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J. T. gen sekretorius Javier 
Perez de Cuellar, tranui ir Ira
kui sutikus, išvyko ieškoti būdų 
karui tarp Irano ir Irako užbaigti. 
Prezidentas Reagan dėl to 
atidėjo vykdymą savo pažado im
tis veiksmų, jei Iranas nesutiks 
priimti J. T. Saugumo tarybos 
rezoliucijos dėl karo su Iraku pa
liaubų.

Sov. Sąjunga pasinaudodama 
JAV erdvėlaivio Challenger ka
tastrofos padariniais, pradėjo 
siūlyti pasaulio valstybėm pasi
naudoti jos patarnavimais, išme
tant satelitus j erdvę ar atliekant 
kitus erdvės tyrimo uždavinius.

Kanados Quebecko mieste 
vyko prancūziškai kalbančių val
stybių vadų konferencija, siekusi 
sudaryti oficialią organizaciją, 
kuri galėtų reikšti savo stiprią 
nuomonę pasaulio ūkiniais ar 
technikiniais reikalais ir galėtų 
skleisti prancūzų kalbos vartoji
mą. Konferencija pasibaigė jokių 
žymesnių nutarimų nepadarius.

JAV ir Graikija pradėjo pasi
tarimus dėl Graikijoj veikiančių 
karinių bazių ateities, nes tuo 
reikalu sudaryta sutartis pasibai
gia 1988 m.

Sov. Sąjunga pirmą kartą lei
do JAV kongreso delegacijai

(Tąsa iš praeito numerio)

Šaiposi Iš Nekaltai 
Pradėtosios titulo

5. Pirmos Komunijos einantys 
vaikai sužino, kad Marijos titulas 
“nekaltai pradėtoji” reiškia tai, 
jog jos siela nebuvo paliesta gim
tosios nuodėmės, bet nieko ne
sako apie jos kūno kilmę. 
Bažnyčia ją laiko buvus visiškai 
natūralią, kaip mūsų visų, ir 
šventuosius Joakimą ir Oną ger
bia kaip natūralius, tikriausia 
prasme Marijos tėvus. Straip
snio autorius nusišaipo iš nekal
tai pradėtosios titulo, teikdamas 
ir jam mergaitiško pradėjimo 
reikšmę.

Panorėjus pulti religijos teigi
nius reikėtų nutuokti, ką jie reiš
kia. Antraip galima apsijuokt. Ar 
redakcija ne per daug pasitiki 
savo bendradarbio kompetenci
ja? (Beje, anonime autoriaus lai
koma giesmė “Skaisčiausioji” 
turi žinomą autorių — vyskupą 
A. Baranauską).

Pirmųjy amžių krikščionys 
suvokė Evangeliją

6. “Heos hou eteken hyion 
— “iki (kol) ji pagimdė Sūnų”, 
(Mato 1,23). Jungtukas “iki”, 

nine nuomone, bent jau po 
Jėzaus gimimo turėjęs prasidėti 
šios Nazareto poros Juozapo ir 
Marijos — intymusis bendravi
mas. Autoriaus asmenine nuo
mone, “antraip Juozapui nebūtų 
buvę prasmės vesti Mariją” 
(mūsų pabr. -Č.V., V.A.).

Kai šiuolaikinis netikintis vy
ras nemato prasmės ir mano, jog 
nė už ką nebūtų taip pasielgęs, 
kaip šv. Juozapas pasielgė, tai čia 
jo reikalas, bet ta jo nuomonė 
dar neduoda jam teisės spręsti 
už šventąjį Juozapą. Tasai turėjo 
angelo praneštą religinį įparei
gojimą būti juridiniu Marijos 
vyru, juridiniu Jėzaus tėvu ir 
faktiniu jų abiejų globėju. Todėl 
jis ir “padarė, kaip Viešpaties an
gelo buvo įsakyta” (Mato, 1,24).

Gyvenimas patriarchalinėje 
santvarkoje

8. Straipsnio autorius ištisai 
ignoruoja daug istorijos išty
rinėtų faktų bei aplinkybių, pa
vyzdžiui tai, kad žydų tautoje gy
vavo patriarčhalinė santvarka, 
kur šeimos galva — vyras, o jam 
mirus, ne motina, bet pirmgimis 
sūnus. Taip ir šventajam Juoza
pui mirus, Nazareto šeimos gal
va liko Jėzus, o kai šis išėjo skelb
ti naujojo mokslo, motina, likusi

— matyti, jų nebuvo gyvų; mini 
Marijos seseris — tos tegalėjo 
užjausti, paguosti bet ne viešai 
globoti. Liko tad Jėzaus vyre
snieji pusbroliai, kurie, būdami 
Jėzaus motinos globėjai, nesu
pratę Jo darbų ir siekimų, jautėsi 
galį už Jėzų “drausminti”.

Patriarchalinė santvarka ne
leido jaunesniam broliui tvarkyti 
vyresnio. Kad “saviškiai” bando 
Jėzaus elgesį tvarkyti, tai rodo, 
jog jie už Jėzų vyresni. Taigi tie
— netikri Jėzaus broliai, nes 
Jėzus pirmgimis!

Autorius nesąmoningai ar per 
neapsižiūrėjimą painioja prie 
drausmintojų” priskirdamas ir 

Motiną, tarsi ir ji būtų netikėjus 
Sūnaus pasiuntinybe. Evangeli
ja to nesako. Evangelija mini 
Mariją su jo “broliais” atėjus pa
sikalbėti su Juo, bet nemini jos 
ten, kur kalbama apie Jo “drau
sminimą”.

Apaštalų darbų knyga pasako
ja, kad po Jėzaus prisikėlimo tie 
vadinami Jėzaus broliai prisidėję 
prie apaštalų būrio. Vadinasi, ir 
juos Kristaus prisikėlimas įtikino 
jo dievyste. Kad artimieji pa
skiausiai įtikėjo, nieko nuosta
baus: trukdė kasdienis ligtolinis 
apsipratimas.

vo Komuniją. O kaip jis mokėjo 
melstis — tiesiog skendo Dievu- 
je! Daug sykių sovietiniai pa
reigūnai gąsdino tėtį, kad už de
monstratyvų bažnyčios lankymą 
išmes iš darbo. “Tada eisiu dirbti 
paprastu darbininku”. — ramiai 
atsakydavo tėtis. Jis pasitikėjo 
Dievu ir Dievas globojo mūsų 
šeimą. Mylėjo ir gerbė tėtį visi 
geros.valios žmonės, bendradar
biai ir net kai kurie komunistai 
žavėjosi jo tvirtumu. Du kartus 
iš eilės buvo išrinktas Anykščių 
rajono liaudies deputatu. Komu
nistai sakydavo, kad jų kaimo 
žmonės neklauso, jais netiki, o 
kai tėtis kalba, tiki jo žodžiais. 
Tėtis rūplinosi palengvinti kai
miečių dalią, išrūpino leidimą 
turėti didesnius žemės sklypus, 

balinės problemos. Amžinojo 
Žodžio atėjimas į pasaulį ir 
nuodėmingos žmonijos nenoras 
priimti jo šviesą. Tad jis ir sako, 
kad kai atėjo pas savuosius kūri
nius (eis ta idia), tie savieji neno
ri jo priimti; kai hoi idiei auton 
ou parelabon.

Morkaus 3,21 kalba apie konk
rečią situaciją, apie fizinius 
Jėzaus artimuosius: hoi par au- 
tou. Todėl ir verčiama Jn. 2, 11
— “savieji”, o Mk. 3,21 — “sa
viškiai”. Tvirtinti, jog Jn. 1,11 
kalba apie giminaičius ar motiną
— labai jau nemoksliška. Bet au
torius nebijo, kad skaitytojai pa
sitikrins N. Testamento tekste: 
jis išspausdintas prieš 14 metų 
pusdvylikto tūkstančio tiražu, o 
“Tarybinė moteris” turi daugiau 
kaip pusę milijono. Vadinasi, ne-

Baigus vidurinę, turėjau gali- 

tūtą—būti mokytoja arba trene
re, o tai reiškia išsižadėti reli
ginės praktikos, veidmainiauti 
prieš žmones, nes sovietiniai 
mokytojai gali būti tik .ateistai. 
Ne, tai ne mano kelias! Dievas 
yra kiekvieno žmogaus laimės 
šaltinis ir be jo nėra gyvenimo 
tikro džiaugsmo! Po to sekę 32-ji 
mano gyvenimo metai šimtapro
centiniai tą tiesą patvirtino. O 
kad tai supratau savo ankstyvoje 
jaunystėje esu labai dėkinga ir 
vyskupui tremtiniui Julijonui 
Steponavičiui, šventiems kuni
gams ir Bronytei Kibickaitei. 
Mudvi abi gyvenome tame 
pačiame name ir mokėmės vie
noje mokvkloie.

Įstoja j vienuolyną
1956 m. liepos 26 d., per šv. 

Onos atlaidus, Anykščiuose 
vysk. Julijonas Steponavičius 
teikė Sutvirtinimo sakramentą. 
Bronytė pasiruošė Sutvirtinimo 
sakramentui ir paprašė manęs 
būti jai mama. Sutikau. Prieš 
sutvirtinimą vysk. Julijonas Ste
ponavičius vaizdžiai paaiškino, 
kad sutvirtinamieji sąmoningai 
pasiruoštų priimti Šv. Dvasią. 
Pajutau, kad man labai trūksta 
Šv. Dvasios malonių ir paprašiau 
Bronytės pusę Šv. Dvasios dova
nų perleisti man. Ji sutiko. Tuoj 
po Sutvirtinimo sakramento abi 
pajutome vidinį perversmą, aiš
kų gyvenimo tikslo supratimą ir 
didelį džiaugsmą. (B*. daugiau)

vena visa tauta. Lietuva yra rei
kalinga solidarumo su visame pa-

rodyto termino, bet nieko nesa
ko apie vėlesnį laiką. Palygink: 
“Mergina buvo ištikima 
sužadėtiniui, iki jis grįžo iš karo 
tarnybos”; taip teigiama apie 
visą sužadėtinio buvimo kariuo
menėje laiką, bet argi šis posakis 
lieptų manyti, jog vėliau ji tapusi 
neištikima? Ir ar pakinta posakio 
prasmė pavartojus padalyvio 
konstrukciją: “Sužadėtiniui
esant karo tarnyboje, mergina 
buvo jam ištikima”? (Plg. grai
kiškai parašytą Senojo Testa
mento 1-ąją Makabiejų knygą, 
5,54: “Niekas iš jų nežuvo, iki 
sugrįžo ramybėje”. Tiesiog nesa
koma, kas buvo toliau, bet su
prantama, jog grįžę juo labiau 
nežuvo.)

Kaip ankstesnis vertimas “jis 
(Juozapas) nepažino jos iki ji pa
gimdė sūnų”, taip mūsiškis 
“jam negyvenus su ja kaip vyrui, 
ji pagimdė sūnų”, kalba apie visą 
laiką prieš Jėzaus gimimą ir nie
ko nesako kas buvo toliau, nelie
pia manyti, kad vėliau buvę ki
taip.

Tolesnį Marijos nepaliestumą 
tvirtina pirmųjų amžių krikščio
nijos įsitikinimas, paliudytas jau 
II a. žymių vyskupų bei kankinių 
— Sirijos krikščionių galvos, 
Antiochijos vyskupo apaštalų 
mokinio Ignato (gyv. apie 50 - 
110 m.), Ireniejaus (140 - 202), 
Bažnyčios mokytojo Origeno 
(185 - 255) ir kitų — ir toliau 
sergėtas Bažnyčios. Pirmųjų 
amžių krikščionys ne mažiau už 
šiuolaikinius autorius pažinojo ir 
suvokė Evangeliją, ir jų įsitikini
mui Marijos viso amžiaus mer
gystė nekliudė nei “iki pa
gimdė”, nei “Jėzaus broliai”, 
apie kuriuos kalbėsime toliau.

Naujojo Testamento vertėjas 
ir redaktorius, susipažinęs su 
Šventojo Rašto stilistika ir su gi
liai religingo žmogaus psicholo
gija, paaiškina tą seniausią 
Bažnyčios tradiciją (išnašoje, ne 
tekste), o ne iškreipia Dievo 
žodį.

radaro bazę Krasnojarsko srity. 
JAV teigia, kad bazės statymas 
pažeidžia 1972 m. pasirašytas su 
JAV antibalistinių raketų sutar
ties nuostatus, o Sov. Sąjunga ti
kina, kad stotis seka Sov. Sąjun
gos išmetamus satelitus. Kon
greso delegacija tuo reikalu jokio 
sprendimo nepadarė, bet labai 
džiaugiasi pačiu leidimo 
apžiūrėti faktu, kuris pranokstąs 
politinius ir karinius pralaimėji
mus.

Turkijos gyventojai viešu apk
lausinėjimu 50.5 proc. balsų pa
sisakė už panaikinimą draudimo 
politinėm partijom veikti.

Argentinos dalinius parle
mento, provincijų, savivaldybių 
ir gubernatorių rinkimus laimėjo 
atgyjusi peronistų partija, su
rinkdama pagal negalutinius 
duomenis 41.1 proc. balsų. 
Kraštą valdanti prezidento Al- 
fonsin partija surinko tik 37.3 
proc., tačiau dabartiniam parla
mente ji ir toliau turės atstovų 
daugumą.

J. T. tarpininkas Digo Cordo- 
vez, Pakistano ir Afganistano vy
riausybių pakviestas, išvyko į 
Ženevą tarpininkauti Pakistano 
ir Afganistano vedamose dery
bose dėl sovietų kariuomenės 
atitraukimo iš Afganistano.

Rytų Vokietijos vadas Erich 
Honecker pirmą kartą atvyko į 
Vakarų Vokietiją kelių dienų ofi
cialaus vizito. Jo metu V. Vokie
tijos kancleris Helmut Kohl ragi
no svečią nugriauti Berlyno sie
ną ir atšaukti įsakymą nušauti 
bėgančius per sieną Rytų vo
kiečius. Buvo pasirašytas susita
rimas dėl mokslinio ir technolo
ginio, aplinkos apsaugos bendra
darbiavimo.

Filipinų kardinolas J ai m e Sin 
atvirai pareiškė, kad krašto pre
zidentę Corazon Aąuino yra ap
supusi grupė kyšininkų ir kad tik 
stebuklas ją išgelbėjo nuo 
valdžios netekimo. Kariuo
menės tarpe taip pat vyrauja ne
pasitenkinimas dėl aukštų pa
reigūnų korupcijos ir dėl jos ne
ryžtingos kovos prieš komunistų 
partizanus.

Juozapas padarė, 
kaip angelo buvo

J sakyta
Straipsnio autoriaus asme-

savo ir Jėzaus giminaičių globų. 
Evangelija nemini Jėzaus dėdžių

7.

9. Jono evangelijos piofogc pasitikrinti.
(Jn. 1, 1-14) sprendžiamos glo- (Bus daugiau)

Čenstakavoje rugpjūčio 26, trečiadienį, 300,000 tikinčiųjų minia pamaldose. Kairėj 
viršuje tribūnoje koncelebruoja vysk. P. Baltakis, kardinolas Macharskis, Newarko 
arkivysk. T. McCarrick ir Brazilijos arkivyskupas.

VYSK. PAULIUS BALTAKIS LANKE SUVALKŲ 
TRIKAMPIO IR LENKIJOS LIETUVIUS
2 (Tąsa iš praeito numerio)

Po iškilmių Seinuose svečiai 
rugpjūčio 17 aplankė Vygrių ka- 
mendulų vienuolyną. Koplyčio
je yra Jogailos paveikslas.

Ankstyvoj popietėj vysk. Bal
takis palaimino naujai atstatytą 
Žagariu bažnyčią.

Apie 3 vai. popiet Dužnyčių 
kaime Seinų parapiečiai prie pat 
Lietuvos sienos surengė vaišes. 
Dalyvavo per 100 svečių: vysk. 
Baltakis, vysk. Paetz, kleb. Ra- 
gowski, prel. Dzermeika, kan. 
Jurkevičius, kun. Kuculis, kun. 
Parakevičius (Seinų parapijos 
lietuvis vikaras) ir kun. Putri
mas.

Svečiai buvo sutikti prie tradi
cinių vyskupo sutiktuvių vartų, 
papuoštų rūtomis, su juoda duo
na ir druska bei kaimo or
kestrėliu.

Vaišių metu Seinų klebonas 
Ragowski pasveikino parapijos 
vardu atvykusius svečius. Savo 

kalboje jis minėjo, kad, atvykęs 
prieš 20 metų į šią parapiją, 
“nežinojęs” kad toje parapijoje 
esama ir lietuvių gana didelis 
procentas. Pasiskundė, kad 
kalėdojimo metu lietuviai ne
norėję jo įsileisti į savo namus.

Dr. Bronius Makauskas kle
bono kalbą patikslino, kad lietu
viai niekada klebono neboikota
vo ir kad lietuviai gerbia visus 
kunigus ar tai būtų lietuvis ar 
lenkas. Seinų parapijos nesusi
pratimai prasidėjo po Vatikano 
antrojo susirinkimo, kai lietu
viams nebuvo leista turėti mišias 
lietuvių kalboje. Jis ragino visus 
pamiršti praeitį ir “statyti naujus 
tiltus”, bet tai reikalauja pastora
cinių reformų, kaip, pav., vaikų 
lietuviška katekizacija ir 1.1. Dr. 
Makauskas lietuvių vardu 
pažadėjo vyskupui Paetz ben
dradarbiavimą, o Šv. Tėvui iš
reiškė ypatingą padėką už 
rūpestį Suvalkų Trikampiu.

Vysk. Paetz savo kalboje 
pabrėžė, kad Šv. Tėvas jį pa
skyrė Lomžos vyskupu, kad jis 
būtų tikru ganytoju lenkams ir 
lietuviams. Tuoj po paskyrimo 
vyskupu, jis nuėjo į Vatikano 
kriptą, kur yra Aušros Vartų ir 
Čenstakavos Marijos koplyčios. 
Jis nuoširdžiai meldė Dievo Mo
tinos, kad pajėgtų lygiai tarnauti 
lietuviams ir lenkams, “Šv. 
Tėvas pasodino mane savo 
kairėje, prie širdies, kad 
galėčiau perduoti jo meilę lietu
viams”, tęsė vysk. Paetz. Jis lie
tuvių problemas pažino ne vien 
tik iš dokumentų, bet ir intuici
jos ir tikrai norėjo padėti kaip 
brolis ir tėvas.

Vysk. Paetz nuoširdžiai 
kalbėjo toliau: “Per krikštą Jūs 
esate įjungti j vakarų kultūrą; su
riškite kultūrą su religija, siųski
te savo vaikus į lietuviškas mo
kyklas ir universitetus. Nenu
traukite rvšiu su tėvyne, kur gy- 

nesate imigrantai, gyvenate 
savo žemėje. Jei turite kokių 
problemų, išreiškite garsiai, kad 
tai girdėtų ir broliai tėvynėje. 
Visi turime tikėti, kad pasaulis 
bus geresnis. Būtume neteisin
gi, jei sakytume, kad praeityje 
viskas buvo gerai, kad mylėjome 
vienas kitą kaip Kristus įsakė. 
Žvelkime į ateitį su atleidžiančia 
širdimi. Tai sakau jums ir len
kams. Kurkime krikščionišką ci
vilizaciją. Jubiliejiniai metai tam 
yra gera proga. Aš esu liudinin
kas Popiežiaus skausmo, kad jis 
negali aplankyti Lietuvos. Jis 
meldėsi prie Vavelio stebuklin
go kryžiaus už Lietuvą. Aš noriu 
perduoti Šv. Tėvo meilę Lietu
vai. Padėkite man suprasti Jūsų 
problemas.’

Visi dalyviai vyskupo Paetz 
žodžius priėmė su ašaromis ir 
ilgu plojimu.

Vysk. Baltakis padėkojo vi
siems, o ypač vyskupui Paetz už 
jo rodomą nuoširdumą ir pastan
gas išspręsti problemas. Jis 
įteikė klebonui Ragowski lietu
višką mišiolą Seinų bazilikai, iš
reikšdamas viltį, kad vyskupo 
Paetz pastangos bus įgyvendin
tos.

Dar kalbėjo kun. Putrimas ir 
prel. Dzermeika. Pabaigoje visi 
sugiedojo “Lietuva brangi”.

Iš Punsko Šv. Tėvui išsiųsta 
telegrama: “Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties proga aplankėme 
lietuvius, aukodami šv. mišias 
Punske, Seinuose ir Smalėnuo- 
se. Išreiškiame dėkingumą ir iš
tikimybę Šv. Sostui.” Pasirašė 
vysk. Baltakis ir vysk. Paetz.

Vysk. Baltakis ir vysk. Paetz 
pašventino Aušros Vartų Marijos 
paveikslą, kuris bus pakabintas 
naujai po gaisro atstatytoje Žaga
riu bažnyčioje.

Vakarop vysk. Baltakis aukojo 
mišias Smalėnų parapijoje 
Vysk. Paetz prieš palaiminimą 
pasakė kalbą.

Prie parapijos yra oblatų vie
nuolynas, kuris prižiūri parapiją. 
Šiame vienuolyne yra du lietu
viai klierikai (vienas jau dijako- 
nas): Degutis ir Žukauskas.

(Bus daugiau) (k.b.)
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

tinėje Štetine, Lenkijoj, “Jūros

premiją už seriją “Prie Kasos

Rumunijos diktatorius Nicole 
Ceausescu pareiškė ten apsilan
kiusiam JAV senatoriam, kad jis 
nekreips dėmesio į JAV grasini
mus pritaikyti Rumunijai ūkines 
sankcijas, jei žmogaus teisių rei
kalai krašte nebus pataisyti.

Irakas ir Iranas, parodydami 
geros valios J. T. gen. sekreto
riaus Javier Perez de Cuellar \ i- 
zitui į jų kraštus keliom dienom 
buvo nutraukę laivų puldinėji
mus Persijos įlankoj.

Burundi kairysis prezidentas 
Jean Baptiste Bagaza, jam išvy
kus j Kanadą j prancūziškai kal
bančių valstybių galvų konferen
ciją buvo kariuomenės nuver
stas. Nauju vadu pasiskelbė mjr. 
Pierre Buyoya. Krašte nuolat 
vyksta varžybos tarp kraštą val
dančios Tutsi genties, kuri turi 
tik 15 proc. viso krašto gyvento
jų, ir užguitos Bantu kilties, tu
rinčios 85 proc. gyventojų.

Čadas paskelbė, kad jo ka
riuomenė pirmą kartą įsiveržė j 
Libijos teritoriją ir sunaikino 
Matan as Sarra karo aviacijos 
bazę. Libijos karo lėktuvai puola 
Čado miestus. Vieną bombonešį 
JAV raketa prancūzai numušė vi
ršum Čado sostinės.

— Jonas Stasiūnas, TSRS 
liaudies artistas, dainavimo pro
fesorius, mirė rugpjūčio 3 Vil
niuje. Nuo 1941 dirbo operos 
teatre solistu ir daug koncertuo
davo. Nuo 1963 dėstė valsty
binėje konservatorijoje. Yra 
sukūręs daug operos vaidmenų, 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
dainavęs koncertuose Lietuvoje, 
Sov. Sąjungoje ir užsienyje. Jis 
buvo ilgametis teatro partinės 
organizacijos sekretorius, dau
gelį metų renkamas Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatu, 
respublikinės karių šefavimo ko
misijos pirmininkas. Jam buvo 
suteikti Lietuvos nusipelniusio 
artisto, Lietuvos liaudies artisto, 
TSRS liaudies artisto garbės var
dai, TSRS valstybinė premija, 
apdovanotas Lenino ordinu ir 
medaliais.

— Lietuvos valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro 
orkestro artistui Algirdui Bartu
sevičiui suteiktas Lietuvos nusi
pelniusio artisto garbės vardas.

— Kauno “Ąžuolynas”, 
Klaipėdos “Bangpūtys”, Palan
gos, Kybartų taip pat vietos mu
zikantai. Didelio pasisekimo su
silaukė kaimo kapelos-Palangos

“Atgaja”, Naujosios Akmenės 
“Akmena”, Lietuvos žemės ūkio 
akademijos, Alytaus statybos 
kombinato ir Druskininkų 
kultūros namų. Prie M. K. Čiur
lionio paminklo buvo surengta 
knygos šventė, o jo vardo muzie
juje koncertavo Lietuvos nusi- 
pelnusi artistė B. Vainiūnaitė. 
Prie Druskonio ežero buvo kar
navalas, kuriame dalyvavo tradi
cinis tokių švenčių svečias 
Neptūnas. Iškilmėse dalyvavo 
daugiau nei 30 tūkstančių 
žiūrovų - svečių.

— J Biržų reatauruotus pilies 
rūmus perkelta miesto centrinė 
biblioteka. Po persikėlimo pa
gausėjo skaitytojų — lankytojų 
skaičius ir visi džiaugiasi erdvio
mis patalpomis. Vaikų lite
ratūros skyrius turi klubą “Smal- 
sutis”, kur galima pasiimti knygų 
skaitymui ir praleisti savo laisva
laikius.

— Vilniaus foto menininkai S. 
Žvirgždys Sovietų Sąjungos foto 
parodoje Archangelske “Belo- 
morje - 87”, kurioje dalyvavo 
771 fotografas iš 98 šalių ir buvo 
išstatyta beveik 3000 darbų, 
laimėjo didžiąją premiją už foto 
seriją “Civilizacijos metamor
fozės”, o J. Kazlauskas, tarptau

mu — A. Zižiūnas. Stetme — 
trečiąją premiją pelnė palangiš
kis J. Meškys, o diplomais ir pre
mijomis už atskiras temas V. Bu- 
tyrinas, S. Žvirgždas ir kaunietis 
A. Švenčionis.

— Maskvoje, vykusioje 
mėgėjų teatrų dekadoje dalyva
vo trisdešimt astuoni kolektyvai. 
Tiktai penki, tarp jų du, Lietu
vos, — Kauno profsąjungų 
kultūros rūmų (režisierius A. 
Kybartas) ir Klaipėdos medienos 
medžiagų kombinato (režisierius 
A. Vizgirda) liaudies teatrai pa
rodė tikrai aukšto idėjinio ir me
ninio lygio spektaklius. Abu ko
lektyvai baigiamajame dekados 
vakare parodė ištraukas iš savo 
spektaklių.

— Maskvoje, žurnalistų są
jungos centrinėje parodų salėje 
vyko Lietuvos jaunųjų fotografų 
darbų paroda. Daugiau, kaip 50
autorių eksponavo 380 fotografi
jų. Buvo fotoportretai, peizažai, 
socialinio turinio darbai, formos 
ieškojimai daiktų fotografijoje.
Savo darbus išstatė jau pagarsėję 
jaunieji autoriai: V. Sonta, R. 
Polžerskis, V. Balčytis ir kt.

S.L.K.__
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Izraelio karo lėktuvai puolė 
palestiniečių bazes pietinio Li
bano Sidono srity ir užmušė 49 
ir sužeidė 60. Libanas dėl to pa
siskundė J. T. Saugumo tarybai.

Kuvaitas įsakė išvykti 5 Irano 
diplomatam už tai, kad Iranas ra
ketom apšaudė Kuvaito pakran
tes.

Nikaragvos opozicijos partijos 
surengė antrą demonstraciją 
prieš vyriausybę. Joj dalyvavo 
per 1000 žmonių, kuriuos polici
ja sekę^ bet nesklaidė.

JAV senatorius Frank Lau- 
tenberg, grįžęs iš kelionės į Sov. 
Sąjungą ir kitas komunistines 
valstybes, pareiškė, kad Vakarai 
ir toliau turėtų spausti Sov. Są
jungą gerbti žmogaus teises, nes 
priespauda esanti didesnė, kaip 
jis galvojęs.

Maskvos miestas nesutiko 
duoti leidimo žydam surengti 
mieste demonstraciją prieš anti
semitizmą.

Libano teroristai paleido ten 
prieš 8 mėn. pagrobtą vokietį 
inž. Alfred Schmidt.

Olandija ir Italija pasiuntė 
minogaudžių į Persijos įlanką.

Amnesty International apkal
tino Kiniją, kad ji plačiai naudoja 
kriminalistų ir įtariamųjų kanki
nimus prisipažinimui išgauti, 
kaip pakabinimą už rankų, muši
mą, deginimą elektriniais prie
taisais ir pan.

Portugalijos min. pirmininkas 
Anibal Cavaco Silva, būdamas 
nepatenkintas dėl JAV Portuga
lijai teikiamos paramos mažini
mo, žada reikalauti, kad JAV pa
liktų Lajas aviacijos bazę.

VISI RELIGINIAI KALINIAI BUS PALEISTI— 
TVIRTINA RELIGINIŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIS

Associated Press agentūros 
žiniomis vyriausias Sovietų Reli
ginių reikalų įgaliotinis Konstan
tinas Karčevas iš Maskvos tvirti
no JAV senatoriui Richard Lu- 
ger, kad visi už tikėjimą įkalinti 
kaliniai bus iki š.m. lapkričio 
mėn. paleisti.

Karčevas šį tvirtinimą padąj^ 
sektoriaus įstaigoj Washingto- 

“ri^ntur jiedu kalbėjosi rūpimais 
klausimais.

“Religija yra vienas kartus pu
slapis sovietų istorijoje”, sakė 
Karčevas. “Mes pripažįstame, 
kad padarėme klaidų praeityje 
mūsų santykiuose su religija. 
Daug pasikeitimų dabar vyksta 
, kad praeitis nepasikartotų.”

Šen. Lugar įteikė sąrašą pa
geidavimų, įskaitant ir amnesti
ją, kad būtų paleisti daugiau nei 
200 krikščionių kalinių, kurie yra 
įkalinti už savo įsitikinimus.

Keston kolegijos žiniomis 289

Lugar taip pat apeliavo, kad 
uždarytos bažnyčios būtų atida
rytos, kad būtų sustabdyti išpuo
liai prieš religiją, kad būtų leista 
emigrauoti tiek krikščionims, 
tiek žydams, ir kad būtų mažiau 
varžy mų leidžiant religinio turi
nio literatūrą.

“Daugelį Jūsų minimų pro- 
blę^įįį mes stengiamės pataisy
ti . Karčevas sakė, priminda
mas, kad įstatymų pakeitimai 
reikalauja tam tikro laiko. “Nau
jas galvojimas turi pakeisti seną 
galvojimą”.

Anot Lugar, Karčevas teigė, 
kad sovietai šį mėnesį atidarys 
12 katalikų bažnyčių ir kad bus 
leista šiais metais atspausdinti 
100,000 Šv. Rašto egzempliorių.

Kitame pokalby su Associated 
Press korespondentu Karčevas 
aiškino, kad praeityje sovietų pa
reigūnai “nukrypo” nuo Lenino

ideologijos ir “nemandagiai” 
elgėsi su Bažnyčia, bet dabar su 
Gorbačiovo pasikeitimais jai bus 
leidžiama “gyventi laisvai”. Ka
rčevas šiuos pokalbius turėjo su 
šen. Lugar ir spauda jam atvykus 
į Washingtoną iš Chautauquos, 
kur dalyvavo Amerikos - Sovietų 
viešame dialoge.

Viktoras Nakas ir Gintė Da- 
mušytė iš Lietuvių Informacijos 
Centro asmeniškai kal&&> su 
Karčevu ChaurtauąnoJėf'pšftjuvo 
užklaustas apie vyskt JiAjono 

Steponavičiaus neteisėtą 26 m. 
ištrėmimą iš Vilniaus arkivysku
pijos. Karčevas dėstė, kad vysk. 
Steponavičiaus ištrėmimo klau
simas ne jo rankose, o Vatikano. 
Jie pridūrė, kad ne Vatikanas iš
trėmė, o sovietai. Užklaustas ar 
gavo 102 kongresmanų laišką dėl 
Steponavičiaus, Karčevas su pa
juoka pasakė “Koks aš privilegi
juotas” ir atsakė, kad to laiško 
negavęs. Jam buvo įteikta kopi
ja • (LIC)
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Vardas ir pavardė...........................................................

žmonės yra įkalinti Sovietų Są
jungoje už savo religinius įsitiki
nimus (prieš dvejus metus buvo 
daugiau nei 450, bet skaičius 
sumažėjo po Gorbačiovo amne
stijų). Atrodo, komentuoja Ke- 
stonas, kad Karčevas mano, jog 
visi sąžinės kaliniai bus amne
stuoti 70 m. spalio revoliucijos 
sukakties proga. Pagal numaty
tos lapkričio mėn. amnestijos są
lygas, tik apie 30 sąžinės kalinių, 
kurie yra kalinami už religinius 
įsitikinimus, bus amnestuoti: 
gulage dar liks bent 200 religinių 
kalinių.

KOVOJE PRIEŠ RUSIFIKACIJĄ
Trentono, N.J., “The Times” 

sekmadieninėje rugsėjo 6 d. lai
doje įdėjo platoką Charles Mit- 
chell straipsnį “Nationalistic Lit- 
huanians fiercely resist “Russifi- 
cation”.

Jame paduota istorinių faktų 
apie Pabaltijo valstybių aneksiją 
ir išskirtinai daugiau žinių apie 
Lietuvą.

Rašo, kad Lietuvoje pastebi
ma vakarietiška atmosfera tiek 
apsirengime, tiek darbe, tiek

savo nacionaliniu pasipriešinimu 
rusifikacijai. Ir tai ne todėl, kad 
Kremlius nemėgina tos rusifika
cijos primesti, bet todėl, kad lie
tuviai tam priešinasi. Ir kaip tari 
vairuotojas Vilniuje pareiškė — 
mes stipriai laikomės savo tau
tinės tapatybės.

Gyvas nacionalinis pasiprieši
nimas Kremliui buvo 
užgniaužtas 1953 sulikvidavus 
paskutinius partizanų būrius. 
Vėliau — nebuvo įsileista darbo

Adresas..............................................................................
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goję. Ii k. kun. R. Scriba — parapijos klebonas, kun. P. Daugintis, SJ, kun. dr. Ign. 
Urbonas, kun. F. Kireilis, prei. J. Prunslds, kun. J. Šarauskas, kun. K. Kuzminskas.
Nuotr. Jono Tamulaičio

jėgos iš Sovietų Sąjungos ir tokiu 
būdu išvengta didesnio rusų 
antplūdžio, o tuo pačiu ir rusifi
kacijos.

Kaip žurnalistas Kaune pa
stebėjo lietuvių kalba dominuo
janti ir parduotuvėse mieliau pa
tarnaujama kai matoma, jog 
pirkėjas nemoka rusiškai. O vie
noj krautuvėj buvo atsakytas pa
tarnavimas vien tik rusiškai kal
bančiam. Kaunas yra religinis ir 
pramoninis centras su 400 
tūkstančių gyventojų. Čia yra 
vienintelė Sovietų Sąjungoje ku
nigų seminarija. (Latvijoje taip 
pat yra. Darb. red.) Kauno krau
tuvėse daugiau prekių, vaisių ir 
daržovių ir kainos žemesnės nei 
Maskvoje, patarnavimas malo
nesnis tiek restoranuose, tiek 
krautuvėse ar kavinėse.

Yra didelis skirtumas tarp Lie
tuvos ir kitų Sovietų Sąjungos 
respublikų, nes lietuviai darbš- 
tesni ir žymiai kūrybingesni nei 
rusai.
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Trejų metų sukaktis
Rugsėjo 14, per Švento 

Kryžiaus išaukštinimą, suėjo tre
ji metai, kaip vyskupu buvo kon
sekruotas Tėv. Paulius Baltakis 
OFM.

Tai nedidelė sukaktis, bet ji 
mum, išeiviam lietuviam, ir 
apskritai Lietuvai labai reikš
minga. Tai pirmas mūsų vysku
pas, kuris taip plačiai pasireiškė 
ir taip plačiai išgarsino lietuvius, 
Lietuvą ir jos problemas.

Tai pirmas išeivių vyskupas su 
tokiomis teisėmis. Jis yra Ameri
kos vyskupų konferencijos na
rys, dalyvauja Amerikos vysku
pų suvažiavimuose. Ten buvo 
įvesdintas, ir mūsų vyskupas ten 
painformavo apie Lietuvos kri
kšto sukaktį, apie tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje. Jis laimėjo 
dėmesį visų Amerikos vyskupų, 
visi pareiškė solidarumą su Lie
tuvos tikinčiaisiais.

Vos tik paskyrus vyskupu, jis 
tuoj buvo priimtas paties po
piežiaus Jono Pauliaus II. Asme
niškai popiežiaus buvo paskatin
tas plačiai veiklai. Kai buvo mi
nima Lietuvos krikšto jubiliejinė 
sukaktis, jis buvo tų iškilmių vy
riausias vadovas, pirmas aukojo 
iškilmingas mišias Šv. Jono Late- 
rano bazilikoje, pirmas lietuviš- gos arkivyskupas kardinolas Ber- 
kai pasvėildųojpopiežių audie/k nardin, kuris pats ’^Lį Romų,
cijos metu.

Ir Amerikos prezidentas jį 
tuoj pasikvietė painformuoti 
apie religijos paadėtį Sovietų Są
jungoje ir Lietuvoje, per mūsų 
vyskupą perdavė sveikinimus 
lietuvių tautai. Ir kitais atvejais 
lankėsi Baltuosiuose Rūmuose 
painformuodamas prezidentą 
vienu ar kitu prezidentui 
rūpimu klausimu.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
jau apkeliavo maždaug visą pa
saulį, lankėsi Australijoje, Pietų 
Amerikoje, Europos kraštuose, 
Neseniai grįžo iš Lenkijos, kur 
aplankė ten gyvenančius lietu

vius. Lenkijoje labai nuoširdžiai 
ir iškilmingai buvo sutiktas len
kų vyskupų ir kardinolų.

Lankydamas įvairių kraštų lie
tuvius, jis aplankė irtų kraštų 
kardinolus, vyskupus, jutos su
pažindina su okupuotos Lietu
vos problemomis, iškelia, religi
jos persekiojimo klausimus ir vi
sur laimi didelį dėmesį Lietuvai. 
Kaip dar niekada tų kraštą vy
skupai ir kardinolai yra supažin
dinti su Lietuvos reikalais. Todėl 
daugelis vyskupų Lietuvos kri
kšto sukakties proga išleido savo 
pareiškimus, kad jie solidarizuo
ja su lietuvių tauta.

Keliaudamas taip pat sutinka 
įvairius užsienio spaudos atsto
vus ir juos supažindina s u lietu
viškais reikalais, iškelia okupuo
tos Lietuvos problemas.

Čia Amerikoje ir Kanadoje jis 
aplankė lietuviškas kolonijas, pa
rapijas, teikė sutvirtinimo sakra
mentą, dalyvavo įvairiuose 
minėjimuose. Tai pirmas atvejis, 
kad atvyktų lietuvis vyskupas į 
lietuviškas parapijas su tokiomis 
teisėmis. Vietos vyskupai visur 
su didele meile jį priėmė ir 
pažadėjo visokeriopų pagalbų. 
Toks vienas pavyzdys yra Chica-

kad drauge su lietuviais pa
minėtų Lietuvos krikšto sukaktį. 
Asmeniškų mūsų kontaktą dėka 
gauta iš Amerikos vyskupų ir 
lėšų ir pažadų mūšy lietuviškai 
katalikiškai veiklai.

Daug kur važiavo mūsų įvairių 
organizacijų atstovai, mūsų veik
sniai, bet tiek neišgarsino Lietu
vos kiek mūsų vyskupas per tuos 
trejus metus. Vyskupą priima ir 
kitų kraštų vyskupai ir oficialūs 
valdžios atstovai. Vyskupui leng
viau painformuoti irgauati kokius 
pasižadėjimus.

Todėl ir džiaugiamės, kad to
kiose sąlygose, gyvendami sveti-

{ sceną ateina ir lietuviai. 
Dešinėje prie skliautų atramos 
sustoja Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai, jų orkestras. Visi pasi
puošę tautiniais drabužiais. 
Kairėje susėda lietuviai vyskupai 
ir prel A. Bartkus, Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius.

Ateina popiežius
Popiežius ateis kiekvieną mi

nutę. Ir ta minutė jau čia. 
Kairėje scenos pusėje, pro durų 
užuolaidas pasirodo popiežius 
Jonas Paulius II, kaip visada su 
baltais popiežiškais drabužiais. 
Salė visa sustoja ir audringai plo
ja. Popiežius pasisveikina su vy
skupais ir sustoja ties savo sostu, 
abiem rankom moja publikai. 
Šypsosi, kaip ir visada, kaip ir 
visur.

Atsisėda.

Vysk. P. Baltakio, OFM žodis
Tada iš vyskupų kėdžių pakyla 

muose kraštuose, turime tokį vy
skupą, kuris tikrai su dideliu 
pranciškonišku nuolankumu, su 
šypsena, norėdamas visiems 
padėti ir patarnauti, lanko lietu
viškas kolonijas ir stiprina lietu
vių religinį bei visuomeninį gy
venimą, taip plačiai informuoja 
apie Lietuvą.

Tegu Dievas laimina visus jo 
pastoracinius žygius, jo dideles 
keliones. Tegu jis ištikimai neša 
krikščionišką ir lietuvišką meilę 
visiems lietuviams ir tegu 
sėkmingai dildo okupacinius 
Lietuvos pančius!

Vasario 16 gimnazijos orkestras rengiasi groti lietuviškiem šokiam Šv. Petro aikštėje 
Romoje.

LIETUVOS GINTARO DOVANA POPIEŽIUI 
Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Romoje

PAULIUS JURKUS

mūsų vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, prieina prie mikrofono ir 
ima kalbėti, kalbėti ne lotyniš
kai, itališkai, ar angliškai, o lietu
viškai. Lietuviškai jis pasveikino 
popiežių. (Sako, kad pats po
piežius prašęs vyskupą kalbėti 
tik lietuviškai).

Savo kalbos pradžioje vysk. P.
Baltakis, OFM, prisiminė po
piežiaus pareiškimą, kad jo pusė 
širdies yra Lietuvoje, kad ka
sdien meldžiasi už mūsų tautą. 
Toliau vysk. P. Baltakis taip 
kalbėjo.

“Bene keliais atvejais jūsų po
piežiavimo metu buvo įrodyta, 
kad tai nebuvo vien gražūs 
žodžiai. Jūs pasveikinote lietu
viškai Kalėdų ir Velykų 
šventėse. Jūs skatinote mus 
tėvynėje ir išeivijoje išlikti ištiki
mais Kristui ir puoselėti kri
kščionišką kultūrą ir papročius. 
Bet ypač jūs pagerbėte mus 
didžiausiom iškilmėm Romoje, 
paminėdami mūsų globėjo šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kaktį, išreikšdami norą, kad 
mūsų broliai Lietuvoje, kurių 
neleista jum lankyti, pajustų gilų 
visos Bažnyčios solidarumą. 
Mum visiems miela, kad jūsų iš

rinkimo popiežium proga Lietu
vos katalikai sveikinimo telegra
moje pavedė jūsų pontifikatą 
garbingojo Dievo tarno arkivy
skupo Jurgio Matulaičio globai. 
Dievo palaiminimu ir jūsų prie
lankumo dėka šis jubiliejus kaip 
tik ir bus apvainikuotas šio lietu
vio arkivyskupo beatifikacija.

“Mes esame giliai dėkingi 
jums už viską, o ypač už efektin
gą Lietuvos krikščionybės jubi
liejinę iškilmę, už šią audienciją, 
už tarptautinį istorinį simpoziu
mą, už jūsų nuostabų apaštališką 
laišką, kurį jubiliejaus proga 
teikėtės išsiuntinėti viso pasau
lio vyskupams.

“Šventasis Tėve, kaip mūsų 
dėkingumo išraišką maloniai 
prašome priimti iš Lietuvos 
atvežtą jubiliejinį ženklą, sudėtą 
iš autentiško Baltijos gintaro. 
Mes taip pat pažadame šiais Ma
rijos metais melsti Dievo Moti
ną, kad ji globotų bei stiprintų 
jus kaip lietuvių tautos ir visos 
katalikų Bažnyčios aukščiausią 
ganytoją.”

Kalba Telšių vyskupas
Vysk. P. Baltakio kalba buvo 

palydėta gausiais plojimais. Tada 
iš vyskupų eilės pakilo svečias iš 
okupuotos Lietuvos, Telšių vy

skupas Antanas Vaičius. Jis ran

to sukakties ženklą, kurį ką tik 
minėjo vysk. P. Baltakis. Paėjęs 
keletą žingsnių prie popiežiaus 
sosto, jis prabilo lotyniškai. Pa
sveikino popiežių visų tikinčiųjų 
lietuvių vardu, kunigų ir vienuo
lių vardu, padėkojo už visa gerą, 
už dėmesį Lietuvai. Tikinčioji 
Lietuva meldžiasi už popiežių, 
kad jis sėkmingai atliktų savo mi
siją-

Baigdamas savo žodį, jis priėjo 
prie Popiežiaus, atsiklaupė ir 
įteikė dovaną — Lietuvos kriikš- 
to sukakties ženklą, atvežtą iš 
Lietuvos.. Popiežius susijau
dinęs apkabino vyskupą ir pa
bučiavo, simboliškai paėmė ir 
dovaną, kurią tuoj perėmė kitas 
šalia stovėjęs kunigas. Tuoj do
vaną perdavė kitam.

Popiežius kalba
Popiežius visą laiką sėdėjo iš

kilmingoje kėdėje, kuri gali būti 
vadinama ir sostu. Prieš jį garsia
kalbiai. Vienas iš palydos jam pa
davė kalbą.

Pirma jis kalbėjo angliškai. Pa
sveikino susirinkusius. Džiau
gėsi, kad čia Romoje yra su
sirinkę iš viso pasaulio. Primi
nė, kad vysk. P. Baltakio va
dovaujami, lietuviai Romoje 
pradėjo šias jubiliejines iškilmes 
— garbingos lietuvių tautos kri
kšto sukaktį. Si sukaktis yra 
svarbi ir Bažnyčiai ir visam pa
sauliui, nes ji parodo lietuvių 
tautos ištikimybę Kristui ir 
Bažnyčiai. Pasidžiaugė, kad iš 
Lietuvos atvyko vysk. A. Vaičius 
ir 8 kunigai, tuo atstovaudami ir 
Lietuvos tikintiesiems.i zoi - u

Priminęs krikščionybės verty
bes, vėl skatino puoselėti tą gilų 
krikščioniškumą, savo kultūrą, 
išlaikyti tai, ką protėviai sukūrė 
ir brangino. Prisiminė ir arkivy
skupą Jurgį Matulaitį.

Popiežiaus kalba lietuviškai 
bus spausdinama kitame Darbi
ninko numeryje.

(Bus daugiau)

— Š. Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos metinis visuotinis suvažiavi
mas įvyks spalio 31, šeštadienį, 
11 vai. ryto Cleveland, Ohio.

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Trys miestai: Jeruzalė, 
Atėnai, Roma. Iškilūs, svarbūs 
ir šventi miestai. Jeruzalė 
tikėjimu, Atėnai pagarba protui, 
Roma įstatymo jėgos pomėgiu. 
Krikščionybė gimė Jeruzalėje, 
turėjo išmokti kalbėti ir rašyti 
Atėnų kalba, brendo po Romos 
įstatymų letena.

1986 m. gegužės 17 d. Pan Am 
skrydis 110 mane perkelia iš 
dangoraižių miesto Naujajame 
pasaulyje į Romą. Naktis šešetą 
valandų trumpesnė. Akys dar vis 
merkiasi, bet Romos saulė jau 
aukštai ir spigina į akis. Lėktu
vas nutupia Fiumičino aerouoste 
(Fiumicino) prie Tirėnų jūros. 
Tiberio upė (Tevere), atvingiuo
dama nuo Romos, ryto migla 
gaubia Laoijumo (Lazio) lankas.

Aerouostas dar nejudrus. Kili
mo ir leidimosi takai laisvi. 
Lėktuvas su ketvertą šimtų ke
leivių sparčiai rieda aerouosto 
pastatų linkui. Jau prie išlipimo 
tako. Jis, lyg judanti rankovė, 
prikabinamas prie lėktuvo durų.

ROMOJE Z

Ženklas “Prisirišti diržu” 
užgęsta. Per atviras du. ris dvelk- 
telėja malonus ryto kvapas.

Milžiniškas Boeing747 tuštėja 
be spūsties. Prie pastato slenk
sčio stovi ir kareiviai su ginklais 
rankose, ir policininkai su šuni
mis. Sako, šie šunys yna gudrūs: 
vieni gali užuosti rankiniame 
bagaže ginklus, o kiiinarkotikus. 
Jie labai uolūs, — uolesni už po
licininkus. Man praeinant, jie 
pauosto ir manąjį lagaminą. Ne- 
suunksčia ir nestabdo. Šį pava
sarį Fiumičino aerouostas saugo
mas labiau negu bet Icada ank
sčiau. Prisimenu žinias apie kru
vinus įvykius jame šių metų 
pradžioje. Kova iš palestinos dėl 
tos pačios žemės tarp Izraelio ir 
palestiniečių perkeliama į Euro
pą. Dvi senos ir giminingos tau
tos — žydai ir arabai, mylėdami 
savo žemę, kovoja su aistra vieni 
prieš kitus. Italija,atrodo, neno
ri pasmerkti nei vienią, nei kitų. 
Gerbdama, abu, -ĮgadbCkt veng
dama juos užgauti,— imasi ypa

tingų priemonių.
Pasų tikrinimas surikiuoja ke

leivius į eiles. Jos greitai tirpsta. 
Mat pasieniečiai tik pasižiūri į 
pasą ir “Avanti!” (“Pirmyn!”). 
Net prašomi paso neantspau
duoja. Keliauju tik su lengvai pa
nešamu bagažu. Nereikia laukti, 
kol atveš bagažą. Einu tiesiai į 
muitinę. Takas muitinėn 
pažymėtas dviem spalvom: rau
dona ir žalia. Žalioji tako dalis 
yra keleiviui, kuris neturi nieko 
apmuitinti. Kone visi keleiviai 
eina žaliųjų tako šonu. Muitinės 
tarnautojai stoviniuoja, pirštu 
vieną kitą pakviečia prie savo 
žemo staliuko, paprašo atidaryti 
lagaminą. Ir čia budi policininkai 
su šunimis.

Siena jau pereita. Nūdien ke
liautojas sieną pereina dažniau
siai ne pasienyje, bet krašto so
stinėje. Italijos sieną pereinu 
Romoje! Dairausi bene pamaty
siu prel. Antaną Jonušą, vieną iš 
paslaugiausių lietuvių Romoje. 
Buvau jam rašęs laišką su prašy
mu mane pasitikti. Veltui! Daug 
laukiančiųjų, bet tarp jų manęs 
laukiančiojo nėra. Pereinu išilgai 
laukiamąją salę. Nėra!

Roma nėra man svetimas mie
stas. Čia kadaise mokslinausi. 
Pažįstu gerai ir aerouostą. Iš čia 
bemaž kasmet iškeliauju į Arti
mųjų Rytų kraštus. Iš aerouosto 
pasiekti miestą patogu autobu
su. Banke pasikeičiu pinigų — 
dolerius į liras, nusiperku bilietą 

ir lipu į tuojau pat išvažiuojantį 
Romos linkui autobusą. Jame 
konduktoriaus nėra. Kišu auto
mato žioplėn bilietą. Suūžia, — 
užrašo ant bilieto datą ir tikslų 
laiką.

Važiuojame per Lacijumo ly
gumą plentu į Stazione Termini 
— centrinę geležinkelio stotį. 
Bendrakeleiviai daugumoje eu
ropiečiai. Sėdžiu tarp vokiškai 
kalbančių turistų pačiame auto
buso gale. Romoje jie pirmusyk. 
Įdomu žiūrėti į kepurėtas pušis, 
Tiberio kilpų pilkus vandenis, 
kalvas, pastatus, šventoves pir
musyk Romą lankančiųjų aki
mis. Bendrakeleiviai jauni ir 

Krikščioniškoji Roma. Šv. Petro bazilika Vatikane. Kadaise 
čia buvo Nerono stadijonas. Jame 67 m. po Kristaus kankinio
mirtimi ant kryžiaus mirė apaštalas Petras. N imt r. Kun. A.
Rubšio

mėgsta istoriją. Nejučiomis ir aš 
įsijungiu į jų domesį Romos 
įžymybėmis. Kelionė austobusu 
iš aerouosto į Stazione Termini 
trunka tris valandos ketvirčius. 
Šį kartą ji man atrodė perdėm 
trumpesnė.

Dar tik gegužės vidurys, o jau 
Romoje karšta. Iš geležinkelio 
stoties į Šv. Kazimiero kolegiją 
— Vilią Lituania yra trys keliai: 
požeminiu metro, autobusu 16, 
taksiu. Jau kone vidurdienis. 
Ore daug drėgmės. Tvanku. 
Skubu į požeminį metro “Linea 
A”, nes ten vėsiau. Be to, Romos 
metro yra patogus.

Nūdien Roma turi dvi metro 

linijas: linea A ir linea B. Linea 
A galima važiuoti iš rytų į vaka
rus — nuo Ananjina (Anagnina) 
rytiniame priemiestyje iki Ota- 
vijano (Ottaviano) gatvės prie 
Šv. Petro bazilikos, o linea B — 
nuo Stazione Termini iki Eur — 
Musolinio statyto Romos nauja
miesčio. Abi linijos veža ir giliai 
po žeme, ir išlenda į žemės pavi
ršių.

Nuo Stazione Termini — ge
ležinkelio stoties iki Šv. Kazi
miero kolegijos — Vilią Lituania 
yra keturios metro stotelės., Iš
lipama Re di Roma stotelėje. Ke
lionė metro trunka maždaug 
septynetą minučių. Išlipus, ju
dantys laiptai padeda iššliaužti iš 
po žemės. Praėjęs metro varte
lius, suku į dešinę ir, vis dar ei
damas požemiu po Piazza de Re 
di Roma, pasiekiu Via Vercelli 
išėjimą. Via Vercelli įveda į Via 
Tuscolana, o ši priveda prie Piaz
za Asti ir Via Casalmonferrato. 
Ir Šv. Kazimiero kolegija ir Vilią 
Lituania yra prie Piazza Asti, o 
Via Casalmonferrato yra gatvė 
tarp jų.

Atvažiuoti į Romą smagu 
Atrodo, kad ir širdis smarkiau 
muša. Juk čia j žmones išeita' 
Jaučiu viršum galvos karštą Ro
mos saulę. Žingsniuoju pažįsta- 
mu keliu. Nusivelku švarių. 
Vienmarškiniam smagiau. Vi 
kelių minučių spaudžiu šv. Ka
zimiero kolegijos durų skam
buti
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STALINAS SIŪLĖ LIETUVĄ Į JUNGTINES TAUTAS
KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Darbininko specialus 
korespondentas 

Jungtinėse Tautose

— 2
Veto teisė 

balsavimuose
Konferencija tuoj ėmėsi darbo 

ir ėjo prie neišpręstų klausimų 
svarstymo. Daug laiko sugaišta, 
ligi išspręstas veto teisės klausi
mas. Sovietai reikalavę, kad visi 
klausimai be išimties, svarstomi 
Saugumo Taryboje, turėtų būti 
priimti vieningai. Jeigu vienas iš 
penkių didžiųjų balsuotų prieš, 
tada klausimas liktų atmestas.

Kreipdamasis į Churchillį, 
Stalinas jį užklausė, ką jis dary
tų, jei, pavyzdžiui Kinija (tada 
vadovaujama dar Cangaišeko), 
duotų ultimatumą Britanijai dėl 
Hong Kongo sugrąžinimo jai.

Churchilliui nebaigus to 
klausimo pilnai atsakyti, Stalinas 
tęsė toliau, kad jis negalįs pami
ršti fakto, kuris atsitiko 1939 me
tais — Rusų-Suomių karo metu. 
Tada Britanija ir Prancūzija pa
naudojo Tautų Sąjungą, kad So
vietų Sąjunga būtų izoliuota ir iš 
jos išmesta.

Stalinas prašė daugiau laiko 

1941 rugpjūčio 14 Atlanto vandenyne susitiko Amerikos prezidentas Roosevelt ir Bri
tanijos ministeris pirmininkas ir pasirašė garsiąją Atlanto chartą, kuri garantuoja visom 
tautom laisvę. Nuotraukoje matome Anglijos karo laivą HMS Prince of Wales, ant 
kurio denio vyksta specialios pamaldos. Prezidentas Rooseveltas ir ministeris pirminin
kas Churchillis sėdi kairėje aukštai. U N Foto

pastudijuoti JAV kontra 
pasiūlymą, kurį Rooseveltas 
buvo jam pasiuntęs 1944 
gruodžio 5, bet su kuriuo jis iki 
šiol neturėjęs laiko nuodugniai 
susipažinti.

Tačiau kitą dieną Stalinas pra
nešė, kad Soviętų Sąjunga sutin
kanti priimti JAV pasiūlymą. Pa
gal jį, veto teisė balsavimuose 
gali būti naudojama tik tais atve
jais, kada konfliktams išspręsti 
reikalinga pritaikyti karines 
sankcijas. Visi kiti reikalai ir kon
fliktai, kurie gali būti likviduoja
mi taikiu derybų keliu, 
sprendžiami Saugumo Taryboje 
balsų dauguma.

Su mažais papildymais, 
maždaug toje pačioje formoje, 
tas pasiūlymas buvo priimtas ir 
patvirtintas vėliau San Francisco 
konferencijoje.

Stalinas siūlė 
Lietuvę j JT

Vos tik konferencija paskelbė, 
kad JAV balsavimo procedūros 
siūlymas yra priimtas, pirma 
Molotovas, o vėliau ir Stalinas 
pastatė sąlygą, kad į Jungtines 
Tautas būtų priimtos Ukraina, 
Baltgudija ir Lietuva. Jiedu ar
gumentavo, kad tie kraštai yra 

labai nukentėję nuo karo, ir jų 
priėmimas į JT būtų šioks toks 
atpildas už patirtas kančias ir 
nuostolius. Reikia pridurti, kad 
Dumbarton Oaks konferencijos 
posėdžiuose Sovietų delegacija 
reikalavusi svarstyti visų Sovietų 
Sąjungos 16 respublikų 
priėmimą. Tad šis reikalavimas 
Jaltos konferencijoje, lyg atrodė, 
kad Sovietai darą nuolaidas.

Stalinas, matydamas, kad ir šis 
reikalavimas negauna pritarimo, 
pasitenkino tik Ukraina ir Balt
gudija. Jis motyvavo tuo, kad 
Britanija visvien turėsianti dau
giau balsų, nes kontroliuoja do
minijas kaip Kanadą, Australiją 
ir Pietų Afriką.

Churchillis pagaliau ėmė pa
laikyti šį Stalino reikalavimą, nes 
buvo suinteresuotas, kad ir In
dija, kuri dar tada nebuvo tapusi 
nepriklausoma, būtų įtraukta į 
Jungtines Tautas, Rooseveltas 
dar delsė.

Prieš išvykdamas į šią konfe
renciją, Rooseveltas Washmgto- 
ne buvo susitikęs su grupe sena
torių ir jiems pareiškęs, kad jei 
Stalinas reikalautų sovietinių re
spublikų atstovavimo Jungtinėse 
Tautose, tai ir jis reikalaus to pa-

Atlanto chartos pasirašymo metu ant karo laivo sėdi Amerikos prezidentas Rooseveltas 
ir Britanijos ministeris pirmininkas Churchillis, aplinkui abiejų valstybių aukštieji 
karininkai. UN Foto

ties kiekvienai JAV valstijai, nes 
sovietinės respublikos yra lygiai 
tiek pat nepriklausomos kaip ir 
JAV valstijos. James F. Byrnes, 
prezidento specialus patarėjas, 
įtikinėjo prezidentą Rooseveltą, 
kad toks papildomų balsų sutei
kimas Sovietų Sąjungai pakenks 
JT veiklai, ir siūlė tam Stalino 
reikalavimui griežtai pasi
priešinti. Po ilgų diskusijų jam 
atrodė, kad jis prezidentą pakan
kamai įtikinęs. Bet suklydo. Ki
tos dienos popiečio posėdy Roo
seveltas ima ir perskaito jam ką 
tik pateiktą užsienio reikalų mi- 
nisterių susitarimo tekstą, pagal 
kuiį D. Britanija ir JAV.palaiky- 
siančios šios konferencijos 
siūlymą priimti Ukrainą ir Balt- 
gudiją į JT pilnateisiais nariais.

Tai buvo staigmena daugeliui 
JAV delegacijos narių. Preziden
tas buvo spaudžiamas, kad jis ne
priimtų tokio ministerių susitari
mo, papildytų jį, kad ir JAV pri
valo turėti tris balsus.

Dieną prieš konferencijos 
uždarymą, Rooseveltas ryžtasi 
parašyti laišką, išdėstant JAV po
zicijas. Ir vėl staigmena. Konfe
rencijos uždarymo dieną Stali
nas atsako į tą laišką: ‘ JAV balsų 
skaičius gali būti pakeltas iki tri
jų, panašiai kaip yra Sovietų Są

jungai ir jos dviem pagrindinėms 
respublikoms. Jeigu yra reika
linga, aš esu pasiruošęs oficialiai 
remti šį pasiūlymą.”

Tačiau įvyko kitaip. Nežinia 
kodėl, Rooseveltas, sugrįžęs į 
Washingtoną, uždraudė kad šiuo 
klausimu būtų leidžiami komu
nikatai ir kad šis klausimas būtų 
diskutuojamas net privačiai.

Tik San Francisco konferenci
joj paiškėjo, kad Rooseveltas su 
savo kitais patarėjais, anot Byr
nes, buvo nusprendęs nereika
lauti tų trijų balsų Amerikai, bet 
remti tik originalųjį nutarimą, 
trijų vadų pasirašytą Jaltoje 1945 

: m. vasario 11 d. - ---------------
Pagal šį protokolą, jungtinė 

kraštų konferencija siūlomai pa
saulio organizacijai sudaryti turi 
būti sušaukta 1945 balandžio 25, 
trečiadienį, JAV-bėse. Į šią kon
ferenciją yra kviečiami kraštai, 
kurie egzistavo 1945 vasario 8 ir 
visi kiti kraštai, kurie iki kovo 1 
dienos paskelbs karą bendram 
priešui. Toliau rašoma, kad D. 
Britanija ir JAV, susirinkus šioje 
konferencijoje, rems pasiūlymą 
priimti į originalių narių skaičių 
dvi Sovietų Socialistines Respu
blikas — Ukrainą ir Baltgudiją.

Tad tokiu būdu Lietuvos at
stovavimo klausimas automatiš
kai ir iškrito. (Bus daugiau)

LETIN. Liepos-rugsėjo mėn. 
1987 m. Leidžia tėvų Marijonų 
kongregacijos Sv. Stanislovo 
Kostkos provincija Stockbridge, 
Mass. Biuletenis anglų kalba.

Siame numeryje išskirtinai 
daug medžiagos apie palaiminto
jo arkiv. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos iškilmes Romoje. Gau
su spalvotų iliustracijų iš įvairių 
iškilmių momentų, o viršelyje — 
didžiulio oficialaus paveikslo 
nuotrauka, kuri kabojo nuo bazi
likos balkono. Patalpinta Švento 
Tėvo Jono Pauliaus II-jo kalba 
lietuviams piligrimams, aprašyti 
Aušros Vartai, paminėtas a. a. 
beatifikacijos postulatorius kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC. Yra paaiš
kinamasis straipsnis apie Jurgio 
Matulaičio-Matulevvicz dvigubą 
pavardę. Vedamajame primena
ma latvių kunigas J. Grisans, 
MIC, kuris matė palaimintąjį lai
ke vysk. Rancans konsekracijos 
Rygoje ir apie seselę Virginiją 
Vytelle, iš Marijos Vilos Elm- 
hurst, Pa., palaimintojo gimi
naitę.

VASARA KVEPIA
ČIOBRELIAIS- 7

Plaukiame pažiūrėti 
banginių

Kai dienos debesuotos ir kai 
negalima įsikurti pajūryje, tada 
žmonės tiesiog užplūsta mieste
lio krautuves, kavines, restora
nus.

Uosto prieplaukose yra laivų, 
kurie siūlo savo patarnavimą — 
veža į tolimą jūrą žuvauti, susi
pažinti su pakrantėmis. Yra du 
laivai, kurie kas dieną plaukia 
pažiūrėti banginių. Tai mus ir 
sudomino. Esame skaitę apie 
banginius, klausę per radiją pa
skaitų, esame ir televizijoje 
matę. Kaip čia nepamatysi rea
lybėje?

Išsirengėm, viso keturi lietu
viai ir du bičiulių Vlado ir Rožės 
anūkai. Laivas prie krantinės 
buvo prisirišęs visai arti tilto, tai 
mūsų kelias buvo netolimas. Ki
tas laivas'stovėjo anapus tilto, 
pakeliui į didžiuosius vieš
bučius, netoli vėžių žvejų prie
plaukos. Kelionė nėra pigi — 25 
dol. asmeniui. Laivas nedidelis, 
bet susirinko arti šimtinės, ypač 
buvo daug mokyklinio amžiaus 
jaunimo. Laivo denyje gali at

sisėsti ir stebėti jūrą, žemiau yra 
uždara patalpa, kur jau nesiekia 
vėjas. Ten yra užkandinė, kur 
gausi sodės, šokolado, kavos. 
Ten dirba dvi mergaitės.

Visa laivo įgula jauni žmonės. 
Laivo kapitonas ir jo padėjėjas ir 
dar vienas instruktorius. Tai ir 
visa. Kai visi sulipo į laivą, 
padėjėjas atrišo virves, uždaro 
borto vartelius, nustūmė laipte
lius, ir kapitonas užvedė moto
rus. Kennebunkporto uostas yra 
upė. Bet ir čia yra vandens paki
limai ir atslūgiai. Kai vanduo nu
senka, tai laivai turi atsargiau 
manevruoti. Upės vagoje ant in
karo pakabinti raudoni ženklai, 
panašūs į stulpiukus. Jie ir nuro
do, kur turi laivai plaukti. Ir net 
apsisukti čia nėra lengva, nes pil
na laivų, laivelių, visokiausių 
jachtų. Dauguma jie prisirišę 
prie kranto, bet nemaža jų ren
giasi kelionei, grįžta, taiso bu
res. Prieplauka dienos metu 
gana gyva.

Mūsų laivas burgzdamas 
pamažu apsisuko ir pradėjo 
plaukti pro vienuolyno sodybą, 
į uosto vartus. įsijungė garsiakal

biai ir pranešė, kad čia yra lietu
vių Sv. Antano vienuolynas, pra
nešė, kad kelionė truks apie pu
santros valandos.

Bijojome, kad nebūtų jūra au
dringa, kad laivo per daug ne
suptų. Bet anapus molų, 
didžiųjų akmenų jūra šiandien 
buvo draugiška. Vėjas didėjo. 
Įsikūrėme denyje, kur nesiekė 
vėjas, ir žvalgėmės, kaip pamažu 
ištirpsta krantai aplink. Kartais 
dar pasiveja žuvėdros, bet jos 
gudrios, atpažįsta, kad čia ne 
žvejų laivas, ir vėl nusuka į šalį.

Per laivą perėjo toks jaunas 
vaikinas ir paaiškino apie bangi
nius, kaip jie gyvena, kiek čia jų 
yra. Banginių yra labai didelių, 
net iki 70 pėdų ilgio. Šitoje vie
toje, kur mes dabar plaukiame, 
esą apie 400 banginių. Jų rūšys 
įvairios. Jau seniai uždrausta 
juos medžioti. Banginiai veisiasi 
labai pamažu, Jų nėštumo laikas 
esąs dveji metai. 1928 metais čia 
buvo tik 200 banginių. Tada ir 
buvo uždrausta jų medžioklė. 
Nuo to laiko priaugo tik 200.

Paplaukę kokia valandą, 
kairėje pamatėme žvejų laivą. Jį 
supo žuvėdrų debesis. Jos sukosi 
ir sukosi ratu, klykavo, leidosi į 
vandenį. Žvejų laivas į Jūrą išme
ta daug žuvies liekanų, kurias ir 
mėgsta žuvėdros, todėl ir seka 
tokius laivus. Ir stebiesi, kaip tie 
paukšteliai paskui suranda kran
tą. Jos neturi kompaso,. Gal vėl 

seka grįžtančius laivus į krantą. 
Paskrenda, pailsi, nutūpę ant 
bangų, paskui vėl laivą prisiveja.

Mažieji paukštukai
Aplinkui buvo tik jūra — 

Atlantas. Staiga viršum vandens 
ėmė skraidyti maži paukštukai, 
panašūs į kregždutes. Lekia la
bai greitai viršum bangų, sukio
jasi į visas puses. Ką nors gaudo, 
—ar mažas žuveles, ar musytes.

Dabar įsijungė laivo kapitonas 
į garsiakalbį ir pranešė, kad 
artėjame į banginių zoną. Kodėl 
jie čia gyvena? Tiksliai jie to ne
galėjo atsakyti, greičiausiai, kad 
čia vanduo šiltesnis nei kitur. Jie 
vakar matė banginį su mažu 
priaugančiu vaiku., Jie abu žaidė 
vandenyje. Tai reiškia, kad van
duo jiem šiltas ir yra daug mai
sto.

Banginys maitinasi žuve
lėm. Jis atidaro savo didelę 
burną, ir košia vandenį. Viršuje 
galvos yra skylė, per kurią van
duo ištrėškiamas lauk. Sugautas 
žuveles jis taip ir prarija. Iš to 
jo žūklės šis tas lieka, todėl ir 
mažieji paukštukai čia skraido ir 
prasimaitina.

Atplaukia kiti laivai
Abiejose pusėse pasirodė pa

našūs kiti du laivai. Jų deniuose 
buvo pilna žmonių. Vienas buvo 
iš mūsų uosto, iš Kennehunk- 
porto, o kitas iš Portlando, kuris 

yra šiauriau nuo Kennebunkpor
to. Visi laivai smaigliais artėjo į 
vieną plotą, kuriame turėjome 
pamatyti banginius.

Kapitonas dabar liepė stebėti 
visą jūrą. Ir dar pasakė, kaip lai
ve nustatoma kryptis. Ji nustato
ma pagal laikrodį. Priekyje yra 
12, dešinėje ties viduriu — 3, 
laivo užpakalyje — 6, kairėje 
šone — 9. Kai kapitonas iš savo 
lango pamato banginį ar jo uode
gą, jis tuoj pasako: žiūrėkite pa
vyzdžiui — 1, arba 5. Tada žinai, 
kur nukreipti žvilgsnį.

Milžiniškos uodegos
Pirmiausia ir pamatėme, kaip 

horizonte, kryptis 10, pasirodė 
didelė plati, perskelta į dvi puses 
uodega. Ji pakilo į viršų ir paskui 
nunėrė žemėn. Ir kitoje laivo 
pusėje didžiulė uodega.

Banginys kvėpuoja plaučiais. 
Jam reikia kartais nuo karto iškil
ti į paviršių ir įsitraukti oro. Ka
pitonas aiškino, kad po vandeniu 
jis išbūva apie 4 - 5 minutes. 
Žino jo greitį reikia tik atspėti 
kryptį, kur jis plaukia. Ten ir pa
varė mūsų laivą. Pirma varo di
dele jėga, paskui visai išjungia 
motorus.

Iškyla didžiulis banginys
Taip iš toliau matėme bent ke

lias uodegas besišvaistančias. 
Staiga mūsų dešinėje sujudėjo 
vandenys, ir j paviršių iškilo 
didžiausias bangnys. Jis tik nu

garą iškėlė. Jo ilgis buvo mažiau
siai kokia 50 pėdų. Spalva — 
ruda, žalsva, prisitaikiusi prie 
vandens.

Nepaprastai didelė galva, tik
rai kokių 5-8 pėdų. Plaukė pra- 
sižiovęs, semdamas vandenį į 
save ir jį purkšdamas per pa
kaušį. Mūsų laivu jis nesi
domėjo, visai nereagavo. Kapi
tonas buvo įspėjęs, kad jis laivų 
niekada nepuola. Jis nepavojin
gas, tai nėra ko bijoti.

Kai jis taip plaukė, gaudyda
mas žuvį, jo uodegos nesimatė. 
Plaukė neilgai. Paskui panardino 
galvą ir viršum vandens iškėlė 
kuprą. Kai ta mažėjo, tada iš van
dens iškilo plati ir didelė skelta 
uodega. Kai tokia siaustų į kokį 
paprastą žvejų laivelį, tai jį nu
mestų kaip kokią kriauklę. Da
bar majestotiškai pasikėlė į viršų 
ir panėrė į vandenį.

Kapitonas tuoj įjungė motorus 
ir ėmė plaukti. Bet jis tiksliai vie
tos neatspėjo. Antra kartą jau iš
kilo toliau, skersai plaukė per 
bangas, pūtė vandenį ir vėl din
go.

Įspūdis buvo tikrai didelis 
Juk tai didžiausia žuvis, sako kad 
ne žuvis, nes banginys esąs žin
duolis. Bet vistiek tai didžiausias 
mūsų planetos gyvūnas. Ir jį pa
matyti buvo verta.

( Bim daugiau'
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LIETUVIŲ MUZIKŲ SĄJUNGOS SEIMAS
Lietuvių Muzikos Sąjungos 

55-tasis seimas įvyko rugpjūčio 
22, šeštadienį, Žilevičiaus - 
Kreivėno muzikologijos archyvo 
patalpose, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicagoje.

Seimas pradėtas 10 vai. mišio- 
mis, kurias jėzuitų koplyčioje 
atlaikė prel. dr. Juozas Prunslas. 
Mišių metu seimo dalyviai gie
dojo įvairias giesmes, protar
piais grojo smuikininkas Herku
lis Strolia, vargonais palydėjo 
muzikas Robertas Mockus. 
Smuiku pagrojo: G. Tartini An
dante cantabile, G. H. Handelio 
Largo ir V. A. Mozarto sonatos

Bronius Budriūnas, Vincas Ma- 
maitis, Ona Mikulskienė, Stasys 
Baras. Žodžiu sveikino kai kurie 
seimo nariai bei svečiai. Taip pat 
sveikino JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Ingrida Bu
blienė. Ji prašė pasvarstyti dainų 
šventės klausimą.

Dainų šventės 
repertuaras

Pradėjus darbo posėdį, pir
miausia perskaitytas praeito sei
mo protokolas, kurį nariai 
priėmė su mažom pataisom.

Toliau svarstyta, kaip surengti 
VII dainų šventę ir kokį parinkti

pranešimus. Pirmininko Dr. 
Leonardo Simučio pranešima 
perskaitė Faustas Strolia. Iždi
ninkas ir “Muzikos Žinių” admi
nistratorius Antanas Giedraitis 
apžvelgė iždo padėtį. Jis pateikė 
kiekvienų metų atskiras apyskai
tas. Bendrai suvedus, kasoje yra 
406 dol. pajamų.

Revizijos komisijos pirminin
kas Juozas Stankūnas, patikrinęs 
iždo knygas, rado, kad jos veda
mos tvarkingai, pridėti ir pateisi
namieji dokumentai.

Muzikos komisijos pirmininkė 
Rita Kliorienė pranešė, kad 
buvo atlikta užplanuota Lietuvos

— Šv. Tėvo Jono - Pauliaus 
II1987 liepos 3 d. aktu kun. Pra
nui Gaidai suteiktas garbės pre
lato titulas jo 50 metų kunigystės 
sukakties proga. Medaliais už 
nuopelnus “Pro Ecclesia et Pon- 
tifice” apdovanoti Mississauga, 
Ont., Lietuvos Kankinių para
pijos t-bos bei Anapilio sodybos 
korporacijos pirmininkas Jonas 
Andrulis ir Toronto Prisikėlimo 
parapijos tarybos pirmininkas 
bei Kanados lietuvių katalikų 
centro pirmininkas Vytautas Ta-

nr. 4 dalį. Visiems buvo malonu 
pasiklausyti jų gero atlikimo.

Aukas prie altoriaus atnešė 
muzikas Julius Mačiulis su 
žmona. Savo pamoksle prel. J. 
Prunslds kalbėjo apie muziko 
vaidmenį žmonijai, iškėlė kom
pozitoriaus didelę svarbą, ypač 
liturginėje muzikoje.

Po mišių visi suėjo į archyvo 
didesnį kambarį papusryčiauti, o 
už pusvalandžio visi persikėlė į 
Jaunimo Centro patalpas ir 
pradėjo posėdžiauti.

Sąjungos centro valdybos pir
mininkui dr. Leonardui Si
mučiui susirgus, susirinkimą ati
darė vicepirmininkas Faustas 
Strolia. Pasveikinęs seimą, pa
prašė visus atsistojimu ir vienos 
minutės styla pagerbti mirusius 
narius ir neseniai mirusį muziko
logą Juozą Kreivėną. Seimui va
dovauti pakvietė Antaną Liną, 
sekretoriauti — Stasį Sližį.

Sveikinimai
Sveikinimų buvo nemažai. 

Negalėdami asmeniškai atvykti, 
raštu sveikino: vysk. Vincentas 
Brizgys, kun. Jonas Pakalniškis,

repertuarą. Dėl dainų parinki
mo pasisakė choro vadovai. Val
dyba gi buvo pasirengusi konk
rečiai seimo dalyvius supažin
dinti su lietuvių chorinės lite
ratūros pavyzdžiais. Su kūriniais 
supažindino Arūnas Kaminskas, 
Chicagos lietuvių operos diri
gentas, pianu palydėjo Robertas 
Mockus, operos akompaniato
rius. 30 seimo dalyvių sudarė 
nemažą chorą, kuriam iš anksto 
buvo parūpintos gaidos. Valdyba 
buvo parinkusi 30 dainų, buvo 
liaudies dainų ir mūsų kompozi
torių originalių dainų. Buvo porą 
dainų sudėtingesnių, bet chor
vedžiai nesutiko, kad jos būtų 
įtrauktos į repertuarą. Pasisakė 
ir dėl kitų dainų. Galutinai nieko 
konkretaus nenutarta. Pavesta 
esamai muzikos komisijai suda
ryti repertuarą. Į tą muzikos ko
misiją įeina: pirmininkė Rita 
Kliorienė, Dalia Viskontienė, 
Viktoras Ralys ir Kazys Skaisgi
ris. Anksčiau tokiam reikalui 
daug padėdavo Juozas 
Kreivėnas, bet jis neseniai mirė.

krikšto sukakties programa. Jai 
pagelbėjo ir kiti komisijos nariai. 
Seimo dalyviai jai už šį praneši
mą paplojo.

Chorai buvo užimti Krikščio
nybės jubiliejaus programa. 
Reikėjo gerai pasirengti šiai 
šventei. Dabar seimas nutarė 
1990 metais rengti VH-tą dainų 
šventę.

BROCKTON, MASS

Dvi seselės minėjo 
auksinj jubiliejų

Pranešimai
Toliau valdybos nariai padarė

“Muzikos žinių” 
problema

Buvo iškelta ir “Muzikos 
žinių” problema. Šių metų 
kalėdinį numerį sutiko sureda
guoti ir išleisti Stasys Sližys ir 
Kazys Skaisgiris. Šitame nume
ryje bus prisimintas ir pagerbtas 
kompozitorius Stasys Šimkus.

Planuojama ateinančiais me
tais anglų kalba paruošti paskaitą 
apie lietuvių muzikos kultūrą ir 
surengti simpoziumą Marylando 
universitete.

Į naują sąjungos centro valdy
bą išrinkta: Antanas Giedraitis, 
Julius Mačiulis, Emilija Sakadol- 
skienė, Faustas Strolia ir Eglė 
Rūkštelytė-Sundstrom. Revizi
jos komisijoj ir toliau pasiliko 
Juozas Stankūnas.

Sės. Marija Sebastian ir sės. 
Vincenta, Jėzaus Nukryžiuotojo 
ir Sopulingosios Motinos vie
nuolijos narės, Sopulingosios 
Motinos vienuolyne šventė savo 
vienuoliško gyvenimo auksinį 
jubiliejų. Jų draugai ir giminės 
iš kaimyninių valstijų ir apy
linkės bendruomenės pripildė 
vienuolyno koplyčią ir dalinosi 
džiaugsmu ir dėkingumu Dievui 
su šiomis seselėmis.

riausias kūrinys buvo B. Kuta
vičiaus oratorija “Paskutinės pa
gonių apeigos”. Tą kūrinį jis rašė 
specialiai baroko salei.

Baigiant seimą
Seimas seselę muzikę Bernar

dą pakėlė į garbės nares. Visi su
giedojo Ilgiausių metų. Seselė 
Bernarda švenčia 86 metų su
kaktį.

LIETUVIS — NAUJAS AMERIKOS 
KARO AVIACIJOS PULKININKAS

Rugsėjo 1 d. newyorkietisJAV 
karo aviacijos majoras Arūnas 
Siultė pasipuošė naujomis pulki
ninko Itn. insignijomis. Tą dieną 
jo viršininkas — generolas pri-

Naujasis Amerikos karo 
aviacijos pulkininkas Itn. 
Arūnas Siultė

NAUJAUSI LEIDINIAI
K. Girniaus, Partizanų kovos 

Lietuvoje. 12 dol.
Alės Rūtos, Tarp ilgesio ir 

tėviškės. Kelionės į Lietuvą 
įspūdžiai. Kietais viršeliais. 13 
dol.

•A. Rubšio, Islamas — religi
ja, kultūra, valstybė, 5 dol.

A. Balašaitienės, Skeveldros. 
Romanas. Kietais viršeliais. 10 
dol.

A. Šešplauldo, Lietuva pasau
linėje literatūroje. Straipsnių 
rinkinys. 8 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusi
dažo raudonai. 13 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus lie
pos žydi. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. Straipsnių rinkinys. 5 
dol.

J. Gliaudo*, Karo ketvirtoji. 
Romanas. 4 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY11207.

segė sidabrinius ąžuolo lapus, 
atžyminčius naująjį pulkininką 
Itn. Amerikos karo aviacijos 
pajėgose. Tai įvyko Warner Ro- 
bins, GA, karo aviacijos bazėje, 
kurioje naujasis pik. Itn. Arūnas 
Siultė, po septynerių metų tar
nybos Europoje, dirba nuo pe
reitų metų rudens.

Baigęs Queens kolegiją New 
Yorke 1969 metais, Arūnas 
Siultė įstojo į karo aviacijos mo
kyklą ir ją baigus buvo pakeltas 
į leitenanto laipsnį. Nuo čia pra
sidėjo jo įdomi ir rizikinga 
lakūno-piloto karjera, vedusi po 
visą Ameriką, Aziją (Vietnamo 
karas) ir Europą.

Būdamas pareigingas ir nuolat 
tobulindamasis savo srityje, 
Arūnas Siultė buvo įvertintas vi
ršininkų ir nuolat kilo karjeros 
laiptais aukštyn. Neapleisdamas 
savo pareigų, Arūnas baigė Pro- 
fessional Military Education: 
Sąuadron Officer School, Air 
Command and Staff College ir 
National Defence University; 
Europoje būdamas studijavo 
Troy State University ir 1983 m. 
gavo Master of Science in Mana
gement Degree. Už gerą tarny
bą Arūnas yra apdovanotas Air 
Force Commendation, Air For- 
ce Achievement, dviem Merito- 
rious Service ir kt. medaliais.

Paskaita
Paskaitą skaitė muzikos isto

rikė Loreta Venclauskienė. Jos 
tema buvo “Šiuolaikinė profe
sinė muzika Lietuvoje”. Vilniuje 
veikianti kompozitorių sąjunga 
apima visas sritis. Paskutiniu lai
ku atsirado grupė, kuri pasuko į 
avangardą. Dažnai jų kūriniuose 
patys pavadinimai nusako turinį, 
pvz., B. Kutavičius “Žiogų mu
zika”, A. Martinaičio “Meilės 
verksmažolė”, V. Laurušo 
“Giedantis vėžys” ir t.t. Ge-

gos'Ynetines konferencijas skir
tinguose miestuose.

Muzikas Antanas Linas Sei
mui pirmininkavo korektiškai. 
Vakarienė buvo lietuviškoje val
gykloje — Seklyčioje.

Sekmadienį buvo progos daly
vauti pamaldose Marąuette Par
ko lietuvių bažnyčioje ir išgirsti 
puikų choro giedojimą. Chorui 
dirigavo A. Linas, vargonais pa
lydėjo K. Skaisgiris.

Juozas Stankūnas

VYRESNIŲJŲ SKAUTŲ VEIKLOJE

Kaip lakūnas - pilotas Arūnas 
yra išskraidęs per 2600 valandų, 
kurių daugelis primena įdomių 
ir rizikingų momentų. Su naujais 
laipsniais ir pakėlimais ateina ir 
naujos pareigos, ir šiuo metu jis, 
turėdamas atsakingas pareigas,

Labai svarbus skautų vyčių ir 
vyr. skaučių suvažiavimas įvyks 
spalio 9-12 Beumont, Ohio, 
BSA Stovyklavietėje, netoli Cle- 
velando. Tuo pačiu laiku ten 
vyks ir III Tuntininkų-kių bei 
Skautininkų - kių suvažiavimas 
su savo atskira programa.

Suvažiavimo tema: “Aš 
pasižadu tarnauti — pasiruoši
mas VII Tautinei stovyklai”. Su
važiavime bus svarstoma skautų 
vyčių veikla bei ateities planai, 
ateinančių metų VII Tautinė sto
vykla, jos programa ir kiti 
svarbūs pašnekesiai, skautiški 
užsiėmimai — žaidimai, broliš
kas - seseriškas pabendravimas.

Visi skautai vyčiai ir kandida
tai nuo 17 metų yra raginami da
lyvauti suvažiavime ir padėti 
apspręsti mūsų tolimesnę veik
lą.

Stovyklos vadovai: LSS Vyr. 
Skaučių skyriaus vedėja — s. fil. 
Giedrė Stankūnienė, LSB Skau
tų Vyčių Skyriaus vedėjas s. v.

s. fil. Eduardas V. Meilus, Jr.
Registracijos mokesti 40 dol. 

siųsti ne vėliau spalio 1 adresu: 
s. fil. G. Stankūnienė, 16 Dandy 
Drive, Cos Cob, Conn. 06807.

Klausimų ar informacijų rei
kalu kreiptis: s.v.s. fil. E. V. 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Au- 
burn, Mass. 01501. Tel. darbe 
617 - 478 - 5580, namuose 617 - 
753 - 7232.

seckas.
— Motina Concepta Ungu- 

raitytė, viena iš pirmųjų Šv. Ka
zimiero vienuolijos steigimo 

j pradininkių, įžaduose jau išbu- 
VktXTona- i yusi 80 metų, rugsėjo 2 minėjo

Padėkos mišios 11 vai. ryto au- ; 
kojo vysk. Daniel A. Hart, su į 
juo koncelebravo kunigai: P. 
Shakalis, P. MacDonald, J. Do- Į 
navan, P.Bolduc, J. Svirskas, Al i 
Baltrashunas ir 1..... ...... ...........
van, O. P. Mišiose jubiliatės atli
ko skaitymus ir įteikė duoną ir 
vyną. Kun. La Šalie O’Friel, 
OFM, pasakė pritaikytą pamok
slą. Seselės atnaujino savo pa
siaukojimą Viešpačiui viešai at
naujindamos savo neturto, skai
stybės ir paklusnumo įžadus, pa
darytus prieš daugelį metų. Se
selių choras jubiliatėms pagiedo
jo himną “Magnificat”.

Sės. Marija Sebastian yra gi
musi Cambridge, Mass. Ji buvo 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
narė ir lankė parapijos pradinę 
mokyklą, o paskiau St. Mary’s 
aukšt. mokyklą. Cambridge. Ji 
baigė Misericordia College ba
kalauro laipsniu iš auklėjimo. 
Daugelį metų ji mokė katekizmą 
ir taip pat dirbo auklėjimo srityje 
New Yorko, Connecticut, Penn- 
sylvania ir Massachusetts valsti
jose. Ji buvo mokyklos vedėja ir 
vienuolyno vyresnioji. Švč. Tre
jybes mokykloje Wilkes Bajnre, 
Pa., ir Šventosios Šeimos rifo 
kykloje Frackville, Pa.

Sės. Sebastian šeimos kita 
narė sesuo Immaculata jau tar
nauja Viešpačiui šešiasdešimt 
metų toje pat vienuolijoje. Sės. 
Immaculata dalinosi džiaugsmu 
su jubiliate sės. M. Sebastian.

Sės. Vinceta taip pat yra gimu
si Cambridge, Mass., ir pirmąjį 
išauklėjimą gavo iš Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokykloje, 
East Cambridge. Jau kaip postu- 
lantė ji studijavo St. Ann’s aka
demijoje Wilkes Barre, Pa. Di
plomą įsigijo Maryvvood college, 
Scranton, Pa.

Per 50 savo vienuoliško gyve
nimo metų ji mokytojavo 
pradžios mokyklose Pennsylva- 
nijos, Connecticut ir Massachu
setts valstijose. Paskutinius 
dešimt metų ji moko Mater Dei 
vaikų darželyje Brocktone, 
Mass. »

Liturgines iškilmes užbaigus, 
Jubiliačių giminės ir draugai 
buvo pakviesti į priėmimą Chri- 
sto’s II vietovėje.

100 metų amžiaus sukaktį. Ji dir
bo iki 1970 metų. Paskutiniu lai
ku buvo Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno vyresnioji, o dabar 
yra nuolatinėje priežiūroje cen
triniame name. Šimtametė vie
nuolė visuomet yra linksma, 
nuoširdi su jaunesnėmis se
selėmis. Ji prie Motinos Marijos 
Kaupaitės prisijungė iš Šv. Jur
gio parapijos Shenandoah, Pa.

— Dr. Juozas Girnius su
pažindins Antano Maceinos aka
demijos dalyvius su prof. dr. An
tano Maceinos asmeniu ir mąsty
mu. Akademija įvyks rugsėjo 20 
Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

— D a ii. Prano Gailiaus iš 
Paryžiaus darbų parodos atida
rymas bus rugsėjo 25. Paroda 
vyks Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, Chicagoje.

— Dienraščio “Draugo” me- 
. tinė vakarienė bus rugsėjo 27 
rMartiniąue pokylių salėje Chi3 
Į cagoje.

— Arkivyskupas Jonas Bulai- 
Į tis, iki šiol buvęs apaštaliniu 

nuncijumi trijuose Afrikos kraš
tuose — Tčade, Konge ir Cen
trinėje Afrikos respublikoje — 
Šv. Tėvo paskirtas apaštaliniu 
nuncijumi Irane.

— Dr. Juozas Meškauskas 
buvo popiežčiaus Jono Pauliaus 
II apdovanotas Šv. Silvestro or- 

į dinu.«

— Muz. St. Šimkaus 100 
metų gimimo sukaktį minint, 
Margutis rengia koncertą spalio 
4, sekmadienį, 3 vai. popiet Jau
nimo Centre. Minėjimo-koncer- 
to programą atliks solistai Algir
das Brazis, Audronė 
Gaižiūnienė, Roma Mastienė ir 
Algis Valiūnas.

E.V.M. A. S

NAUJI MUZIKOS LEIDINIAI
Kompozitorius Juozas Stankūnas išleido savo 
kūrinių tris sąsiuvinius:

negu ore.
Baigiant norisi pažymėti, kad 

Arūnas yra Celestinos ir a. a. Vla
do Šiulčių sūnus ir yra vedęs ne- 
wyorkietę Rasą Sodaitytę. 
Džiaugdamiesi gražiais Arūno 
atsiekimais, sveikiname naująjį 
pulkininką ir linkime gražios 
ateities, (jvs)

— Estijoje liepos 14 mirė vie
nintelis likęs katalikų kunigas 
Michael Krumpan. Spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad 
prieš Antrąjį pasaulinį karą Esti
joje buvo šešios katalikų parapi
jos, iš kurių teliko viena Talino 
parapija, aptarnaujama kun. 
Krumpan. Visi Estijoje buvo ka
talikų kunigai pokario metais 
buvo sovietų ištremti į Sibirą.

1. Lietuvių liaudies dainos, specialiai aran žėruotos 
soliniam dainavimui su skirtingos formos fortepijono palyda 
kiekvienai dainai.

2. Chorams dainos — platesnio žanro dainos, sudėtin
gesnė rašyba, turtingesnė harmonija, laisvesnis balsų 
išdėstymas.

3. Dainų gijos — On Strlngs of Song. šiame rin
kiny yra dainos solistams lietuvių ir anglų kalba, pasižymi 
drąsesniu fortepijono naudojimu, savita ir skirtinga ritmine 
traktuote, puošnia harmonija, prisitaikant dainos būdui bei 
charakteriui.

Kiekvienas rinkinys turi dvidešimt numerių.
Šiuos leidinius galima gauti:

Draugas Kioskas, 4545 W. 63rd Street, Chicago. III. 
60629,

Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y 
11207 arba pas autorių — Juozą Stankūną. 1043 Applegate 
Avė., Elizabeth, N.J. 07202.

Kiekvienos knygos kaina su persiuntimu — 3 dol.

— Solistės Marytės Bizinkau- 
skaitės koncertas Chicagos Jau
nimo Centre vyks spalio 18 Kon
certą rengia Vasario 16 gimnazi
jai remti komitetas.

— Didžiosios Britanijos lietu
vių katalikų Bendrijos trimetinis 
narių suvažiavimas įvyko liepos 
15 Nottinghame. Dalyvavo per 
30 narių. Gauta sveikinimų iš 
lietuvių vyskupų A. Vaičiaus 
(Lietuva), P. Baltakio, OFM, V. 
Brizgio, ir arki vysk. J. Bulaičio, 
kunigų ir pasauliečių. Suvažiavi
me aptarta praėjusių metų ir 
ateities veikla. Bendrijos valdy
ba palikta ta pati ir papildomai 
išrinkti du nariai ir du jaunimo 
atstovai. Dabartinę centro val
dybą sudaro: pirm. G. Kamin
skienė, vicepirm. Pr. Dzidoli- 
kas, sekretorius kun. S. Matulis, 
iždininkė J. Narbutienė, nariai 
— R. Vaicekauskaitė, S. Vaitke
vičius, Algis ir Vitas Vaižgauskai. 
Revizijos komisija; St. Jezerskis, 
K. Bivainis ir A. Jaloveckas. Vy
ko meno ir rankdarbių bei palai
mintojo Jurgio Matulaičio foto
grafijų ir jo raštų parodėlės. Su
važiavimo vardu pasiųstas po
piežiui Jonui Paulini II padėkos 
laiškas už arkiv J. Matulaičio pa
skelbimą palaimintuoju.
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NEW YORKE
(atkeltu iš 8 psl.)

N. Y. LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
PLANUOJA SAVO ATEITIES VEIKLĄ

Už a.a. Rožės Šimelienės sie
lą mišios bus aukojamos rugsėjo 
26, šeštadienį, 8 vai. ryto pran
ciškonų koplyčioje, Brooldyne. 
11 metų sukakčiai prisiminti 
mišias užprašė sūnus Conrad 
Kaster iš Belleville, N.J. Jis taip 
pat kviečia velionės pažįstamus 
prisiminti ją savo maldose. 
Sūnus Conrad motinai pagerbti 
jau eilę metų siunčia Darbininko 
spaudos reikalams stambesnę 
sumų. Rožė Simelienė buvo uoli 
visuomenininke ir turėjo daug 
draugių, kaip pav., Elenų Vai
tiekūnienę, gyv. Jefferson, N Y 
(kuri rugsėjo 6 atšventė 89 
metų sukaktį) ir kitas, su kurio
mis kartu dirbo prie parapijų, 
draugijų, spaudos ir kitų lietu
viškų reikalų. <

Romas Kezys, Laisvės Žibu- : 
rio radijo vedėjas, pereitų sa- 1 
vaistgalį buvo išvykęs į Hot 
Springs, Arkansas, kur aplankė 
savo tėvų Jurgį Kezį.

Remkime Tautos Fondų ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mų. Jie pasiekia visų laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrų 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimų. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas. 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

The Advocate, Newarko arki
vyskupijos laikraštis, rugsėjo 2 
numeryje įsidėjo nuotraukų iš 
S v. Petro ir Povilo parapijos 
mugės Elizabethe. Nuotraukoje 
matosi kun. Petras Žemeikis ir 
trys jo parapijos moterys su 
mugės žaislais.

Lietuvos vyčių 110 kuopa vėl 
organizuoja ilgo savaitgalio ek
skursijų į Vermonto kalnus. Ke
turiom dienom apsistojama 
Stratton Mountain Inn viešbuty', 
4000 pėdų aukščio kalnuose. Iš
vykstama spalio 30, penktadienį, 
8 vai. ryto ir grįžtama lapkričio 
2, pirmadienį, 7 vai. vak. Keliau
jant puikiais autobusais, bus pro
gų pasigrožėti gamtovaizdžiais ir 
apsipirkti įvairiose krautuvėse, 
įskaitant seniausių sūrių dirb
tuvę Amerikoje. Į kainų įskaito
ma 10 pilnų valgių ir kas vakarų 
pasilinksminimai, grojant Joe 
Thomas orkestrui. Kelionė 
asmeniui: 255 dol. miegant 
dviem kambary, 245 — miegant 
trims kambaryje, 333 dol. — 
miegant vienam. Rezervacijas 
priima: Jonas Adomėnas 718 497 
- 5212, Elena Matulionytė 718 - 
326 - 3398, Helen Radish 201 
589 - 6326. Autobusai išvyks nuo 
Svč. Trejybės bažnyčios, Ne- 
wark, N. J., V. Atsimainymu 
bažnyčios, Maspeth, N.Y., 
Mary Shalins šermeninės, 
VVoodhaven, N.Y.

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

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

BAĮJK 
TOURS

| Palange Ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos | Panevėžį ir J Druskininkus.

1987 M KELIONES J LIETUVĄ
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617)965-8080

Dalis Lietuviu Fondo koncerto rengėju komiteto Kultūros Židinyje posėdžio metu. Iš 
k. Algirdas Šilbajoris, pirmininkė Lilė Miluldenė, dr. Juozas Kazickas, Irena Alksni- 
nienė, Ramutė Cesnavičienė, Vytautas Alksninis. Nuot. V. Alksninio

SAVITARPINĖ PAGALBA
Treji metai, kai VVoodhavene, 

N.Y., veikia SAVITARPĖS PA
GALBOS, būrelis, kurį sudaro 
šiuo metu 16 asmenų. Šio būre
lio tikslas — įvairiais galimais 
būdais pagelbėti ligos, senatvės, 
nelaimės ištiktiems lietuviams, 
ypač pensininkams, neturin
tiems giminių, artimųjų. Savi
tarpės pagalbos būrelis pagal iš
gales atlieka įvairius labdaros 
darbus, nereikalaudamas atlygi
nimo. Lankomi ligoniai ligo
ninėse, senelių prieglaudose, jų 
butuose. Nepajėgiems prašant, 
superkame reikalingus maisto 
produktus, palydime pas gydy
tojus, į ligonines, klinikas. Par- 
nešame iš vaistinės reikalingų 
vaistų. Padedame įsigyti medici
niškų priemonių — vaikščiojimo 
atramas, specialias sėdynes, kai- 
kuriuos aparatus, užpildome 
“food starrips”, “medicare”, “so
čiai šė<L\irity’ blankas ir kt.

Negalintiems dėl blogo 
regėjimo parašome laiškus. Susi
siekiame su įvairiomis ameri
kiečių įstaigomis pensininkų ir 
ligonių rūpimais reikalais ir 1.1. 
Trumpai tariant, stengiamės 
padėti visiems, kurie į mus krei
piasi.

Dėl tvarkos, vedama plati kar
toteka tų, kuriems savitarpė pa
galba padeda. Nuo 1984 metų 
iki dabar savitarpė pagalba yra 
padėjusi 35-iems asmenims. 
Kaikuriems pensininkams

ELIZABETH, N.J.
Sv. Petro ir Povilo parapijos 

pensininkų klubas 1987 - 1988 
metams išsirinko naują valdybą: 
pirm. William “Herby” Hor- 
bacz, vicepirm. Vincent Alksnė
nus ižd. Mildred Zalapukes, 
sekr. Stella Lambert.

Valdybai talkina šie pa
reigūnai: Helen Balandis ir 
Anne Senkus — transportacija, 
Anthony Baronas — socialiniai 
reikalai, Michele Dirmeitis — li
goniai ir pašalpa, William Seni- 
kus — spauda ir informacija, di- 
jakonas Henry Ketunvitis — 
maldų vadovas, Daniel Degutis 
ir Joseph Alberts — patikėtiniai.

Kun. Petras Žemeikis, Šv. Pe
tro ir Povilo parapijos klebonas, 
naujos valdybos narius ir pa
reigūnus įvesdins su specialio
mis apeigomis rugsėjo 21. pir
madienį, 1 vai. popiet bažnyčio
je. Pirmas valdybos narių ir pa
reigūnų posėdis įvyks tuoj po 
įvesdinimo apeigų.

Kun. Charles Hudson iš “The 
Center for Hope Hospice, Ro- 
selle”, pakviestas skaityti paskai
tą klubo nariams rugsėjo 28, pir
madienį, 1 vai. popiet.

William Senkus

BDEKTER PARK
PHARMACY J3 

Wm. AnaetasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11481 

296-4130

padėta po daugelį kartų, kartais 
net kiekvienų dienų.

Teikiant pagalbų, tenka ati
duoti po 3, net 6 valandas per 
dienų, ypač kai tenka su ligoniu 
ilgiau palaukti pas gydytojus, kli
nikose, ligoninėse, ar lankant 
nepajėgius tolimesnėse distanci
jose.

Neturint susisiekimo priemo
nių, važinėjant vien traukiniais 
ar autobusais, sugaištama daug 
brangaus laiko. Atmintina, kad 
Savitarpės pagalbos būrelio dar
buotojai daugumoje yra pensi
ninkai, kaikurie sulaukę. 80 metų 
amžiaus, bet, būdami dar 
pajėgūs, noriai padeda kitiems. 
Iš jų negalima reikalauti, kad 
lankytų pagalbos reikalinguosius 
tolimose vietovėse, net kituose 
miestuose. Savitarpės pagalbos 
būrelis darbuojasi Woodhaven, 
N.Y. apylinkėje. Kaip specialus 
vienetas yra LB New Yorko apy
gardos žinioje.

Žinome, kad LB New Yorko 
apygarda apima septynias LB 
apylinkes, tat būtų daug pasitar
nauta socialinei gerovei, jei kiek
vienos LB apylinkės pirmininkai 
suorganizuotų Savitarpės pagal
bos būrelį savo apylinkėje. 
Būrelis gali būti tik iš kelių 
asmenų, kad ir iš pačių pensinin
kų, nes jaunimų neįmanoma 
įtraukti į šį darbų, ir suprantama 
kodėl —jie studijuoja, turi dar
bus, ir labdaros darbams ne
beužtenka laiko.

Tie, kuriems reikalinga pagal
ba, gali kreiptis į šiuos Savi- 

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau dabar galima užsisakyti 
VISA kredito korteles. Jos bus gražios, lietuviškos ir patogios visiem, kurie nori naudotis 
šiuo praktišku patarnavimu.

Dėl informacijų apie VISA kortreles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 88 - 01 114th SL, Rlchmond HIH, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-8799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petarsburga, Detroite, Weterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securtty 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 fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond HIH veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.vM antradieniai!. trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.vM šeštadieniais nuo S Iki 2 vai. popiet _

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums Imis sutelktos vėliausios Informacijos.

Rugsėjo 2 susirinko N.Y. Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdyba 
peržvelgti praeitų metų veiklų ir 
aptarti ateinančių metų darbus.

Šių metų valdybų sudadro:
pirmininkė Jolita Gudaitytė, 
sekretorė Ritonė Ivaškaitė, iždi
ninkė Indrė Biskytė, valdybos 
nariai: Gintė Damušytė, Dana 
Norvilaitė, Henrikas Šatinskas, 
Rita Gylytė ir Dana Saldaitytė. 
Gylytė ir Saldaitytė yra naujos 
valdybos narės. Praeitais metais 
iš valdybos pasitraukė Arūnas 
Gudaitis, nes turėjo išsikelti į 
VVashingtoną. Taip pat dėl darbo 
pasitraukė ir Janė Sirusaitė.

Valdyba patenkinta, kad gali 
pasireikšti kultūrinėje bei poli
tinėje veikloje. Taip pat į veiklų 
nori įtraukti daugiau lietuviško 
jaunimo. Šiuo metu sąjungos na
riai siunčia padėkos laiškus JAV 
senatoriams: Riegle, D’Amato, 
Bradley ir Simon, kad jie parašė 
laiškų Gorbačiovui dėl Vilniuje 
rugpjūčio 23 vykusių demon
stracijų. Sąjunga skatina visus 
newyorkiečius parašyti šiem se
natoriam, nes jie yra ypatingai 
paslaugūs lietuviams.

N.Y. L. J. Sąjunga gruodžio 5, 
šeštadienį, rengia Dariaus Poli- 
kaičio koncertų ir šokius 
Kultūros Židinyje. Dariaus plo
kštelė “Aš čia gyva” yra visiems 
žinoma ir mėgiama. Jis ir jo 
grupė žada atvykti iš Los Ange-

tarpės pagalbos būrelio narius:
K. Bačauskas — 718 - VI 6 

-5543; I. Banaitienė — 718-296
— 3684; V. Čečetienė — 212 - 
EN2 - 1847; H. Gražiūnienė — 
718 - 847 - 8964; M. Klivečldenė 
ir J. Klivečka— 718 - 296 - 0406; 
k- Laucevičienė — 718 - 296 - 
4257; B. • Paprbckiehė —718 
S47 -1866; M. Ulėnienė — 718
— 441 — 7653; V. Sutkuvienė
— 718 - 849 - 2197.

I. Banaitienė 

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Llthuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol
Vardas, pavardė______________________________________
Numeris, gatvė-----------------------------------------------------------------
Miestas, valstija, Zip-------------------------------------------------------------

les ir iš Chfcagos ir čia koncer
tuoti. Pelnas bus paskirtas jauni
mo kongresui, kuris vyksta Au
stralijoje.

Šiam koncertui surengti suda
romas komitetas. Tuo reikalu pa
sitarimas įvyks spalio 6, antra
dienį, 7 v. v. pas Indrę Biskytę, 
83-09 Lefierts Blvd., KewGar- 
dens, N.Y. Visi, kurie nori pri
sidėti prie šio koncerto surengi
mo, prašomi tą vakarą atvykti į 
susirinkimų. Bus rengiami ir 
kiti vajai, kurie telks lėšas jauni
mo kongresui.

Žiemos pabaigoje Sąjunga 
rengia Antano Kulbio iš Bostono 
filmų vakarą. Jis yra jaunas me
nininkas ir yra susukęs filmą — 
“Geležinis vilkas”. Dabar baig
damas savo studijas, suka filmą 
apie Lietuvos partizanus. Tai 
bus jo diplominis darbas. Filmų 
vakaro pelnas ir bus skiriamas jo 
darbams paremti.

Ateities planuose numatomos 
įvairios paskaitos, papročių po
pietės. bus mokoma, kaip pasi
daryti kalėdinius šiaudinukus, 
kaip dažyti Velykų margučius. 
Pavasarį bus rengiamas moksli
nis simpoziumas, bus svarstoma, 
kaip dalyvauti tarptautinėje 
veikloje. Žinoma, bus rengiami 
ir kalėdiniai šokiai.

Mums yra labai svarbu išlaiky
ti lietuvybę. Tad veikla N.Y.L. J. 
Sąjungoje yra vienas iš geriausių 
būdų, nes bendraudami galime 
daug ką svarbaus atlikti. Čia ne
reikia įstojimo reikalais rašyti ko
kių pareiškimų, visi jauni 
žmonės yra šios Sąjungos nariai. 
Todėl visas New Yorko jaunimas 
kviečiamas prisidėti prie Sąjun
gos veiklos.

Kas turėtų kokių klausimų, 
naujų id^ų'drpasii|įr}nų, prašo
me skambinti vakarais Jolitai 
Gudaitytei (718) 793 - 2755.

N.Y.L.J.S.
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rengimas davė 4,480dolerių pel- diena parinkti Tautos šventei, 
no. Jame stambiausiais aukoto- įdomios mintys iš Juostos per- 
jais buvo Virgilijus Martinonis iš duotos mirusio istoriko Simo 
Gloucester ir Gintaras-Valė Če- Sužiedėlio. Rišant praeitį su da

bartimi ir ateities vizija, įjungta 
ištrauka iš Balio Sruogos veikalo

iš Quincy sudėję po 1000dol. 
ia to visa eilė asmenų aukojo

kasi Bostono ir apylinkės lietu
viai, norėdami paremti Laisvės 
Varpo atliekamą darbą radijo 
programomis ir išgirsti bei pa
matyti vis naujus, dar negirdėtus 
ir nematytus mūsų menininkus.

Akcija J. Caspero 
išrinkimo reikalu

Bostono lietuviai dirba visu at
sidėjimu, kad lietuvis Juozas Ca- 
speras būtų išrinktas Bostono 
miesto tarybos nariu. Tuo tikslu 
daug kas dalyvauja jo rinki
minėje kampanijoje, iškabinda
mi jo plakatus prie savo ir 
bičiulių namų, platindami lipi- 
nukus ant automobilių, pa
lydėdami kandidatą i rinkimi
nius susirinkimus ir padėdami 
ten sudaryti reikalingai palankią 
nuotaiką. Neužmirštami ir pini
giniai reikalai, kurie sudaro kiek
vienos rinkiminės kompanijos 
pagrindą.

Rugpjūčio 30 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje buvo suorganizuotas vaka
ras sukelti lėšoms, kurios reika
lingos Juozo Caspero rinkiminės 
kampanijos bent daliai išlaidų 
padengti. Įėjimas į tą vakarą 
buvo 50 dol. asmeniui, dideliam 
visų džiaugsmui prisirinko be
veik pilnutėlė didžiulė salė vie
tos ir apylinkės lietuvių. Po įva
dinių komiteto pirmininko Če
slovo Kiliulio minčių parengime 
kalbėjo inž. Aleksandras Chapli- 
kas, dr. Algirdas Budreckis ir 
pats kandidatas Juozas Casperas. 
Meninę programą atliko Bosto
no lietuvių vyrų sekstetas, ku
riam akom ponavo Daiva Matu- 
lionytė - de Sa Pereira. Progra
mą pravedė Asta Karosienė. Pa-

po 100 dol. Iš viso lietuvių komi
tetas Juozo Caspero išrinkimo 
reikalams yra jau sudaręs 10,735 
dol., o yra pą^iryžęs sudaryti 
bent 20,000 dolerių.

Juozo Caspero išrinkimui yra 
labai reikšmingi pirminiai rinki
mai, kurie vyks rugsėjo 22 d.

Tautos šventė per radiją
Visoms tautinėms šventėms, 

įvairioms sukaktims ir svarbe
sniems įvykiams Laisvės Varpas 
skiria specialias programas. Kai 
kurioms tų programų atsiranda 
mecenatai, kurie sutinka pa
dengti tų programų perdavimo 
išlaidas. Bet programas tenka 
paruošti plačiam Laisvės Varpo 
vedėjui Petrui Viščiniui, kuris 
toje srityje turi didelį patyrimą.

Rugsėjo 6 d. Laisvės Varpo 
laidoje buvo plačiai paminėta 
Tautos šventė, kuria laikoma 
rugsėjo 8-oji, kaip Vytauto 
Didžiojo vainikavimo diena. Tos 
programos dalies mecenatu 
buvo ALT S-gos Bostono sk. 
vadovaujamas Juozo Kapočiaus. 
Šventei skirta programa truko 
pusę valandos. Joje aktualią turi
ningą, gerai paruoštą kalbą apie 
Tautos šventės prasmę ir paskirti 
dabartinėje Lietuvių tautos sun
kioje būklėje, o taip pat mūsų 
uždavinius pasakė ALT S-gos 
pirmininkas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas iš Chicagos. Kodėl 
Rugsėjo 8-oji, o ne kuri nors kita

SOFIJAI ALEKSANDRAVIČIENEI

mirus, vyrę K virinę ir dukrę kenę bei jos šelmę 
nuoširdžiai užjaučiame

Irena ir Jonas Vilgaliai

KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

amžinybėn iškeliavus, giliausię užuojautę reiškiame 
prof. muzikui Vytautui Marijošiui, dukroms: dr. Elonai 
Vaišnienei su šeima, seselei Ignei, sūnui Marijui su 
šeima ir visiems giminėms bei artimiesiems. Liūdime 
drauge su jumis

Nijolė ir Jonas Ulėnai 
ir šeima

Nustojus išeivijoje šviesaus prisiminimo L.M.K. 
Federacijos Hartfordo klubo steigėjos

KOTRYNOS MARMOŠIENĖS, 
kuri savo darbais, patarimais bei pavyzdžiu j kvėpė 
dviem kartom meilę savam kraštui, savo tautai Ir vi
skam, kas yra lietuviška, Hartfordo klubo narės reiškia 
nuoširdžię užuojautę profesoriui Vytautui Marijošiui 
ir jo šeimai.

KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

mirus, vyrę, profesorių Vytautę, dukras Elonę Valš- 
nlenę ir šelmę, seselę Ignę, sūnų Marijų Ir šelmę giliai 
užjaučia Ir kartu liūdi

Birutė Paprockienė 
Kristina ir Sigitas Novickiai

gailos įspūdinga priesaika prie tas iš eilės toks kultūrinis Laisvės 
Vytauto Didžiojo karsto Trakuo- Varpo renginys.
se. Visa žodinė programa per- Dar vienu požiūriu yra būdin- 
pinta muzika: Juozo Naųjelio gi Laisvės Varpo renginiai. Jie 
“Lietuva Brangi”, Vlado Ja- visuomet pradedami punktua- 
kubėno “Laisvųjų daina”, Kazio liai. Tai visi žino ir renkasi 
Viktoro Banaičio “Žygis į Vii- nevėluodami. Lygiai taip bus ir 
nių”. šį kartą.

Dar vienu požiūriu yra būdin-

Visa tai su atitinkamais pro
gramos vedėjoįtarpais ir paaiški
nimais sudarė nenutraukiamą vi
sumą, iškėlusi} Tautos šventę, 
kaip dvasinės stiprybės šaltinį.

Koncertas ir vajaus 
dovanų paskirstymas

Tradiciniai Laisvės Varpo ru
dens koncertai išsiskiria iš kitų 
renginių ne tiktų koncertų aukš
tesnio lygio programa, bet dar 
tuo, kad po jų programos atliki
mo traukimo kliu paskirstomos 
vykdyto Laisvės Varpo išlaiky
mui piniginio vajaus dalyviams 
dovanos. Šiemet toks koncertas 
įvyks rugsėjo 20 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos trečio aukšto salėje. 
Koncerto programą atliks Los 
Angeles vyrų kvartetas ir pia
nistė Raimonda Apeikytė, o pi
niginio vajaus dalyviams bus 
įteiktos šios keturios dovanos: 1. 
So. Bostono Savings Banko 
paaukota $100.00 taupos sąskai
ta, 2. Fitzmaurice Motor Sales 
savininko Juozo Kairio paauko
tas $100-00 pinigais, 3. Montel- 
los Lietuvių Tautinio klubo iš 
Brocktono paukotas $100.00 pi
nigais, 4. Jadvygos Tuma- 
vičienės atminimui paaukoti 
$25.00 pinigais.

Rengiamiems koncertams 
Laisves Varpoveiklpje tenka rei
kšminga vieta J juos gausiai ren-

Laisvės Varpo steigėją ir li
gšiolinį vedėją jau slegia 75- 
rių metų našta, o pavaduotojų 
neatsiranda, nors jų ieškoma be 
pertraukos jau apie 15 metų.

Lankėsi dr. B. Vaškelis
Rugpjūčio 19 Bostone lankėsi 

Lituanistikos Instituto pirminin
kas dr. Bronius Vaškelis iš Chi
cagos. Vietoje jis aptarė su gyve
nančiais Bostone instituto na
riais ir LB aplylinkės valdyba 
spalio 10 - 12 Bostone įvyks
tančio Lituanistikos Instituto su 
važiavimo reikalus. Suvažiavime 
bus ne tik svarstomi instituto rei
kalai, bet taip pat eilė paskaitų, 
kurių galės klausytis plačioji vie
tos lietuvių visuomenė. Suvažia
vimą globoja LB Bostono apy
linkės valdyba.

Mirė T. Stankūnaitė
Rugpjūčio 21 Cape Code ne

tikėtai mirė Teresė Stankūnaitė 
iš So. Bostono. Ji paliko giliame 
nuliūdime seseris: Aldoną An- 
driušienę iš Dorchesterio, Oną 
Vileniškienę iš Dorchesterio, 
Bronę Kriščiukaitienę iš Cape 
Codo, Mariją Leščinskienę iš 
Dorchesterio ir Mariją Adomai
tienę iš Montrealio, Kanados.

Velionė palaidota rugpjūčio 
26 Forest Hills kapinėse po 
mišių, kurios atlaikytos Šv. Pe
tro lietuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone. Laidotuvėmis rūpi-

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
kaip po krikšto katalikybė įsitvir
tino Lietuvoje, paminėjo vysku
pų Merkelio Giedraičio, Jurgio 
Tiškevičiaus, Motiejaus Vala
nčiaus veiklą, kaip dabar religija 
palaiko ir papildo lietuviškumą.

Vaišių metu
Po žodinės dalies prasidėjo 

vaišės, kurias paruošė Kat. Mo
terų S-gos 29 kuopa, tos kuopos 
pirmininkė E. Kezienė su savo 
talkininkėmis: Ona Barauskie
ne, Uršule Povilaitiene, Onute 
Povilaityte, Vitalija Šližiene. 
Vaišių metu dar žodį tarė LB 
New Yorko apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakselis. 
Minėjimas baigtas, visiem sugie- 
dant Lietuva brangi.

Ta dieną gana smarkiai lijo, 
bet žmonės nepabūgo, atsilankė 
per šimtinę į bažnyčią ir į salę.

Tautos šventės minėjimą su
rengė Apreiškimo parapija. Vie
nuoliktos valandos mišias konce- 
lebravo klebenąs kun. Jonas Pa
kalniškis, kun. Antanas Račkau
skas ir kun. Kazimieras Puge- 
vičius, kuris pasakė tikrai įdomų 
ir giliai prasmingą pamokslą apie 
Liet. Religinės Šalpos veiklą. 
Skaitymus atlilco Aleksandras 
Maldutis, šiemet baigęs Mairo
nio lituanistinę mokyklą. Skaitė 
tikrai gražia lietuvių kalba.

Mišių metu pirmoji rinkliava 
ir buvo skirta Liet. Religinei Šal
pai. Gražiai giedojo parapijos 
choras, kuriam vadovauja Vikto- 

r ras Ralys. Pamaldos baigtos-Lie-
■ tuvos himnu. Su vėliavomis da

lyvavo ateitininkai, skautai, šau-
| liai.

Pereiname į salę
Iš bažnyčios visi perėjo į 

I žemutinę mokyklos salę, kur jau 
buvo patiesti stalai. Prie garbės 

I stalo susėdo minėti kunigai,
■ Liet. gen. konsulas Anicetas Si- 
I mutis su žmona, Aleksandras 
I Vakselis.

Salėje minėjimą pradėjo Al- 
I fonsas Samusis, parapijos tary- 
I bos pirmininkas. Po jo trumpo 
I įvadinio žodžio Aleksandras 
I Maldutis ryškiai ir vaizdžiai pa-

■ deklamavo Vinco Kazoko 
— eilėraštį, kurtėvynė palyginama
■ su upe.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
prisimindamas praeitį, lietuvių 
santykius su lenkais, ryškinda- 

, mas Krėvos sutarties esmę.

Dvi paskaitos
Tada kalbėjo Gintas Žemaitis. 

Jis buvo pasirašęs savo paskaitą, 
kruopščiai surinkęs daug 
medžiagos apie Vytauto 
Didžiojo laukus, jo veiklą, jo pa
stangas vainikuotis Lietuvos ka
raliumi.

Kadangi šiemet minime Lie
tuvos krikšto600 metų sukaktį,

■ tai Paulius Jurkus pakalbėjo.

PRISIMINTI
M. IR V. SLAVINSKAI

Rugsėjo 12 pranciškonų 
n uolyno koplyčioje prisiminti 
Marija ir dr. Vytautas Slavinskai. 
Marija Slavinskienė auto kata
strofoje žuvo š.m. rugpjūčio 25, 
o dr. Vytautas Slavinskas mirė 
1979 rugpjūčio 30.

Mišias aukojo Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Po mišių visi 
nuvažiavo į Cypress Hills kapi
nes ir aplankė jų kapą, kur maldą 
sukalbėjo Tėv. Leonardas An
driekus, OFM. V. ir J. 
Gruodžiai, E. ir A. Matulaičiai 
padėjo gėlių ant jų kapo. Po to 
Juozas Milukas, velionės Mari
jos palikimo tvarkytojas, pak
vietė priešpiečių j Durows resto
raną. Pamaldose, kapinėse ir 
priešpiečiuose dalyvavo 12 žmo
nių.

Mišias už dr. Vytautą Slavin
ską Mariją užprašydavo kasmet. 
Ir šiemet tos mišios buvo iš ank
sto užprašytos. Dabar mišios 
buvo atlaikytos už abiejų vėles.

vie-

N.Y. aplankė A. Beresnevičius, kurie tam fondui yra davę 
stambiausią auką. Iš k. A. Beresnevičius, A. Beresnevičmnė 
ir v. s. Č. Kiliulis. Jis taip pat prisegė rėmėjo sidabrinį ženk
liuką ir padovanojo dail. Igno paveikslą. Nuotr. St. Ilgūno

nosi Caspero laidotuvių namai, jant komp. Jeronimui Kačinskui 
187 Dorchester St., So. Bosto- 4 Spalio H d. 3 vai. po pietų 

First & Second Church salėje 
Bostone dr. Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncertas. 5. Spalio 25 
d. 3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje So. Bostone inž. dr. 
Jurgio Gimbuto iliustruota pa
skaita “Lietuvos bažnyčių ir 
koplyčių tipologija” ir Gintaro 
Čepo vadovaujama lietuvių pa
rapijų ir vienuolynų veiklos pa
roda. Visais minėjimo reikalais 
smulkesnę informaciją galima 
gauti pas komiteto narius ir lie
tuvių parapijų klebonus bei tose 
parapijose veikiančių minėjimo 
komitetų narius.

ne.
Teresė Stankūnaitė rėmė savo 

darbu ir pinigu įvairią lietuvišką 
veiklą. Jai pavestas pareigas ji vi
suomet sąžiningai atlikdavo. Tai 
buvo gyva lietuviško organizmo 
ląstelė. Dabar lietuviškuose pa
rengimuose jau bus vienu lanky
toju mažiau, eilė darbų pasiges 
uolios talkininkės, aktualūs lie
tuviški reikalai nesusilauks do
snios aukotojos...

Krikščionybės 
minėjimas

Rugpjūčio 27 Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje Brock
tone įvyko Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties 
minėjimo Bostone komiteto na
rių susirinkimas kuriame dalyva
vo apie 35 lietuvių parapijų vie
nuolynų ir organizacijų atstovai, 
o taip pat prel. Ladas Tulaba, 
svečias iš Romos. Susirinkimą 
pravedė komiteto pirmininkas 
Viktoras Kubilius. Susirinkime 
aptarti tos sukakties minėjimo 
reikalai, kaip pamaldų tvarka Šv. 
Kryžiaus katedroje, įvairūs lei
diniai, renginiai ir 1.1. Minėjimo 
programa yra labai plati ir šako
ta: 1. Rugsėjo 27 d. 3 vai. po 
pietų Sanders teatro salėje, 
Cambridge, sol. Lilijos Šukytės 
koncertas, kuriame solistei 
akomponuos dr. Vytenis Vasy- 
liūnas. 2. Spalio 4 d. 2 vai. po 
pietų Šv. Kryžiaus katedroje iš
kilmingas mišias aukos ir atitin
kama pamokslą pasakys kardino
las Bemard Law. Mišių metu 
giedos sol. Marytė Bizinkauskai- 
tė vargonais gros dr. Vytenis Va- 
syliūnas, lietuvių parapijų jung
tiniam chorui ir bendram giedo
jimui vadovaus kun. Vincas Val- 
kavičius. 3. Spalio 4 d. 6 vai. va
karo Lantana salėje Randolphe 
iškilmingas banketas, kuriame 
meninę programą atliks sol. Ma
rytė Bizinkauskaitė ir sol. Bene
diktas Povilavičius, akomponuo-

LAISVES VARPAS sekmadie
niai* 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

RENGINIAI
Rugsėjo 19 d. Bostono aukšte

sniosios lituanistinės mokyklos 
naujų mokslo metų pradžia Blue 
Hills Regionai Vacational Tech- 
nical High School, So. Randolph 
St., Canton, MA.

. Rugsėjo 20 d. 3 vai. popiet, 
Šo. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje Laisvės Varpo ru
dens koncertas. Programą atliks 
Los Angeles vyrų kvartetas.

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet sol. 
Lilijos Šukytės koncertas, ren
giamas Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo komiteto Bostone.

Spalio 4 d. 2 vai. popiet Šv. 
Kryžiaus katedroje mišios, auko
jamos kardinolo Bemard Law 
minint Lietuvos krikšto sukaktį. 
4 vai. popiet banketas Lantana 
restorane Randolphe.

Spalio 11 d. 3 vai. popiet First 
& Second Church auditorijoje 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

Lapkričio 7 d. 6:30 vai. vak. 
Sandaros salėje, Brocktone, me
tinis Balto 72 skyriaus banketas.

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje Bostono aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos tradi
cinis rudens pobūvis.

Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje tradicinė 
Bostono aukštesniosios lituani
stinės mokyklos Kalėdų eglutė.

‘A.rpber HdUajs”
1987 M. EKSKURSUOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Spalio 6 - 23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, Helsinki 
1 — $1725.00
Gruodžio 26 - Sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5, Rigs 4, Lenin
gradas 3 — $1514.00

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 — 
722 -1300 (Toli Free)

8764.

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON. MA 02127
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DAmNIMfiAS
Spaustuvė... 
Vienuolynas . 
Vyskupas ... 
Salė (kor.).... 
Salės adm. ..

4718)827-1352 
4718)827-1361

Vysk/Raolhis Baltakis, OFM, 
rugsėjo 12 lankė lietuvių parapi
ją Binghamton, N.Y., O rugsėjo 
13 Shenandoah, Pa. Rugsėjo 15 
jis išskrido į Los Angeles, kur 
Amerikos vyskupai sutiks po
piežių Joną Paulių II. Ten taip 
pat vyksta Amerikos vyskupų 
konferencija, kurioje dalyvaus ir 
mūsų vyskupas. Į New Yorką 
grįžta rugsėjo 21 vakare.

Lietuvių festivalis rengiamas 
rugsėjo 19, šeštadienį, Green- 
port, Long Island, Amerikos Le
giono salėje. Bus lietuviškų au
dinių, gintaro ir kitokio liaudies 
meno, lietuviškų valgių, bus ro
domos lietuviškos vaizdajuostės 
— video. Iš New Haveno atvyk
sta tautinių šokių grupė Nemu
nas. Važiuoti Long Island greit
keliu iki 73 išvažiavimo, tada 58 
keliu į 25 kelią. Ten yra Green- 
port.

Perkūno choras po vasaros 
atostogų repeticijas pradeda 
rugsėjo 22, antradienį, 7:30 v. v. 
Kultūros Židinyje. Prašomi susi
rinkti visi choristai, taip pat lau
kiame ir naujų dainininkų, kad 
įsijungtų į šio choro veiklą ir to
kiu būdu praturtintų mūsų 
kultūrinį gyvenimą.

Minint a. a. Emilijos Noa- 
Idenės mirties metines, rugsėjo 
22 mišios bus aukojamos lietuvių 
pranciškonų koplyčioje Brookly
ne. Draugai ir pažįstami prašomi 
velionę prisiminti savo maldose.

Lilijos Šukytės ir Vytenio Va
siliūno koncerto bilietus jau ga
lima iš anksto įsigyti KASOJE, 
86-01 114th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418, pas M. Šalin- 
skienę, 84 - 02 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421, pas 
Živilę Jurienę, 109 - 24 Park 
Lane South, Richmond Hill, 
N.Y. ir pas L. Milukienę, 111 
Grohmans Lane, Plainview, 
N.Y. 11803. Bilietų kaina — 10 
dol. suaugusiem ir 5 dol. mok- 
sleivinio amžiaus jaunimui. 
Koncertas įvyks spalio 3, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židiny.

Maironio lituanistinės mo
kyklos gegužinė bus rugsėjo 27 
Vandos ir Vytauto Vebeliūnų so
dyboje, 304 Bayville Rd., Lat- 
tingtown, N.Y. 12 vai. bus 
mišios, po jų — gegužinė. Šioje 
ištaigioje Vebeliūnų sodyboje 
jau eilė metų vyksta Maironio 
mokyklos rudens gegužinė.

' ir \ X—i U

PARODA 
Z^^RUDENS LAPAI

bus spalio 18 d. 3 vai. po pietų 
Kultūros Židinyje.

Stalai užsakomi:

paa Vincą Padvarietį, teief. 847 - 5619

' paa Reginą Rldikleną, teief. 849 - 0670

Balfo 100-jo skyriaus 
valdyba

4718)827-1360 
1718)235-5002 
(718)827-7032 

.(718)827-0045 
.(718)235-8388

Kun. Antanas Račkauskas 
rugsėjo 15 išvyko į Sunny Hills, 
Fla., kur turi savo namus. Visą 
vasarą jis praleido Apareiškimo 
parapijoje, Brooklyne, N.Y.

Leonardo Andriekaus 
eilėraščių rinkinys “Balsai iš ana
pus” išeis šį rudenį. Rinkinys yra 
laimėjęs Ateitininkų Federacijos 
poezijos konkurse pirmąją pre
miją. Leidžia lietuviai pranciš
konai Lietuvos krikšto jubilieji
niams metams atminti.

Aidų Nr. 3 jau parengtas ir 
atiduotas spaustuvei. Jame ypač 
plačiai apibūdinama Lietuvos 
krikšto jubiliejinė iškilmė ir jos 
reikšmė Lietuvos dabartinei 
padėčiai iškelti pasaulinėje 
porinėje.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
plačiai pažįstamas JAV ir kitų 
kraštų lietuvių kolonijose kaip 
nepamainomas humoristas, 
atliks meninę programą Draugo 
dienraščio meninėje vaka
rienėje, kuri įvyks rugsėjo 27 
Chicagoje, Martiniąue restora
ne.

Tryptinis, New Yorko tauti
nių šokių ansamblis, repeticijas 
pradeda rugsėjo 25, penktadie- 
no, 6:30 vai. vak. Kultūros Židi
nyje, Brooklyne.

New Yorko jaunimas aktyviai 
reiškėsi Sviesos-Santaros sto
vykloje, Tabor Farmoje. Michi- 
gane. Kęstutis Nakas rugsėjo 11 
pastatė vieno žmogaus teatro pa
sirodymą. Jam dekoracijas pa
darė dail. Austė Pečiūraitė. Pa
statyme talkino jaunimas. Iš 
New Yorko buvo atvykę Algis 
Norvilą, Jolita Gudaitytė, Judita 
Sedaitytė-Glinskienė, Danutė 
Norvilaitė ir kt. Rimvydas Glin
skis skaitė pranešimą apie archi
tektūrinių paminklų apsaugą 
okupuotoje Lietuvoje, o Austė 
dar skaitė savo kūrybą lite
ratūros vakare.

A. a. Jurgio Sližio prisimini
mą pagerbdami, lietuvių Fon
dui 30 dolerių aukojo Tauto
dailės Instituto N.Y. skyrius ir 
10 dol. aukojo Algis ir Sofija 
Daukšai. Lietuvių Fondo va
dovybė nuoširdžiai dėkoja už 
aukas.

Čiurlionio ansamblis atvyks į 
New Yorką ir lapkričio 7 koncer
tuos Laisvės Žiburio rudens kon
certe. Koncertas įvyks Rich
mond Hill High School salėje.

MAIRONIO MOKYKLA 
PRADĖJO NAUJUS 
MOKSLO METUS

N.Y. lituanistinė Maironio mo 
kykla naujus mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 12, šeštadienį. Pra
dėta mišiomis, kurias aukojo mo 
kyklos kapelionas Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM. Po mišių vaikai 
išsiskirstė į klases.

Pirmąją dieną į mokyklą atsi 
lankė apie 50 vaikų. Veikia visi 
10 skyrių.

Mokykla laukia vaikų darželio 
mokinukų. Jie - visai neatvyko 
pirmąją mokslo dieną. Visi 
prašomi ir skatinami darželio 
amžiaus vaikus leisti į šią mokyk 
lą, į tos mokyklos vaikų darželį. 
Registruotis reikia pas Vida Pe 
nikienę, 92 Lancia Dr., E. Nor 
wich, N.Y. 11732. Tel. 516 922 
- 1760.

Mokykla veikia Holy Child Je 
sus parapijos mokyklos patalpo 
se. Jos adresas yra: 111 St. ir 
86th Avė. kampas, Richmond 
Hill, N.Y. įėjimas iš 111 St.

Taip pat raginami ir prašomi, 
kad visi tėvai, kurie turi mokyk 
linio amžiaus vaikų, leistų į šią 
Maironio lituanistinę mokyklą. 
Neatimldte galimybės vaikam iš
mokti lietuvių kalbą, susipažinti 
su Lietuvos geografija, istorija, 
lietuviškais papročiais.

Lietuvos vyčių 41 kuopos me
tinis susirinkimas su rinkimais į 
naują valdybą įvyks rugsėjo 27, 
sekmadienį, po 11 vai. mišių, 
Apreiškimo parapijos salėje. Bus 
pateikti pranešimai iš V. Atlanto 
suvažiavimo ir visuotinio seimo 
Kansas City. Dabartinė kuopos 
pirmininkė ir sekretorė iš parei
gų pasitraukia.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
rugsėjo 26, šeštadienį, V. Atsi
mainymo parapijos salėje, Ma- 
speth, N. Y., rengia rudeninę va
karienę su šokiais. Gros Joe 
Thoams orkestras. Bilietų kaina 
15 dol. Dėl rezervacijų kreiptis 
į Joną Adomėną 718-497 -5212.

Kearny, N.J., Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijoje Eu
charistijos garbinimo atlaidai 
bus rugsėjo 29, antradienį. Iškil
mingos vakarinės pamaldos 7 
vai. vak. Ta pačią dieną tos 
pačios parapijos klebonijoje vyks 
Lietuvių Kunigų Vienybės susi
rinkimas. Parapijai vadovauja 
prel. Domininkas Pocius.

Išvyka į Atlantic City, ruošia
ma Lietuvių Atletų Klubo bingo 
sekcijos, įvyks rugsėjo 26, šešta
dienį. Autobusas išvyks 9:45 vai. 
ry to nuo Columbia Bank (Wood- 
haven Blvd. ir Jamaica Avė.). 
Autobuse dar yra laisvų vietų ir 
kas norėtų važiuoti gali skambin
ti Vytautui Kulpai 718 846 - 
1056.

Ieško giminių: Petro Silicko ir 
žmonos, gyvenusių 2566 Ocean 
Avenue, Brooklyn, N.Y.; pusse
serių Petronėlės Vilčinskaitės ir 
jos sesers (vieną jų ištekėjusi) ir 
pusbrolių Vilčinskų. Jeigu jie 
gyvi, prašo atsiliepti šiuo adresu: 
Laurynas Vismanas, 100 Gilbert 
Hali, Univesrsity of Rochester, 
Rochester, NY 14627. Tel. 716 
- 274 - 4132. Jeigu jų nebūtų 
gyvų, tai apie juos minėtu adre
su tegul suteikia informacijų tie, 
kurie tuos ieškomus asmenis 
pažino. Už tai iš anksto reiškia
ma padėka.

Išnuomojamas būtasis 5 kam
barių pirmame aukšte prie pat 
parko. Gali būt ir su vaikais. 
Skambinti dieną tel. 277 - 4177 
vakare po 5 vai. tel. 827 - 2272.

Ozone Park, N.Y. Dirbanti 
moteris ieško nedirbančios mo
teries, kad saugiau galėtų palikti 
namus. Galima naudotis kamba
riu, virtuve ir kitais patogumais. 
Skambinti vakarais po 6:30 vai. 
tel. 718 845 - 9019.

Išnuomojamas keturių kam
barių butas su balkonu, trečiame 
aukšte, Woodhavene, N.Y. Pa
geidaujami du žmonės, be vai
kų. Dėl kainos susitarsime. 
Skambinti: 718 441 - 2492.

NewYorko žinių dar yra 6 pu
slapyje.

A. a. Margos Slavinskienės 
atminimui Viktorija ir Juozas 
Gruodžiai paaukojo Kultūros 
Židiniui 100 dol. Kultūros Židi
nio administracija už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje šeima pra
nešė, kad mirė Kotryna Mari- 
jošienė. Pranešime įsibrovė ko
rektūros klaida. Turi būti dukra 
Elona, ne Elena. Už klaidą atsi
prašome.

Solistė Liląja Šukytė, dainavu
si New Yorko Metropolitan Ope
roj, vėliau Muencheno bei kitų 
Europos teatrų operos spektak
liuose, New Yorko lietuviams 
jau seniai begirdėta. Ją pamaty
sime ir pirmą kartą akomponuo- 
jant jos vyrui Vyteniui Vasy- 
liūnui ir išgirsime Kultūros Židi
ny, spalio 3 Lietuvių Fondo su
kaktuviniame koncerte.

Muzikė Nijolė Ulėnienė sep
tyniom savaitėm buvo išvykusi į 
Europą, aplankė Vokietiją, Au
striją, šiaurės Italiją, kur vyko 
muzikų pasitarimai, seminarai. 
Taip pat dalyvavo muzikų semi
nare Anglijoje. Seminaras vyko 
pietinėje Anglijoje, dalyvių 
buvo 300, daugiausia iš Ameri
kos. Grįžo rugpjūčio 17. Ji turi 
savo muzikos studiją, kuri mok
slo metus pradeda rugsėjo 21.

Advokatas Povilas Žumbakis 
rugsėjo gale atvyksta iš Chicagos 
į JAV rytinį pakraštį. Hartfordo 
LB apylinkės valdyba- rugsėjo 
27, sekmadienį, rengia jo knygos 
pristatymą. Taip pat bus suteik
tos vėliausios žinios apie OSI 
veiklą.

Madų parodą Kultūros Židi
nyje spalio 18 rengia Balfo New 
Yorko skyrius. Gražios lietu
vaitės modeliuos rudens, žiemos 
ir riet 1988 metų drabužius ir ba
tukus. Ir šiais metais madų 
kūrėjas Andrew Koval-Kovaliau- 
skas dalyvaus su savo puošniau
siais drabužiais. Bus galima pa
matyti ir kitų drabužių salionų 
moderniškiausią kūrybą. 
Nuoširdžiai kviečiamos savo 
kūrybą parodyti New Yorko ir 
apylinkių lietuvės. Modeliuoto
jos ir drabužių kūrėjos registruo
jasi vakarais pas valdybos nares 
Reginą Ridildenę 718 - 849 - 
0670 ir Aldoną Klivečkienę 212 
860 - 3475; dienos metu pas sky
riaus valdybos pirmininką Vincą 
Padvarietį 718 - 847 - 5619.

Iš San Francisco operos rūmų 
rugsėjo 19, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuoja
ma G. Verdi opera “Otelio”. Pa
grindiniai solistai: Placido Do
mingo, Margaret Price, Silvano 
Carroli. Diriguoja Marekjanow- 
ski.

PASKUTINIS PRAŠVUAS
Turbūt teko ne kartą skaityti 

ar girdėti, kad vyksta tokie “bta- 
go” žaidimai, kurių pelnas skiria
mas Kultūros Židinio išlaikymui. 
Ką turi bendro tas bingo su Židi
nio išlaikymu? Gal būt ne vienas 
nustebs, kad bingo pajamos 
buvo pagrindinė priežastis pasi
ryžimui statyti lietuvių Kultūros 
Židinį New Yorke. Be bingo 
nebūtų buvę Židinio, nes tik 
bingo žaidimų pelnas davė nuo
latines ir pastovias pajamas tiek 
statybos, tiek išlaikymo reika
lams.

Galima drąsiai pasakyti, kad 
per septyniolika bingo žaidimo 
metų Židiniui buvo paskirta ir 
perduota netoli vieno milijono 
dolerių. Tai buvo pajamos, ku
rių jokiais kitais būdais nebūtų 
pavykę sukelti.

Deja, šios pajamos paskuti
niais metais dėl įvairių 
priežasčių aliarmuojančiai 
sumažėjo. Pavyzdžiui, Lietuvių 
Atletų Klubo vedami bingo žai
dimai per metus duodavo 30 - 
40 tūkstančių dolerių pelno, o 
dabar vos 10 - 12 tūkstančių. Pa
našiai atsitiko ir su Pranciškonų 
rėmėjų grupės bingo žaidimais. 
Priežastys įvairios; legalios lote
rijos paviliojo žaidėjus su daug 
didesnėmis premijomis, paseno 
arba išnyko tradicinė bingo 
žaidėjų karta, ir įsigalėjusi tele
vizijos bei vaizdajuosčių pra
monė paglemžė publikos 
dėmesį.

Eilę metų į bingo sales susi
rinkdavo 3-4 šimtai žmonių, o 
dabar tenka džiaugtis, jeigu pu
santro šimto ateina. Rezultate — 
nebėra tiek bingo lankytojų, kad 
žaidimus vedančių organizacijų 
tikslam atneštų pakankamai pa
jamų. Vietoj pelno, kartais daro
si nuostolis.

Tuo tarpu Židinio išlaikymo 
iždas nuolat mažėja, nes pajamos 
nebepadengia išlaidų. Mūsų vi
suomenė nepakankamai aukoja 
ir permažai moka už patalpų 
naudojimą, kad užtektų Židinio 
išlaikymui. Būtinai reikia padi
dinti bingo žaidimų pajamas.

Kilo nauja mintis.
Ar nebūtų gražu, jei į 

Kultūros Židinio paramai veda
mus bingo žaidimus susirinktų 
ne vien kitataučiai, bet ir lietu
viai? Mūsų tarpe jau yra daug 
pensininkų, kurie gal neturi ką 
veikti, atėję į bingo salę, galėtų 
palošti, pauškandžiauti, su saviš
kiais pašnekėti, o kartais gal ir 
šimtinę, kitą dolerių laimėti.

Jeigu į kiekvieną žaidimų po
pietę ateitų bent 20-30 asmenų 
daugiau, jau pelnas būtų garan
tuotas.

LIETUVIŲ FONDO 25 METŲ 
SUKAKTUVIŲ PROGA 
KVIEČIAME ATSILANKYTI 
| IŠKILMINGĄ

LIETUVIU FONDAS /r KONCERTĄ
kuris įvyks spalio 3 d. šeštadienį, 7:30 vai. vak.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Koncerto programoje:
operos solistė UUJA ŠUKYTĖ - VASYUŪNIENĖ 
akompaniatorius muz. dr. VYTEMS VASYUŪNAS

Po koncerto bus užkandžiai Ir veįks atgaivos baras.

Įėjimo auka: 10 dol. suaugusioms
5 dol. moksleiviams

Bilietus platina: KASA 718 441 - 6799
M. Šalinsklenė 718 296 - 2244
Ž. Jurienė 718 441 - 7831

Su Jūsų pagalba Lietuvių Fondas auga Ir romia lietuvišką švMkiei Ir 
kultūriną veiklą.

Kviečiame dalyvauti Fondo sukaktuvių minėjimo koncerte.

KONCERTO RENGIMO KOM iTiT AS

Richmond Hill, Voodhaven, 
Ozone Park *ar fapse arti
mesnėse vietovėit mutinį stų 
toks skaičius asnei^ kurie, 
viens kitą pasingi, ateitų į 
bingo žaidimus ir, aro pramogai 
praleidę porų valant bei keletą 
dolerių, padėtų gmm ir labai 
naudingam tikslui-Židinio iš
laikymui, Ar tai būtų Labai sun
ku? Kviečiame bent pabandyti, 
gal patiks.

Kur vyksta tie Ingo žaidi
mai?

Vieta labai lengvi pasiekiama 
— Richmond HiD sankryžoj tarp 
Myrtle bei Jamaia Avenue ir 
Leflerts Blvd., kurbdaise buvo 
kino teatras. Kada jie vyksta? 
Ketvirtadieniais nuo *7:45 vai. 
vakaro iki maždaug 10:30, arba 
penktadieniais nuol£ iki 2:30 
vai. dienos metu.

į tą bingo salę susisiekimas 
irgi patogus, nes & sustoja Ja
maica Avenue traukys ir Myr
tle Avė., arba JanuaMve. auto
busai. O kas netoli gyvena, gali 
ir pėsčias atžingsniuoti.

Be žaidėjų, jau labai trūksta ir 
bingo darbininkų. Tiek Pranciš
konų, tiek Atletų Klubo grupėse 
per eilę metų dirbavis tie patys 
žmonės. Metams bbgant, vieni 
išsikelia iš New Yorko, loti suser
ga, o kiti ir numiršta. Taip dar
buotojų eilės nuolatos retėja ir 
darosi nebeįmanoma tinkamai 
pravesti žaidimus, kas irgi dali
nai atsiliepia į lankytoja® skaičių.

Lietuvių Atletų Klubo ketvir
tadienių bingo žaidimai šių 
metų gale turės visai užsidaryti, 
jeigu neatsiras savanorių, kurie 
papildytų ar pavaduotų nuolati
nius darbininkus. Daug kartų 
buvo kreiptasi į sportuojančio 
jaunimo tėvus ir j plačiąją visuo
menę, bet paramos n«Ki>silauk- 
ta.

Užsidarius bingo, židinio iš
laikymas atsidurs kritiškoj 
padėty. Netolimoj ateity gal 
reikės perkelti Maironio mokyk
lą į Židinio patalpas ijei^u Jos dar 
bus mūsų).

Todėl ne tik spotainkų, bet 
ir lietuvių moksleivių tėvai turi 
susirūpinti Židinio išlaikymu.
Bingo žaidimų darbas nieko ne
kainuoja, tik porą valandų į sa
vaitę laiko. Argi talbotų sunki 
auka?

Laiko liko labai nedaug, nes 
nuo sausio pirmos Atletų Klubo 
bingo nustos veikęs, jeigu neat
siras daugiau pagelbin inkų. Čia 
yra paskutinis prašymas.

Ateikite j pagalbų ir savo 
dalyvavimu ar darbu neleiskite 
pražūti svarbiausiam Lietuvybės 
išlaikymo centrui New Yorke.

Alg Š.




