
SECOND-CLASS 341 Highland Blvd. „
Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 *>w centM

LXIII, Nr. 28
Liepos - July 29, 1988

Savaitės 
įvykiai

“Komsomolskaja pravda” iš
spausdino ekonomisto Otto Lat- 
sis straipsnį, raginantį rehabili- 
tuoti Meksikoj prieš daugelį 
metų nužudytą Raudonosios ar
mijos steigėją ir komunistų teo
retiką Leon Trotskį, nes jis ne
buvęs nei žmogžudys nei šnipas. 
Nors jo politinės pažiūros ir to
liau lieka komunistam pasi
baisėjimu, tačiau jo raštai turėtų 
būti paskelbti Sov. S-goj.

Senai laukta Sov. S-gos komu
nistų partijos 19-ta konferencija 
pasibaigė, priėmusi eilę rezoliu
cijų dėl sovietų politinio ir ūki
nio gyvenimo pertvarkymo ir 
išklausiusi kai kurių atstovų aš
trių žodžių seniesiem partijos 
veikėjam, . palaikiusiem 
glaudžius santykius su Stalinu.

JAV ir Izraelis susitarė ben
drai pasigaminti naujų raketų, 
kurios padėtų gintis nuo balisti
nių raketų. JAV sutiko apmokėti 
80 proc. tam reikalui padarytų 
išlaidų. Tokios raketos ypač rei
kalingos Izraeliui, nes Kinija 
pradėjo pardavinėti arabų val
stybėm tokias raketas, kurios 
gali pasiekti Izraelį.

Vietnamas pripažino, kad nuo 
invazijos į Kambodįją pradžios 
jis yra netekęs ^5.000 karių.

Sov. S-gos komunistų partijos 
konferencija priėmė 7 rezoliuci
jas, kurios: perkelia kai kurias 
partijos galias populiariai išrink
tom tarybom; įsteigia naują di
deles teises turintį prezidento 
postą ir apriboja partijos ir vy
riausybės aukštų pareigūnų 
veiklos terminą dviem penkerių 
metų laikotarpiams. Konferenci
ja taip pat pritarė planam pasta
tydinti Stalino aukom paminklą. 
Be to, ji nusprendė, kad au
kščiausią įstatymus leidžiantį or
ganą sudarys Liaudies atstovų 
kongresas, kurio 750 atstovų bus 
renkami, o 500 skiriami partijos.

Nato organizacijos gen. sekre
torium pirmą kartą buvo išrink
tas Vakarų vokietis, buvęs gyny
bos ministeris Mandred Wer- 
ner.

Sovietinės Armėnijos respu
blikos pastangos, kad Azer
baidžanui priklausanti ir armėnų 
gyvenama Nagomo-Arabacb sri
tis būtų prijungta prie Armėni
jos, Sov. S-gos vyriausybės ir 
partijos tarpe nesulaukė pritari
mo, o gen. sekretorius Gor
bačiovas dėlto išbarė abi respu
blikas, kad jos savo tautinius rei-
kalus iškėlė aukščiau už visos 
Sov. S-gos reikalus.

Pietų Korėjos prezidentui 
Roh Tae Woo pareiškus norą 
praplėsti santykius su Siaurės 
Korėja, JAV taip pat numato, pa
sibaigus Pietų Korėjoj vyksian- 
tiem olimpiniam žaidimam, ban
dyti tartis dėl santykių su Siaurės 
Korėja užmezgimo.

Kinijos viešojo saugumo minis
teris Wang Fang pareiškė, kad 
vykstant Kinijos ūkinio gyveni
mo pasikeitimam, kartu auga gy
ventojų riaušės ir priešrevoliu
cinė veikla, ir paragino su šiom 
negerovėm griežtai kovoti.

JAV žvalgybos įstaigos tvirti
na, kad esą duomenų teigti, jog 
Sov. S-ga numato atitraukti iš 
Vengrijos savo kariuomenę.

Sov. S-ga greičiausiai dėl 
biudžetinių sumetimų žymiai 
sumažino savo karo laivyno 
veiksmus tolimuose vandeny
nuose ir apsiriboja veiksmais tik 
artimuose vandenyse.

ĮVYKIAI parodė, kad diagnozė teisinga
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 73

MŪSŲ KALINIAI 
RAŠO

KUN. JONAS MATULIONIS:
Jiem nepatinka daug 

žinantis
“Šiandien mūsų šventė — šv. 

Kazimieras. Meldžiu visiems Jo 
globos ir užtarimo. (...) Kiekvie
na vieta, kiekvienas mūsų gyve
nimo kampas — Dievo dovana. 
Dažnos kratos, nenupelnytos 
pretenzijos, samdyti sekliai ir te- 
rorizuotojai, jų neišmoningas 
pažeminimas gali tiek, kiek 
jiems leidžiama, o Viešpats visa
da su mumis.

Gaunu laikraščius ir žurnalus. 
Vieno viršininko atviras nepasi
tenkinimas netrukdė dvasinės 
ramybės. Jiems nepatinka dau
giau žinantys, išsilavinę — dva
sia stipresni, skaitantys ir mą
stantys.

Vasario 24-tą išsikvietė opera
tyvinės dalies leitenantas ir pa
sakė, kad sunaikinę laišką, kuria
me buvo 4 perfotografuotos foto
grafijos ar litografijos. Jų antroje 
pusėje — lietuviškas tekstas. 
Kalbėjomės gerą pusvalandį, ga
liausiai vis tiek pripažino, kad 
galėjo parodyti nuotraukas ir 
siuntėjo adresą.

Sveikinkite sugrįžusius. Ar aš 
grįšiu-anksčiau — vienas Dievas 
žino. Malonės prašau tik pas Tei
singąjį ir gailestingąjį Viešpatį, o 
ne pas neteisingą ir apgaulingą 
žmogų (...) Visiems Šv. Ostijos 
malonių ir palaimos”.

1987 m. kovas.

RAŠO POVILAS
* PEČELIŪNAS:

Nebarkite, kai grubokai 
- rašau

...Aname laiške aprašiau, 
kodėl man patiko nuo pat paau
glystės metų Ibseno “Brandos”. 
Reziume tokia, patiko todėl, kad 
“Brande” daug minčių jau buvo 
mano širdyje. 'Brandas” tik aiš
kiau ir įtaigiau formavo, todėl 
būtų klaida mane laikyti ‘Bran
do’ sekėju. Juk malonu, kai su
randi kuriam nors veikale min
tis, kurios jau yra tavo širdyje. 
Tai toks dar priedas prie Bran
do’.

...Taip, Danutę sunku rasti 
namie. Ji dirba, o visą kitą laiką 
aukoja mano jau tris metus 
nuo ligos patalo nesikeliančiai 
senutei Motinai, kurios gyvybę 
palaiko tik begalinis troškimas 
dar mane pamatyti. „

Tautinių šokių šventė Hamiltone. Nuotr. J. Garlos

...Rašote ‘turite vilties”! to
kiam, koks aš esu, realybė netei
kia nė mažiausios pagrindo vi
lčiai’. Visos iliuzijos veda prie 
absurdiškos ‘filosofijos’... kurią 
jūs įrašėte aforizmu: ‘Ir ožys so
tus, ir kopūstas sveikas’. Neblo
gai žinau filosofiją, istoriją, o to- 
kio atvejo negirdėjau. Esu per
skaitęs apie keisčiausius stebuk
lus knygoje ‘Visų metų šventųjų 
gyvenimai’. Deja, ir ten analogo 
neradau. Nebent tuo metu 
‘ožys’, ‘stebuklo’ dėka pasijuto 
‘sotus’. Bet tokiu atveju, kuo 
dėtas ‘kopūstas’? Išnyksta ryšys. 
O jei yra bent mažiausias ryšys 
tarp ‘ožio’ ir ‘kopūsto’, tai visada 
kopūstas yra sugraužiamas.

O gal čia ‘pati naujausia filoso
fija’, kurios dar niekas nepubli
kavo? Jei taip, tai kodėl nenuro- 
dei to ‘filosofo ?

...Na, užteks apie tai. Tema 
tokia niekinga, kad gaila ir po
pieriaus ir laiko.

Pas mus dar ilgai bus žiema, 
o pas jus turbūt jau pavasariu 
dvelkia. Ir Velykos ne už kalnų, 
balandžio 19 d....

...Nebarkite širdyje, jei ką ir 
grubokai parašiau. Matot, nega
liu būti švelnus, kai kiekvieną 
dieną tenka susidurti su 
svilinančiu vėju...”

(nukelta į 2 psl.)Igrim, 1987.III.4.

Demonstracijos Vilniuje, Gedimino aikštėje, birželio 24 d. Plakatai nukreipti prieš 
komunistinę valdžią. Pirmame plakate įrašyta: Grąžinti Lietuvos pilietybę, antrame 
— Jus paskyrė CK — atsiskaitysite Lietuvai, trečiame — Laisva Lietuva Europos 
tautų šeimoje, kiti plakatai neišsskaitomi, neįžiūrimi.

IŠ KUN. SIGITO 
TAMKEVIČIAUS LAIŠKO:
Nevalia dejuoti nes lydi 

Bažnyčios malda
“Štai ir sulaukėme Naujųjų 

Metų. Tepadeda Dievas, kad šie 
metai tiek jūsų, tiek visų brangių 
mano širdžiai žmonių gyvenime 
būtų labai prasmingi ir gražūs.

Jūs žinote, kad kalinio širdyje 
visada yra daug įvairiausių troš
kimų, bet turbūt pats didžiausias 
noras, kad visi, su kuriais gyve
nimo kelyje Apvaizda suvedė, 
augtų malone ir meile, kaip augo 
Betliejaus Kūdikis.

Ir šiais metais mano gyvenimo 
traukinys rieda tais pačiais 
bėgiais. Monotonija, pilkuma, 
betir laisvėje to netrūksta. Mūsų 
pareiga atidaryti širdies langus, 
duris ir įsileisti Tą, kurio akivai
zdoje viskas pasidaro nekasdie
niška, šventa.

Kokia brangi Nazareto pamo
ka — pilkos dienos sužėri dieviš
ka šviesa, jei tik toje kasdie
nybėje nepamestas iš akių tas, 
Kuris save pavadino “Pasaulio 
šviesa”, jei su juo gulama ir ke
liamas! dirbama ir kenčiama.

Aplanko kartais ir mane min
tys: Viešpatie, kokie ilgi tie me
tai! Ir dar daug jų! Kaip nusibodo

ledjūrio ^ įa.pilkuma, kaip viskas .įkyrėjo 
iki gyvo kaulo. Kada viskas pasi-

PERSITVARKYMAS
Sis rašinys gautas iš oku

puotos Lietuvos' Jo autorė — 
jauna intelektuale, dalyvavusi 
birželio 24 dienos demonstraci
jose Vilniuje.

-o-

Viskas .prasidėjo daug ank
sciau... , .

Beveik kas antra trečia diena 
apskrisdavo Vilnių Sąjūdžio or
ganizuotos ir realybe tapusios 
idėjos: “Gimtajame krašte” ne
tikėdama savo akimis išvydau 
Vytį — tikrą, atspausdintą pir
majame puslapyje ir lydimą pa
garbaus straipsnio, vėliau . -— 
Lietuvos himną, todėl prašom, 
kas užmiršo arba tėvų nebuvo iš
mokyti, — visas Jūsų, broliai lie
tuviai, mokykitės. Vėliau vyko 
birželio 14-osios gedulingas mi
tingas, turėjęs tapti visuotiniu, 
bet paskutinę minutę tik’tikin
čiųjų organizacinio komiteto ve
damas. Tada viešai, drąsiai ir 
simboliškai pirmą kartą iškilo tri
spalvė vėliava. Graži, šilkinė su 
meile ir kruopštumu pasiūta. 
Plevėsavo‘neilgaf— apie valan
dą, ir neaukštai — Gedimino 
kalno papėdėje. Bet plevėsavo! 
visi“ matėm ją, iškilusią virš kuk
lių puokščių, perrištų juodais ka
spinais, matėm ją, tiek daug 
kentėjusią, laukusią meto, kada 
rimties ir'tvirtybės, paguodos ir 
ištvermės simboliu vėl taps nau
jom kartoms.

Praėjo dešimt dienų. Prieš 
birželio 24-ąją parduotuvių du
rys, autobusų ir troleibusų sto
telės, visi skelbimų stulpai ir 
gausybės įstaigų, įmonių ir mo
kyklų sienos buvo apklijuotos 
kukliais, kur rinka parašytais, 
kur mašinėle atspaudintais pra
nešimais apie įvyksiantį Gedimi
no aikštėje tautos mitingą. Orga
nizatoriai — Sąjūdis. Tema — 
norų ir tikslų išsakymas delega-

SUIMTI TRYS 
JAUNUOLIAI, 
MĖGINĘ PABĖGTI 
į SUOMIJĄ

Pasaulio Pabaltiečių Tarybos 
Biuro ^Strasbourge iš Lietuvos 
gautomis žiniomis, gegužės 25 
d. buvo sulaikyti trys jauni (tarp 
24 ir 26 m.) lietuviai, bandę 
perbėgti j Suomiją. Sovietiniai 
pasieniečiai suėmė kauniečius 
brolius, Mečislovą bei Gintarą 
Tarasevičius ir Ričardą Andri
jauską prie Karelijos sienos. Šiuo 
metu jie kalinami Leningrade.

Tarasevičių sesuo, Asta Tara
sevičiūtė, pranešė, kad jaunuo
lius to žygio imtis paskatino vi
daus reikalų ministerio pavaduo
tojo Žemgulio pastaba juos mini
sterijoje apklausinėjant. Žemgu
lys leidimo emigruoti prašiu
siems pažodžiui pareiškė: “Jūsų 
perestroikinės iliuzijos netrukus

AR ATGIMIMAS?
tams* vykstantiems į XIX konfe
renciją Maskvoje. Tikslas — tau- . 
Kis lūkesčių reikalavimų ir vie
nybės pademonstravimas.

Joninių vakaras, penktadie
nis. Atrodyt, daug kas dar degina 
laužus gamtoje, daug kas jau 
išvažiavę į užmiestį. Tačiau iš šo
ninių gatvelių, vedančių į pro
spektą, lyg intakais sruvo 
žmonės. O jau pagrindine gatve 
— lyg Nemunas plaukė, visi vie
ną kryptim, visi j Gedimino aikš
tę, į sostinės širdį. Pralenkė 
Mokslų Akademijos darbuotojai 
su iškeltu Gorbačiovo portretu, 
su plakatais ir šūkiais: “Grąžinkit 
Lietuvai istoriją!”, “Lietuvai — 
savarankiškumą!” Nesitiki, pir
mą karją gyvenime matau akty
vią politinę poziciją, pirmą kartą 
žmonės patys, savo noru, eina į 
demonstraciją. Tai ne pašneke
sys. su draugais namuose, ne 
slaptos viltys, kad lietuviai dar 
nesusitaikę su ujamų, engiamų 
padėtimi. Tai—realybė! Išgyve
nau, sulaukiau, kad savo akimis 
pamatyčiau, pati širdimi išjau- 
sčiau.

O aikštėje nustebino tai, kad 
nesimato nei vieno milicininko. 
Nejaugi galų gale patikėjo liau
dimi, kad ne kiekviena masė — 
galvijų banda, kad ne kiekvienas 
didesnis žmonių sambūris jau 
būtinai kėsinasi smurtu versti 
valdžią? Ir štai staigmena — 
Sąjūdžio tvarkdariai su žaliais 
raiščiais ant rankovių, o juose 
Gedimino stulpai. Tai dar vienas 
simbolis, kurį mano karta, ap
gaudinėta ir mulkinta, viešai iš
vydo pirmą kartą.

O žmonių —jūra. Gal 20, o 
gal 40 tūkstančių. Šalia manęs 
tėvas kelia ant pečių savo pen
kiametį sūnų ir sako: “Žiūrėk, 
sūnau! Tai mūsų vėliava! Žiūrėk 
ir atmink visą gyvenimą šitą ai
kštę ir šituos žmones!”.

Šalia manęs vyras ramina ver
kiančią žmoną, o ji: “Dieve, taip 
seniai matyta... Negaliu, neti
kiu... Dieve, sulaukiau...”

O tarp šimtų šilkinių vėliavų 
plaikstosi viena senut senutėlė, 
suskidusi, lyg ir peršauta, bet 
tikra, išsaugota dar nuo Neprik
lausomybės laikų.

Ir petys į petį remiasi tau
tiečiai, plojimais palydi teisingai 
kalbėjusius ir nušvilpia “nuplo- 
ja” bailius, prisitaikėlius. Ir 
skamba iš tribūnos žodžiai: 
“Šiandien girtas lietuvis pavojin
gesnis už svetimą blaivų”. Ir va
saros liūtis pliaupia per susikau
pusius veidus ir lyg atgaivos 
srovė plauna ašaras giedant 
“Lietuva, Tėvyne mūsų”, “Lie
tuva brangi”, "Ilgiausių metų”...

Pabaigoje — aukų rinkimas. 
Šimtų šimtai tiesia rankas į 
tribūną, kas rublį, kad dešimt 
aukodamas. Draugų dukra ati
davė savo santaupas saldumy
nams ir ledams skirtas, o štai ten 
močiutė skarelytę taisydamasi 
prašo: “Sūneli, perduok, ir aš 
noriu...” Šlovė vyrams, tadu- 
siems diplomatišką kelią į vy
riausybės kabinetus ir sugebėju
siems iškelti gyvybiškai svarbius 
ir šventus tautos lūkesčius. 
Sąjūdis — dabartinės Lietuvos 
protas ir sąžinė.

O kas toliau, Lietuva? Kaip, 
su kuo?...

Rasa

pasibaigs — nieko nesitikėkit, 
pasiliekat čia.” Tada jie nu
sprendė pabėgti per Suomiją į 
Vakarus..

Visi trys jaunuoliai aktyviai 
dalyvavo patriotinėje veikloje. 
1983 m. gegužės mėnesį jie taip 
pat nesėkmingai mėgino pabėgti 
į Suomiją. Jų pergyvenimai buvo 
išsamiai aprašyti savilaidinės 
Aušros 1985 m. gruodžio nume
ryje. Jie buvo terorizuojami ir 
kalinami psichiatrinėje ligo
ninėje. Nukentėjo ir jų giminės. 
Po prievartinės karinės tarnybos 
jiems buvo uždrausta studijuo
ti. Elta



Savaitės 
įvykiai

Taivano prezidentas Lee 
Teng-hui buvo taip pat išrinktas 
ir valdančiosios partijos vadu. Jis 
yra vietinės, o ne kartu su 
Chiang Kai shek iš Kinijos per
sikėlusių kiniečių kilmės, kurie 
iki šiol Taivaną valdė.

JAV kongresui atmetus prezi
dento Reagan siūlymą parduoti ' 
Saudi Arabijai ginklų, Saudi Ara
bija pasirašė sutartį su Britanija 
įpirkti išjos įvairių ginklų už dau
giau kaip 30 bil. dol.

Prezidentas Reagan yra taip 
pat pasiūlęs kongresui parduoti 
ginklų ir Ku vaitui, bet Ku vai tas, 
kongresui nesutikus prezidento 
siūlymo patenkinti, numato tuo 
reikalu kreiptis į Sov. S-gą.

JAV santykiai su Nikaragva, 
ištrėmus iš jos JAV ambasadorių 
ir 7 kitus diplomatus, žymiai pa
blogėjo. Be to, Nikaragvęs vy
riausybė ėmėsi griežtų priemo
nių ir prieš vietinę opoziciją: 
uždarė katalikų radijo stotį, o 
opozicijos dienraščio “La Pren- 
sa” spausdinimą sustabdė 15 die
nų.

Gen. sekretorius Gorbačio
vas pasiūlė sumažinti savo karo 
.lėktuvų Europoje skaičių, jei 
Italija atsisakys priimti iš Ispani
jos perkeliamus Nato 72 lėktu
vus. Be to, jis pareiškė išardysiąs 
Sibire statydinamą galingą rada
ro stotį, jei JAV Ženevos nusi
ginklavimo derybose padarys 
tam tikrų nuolaidų.

Meksikos prezidentu 50.4 
proc. balsų dauguma buvo iš
rinktas valdančiosios partijos 
kandidatas Carlos Šalinas de Co- 
tąri. Reikia pažymėti, kad ir opo
zicijos / kandidatai surinko 
įspūdingą procentą balsų (31.1).

Valst. sekretoriui Shultz lan
kantis Kinijoj, nepavyko įtikinti 
Kinijos, kad ji nepardavinėtų 
arabų valstybėm ginklų.

Iranas, nepajėgdamas pasiek
ti žymesnių laimėjimų kare su 
Iraku, netikėtai paskelbė sutin
kąs priimti tuo reikalu J. T. rezo
liuciją, reikalaujančią tuoj pat 
nutraukti karo veiksmus žemėj, 
ore ir vandenyse ir atitraukti ka
riuomenę į tarptautiniai pri
pažintas sienas. Irakas tai laiko 
apgavyste, bet manoma, kad pa
liaubos visdėlto įsigalėsiančios.

Vengrijos sostinėje, minint 
Vengrijos revoliucijos 30 m. su
kaktuves, buvo paminėtas ir bu
vusio ministerio pirmininko 
Imrė Nigy pakorimas. įvyko 
milžiniškos demonstracijos ir 
buvo susiremta su- policija. Poli
cija su demonstrantais žiauriai 
elgėsi ir mušė lazdomis. 17 disi
dentai buvo areštuti. Buvo rei
kalaujama rehabilituoti Nagy ir 
kitas sukilimo aukas.

Bažnyčios istorijojepirmą kar
tą 1989 metais birželio mėnesį 
popiežius Jonas Paulius II aplan
kys šiaurinės Europos kraštus: 
Norvegiją, Islandiją, Suomiją, 
Daniją, Švediją. Šią žinią pa
skelbė Skandinavijos vyskupų 
konferencija, nurodydama pa
grindinius Šv. Tėvo apaštalinės 
kelionės šiaurės kraštuose pro
gramos punktus. Kelionės tema 
yra Kristaus žodžiai: “Eikite ir 
skelbkite Evangeliją visai kūrini
jai”. Jonas Paulius II šiaurės 
kraštuose aplankys ne tik katali
kus, bet ir kitus krikščionis bei 
geros valios žmones, kurie yra 
atviri Evangelijos vertybėms.

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos narių tarpe platinama 
slaptas raštas pripažįsta, kad par
tija padariusi neatsakingą spren
dimą, leisdama sovietų kariuo
menei įžengti į Afganistaną. Esą 
buvę klaidingai galvojama, kad 
gentimis pasiskirsčiusi islamo 
valstybė galinti pereiti į sociali
zmą. O vyriausybės organe Izve- 
stija buvo kritikuojama sovietų 
kariuomenės naudojimas užsie
nio politikos uždaviniams vykdy
ti ir SS-20 raketų išdėstymas Eu
ropoje.

Izraelio gynybos ministeris 
Yitzhak Rabin suteikė leidimą ci
viliams gyventojams žydams 
šauti be įspėjimo į kiekvieną ara
bą, kuris savo rankose turėtų pa
degamąją bombą. JAV dėl to 
protestavo.

Alžyre vykusi arabų valstybių 
konferencija atsisakė paskirti pi
nigų palestiniečių sukilimui 
prieš Izraelį remti, jei jie būtų 
valdomi tik PLO. Tokia parama 
yra teikiama, bet ja disponuoja 
Jordanas ir PLO kartu. Teikda
mos sukilimui paramą, arabų 
valstybės galvoja priversiančios 
Izraelį ir JAV pagerinti taikos są
lygas.

Valstybės departamentas yra 
įsitikinęs, kad, sovietams pasi
traukus, dabartinė Afganistano 
vyriausybė nepajėgs išsilaikyti, 
nes jau dabar partizanai užima 
vis didesnius teritorijos plotus 
kaip buvo laukta.

.Vakarinio Jordano kranto 
arabams bandant sutrukdyti vie
no arabo namo griovimą, Izrae
lio kariai nušovė vieną arabą, 
o keli kiti buvo sužeisti. Iki šiol 
Izraelio kariai nušovė 210 arabų.

JAV sutiko bendrai su Izraeliu 
prižiūrėti Izraelio kariuomenės 
vykdomus žmogaus teisių pažei
dimus okupuotose arabų 
žemėse. Iki šiol už pažeidimus 
buvo kaltinamas tik Izraelis, o 
dabar galės Hūti kaltinamos ir 
JAV.

JAV PEN klubo komitetas pa
siuntė Izraelio ministeriui pir
mininkui Yitzhak Shamir laišką, 
raginantį nutraukti palestiniečių 
rašytojų ir žurnalistų cenzūrą 
Izraelio okupuotose arabų 
žemėse.

Iš Lietuvių Katalikų
(atkelta iš 1 vsl.)

baigs? Bet nespėja ateiti šios 
mintys, kai kažkas širdyje pra
kalba ir primena: tau nevalia de
juoti, tu privalai visada būti sti
prus, nes iš Viešpaties gavai la
bai daug, nes tave, kaip anuomet 
apaštalą Petrą, lydi Bažnyčios 
malda (...)

Savo maldoje prašau Viešpa
ties palaimos tiems, kurie kri
kščionišką meilę konkretizuo
ja... prisimindami ir kalinį”.

.1987.01.07

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumui

Gintauto Iešmanto, gyv. 
ATSR Vuktilo raj. Podžarjės 
gyvenvietėj

LAIŠKAS

Jus tikriausiai pasiekė žinia, 
jog aš atsisakiau rašyti pareiški
mą, kuriuo prašyčiau atleisti nuo 
tolesnio atlikimo.

Kodėl nepasirašiau 
pareiškimo

Mano įsitikinimu, reikalavi
mas rašyti tokį pareiškimą, kuris 
sąlygojamas, norint grįžti į 
tėvynę atitinkamu įsipareigoji
mu, prieštarauja tiesos ir teisin
gumo principams, neatitinka 
persitvarkymo dvasios. Kodėl? 
Juk ne vienas sutiko su tokiu 
pasiūlymu? Nejaugi mano atve
jis kitoks? Ne tai svarbu — toks 
ar kitoks atvejis. Yra aukštesnių 
dalykų.

Šiandien įsakmiai reikalauja
ma kalbėti tiktai tiesą, daiktus 
vadinti tikraisiais vardais, drąsiai 
kelti trūkumus, teigiama, kad 
tiesos niekada ne perdaug.

Apie tai girdėjome kalbant- iš, 
27-ojo suvažiavimo bei sausio 
plenumo tribūnų, naujo 
požiūrio į tikrovę ir politiką min
tys skambėjo ir tebeskamba, kitų 
vadovaujančių asmenų praneši
muose ir kalbose.

Buvau apkaltintas, kad 
vadovavausi tiesa

Jeigu sutiksime, esą įmanoma 
atsikratyti iš ankštinio nusistaty
mo, tai kiekvienas tiesus ir 
sąžiningas žmogus įstengs pama
tyti, kad aš buvau apkaltintas 
būtent tuo, jog vadovavausi 
minėtais iš tribūnų dabar aukšti
namais principais buvau teistas 
už tiesos ir sąžinės balsą, kuris 
neleido tylėti.

Remdamasis dialektika, aš be 
kompromisų analizavau tikrovę 
tokią, kokia ji yra poetinėje kūry
boje, ryžtingai smerkiau visuo
menėje kerojančias negeroves, 
paliečiau ydas, apie kurias šian
dien kalbama viešai ir visu balsu. 
Ir ne į šalį nuo socializmo, ne į 
šalį nuo demokratijos, kalbant 
žinomais žodžiais, o kaip tik dėl

Bažnyčios Kronikos 
to, kad būtų daugiau socializmo, 
daugiau demokratijos.

Įvykiai parodė, kad mano 
diagnozė teisinga

įvykių eiga parodė, kad mano 
darbuose (“Rubikonas” ... “Tie
sos liudijimas”, “Laisvės para
doksas” bei kt.) ir poezijoje pa
teikta diagnozė buvo ir tebėra 
teisinga. Paimkime, kad ir “Tie
soje” išspausdintą V. Lazutkos 
Straipsnį “Visuomenės mokslai: 
be kritikos nėra kūrybos” (1987 
vasario 11). Jame daromos išva
dos ir reiškiamos mintys, kurias 
aš kėliau prieš 9-ĮO metų, ilgai 
ir sunkiai jas iškentėjęs širdyje.

Rėmiausi faktais
Tik V. Lazutka straipsnyje re

miasi abstrakcijų-pasauliu, sle
piasi už žodžių, klausimus kelia 
aptakia forma, aš gi nagrinėjau 
tikrovę ir reiškiau kritiką, rem
damasis konkrečiais faktais, 
remdamasis praktika. Ir išvadas 
dariau praktiškas, konkrečias, 
aiškias, atskleisdamas daiktų ir 
reiškinių esmę bei tikrąjį turinį.

Kitaip sakant, man dialektika 
nebuvo sutingęs (sic!), apmoka
mų profesorių iš katedrų skelbia
mas esamai padėčiai patvirtinti 
skirtas mokymas, o revoliucinis, 
amžina gyvybe alsuojantis tiesos 
instrumentas, kovos už nauja va
dovas (sic!), neleidžiantis nusira
minti ir ką nors netikslinga bei 
neteisinga pateisinti.

Ar todėl kaltas, kad 
rašiau tiesę

Tiesa, tos idėjos ir mintys, ku
rias aš reiškiau, šiandien įgyven
dinamos dar ne visos, apie kai 
kuriuos jų aspektus dažnai dar 
kalbama miglotai, puse žodžio 
arba visai nutylima. Bet juk per
sitvarkyme padaryti dar tik pir
mieji žingsniai. Tai kurgi, saky
kite, mano kaltė? Kad aš rašiau 
tiesą? Kad trūkumus ir klaidas 
kėliau aštriai, be kompromisų0 
Bet juk tai ir turi būti daroma.

Teisme rėmiausi tik 
konstitucija

Ir dar. Apie mane buvo 
skleidžiama prasimanymai, kad 
aš esąs neva “buržuazinis nacio
nalistas”, kalbėjau apie Lietuvos 
atplėšimą nuo Tarybų Sąjungos 
ir pan. bet ir teisme ir visur kitur 
buvo nutylima, kad aš rėmiausi 
Konstitucijos suteikiama teise 
bet kuriai sąjunginei respublikai 
išstoti i TSRS.

♦

Buvau teisiamas, kad 
norėjau teisę Įgyvendinti
Dar daugiau, — aš buvau tei

siamas už tai, jog tikėjau,’ kad 
tokia teisė egzistuoja ne popie
riuje kaip masalas ar apgaulė, o 
kad galima norėti ją įgyvendinti 
tikrovėje. Ir- Įgyvendinti ne sie
kiant atkurti kažkokią mitinę

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

SKALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pėsadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
VVorcester, 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 - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 234 Sunlit 
Dr VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

LITHUANIAN COOKERY
ln Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zlp................. ...............................................

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO kapiniu.
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praeitį, bet žengiant į priekį so
cializmo pagrindu. Taigi ne aš 
pažeidžiau Konstituciją, o tie ku
rie mane suėmė, kaltino, teisė.

Kas yra internacionalizmas
Tariamajame mano nacionali

zme yra daugiau internacionali- 
zrrw-**<‘gu žodžiuose ir veik
smuose tų, kurie puikuojasi esą 
nacionalistai, iš tikrųjų gi įtvirti
na melą ir veidmainystę, Inter
nacionalizmas nėra beatodairiš
kas lankstymasis pašalinėms 
jėgoms, jų valios vykdymas, o 
l>ekompromisinis rūpinimasis 
savo tautos reikalais, 
nepažeidžiant kitų tautų intere
sų.

(Bus daugiau)
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS.
JONAS

J933 +1976

Barbara ir George Bush, JAV viceprezidentas, lankosi lietuvių dienoje Kennebunkpor- 
tė, pranciškonų vienuolyno sodyboje. Tai buvo liepos 10. Šalia kairėje stovi Kennebunk- 
porto vienuolyno viršininkas Tėv. Jurgis Gailiušis, dešinėje Marytė Šalinskienė-Sha- 
lins.

Valstybės sekretorius Shultz 
numato lankytis Centrinės /Ame
rikos vaistytose ir ieškoti būdų 
taikai ten pasiekti.

Iranas šiais metais nutarėme- 
siųsti savo piligrimų į islamo gar
binamas vietas Saudi Arabijoje.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TF.AVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y- 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Bendravimas sveikatos reikaluose
Kai kas išeivijoje daugelį metų 

kėlė į galvą, kad bendravimas su 
Lietuva reiškia vaikų siuntimą į 
Vilniuje organizuojamus kursus, 
dainininkų iš Lietuvos atsikvieti- 
mą, mokslininkų iš Lietuvos pa
skaitas, bendravimą su valdžios 
ir partijos galingaisiais.

Kita išeivijos dalis bendravi
mą pirmoje vietoje suprato kaip 
paramą Lietuvos žmonėms, be
sipriešinantiems Maskvos diri
guojamai ir dažniausiai lietuvių 
komunistų rankomis vykdomai 
okupacinei prievartai. Pirmieji 
labiau akcentavo tautos reikšmę 
išeivijoje lietuvybę išlaikyti, an
trieji — tautinę ir bendrai žmo
giškąją pareigą padėti tautai išsi
laikyti.

Sovietų Sąjungoje skelbiamoji 
“perestroika”, nežiūrint kokie 
bus jos galutiniai rezultatai, šian
dien pasiūlo platformas, ant ku
rių galėtų konkrečiai reikštis 
išeivijos ir tautos bendravimas ar 
net bendradarbiavimas. Viena iš 
tų platformų yra grėsminga oro, 
žemės ir vandens tarša Lietuvo
je. Bendravimui taršos grėsmei 
pašalinti turėtų pritarti ir pirmo
sios bendravimo sampratos šali
ninkai, nes čia bendravimas vyk
sta ne tik su ekologijos eksper
tais, bet ir su partijos ir vyriau
sybės žmonėmis, o antrosios 
sampratos šalininkai tokį bend
ravimą tikrai paremtų, nes jis 
būtų vykdomas lietuvių tau
tos, liaudies, labui.

Kritiškas ribas pasiekusios ta
ršos Lietuvoje klausimu pir
miausiai prabilo ne Maskva, ne 
jos valios vykdytojai Vilniuje ir 
ne Lietuvoje besilanką privilegi
juoti išeivijos intelektualai, lite
ratūrologai ar ekologai, bet oku
puotos Lietuvos rašytojai. Dra
matiška forma taršos grėsmę lie
tuvių tautai iškėlė poetas Lietu
vių rašytojų sąjungos pirminin
kas, Sovietų Sąjungos komuni-

The Lithuanian Weekly Publiahed 
by Franciacan Fathers

Editorial Office 7<8 827-1352 
Business Office 718 827-1351

stų partijos ir aukščiausiojo so
vieto deputatas Alfonsas Maldo
nis. Kalbėdamas aukščiausiojo 
sovieto sesijoje Maskvoje jis pa
teikė taršos Lietuvoje statisti
nius duomenis, apkaltino TSRS 
valstybinio plano komitetą už 
Lietuvos žmonių nuodijimą che
mikalais ir retoriškai paklausė: 
“Ką tai netolimoje ateityje žada 
mums ir mūsų vaikams? Optimi
stišką šypseną iš po respirato
riaus?”

Galbūt šis pareiškimas Maldo- 
niui kainavo rašyatojų draugijos 
pirmininko postą, tačiau tuo 
pačiu klausimu netrukus pareiš
kimą kolektyvai padarė rašytojų 
sąjungą, o po to visoje Lietuvos 
spaudoje pasipylė specialistų, 
intelektualų ir visuomenės atsto
vų skundai.

Privačiai gautame laiške viena 
chemijos daktarė rašo: “Per pa
staruosius porą metų kai kuriuo
se produktuose chemikalų kiekis 
60 - 70 kartų viršija normą, o 
tokios tarnybos, kuri nustatytų 
maisto produktų sveikatingumą, 
nėra. Nuo nitratais patręštų 
žolių Lietuvoje vidutiniškai 50% 
karvių serga laukoze, kai kur net 
70%”.

Genetiniai pažeidimai vaikuo
se ir jų mirtingumas labai pakilo. 
Vidutinis žmogaus amžius Lie
tuvoje, kaip ir Sovietų Sąjungo
je, 61 metai. Kasmet trumpėja. 
Sovietų Sąjunga toli atsilikusi ne 
tik nuo Vakarų demokratijos, bet 
ir nuo vadinamųjų “socialisti
nių” kraštų. Šia prasme Sovietų 
Sąjunga labai arti Pietų Afrikos 
juodukų. Kas gali pasakyti, kas 
•bus už kelių, keliolikos ar kelia
sdešimt metų? Galima tik spėti, 
kad bus daug blogiau.

Lietuvoje reikia skubiai valyti 
orą, vandenį ir, kaip Čemobily- 
je, dirvožemį. Pavojaus signalus 
leidžia Lietuvos žmonės, net tie, 
kurie iki šiol ištikimai tarnavo

Birželio 28 - 30 Toronte 
Loews Westbury viešbuty įvyko 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės septintasis seimas. Jis 
buvo pradėtas seimo rengimo 
komisijos pirmininko Eugeni
jaus Čiuplinsko sveikinimo 
žodžiu. Po PLB pirmininko Vy
tauto Kamanto atidaromojo 
žodžio, kun. Gedimino Kijausko, 
S.J. invokacijos, sugiedojus Ka
nados ir Lietuvos himnus buvo 
pagerbti trys mirusieji PLB 
buvę pirmininkai—Jonas Matu
lionis (1959 - 1961), Juozas 
Bačiūnas (1963 - 1969) ir Stasys

Maskyai. Jie irgi bijo dėl savo 
vaikų ateities, nors spec-parduo- 
tuvėse bandoma aprūpinti par
tiečius nechemizuotais produk
tais. Bet oro importuoti negali
ma, o su dujokaukėmis vaikščioti 
nepatogu.

PLB ir atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės turėtų nedelsda
mos organizuoti specialias kon
ferencijas taršos Lietuvoje pro
blemoms nagrinėti. Galėtų būti 
kviečiami ir “apskrito stalo” pasi
tarimai. Vlikas tokioms proble
moms vargu turės laiko. Naujoji 
Vliko valdyba pirmajame 
posėdyje nutarė vykdyti šiuos 
“svarbius” projektus: ateinančio 
Vliko seimo Bostone suorganiza
vimą, naujų taisyklių bendravi
mui su okupuota Lietuva pa
ruošimą, valsybinių Lietuvos 
sienų nustatymą. Mat tokie vy
riausiojo Lietuvos laisvinimo or
gano prioritetai.

lbseima
iNTOjaSS^VI’žS

Ontario provincijos ministeris imigracijos ir pilietybės reikalams McPhillips sveikina 
PLB seimą atidarymo dieną birželio 28. Sėdi seimo prezidiumo pirmininkė adv. Joana 
Kuraitė-Lasienė ir prof. dr. Algirdas Statkevičius. Nuotr. S. Dabkaus

PASAULIO LB SEIME
KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Darbininko specialus 
korespondentas

Barzdukas (1969 - 1973). Jų pa
garbai, priešaky jų portretų, ku
rie tuo metu buvo išstatyti už 
prezidiumo stalo, buvo uždegtos 
trys žvakutės. (Sekančią dieną 
šie portretai buvo iškabinti kitoj 
vietoj).

Toliau, po PLB vicepirminin
kės Mildos Lenkauskienės su
pažindinimo su seimo delegaci
jomis, atvykusiomis iš 12 laisvojo 
pasaulio kraštų., buvo sudarytas 
seimo darbo prezidiumas. Sei
mui pirmininkauti išrenkama ka
nadietė adv. Joana Kuraitė-La- 
sienė, o jai pavaduoti J aras Al
kis iš Didžiosios Britanijos. Sei
mo parlamentaru išrinktas Algis 
Raulinaitis iš Kalifo rnijos. Į sek
retoriatą — Jeronimas Pleinys, 
Arūnas Staškevičius, Algis Vai
čiūnas ir Rudis Vilembrechtas. 
Taip pat buvo pasiūlytos ir seimo 
patvirtintos registracijos, man
datų, nominacijų ir nutarimų ko
misijos.

Seimas susilaukė daug sveiki
nimų žodžiu ir raštu. Žodžiu 
sveikino VLIKo vicepirmininkas 
V. Jokūbaitis, Kanados Tautos 
fondo vardu H. Stepaitis, Liet. 
Saulių Sąjungos pirm. M. Aba
rius ir vėliau atvykęs Ontario 
provincijos imigracijos ministe- 

ris Phillips. Telegrama sveikino 
prez. Reaganas, bet sveikinimo 
iš Kanados premjero nesulaukta. 
Raštu sveikino — Lietuvos atsto
vas JAV-se dr. Stasys Bačkis di
plomatinės tarnybos vardu, Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, garbės konsulai Vytau
tas Čekanauskas ir Vaclovas 
Kleiza, VLIKo pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis, ALTos pirm. Gr. 
Lazauskas, BALFo pirm. M. 
Rudienė, vysk. A. Deksnys, 
Tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirm. dr. V. Kvedaras, 
Lietuvių Fondo Tarybos pirm. 
St. Baras ir valdybos pirm. M. 
Reinienė, Laisvės komiteto 
pirm. dr. Br. Nemickas, Darbi
ninko redaktorius dr. kun. K. 
Bučmys, OFM, taip pat kitų 
laikraščių redaktoriai ir eilė lie
tuvių organizacijų.

Priėmus seimui pasiūlytą dar
botvarkę, po trumpos per
traukėlės vyko PLB valdybos ir 
institucijų pranešimai. Kadangi 
visi pranešimai seimo nariams 
buvo pateikti raštu, tad žodžiu 
paaiškinimai buvo gan trumpi.

Pirmąjį pranešimą padarė 
PLB pirm. V. Kamantas, kuris 
suglaustai apžvelgė visą PLB 
valdybos veiklą ir nuveiktus dar
bus švietimo, kultūros, visuo
meninės ir politinės veiklos ba
ruose, ne tik šiauriniame Ameri
kos kontinente, bet visam pasau

ly. Valdybos nariai vizitavo ir pa
laikė tamprius ryšius su kraštų 
bendruomenėm, ypač didelį 
dėmesį kreipdami Pietų Ameri
ką su finansine parama, pagalba 
jaunimui ir leidiniais. PLB val
dybos pastangomis net 22 Pietų 
Amerikos jaunuoliai galėjo lan
kyti ar lanko Vasario 16 gimnazi
ją su pilnu išlaikymu. Ši PLB val
dyba pilnai įgyvendino V-jo ir 
VI-jo PLB seimų nutarimus 
įsteigti Lituanistikos katedrą, 
kuri jau veikia Chicagos Ilino
jaus universitete, vadovaujant 
prof. dr. Broniui Vaškeliui. Poli
tinėj srity irgi daug veikta. San
tykiuose su VLIKu buvo daug 
laiko praleista pastangoms 
sušaukti veiksnių konferenciją, 
tačiau, nežiūrint pagaliau sutar
tos datos ir programos, ji 
neįvyko. Veiklos finansavimui 
buvo sukurta Jungtinis Finansų 
Komitetas. Daug paramos susi
laukta iš Lietuvių Fondo jauni
mo stipendijoms, kultūrinei 
veiklai ir Lituanistikos Katedros 
steigimui. Pirmininkas ir kiti 
valdybos nariai aplankė 15-kos 
kraštų Bendruomenes, dalyvau
ta Australijos lietuvių dienose, 
VI II-jame Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongrese Venecueloje, 
Lietuvių B-nės ir Jaunimo Są
jungos pirmininkų suvažiavi
muose Europoje bei konferenci
jose čia JAV-se ir Kanadoje.

Po išsamaus pirmininko pra
nešimo savo veiklos apžvalgas 
darė kiti valdybos nariai.

Dr. Tomas Remeilds, PLB 
valdybos pirmininko pavaduoto
jas, savo pranešimo raštu sei
mui nepateikė. Jis rėmėsi savo 
straipsniu, atspausdintu “Pasau
lio Lietuvio” numery, išleistame 
prieš šį seimą. Dėl savo asmeniš
kų pažiūrų šiame straipsnyje 
apie jaunimo veiklą, vėliau vy
kusiose diskusijose jis susilaukė 
daug pylos. Jaunimo atstovai ne
sutiko su Remeikio teigimais dėl 
jaunimo neveiklumo ir finansi
nių nuostolių, rengiant Jaunimo 
Kongresus, Įvairiais pavyzdžiais 
jie įrodė tą veiklą įvairiuose kraš
tuose. Taip pat, kad kongresai 
nešą pelną, o ne nuostolį, pa
vyzdžiui, paskutinysis Australi
joj įvykęs Jaunimo Kongresas at
nešė net $120,000 pelno.

PLB valdybos vicepirminin
kas sporto reikalams Rimantas 
Dirvoms, dary damas savo pra-

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

asilas

PAULIUS 
KIPRE 4

Praeiviai vis stabteli prie vitri
nos su meniu. Lygina valgių įvai
rovę, kainas, tariasi. Manasis pa
davėjas atneša man “komandari- 
jos” — saldaus kryžiuočių vyno 
“Ant saldžiosios” su kvietimu ry- 
tyoj vakare vėl ateiti vakarienei.

J Troodos kalnus per 
Nikosiją

Aušra Kipre? yra trumpa. Ne 
aušra, bet saulė budina dienos 
žygiams. Vėsu. Pajūrio gatve 
skubu į Four Lantesms — Ketu
rių žibintų viešbutį. Ten mane 
paims ekskursinis “Afroditės” 
autobusas dienos išvykai. Vakar 
įsigijau žemėlapį ir pasižymėjau 
vietas, kurios yra vertos didesnio 
dėmesio.

Autobusas vėluoja. Nenuosta
bu, nes renka keleivius iš keleto 
pajūrio viešbučių. Laukiu kartu 
su anglu, atsargos kapitonu, ir 
jauna norvegų pora. Jis yra Jung
tinių Tautų kareivis Kipre, o ji 
lanko savo vyrą.

• L- .
Autobusas patogus ir vėsina

mas. Dar randu laisvą vietą prie 
lango. Vietą prie lango išvykose 
branginu. Gidė pristato save ir 
šoferį: save vadina Eive, o šoferį 
Antonis. Teiraujasi kuria kalba 
mus šnekinti. Ekskursantai tik 
europiečiai — anglai ir olandai. 
Eivė visų pritarimu į mūs kreip
sis angliškai.

Hala Sultan Tekke — 
Kapo mečetė

Eivė yra dosni gidė. Mikliai 
supažindina su Kipro sala, 1d- 
priečiais ir šiuolaikine salos tra
gedija. Didžiuojasi dviem ki- 
priečių bruožais: krikščionybę ir 
savivalda.

Vieškelis vingiuojasi palei 
pajūrį. Važiuojame į vakarus. Už 
trejeto kilometrų paliekame 
pajūrį, — kryškelės ženklai 
rodo, kad Nikosija tik už 26 km. 
vos pasukus šiaurėn, vieškelio 
kairėje akis sustabdo neįprastas 
gamtovaizdis: lyguma su stikli

niu paviršiumi. Eivė jaučia ek
skursantų domesį. Tai Larnakos 
Druskos ežeras, sako. Druskos 
ežeras maitinasi jūros potvyniu 
— kanalas jį jungia su jūra. Vasa
ros metu, kai vanduo išgaruoja, 
druska surenkama vietos gyven
tojų naudojimui ir eksportui. 
Stiklinį ežero paviršių laužo 
spalvingi, ilgakojai flamingai.

Eivė primena, kad žiemos 
metu — tarp gruodžio ir ba
landžio mėnesių — ežere 
svečiuojasi tūkstančiai praskren
dančių Europos sparnuočių. 
Klausiu Eivę ar Druskos ežere 
ilsisi ir gandrai iš Lietuvos? Į 
mano klausimą Eivė nepajėgia 
atsakyti. Įdomu ar ežere — 
sūrame Druskos ežere — yra 
varlių? Nebenoriu nutraukti 
Eivės pasakojimo, o vėliau pak
lausti taip ir užmiršau.

Ežeras, sprendžiant iš akių, 
yra 3-4 km platumo. Vakarinia
me šone, tarp palmių ir kiparisų, 
matosi mečetės kupolas ir mina
retas. Tai Hala Sultan Tekke, 
paaiškina Eivė. VII a. arabai, 
įkvėpti pranašo Mahometo isla
miškos vizijos, veržėsi į Bizanti
jos imperiją, kuriai tuo metu 
priklausė ir Kipro sala. 639 m. 
visa Palestina bei Sirija, o 642 
m. ir Egiptas pateko į arabų ran
kas.

Kipriečiai tikėjosi bent 
pradžioje, kad jūra apsaugos jų 
salą. Tačiau arabai, užkariavę Si

rijos ir Egipto uostus, metė
si kurti savo laivyną. Si
rijos valdytojas Muavija (Mua- 
wiya), kalifo Utmano pavedimu, 
panaudojo laivyną proveržiui į 
Kiprą,. Beje, kalifas Utmanas 
davė leidimą žygiui su sąlyga, 
kad tik savanoriai dalyvaus pro
veržyje. Matyt, kalifas skaitėsi 
su arabų, dykumos vaikų, jūros 
baime.

Flotilė su 1500 laivų, laivelių 
su įgulomis iš Arabijos, Sirijos ir 
Egipto išplaukė iš Akro (Acre, 
arba Akko) Palestinoje ir pasiekė 
Kiprą prie Salomis — šiuolai
kinės Famfigustos. Pats valdy
tojas Muavija vadovvavo žygiui. 
Eivė pabrėžia, kad ir Muavįjos 
žmona Fahita buvo kartu. Ir 

Licosia — Kipro sostinė. Ramus kampelis neramiame mieste.
Nuotr. kun. prof. A. Rublio

Muavijos pavaduotojas Ubada 
ibn as-Samit buvo lydimas savo 
žmonos Umm-Haram. O ji bu
vusi pranašo Mahometo įmotė, 
garsi tarp arabų savo gerumu.

Arabai, išlipę į Kipro salą, 
pasiūlė per pasiuntinius Salamis 
valdytojui pasiduoti. Valdytojas, 
-pasitikėdamas miesto sienų sti
prumu, atsisakė. Arabai apgulė 
miestą, pralaužė sienas ir jį su
naikino, nužudydami daug gy
ventojų ir pasigrobdami jų turtą. 
Tuo nepasitenkindami, arabai 
metėsi plėšikauti ir visą salą. Pa
sak musulmonų pasakojimo, 
plėšikavimo metu prie Larnakos 
“garsioji gerumu” Mahometo 
įmotė Umm-Haram nukrito nuo 
arklio ir užsimušė. Hala Sultan 

Tekke yra jos kapas. Mečetė ir 
nūdien patraukia musulmonus iš 
arabų kraštų.

Kipras — krikščioniškas 
ir savivaldos

Kipriečiams graikams šv. Bar
nabas yra dvyliktasis apaštalas, 
— vietoje Judo Iskarioto. Apaš
talų darbų knyga mini dvi šv. 
Barnabo keliones į Kipro salą: 
viena su apaštalu Pauliumi ir 
Morkumi, o kitą, po ginčo su 
apaštalu Pauliumi, tik su Morku
mi. Šv. Barnabas buvo gimęs Sa
lamis mieste, ten jis buvo žydų 
nukankintas. Palaidotas Salamis 
apylinkėje.

Kipriečiai dėjo pastangas būti 
savivaldi Bendrijoje. Antiochijos 
patriarchas Aleksandras 410 m. 
skundėsi laiške popiežiui Ino
centui I, kad kipriečiai šventina 
savo vyskupus, priešindamiesi 
Nicėjos Susirinkimo potvarkiu, 
kad tik Antiochijos patriarchas 
turi teisę skirti ir šventinti Kipro 
arkivyskupą. Popiežius laišku 
liepė kipriečius paklusti šiam 
potvarldui.Tačiau atsakymo iš 
kipriečių nesulaukė. Jie ir toliau 
darė savo, teigdami, kad Kipro 
bendrija yra savivaldi, nes turi 
savo Šventąjį apaštalą Barnabą.

(Bus daugiau)



NAUJAS LIETUVIS KARDINOLAS
ne. Dėl šio nėra ko nei stebėtis, 
nei apgailestauti.

Liepos 2 d. kard. V. Sladke
vičių su grupe lietuvių priėmė 
privačioje audiencijoje Sv. 
Tėvas. Audiencija vyko pačioje 
puošniausioje salėje “sala dėl 
trono”. Kristaus vietininkas pa
sveikino Kardinolą ir susirinku
sius trumpa kalba itališkai ir lie
tuviškai. Jo Šventenybė 
pabrėžė, jog kardinolo paskyri
mas yra dovana Lietuvai. Si do
vana suteikta Marijos metais, ir 
ji tikrumoje yra Dievo Motinos 
dovana kraštui, kuris ją myli, ir 
kurį ji myli ir laimina iš Aušros 
Vartų kaip Gailstingumo Moti
na.

Liepos 3 d. Eminencija aukojo 
mišias ryte Vatikano radijo stoty
je, kurios buvo perduotos oro 
bangomis į Lietuvą. Tą pačią 
dieną vakare kard. V. Sladke
vičius iškilmingomis apeigomis 
perėmė jam skirtą, kaip kiekvie
nam kardinolui, bažnyčią Romo
je. Prie bažnyučios durų pasitiko

PREL. L. TULABA

Lietuva ir pasaulyje pasisk- 
laidę lietuviai žinią apie lietuvio 
kardinolo paskyrimą sutiko su 
dideliu džiaugsmu. Šią žinią pa
skelbė popiežius Jonas Paulius 
II gegužės 29 dieną iškilmingų 
apeigų metu Šv. Petro baziliko
je. Naujasis kardinolas yra vysk. 
Vincentas Sladkevičius, Kaiše- 
dorių vyskupijos Apaštalinis Ad
ministratorius, ilgus metus 
buvęs internuotas Radviliškio 
Nemunėlyje.

Jei lietuviai sulaukę naujo sa
vojo kardinolo džiūgauja, tai 
Kremlius vyskupo V. Sladke
vičiaus paskyrimą kardinolu su
tiko su nenuslepiamu susierzini
mu. Į iškilmes Romoje teleido 
vykti tik su vienu palydovu, 
būtent, vysk. V. Michelevičiu- 
mi. Normaliai naujus kardinolus 
j iškilmes atlydi gausus būrys ti
kinčiųjų bei dvasiškių. Be to, 
Eminencija turėjo sunkumų pa
siekti Romą. Tegavo lėktuvu 
skridimą ne į Romą, o į Milaną, 
nesudarant galimybių iš Milano 
pasiekti Romą. Laimingu būdu 
Milano kardinolas Martini pa
globojo ir surado galimybes italų 
liktuvu pasiekti Romą, nors ir 
pavėluotai.

Aerodrome Eminenciją pasi
tiko grupė Romoje gyvenančių 
lietuvių-dvasiškių ir pasauliečių.

Naujo kardinolo pagerbti ir iš
kilmėse dalyvauti j Romą atvyko 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bobe
lis; Lietuvos vyčių atstovai prof. 
dr. J. Stukas su žmona Loreta; 
Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis; Lietuvių Ben
druomenės atstovė Ingrida Bu
blienė; Laisvosios Europos radi
jo lietuviškos redakcijos direkto
rius dr. J. K. Čeginskas; vysk. 
P. Baltakis; vysk. A. Deksnys ir 
eilė kunigų, kurių daugelis su 
Eminencija buvo mokslo drau
gai. Dalyvavo taip pat St. Lozo
raitis, Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto.

Iškilmėse Vatikane Eminenci
ją lydėjo ir visokeriopai jam 
padėjo prel. Audrys Bačkis, 
prel.. A. Bartkus ir visa Kolegi
jos vadovybė. Be to, Kolegija 
Eminencijos garbei surengė 
vaišes, kurių metu buvo pasaky
ta sveikinimo kalbų ir įteikta 
dovanų. Iškilmėse dalyvavo ir 
visokeriopai talkino arkiv. P. 
Marcinkus ir arkiv. Ch. Salatka.

• Prel. A. Bačkio rūpesčiu ir 
pastangomis mūsų Eminencija 
buvo išskirtinai pagerbtas tiek 
viešosios konsistorijos eigoje, 
tiek oficialiuose sveikinimuose, 
tiek Vatikano sode surengtame 
priėmime. Sveikino įvairių kraš
tų kardinolai, vyskupai ir dvasiš
kiai; ambasadoriai, ministeriai ir 
valstybininkai. Nepasirodė 
tačiau nė vienas iš sovietinių 
kraštų atstovas, nei kuris nors iš 
žurnalistų; nors grupė spudos 
darbuotojų tuo metu lankėsi Ro
moje ir net buvo priimti Vatika-

PASAULIO
LB SEIME
(atkelta iš >3 psl.)

nešimą, irgi palietė jaunimo ne
veiklumą. Ir dėl to taip pat sau- 
silaukė atakos iš jaunimo atsto
vų.

Toliau dar kalbėjo vicepirmi
ninkas informacijai Mykolas 
Drunga, vicepirmininkas teisi
niams reikalams Raimundas Ku- 
dukis, kultūros reikalų komisijos 
pirm. Milda Lenkauskienė, 
švietimo reikalų komisijos .pjr-, 
mininkė Birutė Jasaitienė, vi
suomeninių reikalų komisijos vi
cepirmininkas Juozas Danys, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Alvydas Saplys, “Pa
saulio Lietuvio” redaktorius 
Bronius Nainys, PLB Fondo 
pirm. Vytautas Kamantus ir VI- 

klebonas. Su Eminencija konce- 
lebravo vysk. Riva, vysk. V. Mi- 
chęlevičius, prel. A. Bačkis, 
prel. A. Bartkus, Marijonų Ge
nerolas D. Petraitis ir būrys kitų 
kunigų. Mišių pradžioje Kardi
nolą pasveikino klebonas ir per
skaitė paskyrimo iškilmingą raš- 
tą-bulla. Po evangelijos Emine- 
cija pasakė itališkai turiningą pa
mokslą. Pamokslo tekstas per
duotas ištisai spaudai. Prieš pa
laiminimą prabilo į Eminenciją 
vysk. Riva.

Romoje Eminencija su paly
dovu vysk. V. Michelevičiumi 
gyveno Vilią Lituania. Buvo 
kruopščioje globoje prel. A. 
Bartkaus ir visos Kolegijos vado
vybės. Vatikane gi visu kuo rūpi
nosi ir visame padėjo nenuilsta
mas prel. A. Bačkis.

Liepos 6 kard. V. Sladkevičius 
su savo palydovu grįžo į Lietuvą. 
Jį lydi mūsų visų meilė ir karštos 
maldos, kad galėtų sėkmingai ir 
netrukdomas vadovauti
Bažnyčiai mūsų brangioje 
Tėvynėje.

Žemaičių Kalvarijoje — Varduvoje šiemet buvo ypatingai daug žmonių. Minios ėjo 
Kryžiaus kelius-Kalnus. Čia matome žmones prie 14 Kryžiaus kelių stoties — Simas 
Kirenietis padeda nešti Kristaus kryžių. Nuotrauka atvežta iš lietuvos liepos viduryje.

DIDELĖS IŠKILMĖS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE 
BAŽNYČIAI SUTEIKTAS BAZILIKOS TITULAS

Šiemet Žemaičių Kalvarijoje, 
kuri dabar pavadinta Varduva, 
vyko nepaprastos iškilmės Mari
jos metų proga. •

Žemaičių Kalvarijos didieji 
atlaidai būna nuo liepos 1 iki 12. 
Pats svarbiausias sekmadienis 
būna pirmas sekmadienis po lie
pos 2. Jei liepos 2 yra sekma
dienį, tada nukeliama į liepos 9.

Šiemet iškilmės vyko visą sa
vaitę, pradedant liepos 3. Iškil
mingom pamaldom vadovavo . 
Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Liepos 3 jis vadovavo ir 
Kryžiaus keliams — Kalnams. 
Kalnus — Kryžiaus kelius ėjo

nepaprastos žmonių minios. 
Buvo ypač daug jaunimo.

Liepos 7 buvo blaivybės ir ku
nigų diena. Suvažiavo visi Lietu
vos vyskupai, vyskupijų valdyto
jai ir daugybė kunigų. Mišias 
koncelebravo 100 kunigų. Taip 
pat ir liepos 10 vyko didžiulės 
iškilmės.

Žemaičių Kalvarijos bažny
čiai, kurioj yra stebuklingas 
Marijos paveikslas ir kurią aplan
ko tūkstančiai maldininkų, po
piežius Jonas Paulis II suteikė 
bazilikos — Basilicae Minoris ti
tulą.

jo Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso pirmininkas Henrikas An
tanaitis. Ilgesnių diskusijų dėl 
šių pranešimų beveik ir nebuvo.

PLB kontrolės komisijos aktą 
perskaitė tos komisijos pirm. Al
gis Rugienius. Už puikiai veda
mą atskaitomybę, komisija siūlė 
pareikšti valdybai padėką.

Pp to sekė Garbės Teismo pra
nešimas, kurį padarė dr. Petras 
Kisielius. Tai buvo pats trum
piausias pranešimas šiame sei
me, nes bylų nebuvo ir nebuvo 
reikalo apie ką nors kitką kalbėti.

Su šiais pranešimais priešpie
tiniai posėdžiai buvo baigti.

Bendrų pietų metu kalbas pa
sakė buvę PLB pirmininkai dr. 
Juozas Sungaila ir Bronius Nai
nys, abu savo kalbose grįždami 
į praeitį, nupasakodami PLB val
dybos veiklos vargus.

(Bus daugiau)

IŠ LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ VEIKLOS

Nauja vadovybė
Korespondentiniu būdu buvo 

pravesti LFB Tarybos rinkimai. 
Rinkimų komisiją sudarė pirmi
ninkas Juozas Damušis, nariai < 
Kazimieras Ralys ir Albertas 
Sušinskas, visi gyveną Clevelan- 
de. Jie savo posėdyje 1988 sausio 
21 suskaitė balsus ir rado, kad į 
LFB Tarybą išrinkti: dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Petras" Kisie
lius, Algis Raulinaitis, dr. Zig
mas Brinkis; Juozas Kojelis, Pi
lypas Narutis, dr. Adolfas 
Šležas, Edmundas Arbas, Anta
nas Sabalis. Iš viso 9 .asmenys. 
Kandidatu lieka Mečys Šilkaitis.

į Tarybą taip pat įeina JAV ir 
Kanados LFB centro valdybos 
pirmininkai, Europos LFK pir
mininkas ir “Į Laisvę” žurnalo 
redaktorius.

Tarybos prezidiumas sudary

T. ALFONSĄ BERNATONJ PRISIMENANT
Vakarų Vokietijoje, Frankfur

to Šv. Katarinos ligoninėje 
birželio 5 mirė tėv. Alfonsas Ber
natonis, vienuolis kapucinas. Pa
laidotas birželio 10 Dieburgo 
miesto kapinėse.

Prieš laidotuves buvo pašar
votas kapuacinų bažnyčioje, kur 
jį aplankė daug lietuvių. Gedu
lingas mišias už z velionį aukojo 
vyskupas dr. Antanas Deksnys 
kartu su sielovados vadovu kun. 
Antanu Bunga. Drauge su jais 
mišias koncelebravo Tėv. Kon
stantinas Gulbinas vienuolis ka
pucinas, su iš Romos specialiai į 
laidotuves atvykusiais prelatais 
dr. Ladu Tulaba ir Kazimieru 
Dobrovolskiu, Vokietijos lietu
viais kunigais J. Dėdinu, P. Gi
rniumi, B. Liubinu, K. Senku
mi, J. Vaišvila ir iš Paryžiaus at
vykusiu prel. J. Petrošiumi. Lai
dotuvėse dalyvavo ir daug Vo
kietijos' vienuolių kapucinų. 
Kartu su lietuviais kunigais 
mišias koncelebravo. tėvas pro
vincijolas ir Dieburgo namo vi
ršininkas.

Kai praeitais metais Lietuvos 
krikšto sukakties proga Romoje 
lankėsi Telšių vyskupas A. 
Vaičius, jis ir , paprašė po
piežiaus, kad šią bažnyčią pada
rytų bazilika. Tai ir padarė po
piežius Marijos metų proga.

Tai irgi prisidėjo, kad didieji 
Žemaičių Kalvarijos atlaidai 
praėjo su dideliu pakilumu. Pri
sidėjo ir laisvės sąjūdis, kuris lyg 
kokia banga eina per visą Lietu
vą. Tai buvo drauge ir religinės 
demonstracijos už Lietuvos 
laisvę.

tas iš Chicagos apylinkėje gyve
nančių Tarybos narių: pirminin
kas dr. Adolfas Šležas, sekreto
rius — dr. Kazys Ambrozaitis, 
vicepirmininkas dr. Petras Ki
sielius, narys— Pilypas Narutis.

Į JAV ir Kanados Lietuvių 
Fropnto Bičiulių-centro valdybą 
išrinkti ir savo posėdyje vasario 
25 pasiskirstė pareigom taip: pir
mininkas— Juozas Mikonis, pir- 

■ mininko pavaduotojas — Juozas 
Ardys, sekretorius —Vytautas 
Brizgys, iždininkas Jonas Vasa
ris, vicepirmininkė organizaci-

• niams reikalams — Ingrida Bu-
• blienė, informacijos reikalams 

Vincas Akelaitis, spaudos reika-
j lams — Marytė Petrulienė.

Studijų savaitė
Studijų ir poilsio savaitė bnus 

rugpjūčio 14 - 21 Dainavoje. 
Kambarius reikia užsisakyti pas

Mišių metu vargonais grojo 
Vasario 16-tos gimnazijos muzi
kos mokytojas A. Paltinas, lietu
viškas giesmes giedojo gimnazi
jos mokiniai.

Nedidelė kapucinų bažny
tėlė buvo pilnutėlė. Lietu
viai suvažiavo iš įvairiausių Vo
kietijos vietų atsisveikinti su 
Tėvų, kurį visi tikrai nuoširdžiai 
mylėjo, ir jis taip pat visus tėviš
kai mylėjo.

Pamokslą pasakė tėv. Kon
stantinas Gulbinas, suminėda
mas velionio gyvenimo svarbiau
sius punktus. Vokiškai dar 
kalbėjo Dieburgo vienuolyno vi
ršininkas. Kapinėse apeigas atli
ko sielovados vadovas kun. Anta
nas Bunga ir padėkojo visiem lai- 
dptuvių dalyviam. Trumpą atsi
sveikinimo žodį tarė ir kapucinų 
provincijolas, Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas J. Sabas 
ir Vasario 16 gimnazijos direkto
rius Andrius Smitas.

Po laidotuvių didžioji lietuvių 
dalis susirinko į didžiulę miesto 
salę. Čia visi buvo pavaišinti iš 
Lietuvos atvežta duona ir pui
kiais pietumis. Duoną atvežė 
Bematonio brolio sūnaus žmona 
ir jos dukra. Jos abi iš Lietuvos 
atvyko laidotuvių dieną.

t• - * ' • ■-* '' ■ ' - *

Kilęs iš Dzūkijos ■ ‘
Tėvas Bernatonis buvo gimęs 

1914 rugsėjo 16 Mediniškių kai
me, Jiezno valsčiuje, Alytaus 
apskrityje. Buvo pakrikštytas 
Juozo vardu. Augo gausioje 10 
vaikų šeimoje.

Tėvai Juozuką norėjo leisti į 
mokslus, bet jam mokslas nela
bai sekėsi. Laikė egzaminus į' 
gimnaziją, bet neišlaikė. 1930 
jau nebuvo jaunas. Dėl to turėjo 
atsisakyti nuo mokslo Prienuose. 
Už dviejų metų, sulaukęs 18 
metų amžiaus, įstojo į kapucinų 
gimnaziją Plungėje, nes ten ne
toli gyveno jo brolis miškininkas 
Kuliuose. Iš pradžios gimnazijo
je mokėsi kaip ir visi mokiniai, 
gi 1936 rugpjūčio 29 tapo vie
nuoliu kapucinu. Ta proga turėjo 
atsisakyti Juozo vardo ir priimti 
vienuolyno parinktą Alfonso var
dą. 1940baigė gimnaziją, bet eg
zaminus laikė ne Plungėje, o 
Kaune prie Švietimo ministeri
jos.

Pasitraukia į 
Vokietiją

Tais pačiais 1940 metais

centro valdybos iždininką Jbną- 
Vasarį, 979 Proehe Drive, Bar
be rton, Ohio 44203. Tel.216644 
- 7411. Registracijos mokestis 15 
dol. šeimai.

Kambarių kaina 90 dol. savai
tei, maistas 100 dol. asmeniui.

Paskaitoms centro valdyba yra 
gavus eilę žynrių paskaitininkų, 
pvz., dr. vytautą Vardį, dr. An
taną Musteikį, dr. Vytautą .Ma
jauską, dr. Romą Misiūną, Pau
lių Alšėną ir kitus.

Tos savaitės ketvirtadienis 
skirtas organizacijos reikalams 
svarstyti. įvyks ir jaunimo sim
poziumas. Šeštadienį bus kon
certas ir šokiai. Vakarines pro
gramas paruoš atskirų vietovių 
sambūriai. 

birželio mėnesį Lietuvą okupavo 
Sovietų Sąjunga. Tų metų 
rugpjūčio 4 jis slapta perėjo Vo
kietijos sieną ir nuvyko į Miun- 
sterio miestą, kur rugpjūčio 23 
buvo priimtas į kapucinų aukš
tąją mokyklą.

1941 birželio 22 kilo karas tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. 
Ta proga Bematonį ir kitus jo 
draugus lietuvius Eitavičių, 
Gulbiną, Kuncaitį fr Senkų 
uždarė į kalėjimą ir ten išlaikė 
— net 4 savaites.

Išleistas iš kalėjimo, studijas 
tęsė tolikau ir jas baigė 1,944- Į 
kunigus buvo įšventintas prieš 
mokslo baigimą 1943 rugpjūčio 
1 Miunsteryje. . .

Baigus studijas, buvo pasių
stas į kapucinų vienuolyną Main- 
ce. Čia pergyveno didžiuosius 
karo bombardavimus, čia su
laukė ir karo pabaigos. Maincas 
pateko į prancūzų rankas. Gi 
prancūzai norėjo visus 
pabėgėlius grąžinti .į jų laimės 
kraštus. Ir lietuvius norėjo ati
duoti sovietams. Tada Tėv. Ber
natonis persikėlė į Dieburgą, 
kuris buvo amerikiečių zonoje.

Dirbo lietuvių tarpe

Gyvendamas Dieburge, jis 
tuoj įsijungė į darbą lietuviškose 
kolonijose. Pirmiausia dirbo 
Wiesbadene, Darmstadte, Gies- 
sene, Almenfelde, Kaiserslau- 
teme, Babenhausene ir Hanau. 
Hanau lietuvių stovykla tapo jo 
pastovia darboviete.

1950 jis norėjo emigruoti į Ka
nadą, bet tą rudenį buvo paskir
tas lietuvių sielovados vadovu 
vietoje iš emigruojančio kan. F. 
Kapočiaus. Taip jis ir liko Vokie
tijoje.

Sielovados darbe
Sielovados vadovo pareigose 

jis išbuvo iki 1965 metų pabai
gos, kada vyskupu paskyrė dr. 
Praną Brazį, MIC. Būdamas sie
lovados vadovu, jis maždaug su . 
20 kunigų išvystė plačią veiklą. 
Tėv. Bernatonis jiem išrūpino 
atlyginimus iš Vokietijos vysku
pų, išrūpino automobilius, 
dažnai sukviesdavo pas save pa
sitarimams, subuvimams, pokal
biams. Dieburgas pasidarė lietu
viams žinomiausia vieta. Taip 
pat jis rūpinosi ir jaunimo 
auklėjimu, Vasario 16 gimnazija.

Rūpinosi lietuviška 
gimnazija

Kad1 gimnazija persikėlė į 
Huettenfeldą, buvo viens iš tėvo 
Bematonio atsitiktinių nuopel
nų. Važiuodamas pro šalį, pa
stebėjo pilį ir ją rekomendavo 
PLB Vokietijos krašto valdybai. 
Ji ir nusprendė pilį pirkti.

i

Kas aukoja, Lietuvą vaduoja!

Gimnazijos reikalai jam labai 
rūpėjė. 1969 buvo įkurta gimna
zijos kuratorija. Jos nariu pasi- 

• darė tėv. Bernatonis. Kuratori- 
joje jis buvo vienas iš LB atsto
vų. Tom pareigom buvo išrenka
mas kiekvieną kartą iki savo mir
ties. Nuo 1977 birželio 4 jis buvo 
išrinktas į kuratorijos valdybą, 
buvo išrinktas net jos pirminin
ku.

Gimnazijos reikalais porą kar
tų važiavo į Ameriką aukų rinkti. 
Rūpinosi gimnazijos išlaikymu ir 
naujų pastatų statyba. Paskuti
niais metais jis jau nebekalbėda
vo apie lietuvių gimnaziją, bet. 
apie “mano gimnaziją”." .
• Šį Vasario 16-tos gimnazija la
biausiai jo ir pasiges, nes jis buvo 
tikras jos rūpintojėlis.

Tėv. Alfonsas Bernatonis 
buvo malonaus būdo žmogus, vi
sada su šypsena, visiems paslau
gus ir miela?. Atvykęs į Ameriką, 
jis svečiavosi ir Darbininko re
dakcijoje, pasakodamas apie 
gimnazijos vargus. Visada malo
niai sutikdavo keliaujančius per 
Vokietiją lietuvius ir stengdavosi 
jiems padėti.

K.B.L.
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CHICAGOJ DAINAVO GINTARĖ JAUTAKAITĖ

Gintarės Jautakaitės pavardė 
Amerikoje nebuvo girdėta. Tik 
prieš “Margučio” rengtų šios so
listės koncertų ji buvo šiek tiek 
supažindinta su Amerikos lietu
viais.

Ji pati savo muzikinę karjerų 
pradėjo gimtoje Lietuvoje, kur 
ji jau buvo neblogai žinoma. 
Gintarė ne tik dainavo, bet taip 
pat komponavo bei rašė žodžius 
savo kompozicijoms.

Maždaug prieš penkerius me
tus ji dingo iš Lietuvos pa
dangės. Įsimylėjusi į Maskvoje 
dirbusi italų kilmės amerikietį, 
ji už jo ištekėjo ir neužilgo po to 
atvyko gyventi į Amerika. Čia ji 
susilaukė dviejų sūnelių, ku
riems truputį paaugus, vėl 
pradėjo reikštis muzikoje.

Chicagoje gegužės 22 įvykęs 
jos koncertas buvo pirmasis 
Amerikoje. “Margučio” radijo 
programos vedėjas P. Petrulis 
sužinojęs, kur Gintarė gyvena, 
su ja prieš kiek laiko susisiekė ir 
susitarė dėl koncerto. Net 
reikėjo skubiai jį rengti, nes so
listė birželio mėnesį išvyksta 
kartu su visa šeima ilgesniam lai
kui vėl į Maskvų, kur jos vyras 
perkeliamas tarnybos reikalais.

Nežiūrint, kad solistės Jauta
kaitės plavardė nebuvo girdėta, 
jos pasirodymas sutraukė pilnų 
Jaunimo Centro salę plublikos. 
Jos muzika ir dainos skiriasi 
nuo Nelės Paltinienės. Jeigu 
Nelė dairiuoija romantiškus šla
gerius, Gintarės dėmesys kryp
sta į lengvojo roko sritį, kuiji yra 
pasiekusi pažymėtinų rezultatų.

Palyginus neaukšto ūgio ir ne
stambi moteris, turi nuostabių 
gabumų ir ji scenoje jaučiasi kaip 
namuose net ir po ilgokos per
traukos. Ji išskirtinai dainavo tik 
savo pačios kompozicijas, kurių 
daugumai yra parašitisi-ir tekstų 
(išskyrus dvi dainas, kurioms 
žodžiai sukurti Vytauto Skrip- 
kos ir Violetos Palčinskaitės).

Kai kuriems kūriniams ji pati 
ir akomponavo pianinu, pasiro
dydama ir kaip puiki pianistė.

Taip pat muzikinę palydų sudarė 
greitomis sudarytas orkestrėlis 
su kuriuo per savaitę laiko ji ge
rai surepetavo visų programų. 
Štai jos dainų palydovai: Darius 
ir Audrius Polikaičiai, Tomas ir 
Povilas Strolios, Zigmas 
Mikužis. Jie irgi daug prisidėjo 
prie koncerto pasisekimo.

Labai gražiasi nuskambėjo 
daina “Dobilo širdyje”, kuri jau 
buvo pamėgta dar jai gyvenant 
Lietuvoje. Gerokai jautri buvo 
kompozicija pavadinta “Lietu
va”. Šį kūrinį dar ji pakartojo bi- 
sui koncerto pabaigoje. Publikai 
reikalaujant, pabaigai ji be muzi
kinės palydos tarmiškai sutraukė 
lietuvių liaudies dainų, įrodyda
ma,-kad ji turi gerų balsų ir gali 
dainuoti viskų.

Vienų dainų ji paskyrė savo 
tėvams, nes salėje buvo iš Lietu
vos Amerikon paviešėti atvykęs 
jos tėvelis. Prieš atliktų liau
dies dainų ji išreiškė savo padėkų 
gimtajams kraštui pasakydama:

Vilniaus Jaunimo Teatro aktorius ir literatūrinės dalies 
vedėjas Juozas Pocius (d.) per priėmimų Jaunimo Centrė su 
žurnalistu Ed. Šulaičiu.'Nuotr. Z. Degučio

Balys Pavabalys

5lnt nesantaikos kapo 
dilgės rožėmis tapo

Ir iš kur tiek šviesos? ‘Tai ne Stalino saulė 
Spinduliuoja taikos miražu.
‘Tai aušry skaistumu pasipuošus apgaulė. 
JCaip gražu, kaip gražu!

ėjime šaunūs draugai ant nesantaikos kapo, 
Ir paskendo rytuos vakarai.
y et ir blogio imperija pasaka tapo.

‘Kaip gerai, kaip gerai!

Kaip gerai, kad rytietis nei puola, nei grobia,, 
JVors pasiekia net žemės galus!
‘Tik priglaudžia vargšus, tik širdingai apglobia.
‘Toks meilus, toks meilus!

‘Bet kodėl gi tavęs tie stebuklai nepurto?
JVegi visa tai būly juokai?
‘Ar apako jau akys, ar ausys apkurto? 
"$jal ir taip", atsakai.

Lietu.va mane pagimdė, manę 
išaugino. Todėl esu jai' labai 
dėkinga.

Beje, kai kurios dainos, kurios 
parašytos šiame krašte, turi an
glišku tekstų ir jį angliškai jas pa
dainavo, nes naujo krašto, kalbų 
ji jau gerokai yra apvaldžiusi. 
Giįžusi atgal į Amerikų po 4 
metų, ji žrada reikštis ir ameri-.. 
kiečių tarpe, o tam Gintarė turi 
gabumų ir talento.

Kur ji tik bedainuotų, 
linkėkime solistei geros sėkmės. 
0 Chicagos lietuviai jai -yra dė
kingi už turbūt, geriausių kon
certų. šiame sezone. Būtų gera, 
jog anksčiau ar vėliau ir kitų ko
lonoj ų lietuviai galėtųjų išgirsti.
Čia dar reikia pridėti, jog 

prieš koncertų ir po jo nebuvo* 
jokių kalbų iš rengėjų pusės, kas 
yra labai reta mūsų tarpe. Ir pati 
solistė buvo labai santūri ir 
kalbėjo tik tiek, kiek būtinai 
reikėjo. O už jų puikiai “kalbėjo” 
jos muzika, dainos. E. Š. “Chicago Tribūne” paminės 

lietuvius

Dienraštis “Chicago Tribūne” 
rudenį išleis specialių laidų, ku
rioje bus pavaizduotos šiame 
mieste gyvenančios tautinės 

Batuno (Baltic Appeal to the Baiba Rudzitis-Pinnis ir Ivars grupės.
United Nations) organizacija šių 
metų pradžioje išsiuntė savo di
rektorių ir narių delegacijų į 
Ženevų, Šveicarijų, 'kur vyko 
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių 
komisijos posėdžiai.

Delegacijų sudarė: Margers 
Pinnis, Baiba Rudzitis-Pinnis, 
Anne Treimanis ir Ivars Krieva
nis. Jie buvo įpareigoti mėginti 
paveikti komisijos narius pabal
tiečių naudai.

gyvenančios
_ x Dienraščio redakcija 

Krievanis kalbėjo per radijo pro- kreipėsi į Amerikos Lietuvių Ta- 
gramų “Speaking Freely”. Ši- rybų, prašydama talkos ir infor

macijų. Dienraštis įdės paveik- 
slų tautiniuose drabužiuose jau
nos lietuvaitės ir duos aprašymų 
apie pirmų didesnę lietuvių 
grupę, atvykusių į Chicagų. Altas 

‘ tų medžiagų dienraščiui 
parūpins. Nuotraukai parinkta 
lietuvaitė Kristė Augiūtė,. 10 
m. Donelaičio mokyklos
auklėtinė, gražiai pasižyminti 
moksle. Antrininkė bus jos se

nutė.Šios komisijos 44-ta sesija 
posėdžiavo vasario 1 — kovo 11. 
Batuno atstovai Ženevoje buvo 
per antrų posėdžių savaitę — va
sario 8 - 12. Per penkias dienas 
jie susitiko su komisijos 33 na
riais, kuriems išreiškė Pabaltijo 
kraštuose daromas . skriaudas. 
Kiekvienam nariui buvo įduoti 
vokai su informacija.

programa klausoma Šveicarijoje, 
Italijoje ir Prancūzijoje,
Per šiuos susirinkimus gana 

daug buvo diskutuojama apie 
Pabaltijo reikalus. Tai gali būti 
dėl to, kad: 1) laisvas pasaulis pa
skutiniu laiku vis daugiau sužino 
apie Pabaltijo kraustus; 2) prezi
dento Reagano įsakymas JAV de
legacijai Jungtinėe Tautose 
neužmiršti Pabaltijo kraštuose 
žmogaus teisių laužymo; 3) au
gantis nacionalizmas Pabaltijo 
kraštuose. “-^-4

• . ' Okupantų kalėjimų žemėlapis
JAV delegatas Dennis Good- -

man vasario 8 išsireiškė: “Pone Amerikos Lietuvių Taryba iš- 
pirmininke, mes neturime gal- spausdino 6000 kopijų Lietuvos, 
voti, kad tik Afrika, Azija ir Lo
tynų Amerika negali naudotis iš-

Latvijos ir Estijos žemėlapio,'
___ kuriame atžyfhėtps tuose PabaL

sireiskimo laisvėmis. Europoje *’j° kraštuose okupantų bolševi- 
Pabaltijo respublikos — Estija, 
Latvija ir Lietuva tų teisių neturi 
jau 50 metų!”

Batuno delegacija iš Ženevos 
išvyko vasario 12. JAV delegacija 
jai pažadėjo kovoti už Pabal
tiečių teises ir toliau — iki komi
sijos darbų pabaigos.
Amerikos delegacijai padės

lietuvis žurnalistas Narcizas • ŽURNALISTŲ PASITARIMAS CHICAGOJE 
Prielaida. Jau 12 metų kaip N.
Prielaida padeda Batuno delega
cijoms. Jis priklauso prie “NGO” 
the VVorld Fedėracion of Free
Journalists”.

Mano nuomone iš komisijos 
intereso apie Paltijo reikalus, yra 
galimybių, kad šiemet jie bus iš
kelti Jungtinėse Tautose.

Dėl tolimesnių informacijų 
galima kreiptis adresu: Mara

R. K. Vidžiūnienė, Liet. Žurnalistų Sąjungos centro valdybos 
pirmininkė, Žurnalistų susitikime Chicagojc. Salia jos — 
Juozas Žygas. Nuotr. Ed. Šulaičio

Gintarė Jautokaitė — kolaratūrinis sopranas. Nuotr. Eugeni
jaus Butėno • ’ '

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA .

kų įsteigtos koncentracijos sto
vyklos’ir kalėjimai. Pasinaudota 
Avraham Shifrin paskelbtais 
duomenimis. Šio žemėlapio ko
pijų pasiųsta kiekvienam Alto 
skyriui, o Baltimorė užsisakė net 
600. Reikale šis sumažintame 
formate žemėlapis gaunamas

Žurnalistų Sųjungos centro cagų. Ta proga buvo sužauktas 
valdybos pirmininkė Rūta Klevą spaudos darbuotojų pasikalbėji- 
Vidžiūnienė buvo atvykusi į Chi-

Treiinanis, Batun Office Mana- 
gesr, 212 828 - 2237. Adresas: 
United Baltic Appeal, 2789 
Schurz Avė., Bronx, N. Y. 
10465.

Anne L Treimanis

Amer. Liet. Tarybos įstaigoje, ' 
2606 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629.

Pabaltiečių komiteto 
reikalų vedėja

Lįetuvaitė Ginta Palubin
skaitė, parodžiusi gražių iniciaty
vų ir rūpestingų aktyvumų, iš
rinkta būti nauja jungtinio Pa
baltiečių komiteto \Vashingtone 
reikalų vedėja. Šį komitetų suda
ro centrinės lietuvių, estų, latvių 
organizacijos. Lietuviams atsto
vauja Amerikos Lietuvių Tary
ba. Ateinančiais metais, iš eilės 
keičiantis, komitetui vadovaus 
lietuviai, pirmininkaus Amer. 
Liet. Tarybos pirmininkas.

Pokalbis su “Southyvest News 
Herald” redaktoriumi

Didžiausias Chicagoje regio
nalinis laikraštis yra “Southvyest 
News Herald leidžiamas miesto 
pietvakariuose, kur yra daugiau
sia įsikūrusių lietuvių. Jo nauju 
vyriausiu redaktoriumi yra pak
viestas Timothy C. Hadac. Su 
juo Amer. Lietuvių Tarybos 
įstaigoje dirbantis prel. J. Prun- 
skis turėjo ilgesnį pasikalbėjimų, 
aptardamas galimybes tame laik
raštyje teikti informacijas apie 
lietuvius.

mas.. Jis įvyko gegužės 23 “Sek
lyčioje”. Atsilankė apie 20 asme
nų, kurių tarpe buvo ir “Ameri
kos Balso” darbuotojas Vladas 
Būtėnas, anksčiau gyvenęs Chi
cagoje:

Susirinkimo pradžioje buvo 
pagerbtas Juozas Žygas, jo 70 
metų sukakties proga. Jam su
giedota Ilgiausių metų, pakeltos 
šampano taurės.

Apie žurnalistų Sųjungos cen
tro valdybos veiklų pranešimų 
padarė viešnia pirmininkė 
Vidžiūnienė. Iš jos pranešimo 
įdomiausia tai, kad netrukus pa
sirodys naujas “Lietuvių žurnali
sto numeris”.

Kalbėjo ir apie LB skiriamas 
žurnalistikos premijas, kurios 
sukėlė tam tikro nepasitenldni- 

• mo, nes dvejus metus iš eilės jas 
gavo to paties laikraščio atstovai. 
Pirmininkė pabrėžė, kad Sų- 
junga čia ne daug kų gali nulem
ti, nes deleguoja du atstovus, o 
kiti trys atstovai gali viskų pada
ryti, paskirti kam jie nori.

Taip pat informavo ir apie Pre
mijų "šventę, kuri buvo Los An
geles mieste.

Buvo ir diskusijos, buvo ir vie
na kita mintis, kuri buvo de
struktyvi.

Reikia sveikinti susitikimo or
ganizatorius A. Juodvalkį ir J. 
Žygų už šio pokalbio suorgani
zavimų.

Iš vjSur -
— Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademijos nariai ir bendradar
biai yra prašomi pasiųsti savo 
knygas, leidinius, paskaitų ir ar 
veiklos nuotraukas Akademijos 
leidinių parodai Romoje, kuri 
bus atidaryta š.m. spalio 2. Pa
geidaujami leidiniai, kurie buvo 
išleisti ne Akademijos leidyklos. 

’ Siųsti oro paštu Barborai Vileišy- 
tei, Via Antonello de Massina 
36, int.-3, 00147 Roma, Italia. 
.Medžiaga turi pasiekti Romų 
prieš rugsėjo 15.

-— “Volungė”, Toronto lietu
vių choras, šių vasarų su savo va
dove muz. Dalia Viskontiene 
aplanky s Anglijos lietuvius. Lie
pos 25-31 “Volungės” koncertai 
.numatyti Londone, Lietuvių so
dyboje prie Londono, Glasgove, 
Edinburge.

— Linas Kojelis, kaip laivyno 
rezervo karininkas, yra paskirtas 
The Navai Intelligence Quarter- 
ly redaktoriumi. Sis žurnalas 
analizuoja kitų kraštų karines 
doktrinas ir siunčiamas įvairiems 
Amerikos kariniams centrams 
visame pasaulyje. Valstybės de
partamente L. Kojelis eina val
stybės sekretoriaus asistento pa
vaduotojo pareigas ir jo atsako
mybėje yra Amerikos politikos 
pabėgėlių klausimų formavimas. 
Jo žinioje yra penkios tarnybos 
užsienyje, tarp jų — Austrijoje, 
Tailande ir Pakistane.

— Antanina Grigaitytė, su
laukusi 78 m. amžiaus, balandžio 
.23 mirė V. Vokietijoje. Palaidota 
Memmingene. Lietuvoje liko 
•sesuo Marija bei kiti artimieji. 
Grigaity tė buvo giliai tikinti ka
talikė ir tauri lietuvė, remdavo 
bažnytines ir lietuviškas organi
zacijas.

— Lietuvos Laisvės Lygos ra
ginimas š.m. gegužės 22 Lietu
voje minėti 1948 metais įvykusio 
didžiojo išvežimo Sibiran 40-ties 
metų sukaktį buvo išgirstas ir 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos. Apie Lietuvoje planuo
jamų “ty liųjų eisenų” ir pamaldas 
Lietuvos bažnyčiose buvo pain
formuotos amerikiečių žinių 
agentūros. Didiesiems JA V laik
raščiams buvo pasiųstas deporta
cijas nušviečiųs JAV LB Krašto 
valdytuos pirm. Vyt. Volerto laiš
kas. Specialiu Krašto valdybos 
atsišaukimu mūsų spaudoje ir 
per Amerikos Balsų buvo parei
kštas solidarumas su deporstaci- 
jos paminėjimo iniciatoriais Lie
tuvoje.

— Darius Sužiedėlis, Jauni
mo sųjungos pirmininkas, vado
vaus jaunimo simpoziumui 
“Kaip mes galim padėti dabarti
nei Lietuvai” LF Bičiulių studijų 
savaitėje Dainavoje š.m. 
rugpjūčio 20 dienų. Studijų sa
vaitė įvyks rugpjūčio 14-21 die
nomis. Registruotis ir kambarius 
užsisakyti pas Jonų Vasarį, 9/9 
Proehl Drive, Barberton, Ohio 
44203. Telef. (216) 644 - 7411. 
Registracijos mokestis 15 dol.

— Vida Kašubaitė baigė No- 
retheastem Ohio Universities 
College of Medicine, gaudama 
daktarės laipsnį. Akrono univer
sitetas jai taip pat suteikė baka
laurų griežtųjų mokslų srityje. 
Dr. Vida Kašubaitė reziduos 
Evanston, III. Vida yra dr. Ro
mualdo ir Nijolės Kašubų duktė. 
Buvę clevelandiečiai dr: R. ir N. 
Kašubai' dabar gyvena DeKalb, 
III.

Brazilijos ir Bolivijos miškuo
se, abiejose Amazonės upės 
pusėse, šiuo metu dirba šie lie
tuviai misininkai: kun. dr. F. A. 
Bendoraitis — 30 metų, kun. 
prof. Kazys Bėlš-Bėkšta — 30 
metų, seselė Marija Ksavera 
(Emilija Šakėnaitė) — 30 metų. 
Iš Australijos čia atyykęs dr. M. 
Vitas Kiaušas darbuojasi 11 
metų. . ... . - .



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS

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

1988 M KELIONĖS j LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
21 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2

20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija 
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769 
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, lx*ningradė 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu j Helsinki, Helsinky 1

Monografija apie dail. Adal
bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimą 
rašo Feliksas Andriūnas, artimai 
dailininką pažinęs, cituojami lie
tuvių diplomatų atsiliepimai, jo 
kūrybą aptaria Paulius Jurkus. 
Įdėta 23 spalvotos reprodukcijos 
ir daug nespalvotų reprodukci
jų, Įvairių paveikslų ir piešinių. 
Albumas. turi 156 puslapius į- 
rištas 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, 
į lietuvių kalbą išvertė irgi 
žymus poetas Henrikas Nagys. 
Iliustravo irgi žymus lietuvių 
grafikas Telesforas Valius. Dalis 
iliustracijų yra medžio raižiniai. 
Kaina — 12 dol.

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

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

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

BARK BV mfill 
Pastoge pairi bath muŲs 

Fast, UMiuenient.priu(ite, sofe,free! 
Thot's uuhat BfllIKilMi BY-fflfillis 
Graliai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savings

S
 Bank būdu. Ar jums ralkia pinigus padėti j ban

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bot 
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavąs, bankas tuoj j* 

' > x traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užiikrlnl- 
flu** i“** 

Z į A* procesus,
123 W i<id4iamua (Matymų. \ t

bei lengvo taupymo bū- .♦ 

do per paštą skambinkit kir. 
Donahue 266-2500

arba rašykit paduotai adresais.

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

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

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

JDOMŪS 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.¥.11207. * ,

SVARBŪS KOMPLEKTAI
Juozo Brazaičio Raštai. Reda

gavo A. Skrupskelienė ir Č. 
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.

C1»CL£ CMFICI

i South Boston < 
'Savings Bank!

TN£ L£AD£JT

AU HED W. AACM8ALD PfičSlOtN 1

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

NAUJOS KNYGŲ LAIDOS
J 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
® PHARMACY

Wm. Anastad, B. S.
77-01 JAMAICA AVENŲE

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

WE DELJVER

296-4130

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

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.* 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynių vyrų krepšinio B klasės 
laimėtojai — Cicero “Ateitis” krepšininkai po finalo Chicagos
žaidynės. Nuotr. Ed. Šulaičio

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

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.; Samogitiaby Ch. 
T. Pichel, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; ’When the Soviets

Came... by R. Raid, 12 dol.; Lit
huania Minor by M. Brakas, 10 
dėl.; 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.

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.

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. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

Lietuva 10d., Maskva 1 1 ' ,,z\TA 1 d., Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31.
N.Y. $2,085.00; Ch.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. IŠPARDUOTA hieago $2,125.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00

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

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 70 milijonų dolerių
KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty Indėliai, Išduodami Mo- 

ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai:

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SASKAiTA cEDEpAl nĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet. VAcnir

Anie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausio. InformacIJoa.



ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ . 
SPORTO ŽAIDYNĖS CHICAGOJE

Gegužės 14 - 15 Chicagoje 
buvo pravestos Š. Amerikos lie
tuvių sporto žaidynės salės spor
to šakose. Čia buvo varžomasi 
krepšinyje, tinklinyje, ledo ritu
lyje, kėgjiavime ir šachmatuose. 
Iš viso susirinko apie 400 sporti
ninkų, kurie atstovavo 16 sporto 
klubų, išstačiusių 39 komandas.

Krepšinis
Tai buvo 36-sios iš eilės pa

našios apimties varžybos, kurias 
kas metai rengia S. Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjunga. Šių žaidynių garbės ko
mitetą sudarė: Lietuvos gen. 
konsulas V. Kleiza, dr. P. Kisie

Šių mėty liepos 24 dieną, sueina 5 metai kaip 
netekome savo brangaus vyro, tėvo, sūnaus, brolio—

A. A.

ANTANO

IVAŠKOS 

Visus, kurie jį pažino, prašome prisiminti A. A. 
Antena maldose.

Šeima rinksimės Šv. Mišioms už jo vėlę šešta i- 
dienj, liepos 23 d. 5 vai. vakare, Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos vienuolyno koplyčioje, Putname.

Su giliu liūdesiu vėl išgyvename tą dieną ir visas 
ją sekusias, kurių skausmą palengvino Dievas ir Jūs, 
mūsų artimieji ir draugai.

Su dėkingumu ir meile,

Gintarė, Ritone, Tomas, Paulius, Gailė;
Povilas Ivaška,
Teresė Landsbergienė su šeima,
Irena Banaitienė ir Donatas

PADĖKA
Mano mylimas vyras 

A. A.
PRANAS GAGAS

po ilgos ir sunkios ligos 1988 m. birželio 2 d. iškeliavo 
j Amžinybę. Buvo pašarvotas Marytės Shalins šerme
ninėje.

Noriu širdingai padėkoti visiems užprašiusiems 
šv. mišias, puošusiems jo karstą gėlėmis ir visiems, 
atsilankiusiems j koplyčią. Ypatinga padėka Marytei 
Šalinskienei už malonų ir rūpestingą patarnavimą.

Nuliūdime likusi žmona 
ir sūnus su šeima

PADĖKA 
A.A.

ANTANAS REVENTAS
mirė 1988 m. gegužės 11d. Gulfport, Floridoje. Palai
dotas Cypress Mills kapinėse iš Apreiškimo 
Bažnyčios Brooklyne.

Mūsų gili padėka vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, už 
aukotas gedulingas mišias, asistuojant Tėv. Antanui 
Prakapui, OFM, ir kun. Jonui Pakalniškiui, Apreiškimo 
parapijos klebonui. Dėkojame kun. J. Pakalniškiui už 
sukalbėtą rožančių Ir palydėjimą J amžino poilsio vie
tą.

Ačlų visiems dalyvavusiems laidotuvėse, atsi
sveikinime koplyčioje Ir parelškuslems užuojautą 
žodžiu, raštu ir per spaudą.

Dėkojame lietuviams Pranciškonams, velionio 
draugams Ir pažįstamiems už paaukotas mišias, atsių
stas gėles Ir kitas aukas jo atminimui New Yorke Ir 
Floridoje.

Nuoširdi padėka agronomui Vaclovui Butkiul už 
jautrų atsisveikinimą koplyčioje Ir visiems šauliams, 
pagerbusiems velionį.

Dėkojame Tėvui Petrui Banlūnul Ir Pauliui Jurkui 
už parašytą nekrologą, laidotuvių direktorei Marytei 
Šalinskienei už rūpestingą patarnavimą.

Ypatinga padėka priklauso kun. Viktorui Da- 
bušlul, globojusiam mane sunkiausiu momentu — 
mano vyro gyvybei užgęsus.

Žmona Bronė, 
sūnūs Algirdas, Ričardas ir Jonas 
su šeimomis

lius, dr. F. Kaunas, B. Vin- 
dašienė, dr. L. Kriaučeliūnas, S. 
Belzekas, M. Marcinkienė ir 
ŠALFASS centro valdybos 
pirm. V.‘Adamkus. Žaidynių or
ganizacinio komiteto pirminin
kais buvo R. Dirvonis ir R. 
Puodžiūnas.

Didžiausią komandų skaičių 
— 19 sutraukė vyrų krepšinio 
varžybos. Buvo varžytasi dviejo
se klasėse A (stipresniųjų) ir B 
(silpnesniųjų). Tačiau tas ne
reiškė, kad visos A klasės koman
dos buvo stipresnės už kai kurias 
B klasės komandas.

Vyrų A klasėje I vietą laimėjo 
Chicagos “Lituanica” kuri 

A. A.
ILDEFONSUI KRASAUSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Eleną, dukrą 
Gražiną ir jos šeimą ir kartu liūdime.

LB Cape Cod apylinkės 
valdyba ir nariai

A. A.
ADOLFUI DIMUI 

mirus, trokštame ištvermės didžios nelaimės ištiktai 
jo sielvartaujančiai žmonai ir artimiesiems.

Valerija ir Bronius Nemickai

A. A.
ADOLFUI DIMUI

mirus, jo žmoną dr. Stefą Dimienę, mūsų mielą bičiulę, 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Antanina Reivytienė 
Paulius Jurkus

A. A.
ADOLFUI DIMUI

mirus, žmonai dr. Stefanijai Dimienei, giminėms Lietu
voje ir išeivijoje, o taip pat visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Ona ir Kęstutis Miklai

A. A.
ADOLFUI DIMUI

mirus, jo žmonai dr. Stefai Dimienei giliausią užuojau
tą reiškia

Jurgis ir Feliksas Zabelskiai

Tauriam Žemaičių Žemės sūnui
A. A.

ADOLFUI DIMUI 
mirus, žmoną Stefaniją ir visus gimines Lietuvoje ir 
užsienyje giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučia

Jadvyga ir Robertas Tinfo 
Vytautas Banelis

baigmėje kiek netikėtai įveikė 
Detroito “Kovą” 61-60 (20-30). 
Laimėtojams pergalę atnešė tik 
paskutinėse sekundėse įmestas 
krepšys; šiaip jau ilgesnį rungty
nių laiką, net gana dideliu skirtu
mu vedė detroitiečiai.

Vyrų B klasėje be didesnio 
vargo laimėjo Cicero “Ateitis”, 
visas penkias rungtynes 
kurnėjusi lengvai — 20 ar dau
giau taškų skirtumu. Baigmėje

1 ciceriečiai nugalėjo “Lituanica” 
II 60-40 (41-19).

Kitos sporto šakos
Jaunių A klasėje pirmaisiais 

buvo Chicagos “Neris”, o B 
klasėje — Hamiltono “Kovas”. 
Hamiltoniečiai laimėjo ir ledo ri
tulį, o kėgliavime geriausiai pasi
rodė Toronto atstovai. Šachma
tuose pirmą vietą nusinešė Ka
zys Jakštas iš Chicagos, o antrąją 
Arūnas Simonaitis iš New Yorko.

Vyrų tinklinyje pergalę šventė 
Chicagos “Neris”, Clevelando 

“Žaibas” buvo antras. Moterų 
tinklinį laimėjo Cicero “Vėtra”.

Didžiausia žaidynių atrakcija 
buvo pasaulinio garso krepšinin
ko, mūsų tautiečio Arvydo Sabo
nio pasirodymas. Jį čia rengėjai 
pakvietė kartu su jo gydytoju dr. 
K. Vitkumi, atlydėjusiu Sabonį 
gydymui į JAV. Šiuo metu jie 
gyvena Portlande, Oregone, iš 
kur atskrido į Chicagą.

A. Sabonis dalyvavo žaidynių 
pobūvyje šeštadienio vakare 
Jaunimo Centre. Ten buvo ir ofi
cialioji dalis, kurią atidarė V. 
Adamkus, pristatęs A. Sabonį, 
dr. K. Vitkų ir Lietuvos krepši
nio tėvu vadinamą — dr. K. Sa
vicką iš Chicagos. Jie čia visi tarė 

■ žodžius, prisimindami ir prieš 50 
metų vykusią I Lietuvos Tautinę 
Olimpiadą Kaune. Buvęs ŠAL
FASS centro valdybos pirm. P. 
Berneckas iš Toronto garbės 
svečiams įteikė istorinę lietuvių 
sporto veiklos išeivijoje pa
minėjimui išleistą knygą. A. Sa

bonis atsakinėjo į publikos iškel
tus klausimus, o vėliau — pri
vačiai daug su kuo kalbėjosi, 
davė autografus, bendrai foto
grafavosi. Jaunimui, kuris tik 
iš amerikiečių bei kanadiečių 
spaudos buvo apie jį girdėję, 
asmeniškas susitikimas, tikriau
sia, liks kaip geriausias šių žaidy
nių prisiminimas.

Sekmadienį A. Sabonis trum
pai dalyvavo pokylyje dėl tauti
nių šokių šventės parėmimo Jau
nimo Centre, o tuojau turėjo 
skubėti į Bogan vid. mokyklos 
salę bąigminiam krepšinio susiti
kimui. Nors ir pavėlavęs tačiau 
suskubo į “Lituanica” — “Ko-

ST, PETERSBURGO SAULĖS 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS ŠVENTĖ

Saulės lituanistinė mokykla 
balandžio 23 šventė dešimties 
metų jubiliejų. Apie 100 svečių, 
vaikų ir tėvelių susirinko St. Pe- 
tersburgo lietuvių klube penktą 
valandą po pietų.

Programą atidarė mokyklos 
vedėja Aurelija Zalnieriūnaitė- 
Robertson. Kun. dr. Algirdas 
Jurėnas sukalbėjo maldelę. Mo
kytoja Rita Durickaitė-Moore 
kalbėjo apie mokyklos dabartinę 
veiklą, o Veronika Kulbokienė, 
mokyklos steigėja, pasidalino 
savo prisiminimais iš mokyklos 
pirmųjų metų.

Toliau mokiniai pasirodė su 
savo eilėraščiais ir trumpu vaidi
nimu “Kiškis ir ežys”. Šiuo laiku 
mokyklėlę lanko keturi moki
niai: Raminta Moore (4 skyrius), 
Julius ir Mykolas Degėsiai ir 
Viktorija Krulikaitė (visi prieš
mokyklinio skyriaus).

Po trumpos pertraukos pasi
rodė SPIFFS — St. Petersburg 
International Folk Fair Society. 
Jie dainavo ir šoko kokią valandą 
dainas ir šokius visų keturių pa
saulio kampų tautų. Jų tarpe da
lyvavo ir mokytoja Aurelija Ro- 
bertson, kuri juos išmokė dai
nuoti “Lietuva brangi” ir šokti 
“Vėdarą”. Atrodė, kad publikai 
jų įvairi ir spalvinga programa 
labai patiko.

Tautinės Sąjungos skyrius
Liet. Tautinės Sąjungos sky

riaus susirinkimas įvyko birželio 
18 Liet. Piliečių draugijos patal
pose. Išklausyti pranešimai apie 
Floridoje vykusį sąjungos seimą, 
į skyrių priimti keturi narni na
riai, kurių trys yra vidurirfiosios 
kartos atstovai. Buvo iškeltas su
manymas išleisti skyriaus me
traštį. Reikalą išsiaiškinti suda
ryta ir komisija, į kurią įeina: Al
girdas Budreckis, Edmundas Ci
bas, Aleksandras Griauzdė, 
Aleksandras Lileikis ir Juozas 
Vaičjurgis. Šis skyrius yra bene 
vienintelė lietuvių organizacija 
Bostone, kurios narių skaičius 
nuolat auga, įstoja j ją ir viduri 
niosios kartos atstovai.

Dr. Saulius Cibas
Dr. Saulius Ė. Cibas šiuo 

metu dirba patologijos departa
mente Brigham and VVomen’s li
goninėje Bostone ir dėsto Har
vardo universiteto medicinos fa
kultete. Nuo liepos 1 jis paskir
tas cytologijos skyriaus direkto
riumi patologijos departamente.

Apie savo tyrimus jis yra pa
daręs pranešimus medikų su
važiavime Atlantoje. New Or- 
leans, VVashingtone, San Franci- 
sco, New Yorke ir kitur.

Kaip žinome, jis yra ir puikus 
pianistas, dažnai akomponuoja 
lietuviškuose koncertuose.

vas” rungtynių II kėlinį.
Pasibaigus šioms rungtynėms, 

į publiką ir žaidėjus prabilo V. 
Adamkus, kuris pakvietė A. Sa
bonį įteikti laimėtojams dova
nas. Šis tai sugebančiai atliko, 
na, po to — vėl buvo autografų 
pasirašymas, fotografavimas bei 
pokalbiai.
* Beje, A. Sabonis tikisi po 
olimpinių žaidimų atvykti ilge
sniam laikui į JAV ir čia turi vil
ties žaisti už Portlando “Trail 
Blazers” profesionalų komandą, 
kuri dabar jį ir dr. K. Vitkų pas 
save globoja, o patį A. Sabonį — 
nemokamai gydo.

Ed.Šulaitis

Toliau buvo šaltas Bufetas, ku
ris buvo suneštas ir paaukotas 
ponių ir laimės šulinys.

Mokyklos tėvų komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie padėjo suorganizuoti šį vaka
rą ir aukojo savo brangų laiką. 
Taip pat didelis ačiū visiems, ku
rie taip dosniai paaukojo mokyk- 
lai, ypač St. Petersburgo Lietu
vių Bendruomenei, Lietuvių 
klubui ir Kasai. Jūsų aukos pade
da išlaikyti mūsų mokyklą.

Tikėkimės, kad ateinančiais 
metais visi apylinkės tėveliai nu
tars įsijungti į mūsų moky klos 
šeimynėlę, atsiųsdami savo vai
kus į lituanistinę mokyklą — pra
turtinti jų lietuvybės lobį.

Kristina Sabalytė Krulikienė

Tautinių šokių grupė
Į VIII tautinių šokių šventę 

Hamiltone iš Bostono buvo iš
vykę lietuvių taurinių šokių 
sambūris, įkurtas Onos I Vit
kienės prieš 50 metų, dabar va
dovaujamas Gedimino Ivaškos, 
ir Sukūrio veteranų vienetas. 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūris yra seniausia lietuvių 
tautinių šokių grupė Amerikoje. 
Ji nepraleido nė vienos tautinių 
šokių šventės.

Nauja LB valdyba 
Brocktone

Liet. Bendruomenės Brockto- 
no apylinkė savo metiniame su
sirinkime išrinko naują valdybą, 
kuri pareigomis taip pasiskirstė: 
Stasys Eiva — pirmininkas, Po
vilas Stabinš — pirmasis vicepir
mininkas, Vaclovas Senūta — 
antrasis vicepirmininkas ir atsto
vas į Brocktono Lietuvių Tary bą. 
Liuda Šukienė — sekretorė. An
tanas Šeduikis — iždininkas .ir 
lietuviškos spaudos platintojas.

renginiai

Rugsėjo 25 d. 3 v. popiet — 
Laisvės 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 
sky riaus valdy ba.

1989 balandžio 23 — Šv Pe
tro lietuvių parapijos So. Bosto- 
nemetinis banketas Lantana re
storane Randolphe.

— Tautos Fondo Ohio atsto
vybės popietė Clevelando Lie
tuvių Namuose rengiama 
rugsėjo 11.

— Apolonija Valeikaitė, jau 
kelis dešimtmečius dirbanti 
Peru misijose, kovo 19 atšventė 
vienuoliško gyvenimo auksinį 
jubiliejų. Sostinėje Limoje trys 
kunigai aukojo mišias. Jos buvu
sios auklėtinės suruošė gausias 
vaišes. Svečių buvo pilna salė. 
Seselės Apolonijos Valeikaitės 
adresas: C. Martires dėl Petro- 
leo 340, Reguena, Peru, S. A.
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Vaizdajuostė apie demonstra
cijas Vilniuje bus rodoma liepos 
28, ketvirtadienį, 7:30 vtv. 
Kultūros Židinyje. Kaip spauda 
skelbė, Lietuvoje liepos 9 įvyko 
didelės demonstracijos Vilniuje, 
Vingio parke. Dalyvavo 100,000 
minia su lietuviškomis vėliavo
mis, su plakatais, kurie reikalavo 
laisvės Lietuvai. Demonstracijas 
vaizdajuostėje nufilmavo tuo 
metu Lietuvoje besilankąs Juo
zas Bružas ir laimingai atvežė į 
Ameriką. Vaizdajuostė gerai pa
gaminta ir visiems padaro didelį 
įspūdį. Demonstravimą organi
zuoja ir visus atsilankyti kviečia 
LB New Yorko apygardos valdy- ‘ 
ba. Liepos 29 penktadienį 7 v. 
vakare, vaizdajuostė bus rodoma 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
Manhattanne, N.Y.

Apreiškimo parapijos ge
gužinė — piknikas bus rug
pjūčio 7, sekmadienį, Kultū
ros Židinio kieme ir salėse. 
Pradžia 1 vai. popiet. Anksčiau 
metinė gegužinė buvo rengiama 
vokiečių Plattdeutsche parke, 
bet ten pakėlė nuomos kainas, 
tada ten rengti pasidarė ne
beįmanoma. Jau praeitais metais 
metinė gegužinė buvo surengta 
Kultūros Židinyje ir praėjo sėk
mingai. Ir šiemet laukiama daug 
svečių. Veiks valgių, gėrimų bu
fetas, bus įvairių loterijų. Visi 
galės pabendrauti lietuviškoje 
nuotaikoje. Visus atsilankyti 
kviečia parapijos kunigai ir para
pijos taryba.

Norintieji paremti Apreiški
mo parapijos gegužinės loterijas 
— laimėjimus dovanomis (fan
tais), prašomi jas atnešti į parapi
jos raštinę, tiesiog į gegužinę — 
pikniką ar pranešti Pranutei 
Ąžuolienei, tel. 296 - 1205.

Apreiškimo parapijos geguži
nėje rugpjūčio 7 d. 3 v. popiet 
Kultūros Židinio salėje bus rodo
mi naujai pagaminti paskutinių 
pavergtoje Lietuvoje įvykių — 
demonstracijų filmai.

Prel. Jonas Balkūnas, persi
keldamas iš St. Petersburg, Fla., 
į Matulaičio namus, Putnam, 
Conn., atsiuntė 100 dol. auką 
spaudai paremti. Geradariui ad
ministracija dėkoja ir linki viso
keriopos sėkmės. Prelato naujas 
adresas: Matulaitis Home, Put
nam, Conn. 06260.

Minint dešimtmetį nuo a. a. 
Kazimiero Barausko mirties, lie
pos 17 buvo aukojamos mišios 
lietuvių pranciškonų koplyčioje. 
Šeima nuoširdžiai dėkoja vi
siems į mišias atsilankiusiems.

Kun. Viktorui Dabušiui St. 
Petersburge,Fla., padaryta šir
dies operacija.

Laisvės Žiburio radijo valan
da, vadovaujama Romo Kezio, 
liepos 24, sekmadienį, perdavė 
įspūdingą naujojo kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus pamokslą ir 
ištrauką iš didžiojo mitingo, ku
ris buvo liepos 9 Vilniuje. Buvo 
perduota, kaip minia gieda Lie
tuvos himną, ir paskui šaukia: 
Lietuva, Lietuva. Radijo klausy
tojams tai padarė nepaprastą 
įspūdį.

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, nuo rugpjūčio 1 iki 16 ato
stogaus pranciškonų vasar
vietėje Kennebunkporte, Mai
ne. Tėv. T. Žiūraitis gyvena do
mininkonų vienuolyne Wa- 
shingtone. Iš ten jis lanko lietu
viškas parapijas, pravesdamas 
misijas bei rekolekcijas.

Aleksandras ir Irena Vakse- 
liai yra išvykę atostogauti į pran
ciškonų vasarvietę Kennebunk
porte, Maine.

Antanas ir Aušra Sabaliai su 
sūnumi Pauliumi yra išvykę ato
stogauti į Sunny Hills, kur turi 
savo namus. Atostogose išbus 
keturias savaites.

Dail. Juozo Bagdono akvare
lių paroda bus spalio 8 ir 9 
Kultūros Židinyje. Bus išstatyta 
apie 50 realistinio stiliaus akva
relių. Parodą rengia LMK Fede
racijos New Yorko klubas.

Alfonsas Samušis, Kario žur
nalo administratorius ir Apreiš
kimo parapijos tarybos pirminin
kas, liepos mėnesio pradžioje 
buvo išvykęs į Vokietiją aplanky
ti savo dukros, kuri ten gyvena.

Jonas Pašukoms, kuris buvo 
sunkiai susirgęs ir kuriam buvo 
padaryta didelė vidaus operaci
ja, prieš porą savaičių išėjo iš li
goninės ir dabar stiprėja namuo
se.

Paieškoma Antano Vaičiu
laičio knyga “Italijos vaizdai”. 
Knyga išleista apie 1950 metus 
Ventos leidyklos Vokietijoje. 
Buvo premijuota Liet. Rašytojų 
Draugijos premija. Kas turėtų ir 
galėtų padovanoti, prašom siųsti 
Darbininko radakcijai.

Vladas Umbrazas mirė liepos 
20 ligoninėje. Buvo pašarvotas 
M. Shalins šermeninėje. Palai
dotas iš V. Atsimainymo parapi
jos bažnyčios liepos 25 Cypress 
Hills kapinėse. Liko dukra Nas- 
tutė Umbrazaitė, sesuo Eleono
ra Minelga, pusseserė Stefanija 
Rudokienė Chicagoje, Lietuvoje 
liko du pusbroliai Juozas ir Va
cys. Velionis buvo gimęs Chica
goje, užaugęs Lietuvoje, veikė 
Lietuvos vyčių organizacijoje, 
lankė lietuviškus renginius.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS - KASMETINĖ GEGUŽINĖ
1988 m. rugpjūčio 7 d. 

Kultūros Židinyje (kieme Ir salėse) 
Pradžia 1 vai. p. p.

Veiks valgių, gėrimų bufetas. Bus loterija, daug Įvairių 
laimėjimų, smagus pabendravimas su lietuviškomis 
dainomis ir muzika.

Visas šios gegužinės pelnas — 
bažnyčios vargonų atnaujinimui

Visus atsilankyti kviečia
PARAPIJOS KUNIGAI IR TARYBA

Rasa Razgaitienė, Ąmericans 
for Due Process koordinatorė, 
buvo nuvykusi į Daytona 
Beach, Floridą, kur pasakė pa
grindinę kalbą birželio trėmimų 
minėjime. Ta pačia proga ji in
formavo apie OSI. Minėjimą 
rengė Daytonos Lietuvių Klu
bas, kuriam pirmininkauja Jonas 
Daugėla.

Dariaus Razgaičio ir Rūtos 
Siminkaitės pirmoji komunija 
įvyko Apreiškimo bažnyčioje 
birželio'5. Susitaikymo ir komu
nijos apeigas atliko parapijos kle
bonas kun. Jonas Pakalniškis 
mišių metu.

Apreiškimo parapijoje Mari
jos metai bus pagarbiai uždary ti 
su iškilmingom ceremonijom 
rugsėjo 14, sekmadienį, 4:30 vai. 
popiet. Tai bus gal vienintelis 
lietuviškas paminėjimas Marijos 
garbei Nevv Yorke ir jo apy
linkėse. Visi lietuviai ir jų drau
gai nuoširdžiai kviečiami pa
gerbti Mariją su procesija ir 
specialia muzika. Po to bus Vigi
lijos mišios, kurios atliks kitos 
dienos — Žolinės mišių išklausy
mo pareigą. Bus svečias pamok
slininkas.

Adolfas Dimas, sirguliavęs 
keletą metų, mirė liepos 15 va
kare savo namuose. Buvo palai
dotas liepos 18 Cypress Hills ka
pinėse. Liko žmona dr. Stefa Di- 
mienė. Plačiau apie velionio 
veiklą bus parašyta kitame Dar
bininko numeryje.

A. a. Barboros Darlys atmini
mui laidotuvių metu Tautos 
Fondui paaukojo: po 25 dol. — 
dr. D. ir G. Krivickai, Povilas 
Labanauskas, dr. A. L. Flateriai, 
dr. B. ir A. Zalubai; 20 dol. Mar
garita Samatienė. Už aukas Tau
tos Fondo administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G. T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8809/F rugpjūčio 15 - 31 d. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami 
galėsite apžiūrėti Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
taip pat praleis 3 dienas Olandi
joje. vietų skaičius ribota^. 
Kreiptis: 10401 S. Roberts Roaij, 
Palos Hills, IL 60465. Tel. (312) 
430 7272.

f >
—Ieškomas Steponaitis Juo

zas — Jono, gimęs 1923 Jurbar
ko raj., Girdžių paštas, Nauji
ninkų kaimas. Ieško sesuo Anelė 
Steponaitytė-Tautkienė. Atsi
liepti adresu: Vytautas Mildažiu, 
1115 Meadovv Lark Dr., Balti- 
more, M D 21227.

— Ieškomi Stasys Stanonis ar 
sūnus Henrikas, arba žmona Ja- 
kelina. Turėtų gyventi New Yor
ke, gal net Woodhavene. Yra 
gautas laiškas iš Lietuvos nuo se
sers Taujenienės Elenos iš Vil
niaus. Jei kas žinotų, prašom 
skambinti 718 441 - 7080 arba 
pranešti Darbininko redakcijai

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

HIRING! Federal govem- 
ment jobs in your area and over- 
seas. Many immediate openings 
vvithout vvaiting list or tęst 
$15.000 to $68,000. Phone call 
refundable. 602 838 - 8885. Ext. 
6057.

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

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

Dr. Konstancija Paprockaitė- 
Simaitienė yra paruošusi spau
dai savo prisiminimų knygą apie 
daktarės darbą New Yorko ligo
ninėse. Tai yra lengvi ir nuota- 
kingi pasakojimai apie ligonines, 
pacientus, daktarus ir jų proble
mas. Dalis tų jos prisiminimų 
buvo spausdinti Drauge. Jie 
buvo pavadinti “Moteris balta
me chalate”. Tokiu pat pavadini
mu bus išleista ir knyga. Joje bus 
sudėta dar gana daug niekur ne
skelbtų prisiminimų. Įdomiau
sia tai, kad, pasinaudodami 
Draugo dienraštyje paskelbtais 
jos prisiminimais, italai išvertė į 
italų kalbą ir išleido atskira kny
ga Una Donna in camice bian- 
co”. Išvertė Fridą Volani Ber- 
nardelli. Išleista 1987 m. Išleista 
Pavoniana-Brescia mieste. Kny
ga turi 107 puslapius. Jo vienas 
egzempliorius yra pasiekęs ir 
Darbininko redakciją. Knyga 
buvo italų spaudos palankiai su
tikta, ir gana greit plačiai paskli
do.

A. a. Adolfo Dimo prisimini
mui Tautos Fondui aukojo: 50 
dol. — dr. Albina ir Antanas 
Didžiuliai, 40 dol. P. ir S. Le- 
veckiai; po 25 dol. — Genovaitė 
Meiliūnienė, Br. ir A. Sutkaį, A. 
ir St. Steigvilai; 20 dol. Salomėja
Narkeliūnaitė, po 10 dol. Kazys 
Bačauskas, H. ir E. Andruška, 
J. Zabelskis; Stasys Ciapas — 5 
dol. Už aukas Tautos Fondo ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsių

sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — D. Skučas, Fairfax, 
VA.

Po 15 dol. —A. Belazaras, So. 
Windsor, Conn., prel. V. Ba
lčiūnas, Thompson, Conn., J. 
Bakšys, So. Boston, Mass., A. 
Pietaris, Keamy, N:J.

Po 10 dol. — B. Galinis, Nor- 
well, Mass., Mr. ir Mrs. Berno
tas, Brighton, Mass., K. Kaspa- 
jiūnas, Elizabeth, N.J. , J. Da- 
miliauskas, Stamford, Conn., A. 
Zdanys, Nevvirigton, Conn., 
A.Koncė, VVoodhaven, N.Y., 
kun. J. Svirskas, North Ando- 
ver, Mass., E. Scenna, Lexing- 
ton,Mass., P. Šlapelis, Com- 
mack, N.Y., M. Jasėnas, Jackson 
Hts.,N.Y., A. Knasas, Quincy, 
Mass., A. Kamantauskas, So. 
Boston, Mass., P.Ambraziejus, 
N. Falmouth, Mass., K. Simana-

VERT1NGA POEZIJOS 
KNYGA

Darbininko administracija 
savo knygų sandėliuose rado dar 
kelioliką egzempliorių poezijos 
knygos “Neparašyti laiškai”. 
Knygos autorius Mykolas Viltis, 
buvęs laisvės kovotojas.

Visa eilėraščių knyga ir skiria
ma anai laisvės kovų epochai. 
Nežinomas autorius sugebėjo 
eilėraščius persiųsti į Ameriką ir 
1966 juos “Į Laisvę Fondas” iš
leido atskira knyga, kuri buvo 
spaudos labai palankiai įvertinta.

Prof. Juozas Brazaitis apie ją 
rašė: Tai dvasinis herojizmas, 
artėjantis į šventumą ir juo 
šviečiantis kartų kartom. Gilus 
pergyvenimas, atotrauka į ben
dresnę nuskaidrintą plotmę iki 
aukščiausio pakilimo pabaigoje 
—tokia struktūra yra daugelio 
eilėraščių. Ir čia yra autoriaus 
poetinė jėga.

Manau, tai naujas indėlis į 
mūsų poeziją. Indėlis, kuris pra
plečia, papildo naujom temom, 
naujais pergyvenimais — tokiais 
aktualiais kaip tik šiais metais, 
minint 1941 metų tautos sukili
mo ir rezistencijos 25 metų su
kaktį.”

Knyga .gaunama Darbininko 
administracijoje. Jos kaina — 3 
dol.

Kazys Jakštas, laimėjęs I-mąvietą Š. Amerikos lietuvių žaidy
nių šachmatų varžybose Chicagoje. Kairėje — antruoju likęs 
A. Simonaitis iš New Yorko. toliau — A. Staknys, raip pat iš 
Nevv Yorko. Nuotr. Ed. Šulaičio

DARNUS SUKAKTUVINIS AKORDAS

Šių metų liepos mėn. 16 d. 
muzikas-vargonų virtuozas Jo
nas Žukas ir jo žmona Elena, gy
veną New Yorko mieste, VVood- 
haveno dalyje, atšventė savo 
penkiasdešimtąją vedybinę su
kaktį.

Tai garbingai sukakčiai 
atžymėti, sukaktuvininkų sūnūs 
dr. Jonas A. Žukas ir jo žmona 
Ann, kitą dieną liepos 17, ištai
gingoje Le Cordon Bleu pokylių 
salėje suarengė jubiliatams pa
gerbti vaišes.

Jubiliatus Joną ir Eleną Žukus 
pasveikinti ir juos pagerbti susi

vičius, Marstons Mills, Mass., 
M. Akelis, St. Petersburg, Fla., 
J. Duoba, Norvvood, Mass., Ch. 
Krosna, Boston, Mass., H. Stra- 
sevičius, Chicago, Ilk, M. Na- 
gys, Lemont, Ilk, R. Roberto, 
Westboro, Mass., V. Rastonis, 
Marstons Mills, Mass., B. Kara- 
skaVDelran, N.J., A. Rubond, 
V5rth Haledon, N.J.,V. Berzin- 
skas, E. Falmouth, Mass., K. 
Šidlauskas, So. Boston, Mass., 
V. Kvetkus, Invesmess, Fla., E. 
Balkus, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Yurkštas, Brockton, 
Mass., S. Marcinkevičius, 
Shrewsbury, Mass., F. Petrau
skas, Syracuse, N.Y., L. Staške
vičius, Bronx, N.Y., P.Turulis, 
Willoughby, Ohio, Jesuit Fat- 
hers, Cleveland, Ohio, J. Stra
zdas', Sunny Hills, Fla., F. Lik
torius, Ft. Lauderdale, Fla., J. 
Gaidis, Worcester, Mass., D. 
Budrys, Hopkinton, Mass., B. 
Liaudanskis, Detroit Mich., J. 
Radas, Livonia, Mich., R. Stir- 
bys, Philadelphia,Pa., H. Mi- 
sliauskas, Media, Pa., M. Grigo- 
ravičius, Belleville. Ilk, A.But
kus, Chicago, 111., V. Sakalau
skas, Costa Mėsa, Calif., R. 
Latvėnas, Culver City, Calif., A. 
Staknis, Stuart, Fla., A. Grinis, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Pakštys, VVestvyood, Mass., W. 
Kamantauskas, Norvvood, 
Mass., B. Stundis, Seminole, 
Fla., J. Baužys, Sunny Hills, 
Fla., V. Budris, Elizabeth, N.J. 
, P. Lanys, Elizabeth, N.J., S. 
Logys, VVoodhaven, N.Y., I. Ja
navičius, Cleveland, Ohio, M. 
Žukas, New London, Conn., A. 
Romireo, Berlin, Conn., V. 
Juodka, Chicago, Ilk, dr. A. Ra
zma, Wilmington, Ilk, dr. R. 
Giedraitis, Los Angeles, Calif., 
V. Rukšėnas, Downey, Calif., 
H. Bagdonas, Oak Lawn, Ilk, P. 
Karelis, Chicago, Ilk, S. Jur- 
skytė, Philadelphia, Pa., P. Sur- 
ma, Philadelphia, Pa., J. Triu
kas, Waukegan, Ilk, J.Baužys, 
Orlando Park, III.,, B. Prasau- 
skienė, Lomita, Calif., L. Par- 
zel, Ottoville, Ohio, R. Česonis, 
Marietta, G A, K. Škirpa, Wa- 
shington, D.C., L. Garsys, Staf- 
ford, VA, dr. A. Valiūnas, Re- 
ston, VA, J. Bucevičius, Balti- 
more, M D, L. Gudelis, Hot 
Springs, Ark., kun. J. Skirkus, 
Hayward, Wi, dr. A.Grushnys, 
VVichita, KS, J. Sodaitis, Arva- 
da, Colo., V. Stanaitis, Houston, 
TX, L. Kukanauza, Providence, 

rinko didokas būrys jų draugų, 
ne tik iš Nevv Yorko, bet ir iš 
tolimesnių vietovių — Connec- 
ticut, Nevv Jersey, Pennsylva- 
nia, Floridą.

Prieš pradedant vaišes, maldą 
sukalbėjo Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis.

Sukaktuvininkus sveikinant 
buvo pakeltos šampano taurės, 
sugiedota Ilgiausių metų ir 
linkėta, kad Jų ilgo ir harmonin
go vedybinio gyvenimo akor
das ir ateityje nebūtų disonanso 
paliestas.

p. palys

R. I. Providence, R.I., D.Kasai- 
tis, Baltimore, M D.

8 dol. — B. Povilavičius, Ar- 
lington, Mass-

Po 7 dol. — K. Krinickas, Ma- 
speth, N.Y., J. Davis, Ply- 
mouth, Mass.

Po 5 dol. — V. Karutis, Am- 
sterdam, N.Y.,. J. Yencharis, 
Elmhurst, N.Y., V. Jackūnas, 
Spring Hill, Fla., S. Durickas, 
Gulfport, Fla., C. Matonis, 
Ocean, N.J., K. Sodoms, Juno 
Beach, .Fla.', G.' Balbata, Juno 
Beach, Fla., V. Jonynas, Queens 
Village, N.Y., L. Mathews, Flu- 
shing, N.Y., B.Girnius, Allen 
Park, Mich., N. Girtautas, 
Wyandotte, Mich., A. Land
sbergis, Freeport, N.Y., J. 
Žukas, VVoodhaven, N.Y., kun. 
J.Gasiūnas, St. Petersburg, 
Fla., S. Zupka, St. Petersburg, 
Fla., E. Čekas, VVoodhaven, 
N.Y., S. Kuchynskas, Brooklyn, 
N.Y., T. Aleksoms, Braintreee, 
Mass., A. Stongvila, Coral Ga
idės, Fla., A. Gruzdys, St. Pe
tersburg Beach, Fla., B. Sutkus, 
Jamaica, N.Y., A. Kizis, Flu- 
shing, N.Y., K. Vaitaitis, VVest- 
brook, Conn., J. Jakubauskas, 
Juno Beach, Fla., O. Alekna, 
Miami Beach, Fla., A. Žukas, 
VVoodhaven, N.Y., M. Bučin
skas, Bronx, N.Y., B. Vildžius, 
Ledyard, Conn., J. Budrevičius, 
Lake Park, Fla., J„ Chapukas, 
Sunny Hills, Fla., J. Orentas, 
Ridgevvood, N.Y., R. Remeza, 
Ozone Park, N.Y., A.Vitkus, 
Hartford, Conn., V. Zdanys, 
VVest Hartford, Conn., E. Tri
makas, Mukilteo, VVA, V. Og- 
den, Pennsboro, VVV, E. 
Karuža, Chicago, 111., S. Savic
kas, Oak Brook, III., M. Žukau
skas, Yonkers, N,Y., J. Gomes, 
Sunnyside, N.Y., V.Pikturna, 
Riviera Beach, Fla., J. Peleclds, 
Sunny Hills, Fla., E. Sparke- 
vičius, Philadelphia, Pa, P.Ba
ras, Media, Pa., K. Januta, Los 
Angeles, Calif., A. Kudirka, 
Glendale, Calif., E. Treimanis, 
Gulfport, Fla., L. Biskis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., J. Ta
mašauskas, VVorcester, Mass., 
A. Praščiūnas, Baltimore, Md., 
V. Požėla, Omaha, Nebr., S. Ša
kalys, East Greenwich, R.I.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.


