs viena svajonė,
vienas kelias, mūsų bendra da
lia...” Ir mums buvo gera. Tai
teikia jėgų mūsų darbams, mūsų
planams įgyvendinti. Norisi vi
sus Jus apkabinti ir tarti: — Die
ve atlygink!
Širdingiausias ačiū lietuvių
išeivių Vyskupui Pauliui Balta
kiui, OFM, už pakvietimą, pasi
tikimą, nuoširdumą ir visapusiš
ką globą;
— Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos direktoriui kunigui
Kazimierui Pugevičiui ir jo bendradradarbiams už koordinavi
mą kelionių, kurios buvo gausios
ne vien susitikimais su tau
tiečiais, bet ir su Bažnyčios va
dovais, politiniais veikėjais, Lie
tuvai teikiančių paramą organi
zacijų vadovais; ir visokeriopą
paramą ir brolišką pagalbą;
— Tėvams Pranciškonams už
jaukų namų židinį ir pastogę, už
pasitikimą, pagalbą i r jautrumą;
— Nekaltai Pradėtosios Mari
jos Seserims už patalpų kunigų
rekolekcijoms suteikimą, už se
minaro šeimos klausimais orga-

nizavimą, už nuoširdų patarnavimą ir geranorišką pagalbą;
Ačiū visiems lietuviams kunigam.s ir pasauliečiams, kurių
asmenyje sutikome nuoširdžius
brolius ir sesutes, tikrus savo
krašto patriotus. Ačiū Jums už
Jūsų maldas ir aukas mūsų reika
lui.
Telaimina Dievas Jus, Jūsų
darbus ir siekimus.

AIDŲ PAVASARINĖ LAIDA

POETO VYTAUTO
MAČERNIO SUKAKTIS

Iškilaus poeto Vytauto Mačer
nio gimimo 70 metų sukaktis
Lietuvoje buvo paminėta labai
iškilmingai. Minėjimai buvo
įvairiuose miestuose. Patys svar
biausi minėjimai buvo Žemaičių
Kalvarijoje, kur statomas jam pa
minklas.
Poetas
gimęs 1921 birželio
5. Minėjimas buvo birželio 8 ir
9. Lietuvių Rašytojų Draugija,
veikianti Amerikoje, irgi svarstė
galimybę surengti minėjimą.
Prieita išvados, kad minėjimą
galima surengti tik rudenį, nes
pavasarį buvo ir taip daug įvairių
renginių Kultūros Židinyje.

Šių metų Aidų Nr. 2 (pavasa
rinis) jau atspausdintas ir siun
čiamas prenumeratoriams. Jame
yra straipsniai Vytauto Lands
bergio, (jo kalba Oslo konferenci
joje), Daliaus Banevičiaus (Me
dicinos ryšys su religija), Vinco
Trumpos (Dr. Jonas Šliūpas —
aušrininkas), St. Goštauto (Octa
vio Paz kūryba), I. Skuodienės
(Geologija Lietuvoje), Br. Jero
nimo (apie Jurgį Ambrozijų
Pabrėžą), dr. Povilo Rėklaičio

(Augsburgo grafika apie Lietu
vą), Prano Zundės (apie min.
Kazį Bizauską), Andrea Brotto
(apie Čiurlionį), Be to, Bem.
Brazdžionio ir Octavio Paz poezija, apžvalginės aktualijos, 4
knygų recenzijos.
Numeris iliu
struotas Anastazijos Tamošai
tienės kilimų nuotraukomis. 84
psl. Aidų adresas: 361 Highland
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Pre
numerata — 20 dol. metams.

Vilkaviškio vyskupijos
apaštalinis administratorius
vyskupas Juozas Žemaitis

ATSTOVĖS TARPTAUTINĖJE
MOTERŲ ORGANIZACIJOJE

stovės. Kongresai būna įvairiuo
se miestuose.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija priklauso tarptautinei mo
terų organizacijai — General
Federation of VVomen s Clubs.
Ši tarptautinė organizacija ka
smet rengia savo didelius kon
gresus, kuriuose dalyvauja ir
Lietuvių Federacijos klubo at-

Šiemet toks kongresas buvo
birželio 7 - 10 dienomis Washingtone, DC. Kongrese daly
vavo ir keturios lietuvių klubų
atstovės: Aldona Pint.sch —
LMK Federacijos pirmininkė.
Ada Ustjanauskienė — Hartfor
do klubo pirmininkė, Salomėja
Valiukienė — New Haveno klu
bo atstovė ir dr. Marija Žukau
skienė, New Yorko klubo pirmi
ninkė.
Buvo plati kongreso progra
ma. Baigiamuose pietuose kiek
vieno klubo narė turėjo progos
ir pakalbėti ar atlikti kokį kitą
trumpą programos numerį. Lie
tuvės visada šią situaciją panau
doja lietuviškai informacijai, pa
pasakoja, kas dedasi krašte, kas
dabar svarbiausia, prašydamos
talkos, kad moterų klubai savo
plačioje veikloje neužmirštų
Lietuvos.
Pietų metu į visas delegates
kalbėjo LMK Federacijos pirmi
ninkė Aldona Pintsch. Ji savo lai
ką panaudojo Lietuvos reika
lams, atkreipdama dėmesį, kad
praėjusiais metais atrodė daug
didesnės nepriklausomytas vil
tys. o dabar padėtis pasidarė

Vilkaviškio dekanato dekanas
ir parapijos klebonas
kunigas Vytautas Gustaitis

VYSK. ŽEMAITIS PENNSYLVANIJOS
ČENSTAKAVOJE
Redakcija gavo nuotrauką ir
iškarpų iš The Mornin£ Call laik
raščio, kurio reporteris Hal Marcovitz aprašė vyskupo Juozo
Žemaičio apsilankymą Pennsylvanijos Čenstakavoje.
Aplankęs didžiųjų JAV koloni
jų lietuvius New Yorke, Chicagoje. Los Angeles, Clevelande
ir kitur, vyskupas pareiškė norą
susitikti ir su Pennsylvanijos lie
tuviais. Jis pasirinko lenkų Censtakovos vietovę, nes šiose apy
linkėse gyvena labai daug lietu
vių. Mišiose, kurias jis ten laikė,
dalyvavo apie 500 asmenų, tai
daugiausia ankstesnių lietuvių
angliakasių vaikai ir anūkai.
Reporteris rašo, kad, nepai
sant gilaus amžiaus, vyskupas
esantis labai žvalus, nors jam jau
87 metai amžiaus. Bet čia repor
teris suklydo, o gal tai ko-

Tėv. Juvenalis Liauba,
OFM, dabartinis Hamilto
no Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos klebonas, birželio 30
mini kunigystės 50 metų su
kaktį. Anksčiau jis yra buvęs
ir Brooklyno lietuvių pran
ciškonų vienuolyno vir
šininku. Sveikiname sukak
tuvininką. Vėliau — pla
čiau.

rektūros klaida, nes vyskupui
Žemaičiui dabar 65 metai — jis
gimęs 1926 m. Žinoma, tai ne
svarbu. Svarbu, kad autorius ki
tus dalykus tiksliai pateikė, ir
būtent surašė visą skaudžią Lie
tuvos ir lietuvių tautos istoriją
komunizmo laikais — žmonių
vežimus, persekiojimus, religi
jos ir tautinę priespaudą.
Dabar, kai Lietuva pasiskelbė
nepriklausoma ir kovoja už savo
teisęs įgyvendinti tą nepriklau
somybę, jai trukdo Maskva, kuri
reiškia įvairių pretenzijų — pir
miausia, ekonominių. Vyskupas
Žemaitis prašė laikraštininką,
kad jis parašytų, jog Lietuvai
šiuo metu labai reikalinga Ame
rikos pagalba, būtent, kad JAV
pripažintų Lietuvos vyriausybę
ir su ja užmegztų diplomatinius
santykius. Taip pat ir su Latvija

bei Estija. Kalbėdamas apie reli
gijos padėtį Lietuvoje, vyskupas
nurodė, kad šiuo metu Bažnyčia
atgavo savo teises ir stengiasi pe
reiti prie normalaus gyvenimo,
nors dar daug dalykų trūksta. Pa
vyzdžiui, jis suminėjo, kad reikia
atstatyti Vilkaviškio katedrą, ku
riai lėšų parinkti buvo vienas jo
šios kelionės į JAV tikslų.
Vyskupo vertėju buvo Lie
tuvių Bendruomenės veikėjas
St. A. Gečys, o informacijų įvai
riais klausimais teikė vyskupą
lydėję Vidmantas Rukšys ir Li
nas Kučas, padėję tvarkyti vy
skupo kelionę.
Reportažas
pailiustruotas
vysk. Žemaičio nuotrauka, jam
žvelgiant pro Čenstakavos ko
plyčios zakristijos langą. Nuo
trauka daryta Lisa A. Johnston,
The Moming Call laikraščio.

— L ’Osservatore Romano.
Vatikano dienraštis, birželio 6
d.. 128(39,766), pirmame pusla
pyje patalpino didžiulę Po
piežiaus nuotrauką ir straipsnio
pradžią “Marijos žeme, girdžiu
Tavo balsą... — pranešimai iš
Lomžos. Dienraščio antrame
puslapyje duodama pranešimas
apie lietuvių budėjimą prie par
lamento rūmų Vilniuje. Penktas
puslapis skirtas Lietuvai — Šv.
Tėvo kalba lietuviams, kardinolo
V. Sladkevičiaus sveikinimas
Šv.Tėvui, Lomžos vyskupo Juliusz Paetz kalba.
- Vytautas Landsbergis, Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkas, lankydamasis Prancū
zijoje, birželio 20 susitiko su
Prancūzijos respublikos prezi
dentu Francois Mitterrand. Su
sitikimo metu lyderiai aptarė po
litinę situaciją Lietuvoje, kelią į
nepriklausomybę ir besitę
siančias TSRS karines akcijas.
Pasak pirm. Landstargio. prez.
Mitterrand painformavo, kad
prieš kelias dienas Prancūzijos
vyriausybė užprotestavo prieš
Sovietų karinių pajėgų užpul
dinėjimus Lietuvos pasienyje.

— Naujai konsekruoti Lietu
vos vyskupai — Sigitas Tamkevičius ir Juozas Tunaitis —
plačiai paminėti Amerikos kata
likų savaitrašty je National Catholic Register birželio 16 d. nu
meryje. Paminima taip pat ir
Lietuvos padėtis bei keletas kitų
lietuvių, nukentėjusių nuo so
vietinio režimo.
— A. a. Klemensas Jūra, ilga
metis Brazilijos gy ventojas, su
laukęs 79 m. amžiaus, mirė
gegužės 27 Itanhaem. Velionis
buvo rašytojas, poetas, visuome
nininkas. Nuliūdime liko žmona
Regina, duktė Živilė Šelmienė
su šeima Toronte i« sūnus prof.
Rimgaudas.
— Diakonas Artūras Stanislo
vas Paulauskas, OFM, Lietuvos
naujosios kartos pranciškonas,
studijuoja Salzburge, Austrijoje,
teologiją ir birželio 29 bus įšven
tintas kunigu Liepos 15 jis at
vyksta į JAV aplankyti lietuvių
pranciškonų ir pailsėti.
— Kęstutis Stankevičius, at
vykęs iš Vilniaus, vadovauja Lie
tuvos informacijos centrui tandone. Su svečiu lamdono lietu
vius supažindino gegužės 12
Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos centro valdytas pirmi
ninkas E. Šova.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Lenktaitis, Fishkill. N\.
E. D. Barzovvskas. XV hite
Plains, N Y, B. Rutkūnas, Bayville. NY, J. Tamkevicz, Pittsburgh, PA. Užsakė kitiems: S
Milašius, Cleveland. OH — O
Mikulskienei. Cleveland. OH.
Sveikiname naujus skaity tojus ir
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko
prenumerata pirmiems metams
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams
sunkesnė, sudėtingesnė Pirmi
ninkė prašė visų klubų nares pa
veikti Amerikos prezidentą
Bush, vyriausybės narius, kad
nepasiduotų propagandai, ir kuo
greičiau pripažintų nepriklauso
mybę Pabaltijo kraštams.
Būdamos Washingtone. LMK
Federacijos klubų atstovės taip
pat aplankė Lietuvos atstovą
Washingtone — Stasį tazoraitį,
Jr

3001 WEST 59TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60629
PHONE: (312) 471-3900

Lietuviai esame viri —
Lietuvių Fonde ar esi?

USA.

uniniHiiis/< inmiminmiHiii
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio — aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pa
vardės = įnašų iš viso.
1991 m. kovo mėn.

2 x $10 Palionienė Sofija, $185; Tiškų Šeimos atm. įn., $435.
4 x $20 Amer. Liet. Inžinierių ir Architektų s-ga, Bostono
skyrius, $220; Bartašius Kazys ir Ida, $2,520; Mykolaitis Stasys
ir Veronika $120; Strasdas Zigmas ir Marta, $140.
1 x $22 Vydas Emilija atm. įn., $22.
4 x $25 Ambrazieius Vincas atm. įn., $605; Daukantas Bladas
ir Zuzana, $625; Petrauskas Steponas atm. įn., $440; Tomkutė
Milda, $125.
1 x $30 Noreikienė Marija, $400.
2 x $40 Dariaus ir Girėno Lit. mokykla, $1,430.72; Kontautas
Jonas ir Elena, $765. Bandzevįčius Kazimieras ir Ona (mirusi),
$1,550; Anysas Jonas atm. įn.: Anysienė Adelina, $455; Gurėnas
Bronius ir Marija, $1,400; Jakštas prof. Marija, $50; Krasauskas
kun. Rapolas, $225; Mačiulis KostasJr Lillian, $150; Vaišnys
Juozas ir Elona, $1,000; Valaitis Jonas ir Irena, $150; Zalubas
Romualdas, $325.
1 x $55 Šimonis Jonas ir Marija, $500.

1 x $60 X. $160.
37 x $100 Baksys Bronius, $400; Baras Pranas ir Vincenta,
$400; Bumeikis kun. Jonas atm. įn.: Morkūnas prel. Simonas,
$100; Chalmeta Alberto ir Lucina, $100; Cukuras Antanas atm.:
Cukurienė Janina, $200; Čyvas kun. Matthew, $2,700; Degutienė-Taunytė Arūnė: Kamantas Vytautas, $100; Degutis Arūnas:
Kamantas Vytautas, $100; Degutytė Indrė: Kamantas Vytautas,
$100; Gary Simon ir Betty, $200; Karoblis dr. Vytautas ir Antanina
(mirusi), $8,200; Klova Vincas, $3,600; Kontautas Feliksas, $350;
Kontrimas Bagdonas atm. įn.: Shatas R. O. ir G. M., $100; Kuncaitis Juozas (miręs) ir Elena, $1,750; Lithuanian-American Sočiai
Club of Springs Hill Florida, $100; Lockvvich Anne M., $100;
Lukienė Liusė Regina atm. įn.: Lukas Jonas, $1,085; Marks
Janina, $500; Marma Benadas atm. įn.: Naumanas Ona, $325;
Milvydas Juozas atm. įn.: Milvydienė Marija, $400; Norris Nina,
$300; Pabedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $1,000;
Paskųs Alfred atm. įn.: Paskųs John, $100; Pelešynas kun.
Steponas atm. įn.: Morkūnas prel. Steponas, $100; Petronienė
Rozalija,$100; Petukauskas Vladas ir Albina, $100; Pileckas Anthony, $100; Rociūnas Vacys ir Ona, $500; Sereičikas Feliksas
ir Eleonora, $300; Šlajus Juozas ir Bronė, $600; X, $1,300; X,

1 x $125 Makutėnas Kunigunda atm. įn.: Lfthuanian-American Society $100, Peters Edward $25, $145.
2 x $150 Piežinis Alfonsas atm. įn.z Turkevičienė Teresė,
$150; Vyšniauskas Jonas, $600. ,
1 x $152.96 Stukas Albinas, $300.
7 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $800; Ambražiūnas
Adomas ir Eugenija, $600; Cibas Edmundas atm. įn.: Cibas
Stanislava, $1,210; Gaižauskas Bronius ir Kleopą, $800; X, $1,200;
Židžiūnas Vladas ir Marija, $1,000; Simaitis kun. Kazimieras,

1 x
2 x
dalyviai,
dalyviai,

$400 Stančikas Bronius ir Mikalina, $1,000.
$450 Landsbergis prezidentas Vytautas: suvažiavimo
$450; Sladkpvičius kardinolas Vincentas: suvažiavimo
$450.
/

1 x $925 Nemickas Romualdas atm.: Giannotti Victor $300,
Cardiac Arrhythmia Consultants $200, Cretios dr. Angelo $100,
drs. Naffah & Saab $100, dr. P. N. Sompalli $100, Brasas P. $30,
Šurka R. $30, Varnas Ignas $30 ir 3 kt. asm., $3,085.

Varšuva, Helsinkis.
Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į
BALT1C TOURS . 77 Oak St., Sulte 4 • NEWTON, MA 02164.
Tol. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781
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$50, Stukas Albinas $50, Vėbiaitis Julius ir Irena $50, Audėnas
Vladas $40, Skripkus dr. Stasys $40, Budnikas Vaclovas ir Ona
$30, Lukas Bronė $30, Šilas Bruno $26 ir 9 kt. asm., $1,195.

2 x$1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas

ir Jadvyga, $10,000; X, $6,500.
1 X $4,000 šuopys Jonas ir Elfriedė, $11,000.
S*

4 x $1,000 Kašuba Angelė atm.: Kašuba Antanas, $2,000;
Peters Bronislava, $1,000; Vaitaitis Henry Vytautas, $1,000; Vai
taitis Kostas ir Karolina atm. įn.: Vaitaitis Henry, $1,000.
11 viso $11,090.00.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.IV.30 pasiekė
5,246.971 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
meną, kultūrą ir jaunimą 2,787,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais
gauta 1,536,834 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto (palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

$20,119.96

1991 m. balandžio mėn.
1 x $5 Reventas Antanas atm., $1,530.
1 x $8 Navickienė Natalija, $108.
1 x $20 Charles Thomas, $20.
2 x $25 Matasavage Vincent, $125; Santvaras Stasys atm.
įn.: Augonis Stasys, $25.
1 x $35 Šnapštys Marijonas atm.: įm. 3 asm., $1,037.
6 x $50 Landsbergis prez. Vytautas: .Kilius Povilas, $500;
Lietuvių Padėkos Paminklo fondas: VI. KutpąvičiusirO. Statkus

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

atminimui, $7,000; Punkris Edvardas atm. įn.: Punkris Marijona,
$550; Sladkevičius kard. Vincentas: Kilius Povilas, $500; Urbutis
Algimantas ir Dalia, $250; Žygas Juozas, $250.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiama lietuvybė.

1 x $80 Armalis Adolfas (miręs) ir Genė, $1,200.
1x $90 Čyvas Juozapas atm. įn.: Čyvienė Genė, $290.

i

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs —
Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenhaga,

Loreta atm. įn.: Adienė Julija $100, Bogušas Teklė $100, $200;
Gelažius Vladas ir Marija, $400; Gerulis kun. Eugenijus ir Valė,
$410;. Krasauskas Mečys ir Elena, $1,600; Liaukys Justinas ir
Elena, $3,700; Lungys Steponas atm. įn.: Lungienė Emilija, $445;
Mikaila Jurgis ir Regina, $1,400; Stanelis Pranas ir Stasė, $1,200;
Toliušis Andrejus atm. įn.: Toliušis prel. Kazimieras, $200.
2 x $300 Gruzdys Antanas ir Vanda, $1,500; Janušauskas
Vladas, $300.
2 x $500 Jankauskas Pranciškus ir Kazimiera atm. įn.: duktė,
$2,000; Rask-Raščiauskas Walter, $500.
1 x $795 Jankūnas Kazimieras atm.: Covalesky dr. Bemard
$200, Bitėnas Rimas $50, Čiurlys Kazys $50, Lanys Petras ir Ona

1 x $670 Butkus Jonas (miręs) ir Elena, $1,000.
1 x $800 Korzonas Edmundas ir Gabrielė, $1,000.

NAUJA KNYGA

Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 .įvairių maršrutų

$250.
10 x $200 Aleksonis Tadas ir Česlovą, $300; Asanavičiūtė

5 x $500 Didžiulįs Vytautas ir Jadvyga, $1,500; Russas Jokū
bas ir Pranciška atrti. įn.: Russas Alfred V., $2,500; Tamulienė
Ružena atm. įn.: Svotelis A. ir M. $100, Anysas J. ir D. $50, Svo
telis R. ir I. $50, Kummell L. $30, Karaitis V. ir G. $25, Kavaliūnas
D. ir L. $25 ir 13 kt. asm., $500; Vilutis Mr. and Mrs. Matt, $500;
Žitkus Edvardas atm. įn.: Žitkus Pranas ir Janina, $2,300.

Simonas, $100.

KELIONĖS J LIETUVĄ

Ona, $100; Jocienė Jusefa, $100; Juozapavičius Stasys, $200;
Kasa Lithuanian Federal Credit Union (St. Petersburg), $650;
Kulbokas Vladas ir Veronika, $800; Mačionis Antanas Ir Irena,
$500; Radvenis Gailė Ona, $100; Reikenis Richard, $100; Slavin
skas Eugenijus ir Irena, $100; Toliušis prel. Kazimieras, $200;
Toliušis Tadas atm. įn.: Toliušis prel. Kazimieras, $200; Urbonas
Aleksas ir Bronė, $200; Urbonas Vacys ir Stasė, $1,200; Urbšaitis Jonas atm. įn.: Urbšaitis Kazys ir Stasė, $100.
1 x $112 Dambrava Gintaras ir Pamela, $112.
2 x $125 Jančauskas Povilas ir Stasė, $875; Pažiūra
Lionginas atm.: Pažiūraitės Austė ir Gintė $100; Kutkus Vytautas
$25, $225.
1 x $145 Strijauskas Jonas atm. įn.: Strijauskienė Adelaida,

$1,600.
2 x $250 Jankauskas Pranciškus ir Kazimiera atm. įn.: įm.
duktė, $1,500; Rimkus dr. Kazimieras ir Aldona, $2,100.
3 x $300 Kliorys Petras ir Jadvyga, $1,000; Remienė Mari
ja, $2,300 Zubrickienė (Kregždytė) Agutė atm. įn.: Kredys Juozas,
$300.
/

$200; Yesukevich Mary, $100; Wright Keblerytė Genovaitė:
Kebierienė Anelė, $100; Žitkus kan. Kazys atm. įn.: Morkūnas prel.

1991

16 x $100 Binkis Edvardas ir Anastasia, $100; Čibiras kun.
Krištapas atm. įn.: Čibiras Jeronimas, $100; Eringis Vytautas ir

Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modem
Lithuanian išleistas nauja laida.
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtų tekstų 4 kasetės, —
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00.
Vlado Kulboko naujausia kny
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama
Darbininko
administracijoje.
336 psl. Kaina $8.00, plius per
siuntimui $1.50.
Dr. Konstancijos Paprockaitės-Simaitienės knyga Moteris su
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kėii na 20 dol., persiuntimui pridėti
2 dol.
Jono Damausko Lietuvos bei
lietuvių krikštas ir 1387-ji metai.
Išleido Vydūno fondas, Chicago.
1991 m. Kaina 15 dol. Persiunti
mui pridedama 2 dol. Galirha
gauti Darbininke spaudos»-kioske.
Lietuvos žemėlapis (J. An
driaus) didelio formato, gauna
mas Darbininko administracijo
je. Kaina su persiuntimu 12dof

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.
Nauja knyga gauta Darbinin
ko administracijoje. Jos autorė
Ava Saudargienė. Knyga vadi
nasi — Anapus Horizonto, Au
stralijos apysakos. Knyga turi
188 puslapius. Sudėta 19 pasako
jimų. Išleido Nidos Knygos Klu
bas Londone 1989 m. Kaina
,12.50 dol. Knygos persiuntimui
pridėti 1 dol.

PIRŠLYS IEŠKO GYVENI
MO DRAUGĖS — lietuvaitės
— merginos — našlės — drau
gės/ arba motinos su maža mer
gaite, arba “single parent”, kuri
galėtų gyventi kartu ir prižiūrėti
senesnio amžiaus žmones ir jų
namus, jų turtą, sveikatą ir slau
gyti ligoje “Senior Citizens”.
Gali kreiptis gyeną Amerikoje,
Kanadoje, Lietuvoje ar kitur.
Kreiptis: Joseph Lugan c/o John
Conwood, P. O. Box 21270, Jamaica, NY 11421, USA

Duok Darbininką paskaityti
tiems, kurie jo neprenumeruoja, paskui paragink užsisakyti.

sekmadienį, liepos 28 d.

N.ek-.Rr, Marijos šešetų
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
- Lietuvių susiartinimo šventė
11:00

Pagrindinis celebrantas
ir pamokslą sakys
12:00

?

DEXTER PARK
PHARMACY

10

Wm. AnastasL B. S.

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

296-4130

ŠVENTOS MIŠIOS

Vyskupas Paulius Baltakis
PIETŪS, pramogos

3:00
4:00

Neringos stovyklautojų PROGRAMA
šv. VALANDĖLĖ už Lietuvą

4:45

Didžiosios loterijos laimėjimai

Atvykite pabendrauti* pasidžiaugti!
Pasikvieskite ir savo draugus!

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASĄ
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE:
CHICAGO):

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

2615 W. 71st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., HickoryHilIs, IL60457, 708-598-1333

FLORIDO):

400 70thAvė.,St.PetersburgBeach,FL33706,

DETROITE:

24060W.9MileRd.,Southfield,MI48034,

VVATERBURY:

718-441-6401

813-367-6304

313-350-2350

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

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

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

HENRIKĄ SAVICKĄ AMŽINYBĖN PALYDINT
Prieš penkerius metus, t. y.
1986 lapkričio 29 Philadelphijos
lietuviai iškilmingame renginyje
pagerbė Philadelphijos “Ben
druomenės Balso” radijo siuntų
darbuotoją Henriką Savicką, ati
davusį šios bendruomeninės in
stitucijos darbui net 32 metus,
tuo laiku skaičiuojant, daugiau
nei pusę savo amžiaus.
O štai nepraėjus nuo to nuo
taikingojo vakaro penkmečiui, š.
m. birželio 5 ilgokos ligos kan
kintą
Henriką
Savicką į
amžinybę išsikvietė mirties an
gelas. Birželio 10 iš Šv. Andrie
jaus bažnyčios jo palaikus gausi
gedulo procesija palydėjo į
Bensalem Prisikėlimo kapines
amžinajam poilsiui. Po kunigo
Sakalausko maldų ir “Bendruo
menės Balso” koordinatorės J.
Dantienės jautrių atsisveikinimo
žodžių, visi palydėjusieji sugie
dojo “Marija, Marija...”
A. a. Henrikas Savickas buvo
gimęs 1924 balandžio 5 Skaud
vilėje. Tauragės gimnaziją baigė
1944-ųjų pavasarį ir tą pačią va
sarą, raudonosiom ordom begrįžtant į Lietuvą, jis pasitraukė
į Vokietiją.
Vokietijoje aktyviai reiškėsi
jaunimo veikloje, ypatingai
skautuose, prie kurių priklausė
nuo gimnazijos pirmųjų klasių.
1950 pradžioje atvyko į JAV' ir
apsigyveno Philadelphijoje, pel
nydamas “duoną kasdieninę
staliaus amatu, išmoktu jau čia.
Buvo nevedęs, tačiau nebuvo

Jo ilgokos ligos metu, bičiuliš
ką nuoširdumą rodydami, dau
giausia juo rūpinosi Vytautas
Matonis, Gediminas Dragūnas
ir Vladas Bagdonavičius. Jie sut
varkė ir jo laidojimo reikalus. R.

Atvykę į Bostoną dalyvauti
tragiškojo Birželio minėjime,
Vilkaviškio vyskupas Juozas
Žemaitis ir jo palydovas kun. Vy
tautas Gustaitis birželio 15 vaka
re susitiko su apylinkės lietu
viais. Svečius pristatė Šv. Petro
parapijos klebonas kun. Albertas
Kontautas.
Vysk. Žemaitis savo kalboje
apibūdino Lietuvos kančių kelią,
stiprėjantį žmonių tikėjimą, sie
kiant atgauti pilną nepriklauso
mybę. Kun. V. Gustaitis kalbėjo
apie Vilkaviškio katedros atstaty
mo planus, vaikų ir jaunimo katechizavimo problemas. Svečiai
dėkojo Amerikos lietuviams už
šiltą priėmimą ir dėmesį.
Susitikimą Lietuvių Piliečių
Klube organizavo Birželio mi-

Henrikas Savickas

vienišas: jį matėme visur, kur tik
lietuviai būriavosi. Jungėsi jis į
įvairius organizacinius vienetus.
Veikė su skautais, priklausė LB,
vaidino A. Gaigalo vaidintojų
trupėje, dainavo muziko V. Ma
tomo suorganizuotame vyrų ok
tete, o nuo 1954 tuometinio
"Bendruomenės Baiso“ vadovo
Balio Raugo pakviestas, pradėjo
ruošti šios Philadelphijos lietu
vių radijo valandėlės programas,
įsijungdamas į redaktorių kolek
tyvą. Nuo 1972 jis perėmė šios
radijo programos vadovavimą.
Likęs vienas, kartkartėmis pa
sikviesdavo atskirus asmenis pa
ruošti kultūrinio pobūdžio tek
stus.

nėjimo komitetas, pirm. Brutenis Veitas. Kavutę ir užkandžius
paruošė Baltijos tunto tuntininkė Jūratė Aukštikalnienė ir
Bostono ateitininkės, ats. Stasė
Cibienė.

Mišios už Lietuvą
Birželio 16 d. 4 vai. popiet Šv.
Kryžiaus katedroje iškilmingo
mis pamaldomis “Už Lietuvą,
nenugalėtą tikėjime ir viltyje ,
buvo paminėti 1991 m. birželio
trėmimų 50-oji sukaktis, Kruvi
nojo Sekmadienio ir dabarties
dramatiniai įvykiai Lietuvoje.
Mišias koncelebravo Bostono ar
kivyskupas kardinolas Bernardas
Law, pamokslą paskyręs lietuvių
tautos pasišventimui ir pasiauko
jimui kovoje už nepriklausomą
ateitį. Vysk. Žemaitis savo žodį
skyrė 50-oms metinėms nuo Lie
tuvos genocido pradžios. Mišias
dar koncelebravo kun. Vytautas
Gustaitis, kun. Albertas Kontau
tas. Patarnavo Šv. Jono semina
rijos seminaristai, dalyvaujant
Naujosios Anglijos lietuvių para
pijų klebonams, kunigams ir vie
nuolijų atstovams. įžanginėje ir
užbaigiamojoje
procesijose
drauge su dvasininkais žengė
skaitovai, aukų nešėjai, organi
zacinio komiteto nariai, Šv. Pe
tro parapijos ir Lituanistinės mo
kyklų mokiniai, tautinių šokių
grupės “Sambūris” šokėjai, tau

tiniais drabužiais, nešini degan
čiom žvakėm ir tautinėm juostom. Lietuvių giesmes giedojo
solistės Veronika Bizinkauskaitė-Cote ir Lydia Rajūnas, prita
riant jungtiniam parapijų chorui;
muzikinis vadovas kun. V. Valkavičius. Vargonais grojo dr. Vy
tenis Vasyliūnas, solo trompete
atliko Stephen Keville.
Šv. Rašto skaitymus skaitė Ju
lius Spakevičius ir Irena Eivienė, intencijas perskaitė Li
tuanistines mokyklos mokslei
viai. Aukas nešė asmenys, išgy
venę ir išsigelbėję nuo trėmimų,
kurių šeimų nariai žuvo tremty
je, persekiojamos Bažnyčios at
stovai, išeivijos atstovai, palai
kantys glaudų ryšį su kovotojais
Lietuvoje.
Surinktos aukos skiriamos
Lietuvos Bažnyčiai, ypač Vilka
viškio diecezijai, ir Katalikų Re
liginei Šalpai. Po komunijos, So.
Bostono Šv. Petro parapinės mo
kyklos mokinės atliko s. Gelestine Stakutis ir Alice Ruseckas pa
ruoštą tautinio šokio inscenizaci
ją, skambant Maironio “Kur
bėga Šešupė . Pagal lėtos melo
dijos taktą į orą pakildavo mer
gaičių rankos, iškeldamos žaliuo
sius vainikus, perpintus tri
spalvėm juostelėm, nevystan
čios jaunystės ir atminties sim
boliais. Visų širdys susijungė
maldoje už Lietuvą, jos praeities
kančių atminimą, sunkią dabar-

ties kovą ir viltingą, laisvą ateitį
Šias pamaldas rengiant, daug pa
sidarbavo komitetas, kuriam va
dovavo Brutenis Veitas, jo pava
duotojas Aleksandras Akulė, lie
tuvių apostolatui koordinavo
klebonas kun. A. Kontautas, ižd.
K. Bačanskas, sekr. s. E. Glineckis ir S. Cibienė, muzikos vad.
kleb. kun. V. Valkavičius, s. Celestine Stakutis ir Alice Rusec
kas, finansų komitetas: Ant Ja
nuška, Vikt. Kubilius, Br. Paliu
lis, paruošimai: Jūratė Aukštikal
nienė ir Joseph VVhite, konsul
tantai: Aid. Lingertaitienė ir
Gint. Čepas, spauda : E. Ka/laitė ir L. Žiaugrienė.
Vilniaus Dailės instituto architektas-dailininkas Ant. Na
vickas apipavidalino katedros
vidų. Kairėje pusėje prie alto
riaus iškilo lietuviška koplytėlė
su įmontuotu Rūpintojėlio vi
tražu. \ ietoj gėlių žuvusiems at
minti iš abiejų koplyčios pusių
“išdygo dvi pušelės, primena
nčios Sibiro taigą. Sakyklą puošė
tautinės juostos ir Ribokienės
rankų audeklas su Marijos atvai
zdu. Centrinės galerijos kolonos
iš abiejų pusių buvo papuoštos
Vyties herbais, o prie išėjimo —
nuleistos Lietuvos vėliavos, per
rištos juodais kaspinais. Special
iai papuoštas ir apšviestas buvo
katedroje įmūrytas Kašubus kri
kščionybės 600 metų medalis.
L.Ž.

Mielam Dėdei

Liaudies teatro pionieriui

JONUI AVIŽ1ENIUI
mirus Los Angeles mieste gegužės 15 d., anksčiau
gyvenusiam Jersey City, NJ, nuoširdžią užuojautą
reiškiame jo seseriai — mūsų tetai Magdalenai Ba
rauskienei, Mykolui Barauskui, pusseserei Rymantei
ir pusbroliui Stasiui su šeima.

Vers dienom naktim Tavęs ieškosiu,
Barsiu rūsčią savo dalią, —
Niekur, niekur aš Tavęs nerasiu.
Mano žemių žiedeli, mano Staseli...

S r u o g i n i ų šeima

A. A.
JUOZAPUI JAGĖLAI
mirus, dukrą Nijolę Šalčiuvienę, sūnų Algį su šeimo
mis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona Sulaitienė
Dantonas ir Mirga Sulaičiai

(Iš St. Santvaro Baudų)

PADĖKA

pajėgsiu, nes tikrai sunku tokią valandą kiekvienam
atskirą padėkos žodį surasti, tad kreipiuosi j Jus vi
sus, brangūs draugai, šiuo viešu spaudos žodžiu.
Nuoširdžią padėką reiškiu kun. klebonui A. J.
Kontautui, kun. A. Baltrašiūnui, komp. J. Kačinskui ir

A. A.
ONAI RAUBIENEI

ONAI RAUBIENEI

Jau antras mėnuo, kai mano mylimas vyras Sta
sys Santvaras guli kapuose, o jautrūs užuojautų
žodžiai vis dar mane lanko. Labai norėčiau visiem
bičiuliam asmeniškai padėkoti, bet vargu tai padaryti

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui Jonui,
sūnums Vytui ir Rimui su šeima.

mirus, jos vyrui Jonui, sūnums Vytautui ir Rimui reiš
kiame gilią užuojautą.

Liuda Bandžiukienė ir
sūnus Algis Bandžiukas

Vanda ir Stasys Karmazinai

į

solistui B. Povilavičiui už religines apeigas ir velionio
palydėjimą j kapines.
Už gražias atsisveikinimo apeigas dėkinga dr. J.
Gimbutui, rašytojui L. Lėtui, atvažiavusiem iš NY, Ste
fai Gedgaudienei iš Clevelando, G. A. Kupčinskams
ir R. Petrutienei.
Padėka laidotuvių direktoriui J. Casper už rūpe

stingą patarnavimą laidotuvių metu ir po jų, kuris leng
vino mano kitus rūpesčius.
Mano didžios nelaimės metu jautrūs buvo Bosto
no lietuviai, kurie prie karsto padėjo daug gėlių, aukojo šv. mišioms, kaip įmanydami mane ramino ir guodė,
gausiai lankė koplyčioje ir palydėjo j kapus. Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos Bostono skyrius ir ponios
po laidotuvių parengė priešpiečius. Bostono ir kitų
miestų visuomenė gausiai aukojo fondui “Auka Lietu
vai” ir Tautos Fondui. Už visą tai Jūs visi priimkite
mano nuoširdžiausią ir giliausią padėką.

A. A.
ONAI RAUBIENEI

mirus, vyrui Jonui, sūnums Rimui su šeima, Vytautui,
seseriai Anelei su šeima, broliams Edvardui ir Romui
su šeimomis, reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.

mirus, vyrą Joną, sūnus Vytautą, Rimą su šeima, se
serį Anelę, brolius Edvardą, Romą su šeimomis ir ar
timas gimines giliai užjaučiame liūdesio valandoje ir
kartu liūdime.

Stasė, Petras, Algirdas su šeima,
Rolandas ir Vytautas Rusimai

A. A.
ONAI RAUBIENEI

ONAI RAUBIENEI
Floridoje mirus, jos vyrą Joną, sūnus Rimą ir Vytautę,
gimines Lietuvoje bei visus artimuosius užjaučiu ir
drauge liūdžiu.

i)o na ta s Ozas

mirus, vyrą Joną, sūnus Vytą ir Rimą bei kitas gimines
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kazys, Sofija ir Vilija Butkui
Liuda Kulikauskienė
Edmundas ir Vytautas Vaičiuliui

te

j

A. A.
ONAI RAUBIENEI

šiem pažįstamiem, kurie vienokiu ar kitokiu būdu
mane tą rūsčią valandą prisiminė.
Sunkiausia man padėkos žodį surasti: E. St. Ba
rams, R. J. Bagdonams, Ašiai Dauguvietytei, G. A.
Diržiams, V. Z. Gaveliams, dr. J. Gimbutui, A. J.
Kučiūnams, I. Č. Mickūnams, V. J. Rūteniams ir jų

Antanas Mičiulis
Juozas Belieka*

i

Už šv. mišias ir surengtą prisiminimą mano vyro
velionio Stasio Santvaro nuoširdi padėka kun. G. Kijauskui, Baliui Gaidžiūnui, Clevelando draugams ir vi
suomenei.
Jautrūs užuojautos žodžiai man buvo pareikšti
spaudoje, laiškuose ir telegramose. Nepamiršo velio
nio ir Lietuva, kur jis buvo paminėtas per radiją, tele
viziją ir spaudą. Taip pat ir rašytojai, kurie lankėsi
mūsų namuose. Dėkoju visiem, visiem draugam, vi-

A. A.
ONAI RAUBIENEI

ONAI RAUBIENEI
J

mirus, jos vyrą Joną, sūnus Rimą ir Vytautą bei visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Šilhajorių šeima

Į

dukrai M. Primaverai, I. A. Sprindžiams, S. V. Valiu- I
kams, T. Vasiliauskienei ir jos dukrai S. Kimbraugh, I

mirus, jos vyrui Jonui, sūnums Vytautui ir Rimantui
su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Eugenija Donohue su šeima

l

S. D. Šatams, adv. dr. M. Šveikauskienei ir L. V. Ziau-

grams,kurie ilgus mėnesius kasdien dalinosi mano
rūpesčiu, mano nuotaikom, mano baime, kurie visą
Stasio ligos metą mus guodė, lankė, skambino, siuntė
gėles, visaip rėmė ir mano tikėjimą bei viltį stiprino.
Brangūs bičiuliai, su giliausiu nuoširdumu tariu Jums

dėkui, dėkui.
Mano vienatvė neapsakomai didelė, nyki ir liūdna.
Jūsų visų užuojauta man padeda toliau gyventi.

Alė Santvarienė

ONAI RAUBIENEI
mirus, jos vyrui Jonui, sūnums Vytautui, Rimantui su
šeima ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojau

tą ir kartu liūdime.

Gražina ir Petras Bartkai
Julija Petrėnienė

A. A.
ONAI RAUBIENEI
mirus, vyrui Jonui ir sūnums Rimui su šeima, Vytau
tui, ilgamečiams Lietuvių Atletų Klubo nariams ir klu
bo bingo talkininkams, reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Atletų Klubas

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

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

341 Highland Blvd.
Brookiyn, N.Y. 11207

Pranciškonų spaustuvė vasa Darbininko skaitytojų dėmesiui
ros atostogoms bus uždaryta nuo
Prašome atkreipti dėmesįį pa
liepos 1 d. iki liepos 21 d. Prieš- vardžių lipinukus! Ten dešinėje
atostoginis Darbininkas išeis lie pusėje nuo pavardės jau baigia
pos 5-tos dienos data. Po atosto ma sudėti j kompiuterį data,
gų Darbininkas išeis liepos 26- kada skaitytojo prenumerata bai
tos data.
giasi. Pvz., jei prie pavardės at
spausta
05/31/91, tai reiškia, kad
Vysk.
Pauliaus Baltakio,
OFM, artimiausios veiklos ka Jūsų prenumerata pasibaigė gelendorius: birželio 23— Birmin- gūžės 31 d. Tokius skaitytojus
gham, N Y, birželio 24 — Roche- prašome nelaukiant atskiro para
ster, NY, birželio 25 - 26 — ginimo atsilyginti už prenume
Montreal, Quebec, Canada, ratą. Pašto taisyklės reikalauja,
birželio 28 - 29, Toronto, Ont., kad laikraštis nebūtų siuntinėja
Canada, birželio 30 — Hamil- mas skaitytojams, kurie iš anksto
ton, Ont., Canada, liepos 2-3 neužsimoka prenumeratos. Da
bar, kai daugumos skaitytojų
— Washington, DC.
Vysk. Juozas Žemaitis, Vilka prenumeratos baigimosi data jau
viškio vyskupijos administrato sudėta į kompiuterį ir kiekviena
rius, lydimas kun. Vytauto Gus me lipinuke atspaudžiama, pašto
taičio, Vilkaviškio klebono ir de inspektoriams labai lengva savo
kano, viešėjo JAV nuo gegužės taisykles kontroliuoti. Prašome
9. Aplankę daugelį lietuvių kolo visus skaitytojus, kurie iš anksto
nijų, dalyvavę įvairiose iš neužsimokėjo prenumeratos, tai
kilmėse, o vysk. Žemaičiui taip neatidėliojant padaryti.
Administracija
pat pravedus lietuvių kunigų re
kolekcijas Putname, svečiai
Kun.
Jonui
Pakalniškiui
birželio 22 per New Yorką išvyko
sėkmingai padaryta kojos opera
į Lietuvą. Svečiai dėkingi vi
cija, ir jis jau grįžo į Apreiškimo
siems, juos priėmusiems ir auko
parapijos kleboniją.
jusiems Vilkaviškio katedrai at
statyti.
Romas Šidlauskas, iš Rich-

Daiva Kezienė ir Rūta Virkutytė, kaip lietuvių atstovės,
birželio 17 buvo pakviestos daly
vauti kongr. G. Ackerman rinki
minės akcijos pobūvyje Silver
Cup studijos salėje, Long Island
City. Kalbėjo Clair Schulman,
Queens County prezidentė,
kongr. Tom Menton ir pats
kongr. Ackerman. Po to vyko
vaišės ir pokalbiai.

“ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO
PRODUKTAI bus pristatyti
Jūsų nurodytu adresu bet kur
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv.
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė
persikų, 4 sv. valg. druskos,
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz.
pupelių kavos, 12 oz. kakavos.
Pilna kaina $100.00. Kreiptis:
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457.
Telef. 708 4,30-8090.
BUTAI IR NAMAI
geriausiuose Brooklyno
rajonuose nuomai ir
pardavimui.
HOMES R’ BEAUTIFUL
REAL ESTATE
(718) 435-4343
Lietuviškai kalba Feliksas.

mond Hill, NY, sunegalęvęs šir
dimi, buvo paguldytas ligo
ninėn. Dabar jau sveiksta ir
stiprėja. Dėl ligos turėjo atšaukti
ir savo kelionę į Lietuvą.
Jim Florio, New Jersey gu
bernatorius, paskelbė birželio
14-ąją Baltic Deportations Commemoration diena, kviesdamas
nevvjersiečius prisiminti komu
nistinės priespaudos kankinius ir
aukas.

Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964

ORGANIZUOJAMAS
AUTOBUSAS
J PUTNAMĄ
Pasamdytas autobusas į Putnamą, į seselių ruošiamą susiar
tinimo šventę — pikniką, kuris
bus š. m. liepos 28 d.
Autobusas nuo Marijos Shalins laidojimo namų išvyks liepos
28 d. 6:30 v. r. Jei būtų pageida
vimų, tai autobusas užsuktų į
Kultūros Židinį, paimti keleivių.
Kelionė į abi puses 25 dol. Regi
struotis pas Marytę Shalins tele
fonu 718 297 - 2244. Vietos
užtikrintos tiems, kurie iš anksto
susimokės ir gaus bilietą.,
Seselės visų nuoširdžiai lau
kia. Paremkime jų darbus.
Autobusas grįžta tą pačią die
ną. Iš Putnamo išvykstama 5 v.
popiet.

Tėv. Leonardas Andriekus,
OFM, birželio 29 išvyko į Kana
dą. Tėv. Juvenalio Liaubos,
OFM, kunigystės 50 metų iš
kilmėse Hamiltone pakviestas
kalbėtoju.
Dariaus - Girėno skridimo su
kakties minėjimą liepos 20 d.,
šeštadienį, rengia Dariaus ir
Girėno Paminklo komitetas ir
Lietuvių Darbininkų Draugijos
7 kuopa, Lituanica aikštėje, prie
paminklo didvyriams. Pradžia 3
vai. Programa bus pranešta
vėliau.
Broniaus Nemicko rašinyje
“Vlikui stinga atsakomybės”, tilpusiame Darbininko Nr. 25, nu
rodant Lietuvos Respublikos
LMK Federacijos New Yorko
Aukščiausiosios Tarybos rinki
klubo susirinkimas prieš vasaros
mų datą, įsibrovė netikslumas.
atostogas bus birželio 29, šešta
Vietoj 1989 m. kovo 26 d., turi
dienį, 3:30 v. popiet pas klubo
būti 1990 m. kovo pirmosiomis
narę Jadvygą Laucevičienę, 88 dienomis.
17 77St., Woodhavene, NY.Pir
NY Liet. Atletų Klubo pikni mininkė prašo visas nares daly
kas rengiamas ne birželio 29,
vauti. Bus padarytas pranešimas
šeštadienį, bet birželio 30, sek apie GFWC suvažiavimą, kuris
madienį, 1 v. popiet Vebeliūnų buvo Washingtone ir kuriam da
sodyboje, 304 Bayville Rd., Lat- lyvavo pirmininkė dr. Marija
tington, L.I. (Žiūr. skelbimą). Į Žukauskienė.
pikniką iš Woodhaveno eis auto
NY Lietuvių Dailininkų Są
busiukas. Kas norėtų juo važiuo
ti, skambinti Algiui Jankauskui junga rudens parodą rengia spa
lio 12 - 13 Kultūros Židinyje.
.718 849 - 2260.
Ona
Raubienė-Baliūnaitė, Apie tai praneša Sąjungos pirmigyvenusi Seminola, FL, sunkiai pinkas dail. Juozas Bagdonas.
sirgusi, mirė birželio 19, trečia
New Jersey organizacijos:
dienį, 5:40 v.v. Paliko vyrą Joną,
sūnus Vytą ir Rimą, brolį ir kitas New Jerseans for Baltic Freegimines. Anksčiau jie ilgus me dom ir Americans for an Indetus gyveno Woodhavene, vyras pendent Lithuania ryšium su
Jonas aktyviai dalyvavo lietuvių Baisiojo Birželio minėjimu, pa
Atletų Klubo veikloje, į Floridą rengė ir išleido informacinį la
buvo išsikėlę prieš keletą metų, pelį ir paskleidė jį plačiai tarp
kur jau gyveno jų artimi bičiuliai amerikiečių. Lapelis pavadintas
Jonas ir Birutė Mikalauskai.
Joint Operation Baltic-Shield.
Vyskupas Thomas V. Daly va Amerikiečiai kviečiami skam
dovauja Brooklyno ir Queens binti į Baltuosius Rūmus ir
diecezijos parapiečių išvykai į prašyti prezidentą Bush, kad jis
Romą, kur birželio 28 d. pk>- savo susitikime su Gorbačiovu,
piežius Jonas Paulius II įvesdins pareikalautų, kad Sovietų ka
naujai paskirtuosius kardinolus. riuomenė būtų atitraukta iš Pa
Jų tarpe bus ir Philadelphijos ar baltijo ir kad Pabaltijo nepriklau
kivyskupas Anthony Bevilacąua, somybės klausimas būtų jų susi
gimęs ir augęs Brooklyne ir čia tikimo darbotvarkėje.
buvęs augziliaru vyskupu, i

Muzikantas, baigęs konserva
toriją, turįs gausų repertuarą ir
ilgametę patirti pramoginės mu
zikos atlikime, groja akordeonu,
tūba, klavišiniais instrumentais.
Jeigu kam reikalinga muzika
pobūvių, piknikų, jubiliejų, ve
stuvių ar kitomis progomis, gali
ma kreiptis telef. 718 981 - 5848.

Joyce Teatras skelbia Lietuvos teatro spektaklius. Teatras
yra 19 St. ir 8 Avė, Manhattane, NY. Nuotr. V. Maželio

Bronius Sutkus, Vanda Sut
kuvienė ir p.
Remezienė
birželio 16, sekmadienį, važiuo
dami į Apreiškimo parapijos
bažnyčią vienuoliktos valandos
pamaldoms netoli savo kelionės
tikslo pateko į automobilio avari
ją ir visi trys buvo sužeisti, pa
guldyti į ligoninę.
ROMAS PŪKŠTYS vėl vyksta
į Lietuvą liepos mėn. Pervedami
doleriai, palikimai. Priima užsa
kymus automobiliams. Atsiskai
tyti iki liepos 16 d. TRANSPAK,
2638 W. 69th St., Chicago, IL
60629. Tel. 1 - 312 - 436 - 7772.

PASKUTINĖS SAVAITĖS!
The Joyce Theater ir Lincoln Cente? Theater pristato du scenos veikalus iš Vilniaus

Z/e/t/į/gs V&ls/ybiHif Jauninto 'Teatras

55 SV MAISTO PRODUKTŲ
pristatome į namus LIETUVO
JE: cukrus, ryžiai, mėsa, miltai,
kondensuotas pienas, olandiškas
sūris, šprotai, aliejus, razinos,
riešutai, kava, arbata, priesko
niai ir 1.1. $95. — ŠVENTINIS
SIUNTINYS: kava, razinos,
riešutai, šprotai, mėsa, šampa
nas, šokoladas dėžutėse, gėlės.
$65. — TRANSPAK, 2638 W.
69th St., Chicago, IL 60629.
Tel. 1 - 312-436 - 7772.

KVIEČIA JUS ATVYKTI j

VEBELIŪNŲ SODYBOJE
304 BAYVILLE RD.
LATTINGTOWN, L.I. 11560

MENU

KAINOS

BBQ maistas
Baras
Maudymasis
Bendravimas

$ Skanus
$ Smagus
$ Vėsus
$ Puikus

THI
NEW YSRK
MfERHATlO^AL

FeatiVąl

iFTItt »TS
J8ME8-23
1991
TRAOmOR M0 BMlOVATIOė M
MUŠK OAMCf M0 TWAnR

“NUOSTABU!”-—

Spektakliai lietuvių 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. sekmd. 2 v.p.p. ir 7:30 v.v.
Bilietai: $30 20 ar daugiau asmenų grupės gauna 20% nuolaidą, $24

JOYCECHARGE 212 242 0800

jėjimo kaina — $0

THE JOYCE THEATER 175 EIGHTH AVĖ. AT 19TH STREET, NEW YORK, N Y 10011

ATVYKITE IR ATSIGAIVINKITE!

Ypatingą įspūdį mums paliko
visos Lietuvių Bendruomenės
šiltas priėmimas ir rūpestis, bei
nenuilstantis atsidavimas Lietu
vos atstatymo reikalams. Todėl
mes norėtume užtikrinti, kad
visų Jūsų įdėtos pastangos ir ma
terialinė bei moralinė parama
bus įgyvendinta, o įgytos žinios
ir patyrimas bus panaudota Lie
tuvos atstatymui tiek, kiek leis
mūsų jėgos ir galimybės.
Širdingas ačiū nuo pasikeiti
mo programos pirmojo etapo
abiturientų.
Kauno TTC fakultetas: Kęstu
tis Rudgalvis, Borisas Seminogovas, Evaldas Darškus.

Išnuomojamas studio apartment. Nuoma $350, įskaitant
elektrą, gazą, telefoną. Arti
krautuvių, buso,
traukinio,
Woodhaven apylinkėje, Jamaica, NY. Tel.: 718 235 - 3961.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

BIRŽELIO 30 D. 1 VAL POPIET

Nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems Amerikos lietuviams,
parėmusiems Kauno Technolo
gijos universiteto ir SUNY
Farmingdale
Technologinio
Centro specialistų pasikeitimo
programą.
Ypatingai norėtume padėkoti
Vytautui Alksniniui, Vytautui
Daugirdui bei Vytautui ir Lilei
Milukams, be kurių pasiaukoji
mo ši programa būtų buvusi
neįmanoma. Jų ir daugelio kitų
pastangų dėka mes galėjome stu
dijuoti tai, ko dabar labiausiai
reikia Lietuvos pramonės atsta
tymui.

Ieškomas pirkti pianinas —
“Upright”. Skambinti 718 296 2890.

NEW YORKO

PIKNIKĄ

STUDIJAVUSIEJI
DĖKOJA

"The Annenberg Center” Filadelfijoje pristato Lietuvos Valstybini Jaunimo Teatr? su spektakliais:
“bedė Vania“ — liepos 10 ir 11 d., “Kvadratas" — liepos 12 ir 13 d.
Informacijai kreiptis: The Annenberg Center, tel. 215-898-6791.

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. 79tb Avė.,
Hickory Kilis, IL 60457. Tel.
708 430 - 8090.
MĖSOS PRODUKTAI au
kščiausios kokybės pristatomi j
namus LIETUVOJE: medžiok
linės dešrelės, palendvica, deš
ros ir kt. $95. — Mažesnis siun
tinys $68. — TRANSPAK, 2638
W. 69th St, Chicago, IL 60629.
1-312-436-7772.

