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Savaitės 
įvykiai

Gen. sekretorius Gorbačiovas 
paragino sukviestus redaktorius 
ir partijos ideologus prislopinti 
laikraščiuose ginčus apie jo 
siūlomas politines ir socialines 
reformas ir skelbti tautinę vie
nybę. Jis taip pat pareiškė,kad 
partija turėtų atsisakyti kasdie
ninės krašto ūkio kontrolės irją 
darbą pavesti liaudies sovietam, 
kurie iki šiol buvę tik formalūs 
gautų įsakymų vykdytojai.

Prancūzijos antrinius parla
mento rinkimus aiškia dauguma 
laimėjo dabartinis prezidentas 
Francois Mitterand, kuris mini- 
steriui pirmininkui Jacąues Chi- 
rak atsistatydinus, nauju mini- 
steriu pirmininku paskyrė nuo
saikų socialistą Michel Rocard.

Danijos parlamento rinkimai 
aiškiai neišsprendė Danijos da
lyvavimo Nato organizacijoje 
pilnateisiu nariu. Prieš Danijos 
priklausymą Nato pasisakiusios 

_ partijos laimėjo nedidelę daugu
mą, bet atstovų išrinko mažiau 
kaip turėjo.

Gen. Sekretorius Gorbačio
vas numato sušaukti partijos 
konferenciją, kuri nebuvo šau
kiama nuo 1941 m. Jis paragino 
atstovais į konferenciją išrinkti

datus.
Izraelis, kovodamasa su pale

stiniečių * vykdomais neramu
mais jo okupuotose arabų 
žemėse, įsakė Gazos ruožo pale
stiniečiam įsigyti naujus tapa
tybės dokumentus.

Izraelio per 1000 karių su tan
kais, artilerija ir lėktuvais įsi
veržė į pietinį Libaną ir su
sirėmė su Irano remiama šiitų 
milicija Maidun kaime. Per ko
vas žuvo 40 palestiniečių ir 3 
Izraelio kariai, o visi kaimo gyve
namieji namai buvo išsprogdin
ti.

JAV vetavo Saugumo tarybos 
priimtą rezoliuciją, smerkiančią 
Izraelį už jo dviejų dienų įsi
veržimą į pietinį Libaną ir ragi
nančią jį visai pasitraukti iš Liba
no.

Libano teroristai paleido ten 
prieš tris metus pagrobtus 3 
prancūzus.

Lenkijos laivų statybos įmo
nių Gdanske darbininkai, strei
kavę dėl atlyginimų pakėlimo ir 
Solidarumo unijos legalizavimo, 
po 9 dienų straiką nutraukė, nes 
saugumo daliniai tankiu žiedu 
buvo apsupę įmones ir neleido 
gyventojam pristatyti maisto 
streikuojantiems.

Popiežius Jonas Paulius II pa
skyrė delegaciją dalyvauti Sov. 
Sąjungos ortodoksų Bažnyčios 

z 1000 metų sukaktuvių iškilmėse.
Delegaciją sudarys 10 kardinolų 
ir 6 kiti aukšti dvasininkai, atsto
vaujantieji katalikams iš visų pa
saulio sričių. Delegacijai vado
vaus Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Agostino Casaro- 
li, o JAV atstovaus New Yorko 
arkivyskupas kardinolas John O- 
Connor.

Maskvoj daugiau kaip 140 
įvairių disidentinių grupių atsto
vų sudarė opozicijos partiją De
mokratinę uniją, kurį sieksianti 
politini ir ūkinio pluralizmo, 
opozicinės spaudos ir laisvių dar
bo unijų. Ji taip pat reikalausian
ti, kad Sov. Sąjungos armijos 
būtų atšauktos iš Rytų Europos 
valstybių. Policija įvairiais 
būdais susirinkusius terorizavo 
ir keliolika jų sulaikė.

KUNIGUS BAUDŽIA UZ LAIDOTUVES, KATEKIZACIJĄ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

Neleido Rozalime sakyti 
pamokslo

Rozalimas (Pakruojo raj.). 
1986 birželio 8 Rozalimo 
bažnyčioje buvo švenčiami di
dieji Jėzaus Širdies atlaidai. Ro
zalimo bažnyčią tikinti liaudis 
nuo seno laiko šventa vieta, 
garsėjančia stebuklinga Jėzaus 
Nazariečio statula.

J šiuos atlaidus paprastai su
plaukia minios maldininkų. Pa
rapijos klebonas kun. Anicetas 
Kisielius pakvietė sakyti pamok
slą Šeduvos kleboną kan. Bronių 
Antanaitį.

Likus maždaug savaitei iki 
atlaidų, rajono pareigūnai teira
vosi pas bažnytinio komiteto pir
mininką, kas iš kunigų atlaiduo
se sakys pamokslus. Pirmininkas 
paiškino, kad yra pakviestas kan. 
B. Antanaitis.

Prieš pat atlaidus rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pa
vaduotoja telefonu pranešė kle
bonui kun. A. Kisieliui, kad rajo
no valdžia, suderinus su Vilniu
mi, draudžia kan. B. Antanaičiui 
sakyti pamokslą Rozalimo 
bažnyčioje.

“Tegul kan. B. Antanaitis su
glaudžia sparnelius! Tegul pa
keičia gyvenimo būdą! Tegul at
sisako ekstremistinių pažiūrų... ” 
— karščiavosi pavaduotoja. .....

Užpuolė dėl 
paveiksliukų

Šiluva. 1986 rugsėjo, grįždamas 
iš Šiluvos atlaidų,. Užuguosčio 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Katulis užsuko į Raseinių ūkinių 
prekių parduotuvę.

Imdamas piniginę, atsitiktinai 
išsitraukė ir pluoštelį religinių 
paveikslėlių. Tai pastebėjęs, 
prie kunigo prisistatė civiliai ap
sirengęs pareigūnas ir paprašė 
užeiti į milicijos skyrių, kad pa
tikrintų, ką vežasi lagamine.

Tik supratęs, kad užsipuolė 
kunigą čekistas atlyžo.

Klebonas kietai 
kovoja už nubaudimų

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.), 
1986 rugsėjo 13 Vilkaviškio raj. 
Administracinė komisija prie 
Vykdomojo komiteto susidedan
ti iš pirmininko J. Urbono pava
duotojo B. Butkevičiaus, sekre
torės J. Gudžinskienės, narių — 
S. Kasparaitienės, G. Pabrin- 
kienės ir A. Kreivėnienės, nu
baudė Pilviškių parapijos klebo
ną kun. Gvidoną Dovydaitį 25 
rub. bauda už ekskursijos į Kara
liaučių suorganizavimą.

Nesutikdamas su tokiu nuo
sprendžiu kun. G. Dovydaitis 
rugsėjo 20 išsiuntė atvirą laišką 
rajono Vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojui J. Urbo
nui ir visiems administracinės 
komisijos nariams.

Prancūzų revoliucijos 
pavyzdys

“Prancūzų revoliucijos metu, kai 
iš mokyklų buvo pašalinti 
kryžiai, vieno miesto burmistras 
pareiškė dėl to apgailestavimą. 
Netrukus jis gauna iš prezidento 
raštą, kuriuo atleidžiamas iš pa
reigų.

Atleistasis nusiuntė preziden
tui laišką, kuriame buvo rašoma: 
“Atleidimo įsakymą pasikabinsiu 
ant sienos, tai bus mano garbės 
diplomas, kuris kalbės mūsų vai
kams, kad klausyti sąžinės yra 
švenčiausias dalykas gyvenime”.

Tuo pačiu tikslu ir tokių pat

jausmų paskatintas ir aš rašiau šį 
laišką.

Raštas, kurį man atsiuntėte, 
man, kaip kunigui, gėdos neda
ro. Priešingai, jis man yra kaip 
garbės raštas.

Jūs ir Jūsų kolegos, kurie daly
vavo mano nubaudime, galbūt 
savo sąžinėse esat ramūs, nes 
elgėtės pagal įstatymą.

įstatymai žydams
Netolima ta praeitis, kai žydų 

tautybės piliečiams Lietuvoje ir 
kai kuriose kitose šalyse buvo 
neleidžiama vaikščioti šaligat
viais. Jie turėjo eiti gatvės grin
diniu, skirtu gyvuliams. Tai 
buvo daroma pagal įstatymus. 
Tie patys žydai buvo šaudomi, 
ir tai buvo daroma taip pat re
miantis įstatymais.

Vokiečių okupacijos metais 
mano buvęs profesorius kun. 
kan. dr. J. Stakauskas, būdamas 
Vilniaus Valstybinio archyvo di
rektoriumi, išgelbėjo nuo mir
ties 18 žydų. Pagal įstatymus jam 
už tai grėsė mirtis. Bet jis klausė 
savo sąžinės, o ne ant kiekvieno 
stulpo išlipdytų įstatymų. Bai
siais karo metais jis išliko nieko 
nesibijančiu žmogumi, kai dau
gelis įstatymų leidėjų ir jų vyk
dytojų išvirto žvėrimis. Jis 
gelbėjo, kai kiti, remdamiesi

tūkstančius.
Kaip istortija ir žmonija įverti-

Rochestery, N.Y. gegužės 1 į VVashingtoną pėsčias išžygiavo Paulius Klimas, nešdamas 
prezidentui Reaganui peticijas, kad būtų išlaisvintas politinis kalinys J. Gražulis ir 
kiti. Peticijos įteikiamos todėl, kad prezidentas, būdamas Maskvoje, tai primintų Gor
bačiovui. P. Klimą į žygį išleido pačiame miesto centre susirinkę lietuviai, giedodami 
Lietuvos himną. Nuotraukoje iš k. J. Vismanaitė, įteikusi gėles, prof. dr. Antanas 
Klimas, tėvas, Paulius Klimas, jo. motina Danguolė Klimienė. Nuotr. St. Ilgūno

SKAUDŽIĄ SUKAKTI MININT

JAV-Ių Lietuvių Bendruo
menės plareiškimas 1988 m. 
gegužės 22 d. tyliosios eise
nos, prisimenant didžiuosius 
trėmimus Sibiran, Lietuvoje 
proga.
Brangūs Lietuviai,

Net ir dabar, praėjus tokiai 
gausai metų, visi lietuviai, ne
svarbu, kur jie šiandien yra, 
gilų amžių pasiekę ir tėvų infor
muotas jaunimas, negalime atsi
stebėti atsparumu mūsų tautos, 
pakėlusios didžiules kančias.

Trėmimai Sibiran — 20-tojo 
amžiaus siaubas, naikinęs mūsų 
žmones. Kiek žuvusių sunkioje 
kelionėje, nepakeliamame 
šiaurės klimate, kiek sveikatos 

no šiuos įstatymus ir jų vykdyto
jus, šiandien mums žinoma.

Saugodami įstatymus 
pamiršta būti žmonėmis
įstatymai nėra pastovūs, jie 

keičiasi, nes keičiasi tie, kurie 
juos leidžia. Gaila visų kurie, 
saugodami įstatymus, pamiršta 
būti žmonėmis.

Vargas ir gėda, kai žmogus 
myli tik save, tik savo malonu
mus ir patogumus, bet dar dide
snis vargas ir gėda, kai žmogus 
myli tai, ko mylėti neverta, kai 
žmogus bijo to, ko bijoti nereikia 
ir žemina žmogų; kai žmogus 
savo gyvenimo dievaičiais renka

mi tai, kas yra jo pažeminimas ir 
gėda.

Kiekvienas mes savo gyveni
me daug ko gailimės tik niekas 
ir niekas nesigailėjo ir nesigailės, 
kad padarė ką nors gera...”

Nežino kas yrą ekskursija
Kun. G. Dovydaitis savo laiš

ke rašo, jog administracinės ko
misijos posėdyje jam nebuvo lei
sta net pasiaiškinti terminus, 
pvz., kas yra ekskursija, nei vie
na iš penkių moterų nesugebėjo 

< atsakyti. Vietoje paaiškinimo 
užriko: “Mums netrukdyki!” Ir 

Įgtuo posėdis baigėsi”

nustojusių ir kiek paniekos 
stebuklu gyviems likus ir į Lie
tuvą grįžus... Priverstina kolek
tyvizacija, ūkininkams skirtas 
teroras — tai antra mus nieki
nusi ir naikinusi nelaimė. Iš kur 
prisitvenkė tiek žiaurumo sveti
muose, atėjusiuose tautą naikin
ti, ir kartais savuose 
brolžudžiuose?

JAV-ių lietuviai, kartu su pa
vergta tauta skausme prisimena 
visas brolių ir seserų kančias, 
didžiuojasi ilgoje okupacijoje 
gyva išlikusia tauta ir žodyje 
“ateitis” aiškiai girdi “Lietuvos 
laisvę”.

JAV LB Krašto valdyba

Istorikas dr. Antanas Kučas, miręs š.m. balandžio 28 Putna
me.

MIRĖ ISTORIKAS DR. A.KUČAS
Matulaičio namuose Putname 

balandžio 28 mirė istorikas dr. 
Antanas Kučas. Palaidotas ba
landžio 30 Dangaus Vartų, sese
lių vienuolyno, kapinėse. Pasku
tinius metus jis buvo sunkus li
gonis, paliestas senatvės. Jam 
buvo amputuotos abi kojos.

Velionis kadaise vadinosi 
Kučinskas, tik vėliau savo pa
vardę sulietuvino. Buvo gimęs 
1900 spalio 14 Juškų kaime, 
Lekėčių valsčiuje. Sakių apskri
tyje. Baigė Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnaziją, studijavo 
istoriją Lietuvos universitete, 
teologijos filosofijos fakultete, fi
losofijos skyriuje. Studijas baigė 
1927 metais, doktoratą gavo 
1938 už monografiją apie 
Kęstutį.

Dar studijavo Grenoble ir 
Nancey , 
Prancūzijoje ir gavo teisę dėstyti 
prancūzų kalbą.

jonų gimnazijos ir mokytojų se
minarijos istorijos mokytojas, 
1939 - 40 Šiaulių berniukų gim
nazijos direktorius, Kauno V 
gimnazijos direktorius, IV gim
nazijos direktorius.

Vokiečių geštapas jį 1943 kovo 
16 suėmė ir išgabeno į Stutthofo 
koncentracijos stovyklą. Tai 
buvo vokiečių represija, kad lie
tuviai nestojo į vokiečių kariuo
menę. Tą naktį suėmė eilę lietu
vių inteligentų ir kaip įkaitus 
uždarė koncentracijos stovyklo
je. Iš stovyklos buvo išlaisvintas 
1945 Pucke, Lenkijoje. Kurį lai
ką gyveno Varšuvoje, kol pavyko 
pasiekti Vakarus. Metus išgy
venęs Paryžiuje, 1946 rudenį at
vyko į Ameriką ir nuo 1947 metų 
pradžios profesoriavo Scrantono 
universitete. Dėstė istoriją ir 

universitetuose naująsias kalbas. 1967 apdovano
tas medaliu Pro Deo et Univer- 
sitate ir pakeltas į profesorių 
emeritą.

Be minėtos monografijos apie 
D L Kunigaikštį Kęstutį, čia 
Amerikoje parašė šiuos veikalus: 
Už spygliuotų vielų 1950, LRK 
Susivienijimas Amerikoje 1956, 
Šv. Petro lietuvių parapija Ame
rikoje 1956, kun. Antanas Sta- 
niukynas 1965, Shenandoah lie
tuvių Šv. Jurgio parapiją 1968, 
Amerikos lietuvių istorija 1971 
— 640 puslapių, angliška san
trauka Lithuanians in America 
išleista 1975, Arkivyskupas Jur
gis Mafulaitis-Matulevičius 
1979, 592 psl., vertimas į anglų 
kalbą — Archbishop George 
Matulaitis, išleista 1981.

Plačiai bendradarbiavo spau
doje: Ateityje, Naujojoje Romu
voje, Aiduose ir kitur, Pertvarkė 
ir paruošė naujas laidas prof. J. 
Totoraičio vidurinių ir naujųjų 
amžių istorijos vadovėlių išspau
sdino Prancūzų kalbos gramatiką 
1938.

' Velionis buvo malonaus būdo, 
švelnus ir paslaugus, džiaugėsi 
kiekvienu lietuvių kūrybinių pa
sireiškimu, domėjosi visuomeni
niu ir kultūriniu lietuvių gyveni
mu, tolerantas, sugyvenęs su vi
sais. Paliestas senatvės, apsigy
veno Putname Matulaičio na
muose. Dirbo ir rašė Įdek tik lei
do sveikata, (p.j.)

man

Vakariniame Jordano krante 
žydas kolonistas nušovė palesti
nietį skerdžių, o kitą sužeidė.
Nuo neramumų pradžios buvo 
nušauti 184 palestiniečiai.

Vakarų Vokietija paprašė 
JAV, kad, sudarius su Sov. Są
junga sutartį dėl branduolinių 
ginklų Europoj panaikinimo, jos 
karo lėktuvai būtų aprūpinti 
branduolinėm raketom, kurių 
panaudojimas pasiliktų JAV kon
trolėj.

Iš Norvegijos įmonės dingo 
net 15 tonų sunkaus vandens, 
reikalingo branduolinių ginklų 
gamybai. Manoma, kad sunkusis 
vanduo yra patekęs į tarptautinę 
nelegalią rinką, nes eilė valsty
bių slapta stengiasi pasigaminti 
branduolinių ginklų.

Ekvadoro prezidentu buvo iš
rinktas kairysis advokatas Rodri
go Borja Cavallos.

Sov. Sąjungos 30 neoficialių 
žurnalų redaktorių savo susirin
kime bandė pralaužti vyriau
sybės spaudos monopolį ir su
darė Nepriklausomą leidinių 
klubą.

JAV pareiškė Izraeliui prote
stą už bandymą ištremti iš Izrae
lio JAV pilietį arabą Mubarak E. 
Awad, raginantį palestiniečius 
kovoti prieš Izraelį taikingais 
būdais.

Valstybės departamentas 
turįs žinių, kad PLO pirminin
kas Yasir Arafat įsakė savo šali
ninkam už organizacijos karo 
vado Tunise nužudymą imtis te
roro veiksmų prieš JAV įsitaigas 
ir asmenis. PLO pirmininalcas 
tai neigia.



KONGRESO APKLAUSOJ
PLAMINĖJO LIETUVIUS

(Washingtonas, gegužės 6. 
LIC) Gegužės 4 d. JAV Atstovų 
rūmų užsienio reikalų pakomi
tečio apklausoj iškilo kalinamų 
kunigų Alfonso Svarinsko ir Sigi
to Tamkevičiaus bei tremtinio 
vyskupo Julijono Steponavičiaus 
bylos.

Užsienio reikalų komiteto 
žmogaus teisių bei tarptautinių 
organizacijų pakomitetis na
grinėjo civilinių bei politinių tei
sių padėtį Sovietų Sąjungoje. 
Kongresmenai išklausė praneši
mus įvairių tos srities žinovų, jų 
tarpe Helsinki Watch direktorės 
Jeri Laber, Kennan Instituto 
sekretoriaus prof. Peter Redda- 
way ir Freedom House sovietų 
srities specialistės Ludmilla 
Thome.

Laber ir Thome raštiškuose 
liudijimuose išvardino, tarp kitų 
žmogaus teisių gynėjų ir kai ku
riuos lietuvius, įskaitant Balį Ga
jauską, Viktorą Petkų, kun. Sva
rinską, kun. Tamkevičių ir vysk. 
Steponavičių.

Po pranešimų buvo progos 
kongresmenams apklausinėti 
žinovus. Kongresmenas Chri- 
stopher Smith (resp. iš New Jer- 
sey) pateikė tolų klausimą prof. 
Reddaway: Atsižvelgiant į Mik- 
hail Gorbačiovo balandžio 29 d. 
viešą pasisakymą, kad klaidos 
padarytos tikinčiųjų atžvilgiu 
būsiančios atitaisytos, ar yra pa-

LAWRENCE, MASS.

Savaitės 
Įvykta i

Parapijos ir klebono 
sukaktys

Sv. Pranciškaus lietuvių para
pija švenčia 85 metų sukaktį nuo 
įsikūrime^. Šios pąfapįięs dabar-, . - - . , , . .
finis kfebonaš kun. ’ Albinas F. S* * 3* užsisakyti sau vietą pra- . sijos datjų neatitinka lankyti dį 
Janiūnas švenčia 40 metų sukaktį 
nuo kunigystės sakramento 
priėmimo.

tetą, kur bus nagrinėjama admi
nistracinė byla dėl T. Gaidama- 
vičienės laidotuvių. Į “teismo” 
parodiją kunigas nenuvyko.

Liepos 22 prie Kiauklių klebo
nijos yėl laukė, apylinkės pirmi
ninkas V. Karaliūnas, mokyklos • 
direktorė Jadvyga Gaitienė, par
torgas Sabakonis. Pirmininkas 
pareiškė, kad klebonas padaręs 
du teisėtvarkos pažeidimus: 
birželio 17, palydėdamas į kapi
nes mirusį Juozą Gėliūną ir 
birželio 19 suorganizavęs eity
nes iš bažnyčios į kapines prie 
tragiškai praeitais metais žuvu
sio mažamečio Polkų sūnelio 
kapo.

Pagrasino bausti kunigą už 
kiekvieno mirusiojo palydėjimą 
į kapines. Klebonas paaiškino,
kad niekada nesilaikys įstatymų, 
prieštaraujančių Bažnyčios įsta
tymams bei tradicijoms,ir pa
prašė ateityje panašiais reikalais 
jo netrukdyti.

Liepos 22 kun. R. Puzonas 
gavo pranešimą, kad už a. a. T. 
Gaidamavičienės laidotuves jam 
paskirta 50 rub. bauda.

teto pirmininko pavaduotoja Da
nutė Gancerienė, sekretorė Ši- 
dagienė, finansų skyriaus dar
buotoja Girskienė, I-osios vidu
rinės mokyklos mokytoja Lazin- 
skienė, mokytoja Laušldenė, II- 
osios vidurinės mokyklos moky
toja Kirilova ir rado 70 vaikų.

1986 rugpjūčio 20 laikraštyje 
“Tarybinis mokytojas” buvo 
įdėtas Vytauto Mockevičiaus 
straipsnis, kuriame rašoma: 
“...komisija nustatė, jog Molėtų 
bažnyčioje dvi grupes vaikų — 
Molėtų, Utenos, Panevėžio, Vil
niaus ir kitų miestų mokyklų mo
kinius kolektyviai katekizmo 
mokė kunigas Juozas Kaminskas 
ir jam talkininkaujanti Stasė Ro- 
kaitė”.
, Straipsnio autorius tvirtina, 
kad “vaikai nėra tėvų nuosa
vybė” ir toks “nusikaltimas” — 
vaikų mokymas ir ruošimas Pir
majai Komunijai—yra laužymas 
“konstitucinių sąžinės laisvės ga
rantijų”.

(Bus daugiau)

Abi šios sukaktys bus iškilmin
gai paminėtos gegužės 21, šešta
dienį, koncelebruotomis mišio- 
mis Sv. Pranciškaus bažnyčioje. 
Mišiose dalyvaus ir vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, ir pasakys pa
mokslą. Mišių metu giedos šv. 
Vardo vyrų choras, vadovauja

Belgijos karalius Bouduin pa
prašė ministerį pirmininką Wil- 
fred Martens sudaryti vyriau
sybę ir užbaigti daugiau kaip 3 
mėn. besitęsiančią vyriausybės 
krizę. ‘

Libano Beiruto priemiesčiuo
se kelias dienas vyko atkaklios 
kovos tarp šiitų Amac milicijos 
kurią remia Sirija, ir Irano re-* 
miamų Dievo partijos šalininkų. 
Kovose žuvo daugiau kaip 150 

Liet. Kat. Religinės Šalpos pirmininkui vyskupui P. Baltakiui, 
OFM, Kanados Lietuvių Katalikų Centro pirmininkas V. Tu- 
seckas įteikia čekį. Šiemet per Kanados Liet. Kat. Centrą 
Religinei Šalpai pasiųsta 30,420 amerikietiškų dolerių, kana- 
diškais tai būtų 37,725 dol. Iš visų jų aukų tai yra rekordinė 
suma. Nuotr. St. Debkaus

minu. ,
Pamokslo metu buvo nušvie

stas sunkus ir prasmingas lie
tuvės motinos kelias. Žmonės 
gausiai ėjo Komunijos, visi trys 
kunigai palydėjo mirusiąją į ka
pines. Čia buvo sugiedota “Ma
rija, Marija” ir “Lietuva brangi”.

Tuoj po laidotuvių į Kiauklių 
parapijos kleboniją prisistatė 
Žibalu apylinkės pirmininkas 
Vladas Karaliūnas, aštuonmetės 
mokyklos mokytoja Aldona Kali
niną, kolūkio partorgas Juozas 
Sabakonis ir surašė aktą, kuria
me nurodoma, kad kun. R. Pu
zonas velionės T. Gaidama
vičienės laidotuvėse organizavo 
eitynes į kapinės ir tuo pažeidė 
LTSR administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 214 str.

Klebonas po aktu pasirašyti at
sisakė, ~paaiskindamas, kad mi
rusius lydėti į kapines yra kunigo 
pareiga.

Liepos 16 kun. R. Puzonas 
tavo raštišką kvietimą atvykti į 

irvintų rajono vykdomąjį komi

grįžo į JAV.žmonių.

grindo tikėtis, kad kunigų Sva
rinsko ir Tamkevičiaus bei vy
skupo Steponavičiaus bylos ne
tolimoj ateity bus išspręstos?

Prof. Reddaway atsakė, kad 
dabar yra puiki proga daryti labai 
smarkų spaudimą, tiek viešai 
tiek privačiai, kad tos bylos būtų 
išspręstos. Reddaway tvirtino, 
kad ligi šiol sovietai aiškiai buvo 

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

PITTSBURGHE
Pittsburgh, Pa., gegužės 20 - 

22 įvyks Lietuvos vyčių Vidurio 
Centro apygardos suvažiavimas. 
Posėdžiai vyks Sv. Antano 
bažnyčios salėje.

Pittsburgh vyčių 19 kuopa 
rengia seimą ir kegliavimo (bow- 
ling) žaidimą, kuriame dalyvaus 
delegatai ir svečiai iš Cleveland,
OH, Dayton, OH, Detroit, MI, _4aūnėtojams bus įteiktos premi- 
DuBois, PA, Saginaw, MI, 
Southfield, MI,ir Chicago, IL.

Gegužės 20, penktadienį 8 
vai. vak. Sv. Antano bažnyčios 
salėje bus delegatų registracija, 
svečių susipažinimas ir 
užkandžiai.

Gegužės 21, šeštadienį, 9-12 
vai. ryto Sv. Antano parapijos 
salėje bus Vidurio Centro apy
gardos susirinkimas.

1:30 vai. popiet kegliavimo 
(bovvling) žaidimai Sports Haven

mas Juozapo Blaževičiaus.
Po mišių bus vakarienė ir šo

kiai garsiame Pat s Beef House 
restorane. Haverhill, Mass., 
prie 110 kelio. Banketo metu 
vysk. P. Baltakis pasakys kalbą.

Kas norėtų bankete dalyvauti 

nešėdami Šv. Pranciškaus klebo- jektai. Rimtų įstaigų vadovai 
turėtų reikalus rimčiau ištirti, 
priešingu atveju, galima tik apsi
juokti. Tokios “žinios” aktuose 
atsiranda todėl, kad pasikliauja
ma nuogirdomis arba spėjimais, 
o tai rimtoms įstaigoms netinka.

Taigi, istorija ir klaidos moko. 
Būkime mokiniais, moky
kimės”, — baigia atvirą laišką 
Pilviškių parapijos klebonas 
kun. Gvidonas Dovydaitis.

nijai, 94 Bradford St., Lavvren- 
ce, Mass.

Juza fina Churlionis Jozo- 
kienė, vyresnioji balzamuotoja 
Lawrence, švenčia 60 metų su
kaktį, kaip tarnauja Lavvrenco 
lietuviams. Ji laikoma viena iš 
pirmųjų lietuvių, jeigu ne pati 
vyriausioji lietuvė moteris balza
muotoja visoje Amerikoje.

K. A. J. 

Izraelio užsienio reikalų mini- 
steris Shimon Pėrės netikėtai 
lankėsi Vengrijoje ir tarėsi dėl 
santykių pagerinimo, nes iki šiol 
santykiai palaikomi tik per vadi
namas interesų įstaigas.

Pagal Valstybės departamen
to duomenis Mozambike veikią 
priešmarksistiniai partizanai yra 
nužudę 100,000 ir padarę 
pabėgėliais per milijoną žmonių.

Prieš 8 mėn. iš JAV į Rytų • fobravo parapijos klebonas kun. 
Berlyną atvykęs rabinas Isac 
Neuman ten esančios žydų kolo
nijos aptarnauti, negalėjo sutarti 
su žydų kongregacijos vadais ir

nusistatę nepaleisti. Svarinsko, 
Tamkevičiaus ir Steponavičiaus. 
Užtat dabar pats geriausias laikas 
daryti kuo stipresnį spaudimą 
sovietams — Gorbačiovas leng
vai galėtų juos paleisti tam, kad 
sukurti “saldesnę atmosferą” 
prieš jo pasimatymą su prezi
dentu Reaganu.

Kongresmenui Smith infor
maciją apie kunigus bei vyskupą 
pateikė Lietuvių Informacijos 
Centro skyrius Wasbingtone.

(UQ

Bowl salėj, 143 Carol Avė., Brid- 
geville, Pa.

8 vai. vak. visi linksminsis 
vaišėmis ir šokiais- Sv. Antano 
parapijos salėje. Meninę progra
mą atliks “Neries” tautinių šokių 
grupė.

Gegužės 22, sekmadienį, 11 
vai. ryto Sv. Antano bažnyčioje 
bus pamaldos. Po pamaldų visi 
rinksis į parapijos salę banketui. 
Čia kegliavimo konkurso

jos.
Kadangi Lietuvos vyčiai šie

met mini 75 metų sukaktį, Sv. 
Antano parapijos salėje rengia
ma paroda, kuri atžymės Lietu
vos vyčių veiklą nuo pat 
įsikūrimo —1913 metų. Knights 
Inn viešbutis, prie pat bažnyčios 
kuriame vyčiai apsigyvens, taip 
pat bus išpuoštas lietuviškomis 
temomis.

Vincas Gražulis

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

Turėtų reikalus tvarkyti 
rimčiau

Laiške nurodoma, jog kaltina
majame akte neatitinka ekskur-

3

Nubaudė kunigą už 
palydėjimą j kapus

Kiaukliai. 1986 birželio 
Kiauklių kapinėse buvo palaido
ta Bajorų kaimo gyventoja Teo
filė Gaidamavičienė, kun. Prano 
Gaidos redaguojančio “Tėviškės 
Žiburius”, motina. Velionė buvo 
sulaukusi 94 metų amžiaus, iš 
kurių 10 metų kartu su kitais šei
mos nariais praleidusi Igarkoje, 
Sibiro tremtyje.

Mišias už mirusios vėlę konce-

Rokas Puzonas su kaimyninių 
parapijų kunigais — Želvos kle
bonu kun. Jonu Tomkumi ir 
Pusnės klebonu kun. Antanu Ar-

BALTIMORĖS
ŽINIOS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 70 metų sukaktį Balti- 
morės lietuviai iškilmingai 
minėjo vasario 14. Mišiose Sv. 
Alfonso bažnyčioje, nežiūrint 
šalto ryto, dalyvavo didelis 
skaičius lietuvių. Lietuvių Pos^o 
154 Ameriklos veteranai įnešė 
savo vėliavas, jų tarpe ir Lietu
vos. Per mišias giedojo mišrus 
choras Daina. Klebonas kun. 
Antanas Dranginis aukojo mišias 
ir pasakė pritaikytą pamokslą. 
Popiet Lietuvių Namuose poky
lyje dalyvavo miesto burmistras 
Kurt Schmoke, kongresmanė 
Helen Bentley, gubernatorius 
W. Donald Schaefer. Savo kal
boje jis priminė, kad mes nepil
nai įvertiname turimą laisvę. 
Gubernatorius yra aplankęs dau
gelį kraštų, o taip pat ir Sovietų 
Sąjungą ir žino koks ten rojus. 
Jis ten nematęs besišypsančio 
žmogaus, buvęs sekamas kiek
vienas jo žingsnis. Minėjimas 
baigtas sukaktuvine programa 
vasario 21. Pagrindinė kalbėtoja 
buvo neseniai iš Lietuvos atvy
kusi Edita Abrutienė. Meninę 
programą atliko Dainos choras ir 
tautinių šokių grupės. Pertrau
kos metu buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo veiksniams.

Jonas Obelinis

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarai, 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko otisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond H Iii, N.Y. 11418. Tai. . 18 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 ^Jamalca Ava. (pria Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mano Teixeura. Jr. iaidotuvių direktorius, New- 
ark otfice: 426 Lafayette St. (Cor. Wiison Avė.), telef. 344 -5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St P*®***“'? ™
33706 813 360 - 5577 KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 Seni Av“ S, St PeteTsburg, Ha. 33707.313 345-9393. WOODWWJĮ 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707?81j 34o

- 9393.

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Sakinį Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

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

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

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

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

„DARBININKO SKAITYTOJAM .... 
9V ; ■ r'r Y

SKAITYTOJAM palengvinti4fŠsiųšti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau‘pratęstl prenumeratą 1988 metam.

Vardas ir pavardė

Adresas
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $....
Už kalendorių $....
Spaudai paremti S....

Vaikai nėra tėvų 
nuosavybė

Molėtai. 1986 birželio 19 d.
11 vai. į Molėtų parapijos 
bažnyčią atėjo vykdomojo komi-

MEMORIALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

«i Vi SO ST \IIDI)I.E \ 1I.IAGE. QVEEXS. X ’ 
PI K )X ES (7IS) 326 - I2S2 326 - 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — S 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 +197 6

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TE A VE L SĖRVICĖ 
2129 KNAPP STREET X

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300 '



Genocido aukas prisimenant
Gyvename modernius laikus 

—aukštos technologijos, didelės 
mokslinės pažangos, o šalia ir 
baisaus niekšiškumo ir masinio 
žudymo laikus. Vargiai kada taip 
buvo tautos žudomos, naikina
mos, kaip šitame amžiuje. Tą 
masinį žudymą įvedė totalitari
niai —diktatūriniai režimai, la
biausiai naciai ir komunistai.

Visa Europa buvo sukrėsta ir 
dar negali išsigydyti iš tų žaizdų. 
Negali užmiršti įvykdytų nusi
kaltimų. Nacių bendrininkams 
rengiami teisumai už jų nusikalti
mus prieš žydų tautą.

Genocidas palietė ir lietuvių 
tautą. Šimtai tūkstančių išžudy
ta, išvežta į Sibirą, išvežta todėl, 
kad buvo taurūs lietuviai, kad 
Stalinas norėjo labiau įtvirtinti 
komunizmą ir okupaciją. Tas 
pats buvo ir kituose komunistų 
pavergtuose kraštuose.

Pirmieji masiniai trėmimai 
buvo įvykdyti 1941 birželio 
mėnesio viduryje, savaitę prieš 
vokiečių -sovietų karą. Karo 
metu tautą naikino ir vokiškoji 
hitlerinė okupacija. Kai karo pa
baigoje vėl grįžo sovietų kariuo
menė į Lietuvą, vėl buvo masi
niai vežimai, gyventojų suvary
mai į kolchozus. Toks didžiausias 
vežimas
40 metų, t. y. 1948 gegužės 20 
d. Iš Lietuvos buvo 'išvežta 
200,000 gyventojų. Išvežta blo
giausiose sąlygose, kaip kokius 
gyvulius. Sibire irgi buvo bai
siausios sąlygos, darbas vergų 
stovyklose, šaltis, badas, mirtis. 
Tik retas vėliau sugrįžo į Lietu
vą.

Tai negirdėtas tautos naikini
mas. Genocidas. Pats genocido 
žodis nėra senas. Jį sukūrė Rap- 
hael Lemkin, kurio šeima žuvo 
karo metu Lenkijoje. Jis sugal
vojo šį pavadinimą, — paėmė du 
lotyniškus žodžius gens ir cide 
ir sudarė vieną žodį — genocide 

—genocidas. Pirmą kartą jis 
buvo pavartotas 1944 m.

Tarptautiniu susitarimu geno
cidas aptariamas kaip veiksmas, 
kuriuo norima sunaikinti visiškai 
arba daliniai tautinę, rasinę ar 
religinę grupę. Jungtinės Tautos 
savo generalinėje asamblėjoje 
tai patvirtino 1948 gruodžio 9 d.

Ką tas reiškė, kai Jungtinėse 
Tautose buvo kalbama apie ma
sines žudynes, kad jos buvo pa
smerktos, bet jos buvo vykdo
mos tais pačiais metais, vykdo
mos Lietuvoje ir kitur.

Šiais metais Lietuvoje ir kilo 
iniciatyva prisiminti šį didįjį 
trėmimą, tautos genocidą, prisi
minti šį ateinantį gegužės 22, 
sekmadienį. Lietuvoje bus pa
maldos bažnyčiose, susirinks 
žmonės į Gedimino aikštę Vil
niuje. nežinia, kaip ten viskas 
vyks, gal vėl bus naujas genoci
das.

Neatsilikime ir mes! Solidari
zuokime su tauta. Renkime savo 
rūšies minėjimus, susikaupimo 
valandas, prisiminkime ištrem
tuosius ir, svarbiausia, priminki
me kitiems, kas tada Lietuvoje 
nutiko.

Kpme, budėti jr šaukti, 
-tekih’-^būdu 

padėsime tautai, kuri taip ištver
mingai ir taip kietai kovoja dėl 
savo likimo. Šaukime už tuos, 
kurie negali šaukti, parodykime 
visam pasauliui, kokias skriaudas 
daro okupantas mūsų tautai.

New Yorke iniciatyvos ėmėsi 
Liet. Jaunimo Sąjunga. Ji sek
madienį, tuoj po pamaldų ir 
kviečia į solidarumo valandėlę 
Apreiškimo parapijos mokyklo
je. Dalyvaukime visi ir kitus pa
raginkime.

Kviečiame ir kitas lietuvių ko
lonijas sukrusti, priminti vietos 
spaudai, radijo tarnybai, kas yra 
nutikę kadaise, kad lietuviai nie-

Gal 100 mylių į šiaurės vaka
rus nuo Philadelphijos, kalnuo
toje Pennsylvanijoje, tūno Pott- 
sville miestas. Miestu todėl va
dinamas, kad turi apie 18,000 
gyventojų, vargingai besiverčia
nčių, daugiausia vyresnio ’ 
amžiaus. Apie 7 mylias į vakarus 
nuo Pottsville įdomi aplinka, 
glaudžia Minersville. Miestą? 
Gal. Dabar čia šiaip taip pragy
vena 5,000 žmonių.

Minersville ("Mainersvilė”) 
per paskutinį šimtą metų neau
go, kaip kiti gyventojų telkiniai, 
bet nyko kartu su akmens anglies 
verte. Užsidarinėjo kasyklos. O 
kita pramonė? Nebuvo ir neatsi
rado. Kaip ji kursis kalnuose, toli 
nuo pagrindinių kelių, toli nuo 
centrų?

Šioje "Mainersvilėje” gyveno 
angliakasių šeima, Jurgis ir Ona 
Degučiai. Vienas kilęs Lietuvoje 
kažkur nuo Igliaukos, kitas nuo 
Plūtuškių. Tai šiems De
gučiams, jau turintiems gal ketu
rių metelių sūnų Andrių ir pu
santrų metelių dukrelę Onutę , 
1910.XII.30, vos neper Naujus 
Metus, gimė trečias vaikas, ber
niukas. Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje (Minersvil- 

kada ir niekada neužmirš savo 
tautinio genocido.

Lenkiame galvas prieš tuos, 
kurie žuvo kaip genocido aukos 
ir visi ryžtamės aukoti ir dirbti 
dirbti, kol tėvynė Lietuva bus 
laisva.

Apaštalo Pauliaus kankinio mirties paminėjimas bronzinėse duryse Šv. Petro bazilikoje. 
Nuotr. prof. kun. Antano Rubšio

KASYKLŲ DARBININKŲ SŪNŪS
Kunigo Jurgio D.

> <■ i *

VYTAUTAS VOLERTAS

lej.kun. P. Abromaitis jį pakrikš
tijo Jurgio Dovydo vardais. Lie
tuvių parapija yra ir dabar, joje 
klebonauja kažkoks ‘puslietuvis’ 
kun. P. Yenuskosky, o apie kun. 
Abromaitį nėra žinių. Anksčiau 
čią. klebonavo kun. Dumčius, 
kun. Karalius ir kiti.

Ar šiame tautų mišinio mie
stelyje su pora lietuviškų "ka- 
rčiamų” ir mažyte maisto krau
tuvėle, taip pat lietuvio* tikėjo 
kas nors, kad angliakasio J. De
gučio visi trys vaikai pasirinks 
tarnauti Katalikų Bažnyčiai? An
drius, vyriausias — kunigas, po 
ilgos ligos miręs jau prieš 11 
metų. Ona — vienuolė Verona, 
šiuo metu sunkiai serganti. Jau
niausias, Jurgis — kunigas, šie
met gegužės 26 švenčiąs penkia
sdešimties metų jubiliejų nuo 
įšventinimo kunigu. Apie jį čia 
daugiau sušneksime.

Jam turint 12 metų, staiga 
mirė tėvas, pakirstas plaučių 
uždegimo. Našlė motina po 
dviejų metų ištekėjo taip pat už 
našlio. Jos trys vaikai, jo — ketu
ri. Neturėjusi savo namų, per
sikėlė pas ramų, gerąkun. J. De
gučio patėvį. Vargo daug, suktis 
reikėjo. Todėl ji bėgdavo su vai
kais, kaimynams dar miegant, ir

Degučio jubiliejus

Kun. Jurgis D. Degutis, Šv. 
Andriejaus lietuvių parapi
jos Philadelphijoje garbės 
klebonas, gegužės 26 šve
nčia savo kunigystės 50 
metų jubiliejų.

uogauti, ir grybauti, ir malkų 
arba anglių rinkti. Duonos nie
kados nepirkdavo, kepdavo pati.

Kun. J. Degutis lankė viešąją 
pradžios mokyklą, nes lietuvių 
parapija mokyklos neturėjo. 
1928 stojo į Šv. Karolio (St. 
Charles) seminariją Overbrook, 
Pa. Motina ir patėvis ketverius 
metus mokėdavo po 300 dol. už 
mokslų ir išlaikymą, pirkdavo 
drabužius, knygas. Vėliau 
mokėti nereikėjo. Vasaros ato

stogų metu savo parapijoje 
dažydavo pastatus, klebonui šiek 
tiek atsilyginant. 1938 gegužės 
26 buvo įšventintas kunigu. Iš 
tos pačios lietuvių parapijos tą 
pačią dieną buvo įšventinti dar 
du jauni kunigai. Primicijų 
mišiose vienas kitam tarnavo.

O tada rimta atsakomybė sie
lovadoje. vikaravimas šiose para
pijose: Šv. Jurgio, Philadelphijo
je, Šv. Jurgio Shenandoah, Sv. 
Petro ir Povilo Tamaąua, Šv. 
Andriejaus Philadelphijoje, Šv. 
Rafaelio ir Šv. Filomenos Phila
delphijoje, vėl Šv. Jurgio Phila
delphijoje, kol 1966 gruodžio 6 
buvo paskirtas Šv. Andriejaus 
klebonu Philadelphijos lietuvių 
parapijoje. Prieš nepilnus trejus 
metus kardinolas Krol jam leido 
pailsėti. Kun. K. Sakalauskas, il
gai su kun. J. Degučiu dirbęs, 
perėmė klebono atsakomybę, o 
kun. J. Degutis — Garbės klebo
nas (Pastor Emeritus).

Klebonavimo laikotarpis — 
kun. J. Degučio asmenybės ati
dengimas: ramus, tikroviškai 
kuklus, dirbtinai nesistengiąs 
įtikti, nesipykstąs, mėgiamas 
jaunimo, rūpestingas šeiminin-

. (nukelta į 4 psl.)

KITAS KREIPIMASIS 
DĖL GEGUŽĖS
22-TOS

(New Yorkas, 1988 gegužės 
13. LIC) Vakarus pasiekė dar ki
tas, tai yra trečias, atviras kvie
timas iš Lietuvos paminėti 
didžiausią deportacijos bangą, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Pateikiame pilną, tek
stą.x u.

KREIPIMASIS J 
LIETUVOS VISUOMENĘ
Lygiai prieš 40 metų iš Lietu

vos buvo deportuota apie 
200,000 gyventojų 1988 gegužės 
22 d. 15 vai. kviečiame visus į 
Vilniaus miesto Gedimino aikštę 
pagerbti stalinizmo represijų 
aukų atminimą.

Pasirašo: Vytautas Bogušis, 
Romas Ragaišis, Antanas Terlec
kas, Andrius Tučkus.
Vilnius, 1988 m. gegužės 10 d.

(LIC)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS DOMO IP 36
MANHATTAN COLLEGE nUNUJC

sis įkalinimas buvo perdėm skir
tingas nuo pirmojo. Dabar Apaš
talas buvo grandine prirakintas 
prie sienos. Beje, nūdien, Ma
mertino kalėjimas skirtas tik tu
ristams!

Imperijos kalėjimai neturėjo 
gero vardo. Senovės' raštija at
spindi kalinių siaubą dėl žiau
raus elgesio ir nežmoniškų sąly
gų. Dienos šviesa kalinių nepa
siekdavo, o nešvara juos skan
dinto skandino.

Romos teismai kalėjimą laikė 
baisia bausme, nes kalinių mir
tingumas buvo didelis. Laiškas 
Timotiejui atspindi Apaštalo 
būklę ir nuotaikas: “...nesigėdyk 
mūsų Viešpaties liudijimo, nei 
manęs, jo kalinio... ” (2Tim 1,8), 
"kenčiu tuos vargus, bet ne
sigėdiju, nes žinau, kuo įtikėjau, 
ir esu tikras, kad jis gali išsaugoti 
man patikėtąjį palikimą iki anos 
[Atėjimo] dienos” (2Tim 1,12].

Apaštalas skundžiasi vienatve, 
jaučiasi labai vienišas. Romos 

krikščionys nedrįsta jo laisvai 
lankyti. Apaštalas didžiuojasi 
efeziečiu Oneziforu, paslaugiu 
krikščioniu iš Efezo, nes jis "ne
sigėdijo mano grandinių, bet, at
vykęs į Romą, rūpestingai ieško
jo manęs ir surado [kalėjimo są
rašuose]” (2 Tim 1, 16-17).

Laiške užsimenama, kad 
Apaštalas pasigenda Timotiejaus 
ir prašo jį “veikiai atvykti pas ma
ne” (2 Tim 4,9), kad Apaštalui 
širdį Skaudina Demo, pamilusio 
“šį pasaulį”, pasitraukimas (2 
Tim 4, 10). “Vienas Lukas tėra 
su manimi” (2 Tim 4, 11).

Kodėl buvo Apaštalas 
suimtas?

Imperatoriaus Nerono laiky
sena krikščionių atžvilgiu pasi
keitė po 64-65-ųjų metų. Tarp 
liepos 19-24-osios 64-aisiais me
tais gaisras nuniokojo dešimt iš 
keturiolikos Romos rajonų. 
Romėnai pradėjo kaltinti Nero- 
ną. Norėdamas nukreipti nuo 
savęs apkaltinimą, Neronas 
užmetė kaltę ant krikščionių.

Pagal Tacito liudijimą, perse
kiojimas neprasidėjo tuojau pat 
po gaisro. Neronas atstatė mie
stą, ištiesino gatves, išgražinda
mas savo Domus aurea — Auk
sinius rūmus. Tačiau miesto gy
ventojų pyktį jam nepasisekė 
nutildyti. Reikėjo ką nors daryti.

Pats Neronas tuo metu gastro
liavo po Graikiją kaip komedijos 

aktorius. Romoje tvarką darė 
nuožmusis jo generolas Aelius. 
Ii* šį kartą apaštalo bylą sprendė 
imperatoriaus teismas. Atrodo, 
kad Paulius buvo apkaltintas 
sandėriu sostinės padegime.

Laiške Timotiejui užuomina 
apie teismo posėdį yra dramatiš
kai trumpa: "Mano pirmajame 
apsigynime nė vieno nebuvo su 
manimi, visi mane paliko” (2 
Tini 4, 16).

Ginti krikščionį buvo pavojin
ga- Apaštalo apsigynimas buvo 
tinkamas, nes Paulius buvo "iš- 
trauk[tas] iš liūto nasrų” (2 Tim 
4,17). Užuominų apie kitą tei
smo posėdį laiškuose nėra. Laiko 
tarpą iki antrojo teismo posėdžio 
Apaštalas turbūt praleido Ma
mertino kalėjime.

‘Euzebijus, Cezarėjos vysku
pas, apaštalo Pauliaus mirties 
data laiko 14-uosius Nerono val
dymo metus —67 m. Jeronimas, 
garsusis Šv. Rašto mokslininkas, 
pakartoja tą pačią nuomonę. Vie
na yra tikra: antrasis teismo 
posėdis apaštalo Pauliaus bylos 
sprendime baigėsi pasmerkimu 
mirčiai.

Čia Roma nukirto 
Apaštalui galvą

Nūdien Tre Fontane vie
tovėje nėra nieko, kas primintų 
senovinę aplinką. Pastatai — 
abatija ir šventovės — iš vidur
amžių. Seno vėje Tre Fontane 

buvo vadinama Salviano 
pelkėmis — Aquae Salviae.

Mintimis grįžtu į aną dieną, 
kai apaštalas Paulius buvo veda
mas į Salviano pelkes mirčiai. 
Nūdienės Romos sienos ir jų var
tai yra vėlesni. Portą Ostiense 
— Ostijos vartų tuomet dar ne
buvo. apaštalas grandinėse, ap
suptas grandies kareivių, išėjo iš 
miesto per Portą Trigemina pa
lei Tiberį. Prie Cestijaus pira
midės pasiekė vieškelį, kuris 
eina į Ostijos miestą pajūryje.

Kur nūdien stovi Šv. Pauliaus 
bazilika — San Paolo fuori le 

‘Mūra, — tuomet buvo pievos. 
Keliukas per jas vedė link Salvia
no pelkių. NuoTrigemino vartų 
iki Salviano pelkių yra maždaug 
5 km.

Senas Romos padavimas pasa
koja, kad, pasukus nuo Ostijos 
vieškelio į pievas, apaštalą Pau
lių pasitiko Petronilla, akla apaš
talo Petro duktė, ir padovanojo 
jam savo skarą akims užsidengti.

Po dešine Tiberis skubino 
savo drumzlinus vandenis į 
Tirėnų jūrą, o tolumoje po kaire 
dunksojo ant Apijaus vieškelio 
Cecilia Metella mauzoliejus. Ka
daise Apijaus keliu apaštalas 
Paulius buvo atvestas į Romą 
kaip kalinys. Dabar jis ėjo iš Ro
mos kaip kalinys pasmerktas mi
rčiai . Už valandos Apaštalas Pau
lius jau buvo mirties vietoje.

Tre Fontane — Aquae Salviae 
yra labai nuošali vieta. Aquae 
Salviae — Salviano pelkės buvc 
krikščionių pavadintos "Trijų 
fontanų” vardu, nes, pasak pada
vimo, apaštalui nukirtus galvą, 
ji tris kartus šoktelėjo, 
riedėdama šlaitu. Visos trys gal
va paliestos vietos stebuklingai 
buvusios paženklintos tyro van
dens šaltiniu.

Kad apaštalas Paulius buvc 
nukankintas Salviano pelkėse 
liudija tik senos Romos krikščio
nių legendos ir seni padavimai. 
Vargu, kad jų liudijimas yra 
ižlaužtas iš piršto. Anot Tacito, 
bausti galvos nukirtimu pilietį 
šalia sostinės sienų buvo Romos 
paprotys.

Apaštalo Pauliaus mirties vie
toje stovi Šv. Pauliaus šventovė. 
Viduje yra trys šaltiniai. Nūdien 
šaltiniai aptverti tvorelėmis. Pati 
šventovė tamsi ir labai vieniša. 
Tik lauke ant keliuko tarp abati
jos ir šventovės žaidžia berniu
kas, o ant suolo sodelyje sėdi, 
matyt, jo auklė.

Randu ir aš laisvą suolą sode
lyje. Smagu pabūti trapistų aba
tijos tyloje. Tyla žmogų nutildo 
ir padeda klausytis. Girdžiu bi
tes ir nepažįstamus paukščius.

(Bus daugiau)

Labai galima, kad pats Apašta
las atvyko į Romą 67-ųjų metų 
pavasarį ir čia kurį laiką triūsė 
Bendrijos labui. Ši prielaida re
miasi senu padavimu, kuris yra 
minimas II a. rašinyje Petro ir 
Pauliaus kančia (Passio Petri et 
Pauli). Pasak šio padavimo, apaš
talas Paulius apsigyveno užeigos 
namuose kairiajame Tiberio 
paupyje.

Kadaise jis čia buvo išsinuo
mavęs sau “atskirą butą” kaip ka
linys. Galima prileisti, kad Ro
mos policija areštavo Apaštalą 
kaip įtartiną religinės sektos gal
vą.

Romos forume aikštėje tebe
stovi auksinio atstumo myliastul- 
pio pjedestalas. Kadaise prie jo 
vedė visi Romos vieškeliai, Už 
maždaug šimto metrų, Kapitoli
jaus kalvos papėdėje tebėra Ma- 
mertinum — Mamertino kalėji
mas.

Į šį kalėjimą, pasak padavimo, 
buvo įkalintas Apaštalas. Antra



KAKTUSŲ PA VESYJE
Ne kartą svečiai, atvykę j Sun 

City ir susižavėję šia nepaprasta 
vieta, klausia, kodėl mes apie šį 
miestą neapskelbiam lietuviško
je spaudoje, kad mūsų žmonės 
žinotų, kur galima patogiai gana 
ištaigingai ir nebrangiai įsikurti. 
Todėl šiuo straipsniu mėginsiu 
apžvelgti svarbiausias tos vie
tovės ypatybes.
- Sis kruopščiai suplanuotas 
vyresniesiems gyventojams 
miestas yra įkurtas 1960 metais 
Del Webb bendrovės. Šiuo 
metu Sun City turi 45,000 gy
ventojų užima 9,000 akrų plotą 
ir yra apie 15 mylių į šiaurės va
karus nuo Phoenixo. Miesto 
įkūrėjas Delbert E. Webb, jau
nystėje buvęs paprastas stalius 
ir atvykęs į Arizoną tik su pjūklu 
ir plaktuku rankoje, turėjo ge- 
niališkų gabumų statyboje ir 
planavime ir greitai prasimušė į 
bendrovės prezidentą. Artimai 
susipažinęs ' su Arizonos gyda
nčių klimatu (yra šilta ir sausa) 
ir gražia, egzotiška gamta, jis 
ėmė čia planuoti miestą akty
viems vyresniesiems gyvento
jams. «

Būdamas geras statybininkas 
ir sąžiningas žmogus, jis statė au
kštos kokybės patogius ir erdvius 
namus, vedė plačias gatves bei 
bulvarus, užtvindė ežerus, ku
riuose galima žuvauti bei laivais 
važinėti, prisodino daug 
medžių. Šiuo metu Sun City 
miestass turi 7 užsiėmimo ir pra
mogų centrus (recreation cen- 
ters), kurie turi po didžiulį basei
ną, karštas, terapijos maudykles, 
gimnastikos, muzikos, įvairių 
lošimų kambarius, mini-golfo ai
kštę, auditorijas, kuriose ruošia
mi šokiai koncertai, paskaitos, 
meno parodos ir 1.1, turi eilę 
amato bei dailės dirbtuvių su 
.modemiškais r įrengimais bei 
mašinomis, kur vyksta kerami
kos, siuvimo, tapybos sidabro 
bei turkyzų perdirbimo pamo
kos ir 1.1. Visa tai priklauso Sun 
City gyventojams, .sumokėjus po 
100 dolerių metinio mokesčio. 
Šalia to dar yra 11 gražiai apso
dintų golfo parkų, kelios biblio
tekos, puiki ligoninė, eilė medi
cinos įstaigų kompleksų, 8 dideli 
pirkimosi centrai, 20 restoranų, 
daug užkandinių bei kavinių, 25 
įvairaus’ tikėjimo bažnyčių, jų 
tarpe ir Lietuvių Katalikų misija.

Norintiems auginti daržoves 
gauna po 40x20 pėdų geros 
žemės, užsimokėję tik po 15 do
lerių metams už vandenį sunau
dotą laistymui.

Kad gyvenimas būtų įdome- 
v snis ir linksmesnis, žmonės bu

riasi į klubus bei organizacijas, 
kurių čia yra net 300. Miestas 
taip išplanuotas, kad bet koks 
pirkimosi centras, pramogų 
kompleksas ir pan. yra lengvai 
pasiekiamas golfo vežimėliu, 
dviračiu ir net pėsčioms. Daug 
kas naudojasi ir mažais auto- 
busėliais, kurie paima keleivius 
iš namų' ir nuveža kur reikia.

Muzikos, dramos mėgėjai išti
sus metus turi progos pamatyti 
gerų programų Sun City amfi

KASYKLŲ DARBININKŲ SŪNUS
(atkelta iš 3 psl.)
kas, nedejuojąs dėl parapijos pa
jamų. Ir svarbiausia: visą savo 
klebonavimo laiką rėmęs lietu
vių veiklą, jai pavesdamas visas 
patalpas, įskaitant kleboniją. 
“Čia ne mano, čia parapiečių ”, 
aiškino savo nusiteikimą. Todėl 
ši parapija išliko, nors lietuvius 
iš apylinkės vijo tamsieji, vėliau 
tamsiuosius išgainiojo portori- 
kiečiai. Namai iro, niekas jų ne
taisė ir nepirko. Buvo nedrąsu 
bažnyčion važiuoti, bet reikėjo: 
rūpestingas, mielas, ramus kle
bonas davė patalpas lituanistinei 
mokyklai, susirinkimams, rengi
niams.

O dabar? Priartėjo Philadelp- 
hijos miesto centras, jau liečia 

teatre, kuris talpina 7,500 žmo
nių ir Sun City West (naujas 
miestelis už dviejų su puse my
lios nuo Sun City) Sundome tea
tro patalpose, talpinančiose 6000 
žiūrovų. J abi šias vietas progra
moms atlikti atvyksta iš viso pa
saulio geriausios meno jėgos.

Nors Sun City nuosavybę gali 
pirkti visi ne jaunesni kaip 50 
metų, dauguma gyventojų yra 
jau sulaukę pensininkų amžiaus 
ir vyresni. Bet tai nereiškia, kad 
jie yra vos paeiną Senukai ar pa
liegę ligoniai. Anaiptol. Jie lošia 
golfą, tenisą, stumia rutulį, prik
lauso ir yra aktyvūs įvairiems 
sporto, šokių, dramos, meno, 
muzikos klubams. Sun City sim
foninis orkestras užima aukštą 
vietą Arizonos muzikos pasauly
je, choras važinėja po plačias 
apylinkes atlikti koncertų, šio 
miesto gyventojų pagaminti 
dailės meno kūriniai turi platų 
pareikalavimą.

Kiekvienas Sun City gyvento
jas kruopščiai prižiūri savo na
mus ir sodybą ir turbūt tai yra 
vienas švariausių miestų Ameri
koje. Net šiukšlių dėžės nėra 
viešai išstatomos jų vežimo die
ną, bet yra įleistos į žemėje 
įšmūrytas nišas. Namai iš priekio 
apsodinti vešlia dykumų augme
nija bei gėlėmis, o iš kiemo 
pusės beveik visi turi gražius ci
trusų sodus. Kadangi apelsinų, 
greipfrutų ir citrinų medžiai 
pražysta truputį skirtingu laiku 
tai tokie sodai žydi ištisą kovo 
mėnesį, skleisdami maloniai 
saldžius kvapus. Kovo mėnuo 
čia turbūt žavingiausias metų lai
kas.

Daugumas namų savininkų 
neaugina žolės pievelių apie na
mus, nes tai reikalauja nemažai 
darbo. Vietoj to yra pribarstyta 
gražių akmenukų, kurie dažnai 
būna nudažyti žalsvom ir ru
svom spalvom, tačiau pievelės 
yra paliekamos prie daugiabučių 
kompleksų, nes ten jos yra 
prižiūrimos bendrai pasamdytų 
darbininkų.

Sodo medžiai, gėlės, krūmai 
ir pievelės yra laistomos automa
tine laistymo sistema, todėl Sun 
City gyventojai gali išvykti ilgų 
vasaros atostogų ir nesirūpinti 
savo augalų priežiūra. Nereikia 
rūpintis nei namais, nes juos 
daugiau ar mažiau prižiūri sava
noriai šerifo padėjėjai. Reikia tik 
prieš išvažiuojant apie tai pra
nešti šerifo įstgaigai.

Dėl tų šerifo savanorių, vadi
namų “SherifFs Posse”, ir dėl 
pačių gyventojų budrumo ir su- 
siorganizavimo Sun City beveik 
neturi įsilaužimų ar apiplėšimų, 
neskaitant-kelių mažų vagysčių. 
Gatvėse judėjimas labai mažas ir 
lėtas ir bet kokia čia nepriklau
santi mašina bei žmogus tuoj yra 
pastebimi. Taip pat, esant 
mažam judėjimui gatvėse, yra 
labai saugu važinėtis dviračiais 
bei vaikščioti.

Sun City namai yra gražūs, 
erdvūs, gerai išplanuoti, patogūs 
gyventi.O kainos palyginus su 

bažnyčią. Nameliai, kurių niekas 
neimdavo už $3,000, šiandien 
kainuoja $130,000, bet jau visi 
išpirkti. Tiesa, lietuviai čia sun
kiai grįš, nes jie mėgsta daugiau 
erdvės. Bet į Šv. Andriejaus 
bažnyčią važiuos, kaip iki šiol 
važiavo, jei parapiją ves į kun. 
J. Degutį panašūs klebonai. 
Kun. K. Sakalauskas toks yra.

Kun. J. Degučiui, švenčia
nčiam jubiliejų, Dievo palaimos 
nestigs, — palaimos jis užsi
pelnė sunkia jaunyste, rūpestin
gumu ir šiltumu sanatykiuose su 
žmonėmis. Asmenybė lemia ryšį 
su visuomene, geri visuomeni
niai ryšiai tokią asmenybę papil
do.

Califoęnijos, rytinio pakraščio 
bei daug kitur esančiais namais 
yra per pusę žemesnės. Gana 
gražų, beveik ištaigingą namą 
lengvai galima nusipirkti už 
70,000 ar 80,000 dol. O jei kas 
nors, ypač palikuonys, skuba 
parduoti, kainos pasidaro dar 
žemesnės. Kas nori gyventi prie 
ežero ar parko moka atitinkamai 
daugiau.

Ne tik namų kainos yra žemos, 
bet ir visas pragyvenimas čia yra 
žymiai pigesnis. Dėl ramaus gy
venimo, gerai užlaikomų namų 
ir vagysčių stokos bet kokia ap- 
drauda (namų ir automobilių) 
yra per pusę mažesnė, o namų 
mokesčiai net penkis ar šešis kar
tus žemesni, nei kur nors kitur 
Amerikoje.

Kas žiemą ir pavasarį čia su
plaukia daug žmonių, bėgančių 
nuo šalčio ir drėgmės. Ne vienas 
tu svečių susižavi Sun City ir nu
siperka čia nuosavybę. Yra čia ir 
lietuvių. , x

Šio straipsnio tiksls ir yra para-
ginti lietuvius iš įvairių Ameri
kos vietovių, ypač tuos, kurie 
ruošiasi išeiti į pensiją, atvykti į 
Sun City prieš apsisprendžiant 
kitur. Jei amerikiečiai susipažinę 
su šios vietos visom gerovėm, 
skuba čia pirkti nuosavybę, 
kodėl tuo negali pasinaudoti ir 
mūsų tautiečiai. Galima drąsiai 
spėti, kad nemažas nuošimtis 
lietuvių praleidusių Sun City ke
letą minėsiu, tikrai apsispręstų 
čia pastoviai apsigyventi. Jie pa
tys džiaugtųsi ir padarytų mus 
laimingus padidindami negausią 
lietuvių koloniją.

ST. PETERSBURG, FLA.
Velykos klube p0 minėjimo dalyviai buvo pa-

Balandžio 3, Velykų sekma- vaišinti kava ir pyragaičiais. 
dienį,į klubo pietus atsilankė Balandžio 14 kun. V. Dabušis 
300 asmenų. Švenčių proga pa- parodė skaidres apie Maironio 
sveikino pirmininkas A. Kar-.. asmenį ir aplinką Skaidrės paga-._ 
nius, maldą sukalbėjo kun. V."" mintos prieš 25'iri etų s. įdomių' 

prisiminimų papasakojo kartu su 
juo dirbęs kun. J. Gasiūnas, kun. 
V. Dabušis, pažįnęs asmeniškai 
Maironį. Prisiminimų dar papa
sakojo A. Grigaitienė, K. Kleiva. 
K. Gimžauskas paskaitė vysk. J. 
Steponavičiaus privačiai rašyto 
laiško ištrauką apie Maironio rei
kšmę Lietuvai.

Minėjimo rengėjai dėkoja vi
siems programos dalyviams.

L. Ž. K.

nius, maldą sukalbėjo kun. V. 
Zakaras, OFM. Buvo rungty
niaujama, kieno margutis bus 
stipriausias, gi stipriausias buvo 
Sofijos Ziūraitienės. Jai klubo vi- 
cepirm. K. Vaičaitis dovanojo 
butelį šampano. Pietų metu pro
gramą atliko A. Mateikos vado
vaujamas vyrų choras, gražiai su
dainavęs šešias dainas. Publika 
dar išprašė dvi dainas. Buvo ir 
tradicinė margučių paroda.

Pavasario balius
Balandžio 9 klube įvyko vaka

ronė — pasavario balius, su
traukęs per pusantro šimto žmo
nių. Scena buvo papuošta dau
gybe žiedų. Ją dekoravo M. An- 
drejauskienė su savo vyru Pra
nu. V. Mažeika paskaitė pavasa
rišką feljetoną, D. Mažeikienė ir 
A. Ulinas suvadino iškilią solistę 
ir jau pagyvenusį akomponuoto- 
ją. Po progrmos visi nuotaikingai 
pasišoko.

Maironio minėjimas
Balandžio 13 ir 14 Floridos 

Amerikos Lietuvių klubas St. 
Petersburge surengė Maironio 
minėjimą jo 125 metų gimtadie
nio proga.' Balandžio 13 buvo 
skirta akademiniam minėjimui. 
Paskaitą apie Maironį skaitė lite
ratas Aleksas Vaškelis. Iš Mairo
nio kūrybos skaitė A. Kamienė, 
A. Kusinskis, D. Mackialienė, 
V. Mažeika, D. Mažeikienė, S. 
Vaškienė, S.Vaškys ir A. Ulbi- 
nas.

Antrąją programos dalį atliko 
klubo choras,diriguojamas fP. 
Armono. choras padainavo Lie
tuva brangi, Ramios malonios 
vasaros naktys ir Naktis grdži. 
Visų trijų dainų žodžiai Mairo
nio. Dar padainavo ir dvi moder
nios kompozicijos dainas Ruduo 
ir Vasara, žodžiai K. Lukėno, 
muzika V. Budrevičiaus.

Taip pat buvo surengta pa
rodėlė apie Maironį, —jo ręstai, 
įvairi literatūra apie Maironį. 
Scena buvo papuošta Mairomfr 
portretu, kurį nupiešė O. Galvy
di en ė. V. Gružas sukūrė juostą, 
kurioje išrašė Lietuva brangi 
dainos pirmą posmą.

Tiesa, trys vasaro mėnesiai yra 
karšti. Bet už tai nėra sniego, 
speigų, šaltų vėjų bei įkyrios 
drėgmės. Čia astmos ir artričio 
užuovėja. Lietuviai mėgsta ke
liauti — aplankyti gimines, 
pažįstamus ar pasidairyti po pla
tųjį pasaulį. Vasaros metas yra 
tam geriausias laikas. Taigi tin
kamai susiplanavus, galima 8 ar 
9 mėnesius praleisti beveik idea
liame Sun City klimate, o likusį 
laiką pakeliauti. Iš tikrųjų tai be
veik visi mes taip ir darome. O 
jei kas nonori keliauti, tai namų 
vėsinimas, erdvūs baseinai, 
apšaldyti pirkimo centrai, gero
kai palengvina vasaros karščius, 
kurie tikis tolio baisiai atrodo. Iš 
tikro prie sauso oro 100 laipsnių 
temperatūra yra labai lengvai 
pakeliama. Taigi kas nori ne
brangiai bet gražiau įsitaisyti ra
mioj, švarioj ir saugioj vietoj te- 
plagalvoja apie Sun City. Atvykę 
lėktuvais turėtų Phoenixo ae
rodrome pasidairyti limuizino 
kuris atveža keleivius į Sun City.

Ta proga dar norisi pridėti, 
kad Phoenixo aplylinkėje, į kurią 
įeina ir Sun City jau daug metų 
veikia Lietuvių bendruomenė, 
kurios dabartinis pirmininkas 
yra Donatas Zakaras ir Lietuvių 
Katalikų misija, vedama kun An
tano Valiuškos Jiedu abu gyvena 
Sun City ir atvykusiems gali su
teikti visokių informacijų. Taip 
pat yra įsikūrusi ir Lietuvos 
Dukterų draugija, vadovaujama 
Marijos. Edelienės, gyvenančios 
Phoenixe..

Vikt. Zakarienė

Philadelphijos LB apylinkės surengtame nepriklausomybės 
šventės minėjime visi meninės programos dalyviai, Vyrų Dai
nos vienetas, tautinių šokių grupė “Vakarinė” ir pranešėjai 
Vidmanas ir Raimonda Audrė Rukšiai užbaigia minėjimą 
“Lietuva Brangi ”. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

TOUR TOUR DEPART ARR1VE MOSCOW MOSCOW HELSINKI
NO corr USA MOSCOW VILNIUS HELSINKI NEW YORK ITINERARY

U-UJ $1.975 00 JUNE 14 JUNE 15 JUNE 17 JUNE 27 JUNE 28 2 N^M» Mokow. 10 1*0*15 V4mu,. 1 N^hf HaMnkl
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Jei norite pasikviesti gimines ii Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, 
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryiium su 
giminių Iškvietimu bei leidimu Jiems lankytis užsienyje, yra žymiai 
palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią Informaciją.

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

Baltic American Holidays Ine
ADMSONOF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue. New York. N Y. 10017 • (212)972-0200

TOU.FREE

Vasario 16-tos minėjime Worcester, Mas s., Maironio parke 
Massachusetts valstijos seimo atstovas M. Glodis (k.) įteikia 
rezoliucijos nuorašą A. Glodui. Dešinėje Maironio parko 
pirm.A. Adomavičius. Nuotr. T. Meiliuvienės

WORCESTER, MASS.

Minėjome Vasario 16-tą
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė buvo paminėta vasario 
14. Aušros Vartų bažnyčioje 11 
vai. mišias koncelebravo kun. A. 
Volungis, Šv. Kazimiero parapi
jos asistentas kun. J. Petrauskas, 
MIC, kun. A. Yankauskas (jis pa
sakė ir pamokslą) ir svečias nelie
tuvis kunigas.

Giedojo šios parapijos Lietu
vos vyčių 116-tos kuopos chore
lis. Mišios buvo aukojamos anglų 
kalba. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Gausiai dalyvavo 
abiejų parapijų vyčiai. Visiems 
pamaldų dalyviams vietos vyčių 
kuopa paruošė kavutę.

Tolimesnis minėjimas vyko 
Maironio Parko žemutinėje 
salėje. Pradėjo jį kalba organiza
cijų tarybos pirmininkas P. Mo- 

hj^pai. Invokaciją sukalbėjo 
kun. kleb. V. Parulis, MIC. Pro
gramai vadovavo R. Jakubau
skas. Kalbėjo ir proklamaciją 
perskaitė miesto burmistras J. 
Levy. Taip pat kalbėjo Mass. 
valstijos seimo atstovas W. Glo
dis, kuris perskaitė gubernato
riaus pavaduotojos Evelyn 
Murphy priklamaciją. Kalbėjo 
Mass. valstijos senatoriai: J. 
Houston, T. White ir valstijos 
atstovas P. Blute.

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS

Pagrindinę kalbą lietuviškai ir 
angliškai pasakė Eligijus 
Sužiedėlis, Brocktono mokyklų 
sistemos administratorius. Prisi
minė praeitį, nepriklausomą gy
venimą ir dabartį.

Meninę programą atliko Bo
stono tautinis ansamblis, vado
vaujamas G. Ivaškos. Jie pašoko 
keturis šokius. Aukų surinkta 
3176 dol. Didžiausią auką paau
kojo Lietuvių Labdaros draugi
ja. Tarybos pirmininkas P. Molis 
visiem padėkojo. Po minėjimo 
buvo vaišės.

Aušra, radijo valandėlė tą die
ną transliavo specialią programą. 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 10 v. r. kleb. kun. V. 
Parulis,MIC, aukojo mišias už 
Lietuvą ir pasakė pamokslą.

Minėjimą rengė Worcesterio 
lietuvių organizacnu taryba. 
L^oziausią darbųdalįątlikoTkry- 
bos valdyba: pirmininkas P. Mo
lis, vicepirm. R. Jakubauskas, 
sekr.T. Meiluvienė, ižd. A. Glo- 
das ir narys a. Klimas.

Šv. Kazimiero šventė

Sv. Kazimiero šventė pa
minėta kovo 6. Lietuvos vyčių 
26-ta kuopa dalyvavo organizuo
tai mišiose Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Mišias aukojo para-' 
pijos asistentas ir vyčių kuopos 
dvasios vadaskun. J. Petrauskas, 
MIC. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas O. Keršytės.

Po pietų Maironio Parko 
didžiojoje salėje įvyko parapijos 
tradiciniai pietūs, prisimintas 
šv. Kazimieras. Pietus ruošė pa
rapijos taryba. Maldą sukalbėjo 
kun. A. Yankauskas, dalyvavo 
Aušros Vartų parapijos kleb. 
kun. A. Volungis, kun. Šeputa, 
MIC, iš Marianapolio, kun. J. 
Petrauskas, MIC, Vyrų choras 
gražiai padainavo šešias dainas. 
Vadovavo O. Keršytė. Pabaigoje 
žodį tarė kleb. kun. V. Paru
lis, MIC. Jis padėkojo visiems, 
ypatingai Parko pirmininkui K. 
Adomavičiui ir visai Parko vado
vybei. Baigiamąją maldą su
kalbėjo kun. J. Petrauskas, 
MIC.

J. M.



ALDONA KEPALAITĖ REČITALYJE
Aldonos Kepalaitės rečitalis, 

kuris įvyko balandžio 16 Weill 
Recital Hali, New Yorke, parodė 
pianistę kaip prityrusią atlikėją. 
Tą aš sakau pažodžiui, nes tai, 
kas klausytoją nustebina jos atli
kime, yra jos fizinis meistrišku
mas. Kapalaitė yra skrupulingai 
ekonomiška savo fiziniais jude
siais. Jos pristatyta tonacija, vul- 
kaniškas stiprumas atrodo išeina 
iš proporcijos pagal jos fisišką 
sudėtį.

Ji neturi intimumo kitų piani
stų, kas labiausiai buvo ryšku ly
riškose programos dalyse, bet ji 
turi ugningą savumą ir aiškų mu
zikalioj jautrumą. Mano nuomo
ne ji turi ypatingą ir labai inteli
gentišką įžvalgumą ir sugebėji
mą atlikti kompozitorių reikala
vimus, ne atlikėjo pasirodymus.

Programa prasidėjo su Felix 
Mendelssohno Variations Se- 
rieuses in D minor, opus 54. Tai 
yra pati svarbiausia kompozito
riaus variacijų serija. Skoningu-

MAGIŠKA NELĖS
Pirmą kartą Chicagos publika 

išvydo estrados dainininkę Nelę 
Paltinienę prieš 6 metus ir per 
tą laiką ji čia atliko 7 koncertus, 
kurių beveik visi buvo išparduo
ti. Tai reta solistė, kuri tuo 
galėtų pasigirti.

Kartu su savo vyru Arvydu iš 
Klaipėdos atvykusi gyventi į V. 
Vokietiją, Nelė kiekvieną pava
sarį dabar aplanko Chicagą, o 
taip pat ir kai kurias kitas JAV 
bei Kanados lietuvių kolonijas, 
ir čia palinksmina savo tau
tiečius.

Jaunimo Centro didžioji salė Vėliausio koncerto programa 
' gegužės 1 buvo perpildyta klau- jau, galima sakyti, ramesnė ir

Sol. Nelė Paltinienė jau septintą kartą dainuoja Chicagos 
lietuviamas Jaunimo Centre. Jų koncertas buvo gegužės 1 ir 
sutraukė pilną salę publikos. Nuotr. Ed. Šulaičio

KEARNY, N.J.
Parapijos veikloje

Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapija yra pasidariusi 
lyg New Jersey lietuvių centru: 
parapijos mokyklos patalpomis 
naudojasi New Jersey lietuvių 
šeštadieninė mokykla, klubo 
(L.C.C.C.) salėmis naudojasi 
tautinių šokių grupė Liepsna .

Turimas ir lietuviškas bankas 
ir nauja,, graži bažnyčia su lietu
višku kryužiumi, kuris vakarais 
yra apšviečiamas.

Turimas geras patriotas klebo
nas prel. Domininkas Pocius, 
kuris čia vadovauja jau 30 metų 
su viršum. Tai tylus, kuklus, ge
raširdis džentelmenas. Jis suor- 

* ganizavo į Lietuvą net dvi ek
skursijas, kuriose dalyvavo ne 
trečios kartos lietuviai.

Atgaivinta Lietuvos vyčių 
kuopa, prie kurios priklauso 100 
narių. Vadovauja E. Rokus, O.

- Služis, Jankauskas ir kiti.
Prel. D. Pocius yra gimęs 

New Jersey 1918 vasario 15, t. y. 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimo išva
karėse. Tad vasaro 13 gražioje 
L.C.C.C. salėje atšvęsta prelato 
70-asis gimtadienis. Susirinko 
200 žmonių su viršum.

mas, tobulumas ir elegancija 
charakaterizuoja Mendelssohno 
kompozicijas. Reikalaujama 
sklandi technika. Kepalaitė atli
ko kūrinį su reikšmingu didingu
mu, bet pridūrė ir tvikstelėjimą 
šelmiško sumanumo. Finale pa
sireiškė okeaniška jėga.

Toliau pianistė atliko Franz 
Schnberto Sonata in A Major 
(D. 959) Schuberto sonatos nėra 
tokios efektingos kaip jo trumpe
sni kūriniai. Schubertas ne
turėjo tų struktūrinių sugebėji
mų kaip kiti kompozitoriai. Bet 
jis turėjo didelį turtą — metodiš- 
kiausią išradingumą, kuris ne
pralenkiamas jokio komozito- 
riaus. Lyriška jo genialumo 
esmės kokybė jaučiama, nors ir 
pirmoje ir paskutinioje dalyse 
jos išsisklaido lėtesnėse dalyse, 
bet vis tik yra jautrios ir pilnos 
žavesio.

Kepalaitė pradėjo pirmąją dalį 
imponuojančiai. Andentine jos 

sytojais, kuomet čia vyko septin
tasis Nelės Paltinienės koncer
tas. Nežiūrint, kad ant solistės 
pečių vis krenta didesnė metų 
našta, tačiau Nelė ir šį kartą buvo 
ta pati, kokią mes ją matėme 
prieš šešetą metų.

Ji vis jausminga, grakšti ir 
žiūrovą viliojanti. Tik atliekamos 
dainos daugumoje pasikeitė: ne
liko S. Gorbulskio ir jam pan
ašių kompozitorių plačiai žino
mų šlagerių, kurie taip jaudinda
vo klausytoją pirmuose koncer
tuose.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 70 metų sukaktis pa
minėta vasario 14. Prel. D. Po
cius aukojo mišias ir plasakė šir
dingą patriotišką pamokslą.Trys 
mergaitės, apsirengusios tauti
niais drabužiais, nešė prie alto
riaus vainiką, kuris vėliau buvo 
padėtas prie lietuviško kryžiaus 
šventoriuje. Mišių metu lietu
viškas giesmes ir himną giedojo 
vargonininkė-dirigentė Geno
vaitė Mazur ir choras.

11:30 vai.ryto susirinkta prie 
Keamy miesto rūmų, kur iškelta 
Lietuvos vėliava ir sugiedotas 
tautos himnas. Miesto valdyba 
perskaitė proklamaciją ir įteikė 
prel. D. Pociui. Dalyvavo 100 
lietuvių su viršum.

Moterys dėvėjo trispalves ke
puraites. Išdalinta angliškai 
spausdinti lankstinukai “Lithua- 
nia — Lietuva”. Grįžus į parapi
jos salę užkandžiams, trumpai 
apie Lietuvą, jos istoriją ir daba- 
ratines nelaimės kalbėjo jaunas 
Lietuvos vytis E. Zabelskis. Da
lyvavo 100 žmonių su viršum. 
Nuotaika pakili. Aukos nebuvo 
renkamos.

S.S. 

skambinimas buvo ilgesingas, 
kuris gerokai skyrėsi audringais 
išsiveržimais vidurinėie dalyje. 
Scherzo dalis buvo pilna kapri- 
cingo humoro. Schuberto sona
tos yra labai sunkios atlikti, bet 
ir klausytojui nelengva jas supra
sti. Klausytojas turi įeiti į Schu
berto asmeninį gyvenimą, jo in
dividualų pasaulį. Kepalaitė pa
sirodė kaip nepakeičiama va
dovė į šį pasaulį.

Kepalaitės efektingumas ge
riausiai pasirodė antroje progra
mos dalyje. Aleksandro Scriabin 
Sonata No. 10 taip pat yra sunki 
klausytojui suprasti Scriabin yra 
vienas iš žymiausių rusų kompo
zitorių — pianistų, gimęs 1872 
Maskvoje. Jo trumpame gyveni
me jis lyg sudegė savo ugningu 
meistriškumu. Jo ankstesni kūri
niai mums primena Chopeną. 
Visuomet būdamas mistiškoje 
nuotaikoje, jisjarieš mirtį įsivėlė 
į teosofiją, kuri pakeitė kūrybos 

rimtesnė. Tačiau vistiek dar pu
blikai patinka. Dabar Lietuvoje 
tokio žanro dainos jau laikomos 
“atsilikusiomis” ir ten ieškoma 
tokių, kuriomis “serga” jaunuo
liai Amerikoje.

Praėjusiame koncerte buvo 
atlikti 4 kuriniai, kuriuos parašė 
Amerikoje gyvenanti kompozi
torė G. Gudauskienė. Žodžiai P. 
Lemberto, V. Kevelaitytės ir A.
Karvelytės. Daugumas atliktų x .
kūrinių buvo sukurti ne lietuvi- x, zto būriniai. Liszto kompozicijos 

iš atliėkėjo reikalauja neapsako
mai daug — fiziškai ir techniškai 
— kraštutinio skambesio ir bli
zgesio, kurie parodo atlikėjo didį

i (nukelta į 8 psl.)

kų autorių, tačiau jiems pritaiky
ti gražūs lietuviški tekstai ir 
todėl skambėjo kaip savi.

Muzikinę palydą sudarė muz. 
A. Baltinas, kuris Yra Vasario 16- 
osios gimnazijos mokytojas 
(dėsto muziką ir vadovauja moki
nių chorui bei orkestrui). Vienos 
pertraukėlės metu A. Paltinas 
publikai papasakojo apie pačią 
gimnaziją — mokslą bei staty
bas.

- Per kitas pertraukėles prabilo 
koncerto organizatorius — 
“Margučio” radijo programos 
vedėjas Petras Petrutis. Jam 
iškėlus mintį, ar publika norėtų, 
kad ateinančiais metais vėl Nelė 
atvažiuotų koncertuoti, buvo su
silaukta ilgo plojimo. Todėl ki
tais metais — balandžio 16 vėl 
Chicagoje bus rengiamas pa
našus koncertas.

P. Petrutis taip pat pažymėjo, 
kad netrukus — gegužės 22 d. 3 
vai. popiet Jaunimo Centre bus 
rengiamas žymios iš Lietuvos į 
JAV persikėlusios gyventi so
listės Gintarės Jautokaitės kon
certas (ji ištekėjo už italų kilmės 
amerikiečio). Ji daugumoje dai
nuos jos pačius sukomponuotus 
kūrinius, kuriuos palydės chica- 
giečių brolių Polikaičių orke
stras.

E. Šulaitis

— Gintarė Jautakaitė, poetė, 
kompozitorė, dainininkė, pirmą 
kartą Amerikoje koncertuos 
gegužės 22 Chicagos Jaunimo
Centre. Koncertą rengia Mar Gintarė Jautokaitė — koiaratūrinis sopranas. Nuotr. Eugeni-
®U*1S * jaus Butėno

DĖMESIO! DĖMESIO!
KANADOS LIET. BEND. SPECIALUS PROJEKTAS 

RENKA INFORMACIJĄ APIE JŪSŲ ORGANIZACIJĄ
Yra išslysta anketos kiekvienai apylinkei Ir Ieškome žinių apie leidinius, 

parapijas, liet namus, šokly grupes, ansamblius Ir tt.f "
Prašome apylinkės ryšininko Išpildyti gautus blankus Ir grąžinti mums klek 

galima greičiau.
Jei jūsų organizacija negavo anketos, prašome mum paskambinti Ir jum 

atsiųsime kuo greičiau!
ADRESAS

Užsienio Tiltai
68 Coolmlne Road
Toronto, Ontario
M6J 3E9 
Canada 
Telefonas (416) 534-0149

Maestro Alvydas Vasaitis gegužės 15 dirigavo Vilniaus simfo
niniam orkestrui atliekant VI. Jakubėno “Minueto” ir Brahm- 
so antrąją simfoniją. Gegužės 24 jis diriguos Vilniaus akade
miniame operos ir baleto teatre atliekant Verdi operą “Otel
io”. Į kelionę maestro ir jo žmoną išlydi GT International 
kelionių agentūros personalas, iš k.: Hazel Vokral, Ed Sharza, 
Runa Eisa, Maren Borzsony, A. Grigas, dr. Vitalija Vasai- 
tienė, maestro Alvydas Vasaitis, Rūta Pauperienė.

stilių. Jis pradėjo kurti nesu
prantamus kūrinius, kuriuos kri
tikai vadina mistiškus, esoteriš- 
kus ir net diaboliškus. Jo Sonata 
No. 10 sukurta 1913, dvejus me
tus prieš mirtį. Tikrumoje šį vei
kalą galima pavadinti mistiniu
eilėraščiu, kuris yra geras pavy
zdys Scriabino sugebėjimo su
kelti enigmatišką atmosferą, 
sensualų tonų spalvų mirgėjimą. 
Labai sunku tinkamai atlikti. 
Reikalauja ypatingai išvystytos 
technikos ir atlikėjo didelio įsi
jautimo. Kepalaitės skambinimo 
platus didingumas surado pilną 
giminingumą su paslaptinga 
Scriabino pasaulėžiūrą.

PREMIJŲ ŠVENTĖ
JAV LB premijų šventė įvyko 

gegužės 15 Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijs salėje. Šventė 
ir premijų įteikimas buvo su
jungtas su pietumis.

Premijų įteikime dalyvavo 
Antanas Gustaitis, kuriam buvo 
įteikta LB 3000 dol. premija, 
įteikė JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Volertas. 
Dar įteikta teatro premija Petrui 
.Maželiui, kuris sėkmingai dirba 
su Los Angeles teatru. Muzikos 
premija įteikta muzikos archyvo 
atstovei, kuri buvo atvykusi iš 
Chicagos. Radijo reportažo pre
mija įteikta Romui Keziui.

įteikime nedalyvavo dail. Ada 
Sutkuvienė, kuriai paskirta 
dailės premija, ir kun. Pranas 
Garšva, kuriam paskirta žurnali
stikos premija.

Pasakyta daugybė sveikinimo 
kalbų. Viskas labaiilgai užsitęsė. 

, Prasidėjo 12 Vai. baigėsi 6 v.v.

IŠ VISUR
— Lietuvių leidžiamam laik

raščiui, kuris tais metais labiau
siai pasitarnaus krikščionybės 
idealų ugdymui, kasmet bus ski
riama 4000 dol. premija. Tą pre
miją globoja vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Lėšomis pasirūpino 
prel. dr. Juozas Prunslds.

— Bendru laišku Stasys Joku- 
bauskas, VII PLB Seimo finansų 
pirmininkas, dr. Petras Kisie
lius, VHI-osios Tautinių šokių 
šventėj finansų pirmininkas ir 
dr. Antanas Razma, PLB 
Kultūros Kongreso finansų pir
mininkas, kreipiasi į visuomenę 
prašydami aukų paremti šiuos 
didžiuosius renginius. Aukos 
atleidžiamos nuo Federalinių 
mokesčių. Čekius rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 60636.

— Muz. Broniaus Jonušo var
do stipendija 1000 dol. skiriama 
vienuoliktą kartą. Jąįsteigė Emi
lija Jonušienė, norėdama 
įamžinti savo vyro atminimą ir 
padėti neturtingiems studen
tams. Kandidatai stipendijai 
gauti turi iki birželio 15 atsiųsti 
prašymų su žinomos organizaci
jos rekomendacija adresu: Br. 
Jonušo Stipendija, 9927 Devon- 
schire, Omaha, NE 68114.

— Dail. Nijolės Banienės 
kūrinių parodos atidarymas vyks 
gegužės 20 d. 7:30 vai. vak. Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros muzieju
je. Paroda tęsis iki birželio 11.

— “Aras”, Toronto vyrų cho
ras, kaip svečias yra pakviestas 
dalyvauti gegužės 22 vokiečių 
dainų šventėje Toronte.

— Poezijos dienos Chicagos 
Jaunimo Centro mažojoje salėje 
vyks gegužės 27 - 28.

— JAV Jaunimo Sąjungos su
važiavimas vyks gegužės 28-30 
Union Pier, Mich.

— Stasys Eiva, LB Brocktono 
apylinkės valdybos pirmininkas, 
valdybos vardu atsiuntė Darbi
ninkui 30 dol. Auką spaudai sti
printi ir gražius sveikinimus bei 
linkėjimus. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

— Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Waterburio klubas 
per A. Paliulienę Darbininko 
spaudai paremti paaukojo 20 
dol. Administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Colorado lietuviai daly
vaus XIII metiniame Tarptauti
niame festivalyje Golden Colo
rado birželio 11- 12. "Rūtos” 
šokėjai dalyvaus sekmadienį. 
Lietuviško maisto stalas veiks 
per abi dienas. Šis festivalis su
teikia puikią propagandą Lietu
vių Bendruomenei.

— Kun. Juozas Petrauskas, 
dirbęs australų pastoracijoje, 
vysk. P. Baltakio rūpesčiu pa
skirtas Melboumo lietuvių para
pijos klebonu vietoj neseniai mi
rusio prel. Prano Vaserio.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė įvyks rugpjūčio 7 
-14 Dainavoje. Vadovas bus Juo
zas Masilionis, o komendantas 
Br. Keturakis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. G. Liubertas, Sun City, 
AZ, O. Mieželis, Sun City, AZ. 
Užsakė kitiems: B. Garunkštis, 
Rego Park, N.Y. —T. Garunkš
tis, Redondo Beach, CA. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.



BALTIC 
TOURS

J Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos į Panevėžį Ir į Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5 - 25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2

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

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

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

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

10 dol.
J. Audėno, Lietuvos Val

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

pažadėtą žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kelias į sostą. 
10 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
4 dol.

A. Maceinos, Orą et lebora.
10 dol.

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

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydį 10 dol. ,

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

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

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

1986 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Nr. 8804/BAL

(V JO
Lietuva 15 d\j\skva 2 d., gegužės 1 ^birželio 3. .50.00; Chicago
$2,215.00.
Lietuva Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amste-^’ -»s 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. S2.A.00; Chicago $2,195.00. x

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 * • - ' irt-r a 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Ch. IŠPARDUO/

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

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

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Suomija 
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899 
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

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

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

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

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

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969 
Vilniuje 11 naktų
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
Kelionė 999 — rugsėjo 15 - 24 — $1,729
Vilniuje 8 naktys.

BHIIK-BV-mniL 
Postage paid both luays 

Fort, [onvEnient.priuatE, safe,free! 
That's uuhat ERflKlIlG BV-mniL is
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti j ban
ką ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj J- 
traukia sumą J sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl-

. V^V^*^** mas, kad Jūsų pinigai pelno aukščiausius

Dėl lengvo taupymo bū-.» 
do per paštą skambinkit Mr. 

Donabue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

VIENINTELĖ PROFESIONALI

teauet LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄl988 metais
5-kiom, 10-čial bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

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

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

>

AIDAI

I South Boston / 
JSavingsBankv 

•^ALVnS THE UiDEfT^

ALFREDW ARCHIUALD P*>fS«OfNT

vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

INTERNATIONAL
*1) INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hllls, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu žino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

Vardas, pavardė__ ________ _____________ ______________......

Numeris, gatvė ___________________________ ________ j,_____

fiestas valsVia, Zip.................. .......

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

Gruodžio 27 — sausio 10 1989

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2

Spalio 7-21

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

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

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

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

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

DĖMESIO, ALABAMOS 
LIETUVIAI!

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

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 
Mūsų registracijos numeriai: retai! nr. 2559030 whoiesale 2475066

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

DEXTER PARK 
iBį PHARMACY ĮH 

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

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

WE DKLIVER

296-4130

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

---------------------------------------------- u

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

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

Aktyvas: 70 milijonų dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet. ,..en _Anie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausio. Įnformaclįos.



DR. AMELIJĄ MILUKĄITĘ - MATULAITIENĘ
PRISIMENANT

gydytoja ligoninėje Rahway, 
N. J. Paskui perėjo dirbti į Indus-

Š. m. vasario 6 iš mūsų tarpo 
išsiskyrė dr. Amelija Milukaitė- 
Matulaitienė, kurią pažinome 
kaip ramaus būdo, rūpestingą ir 
giliai religingą moterį. Viską pa
sitiko rimtai, viską gaubė ir glo
bojo su didele meile, kad gyve
nimas būtų šviesesnis, 
gražesnis, tauresnis. Velionė pa
skutinius trejus metus sunkiai 
sirgo ir mirė vėžio pakirsta.

Palaidota buvo iš Brooklyno 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
su koncelebracinėmis mišiomis, 
kurias aukojo vysk. Paulius Bal
takis, OFM, kun. kleb. Jonas Pa
kalniškis, Tėv. Leonardas An- 
driekus, OFM, Tėv. Kornelijus 
Bučinys, OFM, kun. Kazimieras

Dr. Amelija Milukaitė-Ma- 
tulaitienė

Pugevičius, kun. Stasys Raila. 
Palydėta buvo į Š v. Karolio kapi
nes, L.I., kur yra palaidoti jos 
tėvai. Šalia jų ir ji buvo palaido
ta. Čia paskutines maldas su
kalbėjo kun. Jonas Pakalniškis.

Nuliūdime liko jos vyras Anta
nas Matulaitis, gyvenąs Rich- 
mond Hill, N.Y., dukra Onytė, 
gyvenanti Manhattane, dukra 
Marytė, gyvenanti Argentinoje, 
sūnus Jonas, gyvenąs Cincinatti.

Liko ir gausi Milukų šeima —
broliai, seserys, jų vaikai ir kiti 
giminės.

Gimusi Amerikoje — užaugusi 
Lietuvoje

Amelija gimė 1917 m. ba
landžio 13 Brooklyne. Čia gimė 
ir didžioji jos tėvų šeimos dalis. 
Iš viso šeimoje išaugo 7 vaikai.

Jos tėvai, Matas ir Emilija Mi
lukai, 1920 grįžo į Lietuvą. Ame
lija lankė kazimieriečių gimnazi-

Brangiai Motinai
A. A.

MARIJAI OKUNIENEI

mirus, neapsakomo liūdesio valandoje, sūnų arch. 
Jurgj Okunį su žmona Irena giliai užjaučiame ir jun
giamės su malda.

Visi M ulokai

ją Kaune ir ją baigė labai gerais 
pažymiais. Mediciną studijavo 
Kaune, Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Studijas baigė 1939 
(15-tą laidą). Baigė per jauna ir 
baigimo diplomą gavo tik po 
metų. Studijuodama taip pat 
pasižymėjo savo gabumais.

Kaip gydytoja dirbo Kaime. 
1944 m. vasarą su visa šeima pa
sitraukė į Vakarus, gyveno Vie
noje, Innsbrucke, nuo 1945 m. 
prie Stuttgarto. Dirbo D P sto
vyklose kaip gydytoja.

Į Ameriką atvyko 1947 metų 
rudenį ir apsigyveno Brooklyne. 
Jos tėveliai buvo atvažiavę ank
sčiau. Su laiku į Ameriką susirin
ko visa gausi Milukų šeima.

Gyvenimas Amerikoje
Amerikoje jaunai gydytojai 

pirmiausia reikėjo stažuoti ir iš
laikyti nustatytus egzaminus. Iš
laikiusi egzaminus, dirbo kaip

PADĖKA
A. A.

ILVIOS—JlTfff
Kun. Alberto Kontauto 

sukaktis
Šv. Petro lietuvių parapijos 

So. Bostone klebono kun. Alber
to Kontauto kunigystės 40-ties 
metų sukaktis iškilmingai pa
minėta gegužės 1. Kunigas dėl 
savo takto, paslaugumo ir sugy
venimo yra visų mėgstamas ir 
gerbiamas.

Padėkos mišias drauge su juo 
aukojo vyskupas Paulius Baltakis 
iš New Yorko, prel. L. Tulaba iš 
Romos, kun. Jonas Zeromskis, 
kun. Antanas Baltrušiūnas, vi
som apeigom bažnyčioje vadova
vo kun.' Albertas Abračinskas. 
Turiningą pamokslą apie kuni
gystę ir sukaktuvininką pasaką 
vysk. Paulius Baltakis.

Tuoj po mišių pagerbimo ban

trial Medicine. Ilgai dirbo 
Squibb kompanijoje, o po to 
N.Y. T elephone kompanijoje 
kaip gydytoja, kol išėjo į pensiją.

1951 sukūrė šeimą su Antanu 
Matulaičiu. Užaugino dvi dukte
ris ir sūnų.

Velionė buvo religinga, atsi
davusi savo šeimai ir savo profe
sijai. Reiškėsi plačia labdara, 
rėmė vienuolynus, parapijas, 
keturiems jaunuoliams ap
mokėjo pilną išsimokslinimą į 
kunigus. Kai paskyrė tėv. Paulių 
Baltakį, OFM, vyskupu, ji buvo 
viena iš organizatorių parūpinti 
vyskupui vyskupišką lazdą. 
Veikė savo profesijos draugijose 
— amerikiečių ir lietuvių.

Veikė nesiskardendama,
neieškodama viešumos, steng
damasi savo aplinką padaryti ge
resnę. Tokia ji ir liks mūsų at
mintyje — visada rimto veido, 
visada rūpestinga, visada jau
trios širdies, (p. j.)

kete Lantana restorane Ran- 
• dolphje susirinko vėl daug kuni

gų ir tikinčiųjų. Programai vado- 
l vavbo kun. Antanas Jurgelaitis, 
; OP, iš Providence, R.L, maldą

sukalbėjo kun. Antanas Bal- 
tyušiūnas, po banketo kun. Al
bertas Abračinskas. Kalbą apie 
sukaktuvininką pasakė kun. Jo
nas Zeromskis, sveikino vysk. P. 
Baltakis ir kiti. Visiem padėkojo 
sukaktuvininkas kun. Albertas 
Kontautas.

Meninę programą atliko soli
stai Ona Aleksaitė ir Benediktas 
Povilavičius. Akomponavo kom- 
poz. Jeronimas Kačinskas.

Po vakarienės ir programos 
buvo šokiai, grojant Joe Pasiekos 
orkestrui iš Conn. valstyjos.

Nauja muzikos, magistre
•» Gegužės 4 Bostono universi
teto muzikos mokyklos koncertų 
salėje Bostone įvyko smuiki
ninkės Lindos Veleckytės rečita
lis magistrės laipsniui gauti. Lin-

MIRĖ ANTANAS REVENTAS 
e

Gulfport, Fla., gegužės 11 
mirė Antanas Reventas. Laidoti 
buvo atvežtas į New Yorką. Buvo 
pašarvotas M. S balins šerme
ninėje. Palaidotas gegužės 16, 
pirmadienį, iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse.

Liko žmoina Bronė Jundri- 
laitė-Reventienė, kilusi iš Pa
nevėžio, buvusi Lietuvoje mo
kytoja. Liko trys sūnūs Algirdas, 
Narimantas, Gediminas, 8 
anūkai, anūkės.

Velionis visą laiką gyveno 
Woodhavene. Sveikatai pa
blogėjus, buvo išsikėlęs į Flori
dą, kur šiltame klimate dar pra
gyveno kelioliką metų.

Velionis buvo gimęs 1905 sau
sio 23 Mastaičių kaime, Garlia
vos valsčiuje, Kauno apskrity. 
Pienininkystės srityje pradėjo 
dirbti nuo 1926 kaip pieninin
kas, pienininkystės instrukto-

da Veleckytė yra kilusi iš Chica- 
gos, kur ji mokėsi smuiko meno 
pas prof. J. Mazurkevičių. Jam 
persikėlus dirbti į Bostoną, čia 
atsikėlė ir Linda Veleckytė, kad 
pas jį galėtų užbaigti studijas.

Gaila, kad apie Lindos Velec
kytės rečitalį informacija iš ank
sto nebuvo paskelbta nei per 
spaudą nei per radiją. Iš klaidų 
reikėtų pasimokyti.

Iškilioji lietuvaitė
Bostono ir apylinkės iškilioji 

lietuvaitė bus renkama gegužės 
21 d. 7:30 v.v. So. Bostono lietu
vių piliečių draugijos salėje. No
rinčios dalyvauti varžybose, re
gistruojasi pas Algį Skabeikį, tel. 
986 - 4363 vakarais. Laimėjusios 
pirmąsias tris vietas gaus stam
besnes pinigines dovanas.

Po rinkimų bus vakarienė ir 
šokiai.

Antanas Reventas

rius. Pienocentro krautuvių ir
užkandinių revizorius, Pieno
centro Kauno skyriaus vedėjas 
— direktorius. Vadovaudamas 
šiam skyriui, jis Kaune pastatė 
centrinę pieninę, suorganizavo 
akcines bendroves “Valgis” ir 
“Sodyba”. Pradžioje šios įmonės 
veikė kaip Kauno skyriaus pada
liniai.

Buvo uolus kooperatininkas, 
Lietuvos pienininkų ir kontrola- 
sistentų draugijos ilgametis pir-
mininkas, akcinės bendrovės 
“Valgis” valdybos narys— sekre-
torius ir kitų kooperatyvinių or
ganizacijų narys.

Gilindamas pienininkystės 
žinias^ lankėsi Anglijoje, Vokie
tijoje, Danijoije, Latvijoje, Esti
joje.

Kąro metu 1944 pasitraukė su 
šeima iš Lietuvos, į Amėriką at
vyko 1949 ir apsigyveno New* 
Yorke, baigė New Yorko com- 
munity kolegiją ir dirbo Pfizer 
bendrovėje kokybės kontrolės
laboratorijoje, kol išėjo į pensiją.

DR. AMELIJA MILUKAITĖ- 
MATULAITIENĖ

sunkios Ilgos pakirsta, mirė 1988 m. vasario 6 d. Buvo 
palaidotais Apreiškimo parapijos bažnyčios Šv. Karo
lio kapinėse, Ll.» šalia tėvų kapo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus parėmė 
šioje sunkioje gyvenimo valandoje, lankė velionę šer
meninėje, dalyvavo laidotuvėse.

Dėkojame už suaukotas šv. Mišias, už aukas jau
nuoliui leisti j kunigus bei kitas aukas. Dėkojame ir 
už įvairias užuojautas, pareikštas žodžiu, laiškais, per 
spaudę Ir gėles.

Ypač dėkojame vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, kleb. 
kun. Jonui Pakalniškiui, tėv. Leonardui Andriekul, 
OFM, Tėv. Kornelijui Bučmiui, OFM, kun. Kazimierui 
Pugevlčlul, kun. Stasiui Railai už laidojimo dieną atlai
kytas koncelebracines mišias Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, kun. Jonui Pakalniškiui už sukalbėjimą 
paskutinių maldų kapinėse.

Dar karta dėkojame visiems už velionės nuoširdų 
pagerbimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę

Matulaičių ir Milukų šeimos

A.A. 
ANTANUI REVENTUI,

uoliam bendruomeninlnkui, mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame žmonai Bronei, sūnums Algiui,Rimui 
ir Jonui su šeimomis Ir kartu liūdime.

LB Neto Yorko apygardos 
valdyba

New Yorko šaulių kuopos steigėjui, jos buvusiam 
pirmajam pirmininkui, Šaulių Žvaigždės ordino kava
lieriui, Klaipėdos krašto atvadavimo dalyviui

A. A.
ANTANUI REVENTUI

Motinos dienos minėjimas

Anksčiau Motinos dienos 
minėjimai buvo rengiami pla
taus pobūdžio. Dabar gi 
minėjimą rengia tik LMK Fede
racijos Bostone klubas ir Laisvės 
Varpo radijas, kuris šventę 
minėjo gegužės 8 su muzika, dai
nom, atitinkama deklamacija, 
istorijos prisiminimais. Plačiau 
apie motiną lietuviškai kalbėjo 
programos vedėjas Petras Višči
nis, o angliškai Jonas Gedraitis, 
angliškos programos vedėjas.

E. Vasyliūnienės paroda
Jau tapo tradicija, kad Elenos 

Vasyliūnienės paveikslų paroda 
kasmet rengiama Cambridge bi
bliotekos vadovybės patalpose. 
Šiemet tokia E. Vasyliūnienės 
darbų paroda vyks gegužės 16- 
28 Public Library patalpose, 449 
Broadvvay, Cambridge. Parodos 
atidarymas gegužės 16, 4 v. po
piet. Įėjimas nemokamas.

Lietuvoje buvo baigęs suau
gusių gimnaziją, studijavęs tech
nikos fakultete.

Velionis labai aktyviai reiškėsi 
visuotiniame gyvenime, veikė 
Lietuvių Bendruomenėje, visa
da prisidėdavo prie įvairių visuo
meninių projektų, buvo vienas 
iš šaulių kuopos organizatorių 
New Yorke, pirmasis jos pirmi
ninkas. Tik jo iniciatyva buvo iš
leista Elenos Juciūtės knyga 
“Pėdos mirties zonoje”. Knyga 
turėjo didelį pasisekimą, išėjo 
net trys laidos.

Labai aktyviai dalyvavo 
Kultūros Židinio statymo dar
buose, ėjo įvairias pareigas, 
padėjo telkti lėšas, rūpinosi įvai
riais Židinio statybos darbais. 
Rėmė ir kitą įvairią lietuvišką 
veiklą. Tikrai buvo uolus ir 
nuoširdus visuomenininkas, to- 
lerantas, malonaus būdo žmo
gus.

Jo žmonai ir visai šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

,(P-j-)

Vlenerlų metų mirties 
sukaktis

A.A.
WALTER SINUS

mirė 1987 gegužės 19 dieną.

mirus, jo žmoną Bronlslavą, sūnus Algirdą, Nariman
tą, Gediminą, jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Neto Yorko šaulių kuopos 
valdyba ir nariai

ALDONOS KEPALAITĖS 
REČITALIUI NUSKAMBĖJUS

A. A.
ANTANUI REVENTUI

Iškeliavus amžinybėn.liūdesio valandoje užjaučiame 
žmona Brone, sūnus Algį, Rimą Ir Joną su šeimomis 
ir visiems 'aiškiame nuoširdžia užuojauta.

Šia liūdną Ir skausmingą sukaktį minint, Mišios 
už jo įlelą bus aukojamos pranciškonu koplyčioje 
aeoužH28, šeštadieni. 11 vai. Mišias užprašė liūdinti 
motina Amelija Slnus. kur! kviečia artimuosius velio
nio draugus bei motinos pažįstamus dalyvauti Mišio
se Ir prisiminti mirusį sūnų Walterį.

Amelija Sinusienė

A. V. Balsiai
J. Gerdvilienė 
P-A. Gudoniai 
A. Krulikienė 
E. J .Liaukai

H .A. Lukoševičiai 
Dr. I.A. Mačioniai 
A. V. Stasiūnai 
M .A.Verbylai 
M .L. Virbickai 
S. S. Vaikiai

(atkelta iš 5 psl.)
raumenų išlavinimą. Legenda 
— šv. Preanciškus sako pau
kščiams pamokslą — parodo Lis- 
ztų rimtame ūpe.

-Dvi koncerto etudės: Walde- 
srauschen ir Gnomenreigen yra 
Liszto populiariausios etudės. 
Kepalaitė pirmąją atliko pa
sigėrėtinai. Antroji — Dance of 
the Gnomes — yra tikras pirštų 
lavinimo technikos pasirody
mas. Kepalaitė atliko klimaktinę 
dalį su reikiama didinga jėga.

Canzone irTarantella iš rinki
nio Years of Pilgrimage yra 
pagrįsti pagal liaudies dainų, 
eilėraščių-ir gamtos vaizdų inspi
racijų. Kepalaitė ypatingai gerai 
pasirodė Tarantelloje, kuri paro
do tikrą pianisto sugebėjimą.

Man buvo privilegija išklausy
ti šį rečitalį.

VViUiam Smiddy

New Yorko ir apylinkių lietu
viai gausiai dalyvavo šiame bene 
kelioliktame Aldonos Kepalaitės 
koncerte. Kun. Vytautas Palu
binskas, Aušros Vartų parapijos 
(kurioje Aldona vargoninkauja) 
klebonas, atvyko palydimas 
grupęs Lietuvos vyčių 12 kuopos 
(prie kurios pianistė priklauso) 
narių. Po koncerto priėmimas 
buvo gražiuose dailininkų Vy
tauto ir Aleksandros Kašubų na
muose. Prie priėmimo taip pat 
prisidėjo ir kultūrinė grupė 
“Branduolys”, kurio narė yra ir 
Aldona.

Dalia Bulvičiūtė
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SOLIDARUMO VALANDĖLĖ

Sekmadienį, gegužės 22, tuoj 
po sumos, Apreiškimo parapijos 
salėje NY Liet. Jaunimo Sąjunga 
ruošia trumpą solidarumo va
landėlę su tais lietuviais, kurie 
Lietuvoje bažnyčiose ir Gedimi
no aikštėje pagerbs, stalinizmo 
represijos aukas. Lygiai prieš 40 
metų Lietuvoje įvyko viena iš 
didžiausių ir - žiausiaurių depor
tacijos bangų. Kviečia visus atsi
lankyti.

Aušros Vartų parapijos tradi
cinė pavasario šventė įvyks 
gegužės 22, sekmadienį, tuoj po 
11 vai. sumos. Po pietų bus gausi

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIME

loterija. Klebonas kun. Vytautas 
Palubinskas ir jo asistentas kun. 
Eugenijus Savickis kviečia visus 
parapiečius ir parapijos bičiulius 
gausiai dalyvauti ir paremti para
piją. Auka 20 dol.

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

KNYGA APIE LIETUVIŠKAS 
JUOSTAS

Dailininkai Anastazija ir Anta
nas Tamošaičiai, gyveną Kana
doje, išleido naują stambų veika
lą apie lietuviškas juostas. Išlei
sta anglų kalba ir knyga vadinasi 
Lithuanian sashes. Surinkta la
bai daug juostų pavyzdžių, visos 
juostos atspaustos spalvotai, tik 
nespalvotai išspausdintas knygos 
paskutinis skyrius, kur aiškina
ma apie audimo techniką. Knyga 
turi 316 puslapių, didelio forma
to. Kaina su persiuntimu — 50 
dol..

Tamošaičiai anksčiau yra iš
leidę gražias knygas apie tauti
nius drabužius ir apie mar
gučius. Surinkta irgi labai daug 
medžiagos. Ir ši knyga apie juo
stas labai vertinga, gražiai pa
ruošta ir išleista.

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

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

PA VASARIO BALIUS
IR MAIRONIO MOKYKLOS ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS

BUS
Kultūros Židinyje gegužės 29, sekmadieni, 7 v.v. . 
Baigimo Aktas. Vakarienė ir Šokiai

Gros B R O L IŲ KEZIŲ ORKESTRAS 

Ypač kviečiami buvę lituanistinės mokyklos mokiniai 

Bilieto kaina — 15 dol. asmeniui.
Stalų ir pavienių bilietų užsakymus priima:

VIRGILIJA REMEZ1ENĖ - 718 740-1526

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

Kazimieras Kuprėnas mirė 
gegužės 12 St. Petersburge, Fla. 
anksčiau jis gyveno New Yorke 
ir buhalteriu dirbo cukraus fabri
ke Domino. Išėjęs į pensiją, nu
sikėlė gyventi į Floridą. Liko 
žmona Olga. Vokiečių okupaci
jos metais 1943 kovo 16 jis buvo 
areštuotas ir įkalintas Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. Po ka
ro išlaisvintas, laimingu būdu 
pasiekė Vakarus.

Birutė Radzivanienė su vyru 
Vytautu gyvena Perthe, Austra
lijoje. Birutė net keturiose aust
ralų gimnazijose moko lietuviš
kus tautinius šokius. Vienoje to
kioje lietuvių popietėje, kurioje
buvo apžvelgtas jaunimo kon
gresas, australės pašoko lietuviš
kus šokius: kubilą, kepurinę, 
aušros polką ir jonkelį. Šoko 16 
mergaičių. Anksčiau Birutė ir 
Vytautas Radzivanai gyveno 
Richmond Hill, N.Y., į Australi
ją persikėlė prieš keletą metų.

Audra Misiūnienė praėjusį sa
vaitgalį buvo nuvykus į Hous- 
ton,Texas, pasižiūrėti Lietuvos 
jaunimo teatro gastrolių. Teatra- 
sa pirma vaidino Chechovo “Dė
dė Vania”. Vaidina lietuvių kal
ba. Žiūrovai turi ausines ir klau
sosi vertimo į anglų kalbą. Ver
čia Arūnas Ciurberkįs.

Aleksandras Vakselis buvo iš
vykęs į Chicagą ir dalyvavo savo 
karo mokyklos laidos 50 metų su
kakties minėjime.

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities suvažiavimas 
įvyks birželio 5, sekmadienį, po 
11 vai. mišių Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne, N.Y. Šei
mininkai — Lietuvos vyčių 41. 
kuopa, kuriai pirmininkauja Bill 
Kurnėta. Meninę programą 
atliks Perkūno choras. Informa
cijų reikalu galima skambinti 
pirmininkui 718 846 - 3829. 
Vyčiai ir svečiai kviečiami daly
vauti.

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

15 DIENŲ LIETUVOJE >
Vyto Gerulaičio kelionių 

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

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

Romas Kezys, laimėjęs JAV LB Kultūros tarybos premiją už 
geriausią. 1987 m. radijo programą. Nuotr. V. Maželio

Pavasario baliuš^r abituriėn- 
tų išleistuvės, rengiamos Mairo
nio lituanistinės mokyklos, bus
ne gegužės 28, šeštadienį, kaip 
buvo skelbta praeitame Darbi
ninko numeryje, bet gegužės 29, 
sekmadienį,nes pirmadienis yra 
nedarbo diena. Vakaro pradžia 7 
v.v.

Maironio lituanistėnė mokyk
la mokslo metus baigia savų mo
kyklos patalpose gegužės 28, 
šeštadienį, bendrų pamokų 
metu.

Catholic New York, savaitinis 
New Yorko vyskupijos laikraštis, 
gegužės 5 d. numeryje įsidėjo 
žinią apie Lietuvą, kad iš pareigų 
pasitraukė arkivyskupas Liudas 
Povilonis ir kad jo vieton paskir
tas vysk. Juozas Preikšas, o Lie
tuvos vyskupų konferencijos pir
mininku paskirtas Vincentas 
Slatkevičius. Žinios gale prime
na, kad Lietuva yra vienintelis 
katalikiškas kraštas Sovietų Są
jungoje.

Tautinis kostiumas vidutinio 
dydžio, atvežtas iš Lietuvos, 
parduodamas už prieinamą kai
ną. Teirautis Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207; 
Tel. 718 827 - 1351 tik dierįs 
metu.

Helen NVolkowich, ilgamdtė 
Darbininko skaitytoja, St. Paul, 
M N, mirė kovo 5. Dukra Antei- 
nette R. Seaver iš Woodbury, 
M N, motinos prisiminimui at
siuntė 40 dol. auką Darbininko 
spaudai paremti ir pratęsė Dar
bininką krikšto tėvui, kuris gy
vena Somerville, MA. Spaudos 
rėmėjai administracija dėkoja^

Poeto Leonardo Andriekaus 
naujas eilėraščių rinkinys “Baliai 
iš anapus” jau išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Brodk- 
lyne. Rinkinys turi 128 puslapius 
ir yra laimėjęs Lietuvos kriketo 
sukakties premiją, kurią buvo 
paskelbę ateitininkai.

Vydūno gimimo 120 metų su
kaktu bus paminėta ateinančių 

metą sausio mėnesio pradžioje spaudos f x ________
drauge su Klaipėdos prijungiipu\ dėkojam.
prie Lietuvos. Rengia N.Y. šąu- \ A. Brazdžionis, Oakville, CT. 
lių kuopa.

Bilietus» į Tautinių Šokių 
Šventę galima įsigyti KASOJE. 
Šventės rengėjai iš Hamiltono 
yra į New Yorką atsiuntę bilie- 

ikalais^^' platinami KASOS 
įstaigoje. Jie yra tiktai į tautinių 
šokią programą ir jų kaina 13

šventes bilietus, prašomi sku
biai kreiptis į KASĄ. t

rATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus^ ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor- 
|ų ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju ■ gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bei 
k

Kainos prieinamos visiems 
darbams — dideliems ir 
magėms. Nemokamas ap
skaičiavimas.

Skanribinti: Algis Urbelis 718 
'849-8093. '

Romas Kezys, Laisvės Žiburio 
radijo vedėjas ir direktorius,, 
laimėjo pirmą premiją lietuviškų 
radijo valandėlių konkurse, kurį 
buvo paskelbusi JAV LB 
Kūltūros taryba*. Jo. tema buvo 
apie Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį. ~R. Kezyas premiją 
priėmė gegužės 15 Los Angeles, 
Calif., kur buvo suruošta JAV 
LB Kultūros tarybos premijų 
šventė.

JAV LB New Jersey apygar
doje, kaip praneša tos apygardos
rinkimų komisijos pirmininkas 
Juozas Juška, balsavo 368 asme
nys. Kandidatai gavo tiek balsų: 
Arūnas Bitėnas 282, Rimas 
Bitėnas 281, Danguolė Didžba- 
lienė 242, Algis Bražinskas 208, 
Julius Veblaitis 193, Rasa Juš
kienė 190, Viktoras Šeštokas 
160, Laima Sruoginytė 151.

Vilniaus Jaunimo teatro pasi- 
• rodymas New Yorke buvo 

užrašytas į video juostą. Juostos 
kopiją galima įsigyti pas Daivą 
Kezienę. Jos telefonas 718 229 - 
9134.

Algis Sperauskas, aktyvus lie
tuviškų organizacijų veikėjas, 
gegužės 10 išvyko keturioms sa
vaitėms tarnybos reikalais į Lon
doną, Stockholmą i Helsinkį.

Danielius Švenčiūnas, Eliza- 
beth, NJ, jau keletas metų sių
sdamas metinę prenumeratą, 
prideda ir spaudai auką. Šiais 
metais gauta'40 dol. ačiū.

M. Jurgaitis iš Cristal Beach, 
FL, atsiuntė prenumeratą net už 
4 metus, pridėdamas ir spaudai 
25 dol. Dėkojame.

Juzė Matjoškienė, Centervil- 
le, MA, norėdama atnaujinti 
Darbininko prenumeratą ir pa
laikyti spaudos darbus, siunčia 
40 dol. Ačiū už palaikymą mūsų 
spaudos.

Jonas ir Rima Bačauskai, Po- 
tomac, M D, siųsdami Darbinin
kui metinę prenumeratą prideda 
ir spaudai 20 dol. Padėka gerada
riams.

Klemensas Bagdonas, Brick, 
NJ, kaip ir paprastai pridėjo ir 
šiais metais 20 dol. Darbininko 
spaudos palaikymui. Nuoširdžiai

Siųsdamas dviejų metų prenu
meratą, pridėjo ir spaudai 20 
dol. Geradariui dėkojame.

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G. T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8808/F rugpljūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami ga
lėsite apžiūrėti Kauno ir apylin
kių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ,ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
tai pat praleis 3 dienas Olandijo
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip
tis: 10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 430 
-7227.

Kiekvieneriais metais pava
sarėjant Kultūros Židinyje Tau
tos Fondo darbuotojai susirenka, 
Kultūros Židinyje metiniam su
sirinkimui. Šiemet toks susirin
kimas įvyko gegužės 7 Kultūros 
Židinio mažojoje salėje.

9 vai. ryto lietuvių pranciško
nų vienuolyno koplyčioje virši
ninkas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, aukojo mišias už gy
vus ir mirusius Tautos Fondo na
rius bei rėmėjus ir už žuvusius 
už Lietuvos laisvę.

Truputį po 10 vai. ryto Tautos 
Fondo tarybos pirmininkas A. 
Daunys atidarė suvažiavimą.

Po Tėv. Leonardo Andrie
kaus, OFM, sukalbėtos maldos 
ir visų bendrai sugiedoto Lietu
vos himno išklausyti Lietuvos 
gen. konsulo A. Simučio ir JAV 
LB New Yorko apygardos valdy
bos atstovo T. Klimo sveikinimai 
žodžiu.

Darbo prezidiumui pasikei
sdami pirmininkavo A. Daunys, 
L. Girnius ir J. Valaitis. Sekreto
riavo R. Šidlauskienė, kuri per
skaitė eilę sveikinimų raštu. ,

Sudarytos komisijos: mandatų 
— Pažemėnas, J. Pumputienė, 
A. Katinienė; nominacijų: L. 
Grinius, J.Vilgalys, Patvirtinus 
darbotvarkę, pereitų metų su
važiavimo protokolą perskaitė J. 
Vilgalys.

Pranešimus pradėjo TF Tary
bos pirm. A. Daunys. Peržvelgė 
tarybos veiklą, turėtus 
posėdžius, darytas reformas. TF 
Valdybos pirm. J. Giedraitis 
kiek ilgesniame pranešime 
apžvelgė plačią valdybos veiklą, 
finansų telkimą, santykius su at
stovybėmis ir įgaliotiniais.

Užsieniuose veikia atsto
vybės: D. Britanijoje — pirm. J. 
Viįįinskas, Australijoje — kun. 
dr. P. Dauknys, Melboume ir 
prel. P. Butkys, Sydney. Kana
doje veikiančias 3 atstovybes ir 
24 įgaliotinius jungia pirm. A.

Automobiliai į Lietuvą! Pagal 
naujus muitinės įstatymus dabar 
į Lietuvą galima dovanoti gi
minėms bet kokios markės ir se
numo lengvas automašinas. 
Mano eksporto firma apiformina 
dokumentus, nuvaro ir atiduoda 
automobilius tiesiai nurodytam 
asmeniui į rankas. Visais klausi
mais kreiptis: H. Petrick, 
Lehmstr I, 2970 Emde, West 
Germany.

PHILADELPHIA, PA.

Imigrantų Instituto 
konferencija

Balandžio 17 Philadelphijos 
arkivyskupijos Šv. Karolio semi
narijoje įvyko Imigrantų Institu
to steigimo konferencija. Lietu
viams šiame institute atstovauti 
buvo pakviestas kun. Juozas An- 
derlionis, Šv. Jurgio parapijos 
klebonas.

Buvo paprašyta, kad kiekvie
na tauta paruoštų parodėlę, ku
rią dalyviai aplankė prieš konfe
renciją ir po konferencijos. Kun. 
Anderlionis pakvietė Lietuvos 
vyčių 3-čią kuopą tokią parodėlę 
suruošti.

Mameniilm ir Philadeiphijos arki\yskupas A. Berilaųua 
prie lietuviškos parodos stalo. Arkivyskupas, atėjęs prie stalo, 
pasirašė peticiją, kad tildntiesims būtų sugrąžinta Vilniaus 
katedra.

Patamsis, JAV veikia 5 atsto
vybės: California, Florida, Chi- 
caga, Michigan, Ohio. Atsto
vybės veikia puikiai ir vien pe
reitais metais pajamų gauta 
324,446.39, įskaitant ir Lietuvos 

' Laisvės Iždą. J. Giedraičiui už 
išsamų pranešimą ir uolų darbą 
nuoširdžiai padėkota.

Kontrolės komisijos, kurią su
darė A. Čampė, L. Tamošaitis ir 
P. Ąžuolas, pranešimą padarė A. 
Čampė.

Padarytas pranešimas dėl 
Tautos Fondo įstatų pakeitimo 
liečiant testamentų vykdymą. 
Galutinai klausimui susiforma
vus, apie tai spaudoje bus pra
nešta plačiau.

Iš mandatų komisijos A. Kati
nienė pranešė, kad gauti 198 įga
liojimai, suvažiavime dalyvauja 
28 nariai su 2779 balsais, 
pridėjus 94 organizacijų balsus, 
suvažiavimas operuoja 5224 bal
sais.

Dr. J. Stiklorius padarė Vliko 
valdybos vardu pranešimą. 
Apibūdino gerus santykius su 
PLB, Vliko seimus, Eltos leidi
mą. Pabaltiečių Santalkos veik
lą, Klimaičio talką Europoje. 
Bus stengiamasi Įdek galint sti
priau paminėti ateinančiais me
tais 50 metų sukaktį nuo gėdin
gosios Ribbentropo-Molotovo 
sutarties.

Prieš pietus padaryta bendra 
dalyvų nuotrauka, kuri buvo iš
spausdinta Darbininko Nr. 19 
pirmame puslapyje.

Po pietų pasisakyta dėl įvairių 
pranešimų. Kadangi Tautos 
Fondo taryboje dalyvauja 15 
narių, 5 — trejiems metams, 5 
— dvejiems metams, 5—viene- 
riems metams, tai teko pririnkti 
5 naujus narius.Rinkėjų balsai 
pasiskirstė taip: A. Daunys gavo 
5224 balsus, J. Bobelis — 5059, 
J. Vilgalys — 5216, K. Vilnis — 
3489, R. Gudhitienė — 5205, 
A. Sperauskas — 222. Jis liko 
kandidatu. Vieton M. Norei- 
Idenės, kuri persikėlė gyventi į 
Floridą, išrinktas dr. J. Stiklo
rius.

Kontrolės komisijon išrinkta 
A. Čampė, L. Tamošaitis, P. 
Ąžuolas. Visi išrinkti bendru su
tartinu plojimu.

Klausimų ir - sumanymų va
landėlėj pasisakė P. Ąžuolas, A. 
Čampė, L Grinius, A. Vakselis.

Suvažiavimas baigtas 4 vai. 
popiet, (k.b.)

Po konferencijos naujasis Phi
ladelphijos arkivysk. Antanas 
Bevilaqua aplankė kiekvienos 
tautos stalus, išreikšdamas 
padėką už pasiruošimą ir dalyva
vimą parodoje.

Vyskupui priartėjus prie lietu
vių stalo, Lietuvos vyčių parodos 
komitesto pirmininkas Vladas 
Mamenišlds paprašė, kad vysku
pas pasirašytų peticiją dėl Vil
niaus katedros grąžinimo. Arki
vyskupas atsakė: “Mielai, čia 
rimtas reikalas.”

Pasirašęs ir užsidėjęs lietuviš
ką juostą, jis nusifotografavo su 
V. Memeniškiu.

Šioje konferencijoje dalyvavo 
600 - 700 specialiai kviestų dva
siškių ir pasauliečių.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7 
dienas privačiame kurorte Pa
langoje. Čia Gintaro muziejus, 
Birutės kalnas, 19 a. botanikos 
parkas ir saulės palydos garsiuo
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills, IL

160465. Tel.: (312) 430 - 7272.


