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įvykiai ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Britanijoj ir Izraely pasi
rodę mokslo veikalai kaltina la
biau Izraelį, o ne arabų valstybes 
dėl dabartinių palestiniečių pro
blemų.

Burmą valdančioji partija 
savo naujuoju pirmininku išsi
rinko naujai krašto prezidentu 
išrinktą U Sein Lwin.

Saudi Arabijos karalius Fahd 
pareiškė, kad jau pasibaigė lai
kai, kada Saudi Arabija ginklus 
pirko tik iš JAV. Saudi Arabija, 
dabar pirkdama ginklus, neprik
lausys nuo jai statomų ginklų pa
naudojimo apribojimų ir pirks 
ginklus ne tik jai draugingose 
valstybėse.

Kubos prezidentas Fidel Ca- 
stro apkaltino Sov. S-gą, kad jos 
karinė strategija Kuboj atnešė 
beveik katastrofą, kuriai užbėgti 
už akių turėjo Kubos karinis įsi
kišimas.

Vietnamas susitąrė su JAV su
daryti bendrą komisiją ten karo 
metu dingusiem JAV kariam ieš
koti. Tokių karių dar tebėra 
1758.

Pasitarimai Kambodijos karui 
užbaigti šiuo metu pasibaigė nie
ko nepasiekę.

Pėrės de Cuellar sudarė planą 
paliaubom tarp Irano ir Irako pa
siekti. Pagal planą jis, išklausęs 
į karo veiksmų zoną pasiųstų ek
spertų pranešimo, numato sava
rankiškai paskelbti paliaubas ir 
sudaryti • paliaubom prižiūrėti 
tarptautines pajėgas ir nustatyti 
datą, iki kurios kariaujančios ša
lys turi atitraukti savo kariuo
menę į tarptautiniai pripažintas 
sienas.

Irakas tuoj pat atmetė J.T. 
gen. sekretoriaus paskelbtą pa
liaubų tarp Irako ir Irano planą 
ir reikalauja, kad Iranas dėl pa
liaubų pradėtų tiesiogines dary
bas — Iranas Irako reikalavimus 
atmeta ir reikalauja, kad prieš 
tiesiogines derybas būtų įgyven
dintos paliaubos.

Irakas tuoj pat—atmetė J.T. 
gen. sekretoriaus paskelbtą pa
liaubų tarp Irako ir Irano planą 
ir reikalauja, kad Iranas dėl pa
liaubų pradėtų tiesiogines dery
bas. Iranas Irako reikalavimus 
atmeta ir reikalauja, kad prieš 
tiesiogines deryba būtų įgyven
dintos paliaubos.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Gorbačiovas partijos centro ko
miteto nariam pasakytoj kalboj 
ragino skubėti vykdyti partijos 
konferencijos priimtus nutari
mus.

Nepaisant bendrų Mozambi
ko, Zimbabvės ir Tanzanijos ka
rinių pastangų, Mozambike vei- 
kiantieji ir Pietų Afrikos remiami 
Tautinės rezistencijos partizanai 
iš džiunglėse esančių bazių pul
dinėja miestus, naikina susisie
kimo linijas ir elektros energijos 
įmones.

Sov. S-gos literatūrinis žurna
las “Neva” pradėjo spausdinti 
1941 m. Arthur Koestler parašy
tą stalinmeSo satyrą “Tamsa vi
durdieny”.

Sov. S-ga leido ten besilanka
nčiam JAV gynybos sekretoriui 
Frank C. Carlucci apžiūrėti jos 
pasigamintą modemų tolimojo 
skridimo bombonešį, kuris, ne- 
pasipildydamas kuru, gali skristi 
4800 m. ir pasiekia du kartus už 
garsą didesnį greitį. • 

partijos Generaliniam Sekre
toriui Drg. Michailui Gor
bačiovui Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūrojs kunigų 
pareiškimas

Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungos Konstitucija ga
rantuoja sąžinės ir tikėjimo prak
tikos laisvę: “TSRS piliečiams 
garantuojama sąžinės laisvė, tai 
yra teisė bet kurią religiją 
išpažinti arba neišpažinti jokios, 
praktikuoti religinius kultus arba 
vesti antireliginę propagandą” 
(52 str.) Tas pats pasakyta ir Lie
tuvos TSR Konstitucijoje (50 
str.).

Be to, TSRS Vyriausybė yra 
pasirašiusi Visuotinę Žmogaus 
Teisių Deklaraciją, kurios 18-me 
skyriuje yra pabrėžiama teisė 
kiekvienam piliečiui išpažinti 
savo įsitikinimus ir juos skelbti.

Ateistai turi laisvę 
tikintieji — neturi

Lietuvos TSR ateistai turi au
kščiau minėtuose dokumentuo
se garantuotas teises ir jomis 
naudojasi. Tuo tarpu tikintieji 
yra labai suvaržyti ir apriboti. 
Tikėjimo tiesų mokymas leidžia- 

pamaldų metu ir tik vyresnio 
amžiaus žmonėmis. Iki 18 metų 
tikintieji negali būti supažindinti 
su tikėjimo tiesomis ir jo prakti
kavimu net ir bažnyčiose pamal
dų metu. Tai leidžiama tik pa
tiems tėvams namuose.

Mus labai šokiruoja aiški nely
gybė. Ateistams suteikta gali
mybė vesti antireliginę propa
gandą naudotis valdžios parama 
ir visomis masinėmis informaci
jos priemonėmis, pradedant vai
kų darželiais ir baigiant mirusių
jų laidotuvėmis. Tikintiesiems gi 
neleidžiama naudotis jokiomis 
masinės informacijos prie
monėmis. Jie yra verčiami ati
duoti savo tikinčių vaikų 
auklėjimą į ateistų rankas.

Bažnyčios kanonai 
įpareigoja

Bažnyčios kanonai kategoriš
kai įpareigoja kunigus rūpintis 
ne tik suaugusiųjų, bet ir jauni
mo bei vaikų paruošimu religi
nei praktikai (kanonai 773-777).

Tėvai, būdami užimti darbais, 
kreipiasi į kunigus, prašydami 
pamokyti vaikus. Pildydami šią 
pareigą, kunigai susiduria su 
Valstybės tarnautojų — ateistų 
griežtu draudimu, patenka į 
konfliktines situacijas, būna re
presuojami.

Netolimoj praeity už vaikų su
pažindinimą su religine praktika 
buvo įkalinti kunigai Prosperas 
Bubnys, Juozapas Zdebskis, An
tanas Šeškevičius. Vien tik 1986 
metais piniginėmis baudomis 
buvo nubausti kunigai Antanas 
Ivanauskas, Antanas Šeške
vičius, Vytautas Insoda. Akty
viau pasireiškę ilgesniam laikui 
yra įkalinti kunigai Alfonsas Sva
rinskas, Sigitas Tamkevičius, Jo- 
nas-Kastytis Matulionis.

Ateistiniais sumetimais 
atimtos bažnyčios

Vien ateistiniais sumetimais 
Vilniaus katedra atimta ir paver
sta paveikslų galerija, o Šv. Ka
zimiero bažnyčia Vilniuje — 
ateizmo muziejumi. Atimta tiki
nčiųjų rankomis ir aukomis pa
statyta “Marijos Taikos Kara

lienės” bažnyčia Klaipėdoje, kur 
jau daug metų tame dviejų šimtų 
tūkstančių gyventojų uostamie
styje tikintieji dūsta mažame 
maldos namelyje ir nesulaukia, 
kada bus atitaisyta ateistų pada
ryta skriauda.

Tikinčius ir kunigus skaudžiai 
paliečia nuolatinis tikinčiųjų jau
smų įžeidinėjimas, ypač spaudo
je ir mokykloje, kas aiškiai prieš
tarauja ateistinės propagandos 
etikai ir kas, deja pas mus yra 
leidžiama.

Kitur socialistinėse šalyse 
leidžiama

Ir kunigas, ir tikintieji žino, 
kad kitose socialistinėse šalyse, 
kaip antai Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje kunigams Jeidžiama 
paruošti tikėjimo praktikai tiki
nčių tėvų vaikus ne tik bažnyčio
se, bet ir prie bažnyčių esančiose 
patalpose.

Matydami, kad dabartiniu- 
metu vykdomi didžiuliai pert
varkymai, mes kreipiamės į Jus, 
Didžiai Gerbiamas Generalini 
Sekretoriau, su prašymu, kad tas 
persitvarkymas paliestų ir religi
nio kulto praktikos laisvę mūsų 
respublikoje, ypač, kad mums, 
kunigams, būtų duota gaTirffybė 
nevaržomai atlikti vieną iš svar
biausių bažnytinių kanonų reika
lavimų — paruošti religinio kul
to praktikai tikinčiųjų tėvų vai
kus.

'Po pareiškimu pasirašė Te- 

Kardinolas Vincentas Slatkevičius Romoje, Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos balkone.
Nuotr. prel. V. Mincevičiaus

Išių vyskupijos ir Klaipėdos pre- 
latūros kunigai iš viso net 107.

LTSR Ministrų Tarybai, 
LTSR Švietimo Ministerijai, 
Klaipėdos rajono vykdoma
jam komitetui, Klaipėdos ra
jono laikraščio “Banga” re
dakcijai.

Nuorašas: Telšių vyskupui 
Antanui Vaičiui

Kun. Antano Šeškevičiaus, 
Kazio, ir Klaipėdos raj.

(nukelta į 2 psl.)

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II SVEIKINIMAS 
NAUJAJAM KARDINOLUI V. SLADKEVIČIUI

Popiežius Jonas Paulius II, 
liepos 2 specialioje audiencijoje 
didžiojoje sosto salėje priimda
mas naująjį lietuvį kardinolą 
Vincentą Sladkevičių su grupe jį 
lydinčių lietuvių, pasakė tokią 
sveikinimo kalbą:

Gerbiamasis Kardinole,
Labai džiaugiuosi, priimda

mas Jus drauge su bičiulių ir 
gerbėjų būreliu, kuris čia telkia
si aplink Jus, išreikšdamas visos 
lietuvių tautos džiaugsmą ir pasi
didžiavimą vieno jos sūnaus 
iškėlimu į kardinolo garbę. -

Sis paskyrimas yra svarbi pa
kopa Jūsų gyvenime, pašvęsta
me Dievui ir kunigiškai tarny
bai, yra svarbi pakopa ir visos 
Bažnyčios Lietuvoje tikėjimo 
kelyje. Kardinoliška garbe yra

Lietuvos laisvės lyga išeina 
iš pogrindžio, skelbia savo 
programą

(Vilnius, liepos 13. LIC) Lie
tuvių Informacijos Centrui tele
fonu buvo perduota Lietuvos 
Laisvės Lygos (LLL) programa. 
Vienas iš Lygos narių, Vilniaus 
Jaunimo teatro darbuotojas Vy
tautas Bogušis, pranešė, kad Ly
gos programų galima viešai 
skelbti. Paaiškėjo, kad neseniai 
įsteigta Lietuvių Tautinė Konso
lidacija susivienijo su LLL. Bo
gušis pabrėžė, kad skelbiama 
programa gali dar keistis. Patei
kiame padiktuotų dokumentų.

LIETUVOS LAISVĖS LYGA
1939 m. rugpjūčio 23 d. Rusi

jos ir Vokietijos diktatoriai Stali
nas ir Hitleris pasidalijo Rytų 
Europą. Lietuva tuomet atiteko 

įvertinama ne tik Jūsų ištiki
mybė Kristui ir Bažnyčiai, ne 
tik pripažįstamas Jūsų pastoraci
nis uolumas, ne taip pat tai yra 
atpildas už tą pavyzdingą ištiki
mybės liudijimą, kuriuo per 
šimtmečius pasižymėjo katali
kiškoji lietuvių bendruomenė, 
kaip tik praėjusiais metais pa
minėjusi savo Krikšto šešių šim
tų metų sukaktį.

Purpurinė spalva, kuria esate 
paženklintas, Gerbiamasis Kar
dinole, yra simbolis ir kvietimas 
Lietuvos tikintiesiems, kad, pa
simokydami iš ilgų amžių patir
ties, kuri, yra paženklinta nepa
laužiama ištikimybe Kristui ir jo 
Vietininkui, su nauju ryžtu, ku
pini dvasinės energijos eitų tėvų 
ir protėvių pramintu tikėjimo 

1 ̂
1

Vokietijos Reichui. Tačiau, tų 
pačių metų rugsėjo 28 d. derybų 
metu Hitleris perleido Lietuvą 
Tarybų Sąjungai. Taip buvo pa
laidota Lietuvos laisvė ir neprik
lausomybė. Po dviejų savaičių 
Stalinas pasiuntė į Lietuvą 
20,000 Raudonosios armijos ka
rių.

1940 m. birželio 15 d. Lietuva 
buvo inkorporuota į TSRS 
sudėtį. Diplomatinį šios agresi
jos ritualą atliko Stalino emisaras 
Dekanozovas (1953 m. sušaudy
tas kartu su Berija) ir po Stalino 
mirties politinis Lietuvos statu
sas ne kiek nepasikeitė.

Nėra jokio rimto pagrindo 
tikėti, kad artimiausiu metu 
TSRS vadovai pasmerktų Stalino 
agresiją Pabaltijo respublikose. 

Tokią politiką diktuoja nuo amžių

(nukelta i 2 psl.)

keliu.
Toliau Šv. Tėvas apie dvi mi

nutes kalbėjo lietuviškai:
Jūsų asmenyje, Gerbiamasis 

Broli, su meile sveikinu ir laimi
nu Lietuvos Bažnyčią ir visą lie
tuvių tautą. Bažnyčią ir tautą pa
vedu Švenčiausiai Mergelei, ku
rią lietuviai taip myli ir kurios 
šaukiasi labai gražiu Geilestin- 
gumo Motinos vardu. Šiais Ma
rijos metais lietuvio vyskupo pa
skyrimas šventosios Romos 
Bažnyčios kardinolu yra Marijos 
dovana jūsiį tautai Būkit^_už ją 
dėkingi ir mokėkite būti jos ver
ti! Švenčiausioji Mergelė Marija 
teišprašo jums iš savo dieviškojo 
Sūnaus jo malonių ir palaimos 
gausybę.

Šv. Tėvas savo žodį lietuviams 
taip baigė:

Gerbiamasis Kardinole, mal
doje prašau Viešpatį, kad toji 
nauja garbė, kuria esate paženk
lintas ir kuri Jus dar labiau susie
ja su apaštalo Šv. Petro įpėdinio 
tar nyba, Jums padėtų realizuoti 
tas viltis, kurias Bažnyčia ir 
Apaštalų Sostas yra į Jus sudėjęs, 
kaip matome ir iš Jūsų paskyri
mo Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos pirmininku. Toji garbė Jus 
tesustiprina ir tepadrąsina apaš
taliniame darbe, tepaskatina 
naują pastoracinę iniciatyvą. Vi
siems — vyskupams, kunigams, 
vienuoliams ir pasauliečiams ti
kintiesiems — tepaliudija Po
piežiaus meilę ir nuolatinį 
rūpestį, tebūna Dievo palaimos 
ženklas, tebū .na paskata vis gy
viau jausti vienybę su Apaštališ
kuoju Sostu ir su visuotine 
Bažnyčia ir vis pilniau krikščio
niškai gyventi.

Telydi Jus mano Apaštališka
sis Palaiminimas.

PREL. A. BACKIS 
ARKIVYSKUPAS

New Yorką rugpjūčio 5 d. va
kare pasiekė žinia, kad popiežius 
Jonas Paulius II prel. Audrį 
Bačkį paskyrė arkivyskupu. Jį 
konsekruos pats Šv. Tėvas spalio 
pradžioje Romoje, kai ten spalio 
3-5 vyks Lietuvių Katalikų Mok
slo AkademijoS/Suvažiavimas.

Vėliau naujasis arkivysku
pas vyks į Olandiją, kur eis Šv. 
Sosto atstovo — nuncijaus parei
gas. Šalia Prancūzijos ir Ispani
jos Olandija yra žinoma kaip la
bai svarbi ir atsakinga vieta san
tykiuose su Apaštalų Sostu.

Nuo Popiežiaus Jono Pauliaus 
II pontifikato pradžios prel. A. 
Bačkis buvo atsakingose diplo
matinėse pareigose Vatikane — 
Bažnyčios Viešųjų Reikalų Tary
bos sekretoriaus pavaduotoju.



Savaitės 
Įvykiai
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Iranas pareiškė esąs pasi
ruošęs padėti išlaisvinti Libane 
laikomus JAV įkaitus, jei JAV su
tiktų grąžinti Iranui jų užšaldy
tus turtus, bet JAV tolų siūlymą 
tuoj pat atmetė.

JAV pasitarimai su Filipinų 
vyriausybe dėl ten esančių JAV 
karo aviacijos ir karo laivyno ba
zių ateities įstrigo, nes Filipinai 
už bazes pareikalavo nepaprastai 
didelių piniginių įsipareigojimų.

Čekoslovakijos policija arešta
vo už prieš vyriausybę nukreiptą 
veiklą du disidentus: Miroslav 
Polak ir Jaroslav Popalkad už at
sišaukimų platinimą ir reikalavi
mą ištirti kalėjime mirusio disi
dento mirties priežastį.

Jugoslavija pagrasino imtis 
griežtų priemonių prieš Kosovo 
provincijoj gyenančius albanus, 
jei jie nesiliaus kėlę riaušes.

Sov. S-gos gen. sekretoriaus 
Gorbačiovo bandymas refor
muoti krašto ūkinį ir politinį gy
venimą gali sužlugti dėl sovietų 
sistemos nepaslankumo. Pastan
gos suprivatinti žemės ūkį ir 
pramonės įmones iki šiol atnešė 
tik labai ribotų vaisių ir nepakėlė 
gyvenimo lygio. Maisto,gyvena
mų namų statybos ir vartotojų 
reikmenų kokybė ir kiekybė ne 
tik nepagerėjo, bet dar pa
blogėjo.

J. T. Saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, raginančią paleisti 
Libane pagrobtų J. T. taikos 
priežiūros dalinių pietiniame Li
bane pareigūną amerikietį pik. 
Itn. Wįlliam Higgins.

Izraelio policija areštavo Jeru-y. 
^alėj pagrindinį PLO veikėją 
Falšai Hussein ir eilę kitų pale
stiniečių už raginimą kelti 
riaušes.

Iranas viešai pasižadėjo dery
bų dėl paliaubų metu nepul
dinėti Persijos įlankoj neutralių 
laivų.

JAV gynybos sekretorius 
FrankC. Carlucci, lankydamasis 
Sov. S-goj, pasakė sovietų aukš
tųjų laipsnių kariam Vorošilovo 
gen. štabo akademijoj kalbą, pa
reikšdamas, kad Sov. S-ga ir to
liau vykdo agresyvią puolančios 
strategijos politiką.

Lenkijoj rugpjūčio 1 buvo pa
minėta Varšuvos sukilimo 1944 
m. sukaktis, kurios metu tūksta
nčiai lenkų demonstravo, reika
laudami paskelbti tikruosius 
Lenkijos karininkų Katyne 
žudynių kaltininkus.

Afganistane veikiančių užsie
nio valstybių ambasadų pa
reigūnų skaičius dėl nuolatinių 
partizanų apšaudymų raketom 
yra mažinamas. Ambasadose yra 
likę tik po keletą pagrindinių pa
reigūnų, o kiti ir šeimų nariai 
buvo grąžinti į savo kraštus.

Izraelis vėl ištrėmė į pietinį 
Libaną 8 riaušes kelti ragina
nčius palestiniečius.

Pietų Afrika pasiūlė paliaubas 
Angoloj prasidėsiančias rug
pjūčio 10. Nuo paliaubų die
nos iki 1989 birželio 1 pasižadėtų 
Namibijoj įvykdyti parlamentų 
rinkimų P. Afrika pasižada ati
traukti savo kariuomenę iš Ango
los ir Namibijos, jei tuo pačiu 
metu iš Angolos pasitrauks ir 
Kubos kariai ir bus panaikintos 
7 Angoloj veikiančios Pietų Afri
kos kongreso partizanų bazės.

Jordano karalius Hussein pa
leido palestiniečių parlamentą, 
atstovaujantį Izraelio okupuoto 
Vakarinio Jordano kranto ir Ga
zos ruožo palestiniečius, ir nu
traukė su jais bet kuriuos ryšius.

Lenkijos vyriausybė vėl leido 
veikti nuo 1981 m. karo būklės 
paskelbimo uždarytam tarptau
tinio P. E. N. klubo Lenkijos klu
bui.

(atkelta iš 1 psl.)

susiklostęs imperialistinės Rusi
jos požiūris į “mažąsias” tautas. 
Tarybinė vyriausybė iki šiol ne
supranta, kad suverenus ir neu
tralus Pabaltijys nekeltų 
grėsmės vakarinėms TSRS sie
noms.

'Lietuvos ateitis priklauso nuo 
šių faktorių:

L Lietuvių tautos politinio są- 
moningumno: ryžto būti lai
sviems.

2. Demokratinių pasaulio val
stybių spaudimo. Tarybų Sąjun
gai.

3. Rusų požiūrio į Stalino su
kurtas imperijos tautas.

Iš visų TSRS pavergtų kraštų 
Lietuvoje vyko bene didžiausias 
pasipriešinimas, pareikalavęs ir 
daugiausia žmonių aukų (pro
centiniu atžvilgiu). Nežiūrint to, 
lietuvių tauta išliko gyva ir ne
prarado ryžto siekti savo neprik
lausomybės. Dauguma pasaulio 
valstybių yra abejingos Pabaltijo 
tautų likimui. Kol kas nedaug 
teigiamų poslinkių ir rusų tautos 
požiūryje į nacionalinį klausimą 
TSRS, nors dalis rusų inteligen
tijos jau pripažįsta Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai savarankiško egzi
stavimo teisę.

1978 m. vasarą Lietuvoje 
buvo sukurta Lietuvos Laisvės 
Lyga. Jos uždavinys — kelti lie
tuvių tautos sąmoningumą, 
branginti nepriklausomos Lietu
vos idėją. Per savo veiklos 
dešimtmetį, Lyga dalyvavo po
grindinėje spaudoje, organizavo 
protesto akcijas, rinko ir skelbė 
archyvinę medžiagą. Visą tą lai- 

-l<ą Lyga buvo priversta veikti po
grindyje.

Šiandien, prasidėjus demok
ratizacijos procesui Tarybų Są
jungoje, pasikeitus politiniam ir 
visuomeniniam klimatui Lietu
voje, Lyga nusprendė imtis nau
jų veiklos formų. Ji nuo šiol veiks 
legaliai. Prie Lygos narių nese
niai prisijungė Lietuvių Tautinė 
Konsolidacija. Šis naujas susi vie
nijimas toliau vadinsis Lietuvos 
Laisvės Lyga.

Lyga šandien reikalauja iš Ta
rybų Sąjungos valdžios laikytis 
savo Konstitucijos, skelbiančios 
TSRS suverenių respublikų są
jungą. Lygos nuomone, tokiai 
sąjungos idėjai realizuot reikėtų:

L Šiuo metu Lietuvoje veikia
nčioje konstitucijoje: •

a. Įteisinti Lietuvos pilietybę, 
akcentuoti, kad aukščiausios 
valdžios nariais gali būti tik Lie
tuvos piliečiai.

b. Paskelbti lietuvių kalbą val
stybine kalba ir ją laikyti visų 
Lietuvos piliečių bendravimo 
kalba. ,

c. Garantuoti sąžinės laisvę ir 
realų Bažnyčios atskyrimą nuo 

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 T Ė A VE L SEAVICĖ 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 33^0

VIII tautinių šokių šventės metu nešamos tautinės vėliavos tų kraštų, kurių lietuviškos 
tautinių šokių grupės dalyvavo šventėje. Priekyje nešama Kanados vėliava, nes šventė 
vyko Kanadoje. "Nuotr. J. Garlos

valstybės bei galimybę 
Bažnyčiai aktyviai dalyvauti Lie
tuvos visuomeniniame gyveni
me.

d. Pripažinti Lietuvai laisvę 
turėti laisvai samdomą kariuo
menę.

2. Kultūros ir švietimo sferoje:
a. Kurti tautinę, demokratinio 

pobūdžio Lietuvos mokyklą, 
ypatingą dėmesį skiriant Lietu
vos valstybės ir kultūros istorijai 
visose mokymo įstaigose.

b. Leisti fakultatyviai dėstyti 
religijos pagrindus vidurinėse 
mokyklose.

c. Išsaugoti Lietuvos kultūrinį 
palikimą, reikalauti iš TSRS val
stybinio biudžeto lėšų tarybi
niais metais suniokotiems pa
minklams atstatyti.

d. Atkurti Lietuvos ryšius su 
užsieniu, propaguoti Lietuvos 
kultūrą TSRS ir užsienyje.

3. Lietuvos istorijos srityje:
a. Paskelbti slaptuosius archy

vinius dokumentus.
b. Atkurti istorinę tiesą apie 

1918 - 19 ir apie 1939 - 40 metų 
įvykius Lietuvoje.

c. Pasmerkti nusikalstamą sta
linizmo vidaus ir užsienio politi
ką.

d. Masines lietuvių piliečių 
represijas 1940 - 53 metais‘pa
skelbti nusikaltiumu prieš žmo
niją, reabilituoti visus dėl jo nu
kentėjusius, atlyginti jiems pa
darytus nuostolius.-

e. Viešai paskelbti stalininio 
genocido Lietuvoje vykdytojų 
sąrašą ir spręsti klausimą dėl jų 
juridinės atsakomybės.

f. Pastatyti Vilniuje ir kitose
vietovėse paminklus Lietuvos 
partizanams. O

4. Ekonomikoje ir ekologijoje:
a. Pavesti Lietuvos vykdomo

sios valdžios kompetencijai visas 
pramonės įmones.

b. Įvesti tautinę valiutą ir jos 
emisiją.

c. Apriboti darbo jėgos migra
vimą iš kitų sąjunginių respubli
kų.

d. Organizuoti Lietuvos eko
logijos ministeriją, skirti daugiau 
dėmnesio ir lėšų gamtos apsau
gai Lietuvoje, sustabdyti Ignali
nos AS ir chemijos gigantų staty
bą.

5. Žmogaus teisių srityje:
a. Panaikinti LTSR BK straip

snius, leidžiančius persekioti 
asmenis už jų įsitikinimus.

b. Garantuoti žodžio susirin
kimų, demonstracijų laisvę ir pa
naikinti neteisėtus nutarimus ri
bojančius naudojimąsi tomis 
laisvėmis.

c. Panaikinti politinį vidaus 
pasų režimą, garantuoti laisvą 
piliečių migraciją į užsienį.

d. Paleisti visus politinius ka
linius.

Įgyvendinus šias sąlygas bus 
sudarytos prielaida Lietuvos su
verenumui ir nepriklausomybei 
atstatyti. Lietuvos Laisvės Lyga 
akcentuoja, kad galutinis jos 
idealas — Laisva Lietuva Euro
pos stautų konferencijoje. Pa
grindinis Lygos ginklas — 
viešas, atviras žodis. Savo veik
loje Lyga vadovausis Suvienytų 
nacijų įstatai, Suvienytų nacijų 
organizacijos generalinės 
asamblėjos rezoliucijomis deko
lonizacijos klausimu, Visuotine 
žmogaus teisių deklaracija, Hel
sinkio Baigiamojo akto nutari
mais. Lietuvos Laisvės Lyga 
nuolat apeliuos į pasaulio tautų 
sąžinę Lietuvos laisvės reikalu.

Lietuvos Laisvės Lyga turi 
savo leidinį Vytis. Lyga nori 
bendradarbiauti su Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžiu, Blai- 
vystės sąjūdžiu, su Bažnyčios 
teisių gynimo grupėmis ir visais 
žmonėmis, kuriems rūpi Lietu
vos likimas. Lietuvos Laisvės 
Lyga sveikina Rusijos ir kitų 
TSRS tautų demokratinius 
judėjimus.

Lyga skelbia laikiną tautinę 
Tarybą:

Valdas Aniliauskas (Kaunas), 
Algimantas Baltrušis (Vilnius), 
Vytautas Bogušis (Vilnius), Eu
genijus Krukovslds (Vilnius), 
Antanas Grigas (Leipalingis), 
Vaclovas Ralys (Vilnius), Leonas 
Laurinskas (Tauragė), Edmun
das Paulionis (Daugėliškis), Jo
nas Petkevičius (Šiauliai), Broni
slovas Poškus (Kretinga), Jonas 
Protusevičius (Vilnius), Romual
das Ragaišis (Vilnius), Leonora 
Sasnauskaitė (Vilnius), Geno
vaitė Šakalienė (Vilnius), Min
daugas Šibonis (Kaunas), Anta
nas Terleckas (Vilnius), Andrius 
Tučkus (Vilnius), Jonas Volunge
vičius (Vilnius).

Lyga kreipiasi į JAV gyvenantį 
vieną iš Lygos steigėjų dr. Algir
dą Statkevičių, prašydama jį su
daryti Lietuvos Laisvės Lygos 
užsienio tarybą ir atstovauti 
Lygą užsienyje.

Lietuvos Laisvės Lyga 
Vilnius
1988 m. liepos 3 d.

(LIC)

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namą telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Richmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

A . •

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

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 HOME Mn33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentals. >

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

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE 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., Auburn, 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., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT t “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt, 234 Sunlit 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais’9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM bart 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton.MA 02402. T 
617-586-7209.

— Okupuotoje Lietuvoje 
1987 metų pabaigoje be savo ku
nigo buvo 158 parapijos. Iš viso 
praėjusių metų pabaigoje oku
puotoje Lietuvoje buvo 666 ku
nigai.

— Ateitininkų studijų dienos 
Dainavoje vyks rugsėjo 2-5.

— Dr. Petras Jonikas, buvęs 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto rektorius, paaukojo Lituani
stikos tyrimo ir studijų centrui 
(LTSC) didelį kiekį lietuviškos 
periodikos. Medžiaga bus įjung
ta į LTSC periodikos rinkinį, ku
rio direktorius yra Leonardas 
Kerulis. LTSC veikia Jaunimo 
Centre Chicagoje. Telefonas 312 
434 - 4545.

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

Įoisoliijo
A MEM0RIALS

KVECAS
JONAS 

n.™”33*”7*66 - 86 80 ST. MIDDI.E VII.LAGE. Ql EEXS. \ 
l’IIONES (TĮSI 326 - 1282 32fi - 31.50

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODU SALE

l



Marijos Metus baigiant

Paskelbtieji Marijos Metai ofi
cialiai baigiasi rugpjūčio 15. Lie
tuvių tarpe jie praėjo labai tyliai, 
lyg jų ir nebūtų buvę. Tik po
piežius savo parašytoje Marijos 
Metų maldoje prisiminė Lietu
vą, švenčiančią 600 metų kri
kščionybės sukaktį. Per šią Mari
jos maldą Lietuva buvo prisi
minta pasauliniu mastu.

Šių Marijos Metų eigoje Lie
tuva šventė savo krikšto sukaktį. 
Į ją labiausiai ir buto susitelkta. 
Tikrai jubiliejus praėjo labai iš
kilmingai. Renginys ir nustelbė 
Marijos Metų pačią idėją ir net 
reikalą rengti specialias akade
mijas Marijos garbei, koncertus, 
organizuoti leidinius.

Savo laikraščio skiltyse buvo
me rašę apie tai, kad reikia 
minėti Marijos Metus, bet var
giai kas tuo klausimu susi
domėjo. Brooklyne tik viena 
Apreiškimo parapija rengia iškil
mingą Marijos metų užbaigimą.

Darosi kažkaip nejauku, kad 
tokioje padėtyje atsisveikiname 
su Marijos Metais. Lietuva nuo 
seno buvo vadinama Marijos 
žeme, tautoje tikrai buvo didelis 
pamaldumas j Mariją. Su kokiu 
uolumu žmonės lankydavo 

_ gegužines pamaldas savojpąrapi- 
■ jų bažnytėlėse, kaip savo šeimos 

tarpe pravesdavo gegužines pa
maldas. Poetas Putinas yra pa
stebėjęs, kad tai buvo vienos iš 
gražiausių pamaldų, su lyrine 
pavasario nuotaika, su pavasario 
žiedais. Spalio mėnuo buvo ski
riamas rožančiaus kalbėjimui. Ir 
Įdek ten buvo mistikos anais ru
dens vakarais. Tos Marijos 
giesmės, litanijos, karunkos, 
aušrinės, giedamos kitos Marijos 
giesmės. Taip Marijos 
giesmėmis, maldomis į Mariją 
buvo pripildyti visi lietuviški na
mai.

1953 metais buvo paskelbti 

Marijos Metai. Tų metų-»udenį 
Darbininko laikraštis, paskatin
tas tuometinio provincijolo Tėv. 
Jurgio Gailiušio, OFM, ir jo fi
nansuojamas, išleido gražų spal
votą leidinį, kur buvo surinkta 
daug iliustracijų, daug medžia
gos apie Marijos garbinimą Lie
tuvoje ir kituose pasaulio kraš
tuose. Dabar šis leidinys yra tik
rai muziejinis, randamas tik ten, 
kur specialiai renkamos ir saugo
mos lietuviškos knygos.

Kiek vėliau, 1956 metais, kun. 
Juozas Vaišnora, MIC, išleido 
stambų veikalą “Marijos garbini
mas Lietuvoje”. Jis čia aprašo, 
kaip nuo seniausių laikų Lietu
voje ypatingu būdu garbinta Ma
rija. Ir Vytautas Didysis savo vai
nikavimui karaliaus vainiku 
buvo pasirinkęs rugsėjo 8 — Ma
rijos šventę. Paskui autorius.su- 
pažindina su Marijos draugijo
mis, veikusiomis Lietuvoje, 
aprašo svarbiausias Marijos 
bažnyčias, kokie ten atlaidai 
vyko ar vyksta, sumini ir kitas 
Marijos garbei pastatytas 
bažnyčias Lietuvoije. Tai tikrai 
vertinga knyga, kurios dar keletą 
egzempliorių yra Darbininko 
spaudos kioske. Reikėtų 
parūpinti naują jos laidą.

Lietuviškoji sielovada turi 
daug rūpesčių, daug planų, o 
darbuotojų stinga. Taip ir Mari
jos Metai nesusilaukė didesnio 
dėmesio. O reikėtų dar kaip nors 
pratęsti tuos Marijos Metus. Dar 
galima suorganizuoti leidinių 
apie Marijos šventoves, Marijos 
kultą Lietuvoje. Liko nebaigta 
monografija apie Šiluvos šven
tovę. Jos autorius miręs kun. St. 
Yla. Antrojo tomo darbai buvo 
labai pavaryti į priekį, bet dar 
nebaigti. Sako, kad istorikas 
kun. Rapolas Krasauskas darbą 
atbaigęs. Tai tikrai būtų gražus 
Marijos Metų pagerbimas.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIME
KĘSTUTIS K. MIKLAS

Darbininko specialus korespondentas

(T(įsa iš praeito numerio)

Ri ūkimams į PLB valdybą no
minacijų komisija pasiūlė du są
rašus po septynis asmenis. Teko 
nugirsti, kad užkulisiuose net iki 
vidurnakčio dieną prieš ir taip 
pat rinkimų dieną buvo daug 
manevruota, kol tie du sąrašai 
buvo sulipdyti.

Pirmasis sąrašas buvo dr. Pe
tro Kisieliaus iš Chicagos. Jis 
buvo sudarytas iš šių kandidatų: 
Juozas Gaila, Kostas Dočkus, 
Laima Nainiutė-Garbonkienė, 
Birutė Jasaitienė, Petras Kisie
lius, Narcizas Prielaida (iš Švei
carijos) ir Marija Ramienė.

Antrasis sąrašas buvo dr. Vy
tauto Bieliausko iš Cincinnati, 
Ohio valstijos. Jo sąraše buvo 
trys kanadiečiai, trys iš JAV ir 
vienas iš Venecuelos.

Slaptu balsavimu laimėjo an
trasis sąrašas 65 balsais prieš 33. 
Jo sudėtis, pasidalinus parei
gom, yra tokia: dr. Vytautas Bie
liauskas — pirmininkas ir laiki
nai tvarkys švietimo reikalus, ka
nadietis Eugenijus Cuplinskas 
— vicepirmininkas finansiniams 
reikalams, dr. Vytautas Dam- 
brava iš Venecuelos — vicepir
mininkas visuomeniniams ir po
litiniams reikalams, Algis Gu- 
reckas iš Washingtono — vice
pirmininkas santykiams su kitom 
tautybėm, Raimundas Kudukis 
iš Clevelando — vicepirminin
kas teisiniams ir socialiniams rei
kalams, Gabija Juozapavičiūtė- 
Petrauskienė iš Toronto — vice
pirmininkas informacijai. Vado
vai švietimo ir kultūros reikalam 
bus kooptuojami.

Kitais metais bus minima 
Žemaičių Kalvarijos — Vardu
vos 350 metų sukaktis.. Ir "čia 
lauktume naujo veikalo, nes lite
ratūros apie šią šventovę beveik 
neturtime. Visa, kas buvo pa
rašyta ir išleista, jau labai nutolę 
nuo mūsų, nebegaunama.

Labai norėtųsi ir paveikslo 
Marijos tema, kuri būtų surišta 
su Lietuva. Gal visa tai galėtų 
suorganizuoti privačios katalikiš
kos organizacijos?

Tad nebaikime taip Marijos 
Metų tuščiom rankom, sopinki
me jai savo darbų kūrybos vaini
ką. .

J revizijos komisiją išrinkti:
dr- Romas Kriaučiūnas, Vytas 
Petrutis, Jonas Urbonas ir Gra
žina Kamantienė.

į PLB garbės teismą išrinkti: 
dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Adol
fas Damušis, Juozas Danys, Mil
da Lenkauskienė ir dr. Petras 
Lukoševičius. Kandidatais liko: 
Algis Raulinaitis ir dr. Zigmas 
Brinkis.

Seimui taip pat buvo pateikti 
du PLB konstitucijos pakeiti
mai, su kuriais supažindino se
nosios valdybos vicepirmininkas 
teisiniams reikalams R. Kudu
kis. Pirmasis siūlymas lietė PLB 
konstitucijos 5 straipsnį, kad jis 
būtų papildytas nauju paragrafu, 
leidžiant, kad ir buvusieji PLB 
valdybos pirmininkai turėtų bal
savimo teisę visuose PLB sei
muose ateity. Antrasis siūlymas 
reikalavo panaikinti PLB garbės 
teismo Statuto 6 straipsnį, ku
riuo nurodoma, kad PLJS valdy
bų, kraštų valdybų, bei atskirų 
darbo sričių institucijų ir kon
trolės komisijų nariai negali būti 
PLB garbės teismo nariais. Po 
diskusijų buvo balsuojama.
Reikėjo dviejų trečdalių balsų, 
seimo užsiregistravusių atstovų. 
Pirmasis siūlymas buvo atmestas 
59 balsais, o antrasis — 43.

Paminėtina, kad balsų skaičia
vimo pertraukos metu toje 
pačioje seimo posėdžių salėje 
buvo rodoma vaizdajuostė apie 
įvykusias gegužės 21 ir 22 d. de
monstracijas Vilniuje. Šią vai
zdajuostę susuko ir atvežė į šį 
seimą tose demonstracijose da
lyvavęs naujasis JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas 
Darius Sužiedėlis. Ši vaizda
juostė visus dalyvius nepaprastai 
sujaudino, ypač matant ir girdint 
masę lietuvių Vilniaus Katedros 
aišktėje šaukiančią “laisvės, 
laisvės” ir giedančią Lietuvos 
himną.

Kitą seimo dieną posėdžiai 
buvo tęsiami toliau. Daugiausia 
bttyo diskutuojami PLB organi
zaciniai klausimai, ryšiai tarp 
kraštų bendruomenių, kraštų 
pageidavimai PLB valdybai ir 
PLB valdybos pageidavimai 
kraštams. Taip pat leista nauja
jam PLB valdybos pirmininkui 
dr. V. Bieliauskui šio posėdžio 
metu tarti žodį atstovams, nes

jis turėjo skubiai išvykti. Savo
žodyje naujasis pirmininkas 
dėkojo atstovams už suteiktą pa
sitikėjimą, žadėjo plėsti veiklą, 
bendradarbiauti su visais, išly
ginti buvusius nesklandumus su 
kitų kraštų bendruomenėm, ir 
prašė visų vieningumo bendram 
darbui.

Popietiniame posėdyje vyko 
diskusijos “Pasaulio Lietuvio” 
redakcijos bei administracijos 
klausimais ir jo svarba PLB 
ateičiai. Po to buvo seimo nuta
rimų siūlymai ir jų priėmimas. 
Tų nutarimų tikrai buvo daug 
priimta.

Šešioliktasis posėdis buvo bai
giamasis posėdis. Buvo supažin
dinama su naująja PLB valdyba. 
PLB senosios valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas tarė 
atsisveikinimo žodį su linkėji
mais naujai valdybai sėkmės jos 
atsities veikloje. Seimo uždary
mo žodį tarė seimo prezidiumo 
pirmininkė adv. Joana Kuraitė- 
Lasienė. Padėkojusi seimo atsto
vams už darbingumą ir pa
linkėjusi jiems sėkmingos ke

Prof. dr. Algirdas Statkevičius kalba PLB seime Toronte.
Nuotr. K. Miklo

lionės atgal į savo namus, ji pak
vietė kun. Augustiną Steigvilą, 
Argėntinos atstovą, sukalbėti 
seimo uždarymui maldą. Seimas
buvo baigtas Lietuvos himnu.

Vakare toje pačioj salėj įvyko 
seimo užbaigimo banketas, ku-
rtame meninę programą atliko 
Toronto merginų kvartetas “Su
tartinė”. Banketui vadovavo Ka
nados LB pirmininkas V. Bire- 
sta. Banketo metu pirm. V. Ka
mantas senosios valdybos vardu 
pagerbė eilę nusipelnusių PLB 
darbuotojų, apdovanodamas 
juos žyminiais.

Vertinant šį seimą niekas ne
paneigs fakto, kad šis seimas, pa
lyginus su kitais seimais praeity, 
buvo vienas iš geriausiai suorga
nizuotų visais atžvilgiais. PLB 
valdybos ir jos institucijų pra
nešimai buvo paruošti ir išdalinti 
seimo atstovams iš anksto. Dau
gumas kraštų taip pat pateikė 
savo pranešimus raštu. Tie pra
nešimai nebuvo skaitomi seime, 
ir tai sutaupė ir davė daugiau lai
ko diskusijoms.

Pažymėtina ir tai, kad šiame 
seime buvo daug jaunų veidų. 
Jaunosios kartos seįmo atstovai 
labai efektingai dalyvavo seimo 
diskusijose. Tas rodo, kad lietu
vių išeivija dar nemiršta — ji yra 
ir bus gyva ilgai, ilgai...

Iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS
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KIPRE 6

Perėjimo 
punkte iš graikiškojo Kipro į tur
kiškąjį Kiprą, šimto metrų ai
kštėje susiduri su penkiomis 
šiuolaikinės Kipro respublikos 
kariuomenėmis.

— Karti tiesa! Karti Kipro 
būklė! kartoja Eivė.

“Arkivyskupas Kyprianos, 
turkų pakartas...”

Veneciečių siena turi apie 6 
km ilgį, dvyliką penkiakampių 
gynybos bastionų ir trejus var
tus. Šiuolaikinę Nikosiją sudaro 
trys miestai: senamiestis tarp 
sienų, graikų naujamiestis ir tur
kų naujamiestis. Senamiestis yra 
padalintas tarp turkų ir graikų, 
graikiškasis naujamiestis sparčiai 
auga, o turkiškasis skursta.

Nūdien pereiti iš vieno į kitą 
labai sunku. Būdamas Nikosijoje 
prieš penkioliką metų, turėjau 
progos abi dalis aplankyti. Šian
dien autobusas įveža tik į graikiš
kąjį senamiestį per Famagustos 

vartus. Senamiesčio gatvelės 
spalvingos ir sudaro viduramžių 
miesto nuotaiką: krautuvėlės, 
batsiuvio įmonė, maisto parduo
tuvė... Daug kuo jis primena Ita
lijos miestelius.

Autobusui pravažiuoti vietos 
maža. Šiaip taip prasimušame į 
aikštę prieš Arkivyskupo rūmus. 
Tai labai šaunus, neseniai atsta
tytas, bizantiniško stiliaus, pa
statas. Šiaurinėje rūmų dalyje 
yra Makarios III vardu vadina
mas Kultūros židinys su retų bi- 
zantiniškų ikonų ir klasinio 
meno paveikslų galerija. Išlipa
me iš autobuso prie kuklaus pa
minklo. Ant marmurinio trejeto 
metrų aukščio pjedestalo stovi 
ortodoksų dvasiškio biustas. 
Skaitau įrašą: “Arkivyskupas Ky
prianos, turkų pakartas 1821 me
tais...”

Kipras turky valdžioje
Turkai valdė Kiprą tris šimt

mečius: 1571 -1878. Jų valdymo

pėdsakų tėra mažiau negu kitų 
ateivių valdovų. Kipras skurdo: 
žemdirbiai mirko prakaite, švie
timu domėtis nebuvo laiko, ama
tai ir prekyba snūduriavo.

Šv. Lozoriaus šventovė. Kipriečiai šv. Lozorių laiko Lamakos 
pirmuoju šventuoju.

Du turkų užkariavimo padari
niai turėjo didelę įtaką į Kipro 
salos ateitį: turkų brovimasis ap
sigyventi saloje ir krikščionių or
todoksų bendrijos politinis vaid

muo. Kipro gyventojai pradėjo 
reikštis dvilype bendruomene: 
musulmonų ir krikščionių.

Gyventojų silicius nebuvo di
delis: turkų — musulmonų ben
druomenę sudarė apie 20,(XX), o 
graikų — krikščionių apie 
85,000. Musulmonų kovingu
mas atskiedė krikščionių ben
druomenę. Mat politinis religi
jos vaidmuo buvo būdingas oto
manų imperijai ir, aplamai, isla
mui.

Islamo valstybės samprata 
reiškiasi kovingumu: islamo pa
saulis yra kovos būvyje su neisla- 
miškuoju pasauliu. Tik musul
monai gali dalyvauti kovoje už 
islamą — atsidavimą Allai-Die- 
vui, o nemusulmonai turi išsi
pirkti, mokėdami “galvos” mo
kestį. Šį mokestį išrinkti ir damą 
užtikrinti imperijoje otomanai 
reikalavo, kad kiekviena religija 
turitų savo milet — bendruo
menę.

Gausiausia nemusulmoniška 
bendruomenė — milet otomanų 
imperijoje buvo krikščionys or
todoksai su ekumeniškuoju (vi
suotiniu) patriarchu Konstanti
nopolyje. Otomanų sultonas ir jo 
vyriausybė tvarkė ortodoksų 
bendruomenės reikalus Kon
stantinopolyje. Tuo tarpu Kipro 
provincijos — salos ortodoksų 
krikščionių reikalai su valdžia 
priklausė Arkivyskupui.

Nemusulmonai pavaldiniai 
“galvijai”

Otomanų valdžiai buvo 
būdinga laikyti nemusulmonus 
pavaldinius savo turtu su teise į 
jų tarnybą ir nuosavybę. Tai ryš
ku iš žodžio raja (rayah), kuriuo 
nemusulmonai buvo paženklina
mi. Raja reiškia “galvijai”, — 
banda. Išmintingas savininkas 
rūpinasi savo banda. Turkai, ka
daise vertęsi galvijų bandomis 
Azijos stepėse, laikė išmintingu 
dalyku rūpintis savo nemusul- 
monų pavaldinių — “galvijų” — 
gerove, — norėjo, kad jie būtų 
patenkinti ir pajėgtų mokėti 
“galvos” mokestį. Sultonas Meh- 
metas II, vadinamas Užkariauto
ju, buvo pamaldus musulmonas 
ir, iš dalies, graikas. Krikščio
nims jis linkėjo gero.

Arkivyskupo vaidmuo Kipre 
jau buvo svarus prieš turkų inva
ziją. Turkams valdant, jis tapo 
dar svaresnis. Jam buvo atviros 
durys į sultono Topkapi rūmus 
Konstantinopolyje. Laiko 
būvyje Arkivyskupas tapo atsa
kingas už mokesčius ir salos val
dymą. Jis ir toliau naudojosi pur
purinio antspaudo teise, duota 
kadaise imperatoriaus Zenono 
arkivyskupui Antemijui, nepai
sydamas turkų valdytojo. Taigi 
otomanų imperija buvo palikusi 
civilinę administraciją pačių pa
valdinių, ypnč graikų, rankose.

(Bus daugiau)
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Šokių šventėje J. ir R. Karasiejai ir šventės programos vedėjas 
pranešėjas aktorius Arūnas Čiuberkis. Nuotr. V. Bacevičiaus

Į tautinių šokių šventės areną ateina N.Y. Maironio
lituanistinės mokyklos šokėjai. Nuotr. K. Mikio
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Gargždų parapijos tikinčiųjŲ 
pareiškimas

Šių metų rugsėjo 9 d. 
Klaipėdos rajono laikraštis “Ban
ga” atspausdino straipsnį antraš
te. “Niekam, nevalia pažeidinėti 
įstatymų”, kuriame Gargždų 
miesto Liaudies deputatų tary-

raščio, nei vienos knygos apie 
tikėjimą.Tiesa, atspausdino mal
daknygių ir katekizmų: suaugu
siems po keletą tūkstančiui, o 
vaikam katekizmai spausdinami 
slaptai. Tuo tarpu ateistai turi 
spaudą: taigi, ne vienas tikintysis 
skraiudžiamas, bet visi..

Teko liepos mėnesio pirmąją 
pusę praleisti Floridoje, Jupiter 
mieste, kuris yra prie Atlanto 
vandenyno, apie 80-100 mylių 
nuo Miami miesto į šiaurę, apie 
30 mylių nuo West Palm Beach, 
taip pat į šiaurę.

Vasaros ten karštos. Bet kai 
dabar turime pakelti vasaros 
karščius New Yorke, tai pamatai, 
kad Florida yra patogesnė ir ge
resnė už New Yorko degančias 
gatves. Ne pirmą kartą tenka pa
justi tikrą vasaros didybę šioje 
smėlėtoje Atlanto pakrantėje.

Labiausiai augantis 
kraštas

Vis dėl to gyventi čia galima. 
Labiausiai vilioja pensininkus, 
nes čia nereikia šiltesnių dra
bužių, nereikia šildyti namų, 
sniegą kasti, grumtis su žiemos 
šaltais vėjais, kęsti atraičio skau
smus.

Tereikia pavartyti laikraščius, 
paklausyti radiją, ir pamatysi 
arba išgirsi, kaip auga šis kraštas. 
Per. savaitę į Floridą atsikelia 
apie 5000 naujų gyventojų, vien 
į West Palm Beach apskritį at
sikelia 1000 gyventojų per sa
vaitę. .

Visi atsikelia ne į palapines, 
bet į patogius, naujai pastatytus 
butus. Tokia žmonių daugybė, 
kiek reikia darbo jėgos, kiek 
medžiagų, kokios organizacijos, 
kad būtų viskas pastatyta!

Statybos įkarštis

Tereikia pavažiuoti kokiu 
greitkeliu pajūrio artumoje, ir 
pamatysi didžiulę statybą. Šim
tai darbininkų, buldolzerių, įvai
riausių kranų čia nesibijo dienos

MIAMI, FLA.
Daug kas išvažinėjo į Kanados 

ir šiaurinius Amerikos miestus. 
Likusieji dažnai maudosi Atlan-

bos vykdomojo komiteto sekre
torė J. Surplienė kaltina mane ir 
tikinčiuosius už laidotuves ir vai
kų ruošimą išpažinčiai ne pagal 
įstatymus. Kreipiamės į Jus, 
tikėdamiesi teisingesnio spren
dimo. todėl paaiškiname 
straipsnį.

Konstitucija sau, 
gyvenimas sau

1. Cituojame straipsnio 
įžangą: “Lietuvos TSR Konstitu
cijos 96 str. skelbia, kad “Piliečių 
sąžinės laisvei užtikrinti Lietu
vos Tarybų Socialistinėje Respu
blikoje bažnyčia atskirta nuo val
stybės ir mokykla nuo bažnyčios. 
Religinių kultų atlikimo laisvė ir 
antireliginės propagandos laisvė 
pripažįstama visiems piliečiam- 
s”. Toliau ji tvirtina: “Niekur net 
mažiausia dalele tikintysis neiš
skiriamas nuo netikinčiojo”.

Sekretorė nepažįsta 
konstitucijos

(1) 96 Konstitucijos straipsnis 
įsako; “Deputatas privalo už 
savo darbą ir tarybos darbą atsi
skaityti rinkėjams...” O apie re
liginę laisvę kalba 50 str. Tai 
nėra tik apsirikimas, sumaišant 
skaičius. Ar ne gėda sekretorei 
nepažinti Konstitucijos ir leng
vapėdiškai ja žaisti?

Tokio lygio yra ir “Bangos” re
dakcija, kuri tai spausdina. Jei 
jau su Konstitucija taip elgiasi, 
tai ką kalbėti apie religines tie
sas, kurias straipsniuose iškraipo 
kartu su religiniais analfabetais?

Tikintieji turi tylėti, kai atei
stai turi visus laikraščius, jie — 
nė vieno. Todėl prieš juos rašo 
visokius absurdus ir šmeižtus.

Tikintieji neturi 
savo spaudos

(2) Sekretorė teigia, kad dėl 
tikėjimo piliečiai neskriaudžia- 
mi. Pagal Konstituciją turėtų 
taip būti. O, jei taip būtų, tai 
tikintieji turėtų savo laikraščius 
ir spausdintų knygas visai tautai, 
bet jie neturi nei vieno laik-

Kitose socialistinėse 
respublikose turi teises 

bet ne Lietuvoje
Pagal Konstitucijos teikiamą 

sąžinės laisvę (50 str.) visi moky
tojai ir tarnautojai nebijotų eiti į 
bažnyčią, moksleiviai nebūtų 
persekiojami už bažnyčios lan
kymą, jų prievarta neįrašytų į 
ateistines organizacijas, tikintie
ji galėtų laisvai palydėti savo mi
rusiuosius į kapines, kunigai 
galėtų laisvai mokyti vaikus kate
kizmo ir per ištisus metus dėstyti 
religiją moksleiviams bažnyčio
se, ' tikintieji galėtų statytis 
bažnyčias ir turėti savo radiją bei 
daug kitų teisių... Tiesa, kitos 
socialistinės respublikos turi to
kias teises, tik ne mes.

Uždraudžię tikėti į Dievę
Sekretorė nesiorientuoja nei 

Konstitucijoj, nei gyvenime. Ji 
gerai žino, kad tikintis mokytojas 
negali viešai pasirodyti 
bažnyčioje, jei dar nori ir toliau 
mokytojauti, todėl mokytojai 
vyksta, kiek įmanoma toliau į ki
tas parapijas, kur jų niekas 
nepažįsta. Moksleiviai bent per 
atostogas išdrįsta ateiti į 
bažnyčią,.

Kartą mokinukės pasakojo 
vienam kunigui: “Mūsų mokyto
ja griežtai darudžia mums tikėti 
į Dievą”. O kiek tokių atvejų yra! 
Ne viena mokytoja buvo atleista 
iš darbo dėl tikėjimo.

(Bus daugiau)

karščių, tik dirba ir dirba — stato 
naujus pastatus.

Čia ne Sovietų Sąjunga, kur 
į vieną kambarį sugrūda kelias 
šeimas. Čia kiekvienai šeimai 
skiriamas erdvus butas su 
dviem, trim miegamaisiais, erd
viu bendruoju kambariu — salo
nu, modernia virtuve, skalbykla. 
Kiekvienas butas turi dviejų au
tomobilių garažą arba prieš na
mus jam paliktą sustojimo vietą.

Susidarė bendrovės, kurios 
suplanavo atskirus kaimus, mie
stelius. Teko susipažinti su tokiu 
naujakurių kaimu, kuris yra prie 
pat Juno Beach, šiaurėje. Ben
drovė suplanavo ir pastatė visą 
kaimą arba miestelį, kur įsikūrė 
apie 500 gyventojų. Čia buvo tik 
smėlynai, apaugę šiurkščia žole, 
o dabar — gatvės su palmėm, 
namai susirikiavę gatvėje.

Privatus pasaulis
Paprastai gyvename namuo

se, kur matome kaimynus, mato
me iš savo buto lango arba iš kie
melio, ir darželio. Tai nuteikia 
savotiškai. Nepatogu kartais blo
giau apsirengus išeiti į darželį, 
pasėdėti prieš saulutę.

Čia kaimelio statytojai sukūrė 
tokius butus, kur tu jautiesi labai 
privatus, lyg atskirame pasauly
je. Tu nieko nematai, ir favęs 
nemato. Matai tik gatvę, tik taką 
į namus.

Namai yra atokiau nuo gatvės,

už kokių 30 pėdų. Į gatvės pusę 
atsuktas garažas su pakeliamom 
durim. Įeinama į butą takeliu 
dešinėje. Čia yra pastogė, kad 
būtų patogų sustoti, kai lyja.

Bute yra trys miegamieji, 
bendro gyvenimo kambarys, vir
tuvė. Visų kambarių lubos yra 
iškeltos aukštai, vadinamos kate
dros lubos. Tik vienas miegama
sis turi normalias žemas lubas.

Ta kambarių erdvė žmogų ne
paprastai kelia, gerai nuteikia. 
Esi didesnis, pajėgesnis. Į 
gatvės pusę yra tik vienas langas, 
kitas langas į takelį, kuris veda į 
namo duris. Langai į kiemo, pusę 
yra dideli, nuo lubų iki grindų. 
Stiklinė visa siena.

Už namo yra nedidelis kieme
lis, kuris paliktas namo savinin
kui. Čia jis*" gali sodinti, ką jis 
nori. Iš gatvės pusės pieveles ir 
medžius prižiūri pati statybos 
bendrovė, kad viskas būtų švaru 
ir tvarkinga. Kas savaitę ar kas 
dvi atvažiuoja mašinos nupjauna 
žolę, aptvarko takelius.

Kiemo pusėje jau pats sodini 
vaismedžius ar gėles. Tas kieme
lis yra aptvertas aukšta cementi
ne tvora. Niekas per tą tvorą ne
mato. Taip suprojektuota, kad 
kitų nevargintum ir kad kiti ne
vargintų.

Čia yra trijų tipų namai. Vieno 
buto namas su trim miegamai
siais, vienaaukštis. Iš jų sustaty
tos gatvių gatvės. Namai visi vie
nodi, vieno išdėstymo, bet kai 
įsižiūri, ir jie turi skirtingus 
bruožus.

Kitoje vietoje pastatyti namai 
vieno buto namai dviejų aukštų. 
Ant viršaus — miegamieji, 
apačioje bendro naudojimo kam
bariai. Jie nėra tarp savęs su
jungti. Garažo dažniausiai netu
ri. Mašinos pastatomos prie 
namo.

Toliau dviejų aukštų namus 
sujungia su kitais namais. Namas 
prie namo eina dviejų aukšto 
gatvės. Čia yra privatūs butai.

Arčiau prie jūros statomi dau
giaaukščiai pastatai. Jie būna ke
turių aukštų. O prie pat jūros 
iškyla lyg kokie bokštai — dau
giabučiai pastatai 12 - 20 aukštų.

Tas naujas kaimelis pavadintas 
Bluffs, tai reiškia smėlynai 
pajūryje, kurorto vietovėje.

Gražioji architektūra
Naujoji statyba pasižymi savo 

gražiais pastatais. Tai nėra iš ce
mentinių blokų suremtos dėžės, 
tai tikrai originali, moderni ar
chitektūra. Namas už namą 
gražesnis, įdomesnis. Pastatyti 
nauji įstaigų namai, su įvairiais 
balkonais, dekoratyviniais išlen
kimais, langų įdubimais, kad gi
lesnis būtų šešėlis. Naudoja plie
ną ir cementą, plieną ir stiklą.

Viršum bankų, didžiųjų įstai
gų namų, kur jų centrinės raš
tinės, yra vieta helikopteriam 
nusileisti. Pats mačiau, kaip he
likopteris nusileido ant banko, 
kaip į jį sukrovė pinigų maišus. 
Jei matė koks banko plėšikas, tai 
ir jam bėgo seilės, kaip tam vil
kui, kuris mato avį, o negali jos 
papiauti. Toks helikopteris ėmė 
ir nuskrido. Neprilipsi, nepa
gausi.

Apsipirkimo centrai

MIRĖ KUN. BRONIUS LIUBINAS
Kun. Bronius Liubinas 

rugpjūčio 7 d. rytą nuo širdies 
smūgio mirė V. Vokietijoje.

Velionis buvo gimęs 1924 va
sario 11 Griškabūdyje. Mokėsi 
Marijampolės marijonų gimna
zijoje ir seminarijose Vilkavišky
je, Eichstatte (V. Vokietijoje) ir 
Romoje. Kunigu įšventintas 
1946 spalio 27. .

Teologiją baigė* Gregorianu- 
mo universitete, Šv. Rašto studi

jas —Biblicum institute.
Kurį laiką buvo Vasario 16 

gimnazijos mokytojas, vėliau jos 
direktorius ir kuratorijos narys, 
nuolatinis Vokietijos LB tarybos 
ir valdybos narys. Taip pat buvo 
darbo kuopų kapelionu, dirbo 
lietuvių ir vokiečių sielovadoje.

Talkino lietuviškai spaudai, 
rašydamas Drauge, Darbininke, 
Tėviškės Žiburiuose. Kurį laiką 
redagavo Krivūlės žurnalą.

Prie Bluffs naujojo miestelio 
buvo tik smėlynai, o dabar 
gražus, modemus apsipirkimo 
centras, kur yra visos labiausiai 
reikalingos krautuvės ir bankas. 
Viskas įrengta elegantiškai, sko
ningai.

Teko aplankyti apsipirkimo 
centrą — Mali Boca Roton mie
ste, West Palm Beach kaimy
nystėje. Ten didžiulis pastatas, 
lyg koks muziejus. Viduje auga 
palmės, pilna žolynų, medelių. 
Visa tai yra apdengta stikliniu 
stogu. Čia vėsu ir patogu vai
kščioti, apsipirkti.

Įvairiausių krautuvių dau
gybė. Knygynai, meno galerijos, 
sporto reikmenų krautuvės. 
Daugiausia yra drabužių krautu
vių. Tarp tų palmių įrengti resto
ranai, užkandinės. Patogu ir 
gražu.

Pakeliui į West Palm Beach 
stato naują “molą”, kuris bus 
pats didžiausias Amerikoje ir ku
riame bus per 2000 krautuvių. 
Ir kaip puikiai stato — su deko
ratyviniais vartais, su palmių 
medžiais, kuriuos jau dabar pa
sodina.

Sis apsipirkimo centras ir 
West Palm Beach lėktuvų aero
dromas bus baigti šį rudenį.

Pritaikyta pensininkams ir 
turistams

Praeitais metais Floridą 
aplankė 38 milijonai turistų. 
Kiekvienas iš jų paliko po kelis 
tūkstančius dolerių. Kokios tai 
pasidaro milžiniškos pajamos. 
Kad jos nesumažėtų, tai ir sten
giasi statyti gražius pastatus, iš
laikyti viską švariai, sukurti 
krautuves su labai geru patarna
vimu.

Krautuvėse švaru, visi manda
giai elgiasi su svečiais. Tokia Pu- 
blix krautuvė yra vienos ben
drovės, kuri turi Atlanto pakraš
tyje eilę savo krautuvių. Visos

te, nes vanduo yra ypatingai šil
tas.

“Aušros” šaulių kuopa jau ke
linti metai liepos 4 surengia išky
lą — gegužinę ir drauge pamini 
Amerikos nepriklausomybės 
šventę. Šiemet gražus būrys 
suvažiavo į šaulių Ipolito ir Vale
rijos Jokšų sodybą ir prasmingai 
paminėjo Amerikos nepriklauso
mybės šventę. Kuopos pirmi
ninkas Mykolas Vitkus pasakojo, 
kaip įsikūrė Amerikos nepriklau
somos valstybės. Sudainuota 
America the Beautiful.

Paminėtos ir asmeninės 
šventės. G. Kodatienė jas su
minėjo. Ypatingaia buvo pagerb
tas Petras Šilas jo 85 metų gim
tadienio proga. Visiem sugiedo
ta Ilgiausių metų. L. B.

vienodai suplanuotos, vienodai 
išdėstytos ir prekės. Tad lengva 
orientuotis, jei jau kartą kur bu
vai tokioje krautuvėje.

Čia yra geri maisto produktai, 
yra ir karštų valgių skyrius. Nu
siperki kokį kepsnį ir paskui val
gai porą dienų. Labai patogu. 
Ten tau pirkinius nuneša į auto
mobilį ir pakrauna. Nereikia 
duoti nei kokių “tipų”.

Šitame pajūryje gyvena 
nemaža lietuvių kolonija.

(Bus daugiau)

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 W. 59th Street

Chicago, IL 60629 
(312) 471-3900

UHMMH/r HMMMMI
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
= aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, 
suma po pavardės = įnašų iš viso.

1988 m. gegužės mėn.

2 x $20 LB Waukegan/Lake County apylinkė, $3,430; Ruke 
telienė Elena atm. įn., $20.

1 x $25 De Sa Pereira Daiva, $25.
1 x $40 Chicagos Aukšt. Lit. mokykla, $1,465.
2 x $50 LB Brocktono apylinkė, $525; Navickas Peter, $150.
1 x $75 Reventas Antanas atm.: Punkriai Justas ir Marijona 

$50, Kindurienė Ona $25, $525.
1 x $80 Mačkiala Balys (miręs) ir Dalila, $1,000.
3 x $100 Kindurys Alfonsas atm. 1-mų mirties metinių pro

ga: Kindurienė Ona, $3,925; Lietuvių Padėkos Paminklo Fon
dui įm. LB Palm Beach apylinkė K. Žilienės, A. Garmaus, M. 
Slavinskienės ir P. Gailiūno atm., $5,200; Vaitkus Andrius ir 
Marija, $2,000.

1 x $400 Astašaitis Algimantas atm.: Svera Jonas ir Birvtė 
$50, Salynas Placidas ir Vanda $30, Sabaliūnas Leonas ir Ona 
$25, Šonta dr. Juozas ir T<*klė *25, Vaitas dr. Otonas ir Vanda 
$25, Zotovas Aleksas $25 ir 15 kt. asm., $520.

1 x $1,020 Lapšys Ignas ir Genovaitė, $2,570.
1 x $2,000 Kudirka Albin, $6,000.
Iš viso $4,080.00.

1988 m. birželio mėn.

1 x $60 Durickas Stasys atm.: įm. 5 asm., $160.
7 x $100'Baltutis Vytautas ir Ona, $700; Grigaitis Joeerh 

ir Zinaida, $40€; Ivašauskienė Juzė, $100; Krauchunas Victor 
atm. įn.: įm. Remeika Ruth, $100; Kuprėnaitė-Gelažauskienė St’- 
sė atm. įn.: Kuprėnas Zigmas ir Jadvyga, $1,100; Mikalausk’*’- 
tė-Kupi-ėnienė Anelė atm. įn.. Kupiėnaa Zigmas ir Jadvyga, 
$1,100; Vaitkui Andrius ir Marija, $2,100.

1 x $125 Statkus Albertas atm. įn.: Juška Vilius ir Zita $2b; 
Krasauskas Mečys ir Elena $25, Radvila Zigmas ir Elena $25, 
Slavinskas Eugenijus ir Irena $25 ir 3 kt. asm., $325.

1 x $150 Riesen-Krasauskaitė Irena atm. įn.: Krasauskas
Zenonas, įm. 8 asm., $150. *

2 x $200 Kačinskas Jeronimas ir Elena, $700; Rožėnas Alber
tas ir Konstancija, $1,000. 5

2 x $500 Newark N J ir apylinkės LF vajaus komitetas; $50C; 
Širmulienės Veronikos atm. mirties metinių proga: Germaniem 
Liuda, $1,500.

1 x $1,000 Kudirka Albina, $7,000.
Iš viso $3,435.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.VI.30 pasiekė 
4,117,337 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuviš.cą 
švietimų, kultūrą ir jaunimą 2,307,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš vi.to 
palikimais gauta 1,095,273 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietu* ų 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą;

„LITHUAN1AN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFFf 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. CHICAGO, IL. ’

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanom s 
i'omiitmns lietuvylM-^ išlnikymas.



Skulptoriaus Vytauto Kašubos kūrinys — Marijos apsireiškimas Šiluvoje. Kūrinys buvo 
Marijonų kolegijos bažnyčioje Thompson, Conn. Kilus gaisrui, sudegė ir ta koplyčia, 
žuvo ir šis vertingas kūrinys. Nuotr. V. Augustino

AMERIKOS LIETUVIŲ MARIJONŲ
VIENUOLIJAI JAU 75 METAI

Lietuviai marijonai Ameriko
je šiemet švenčia 75 metų su
kaktį, kaip jų vienuolija čia 
įsikūrė.

Ją įkūrė marijonų vienuolijos 
atgaivintojas, tuometinis gene

rolas kun^J...^Matulaitis,, vėliau 
arkivyskupas, paskelbtas 1987 
palaimintuoju.

Marijonų senoji vienuolija, 
kurios centras buvo Marijam
polėje, baigė išmirti. Kun. J. 
Matulaitis, Aukštosios dvasinės 
akadefnijos profesorius St. Pe- 
tersburge, ryžosi ją atnaujinti, 
nebodamas rusų persekiojimų. 
Jis pats įstojo į vienuoliją ir 1909 
rugpjūčio 29 Varšuvoje padarė 
laikinus įžadus. Greit po jo į vie
nuoliją įstojo kun Pranas Bučys, 
vėliau vyskupas, kun. Jonas To
toraitis, istorikas, vėliau Vytauto 
Didžiojo Universiteto profeso
rius. >

Naujos vienuolijos įstatus 
Apaštalų Sostas patvirtino
1910. XI.28. Vienuolija anksčiau 
vadinosi ordinu ir jos nariai 
dėvėjo baltus drabužius. Dabar 
pasivadino kongregacija ir užsi
vilko tradicines kunigo sutanas.

Vienuolijos generolu Jurgis 
Matulaitis buvo išrinktas
1911. VII.12. Jis atsisakė profe
soriaus vietos Dvasinėje akade
mijoje St. Petersburge. Šveica
rijos Friburge įsteigė vienuolyną 
su naujokynu ir jam 1911 - 1914 
vadovavo.

Jis 1913 metais atvyko į Ame
riką ir rugpjūčio mėnesį Chica- 
goje įkūrė pirmąjį lietuvių mari
jonų vienuolyną.

Paskui kun. J. Matulaičio 

“BLUSŲ” TURGUS

VYKS RUGSĖJO 10-11 NUO 10 VAL. 
RYTO

IKI 7 VAL. VAK. KULTŪROS ŽIDINYJE

IŠPARDAVIMAS gero stovio drabužių, namų apy
vartos reikmenų, įrankių, paveikslų Ir tt

LAUKIAME visų apsilankant, rasti gėrę pirkini Ir 
pasivaišinti namuose gamintais produktais.

PRAŠOME kas turi paaukoti įvairius dalykus ge
rame stovyje. Skambinti V. Jankauskienei 849 - 2260 
arba A. Katlnlenei 846 -121 0.

PELNAS skiriamas sportininkų kelionei j Austra- 
llję.

Turgų rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

rūpesčiu buvo įkurti marijonai: 
Lenkijoje 1915, Lietuvoje 1918, 
Gudijoje 1923, Latvijoje 1924, 
Romoje 1925. Vėliau 1929 mari
jonai įsikūrė Mandžiūrijoje, 
1931 Argentinoje, Portugalijoje 
atsikurta 1954.

Marijonų veikla Chicagoje
Pirmieji marijonai kunigai čia 

buvo kun. F. Kudirka ir kun. J. 
Kazokas. Jie 1913 perėmė Šv. 
Mykolo parapiją ir Draugo laik
raščio administravimą.

Draugas buvo pradėtdas leisti 
1909.VII. 12 Wilkes-Barre, Pa., 
į Chicagą perkeltas 1912.VII.4, 
nuo 1916.III.31 eina kaip dien
raštis. 1919 metais jo leidimą 
perėmė lietuviai marijonai.

1909 jie dar aptarnavo Melro- 
se Park, III., 150 lietuvių šeimų, 
1918 perėmė Aušros Vartų para
piją ir mokyklą, 1922 - 24 įkurtas 
Hinsdale, III., vienuolynas, nau
jokynas, 1926 ten atidaryta kole
gija, kuri 1930 buvo perkelta į 
Marijampolį, Thompson,Conn., 
o Hinsdale 1934 buvo įkurta se
minarija.

Nuo 1926 marijonai dirba sie
lovadoj Kenosha, Wis., 1945 — 
Milvvaukee, Wis., 1953 Niagara 
Falls, N.Y. , Plane, III. ir kituose 
miestuose. Dirba ir Sv. Kazi
miero parapijoje Worcester, 
Mass.

Visą laiką marijonai rėmė lie
tuvišką spaudą arba ją patys lei
do. Leido keletą laikraščių. 1920 
pradėjo leisti Laivą, kurį 1933 
pavadino Kristaus Karaliaus Lai
vu ir kuris dabar tebeeina.

KULTŪRINIAI RENGINIAI 
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE 
KENNEBUNKPORT, MAINE
Vasarvietė buvo atidaryta 

birželio 26, gi liepos 10 vyko 
didžioji lietuvių diena, kurioje 
lankėsi ir Amerikos viceprezi
dentas George Bush. Tautinių 
šokių programą atliko Ivaškų

Iki 1926 metų priklausė prie 
Lietuvos provincijos, paskui nuo 
1930 sudarė savo provinciją, iš 
kurios 1948 atsiskyrė lenkai, ir 
sudarė savo provinciją. Prie šios 
lietuvių provincijos priklauso ir 
Argentinoje esą vienuolynai.

Dingęs meno kūrinys 
Marijonų kolegijoje Thomp

son
Kaip minėta, 1930 metais ma

rijonų įsteigta kolegija buvo per
kėla į rytus ir įsteigta labai 
gražioje vietoje Thompson, 
Conn., kur įsigijo didelius ir erd
vius pastatus. Vietovė buvo pa
vadinta Marijanapoliu.

Čia vyko gražus jaunimo 
auklėjimo darbas. Daug jaunuo
lių prieš antrąjį pasaulinį karą 
baigė šią kolegiją. Po karo irgi 
buvo gyvas judėjimas. Čia profe
soriauti iš Paryžiaus buvo at
vykęs poetas Jonas Aistis.

Vasaros metu čia vykdavo 
moksleivių ateitininkų stovyk
los, čia buvo rengiamos ir di
delės lietuvių dienos.

Pastato pirmame aukšte buvo 
įrengta graži koplyčia. 
Norėdama sulietuvinti aplinką, 
kolegijos vadovybė užsakė pas 
mūsų žymųjį skulptorių Vytautą 
Kašubą sukurti reljefą altoriui 
tema — Marijos apsireiškimas 
Šiluvoje.

Skulptorius tai ir padarė — 
dešinėje pavaizdavo Mariją su 
Kūdikėliu ant rankų, o kairėje 
— piemenėlius ir kunigą.

Skulptūra buvo įstatyta apie 
1955 metus, liepos pradžioje 
buvo pašventinta. Jos nufoto
grafuoti iš New Yorko buvo pak
viestas fotografas Vytautas Au
gustinas. Nuotraukos buvo pa- 

. skelbtos spaudoje.
Prieš 20 m. ar mažiau kilo 

gaisras kolegijoje ir sunaikino 
gražųjį pastatą. Ugnyje žuvo ir 
minėtas altorius su skulptoriaus 
Vytauto Kašubos kūriniu. Re
dakcijos archyve išliko ši kūrinio 
nuotrauka, kurią čia ir skelbia
me, norėdami pagerbfi marijonų 
gražią veiklą ir jų sukaktį, (p.j.)

VII-OJI TAUTINE STOVYKLA
Netrukus skautai ir skautės 

suvažiuos iš įvairių kraštų, į sep
tintąjį Tautinę Stovyklą, kuri 
įvyks netoli nuo Clevelando, 
Kensington miestelio apy
linkėje, Ohio valstijoje.

Pirmoji Tautinė Stovykla 
įvyko Lietuvoje, 1928 metais Pa
nemunėje, kurioje dalyvavo Lie
tuvos skautų įkūrėjas Petras 
Jurgėla, ir kurią aplankė Lietu
vos Prezidentas Antanas Smeto
na su žmona. Antroji stovykla 
įvyko 1938 m., vėl Panemunėje, 
stovyklaujant net 132 skautams 
užseniečiams, ir lankantis Lietu
vos prez. A. Smetonai ir kitiems 
valstybės pareigūnams; trečioji 
— 1948 tremties metais Vokieti
joje (dviejose vietovėse — 
šiaurės Vokietijoje prie Baltijos 
jūros ir pietų Vokietijoje Alpių 
kalnuose); ketvirtoji — 1958 m. 
Amerikoje netoli Detroito, 
penktoji — 1968 m Australijoje 
(ir lygiagrečiai Amerikoje); šeš
toji — 1978 m. Paxton, MA, ne
toli Bostono.

Šiais metais įvyksta septintoji 
Tautinė Stovykla rugpjūčio 
mėn. 14-24 dienomis: Seven 
Rangės Scout Reservation, Ken
sington, Ohio 44427.

Nors stovyklautojų jau daug 
užsiregistravo, bet laukiama 
visų, kurie neplanuoja stovyk

grupė iš Bostono, koncertavo 
žymus pianistas Bill Smiddy.

Liepos 23 buvo solisto Bene
dikto Povilavičiauš koncertas. 
Akomponavo kompozitorius Je
ronimas Kačinskas.

Rugpjūčio mėn. pradžioje so
listo Antano Keblio koncertas. 
Jis kasmet atvyksta iš Montrealio 
ir vasarvietėje surengia koncer
tą.

Rugpjūčio 4 buvo varvietės 
choro koncertas. Jis irgi yra tra
dicinis, iš atostogaujančių suda
romas choras, kuris ir atlieka ne
didelę dainų programą.

Rugpjūčio 6 solistės Onutės 
Aleksaitės koncertas. Akompo
navo kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas. Solistė prieš kelioliką 
metų yra atvykusi studijuoti dai
navimo iš Lenkijos ir pasiliko 
Amerikoje. Dabar gyvena Bo
stone, ten dirba ir reiškiasi kaip 
solistė.

Ateitininkų sendraugių poil
sio ir studijų savaitė vyksta 
rugpjūčio 13 - 20 dienomis. Ji 
turi savo programą,

Rugsėjo 14 - 16 pranciškonų 
kapitula ir vasarvietės uždary
mas.

— Santaros - Šviesos federa
cijos 35-tas suvažiavimas Tabor 
Farmoje, Sodus, Mich., vyks 
rugsėjo 8-11.

— Tradicinės Lietuvių Die 
nos, rengiamos Lietuvių Ben
druomenės Clevelando apy
linkės valdyboš, įvyks spalio 8-9.

— Sudbury, Ont., miesto sa
vivaldybė už saugiausią autobu
sų vairavimą, mandagumą su ke
leiviais 1987 m. išrinko ir apdo
vanojo kelis autobusų vairuoto
jus. Tarp jų buvo lietuvaitė Lai
ma Gatautytė-Lamothe. Laimos 
tėvai A. ir J. Gataučiai buvo 
veiklūs lietuviai Sudbury. Dabar 
apsigyveno Toronte, “Vilniaus” 
pensininkų namuose.

— Ieškomas Grabauskas Ge
diminas, Jono, gimęs 1926 m., 
Vilkaviškio apskr., Gražiškių 
valsč., Skardupių kaime. Ieško 
brolis Grabauskas Bronius, 
Jono, Venclovos gatvė nr. 7, bu
tas 27, Kapsukas, Lietuva. Jis 
pats arba apie jį žiną prašomi 
pranešti adresu: Viktoras Kubi
lius, 31 Sycamore Dr., West- 
wood, MA 02090.

lauti pilną laiką. Yra laukiami ir 
širdingai kviečiami laisvos 
Tėvynės Skautijos Veteranai ir 
Veteranės, taip pat ir visi, kurie 
vadovavo, stovyklavo ar kaip 
nors prisidėjo stovyklose už 
tėvynės ribų. Laukiami ir 
svečiai. Svečių dienose 
rugpjūčio 20 - 21 d.d. bus 
atšvęsta 70-ties metų skautavi- 
mo veiklos ir gyvavimo sukaktis. 
Artimam Canton, Ohio mieste
lyje yra motelių ir viešbučių pa
sirinkimas norint pernakvoti. 
Dėl smulkesnės informacijos 
kreiptis pas vietovių skautus, 
skautes.

LSS Skaučių Seserija kviečia 
skautes, kurios negali dalyvauti 
stovykloje asmeniškai, stovyk
lauti "in absentia”, (be rankų). 
Registracijos, ar tiktai vienos 
dienos ‘dąlyvavimo’ mokestis, 
padėtų labai konkrečiai pajusti 
Jus šalia, tiesiant ranką... 
kviečiamos savo ‘registracija’ 
būti Seserijos sukakties proga 
leidžiamo dainorėlio rėmėjomis, 
arba stovyklos “Mano Lietuva” 
pagelbininkėmis prisidedant su 
materialine parama. Kviečiame 
dalyvauti, registruojantis"' ‘da
lyvė’ — $40., ar tik nors vienos 
dienos ‘lankytoja’ — $20., ir tuo 
paremti Seserijos darbą ir pa
stangas. Visi vadovai ir stovyk
lautojai moka $40. — stovyklos 
registracijos mokestį. Nėra pa- 
slapatis, kad vadovaujančių 
įnašas aktyviame skautavime 
nėra surištas tik su laiku, bet da
lyvavimas stovykloje, kai kuriais 
atvejais, pasidaro gana brangus. 
Reikia ieškoti būdų sutelkti pa
kankamai lėšų, kad vadovės, rei
kalingos paramos, galėtų būti 
atleistos nuo mokesčio, ko dabar 
dar negalime padaryti. Savo da
lyvavimu “in absentia” Jūs pri
sidėsite prie palengvinimo esa
mos padėties. Registruotis ir 
kreiptis informaciniais reikalais 
pas: s. Onutę Šilenienę, 24301 
Oahkill Drive, Euclid, OH 
44117. Tel. 216 531 - 8207. Če
kiai rašomi LITHUANIAN 
SCOUTS ASSOCIATION, 
INC. vardu ir galima atskaityti 
nuo mokesčių.

Seserija išsiuntinėjo laiškus su 
įvairiomis stovyklos žiniomis vi
soms skautėms ir skauti- 
ninkėms, kurios nepriklauso ra
jonų vienetams ir kurių adresai 
yra Seserijos sąrašuose. Sesės, 
kurios negavo pranešimų, prašo
me nusiųsti savo adresus Seseri
jos Pavaduotojai vs Meilei Mic
kienei: 5938 Veranda Dr., 
Springfield, VA 22152, kad gau
tumėt skautiškas žinias ir aplink
raščius.

Visi skautai ir skautės, vyre
sni, jaunesni, jauni dalyvaukime 
septintoje Tautinėje Stovykloje! 
Prisidėkime prie stovyklos pasi
sekimo: asmenišku dalyvavimu, 
pinigine parama, laiškais ir svei
kinimais. Laukiami ir svečiai!

Sesė Aldona

CONNECTICUTE ATGAIVINAMA 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

LB CT Apygardos valdyba, susitarusi su New Bri- 
taino Šv. Andriejaus parapijos klebonu kun. Jonu Rlk- 
teraičiu, kuris maloniai sutiko leisti mokyklai naudoti 
parapijos patalpas, planuoja pradėti reguliarias litua
nistinio švietimo pamokas š.m. rugsėjo mėnesį. Kokio 
pobūdžio si mokykla bus priklauso nuo mokinių 
skaičiaus Ir Jų lietuvių kalbos mokėjimo. Bus stengia
masi pagal galimybes prisitaikyti prie mokinių žinių 
lygio. Numatomos klasės ir visiškai lietuvių kalbos 
nemokantiems.

Suinteresuoti prašomi kreiptis J LB Apygardos 
vicepirmininkę švietimo reikalams Vytautę Trečiokę, 
tel. 529 6804 arba raštu J valdybos sekretorių Romę 
Butrimę, 50 Vlneyard Dr., Kensington, CT, 06037 (tel. 
828 - 9269). ŠI preliminarinė informacija yra reikalinga: 
Mokinio vardas pavardė, lytis, amžius, tėvų vardas, 
pavardė, adresas. Ar moka lietuviškai — //gerai //šiek 
tiek //ne.

Prašome paskleisti šię informaclję lietuviams ar 
lietuvių kilmės pažįstamiems, turintiems mokyklinio 
amžiaus valkų.

JAV LB Connecticuto apygardos valdyba

Lvisur
— Kun. Pauliaus. Mališkos 

pirmosios mišios buvo aukoja
mos birželio 19 Aušros Vartų lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
Montrealyje. Naujasis kunigas 
buvo įšventintas Romoje paties 
popiežiaus Jono Pauliaus II su 
kitų tautybių kunigais. Primici
jose su kun. P. Mališka koncele- 
bravo kun. A. Saulaitis, arkivy
skupijos atstovas kun. M. Pa- 
quette ir kun. J. Kubilius. Gie
dojo parapijos choras, sol. Gina 
Čapkauskienė ir vyrų oktetas, 
vadovaujamas muz. Aleksandro 
Stankevičiaus. Pamokslą pasakė 
vysk. Paulius Baltakis. OFM .

— Kun. Petras Bernotas, 
Žemaičių Naumiesčio (Telšių 
vyskupijoje) altaristas, jubilia
tas, liepos 12 mirė Kaune. Mūsų 
žiniomis tai jau dešimtas šiemet 
Lietuvoje ir ketvirtas Telšių vy
skupijoje miręs kunigas.

— Studentų ateitininkų są
jungos stovykla Kretingos sto
vyklavietėje, Wasagoje, prie To
ronto, vyks rugpjūčio 26 - 
rugsėjo 2.

— Dr. Adolfo Damušio stu
dija “Lietuvos gyventojų aukos 
ir nuostoliai Antrojo pasaulinio 
karo ir pokario 1940 - 1959 me
tais” išėjo iš spaudos. 58 psl. lei
dinys su žemėlapiais bei len
telėmis buvo išleistas “Į Laisvę” 
fondo ir Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro (LTSC). LTSC 
telefonas 312 - 434-4545.

— Prisikėlimo lietuvių para
pija Toronte, Ont., kuriai vado
vauja lietuviai pranciškonai, 
lapkričio 19-20 minės veiklos 35 
metų sukaktį. Nutarta išleisti 
lankstinuką su informacija apie 
jubiliejinių įvykių tvarką apie 
mėnesį prieš šventę. Nutarta 
taip pat skelbti konkursą už para
pijos jubiliejinės emblemos pa
ruošimą. Projektai priimami iki 
rugpjūčio mėn. galo.

— Emilija Sakadolsldenė 
paaukojo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui (LTSC) įvairių 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio lei
dinių. LTSC veikia Chicagos 
Jaunio Centre ir siekia išsaugoti 
lietuvių kultūrines vertybes. Ta
rybos pirmininkas yra prof. dr. 
Adolfas Damušis, o valdybos pir
mininko pareigas eina prof. dr. 
Jonas Račkauskas.

— NaujiDarbininko skaityto
jai: E. Balčiūnienė, Chicago, 111. 
Užsakė kitiems: D. Krivickienė, 
Clarks Summit, Pa — J. Kri
vickui, Mountain View, Calif. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.

S *



KNYGA APIE “AUŠROS” GIMNAZIJĄ
Po paskutinio buvusios “Auš

ros” gimnazijos auklėtinių su
važiavimo, atsiliepiant į daugelio 
raginimus išleisti atsiminimus 
apie praėjusius mokyklos laikus, 
Toronte susidarė iniciatorių 
būrelis ir pradėjo tuo reikalu 
rūpintis.

Atsiliekant su medžiaga, krei
piamasi į buvusius auklėtinius, 
prašant daugiau rašinių, vienos, 
antros didesnės nuotraukos, ir 
tai labai nedelsiant, nes juk nei-

VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
name jaunyn.

Taip pat pageidautinos žinios 
apie per visas okupacijas nu
kentėjusius, žuvusius ir išvežtus 
j Sibirą mokytojus-jas, moki- 
nius-nes.

Medžiagą siųsti iki spalio 1 
adresu: Elena Gailiūnaitė-Sen- 
kuvienė, 21 Lumbervale Avė., • 
Toronto, Ont. M6H 1C7, Cana- 
da. Pinigus siųsti adresu: Stasys 
Grigaliūnas, 6 Crown Court, To
ronto, Ont. M8Z 4V4, Canada.

BALTIC 
TOURS

Monografija apie dail. Adal
bertą Staneiką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimą 
rašo Feliksas Andriūnas, artimai 
dailininką pažinęs, cituojami lie
tuvių diplomatų atsiliepimai, jo 
kūrybą aptaria Paulius Jurkus. 
Įdėta 23 spalvotos reprodukcijos 
ir daug nespalvotų reprodukci
jų, įvairių paveikslų ir piešinių. 
Albumas •«. turi 156 puslapius į- 
rištas į kietus viršelius, išleistas 
gražiai ir skoningai. Kaina—30 
dol.

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

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

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

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

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

BnnK-BV-mnii 
Postogepuid both uioys 

Fast, conuenient.priuate, safe,free! 
įtart s urtut BIUIKinG-BVflUm k 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymai paštu So. Boston Savings

Bank Dūdų. Ar jums reikia pinigus padėti j ban 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j* 
Z, x traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl-

mas, kad jūsų pinigai aurtč Jauslus
% / A V procentus,

123 HF leidžiamus Įstatymų. \ t 
P? r Dėl lengvo taupymo bu- .♦ 

do per paštą skambinkit sfir. 
Donahue 26B-2500

arba rašykit paduota h adresais.

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

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
kelionė 915 — rugsėjo 15 - 27 — $1,969 
Vilniuje 11 naktų

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis

ĮDOMŪS LEIDINIAI
A. Rūtos, Daigynas, romanas. 

12 dol.
J.Gliaudos — Atolas — Kora

lų sala, romanas, 11 dol.
N. Sadūnaitės, KGB akiraty

je. 5 dol.
A. Saudargienės, Naikinamie

ji, kalinio pasakojimai. 12 dol.
A. Gailiušio, Savaronio 

duktė,romanas. 9 dol.
A. Gailiušio, Visaip atsitinka, 

novelės, 4 dol.
J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 

apybraiža apie šv. Kazimierą. 4 
dol.

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

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

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

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

SVARBŪS KOMPLEKTAI
Juozo Brazaičio Raštai. Reda

gavo A. Skrupskelienė ir C. 
Grincevičius. 6 tomai įrišti į kie
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti
mui pridedama po 2 dol. už 
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

M&FCMMT CHŠCLl OtFCt

&

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei
diniai: Soviet Genocide in Lit- 
huania by J. Pajaujis, 12 dol.; 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Picbel, 8 dol.; The Baltic Na- 
t-ions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets

South Boston. 
JSavings Bank*

"4/Mirs THE LtiOĖM -

Came... byR. Raid, 12dol.;Lit
huania Minor by M. Brakas, 10 
dol.; Dr. Alexander Carolus 
Curtius, 4 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1.50 dol. už kny
gą. Šios bei kitos knygos, plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEVVTON, MA 02164 

617 965 - 8080

INTERNATIONAL

NAUJOS KNYGŲ LAIDOS
Į Laisvę Fondas išleido antrą 

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

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

DEXTER PARK
M PHARMACY

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

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

WE DELJVER
296-4130

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. Įrišta j ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis.. Kaina su persiuntimu tik „ 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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.

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

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

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8810/F 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.

Nr. 8811/M Lietuva 9 d.. Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

AIDAI vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

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

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

Clevelando moksleiviai ateitininkai atlieka programą ateiti
ninkų metinėje šventėje. Nuotr. V. BacevičianK

NAUJI LEIDINIAI L

Alės Rūtos, Margu rašto keliu. 
10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kelias į sostą. 
10 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji.
4 dol. j

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, N Y. (Persiunti
mui $l.tK).

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 70 milijonų dolerių
KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty indėliai, išduodami Mo- ų 

ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
* SA^' ^?o.!Tn<'ra'2pattP pUe«.muS praioma ..Irau.!. KASOJE 
darboTvalamfomls. ..Xn, arba pai.u Jums bus sutapo, ^au.io. MformacHoa.



A. A.
JONUI SVILUI

mirus, jo seserims dr. Leonlldai Giedraitienei, Irutei 
Lukošienei, broliui Vytautui su Jų šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą.

Eugenija, Juozas ir Antanas
' Pažemėnai

PADĖKA
Mūsų mylimas sūnus, vyras Ir rūpestingas tėvas

ALGIMANTAS-VINCENTAS ŠAULYS
■»,.w 1988 m. birželio mėn. 17 dieną. Palaidotas 
birželio 21 d. Klnnelon, N.J. Our Lady Magnlficat ka
puose.

Nuoširdžiai dėkojame už konceiebruotas laidotu
vių mišias Šv. Kazimiero liet, parapijos bažnyčioje, 
Paterson, N.J.: kun. A. Bertašlui, kun. V. J. Dabušiui, 
kun. A. Paškui ir kun. J. Pakalniškiui. Mielam kun. 
Pakalniškiui už jautrų pamokslą ir palydėjimą] kapus. 
Ačiū J. Veblaičiui, praturtinusiam šv. mišių Iškilmin
gumą smuiko garsais.

Ypatinga padėka G. ir S. Klimų šeimai, tiek daug 
pagalbos ir širdies parodžiusiems Algimanto ir mūsų 
sunkiose dienose. Ačiū Linai Naujokaitienei už rūpe
stingą globą, vežiojant daug kartų j Sloan-Kettering 
ligoninę, New Yorke, taip pat visiems draugams už 
bent kokią pagalbą jo ligos metu.

Dėkojame giminėms, atvykusioms iš Detroito, bei 
artimiesiems velionio draugams už gėles, užuojautas, 
užprašytas šv. mišias, maldas ir gausias aukas Lietu
vių Katalikų Religinei Šalpai bei kitoms Institucijoms.

Nuoširdus ačiū kun. K. Pugevičiui už dalyvavimą 
laidotuvių namuose atsisveikinime, kur] pravedė ve
lionio svainis — Rimas Sakis.

Ačiū visiems.
Giliame skausme likę:

mama — Marija Šaulienė 
žmona — Zita Šaulienė 

sūnūs — Vincas, Tomas ir Paulius

_____IRUTEI_________ *
laimingo pomirtinio gyvenimo!

Tavo gimtadienio proga, kurio, deja, Tu jau nebe
sulaukei.

Su palaužta širdimi parašė 
Tavo tėvelis 1988 birželio 25 rytą

TAVO DUKRYTĖS SKUNDAS
Kuo aš prasikaltau, dar tokia mažytė, 
Kad Dievulis pašaukė mano Mamytę.

Svaigsta man galvelė ir skauda akytės, 
Bėga ašarėlės, netekus mamytės,

Kas niūniuos dainelę prie mano lovelės? 
Kas priglaus galvelę mažos našlaitėlės.

Sunku bus gyventi, pakol aš užaugsiu, 
Nes savo mamytės niekad nesulauksiu.
Filed in 98

Nemokins mamytė mūs gražių dainelių. 
Nei tautinių šokių, anel pasakėilių.

Guli ji grabely Tautinės kapinės, 
Smiltimi užberta, netoli gimtinės.

Žaliuos žalia žolė, gal žydės ten gėlės, 
Bet niekas neprikels mano motinėlės.

Ir taip slenka dienos vargšės našlaitėlės, 
Niekad nepažinus savo motinėlės.

Mažoji tavo dukrelė Isis Cecilija
*

A. A.
IRENA KRASAUSKAITĖ - RIESEN

Irena Krasauskaltė-Rlesen, gyvenusi Sacramen- 
to, Caiw., staiga mirė birželio 13, palikdama 9 mėnesių 
dukryte- Tai buvo pirmadienis. Sekmadieni ji grižo iš 
tautinių šoklų repeticijos. Ji priklausė prie San Fran- 
cisco tautiniu šoklu grupės "Vakaru vėjas’’. Viskas 
buvo tvarkoje, repeticijose buvo linksma ir džiaugėsi, 
kad Hamiltone galės susitikti visus savo draugus is 
Chicagos šokiu grupės Vytis .

Pirmadieni vyras išėjo i darbe, jinai dar miegojo. 
Kai lis grjžo iš darbo, rado Irena gulinčia ant grindų 
prie dukrytės lovelės jau negyva ir salta- Taip ir liko 
neaišku, nuo ko ji mirė. Prieš dvi savaites buvo pas 
daktarą pasitikrinti, ir viskas buvo tvarkoje.

Dirbo vaiku invalidu ligoninėje, kur -etkėdavc 
priežiūros 24 valandas. Jos darbo darbo draugės irg. 
sakė, kad Irena buvo geros nuotaikos, niekada nesi- 
slciJinci^ svoikflta-

Palaidota Chicagoje Tautinėse kapinėse birželio 
18.

Buvo gimusi 1957 metais birželio 25 d. Chicagoje.

SOLISTO BENEDIKTO POVILAVIČIAUSie..?^^fe 
KONCERTAS KENNEBUMKPORT

Pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkport, Maine, liepos 
23, šeštadienį, 8 v.v. koncertavo 
solistas Benediktas Povilavičius, 
bosas-baritonas, jam akompona- 
vo kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas. Buvo atlikta 10 veika
lų ir du bisui.

Programą pradėjo ariją O Osis 
ir Osiris iš Mozarto operos 
“Užburtoji fleita”.

Toliau atliko dvi arijas iš G. 
F. Handelio operų. Lietuviams 
klausytojams labiausiai mieli lie
tuviai kompozitoriai. Solistas pa
dainavo: A. Kačanausko Vai 
gražu, St. Šimkaus — Tamsioje

naktelėje ir Anoj pusėj Du- 
nojėlioir Vytauto Klovos— Kai 
aš mažas buvau.

Po pertraukos antrą koncerto 
dalį vėl pradėjo operų arijomis. 
Iš Giuseppe Verdi operos "Na- 
bucco’’ ariją Tu sul labbro de 
veggenti, ir iš to paties kompozi
toriaus operos “Don Carlos” ari
ją Ella giammai m amo. Pabai
gai iš J. Kamavičiaus operos 

Gražina” jaunojo bajoro ariją. 
Klausytojams reikalaujant, bisui 
buvo atliktos dar dvi dainos.

Solistas visą programą atliko 
su giliu įsijautimu, puikiai apval
dytu balsu. Buvo miela jo klau-

TRISDEŠIMT PENKTO SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMO 1988 M. RUGSĖJO M1 j. D. 

TABOR FARMOJ, SODUS, MICH.
PROG RAM A

Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. 2 vai. Algis Mickūnas, 
"Galic.1 filosofija ir cinizmo problema”.

Pckalbis su Česlovu Kudaba apie gamtosaugą Lie
tuvoje.

8 /ai. Judita Glinskienė, "Fantastinis realizmas lie
tuvių bailėje”.

Pokalbis su Reginaldu Adomaičiu apie fsaną ir te
atrą.

Penktadienis, rugsėjo 9 d., 9 vai. Roman Szporluk, 
"Ukraina persitvarkymo laikotarpyje”.

Simpoziumas^’Jauno ji karta Lietuvoje ir išeivijoje”: 
Narūnas Bukauskas, Rimvydas Glinskis, Julita Gudai
tytė, Darius Sužiedėlis.

2 vai. Pokalbis su Sigitu Geda apie išeivijos ir Lie
tuvos poezijos santykius.

Saulius Sužiedėlis, "Vokiečių okupacijos Lietuvoje 
istoriniai klausimai: kas naujo, kas sena”.

8 vai. Reginaldo Adomaičio rečitalis.
šeštadienis, rugsėjo 10 d., 9 vai. Česlovas Kudaba, "Kul

tūros fondo dabartis ir ateitis”.
■ 2 vai. Sigitas Geda, "Rytų filosofija ir J-. tuviu poe

zija".
Audronė Barūnaitė Willeke, "Kaino ir Abelio mitas 

S. T. Kondroto kūryboje”.
Multidisciplinarinių studijų instituto, A. Mackaus 

fondo. AMftM fundacijos ir Sntaros-Šviesos federacijos 
organhaeinia posėdis.

8 vai. Literatūros vakaras: Vitalija Borutaitė, Ray- 
mond Filip, Sigitas Geda, Kosta* Ostrauskas, Jūnė Su
tema, Aldona Veščiūnaitė.

Jono Dovydėno fotografijų paroda.
Naujų knygų sutiktuvės.
Sekmadienis, rugsėjo 11 d., 10 vai. Ilona Gražytė- 

Maziliauskienė, "Iliuzijų vingiai— A. Lands’ *rgio dra
ma".

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki rugsėjo 
5 d. užsiregistruoti: Mariją Paškevičienę, 306 — 55th Pi., 
Downer Grove, III. 60516.

A. A.
JONUI SVILUI

mirus, jo seserj dr. Leonildą Giedraitienę ir jos šelmę 
nuoširdžiai užjaučia

Janina ir Pranas Bagdai

PADĖKA
A.A.

KOSTAS STASIŪNAS
staiga miręs š.m. liepos 17 d., palaidotas Šv. Petro ir 
Povilo kapinėse, Grand Raplds, Mich. Pamaldos už jo 
sielą buvo atlaikytos liepos 21 d.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Kenneth Schichtei už 
aukotas šv. mišias. Mūsų sirdi^a us a padeda Stasiu 
Baliui už tokia gražią •atsisveikinimo kalbą, vargoni
ninkei Alvynal Kamickaitel Ir parapijos chorui, taip 
pat laidotuvių direktoriui Jerry Barto už jo širdingą ir 
malonų patarnavimą.

Nuoširdžiausiai dėkojame draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą, už paaukotas šv. mišias, už 
Įvairiaspalvių gėlių atsiuntimu Ir už pareikštas užuo
jautas žodžiu Ir raštu.

Nuliūdime likę:

žmona Veronika, 
dukros Aušra ir Viktorija, 

anūkai ir proanūkei 
sesutė Bronė Lietuvoje. 

zitorius Jeronimas Kačinskas. Jis 
su energija ir su subtiliu muzika
lumu atliko savo vaidmenį.

Koncertą pravedė Elena Va- 
syliūnienė.

1928 m. Panemunėje netoli 
Kauno.

Laisvės Varpo programa
Laisvės Varpas yra vienintelė 

radijo programa lietuvių ir anglų 
kalba Bostono ir jos apylinkės 
lietuviams. Ji perduodama sek
madieniais nuo 9 v. iki 10 vai. 
ryto iš stoties WCAV-FM 98. 
Vedėjas — Petras Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass, 
02402. Telefonas 506 586 - 7209. 
Programos metu skambinti į ra
dijo stotį 508 587-9898.

Pasikalbėjimas su Vliko 
pirmininku

Liepos 31 Laisvės Varpas per
davė pasikalbėjimą su Vliko pir
mininku dr. K. Bobeliu. Pasi
kalbėjimą padarė L. Varpo ben
dradarbis Alfonsas Petrutis. Pa
sikalbėjimas padarytas ryšium su 
persitvarkymais okupuotoje Lie
tuvoje. Paaiškėjo, kad Vliko pa- 
grindinis dėmesys dabar skiria
mas Europai, kurios valstybės 
parodo vis daugiau susidomėji
mo Lietuva. Vlikas Europoje yra 
numatęs eilę svarbių darbų, ku
rie bus atlikti šių metų pabaigoje 
ar kitų pradžioje. Vliko seimas 
šiemet įvyks lapkričio pradžioje 
Bostone.

E. V.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Lietuvių Posto 154 Amerikos 
veteranų organizacijos nariai 
džiaugiasi, kad jų kapelionas 
kun. Antanas Dranginis buvo iš
rinktas visos Maryland valstijos 
veteranų organizacijos kapelio
nu. Rinkimai vyko seimo metu 
liepos 12 -15 Ocean City, Mary- 
lande.

Brolis Juozas Glėbas, ksave- 
riečių vienuolis, savo vienuoli
nio gyvenimo sidabrinę sukaktį 
minėjo liepos 23 su iškilmingo
mis mišiomis Sv. Juozapo Pasio- 
nistų vienuolių bažnyčioje Balti- 
morės priemiestyje Irvingtone. 
Brolis Juozas su savo tėvais, gi
minėmis bei klasės draugais 
padėkojo Dievui už visas jam su- 
teiktass malones per 25 metus. 
Juozas mokytojauja aukštesnio
siose mokyklose. Jis yra malo
naus būdo žmogus ir dėl to po
puliarus studentų bei brolių vie
nuolių tarpe. Po mišių svečiai 
susirinko į Mt. St. Joseph’s aukš
tesniąją mokyklą, kur kadaise 
brolis Juozas mokytojavo. 
Svečiai su džiaugsmu apsupo 
brolį, sveikino, linkėjo jam il
giausių metų ir sėkmės ateities 
darbuose.

Lietuvių Namų valdyba, 
norėdama daugiau sutelkti paja
mų, penktadienių vakarais gami
na skanius valgius. Gaunama 
Baltimorėje populiari “krebsų” 
sriuba, žuvies kugelis ir kiti val
giai. Salės pirmininkas Balys 

-Brazauskas kviečia lietuvius 
Jpenktadienių vakarais apsilanky
ti salėje.

Šv. Alfonso bažnyčioje Ste
buklingojo Medalikėlio novenos 
pamaldos vyksta pirmadieniais ir 
antradieniais. Tos pamaldos vyk
sta jau penkiasdešimt vienerius 
metus. Maldininkai iš visos Bal- 
timorės ir jos priemiesčių gausiai 
dalyvauja vidudienio pamaldo
se. Visi iš širdies maldauja Dievo 
Motinos Marijos pagalbos. Du 
kunigai dalija komuniją, kad 
žmonės greit galėtų grįžti į savo 
darbą. Ir kitataučiai mėgsta pasi
melsti gražioje Šv. Alfonso lietu
vių bažnyčioje. Lietuviai šią 
bažnyčią įsigijo iš vokiečių per 
pirmąjį pasaulinį karą — 1917 
sausio 11. Klebonu tuo laiku 
buvo kun. Juozas Lietuvnikas.

- Šv. Alfonso bažnyčia graži, 
bet sena ir reikalinga remonto. 
Šiomis dienomis darbininkai ap
dengia gražius spalvotus langus 
su stipriu plastikiniu stiklu ap
saugai nuo gražių langų su
daužymo.

Baigė studijas

Vita Alisa Špakevičiūtė, jau
niausia Renatos ir Juliaus Špake- 
vičių dukra iš Westwoodo, baigė 
matematikos -ekonomikos studi
jas Brown universitete, Provi- 
dence, R. I. Po trumpų atostogų 
pradėjo dirbti finansine analiste 
Tucker Anthony bendrovėje Bo
stone. Ji yra gimusi Bostone, 
augo ir mokyklas lankė West- 
woode, nuo pat mažens buvo 
skautė ir šoko Bostono tautinių 
šokių sambūryje, labai gerais 
pažymiais baigė Bostono aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą. 
Laisvai kalba lietuviškai.

Jonas Obelinis

Kiek išleidžiame svečiam, 
vaišėm, o kiek skiriame Lietuvos 
vadavimo reikalam?

Vita Špakevičiūtė

Jonas Kairys, jaunesnysis 
sūnus Roselyn ir Juozo Kairių, 
Fitzmaurice Motor Sales savi
ninkų Brocktone, baigė Thomas 
Jefferson universiteto medicinos 
fakultetą Philadelphia, Pa., ir 
gavo medicinos daktaro laipsnį. 
Dabar jaunasis daktaras atlieka 
penkerių metų stažą to paties 
universiteto ligoninėje. Ank
sčiau Harvardo universitete ba
kalauro laisniu baigė meną. Jo 
žmona Marie baigė Philadelphi- 
jos kolegijos farmacijos ir mokslo 
skyrių. Dabar stažą atlieka to pa
ties universiteto ligoninėje.

Juozas Kairys, Jr, minėtų 
Kairių vyresnysis sūnus, baigė 
ekonomijos mokslus. Dabar 
Chicagoje ruošiasi doktoratui iš 
ekonomijos srities. Ten jis taip 
pat baigė lietuvių kalbos kursus. 
Jis yra gabus kalbom, daugiau ar 
mažiau kalba septyniom kalbom.

RENGINIAI

Ruošiasi skautų stovyklai
Bostono ir apylinkės skautų 

abu tuntai — Baltijos ir Žalgirio 
— stropiai ruošiasi septintajai 
tautinei skautų stovyklai, kuri 
vyks rugpjūčio 14-24 dienomis 
Clėvelando apylinkėje. Tautinės 
stovyklos sudėtyje ten veiks 
skaučių pastovyklė “Mano Lie
tuva”, skautų pastovyklė “Kuni
gaikščių šalis”, akademikų skau
tų pstovyklė — “Laisvė”. Bus 
paminėta ir lietuviškos skautijos 
70 metų sukaktis. Pirmoji lietu
vių skautų tautinė stovykla įvyko

Rugsėjo 25 d. 3 v. popiet — 
Lūsvės Varpo rudens koncertas 
So. Bostono Liet. Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje.

Spalio 2 — gobelenų ir dailės 
darbų paroda. Rengia Lietuvių 
Tautodailės Instituto skyriaus 
valdyba.

Lapkričio 13 — Henriko Na- 
gio poezijos rečitalis. Rengia 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
skyriaus valdyba.

1989 balandžio 23 — Šv. Pe
tro lietuvių parapijos So. Bosto- 
nemetinis banketas Lantana re
storane Randolphe.
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Iškilmingas Marijos Metų 
užbaigimas Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje bus rugpjūčio 14, 
sekmadienį, 4:30 v. popiet. Bus 
procesija, maldos, giesmės, pa
mokslas. Po to Žolinės Vigilijos 
mišios. Giedos Apareiškimo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muziko Viktoro Ralio ir Holy 
Virgin Protection choras. Pa
mokslų pasakys kun. Vytautas 
Palubinskas, Aušros Vartų para
pijos klebonas, Manhattan, N. Y.

Žolinės, Marijos į dangų 
paėmimo šventė, bus rugpjūčio 
15, pirmadienį. Visiems katali
kams privaloma išklausyti 
mišias.

Ateitininkų sendraugių studi
jų ir poilsio savaitė pranciškonų 
vasarvietėje Kennebunkporte 
prasideda rugpjūčio 13 ir tęsis 
iki rugpjūčio 20. Savaitė baigia
ma dideliu koncertu rugpjūčio 
19, penktadienį. Koncertuoja 
solistė Gina Capkauskienė iš 
Montrealio. Ji jau daug metų tuo 
laiku lankosi Kennebunkporto
vasarvietėje ir čia atlieka koncer
tų, gieda bažnyčioje pamaldų 
metu. Šiemet jai akomponuoja 
pianistas William Smiddy, lietu
vių bičiulis, kuris iš New Yorko 
specialiai skrenda į šį koncertų. 
. Vysk. Paulius A. Baltakis, 

OFM, šios vasaros rugpjūčio- 
spalio mėnesiais dalyvaus: 
rugpjūčio 15 - 17 Bostone, 
rugpjūčio 19 - 21 tautinėje skau
tų stovykloje, rugpjūčio 25 — 
Mississauga, Kanadoje, spalio 3- 
7 Lietuvių Katalikų Mokslo Aka- 
demijois suvažiavime Romoje, 
spalio 9-26 lankys Vokietijos 
lietuvius, spali 30 Racine, Wisc.

Apreiškimo parapijos metinė 
gegužinė-piknikas ir šiemet 
vyko Kultūros Židinio kieme ir 
salėse. Sulaukta gražaus pasise
kimo. Oras buvo labai palankus, 
tik vakare dešimčiai minučių iš
krito lietus ir išbaidė besiskirs
tančius tautiečius. Buvo puikaus 
E. Kezienės ir jos talkininkių pa
ruošto maisto, kun. D. Staniškis 
su talkininkais kepė blynus, ne
trūko įvairios atgaivos, grojo mu
zika, vyko net kelios loterijos. 
Vyravo nuoširdi lietuviška nuo
taika. Visus labai maloniai nu
teikė į gegužinę atsilankiusi Da
nutė Mikulskytė - Hatzitheodo- 
rou, lydimasavo vyro Jurgio. Pa- 
rapiečiai, iš ilgesnės ligos at
sikėlusių Danutę pamatę, jų 
nuoširdžiai sveikino ir sugiedojo 
ilgiausių metų.

Nelė Mazalaitė-Gabienė, su 
nuoširdumu prisimindama a. a. 
Jurgį Šližį, jo mirties metinių 
proga už jo sielų lietuvių pranciš
konų vienuolyno koplyčioje 
užprašė mišias ir kilniam Velio
nio atminimui paaukojo 50 dol. 
Aidų žurnalui.

IŠKILMINGAS MARIJOS METŲ
UŽDARYMAS

SEKMAD1ENJ, RUGPJŪČIO 14, 4:30 V. P.P. 
APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

BROOKLYN, N.Y.
Procesija — Maldos — Giesmės — Pamokslas 

Po ceremonijos — Žolinės Vigilijos Mišios
GIEDOS: Apreiškimo parapijos choras vadovaujamas 
muziko Viktoro Ralio Ir Holy Virgin Protection Cholr
Nuoširdžiai kviečiame visus Marijos žemės valkus 

ateiti ir pagerbti savo Motlnę
PARAPIJOS KUNIGAI IRTARYBA

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

.(718) 827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 

.(718)827-9645 
.(718) 235-8386

Prel. Pranas Bulovas š.m. rugpjūčio 8 švenčia kunigystės 45 
metų sukaktį. Iškilmingos padėkos mišios bus rugpjūčio 21 
Maspetho lietuvių bažnyčioje, kur sukaktuvininkas klebonau
ja-

T’REL. PRANO BULOVO SUKAKTIS
Prelatas Pranas Bulovas rug- 

p čio 21, sekmadienį, šven
čia savo kunigystės 45 metų su
kaktį. Padėkos mišios bus Vieš
paties Atsimainymo parapijoje, 
Maspethe, 12:30 v. Pagerbimo 
pietūs ir šokiai bus 2:30 v. popiet 
The Astoria Manor, 25-22 Asto- 
ria Blvd., Astoria. Pagerbimų 
rengia parapijos organizacijų ko
mitetas, kuriam vadovauja Olga 
Brady.

Prel. Pranas Bulovas yra 
gimęs 1916 balandžio 21 Chica- 
goje, bet tėvai greitai persikėlė 
į Brooklynų. Jis augo Brooklyne- 
Queens, čia ir mokėsi. įstojo į 
marijonų vienuolynų, kunigu 
įšventintas 1943 rugpjūčio 8. 
Dešimtį metų praleido su lietu
viais marijonais/ dirbo jų vado
vaujamose mokyklose, parapijo
se, vedė misijas.

Iš marijonų vienuolyno pasi-

Pagerbiant a. a. Vlado Umbra- 
zo meilę lietuvių tautai, Dalia ir 
Algis Urbučiai paaukojo 25 dol. 
Lietuvos Laisvės Lygai ir 15 dol. 
lietuviškų vėliavų fondui.

Metinis rudens festivalis, 
bendrai rengiamas Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos Šv. 
Vardo ij Altoriaus* Draugijų, 
įvyks rugpjūčio 28, sekmadienį, 
2 vai. popiet parapijos kieme ir 
salėse, 216 Ripley Place, Eliza- 
beth, N.J. įėjimo auka 2 dol. 
Gros muzika, veiks žaidimai, 
bus galima įsigyti atgaivos.

HIR1NG! Federal govern- 
ment jobs in your area and over- 
seas. Many immediate openings 
without vvaiting list or tęst. 
$15.000 to $68,000. Phone call 
refundable. 602 838 - 8885. Ext. 
6057.

Dail. Antanas Petrikonis 
prieš penkerius metus mirė Juno 
Beach, Fla. Mirdamas jis paliko 
gražių ir vertingų paveikslų, ku
riuos tvarko jo žmona Liucija ir 
dukra Angelė. Rudenį ar žiemų 
norima jo paveikslų parodų su
rengti ir Kultūros Židinyje. Būtų 
išstatyti jo temperos darbai, alie
jinės tapybos jau nebeturi. Dail. 
Antano Petrikonio darbų paroda 
New Yorke buvo prieš kokia 12 
ar 15 metų.

traukė 1953 ir grįžo į Brooklyno 
vyskupijų. 1956 paskirtas į Vieš
paties Atsimainymo lietuvių pa
rapijų Maspethe, kur klebonavo 
prel. Jonas Balkūnas. Nuo 1972 
lapkričio 2, prel. J. Balkūnui pa
sitraukus į pensijų, vadovauja 
parapijai, eidamas klebono pa
reigas. Popiežius Jonas Paulius 
II 1982 rugsėjo 20 pakėlė į pbė- 
latus.

Lietuvių parapija Maspethe 
dabar turi 800 šeimų. Sekmadie
niais 11 vai. yra lietuviškos pa
maldos. Sukaktuvininkas veikia 
su Lietuvos vyčiais yra 4-to laip
snio narys ir Vidurio Atladto 
apskrities dvasios vadas. G ražai 
tvarko parapijų ir prižiūri 
bažnyčių, kuri yra pastatyta 
1962.

Sveikiname sukaktuvininkų. 
Ilgiausių metų ir Dievo palaimos 
visuose darbuose.

Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventė bus paminėta 
lapkričio 20 Apreiškimo parapi
jos salėje. Koncertinę dalį atliks 
solistė Gina Cepkauskienė. 
Šventę rengia N.Y. ramovėnai.

Maironio lituanistinė mokyk
la jau greitai baigs atostogas ir 
pradės naujus mokslo metus. Jie 
bus pradėti rugsėjo 3, arba 10. 
Lietuvių Bendruomenės apy
gardos valdyba rūpinasi, kad į 
mokyklų ateitų kuo daugiau vai
kų. Tėveliai prašomi nepagailėti 
savo laiko ir vaikus atvežti į litua
nistinę Maironio mokyklų/ f

New Yorko šauliai kviečiami 
dalyvauti kultūriniame savaitga
lyje, kuris bus Darbo dienos sa
vaitgalį pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte. Kambarius iš 
anksto užsisakyti pas vasarvietės 
vedėjų tėv. Gabrielių Bal
trušaitį, OFM, tel. 207 967' - 
2011. Užsiregistravę gauną 10 
procentų nuolaidos nuo kamba
rio kainos.

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

Parduodama Lietuviška jEn- 
ciklopedija su vienu papildpmu 
tomu. Kaina — 300 dol. Kreiptis 
po 6 v.v. tel. 212 927 - 4693 Urba 
212 683 - 1960.

RED HOT bargains! Drug 
dealers' cars, boats, planesre- 
po’d. Surplus. Your Area. 
Buyers Cuide. (1) 805 - 687- 
6000. Ext.S-4505.

ARVIDAS SABONIS IŠ NEW YORKO IŠSKRIDO NAMO
KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Darbininko specialus korespondentas

“Arvydas Sabonis nebijo Tau
tinės Krepšinio Sąjungos (Natio
nal Basketball Association) 
milžinų — nei jų alkūnių, nei jų 
aerodinamikos, nei jų pusiau
svyros. Bet ten Sovietų Sąjungoj 
yra vyrų daug kuklesnio ūgio, 
dėl ko Arvidas Sabonis nerimau
ja-

— Galbūt aš būsiu užsmaug
tas, — jis pasakė.

Kas galėtų užsamugti vyrą 
kaip Arvidas Sabonis, kuris pra
juokina bendradarbius savo po
kštais lietuviškai? Kas galėtų 
užsmaugti tokį vyrą kaip Arvi
das Sabonis, kurio ūgis yra 7 
pėdos ir 3 su •vienu ketvirčiu 
inčo.

. -u-
Šitafp' New Yorko Times 

rugpjūčio 3 dienos laidoje prade
da ilgokų straipsnį apie mūsų iš
kilųjį pasaulinio masto krepši
ninkų Arvidų Sabonį pakeliui į 
Lietuvų keliom dienom sustojusi 
New Yorke.

New York Times straipsnis pa
puoštas A. Sabonio nuotrauka su 
užrašu, kad jis yra Sovietų kre
pšinio žaidėjas, nesigaili gražų 
žodžių apie Arvidų kaip lietuvį, 
pažymėdami, kad jis nekalbus 
rusiškai ir nuolat pataisųs ameri
kiečius, kurie iš nesupratimo jį 
pavadina rusu. Jei ne tos sau
sgyslės trūkio dvi operacijos per 
pastaruosius dvejus metus, jis 
galbūt būtų geriausias krepinin- 
kas pasauly. N.Y. Times rašo, 
kad jis yra 23 metų amžaus, 
stambus ir kietas, ir juda ir 
veržiasi į priekį lyg būtų aštuo- 
niais inčais mažesnis.
. J Amerikų Sabonis atvyko Por-

Leonardo Andriekaus nau
jausias eilių rinkinys “Balsai iš 
anapus” gaunamas Darbininko 
administracijoje. Kaina 8 dol. 
Rinkinys išleistas ryšium su kri
kščionybės 600 metų jubilieju
mi. Eilėraščiuose Lietuvos val
dovai, popiežai, karalienės ir 
karalaitės išsako savo širdgėlas. 
Visur žiūrima į krikštų kaip išsi
gelbėjimų ir į jį per kraujų žen
giama iš pagonybės. Dėl karinio 
gobšumo kryžiuočiai ne tik patys 
nesugeba pakrikštyti tautos, bet 
tai daryti trukdo ir kitiems. Čia 
įtampų bei kovų priežastis, rin
kinyje iškelta į naujų šviesų. Visa 
knyga yra lyg mūsų patriotikos 
giesmė, skambanti per istorinius 
šimtmečius.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras Perkūnas po vasaros ato
stogų pradeda repeticijas 
rugpjūčio 21, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinyje. Visi 
choristai prašomi dalyx u*i, nes 
reikia pasiruošti koncertui, kuris 
bus rugsėjo 24 New Britam, 
Conn. Choro valdyba apie tai 
praneša ir taria : iki pasimatymo 
rugpjūčio 21.

A. a. Adolfo Dimo prisimini
mui Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai aukojo šie asmenys: po 75 
dol. — K. ir S. Norvilai, Marytė 
Šalinskienė, 35 dol. — dr. Regi
na Saldaitienė ir Kazys Čiurlys, 
po 25 dol. — A. ir St. Abeigvilai, 
dr. Filomena Ignaitienė, Vytau
tas Maželis, po 10 dol. —V. Do
meika, V. ir S. Savukynai. Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa 
nuoširdžiai dėkoja už dosnias au
kas.

Agronomas Domas Vaičius, 
gyvenęs Hudson, N.Y., eilę 
metų sirgęs, mirė rugpjūčio 5. 
Palaidotas Hudson kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnus Augusti
nas bei kiti giminės.

Jauna mergina ieško kamba
rio. Mielai patarnautų ir pa
gelbėtų namų savininkams na- 
mtį apyvokoje ar galėtų patar
nauti vyresnio amžiaus moteriai. 
Dėl informacijos skambinti 718 
849 - 8421. 

tlarid Trail Blazers krepšinio ko
mandos kvietimu reabilitacijai 
savo sužeistos kojos. Su ta ko
manda vyksta baigminės dery
bos dėl sutarties pasirašymo žai
sti jos sustatė. Portlande jam 
buvo duotas geras butas su pilnu 
išlaikymu ir Eagle Jeep automo
bilis. Jis mėgo važinėti greitai — 
net iki 90 mylių per valandų. Ir 
kai vienų kartų už per greitų 
važavimų buvo pagautas, anot 
N.Y. Times, jis mokėjo išsi
prašyti, 'kad jo pabauda būtų 
sumažinta nuo 160 iki 60 dole
rių, o gal turėjo įtakos ir ta dabar
tinė nauja kooperavimo nuotaika 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos.

Viešnagės metu Nėw Yorke 
susitiko ne tik su N.Y. Times, 
bet ir su New York Post kore
spondentu, kuris irgi plačiai 
aprašė apie Sabonį savo dienraš
ty tų pačių dienų. Sabonis taip 
pat dalyvavo Waldorf-Astoria 
viešbuty surengtame pietų 
priėmime dėl JAV ir Sovietų Są
jungos taip vadinamų “Good- 
will” žaidynių, kurios įvyks 1990 
metais Seattle mieste. Gavo pro
gų susitikti ir su keliais New Yor- 
sko lietuviais ir maloniai sutiko 
duoti pasikalbėjimą radijo ban
gomis “Laisvės Žiburio” progra
moje. Pasikalbėjimą pravedė šių 
eilučių autorius, ir jis jau buvo 
perduotas per radiją pereitų sek
madienį.

Arvidas Sabonis iš pačio pirmo 
žvilgsnio daro didelį įspūdį. Jis 
yra labai malonus ir kalbus. Tik 
tas jo ūgis, tai kaž kaip neįprasta 
mums vidutinio ūgio žmonėms. 
Kalbantis su juo, atrodo, kad kal
bi beveik tiesiog į lubas, nes jo 
galva beveik liečia jas. Stovint 
šalia jo, atrodo, kad stovį po jo 
pažastim., O sveikinantis, jauti, 
kad ranka taip ir pradingsta jo 
didžulėj letenoj.

į New Yorką Arvidas atvyko 
lydimas dr. Kęstučio Vitkaus, 
Vilniaus universiteto ligoninės 
ortopedijos mikrochirurgo. Jis 
kartu su savo tėvu dr. Mečislovu 
Vitkum, širdies ir kraujo gyslų 
chirurgu, operavo Arvidų. Jis 
buvo nuolatinis Arvido palydo
vas, prižiūrėtojęs Arvido reabili
tacijų, per visus tuos tris su pusę 
mėnesio čia Amerikoj. Arvido 
palydovų tarpe buvo ir čia gimu
si žurnalistė Rima Janulevičiūtė 
gyvenanti Atlantos mieste, 
Georgia valstijoj.Čia reikia pa
minėti, kad šiek tiek ir ji pri

Lietuvos krepšininkas Arvidas Sabonis su Darbininko kore
spondentu Kęstučiu Miklu ir jo žmona Ona prieš išvykstant 
iš New Yorko į Lietuvą.

sidėjo prie Arvido išpupuliarini- 
mo New Yorko spaudoj.

Dr. K. Vitkus taip pat buvo 
labai nuoširdus ir atviras Arvido 
Sabonio asmens ir jo ligos klau
simais. Jis ir maloniai sutiko pa
sidalinti keliom mintim radijo 
bangomis New Yorko lietu
viams. Anot dr. Vitkaus, Arvidas 
yra dar didelis vaikas, "penkto
kas”, labai nuoširdus ir tikras lie
tuvis, užaugintas Kauno dvasio
je. Jo nuomone, z nežiūrint to, 
kad Arvidas atrodo puikiai, 
jaučiasi gerai ir gali žaisti kre
pšinį, jis dar nėra visiškai pa
sveikęs. Reiks mažau trijų 
mėnesių jo reabilitacijai. Jis ne
duos rekomendacijos, kad Arvi
das galėtų žaisti už Sovietų Są
jungų rugsėjo mėnesį pasaulinėj 
olimpijadoj Seulo mieste, Pietų 
Korėjoj. Dalyvavimas tokiose 
varžybose reikalauja nepaprastai 
didelės įtampos, ko negalima iš
vengti ar sukontroliuoti tokiais 
atvejais. Arvidui būtų didelis pa
vojus — trečiasis tos pačios sau
sgyslės pertempimas yra galimas 
ir tada tas susižeidimas būtų ne
pagydomas. Jo nuomone, pirma
sis sužeidimas įvyko vien tik dėl 
perdaug reikalaujančių trenerių 
kaltės, kurie, ypač sovietų ko
mandos treneris Aleksandr Go- 
melsky, mėgsta tik viešai pakri
tikuoti Sabonio medicininę 
priežiūrų, nenori suprasti ar ne
supranta tokio susižeidimo ir jo 
pasekmių.* Šį priekaištų ir N.Y. 
Times paminėjo.

Per visų tų laikų čia Amerikoje 
Sabonis nesėdėjo tik Portlande. 
Jis surado progų, karts nuo karto 
atitrūkęs nuo tos reabilitacijos ir 
pakeliauti po šį kraštų. Jo būta 
visur — ir Atlantos mieste, kur 
jo sveikatos stovis tik atvykus 
Amerikon buvo patikrintas, ir 
Seattle mieste, ir Los Angeles, 
ir San Franacisco, Chicagoj, Bo
stone ir eilėj kitų miestų. Jis vi
sur stengėsi susitikti su lietuviais 
ir net dalyvauti įvairiose, ypač 
lietuvių sportininkų, renginiuo
se. Jis gailisi, kad dėl daugybės 
įvairių įpareigojimų neturėjęs 
pakankamai laiko susitikti ir pa
bendrauti su New Yorko lietu
viais plačiau. Išvykdamas namo, 
penktadienį rugpjūčio 5 nesakė 
sudiev, bet iki pasimatymo. Jis 
tiki, kad neužilgo jis sugrįš ir, 
žaisdamas Portlando Trail Bla
zers komandoj, suras progų 
dažniau apsilankyti New Yorke.


