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KREIPIMASIS RUGPJŪČIO 23 D. PROGA

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar paskelbė, kad 
paliaubos tarp Irano ir Irako įsi
galėjo rugpjūčio 20 Irakui reika
laujant, tiesioginės derybos dėl 
taikos tarp jų prasidėjo rugpjūčio 
25.

Per 8 metus trukusi karą nei 
viena pusė nieko nelaimėjo, 
tačiau per jį turėjo žūti milijonas 
žmonių, 1.7 milijono būti sužei
sti ir pusantro milijono pasidary
ti pabėgėliais.

Vietnamas atšaukė nesenai 
padarytą susitarimą su JAV 
bendrai ieškoti Vietnamo karo 

' metu ten dingusių JAV karių, 
nes pagal jį dar ir toliau JAV ve
dančios prieš Vietnamą nukreip
tą politiką. «

Izraelio kariai sunaikino 12 
palestiniečių namų už tai, kad jų 
savininkai priklausė teroristinei 
grupei, o Izraelio lėktuvai puolė 
palestiniečių bazę pietiniame 
Libane ir užmušė tris žmones ir 
sunaikino radijo stotį.

Nepaisant Sov. S-gos veda
mos “glasnost” politikos, KGB ir 
toliau skleidžia trečiojo pasaulio 
valstybėse absurdiškus JAV kal- 
tinimusr teigdama? __kad Pietų 

'Amerikoj adaptuoti vaikai JAV 
yra naudojami kaip medžiaga or
ganų persodinimui, ar kad JAV 
turinčios tokių ginklų, kurie 
žudo tik ne baltos rasės žmones 
ir pan,

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
apkaltino Jordano karalių, kad jis 
iš anksto nepainformavęs PLO 
apie jo pasitraukimą iš Vakarinio 
Jordano kranto.

Gynybos sekretorius Frank C. 
Carlucci pareiškė, kad įsigalėjus 
paliaubom tarp Irako“ ir Irano, 
JAV galėsiančios sumažinti Per
sijos įlankoj laikomas karo laivy
no pajėgas.

Pietų Afrika, Angola ir Kuba, 
JAV tarpininkaujant, paskelbė 
tuoj pat nutraukiančios karinius 
veiksmus Angoloj ir Namibijoj, 
o Pietų Afrika pasižadėjo lapk
ričio 1 pradėti Namibijai neprik
lausomybės suteikimo procesą.

Prieš Angolos vyriausybę vei
kią Jonas Sawimbi vadovaujami 
partizanai pareiškė, kad jų tas
susitarimas neliečia, nes jie pasi
tarimuose nedalyvavę. Jie pa
reiškė kovosią tol, kol Kubos ka
riai bus atitraukti iš Angolos.

Sov. S-ga, gerindama santy
kius su Vakarų Vokietija, paleido 
iš kalėjimo vokietį lakūną Mat- 
hias Rust, kuris pr. m. mažu 
lėktuvu prasiskverbė pro budriai 
saugomas oro sekimo zonas ir 
nusileido Kremliaus aikštėj. Už 
tai jis buvo nuteistas kalėti 4 m.

Graikija pareiškė š.m. pabai
goj uždarysianti ten veikiančią 
vieną JAV karinę bazę.

Jordano karalius Hussein nu
traukė nuo rugpjūčio 16 atlygini
mo mokėjimus Vakarų Jordano 
krante įvairiose įstaigose dirban
tiem palestiniečiam.

Amerikos žydai yra su
sirūpinę, kad Sov. S-goj smarkiai 
auga antisemitizmas.

Sov. S-gos branduoline ener
gija varomas satelitas dėl gedimo 
turi nukristi į žemę rugpjūčio ar 
rugsėjo mėn.

Burmoj, pasikeitus valstybės 
galvai, gyventojai suruošė dide
les demonstracijas prieš naująją 
vyriausybę Jas malšinant žuvo 
kelios dešimtys žmonių.

NET IR MIRUSIEMS NEDUODA LAISVĖS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 73

KUN. ANTANO 
ŠEŠKEVIČIAUS 

PROTESTAS
(Tąsa iš praeito numerio)

Už duonos kęsnj 
verčia atsižadėti tikėjimo
Viena gatvės šlavėja, kuri valė 

šaligatvį prie Gargždų partijos 
rūmų, vesdavosi savo vaikus į 
bažnyčią. Kai apie tai sužinojo 
saugumas, jai taip prigrasino, 
kad pati nebeeina į bažnyčią ir 
vaikų neleidžia. Už duonos kąsnį 
žmogus verčiamas atsižadėti 
tikėjimo. Štai tau ir sąžinės 
laisvė, kurią garantuoja Konsti
tucija!

Jei jau su gatvės šlavėja taip 
elgiamasi, tai su kitais darbinin
kais ar tarnautojais tuo labiau; ir 
visi tai žino, niekam nepaslaptis.

Neleidžia išsinuomoti 
autobusą

Atėmė Vilniaus Katedrą, Šv. 
Kazimiero bažnyčią pavertė 
ateizmo muziejumi, • daug 
bažnyčių visiškai uždarė, 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčią pavertė filharmonijos 
sale: gargždiečiai vargsta
bažnytėlėj-barake, o pasistatyti 
naują ar seną patobulinti valdžia 
neleidžia. - — " - --

Tikintiesiems ne tik neleidžia
ma nusipirkti autobusą pagyve
nusiems žmonėms nuvežti į 
bažnyčią, bet ir jo išsinuomoti.* 

Ir kaip naiviai tuomet atrodo 
sekretorės žodžiai: “Niekur net 
mažiausia dalele tikintysis neiš
skiriamas nuo netikinčiojo”

Neįsivaizduoja mokslininko 
be religijos

(3) Sekretorė nukrypsta nuo 
temos ir moko, kad tikintysis 
pažindamas mokslo tiesas, “pats 
įsitikina, kad jokio dievo nėra, 
kad religija — tuščia mistika”. 
Kai tuo tarpu vienas didžiausių 
šio šimtmečio mokslininkų A. 
Einšteinas teigia: “Aš neįsivai
zduoju mokslininko be religi
jos... Pasaulis yra didelis ūkis, 

’ labai gerai sutvarkytas, todėl turi 
būti ir šeimininkas”.

Ką sako elektroninės 
mašinos išradėjas

Elektroninės mašinos išradėjas, 
profesorius, inžinierius tvirtina 
“Būtų aiškus pamišimo ženklas 
jei kas tvirtintų, kad elektro
ninės smegenys galėjo atsirasti 
savaime be jokio protingo plan
uotojo. bet ką reiškia jos, palygi
nus jas su gyvo žmogaus smege
nimis? Tai tik juokingas vaiko 
žaislelis.

Jei skaičiavimo mašina ne
galėjo atsirasti savaime, be pla
nuotojo, tai kaip būtų galėjusi sa
vaime atsirasti nors viena gyvo 
organizmo ląstelė, kurios nė iš 
tolo negalima lyginti su tobuliau
sia suplanuota mašina? Aš nega
liu tikėti, nes mano protas mane 
verčia tikėti Dievą” (Hathavays).

Ateizmas—tai absurdas
Didysis gamtininkas Karolis 

Darvinas (1809 - 1882) laiške 
Fordyceui kategoriškai pareiš
kia: “Niekad savo darbuose ne
buvau ateistas, niekad neneigiau 
Dievo”.

Paklausi pradedantį protauti, 
vaikelį: “Ar tas laikrodėlis pats 
savaime atsirado?“ Jis tuoj atsa
ko: “Kaip jis atsiras savaime, be 
laikrodininko?” O sekretorė J.

Surplienė tiki, kad net visas pa
saulis savaime atsirado. Ar gali 
būti didesnis absurdas už atei
zmą? Tai didžiausia mokslo ir lo
gikos priešingybė. “Mokslinin
kai yra patys religingiausi 
žmonės”. (Einšteinas).

2. Laidotuvės ne pagal įsta
tymus. Sekretorė cituoja 48 reli
ginių susivienijimų nuostatą, ku
ris leidžia atlikti pamaldas be 
valdžios atsiklausimo religinio 
kulto pastatuose, ir 50-tą, kuris 
draudžia religines procesijas, 
apeigas... lauke be atsiklausimo. 
Ji pabrėžia, kad aš su tikinčiai
siais 50-to nuostato ir nesilaikau, 
nes palydžiu laidotuvių procesiją 
į kapines.

ATSAKYMAS:
(1.) Sekretorė, kaltindama ku

nigą ir tikinčiuosius už “nelega
lias laidotuves”, remiasi Religi
nių susivienijimų nuostatais. Bet 
ir patys nuostatai yra nelegalūs, 
tikintiesiem ir kunigam prievar
ta primesti, jie priešinasi 
Bažnyčios kanonams ir tuo pačiu 
sąžinės laisvei, net tarybinei 
Konstitucijai, kuri garantuoja 
sąžinės laisvę ir valstybės atsky
rimą nuo Bažnyčios.

Sažnyčios suvalstybinimas 
priešinasi nuostatam

Bažnyčių suvalstybinimas,

'bažnytinių turtų administravi
mas pagal valstybinius nuostatus 
priešinasi bažnytiniams įstaty- 

■mams—kanonams 1518 - 1551, 
.bažnytiniai komitetai, per ku
priuos valstybė kišasi į bažnyčių 
^vidaus tvarką ir pačią bažnyčią 
:pajungia sau, priešinasi ne tik 
^Bažnyčios įstatymams, bet ir ta
rybinei Konstitucijai (50 str.).

Religinių susivienijimų nuo
statai nurodo, kad internatuose 
ligoniai tik sunkioj ligoj ar mirda
mi tegali priimti sakramentus 
(49 str.) O tada kur sąžinės laisvė 
sveikiesiems?!

Sąžinės laisvė supančiota
Kunigams draudžia lankyti 

savo tikinčiuosius — kalėdoti (45 
str.), o Bažnyčia tai įsako.

Yra daugybė atvejų, kur nuo
statai priešingi sąžinės laisvei ir 
Konstitucijai. Konstitucijos ga
rantuojama sąžinės laisvė apsup
ta visokiais nuostatais, draudi
mais, bausmėmis, administraci
niais potvarkiais taip, kaip kali
nys lageryje keleriopa spygliuota 
tvora.

Laisvė paimta į nelaisvę. 
Todėl nenuostabu, kad Lietuvos 
kunigai nekartą rašė pareiškimus 
su parašais valdžiai, kad jie nega
li laikytis tokių nuostatų, kurie 

'priešingi Bažnyčios kanonams,

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos vyčiai 75 metų jubiliejiniame seime suruošė demonstracijas prie Sovietų 
ambasados liepos 30. Įvairaus amžiaus vyčiai demonstravo apie dvi valandas. Rezoliu
cija buvo įteikta ambasados pareigūnams. Demonstraciją suruošė Andrius Akstin iš 
Worcesterio, Michael Yuknis iš Čikagos ir Robert Boris iš Detroito. Nuotr. Richard 
Danielak

(New Yorkas, liepos 29 LIC) 
Lietuvių Informacijos Centrų 
pasiekė kreipimasis į visos Lietu
vos ir jos sostinės gyventojus 
Molotovo-Ribhentropo sutarties 
49 metų sukakties proga. Pra
nešama, kad š. m. rugpjūčio 23 
d., antradienį, 10 vai. yra šau
kiamas mitingas Gedimino ai-
kštėje šiai sukakčiai paminėti. 
Pateikiame pareiškimo pilnų tek
stų.

Kreipimasis j visos Lietu-
vos ir jos sostinės, Vilniaus, 
gyventojus.

Antrojo pasaulinio karo aidas, 
tartum siaubą kelianti šmėkla, 
tebekeliauja po pasaulį.

Visuotinai yra žinoma, kad hi
tlerinės Vokietijos užsienio rei
kalų ministras Ribbentropas ir 
Tarybų Sąjungos užsienio reika
lų komisaras Molotovas 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasi
rašė nepuolimo paktą ir slaptą 
protokolą prie jo. Tai davė gali
mybę Hitleriui pradėti antrąjį 
pasaulinį karą, o Tarybų Sąjunga 
gavo progą okupuoti Lietuvą, 
Latviją, Estiją, dalį Lenkijos, 
Moldaviją, pradėti karą prieš 
Suomiją. Abu totalitarizmai di
delę Europos dalį pasidalijo įta
kos sferomis.

Pasirašant slaptą protokolą 
buvo sulaužyta 1926 m. spalio 
26 d. pasirašyta nepuolimo su
tartis tarp Tarybų Sąjungos ir 
Lietuvos. Tuo buvo iškastas ka
pas Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybingumui, buvo padaryta 
pradžia daugeliui milijonų Pa
baltijo tautų žmonių priespaudai 
bei genocidui.

Šio slapto protokolo pasirašy
mo pasėkoje 1940 m. birželio 15 
d. į Lietuvą plūstelėjo apie ket
virtis milijono-kariuomenės, t. y. 
maždaug 10 kartų daugiau negu 
jos taikos metu turėjo nepriklau
soma Lietuva.

Okupantams diktuojant, pagal 
visus formalumus buvo atliktas 
klastingas trijų Pabaltijo tautų 
aneksijai įteisinti būtinas ritua
las, ir pavergėjo valia buvo pa
teikta už pavergtos tautos valią.

Tapo uždraustos visos iki *o’ 
veikusios politinės partijo lik
viduotos visos kitos visuose 
ninės, kultūrinės bei religinės 
organizacijos, uždrausta visa iki 
tol ėjusi laisva spauda. Legaliai 
veikti buvo palikta vien apie 700 
žmonių turinti ir daugumoje ne 
iš lietuvių susidedanti, komuni
stų partija, kiekvienu momentu 
pasiryžusi įvykdyti kaip naciona
linę, taip ir žmoniškumo išda
vystę.

Lietuva, Latvija ir Estija, o 
tam tikru laipsniu ir daug vidurio 
Europos tautų, tapo naujomis 
rusiško imperializmo kolonijo
mis.

Labai nukentėjo visos tautinės 
mažumos. Pvz., žydai beveik 
visa 100% prarado labai gausias 
nacionalinių mažumų teises, ku
rias turėjo nepriklausomoje Lie
tuvoje. O turėjo netgi ministrą 
žydų reikalams!

Visame okupacijos periode 
lietuvių tauta kovoje už savo ir 
kitų tautų laisvę paaukojo labai 
daug savo sūnų ir dukterų. Rezi
stencinė kova prieš rusiškai ko
munistinius okupantus tebe
sitęsia visose pavergtose tauto
se.

1939 m. rugpjūčio 23 dienos 
data yra pati siaubingiausia XX 
amžiaus data ir kol Hitlerio-Sta- 
lino slaptas suokalbis viešai pa
saulyje dar nepasmerktas ir ne
paskelbtas pačiu didžiausiu XX 
a. nusikaltimu prieš Taiką ir 
Žmoniškumą, tol negali būti tik
ros taikos netgi tada, jeigu bus 
sunaikintos visos masinį naikini
mą galinčios nešti raketos.

Nors abu — Hitleris ir Stali
nas — yra pasmerkti ir prakeikti, 
tačiau jų “kūrybos” vaisiais vis 
dar tebesinaudojame kaip nor
maliu gyvenimo reiškiniu. Atei
tis dar tebestatoma ant klas
tos, melo, dviveidiškumo, patai
kavimo, apgaulės ir neteisingu
mo pagrindo. Nežmoniškumas 
tebėra pagrindiniu veiklos prin
cipu.

Todėl, kad prisiminti visas an
trojo pasaulinio karo aukas ir 
praradimus, kad pareikalauti iš 
visų pasaulyje galią ir svorį turi
nčių valstybių pasmerkti ir 
atšaukti minėtos datos suokalbį, 
kaip Pabaltijo ir kitų pasaulio 
tautų didžiausiųjų nelaimių pir
minę priežastį, kviečiame visus 
vilniečius ir galinčius iš toliau at
vykti šių metų rugpjūčio 23 d., 
19 vai. į Gedimino aikštę. Visus 
kitus Lietuvos gyventojus 
kviečiame tą dieną savo miestuo
se, miesteliuose ir kaimuose pa
minėti Hitlerio-Stalino suokal
bio tiesiogines ir netiesiogines 
aukas.

Vadovaujantis švaria sąžine 
bei žmogiškąja pareiga kviečia
me reikalauti, kad TSRS vyriau
sybė pripažintų tebegaliojančio- 
mis visas taikos metu pasirašytas 
sutartis tarp nepriklausomų Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos val
stybių iš vienos pusės ir Tarybų 
Sąjungos — iš kitos. Būtina rei
kalauti: kad TSRS vyriausybė 
kuo artimiausiu laiku pasmerktų 
Ribbentropo-Molotovo pasi
rašytą slaptą protokolą ir tuojau 
pat išvestų savo okupacinę ka
riuomenę iš Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos, kad nuo kitų viduri
nio Europos tautų taptų nuimtas 
neokolonializmo jungas ir jos 
taptų pilnai nepriklausomom , 
kad TSRS besąlygiškai pri
pažintų visoms TSRS teritorijoje 
gyvenančioms tautoms visas 
neatimamas jų teises, kad būtų 
siekiama ne bet kokios taikos, o 
tiktai paremtos teisingumu.

Mūsų ginklas — TIESA, 
mūsų tikslas — LAISVĖ.

Parašai:
(nukelta į 2 psl.)



IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose, įvyko trisdešimtasis 
respublikinis saviveiklinių filmų 
festivalis, kuriame pademon
struota daugiau kaip 40 juostų. 
Vyravo dokumentinis žanras — 
beveik 30 filmų.. Vertinimo ko
misija, kuriai pirmininkavo kino 
režisierius A. Vabalas, atviru 
balsavimu geriausiems filmams 
paskyrė apdovanojimus. Aukso 
medaliais apdovanoti vilniečiai 
E. Lapinskas už “Kajetoną” ir A. 
Prockys,V. Blažys už “Kai Nido
je auga grybai”, kaunietis R. Po
vilaitis už “Skubėkime į Tolmin
kiemį” (visi kūriniai dokumenti-

Savaitės 
Įvykiai

Amerikos gyventojų tarpe 
mažėja pritarimas laikyti JAV ka
rines pajėgas užjūrio valstybėm 
ginti. Dėlto JAV vyriausybė 
stengiasi įtikinti tokias valstybes 
(V. Vokietiją, Japoniją, Pietų 
Korėją), kad jos daugiau pri
sidėtų prie JAV kariuomenės jų 
kraštuose išlaikymo.

J. T. Žmogaus teisių komisija 
priėjo išvados, kad daugelis val
stybių, kaip Afganistanas, Salva
doras, Gvatemala, Iranas, P. 
Afrika, Nikaragva, Hondūras, 
Marokas ir kt. dėl įvairių 
priežasčių savo kariuomenei pa
pildyti prievarta ima į kariuo
menę vaikus, jaunesnius kaip 15 
metų.

Sov. S-gos komunistų partijos 
politbiuro įtakingas narys Jegor 
K. Ligačiovas savo pareiškimu 
aštriai puolė užs. reik, ministe- 
rio. Ševardnadzes ankstyvesnį 
pareiškimą, kad Sov. S-ga turėtų 
daugiau rūpintis branduolinio 
karo pašalinimu, ekologijos pa
gerinimu ir skurdo sumažinimu, 
kaip kova prieš kapitalizmą.

Valst. sekretoriui Shultz lan
kantis Bolivijoj, priešjį buvo 
įvykdytas pasikėsinimas, iš
sprogdinant automobilių voroj 
bombą. Niekas nebuvo sužei
stas, tik pora automobilių buvo 
sugadinta.

JAV įtikinėja arabų valsty
bes, kad jos prisidėtų daugiau, 
kaip joms priklauso prie J.T. pa
liaubų tarp Irano ir Irako 
priežiūros dalinių išlaikymo.

Amnesty International apkal
tino Indiją, kad jį malšindama 
sikų riaušes Punjab valstijoj, yra 
užmušusi eilę sikų.

Sov. S-gos oficiali Žmogaus 
teisių komisija pasiūlė paleisti iš 
kalėjimo už religiją įkaitintus 
žmones. Siūlymui įsigalioti rei
kia, kad jį patvirtintų Aukšč. ta
rybos prezidiumas. Reikia atsi
minti, kad daugelis dėl religijos 
laikomų kalinių yra buvę apkal
tinti kitos rūšies nusikaltimais, 
kaip priešsovietine propaganda 
ir pan.

Pietų Afrika, Kuba ir Angola 
sudarė bendrą komisiją paliaubų 
ir Namibijai nepriklausomybės 
suteikimo vykdymui sekti.

Sovietų dokumentinis filmas 
atskleidžia, kad prieš kurį laiką 
Britanijoj nuteistas kalėti už ato
minių paslapčių pardavinėjimą 
Sov. S-gai mokslininkas Klaus 
Fuchs (jau miręs Rytų Vokieti
joj) tikrai teikė Sov. S-gai ato
minės bombos gaminimo paslap
tis. Iki šiol Sov. S-ga atkakliai 
įtikinėjo, kad ji jokių reikalų su 
Klaus Fuchs nepalaikė.

“Moscow News” literatūros 
kritikas Lev Voskresenski įro
dinėja, kad Sov. S-goj būtų pa
skelbti ir kiti Aleksandro 
Solženitsyno veikalai, kaip 
“Vėžio palata”, “Pirmasis ratas”.

Indijos Bengalijos valstijoj 
veikiąs gurka partizanų vadas 
Srebash Chising po 2 metų ko
vos už atsiskyrimą nuo Indijos 
savo veiklą nutraukė.

niai), panevėžietis V. An- 
drašiūnas už “Tuščius vitražus” 
(eksperimentinis), už geriausią 
režisūrą pereinamuoju LKMD 
prizu apdovanoti vilniečiai, Lie
tuvos kinematografijos komiteto 
diplomas už geriausią režisūrą 
paskirtas V. Andrašiūnui, o Lie
tuvos kinematografininkų sąjun
gos diplomas už geriausią opera- 
torino darbą — dokumentinio 
filmo “Savaitgalis” autoriui vil
niečiui D. Mažuliui.

“Aguonėlės” šventė Pa
nevėžyje. Penktasis vaikų cho
reografijos liaudies kolektyvų 
konkursas sukvietė į Panevėžį 
600 mažųjų šokėjų. Čia pirmą 
kartą surengta respublikinė vai
kų choreografijos šventė 
“Aguonėlė”. Joje dalyvavo 
šokėjai iš Vilniaus, Mažeikių, 
Prienų, Plungės, Panevėžio, 
svečiai iš Baltarusijos — Minsko 
buitininkų kultūros rūmų vaikų 
choreografijos liaudies ansam
blis “Rasinki”’. Už šventės pro
gramas kolektyvai apdovanoti 
respublikos Kultūros ir liaudies 
švietimo ministerijų, respubliki
nių meno saviveiklos namų ir 
laikraščio Pionerskaja pravda di
plomais, atminimo prizais.

Lietuvos dailės muziejaus 
centriniuose rūmuose savo akva
reles ir piešinius visuomenei pri
stato Lietuvos Valstybinės pre
mijos laureatas, respublikos nu
sipelnęs architektas Vytautas 
Gabriūnas. Remdamasis tiksliu 
piešiniu, klasikine akvarelės 
technika, autorius įamžina po
pieriaus lakštuose reikšmingiau-

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

sąžinės laisvei ir tuo pačiu tary
binei Konstitucijai.

Kitur laikomasi 
Konstitucijos

Kitose komunistinėse šalyse 
taip pat Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, bet ten laikomasi 
Konstitucijos, todėl tikintieji 
turi kur kas daugiau ir sąžinės, 
ir Bažnyčios laisvės, pvz., Len
kijoje į bažnyčią laisvai eina mo
kytojai, moksleiviai, tarnautojai, 
tikintieji turi savo spaudą, laisvai 
dėsto religiją bažnytiniuose pa
statuose, viešai veikia vienuoly
nai, procesijos eina gatvėmis, 
tūkstančiai maldininkų keliauja į 
Čenstakavą su vėliavomis ir 
kryžiais, stato naujas 
bažnyčias... O kas pas mus?

Valdžia kišasi j 

Atidarant VTI-tąjį PLB seimą, kalba seimo prezidiumo pirm., adv. Joana Kuraitė-La- 
sienė. Prie prezidiumo stalo iš k.: Kanados LB pirm. V. Bireta, dr. V. Skuodis ir seimo 
prezidiumo pirmininko pavaduotojas Jaras Alkis iš D. Britanijos. Nuotr. St. Dabkaus
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• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
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• įDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

I LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TgAVEL SERVICE 
2128 KNAPP STREET 

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

• **

sius mūsų architektūros pamink
lus, gamtovaizdžius. Daugiausia 
kūrybinio dėmesio ir širdies šilu
mos jis skiria senajam mūsų Vil
niui, kuriame gyvena nuo 1940. 
Kėdainių rajono laikraštyje ne
seniai buvo išspausdintas Zitos 
Zokaitytės straipsnis “Liūdna 
kelionė po Surviliškio apylinkę”. 
Piliakalnių anot jos, čia lyg 
prisėta, tik rūpintis jais nėra 
kam. Kalnaberžės senkapis gi
liom provėžom išvažinėta, prie 
Vaidatonių piliakalnio reikai pu
skilometrį per kukurūzą lauką 
bristi. Tik Lomeilaškių piliakalnį 
gelbsti gamta — juosia upelės. 
Niekas jo nearia, bet ir ne
prižiūri. Apleisti Kalnaberžės 
dvaro rūmai. O juk tai — mūsų 
Tautos kultūros paminklai.

Vilniuje, Kutuzovo aikštėje, 
surengtas moterų ir vyrų vokali
nių ansamblių ir chorą festivalis 
“Tau Vilniau, mano daina”. Fe
stivalyje taip pat pasirodė 
svečias iš JAV Viktoras Bekeris. 
Jis atliko fragmentą iš miuziklo 
ir A. Bražinsko dainą “Einu per 
žemę”.

Vilniuje, revoliucijos muzie
juje, atidaryta Sovietą Sąjungos 
- JAV fotografijos paroda “Sporto 
pasaulis . Joje — šimtas meni
nių spalvotų fotografijų, kurias 
pateikė žurnalai “Olimpijskaja 
panorama” (TSR) ir “Sports Ulu- 
strated” (JAV).

Kaimas. Kaip atrodys naujieji 
Šileliai”? Kokie indai puoš 

mūsų buitį? Atsakymus į šiuos 
klausimus kauniečiai gali rasti 
apsilankę parodoje “Kauno di
zainas — 88 , kuri neseniai ati
daryta Rėdos” parduotuvėje. 
Didžiausią parodos dalį užima 
“Kauno audinių”. P. Ziberto šil
ko kombinato dailininkų sukurti.

Bažnyčios gyvenimą

Ten valstybė nesikiša j kandi
datų Kunigų seminarijon 
priėmimą, o mūsuose kiekvienas 

kandidatas pirma turi pereiti per 
saugumo ir kulto įgaliotinio įstai
gą, gauti iš jų sutikimą. įgalioti
nis apriboja klierikų skaičių, 
nors kunigų Lietuvoje labai 
trūksta. Vyskupai be įgaliotinio 
sutikimo neturi teisės skirstyti 
kunigus po parapijas. Tikintieji 
už savo bažnyčias turi mokėti di
desnius mokesčius... Net ir įni
rusiems neduodama laisvės — 
ant jų kapų draudžiama statyti 
kryžius.

ATSAKYMAS

(1) Konstituciją, pagrindinį 
įstatymą, reikia pritaikyti prakti
koje. Kitose valstybėse 
Bažnyčios atskyrimas nuo mo
kyklos suprantamas taip: religija 
nedėstoma mokyklose, bet tub 

naują raštą audiniai. Originalią 
keramikos, porceliano servizą 
sukūrė “Jiesios” kombinato me
nininkai. Parodoj‘eksponuojami 
ne tik jau diegiami gamyboje, 
bet ir pramonei siūlomi miesto 
dizainerią kūrybiniai darbai. Čia 
bene įdomiausi dailininkės M. 
Biržytės sukurti projektai vaikiš
kiems drabužiams, moteriški ko- - 
stiumai iš džinsinio audeklo. Pa
rodoje “Kauno dizainas — 88” 
eksponuojami ir dailininką bei 
architektą darbai, skirti koope
ratinėms įstaigoms.

- S. L. K.

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

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

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 CoreyAve, St Petersburg Beach Fla_ 
—33706. 813 360 - 5577. KENHELD WOODLĄWN FUNE^L HOME 200 

Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ha. 33707.813 345-9393.Įus 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393. - ..

AIDAI yra vienas iš geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoje. Ai 
juos prenumeruoji?

Adelė

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

KREIPIMASIS
(atkelta iš 1 psl.)

Juozas Kančys, 
Brazdžiūtė, Leonas Laurinskas, 
Antanas Pipiras, Genutė Šaka- 
lien, Bronislovas Poškus, kun. 
Rokas Puzonas, Romualdas Ra
gaišis, Andrius Tuokus, Jonas 
Volungevičius, kun. Jonas Ka
stytis Matulionis, Alfonsas Bum
bulis, Regina Teresiūtė, Vytau
tas Vaičiūnas, Vytautas Sadau
skas, Edmundas Paulionis, Ro
bertas Grigas, Vytauto Bogušis, 
fonas Petkevičius, Antanas Šeš
kevičius, kun. Kastytis Krikščiu
kaitis, Mečislovas Jurevičius, 
Monika Gavėnaitė, Saulius Kel
pšas, kun. Edmundas At
kočiūnas.

1988.VII 26
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VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlrrter Garde n Tavem. 
1883 Madlson SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 831 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami poiaidotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

A

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. Iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dirokt, 234 Sunilt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadienlals"9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM ban 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton,MA 02402. T 
617-586-7209.

nedraudžiama religinei >f ben
druomenei turėti savas mokyk
las. Pvz., Lenkijoje, Demokra
tinėje Vokietijoje, Vengrijoje ir 
kitur tikinčiųjų vaikus religijos 
moko bažnytiniuose pastatuose, 
yra atskiri ir vaikų darželiai, taip 
yra išlaikoma sąžinės laisvė.

f. t. . ■ t. . ,.3*

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

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

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

Valdžios nuostatai 
atima laisvę

Kai tuo tarpu religiniai nuo
statai mūsų krašte, kurių taip ve
rčia laikytis valdiški bedieviai, 
atima iš tikinčiųjų religijos ir 
sąžinės laisvę, kurią garantuoja 
Konstitucija ir žmogiškoji pri
gimtis.

Praktikoje savo elgesiu atei
stai pralenkia net nuostatus, jie 
prieina prie juokingiausių absur
dų; du vaikus klausinėti, egza
minuoti iš tikėjimo dalykų ne
galima, nes tai jų tvirtu įsitikini
mu jau mokykla.

(Bus daugiau)

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip .

Vardas, pavardė

Mi - MiSO ST MIDIM.K VII.IACE. Ųl’EFAS. X Y.

asolipo 

MEMORIALS
PIIONF.Š (71S) .326 - 12S2 326 - 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
- GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

>•1
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA
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Gausių šeimų vargas 
okupuotoje Lietuvoje

Neseniai “Švyturio’^ žurnalas 
rašė, kad Lietuvoje mažėja gy
ventojai. Per mažas yra prieau
glis. Nėra sąlygų auginti vaikus.

Konkrečiai štai du pavyzdžiai:
“Tiesoje” iš Klaipėdos Birutė 

Beinartienė rašo, kad jos šeimo
je yra šeši asmenys. Turi keturis 
vaikus. Gyvena vieno kambario 
bute, kurio dydis 16,77 kvadrati
nių metrų (pėdom pavertus, tai 
būtų apie 13 pėdų x 13 pėdų). 
Jauniausiam sūnui eina treti me
tukai, du sūnūs mokosi •— vie
nas penktokas, kitas — trečio
kas. Dukra šiemet lankys pirmą 
klasę. Gyventi tokiame mažame 
kambaryje labai sunku. O ką 
kalbėti , apie vaikų sveikatą. Juk 
jiems reikia poilsio, gero miego. 
Gydytojai daug rašo: “Vaikam 
reikia skirti tam tikrą kampą”. 
“O kaip jiems gali skirti, kad 
nėra iš kur?”

1987 metų sausio 4 dieną 
kreipėmės į Klaipėdos miesto 
vykdomojo komiteto pirmininką 
A. Žalį. Pažadėjo. Laukiame.

Darbovietėje vyras stovi 
eilėje butui pagerinti jau aštuo
nerius metus. Ir jokio dėmesio, 
jokių prošvaisčių.
2 Tai kodėl, kaip “didelės šei- 
Įhos tėvas” prašo pagalbos, visi 
žiūri pro pirštus? • * ’* ’

Iš Vilniaus, Danutė Surinina 
rašo, kad augina keturis vaikus 
— dukrai Svajonei — 1 metai, 
sūnui Petrui — 10, Laurynui — 
tuoj bus ketveri, o mažiausiam 
Žilvinui — dveji. Gyvename visi 
viename 16 kvadratinių metrų 
kambaryje (jo dydis pėdomis 
būtų apie 12 x 12 pėdų). Labai 
mylime savo vaikus, tačiau su 
baime žiūrime į rytdieną. Ką 
reikės daryti dar po pusmečio, 
kai Lauriukui vaikišką lovelę 
reikės pakeisti į didesnę. Ir kur 
reikės ją pastatyti, jei dabar jau 

vietos nėra? (Cituojamo “Tiesos” 
numerio tekstai paimti iš “Laiš
kai lietuviams” liepos-rugpjūčio 
nr. psl. 245).

Čia minimi vieno kambario 
buteliai yra maždaug didumo 
kaip eilinio nedidelio namo vie
nas miegamasis. Ir tokiame kam
baryje turi išsitekti gausi šeima. 
Kiekvienas vaikas turi savo pa
saulį, savo darbą, savo mokyklos 
uždavinius. Ir kaip jie gali išsi
tekti tokiam varge. O kai vaikai 
auga, vis reikia daugiau vietos. 
Kur dingti tada?

Suprantama, prie jų planavi
mo, prie jų statybos turi būti 
butų krizė. Ten viskas valstybės, 
o kas valstybės, tai ne mano. Ir 
niekam nerūpi nei butų 
priežiūra, nei jų statyba.

Čia minima Klaipėda ir Vil
nius. Abiejuose miestuose gyve
na daug rusų imigrantų-koloni- 
stų. Jie taip negyvena susi
spaudę mažame kambaryje. Jie 
juk kolonistai ir krašto pa
vergėjai. Jie pasiima visa, kas ge
riausio.

Ir visi partiečiai gyvena gerai. 
Jie turi savas krautuves, savas li
gonines, geriausius butus, kurie 
apstatyti gražiausiais baldais. 
Turi tarnus ir valdžios automobi—? 
liūs.'Tai pavergtos Lietuvos dva
rininkai—bajorai, kurie nemato 
kaip liaudis, tie naujieji ku
mečiai,vargsta ir skursta.

Gorbačiovas, atidarydamas 
paskutinį komunistų partijos 
kongresą, pačioje savo kalbos 
pradžioje pastebėjo, kad mes, 
Sovietų Sąjunga, neišsimaitina
me.

Tokia valstybė, tokius turi tur
tus, o neišsimaitina. Turi viso
kias galimybes statyti naujus na
mus, o skursta ir vargsta.

Todėl ir šaukėsi išsigelbėjimo 
— persitvarkymo. Ir Lietuvoje

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ SIELOVADOS TARYBA
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 

pereitų metų lapkričio 28 Chica- 
goje, Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus proga, buvo sukvietęs 
katalikų vadovaujančių asmenų 
pasitarimą sielovados tarybos 
steigimo reikalu. Buvo sudarytas 
laikinis organizacinis komite
tas, kuris sustatė tarybos struk
tūrą bet parinko oficialią įstei
gimo datą — liepos 1-2 d. To
ronte, Kanadoje, kuri sutapo su 
viso pasaulio lietuvių renginiais 
— Kultūros kongresu, P. L. B. 
seimu bei tautinių šokių švente. 
Pakvietimai buvo išsiuntinėti 
kraštų sielovados centrams, vie
nuolijoms (vyrų ir moterų), 
centrinėms katalikiškoms orga
nizacijoms bei pavieniams asme
nims.

Suvažiavimą globojo Kanados 
Katalikų centras ir Prisikėlimo 
parapija. Ne visi oficialiai pak
viesti galėjo dalyvauti, bet įsi
jungė eilė kongreso ir seimo da
lyvių, suinteresuotų lietuviškos 
sielovados ateitimi. Iš viso daly
vavo apie 130 asmenų.

Pirmąją suvažiavimo dieną 
buvo simpoziumas — eilė pa
skaitų su diskusijomis. Paskaiti
ninkai buvo jauni talentingi pa
sauliečiai, jų paskaitos aukšto ly
gio, o po jų kitą dieną sekęs sie
lovados tarybos įsteigimas, buvo 
pirmas toks įvykis lietuviuose.

Vyskupo sielovados taryba, 
kas ji, koks jos tikslas ir uždavi
niai? Apie tai kalbėjo savo įvadi
niame žodyje vysk. Baltakis. II 
Vatikano susirinkimas priminė, 
kad pasauliečiai krikščionys nėra 
vien pasyvūs klausytojai, o ak
tyvūs Kristaus bendradarbiai sy
kiu su popiežium, vyskupais ir 
kunigais nešą atsakomybę už

visi laukia “persitvarkymo”, nes 
tai gal pagerins pavergto krašto 
gyvenimo sąlygas.

Dėl to ir reikia užsienio lietu
viams visada ir visur kalbėti ir 
kalbėti, tiesiog šaukti, kad pa
vergtas kraštas susilauktų gere
snių gyvenimo sąlygų.

Besikeičiančios sąlygos, ypač 
didėjantis į pensiją išeinančių 
kunigų skaičius ir mažėjantis 
įšventinimų, galop privertė vy
skupijas rimtai susirūpinti pa
sauliečių įjungimu į aktyvų daly
vavimą sielovadoje.
' Lietuviška parapija turi dvigu
bą, vienas kitą papildančią 
užduotį:

L pagelbėti išeivijai išlikti lie- 
toriška bendruomene bei šioje 
dvasioje išauklėti priaugančias 
kartas; 2. organizuota veikla 
padėti tautai jos kovoje dėl savo 
prigimtinių teisių, tarp kurių re
ligijos laisvė yra viena iš esmi
nių.

Šio dvigubo tikslo siekime 
rėmėmės lietuviškom parapi
jom. Tačiau lietuviškų parapijų 
padėtis ir vaidmuo keičiasi ir kai 
kuriose vietovėse dramatiškai. 
Pavyzdžiui, J. A. V. 35-se “lietu
viškose” parapijose nebėra lietu
viškų pamaldų, o 24 klebonai yra 
nelietuviai. Dauguma lietuvių 
klebonų artėja prie pensininkų 
amžiaus (18 yra tarp 61-65, 24 
— tarp 66 - 73, 10 — tarp 74 - 
80 ir tik 10 žemiau 60 metų.)

Šalia šio gan pesimistiško vai
zdo mes matome eilę viltingų 
reiškinių, rodančių lietuvių pa
sauliečių susirūpinimą ir norą 
aktyviai įsijungti į lietuvišką pa
storaciją, pav., didieji šv. Kazi
miero 500 metų ir Lietuvos Kri
kščionybės 600 metų jubiliejai, 
Lietuvių Bendruomenės inicia
tyva paskelbti lietuviškų parapi- 

• jų metai, dvasinio atsinaujinimo 
ir Šv. Rašto būreliai, didėjantis 
skaičius pasauliečių, studijuoja
nčių ir įsigyjančių aukštą teolo
ginį išsilavinimą ir profesijas 
bažnytinėse institucijose ir.t.t.

Dievo Karalystės plėtimąsi ir to
bulėjimą. Apie tai buvo daug 
rašyta ir kalbėta, bet 
nai dėta pastangų 
praktikoje. Pavyzdžiui, tik
dėlė dalis parapijų turi Susirinki
mo rekomenduojamas tarybas, 
kuriose pasauliečiai dalijasi su 
kunigais sielovados darbais ir at
sakomybe.

Senovinės Šv. Pauliaus šventovės likučiai Kipre. Nuotr. kun. 
prof. A. Rubšio

1984 metais buvo bandyta 
i įsteigti talkos būrelius, kurie tal- 
’ kintų vyskupui ir klebonams lie
tuviškoje pastoracijoje. Būrelių 

’ veikla, • neturėdama stipresnių 
organizacinių rėmų, neišsivystė 
norėta kryptimi. Dalį jų pradėtų 
darbų perėmė ir atliko Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejaus komi
tetai. Kiti projektai po gražios 
pradžios sustojo. Jubiliejiniams 
komitetams užbaigus pagrindi
nius darbus, buvo riutarta atgai
vinti pradinę idėją, bet šį kartą 
bažnytinių kanonų nustatytuose 
rėmuose ir sąlygose pritaikytoje 
formoje. Vyskupo sielovados ta
rybai teisinį pagrindą duoda 
bažnytinis teisynas — kan. 511 
-514.

Po vyskupo kalbos išklausytos 
penkios paskaitos.

Aldona Zailskaitė, teologijos 
profesorė Chicagoje, apibūdino 
pirmųjų krikščionių bendruo
menių tipus, kuriuos randame 
jau Naujajame Testamente.

Gabija Petrauskienė, viena iš 
pirmaujančių Jaunimo Sąjungos 
veikėja iš Toronto, remdamasi 
savo šeimos patirtimi, kalbėjo 
apie jaunas šeimas ir vaikų 
auklėjimą parapijose.

Jonas Abromaitis, Kanados 
Vyskupų konferencijos pa
reigūnas švietimo reikalams, 
kalbėjo kad pagrindinė krikščio
nio žymė yra tarnavimas savo ar
timui, ir kiekvienas yra įpareigo
tas tarnauti pagal gautas Šv. 
Dvasios dovanas. Kunigas tar
nauja tikintiesiems, tikintieji- 
ateina pagalbon kunigui.

Almis Kuolas iš Califomijos 
atsiuntė paruošęs referatą, kurį 
perskaitė Vytas Kiorys, apie 
nuolatinių diakonų tarybą.

Kun. Antanas Sauiaitis, S. J., 
parašęs eilę straipsnių apie para- 
piečių įsijungimą į sielovados 
darbą parapijose, davė trumpą 
santrauką, paruošė klausytojams 
konspektus ir plakatais bei pieši
niais pavaizdavo sienose. Kun. 
Sauiaitis yra daug prisidėjęs prie 
šio suvažiavimo organizavimo.

Po paskaitų Buvo keliami klau
simai ir dalijamasi nuomonėmis. 
Taip Vyt. Skuodis paryškino ku
nigo, ypač gero kunigo, vaid
menį parapijoje duodamas pa
vyzdžių iš Lietuvos.

Simpoziumui pirmininkavo 
Kazimieras Manglickas. Vakare, 
po paskaitų, buvo aukojamos 
mišios. Pamokslą pasakė kun. 
prof. Antanas Rubšys.

Antrąją suvažiavimo dieną 
buvo suformuota Sielovados ta
ryba. Pirmininkavo Eligijus 
Sužiedėlis. Vysk. Baltakiui 
paaiškinus apie Sielovados tary
bos struktūrą, suvažiavimo daly
viai susiskirstė į būrelius, išdi
skutavo jiems rūpimus klausi
mus ir savo išvadas referavo su
sirinkimui.’

Komisijų svarstytu 
nutarimai

Jaunimo auklėjimo komisijos 
pasiūlymus perteikė kun. Gedi
minas Kijauskas, S. J. Pasitari
me, kuriame dalyvavo 12 asme
nų, buvo konstatuota, kad religi
nis auklėjimas prasideda su šei
ma. Todėl savarbu pasiruošti šei
mos gyvenimi. Vyskupijose tas 
paruošimas yra atliekamas įvai
riais būdais. Reikia ir mums su
sirūpinti, ypač kad mums rūpi ir 
tautinis momentas. Svarbu, kad 
jaunos šeimos nepaliktų lietuviš
kų parapijų, kaip dabar dažnai 
atsitinka. Taip pat reikia jaunimą 
įtraukti į organizacijas, skatinti 
tėvus leistu vaikus į katalikiškas 
mokyklas.

Suaugusių evangelizacijos ko
misija (9 asmenys), apie kurios 
pasiūlytus - projektus kalbėjo 
Vincas Kolyčius, apsvarsčius 
padėtį, sutinka su kard. Bemar- 
din teigimu, kad “bažnyčių suo
luose dabar sėdi 60 nuošimčių 
krikštytų pagonių”. Todėl svar
bu ne tiek informuoti, kiek for
muoti religingas asmenybes, ku
rie pažintų Jėzų Kristų ir jam įsi
pareigotų. Ši komisija įsiparei
goja parūpinti krikščioniško 
auklėjimo medžiagos suaugu
siems. Iš dalies tokios medžiagos 
jau yra paruošta Prisikėlimo pa
rapijoje Toronte. Krikščionybės

(nukelta į 4 psl.)
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Šimtmečiui praėjus, Arkivysku
pas ir jo pagalbininkai buvo oto
manų valdžios pripažinti “oficia
liu rajų globėju ir atstovu”. Ki
prą tikrovėje valdė Arkivysku
pas.

t (

Turkai pakaria 
Arklvyskupę...

— Eive, ar .jūs tik gidė? klau
siu. .♦

— Ne! Dėstau istoriją gimna
zijoje.

Smagu jos klausytis. Žininga, 
daro vertingas sąsajas, padeda 
ne tik pamatyti, bet ir suprasti 
Kiprą. Eivė tempia mus toliau į 
Kipro praeitį.

Otomanų- imperija valdė Ki
prą ir Graikiją. 1821 m. Graikija 
pradėjo laisvės kovas. Žinoma, 
ir Kipras buvo.vienas iš graikiškų 
salų, pasiilgusių laisvės.’ Tiesa, 
Kipras yra tolokai nuo Graikijos 
— Paleponeso. be to, Kipro salą 
tuomet iš šiaurės, iš rytų ir iš 
pietų supo otomanų imperija.

Tačiau turkų įgula Kipre nebuvo 
didelė, — gintis nepajėgė.

Sukilėliai tikėjosi pajėgsią su
sidoroti su otomanų laivynu. Į 
sąmokslą sukilėliai įjungė ir arki
vyskupą Kyprianos. 1821 m. lie
pos mėnesį arkivyskupas Ky
prianos aprūpino maistu graikų 
laivus. Turkų valdytojas žinojo 
visa, nes, a ot Ėivės, “Kipras — 
maža sala, sunku ką nors čia 
paslėpti1”. Valdytojas kreipėsi į 
sultoną su prašymu atsiųsti dau
giau kariuomenės ir leisti nubau
sti sukilėlių vadus mirtimi. Sul
tonas nesutiko, —jam atrodė iš
mintingiau tik nuginkluoti kri
kščionis. Tačiau atsiuntė iš Siri
jos 4000 kareivių.

Valdytojas, nepaisydamas sul
tono valios, pradėjo žudyti kri
kščionis. Jis sudarė 486 įžymių 
krikščionių sąrašą, kurių nubau
dimas mirtimi, jo manymu, 
padėtų palaikytiv viešąją tvarką. 
Ilgainiui ir pats sultonas įsakė 
nubausti mirtimi Konstantino

polio patriarchą. Be to, leido Ki
pro valdytojui elgtis savo 
nuožiūra. 1821 m. liepos 9 d., 
aikštėje prieš valdytojo rūmus, 
—toje vietoje, kur dabar stoviu, 
— trims vyskupams buvo nukir
sta galva, o Arkivyskupas pakar
tas.

Senamiesčio namai tik 
dviejų aukštų

Gidė Eivė paragina atsigręžti 
nuo paminklo į gatvės pusę. Ji 
klausia, “Ką matote?” Pasigirsta 
įvairūs atsakymai: namai su plo
kščiu stogu, namai be stogų, 
darželiai su gėlėmis prie durų... 
“Žiūrėkit”, sako, “daugumas jų 
vienaaukščiai”. Iš tikrųjų, 
atidžiai žiūrėdamas, matau, kad 
antrasis aukštas yra priestatas. 
Mat po Arkivyskupo pakorimo 
turkai įsakė krikščionims nu
griauti antrąjį namų aukštą. Tik 
turkai galėjo statyti ir gyventi 
dviaukščiuose namuose...

Graikų nepriklausomybės ko
vos parodė, kad otomanų impe
rija yra “Europos ligonis”. Be 
abejo, ir Kipro salai graikų 
laisvės ilgesys buvo arti širdies. 
Kipro įsijungimas į kovas už 
laisvę daug kainavo, nes otoma
nų imperija buvo gobši. Istorija 
liudija, kad imperija yra tautinė 
ar ideologinė neurozė, —gobšu
mo ir baimės liga. Imperija ser
ganti tauta bando gydytis grubia 
jėga. Jėga tautinės ar ideologinės 

imperijos neišgydo, bet palaido
ja.

1878 m. Anglija, norėdama 
pastoti kelią Rusijos proveržiui į 
Viduržemio jūrą, perėmė Kiprą 
iš Turkijos otomanų.

Senieji Arkivyskupo rūmai

Kipriečiai brangina savo 
praeitį. Irjie iš praeities stiprybę 
semia... Naujieji šaunūs Arkivy
skupo rūmai senųjų nenustelbia, 
į naujuosius turistui įeiti sunku. 
Mat čia yra šiuolaikinio Arkivy
skupo įstaigos. Judrūs rūmai. Tai 
Kipro ortodoksų bendrijos Vati
kanas. Einama tik su svarbiu rei
kalu. Ir leidimą reikia turėti. 
Tuo tarpu senieji Arkivyskupo 
rūmai naudojami liaudies meno 
muziejui. Prieinami ir turistui. 
Gidė mus tik perveda, palikda
ma mus su mintimis apie graikų- 
kipriečių atsparumą, išreikštą 
audekle, mezginyje, medžio 
drožinyje, puošmenoje... Liau
dies menas įamžina tautos iš
mintį, ištvermę, vaizdžias svajo
nes.

Jeruzalės riterių 
šventovė

Kryžiaus karai, bandant atka
riauti iš islamo Šv. Žemę, davė 
pradžią kryžiuočių ordinams. 
Sv. Jono Jeruzalėje ordinas 
turėjo savo būklą Nikosijoje su 
Šv. Jono katedra. Vėliau, pasi
baigus kryžiaus karams, ji tapo 

ortodoksų šventove ir buvo pa
vadinta šv. Jono Evangelisto var
du. Ortodoksai išsipuošė jos sie
nas įkonomis — freskomis iš 
Jėzaus gyvenimo ir pasakojimo 
apie apaštalo Barnabo kapa
vietės atradimą. Labai įspūdin
gas Jėzus — Pantokrator-Visa- 
galis. Si freska apvaldo visą iko- 
nostasis — pertvarą tarp pamal
dos dalyvių ir altoriaus ortodok
sų šventovėse.

Ortodoksų ikonos pasižymi 
neįprastu veržlumu į žmogaus 
dėmesį. Šoninių katedros sienų 
ikonos vaizduoja Kipro bendri
jos įsteigėją apaštalą Barnabą: 
kapavietės atradimą, Mato evan
geliją tarp kitų relikvijų, kurias 
arkivyskupas Antemijus padova
nojo imperatoriui Zenonui, ir 
paskelbimą, kad Kipro krikščio
nių bendrija yra savivaldi — au
tokefalinė, t.y. “turi savo galvą". 
Freska su scena, kurioje impera
torius Zenonas uždeda ant arki
vyskupo Antemijaus pečių im
peratoriaus skraistę, paduoda 
skeptrą vietoje vyskupo lazdos ir 
nurodo, kad Arkivyskupui duo
dama teisė pasirašyti laiškus ir 
dokumentus raudonu rašalu, yra 
ypatingai puošni. Šv. Jono Evan
gelisto katedros freskos padeda 
suprasti Kipro ortodoksų ben
drijos savivaldumo sampratos 
pagrindą.

Troodos kalnų linkui

Važiuojame vieškeliu palei 
“žaliąją sieną”. Eivė nesigaili ka
rčių žodžių turkams (ne Kipro 
turkams!) už kišimąsi ir baimės 
kėlimą tarp kipriečių-turkų ir už 
politiką skaldyti ilgaamžę ki- 
priečių-graikų ir turkų-kipriečių 
tarpusavio darną ir taiką.

Vieškelis eina per plačią Me- 
soaria lygumą. Šiaurėje pailgas 
pajūrio kalnynas. Pietvakariuose 
kita kalnų virtinė su debesų dan
ga. Kartkartėmis viršdebesų iš
nyra viena kita kalnų viršūnė. 
Gidė vieną jų vis mums prime
na, — Olimpo vardu vadina. 
Sako, jis turi 1,953 m aukštį. 
Olimpo vardą kalnams duoti 
graikai mėgsta: Olimpas Graiki
joje, Olimpas Kretoje, Olimpas 
Kipre! Mesoaris lyguma yra pa
grindinė Kipro žemdirbių sritis: 
vynuogynai, javų laukai, alyv
medžių giraitės, apelsinų bei ci
trinų sodai. Kai kur ganosi avių 
ir ožkų bandos. Gidė rodo į šilka
verpių sodelius. Kadaise šilko 
pramonė buvo Kipro įplaukų šal
tinis. Nūdien sintetinės medžia
gos šilkaverpių šilką nuvertina, 
nes padaro labai brangų. Maža 
pelno.

Per autobuso langą matosi bal
tomis plukėmis — anemonėmis 
— ir raudonomis aguonomis 
nusėtas laukas.

(Bus daugiau)



Pasaulio Lietuvių Bendruomenės VII-tasis seimas Toronte. Už prezidiumo stalo matosi 
dideli buvusių pirmininkų portretai: Jono: Matulionio, Juozo Bačiūno ir Stasio Barzdu- 
ko. Visi jau mirę. Nuotr. K. Miklo

Iš smėlynų kyla miestai (2)
VĖŽLIAI ATEINA J PAJŪRIO SMĖLYNUS

PAULIUS JURKUS

Tai atsitinka tik čia, Floridoje, 
kur daug saulės ir daug smėlio. 
Ir atsitinka .--tik liepos mėnesio 
pirmoje pusėje, o gal persisveria 
ir j antrą pusę.

Visi esame matę vėžlius, ku
riuos čia vadina “turtle”. Gyvena 
jie savo šarve įlindę ir nieko ne
bijo. Vaikšto žeme ir plaukioja 
vandenyse, palydi laivus į toli
mas keliones.

Pajūryje vėžlio neteko matyti, 
mačiau tik krautuvėse, kur par
davinėja visokius gyvulėlius ir

gyvūnus vaikams ir šiaip gamtos 
mėgėjams.

Pasirodo, kad šis pajūris bee
sąs ir vėžlių teisėta karalystė. 
Kartą einu į pajūrį, lipu laiptais 
į smėlio juostą, kurią skalauna 
Atlanto bangos. Prie pačių laiptų 
pakabintas plakatas. Tokių daly
kų čia niekur nematysi, plakatų 
nekabina. O dabar — pakabin
tas.

Tuoj ir tyrinėji, kas čia para- 
Išyta ir kodėl parašyta. Čia ne 
tik parašyta, bet dar ir nupiešta, 
kaip didelis didelis vėžlys kasa 
smėlį. O parašyta, kad dabar yra

ĮSTEIGTA LIETUVIŲ
SIELOVADOS TARYBA
(atkelta iš 3 psl.) 

jubiliejaus proga čia buvo prave
sti kursai: 1. septynių savaičių 
Krikšto ir Sutvirtinimo sakra
mentų atnaujinimo kursai; 2. 
septynių savaičių atsinau
jinimo Šventoje Dvasioje kur
sas; 3. 24 savaičių Šv. Jono Evan
gelijos kursas; 4. trijų mėnesių 
tikėjimo augimo kursas. Kursus 
lankydavo nuo 60 iki 80 žmonių. 
Kun. dr. Skilandžiūnas, Aloyzas 
Kuolas, Vincas Kolyčius ir Bi
rutė Čepaitienė įsipareigojo šią 
medžiagą apipavidalinti ir 
aprūpinti parapijas dar šiais me
tais.

Parapijų komisijos vardu 
kalbėjo Saulius Kuprys. Pasitari
me dalyvavo 12 asmenų. Komi
sija aptarė svarbiausius uždavi
nius: 1. išjudinti parapiečių veik
lą, 2. paruošti projektus ir tek
stus bendruomenėms, kurios 
neturi lietuvio kunigo (dr. V. 
Dambrava). 3. kelti lietuviškų 
parapijų svarbą lietuviams ir 
rūpintis, kad lietuviai, išsikėlę į 
priemiesčius vis dėlto, nenu
trauktų ryšių su savo parapija 
(kun. J. Staškus). 4. Verbuoti į 
parapijas tuos lietuvius, kurie, 
nors gyvena netoli parapijos cen
tro, prie jos nepriklauso (Algis 
Kazlauskas).

Liturgijos komisija. Prel. dr. 
V. Balčiūnas pabrėžė liturgijos 
ir jos supratimo svarbą krikščio
nių gyvenime. Komisija pasi
ryžus organizuoti kursus vargo- 
ninkams, chorams, paruošti lite
ratūros suinteresuotiems ir stu
dijuoti, kaip įjungti savo tautines 
apraiškas į liturgiją.

Šventraščio komisijos vardu 
Aldona Zailskaitė pranešė, kad 
ši komisija rūpinsis pilno Šv. 
Rašto vertimo išleidimu, taip pat 
paruošimu studijinės medžiagos 
Sv. Rašto būreliams ir vaikams.

Pašaukimų ir diakonų reikalu 
kalbėjo kun. dr. P. Stravinskas, 
kuris yra vysk. Baltakio paskirtas 

pašaukimų koordinatorium. Jis 
teigė, kad dvasiniai pašaukimai 
atsiranda šeimoje. Todėl reikia 
atitinkamų programų parapijo
se. Mums lietuviams reikia ne 
tik kunigų, bet ir nuolatinių dia
konų.

Ekumeninei komisijai atsto
vavo Diana Dančik.'Ji pabrėžė 
atvirumą kitiems krikščionims ir 
nekrikščionių religijoms, kad re
liginiai mišrios šeimos nesijaustų 
svetimos mūsų tarpe.

Informacijos komisijos pra- 
• nešimą padarė Gintė Damušytė 
Komisijai pirmininkauti laikinai 
sutiko kun. Juozas Vaišnys, S. 
J., Vyskupo Biuletenį redaguos 
Algis Šilbajoris iš New Yorko. 
Detroite bus sudarytas branduo
lys, kuris ruoš audio ir vaizdajuo
stes, rūpinsis straipsniais laik- 
raščiuosečir 1.1.

Finansų komisijos pranešimą 
padarė dr. J. Sungaila. Komisija 
mano, kad Vyskupo fondas, ku
ris finansuoja vyskupo plačią 
veiklą ir kuris remiasi asme
ninėmis aukomis, turėtų savo at
stovus įvairiose vietovėse ir kraš
tuose. Fondas finansuos ir Sielo
vados tarybos veiklą. J.A.V. at
stove sutiko būti Lilija Milu- 
kienė (New Yorkas), Anglijoje — 
Stasys Kasparas. Komisijai vado
vauti ir atstovauti Kanadoje — 
dr. J. Sungaila.

Sielovados tarybos generaline 
sekretore ir reikalų vedėja buvo 
pakviesta seselė Ignė Mari- 
jošiūtė, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo Seserų vienuolyno Put- 
nam, CT., viršininkė. Jos adre
sas: S.I.C. convent, Putnam, CT 

'06260. Tek: 203-928-5828.
Priimtas pasiūlymas, kad ko

misijų narių kadencija viene- 
riems, dvejiems ar trejiems me
tams būtų paskirstyta burtu ke
liu ir pranešta nariams.

Suvažiavimas buvo baigtas 
malda ir kiekvienos komisijos 
pasižadėjimu dirbti Sielovados 
tarybos darbą savo komisijoje.

P.A.S.

tas laikas, kada iš jūros ateina 
vėžliai ir į smėlį deda savo kiauši
nius. Visi gyventojai prašomi ne
trukdyti, nebaidyti vėžlių, o tik 
padėti jiems.

Vėžliai ateina naktį 
į krantą

Klausimas pasidarė tikrai įdo
mus. Tuoj ir klausinėj! vietinius, 
kurie čia metai iš metų seka jūros 
ir gamtos ritmą. Ir paaiškėjo, kad 
vėžlių patelės ateina naktį, sau
lei nusileidus.

Jos išropoja iš vandens ir eina 
į krantą, į smėlynus.Ten iškasa 
duobę ir padeda kiaušinius. Ir 
tų kiaušinių esama labai daug. 
Jų didumas kaip golfo sviedinu
kas/' Padeda po keliasdeširSt 
kiaušinių, po 40. Užkasa smėliu. 
Vęl grįžta patelė į vandenį, į 
Atlantą, dar kartą pasižiūri 
įkrantą, kur liko jos sudėti 
kiaušiniai, ir tada jau nuplaukia, 
nuliūliuoja į marias toliausias. 
Jau daugiau nebegrįžta čia, savo 
vaikais nebesirūpina.

Kodėl tik čia?-

Amerikos pajūriai didžiausi, 
ilgiausi, bet tik čia yra ir vėžlių 
teisėta žemė. Vėžliai, patelės 
arba motinėlės, savo kiaušinių 
nešildo, neperi, kaip žąsys ir kiti 
paukščiai. Tai atlieka gamta. O 
šilumos turi daug karštas smėlis. 
Dienos metu čia smėlis tiek įkai
sta, kad basa koja nepaliesi. Tai
gi, visas pajūrio smėlis yra karš
tas ir gerai šildo vėžlių kiauši- • 
nius.

Kai išsirita iš 
kiaušinių

Buvau girdėjęs, kad negalima 
vėžliukams sutrukdyti, kai, išsi
ritę iš kiaušinių, eina į vandenį. 
Jei sutrukdysi, sumaišysi visą jų 
gyvenimią.

Saulės ir smėlio sušildyti ir iš
perėti, vėžliukai išsiritąiš kiauši
nių, kaip ir viščiukai. Jie yra la
bai maži, bet jau gamta įprograr 
mino visa. Jie žino kur yra jūrai 
Tai pagrindinis instinktas. Ir jij 
nuveda juos į vandenį. Iš karto 
jie eina, ropoja, ritasi per galvą 
per smėlio kalniukus, per žoles. 
Patys nematydami vandenyno, 
bet vistiek eina į tą pusę. Pasie
kia vandenį įr pradeda savo 
vėžlio kūdikystę.

Jeigu patelė padeda tiek daug 
kiaušinių, tai vėžliukų išsirita la
bai daug. Jie pripildytų visą 
Atlantą, būtų tik vėžliai, vėžliai, 
bet jauniklių labai daug žūva. Iš 
tos didžios gausybės tik keli išlie
ka gyvi ir užauga..

Vėžliukus užpuola žuvys ir 
paukščiai. Jų šarvai dar visai ne
suki e t ėję, gležni. Tai užkanda 
kiekvienam gera — vienas ką
snis. Taip išgaudo vėžliukus šim
tais.

ŠILUVOS ŠVENTEI ARTĖJANT
Marijos metuose visas katali

kiškas pasaulis meldžiasi į Mari
ją. Meldžiamės ir mes lietuviai, 
nes mes Marijos žemės vaikai. 
Ji mūsų krašto Globėja ir

Pajūrio gyventojai lietuviai 
yra pergyvenę tą momentą, kai 
iš smėlyno ima kapstytis vienas 
po kito mažiukai, kai ima 
spurdėdami ristis per smėlio 
duobeles į vandenį.

Ar, pasiekę vandenį, jie bet 
kada sutinka savo motiną, ar ją 
atpažįsta? Vargu.

Bijosi žmonių

Lipdami į krantą, vėžliai yra 
labai baugūs. Suprantama. Tai jų 
gyvenimo svarbiausias momen
tas — dauginamasis. Jie bijosi 
bet kokio garso, labiausiai bijosi 
ugnies. Ir tuose plakatuose buvo 
įrašyta, kad niekas nenaudotų 
degtukų, nesikalbėtų garsiai. Jei 
kas nori, tai tegu iš tolo stebi 
juos besikeliančius lyg Ameri
kos marinus į krantą.

Jie pasitraukia atgal, jei dar 
nepradėjo dėti kiaušinių. Kai 
pradeda dėti, jau nieko nebesi- 
bijo. Ji turi atlikti savo pareigą 
ir padėti kiaušinius. Sako, kad 
dėdama patelė net verkianti.

Žmogus jų priešas

O vis dėl to žmogus yrajų 
priešas. Pasirodo, kad yra tokių, 
kurie laksto pajūriais, ieško jų li
zdų, surenka kiaušinius ir parda
vinėja po dolerį vieną. Veža juos 
į restoranus, į užeigas. Perka 
juos vyrai, nes tai palaiką jų vy
riškumą. Kiaušinius daugiausia 
surenka kubiečiai, portorikiečiai 
ir pardavinėja savo tautiečiams. 
Ir tada pasklido gandas, kad po
licija pagavo tokius ir automobi
lyje rado net 1000 kiaušinių. Ge
ras uždarbis jiems per vakarą, o 
koks nuostolis vėžlių genčiai.

Einame pamatyti jų 
kelionės į krantą

Tokios kalbos tarp žmonių tie
siog įkaitina ir mus. Negi neisi 
pamatyti tai, ko niekur negalėsi 
matyti.

Sako, patogiausias laikas po 9 
v.v. Išsikėlėm. Atlantas čia pat, 
bet vistiek važiuojame mašina. 
Gerokai prieš krantą užgesina
me šviesas ir tyliai pasiekiame 
kelią kuris eina pajūriu ir nuo 
kurio gerai matai visą pakrantės ■ 
smėlyną.

Ir tuoj nustembame. Prie pat 
vandens laksto trys piliečiai, su 
galingomis baterinėmis lempo
mis apšviečia didžiausius plotus. 
Jie kaip švyturio spinduliai sklin
da pluoštais ir apžvalgo visą 
pajūrį. Mato, jei koks vėžlys išsi
kasęs deda kiaušinius. Žinoma, 
jie elgiasi temperamentingai, 
nesilaiko tylos.

Vakaras jau buvo tamsus. 
Dangus debesuotas. Nesimatė 
nei jūros bangų, tik prie kranto 
galėjai įžiūrėti baltesnius 
ruožus, kur suputoja bangos ir 
sudūžta. Jei būtų mėnesiena, tai 
galėtum prisiderinti prie jų atoš
vaisčių ir pamatyti vandens pavi
ršių. Dabar tik viena ošianti pil
ka nakties tamsa.

Vadinas, ar lauksi, ar nelauksi, 
vistiek nieko nematysi. Vėžliai 
jau neišlips čia į krantą, nes čia 
jų priešas žmogus švaistosi su 
ugnim ir garsiai triukšmauja.

Vėžliai nuplauks ' į ramesnį 
krantą ir ten savo pareigą atliks. 
Taip jie yra įprograminti. Taip 
buvo prieš milijonus metų, taip 
ir dabar yra — jūra banguoja, 
ošia, krante karštas smėlis ir į jį 
ateina vėžliai savo kiaušinių dėti, 
kad prasitęstų jų veislė.

Palikome pajūrį nakti, paliko
me liūdni, kad žmogus yra toks 
nedraugiškas gamtai, susirū 
pinęs tik savimi, palinkęs tik 
plėšti, viską pasiimti tik sau.

Tai buvo vienas iš labai retų 
vakarinių nuotykių.

(Bus daugiau)

Užtarėja pas Dievą. Ir dabar, 
ruošiantis minėti Šiluvos Mariją, 
Jos besiartinančios šventės pro
ga, pamąstykime, kodėl Marijos 
garbinimas yra toks stiprus Lie
tuvoje. Prisiminkime, kad jau 
Vytautui ir Jogailai krikštijant 
žemaičius, buvo daugiau negu 
300 bažnyčių skirtų Marijos gar
bei. O iš jų net 22 buvo laikomos 
stebuklingomis. Tačiau svar
biausia ir daugiausia savo ste
buklais žinoma, tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje ir yra Šiluva.

Spaudžiant Lietuvos žmones 
įvairioms nelaimėms ir sunku
mams, Dievui pagailo šios mažos 
tautos ir Jis leido Marijai pa
gelbėti savo krašto žmonėms. Ir 
todėl 1608 metais Marija pasi
rodė Šiluvoje, kaip asmuo, gyva, 
kalbanti, verkianti ir su 

s. Kūdikėliu rankose. Šis Jos pasi
rodymas Šiluvoje, buvo pirmas 
pasirodymas Europoje. Kitose 
Marijos šventovėse, kaip: Vil
niuje, Kretingoje, Pažaislyje ir 
kitur, yra garbinami tik Marijos 
paveikslai.

Po Jos pasirodymo Šiluvoje,, 
žmonės lanko, meldžiasi, prašo 
Marijos malonių ir sveikatos sau 
ir saviesiems, Daugelio maldų 
Marija išklauso, daugelį pagydo. 
Už tad, nuo senų laikų, Šiluvos 
Marija yra laikoma ligonių pagal
ba. Pagiję ligoniai, dėkingumo 
ženklan, atnešą savo geradarei 
Marijai “votus” iš sidabro ir auk
so padarytus. Susirinkus jų dide
sniam skaičiui iš jų buvo padaryti 
Marijai ir Kūdikėliui sidabriniai 
drabužiai, o vėliau iš aukso kara
liškos karūnos, švenčiant Mari
jos pasirodymo šimtmetį.

Koks gi Marijos pasirodymo 
Šiluvoje buvo tikslas? Ko norėjo 
Marija iš mūsų? Jos tikslas buvo 
pažadinti žmonių tikėjimą, padi
dinti jų maldingumą ir taip pat 
išmokyti žmones pasitikėti dau
giau Dievu ir nuolat prašyti Die
vą, pildant Jo įsakymus, globos 
Lietuvai ir visai žmonijai. Marija 
pasirodė Šiluvoje vekjanti. 
Kodėl?
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Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. 2 
vai. Algis Mickūnas, “Galios filo
sofija ir cinizmo problema”.

Pokalbis su Česlovu Kudaba 
apie gamtosaugą Lietuvoje.

8 vai. Judita Glinskieftė, 
“Fantastinis realizmas lietuvių 
dailėje”.

Pokalbis su Regimantu Ado
maičiu apie filmą ir teatrą.

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

Simpoziumas “Jaunoji karta 
Lietuvoje ir išeivijoje”: Narūnas 
Bukauskas, Rimvydas Glinskis, 
Jolita Gudaitytė, Darius 
Sužiedėlis.

2. vai. Pokalbis su Sigitu Geda 
apie išeivijos ir Lietuvos poezi
jos santykius.

Saulius Sužiedėlis, “Vokiečių 
okupacijos Lietuvoje istoriniai 
klausimai: kas naujo, kas seno”.

8. vai. Regimanto rečitalis, 
rečitalis.

Šeštadienis, rugsėjo 10 d., 9 
vai. Česlovas Kudaba, “Kultūros 
fondo dabartis ir ateitis”.

2. vai. Sigitas Geda, “Rytų fi
losofija ir lietuvių poezija”.

Audronė Barūnaitė Willeke, 
“Kaino ir Abelio mitas S. T. Kon- 
droto kūryboje”.

Multidisciplinarinių studijų 
instituto, A. Mackaus fondo, AM 
& M fundacijos ir Santaros-Švie
sos federacijos organizacinis 
posėdis.

8 vai. Literatūros vakaras: Vi
talija Bogutaitė, Raymond Filip,

Čia garbino Dievą žmogus 
kitados,

Ir Motiną Dievo mylėjo, 
Skambėjo čia giesmės ir 

žodžiai maldos,
O dabar čia aria ir sėja.

Žmonės matydami tai, ne tik 
įtikėjo, kad Ji yra Dievo atsiųsta 
pas mus žemėn, bet ir pamilo 
Ją, kaip tikrą ne tik Jėzaus, bet 
ir yisų mūsų Motiną, kuri verkia 
ne tik dėl savo sūnaus negarbini- 
mo* bet ir dėl mūsų kalčių, dėl 
mūsų atšalimo nuo Dievo, ir 
tada:

Parpuolė ant kelių didžiulė 
minia,

Ir garbino Motiną Dievo, 
Jos ašaros, kaip perlas

brangus
Vis krito ant žemės, o veidas 

lyg saulė spindėjo.

Ir nuo to laiko, meilės ir 
dėkingumo ženklan, žmonės 
lankydami Šiluvos šventovę, vos 
tik iš tolo pamato bažnyčios bo
kštus, išlipa iš vežimų, automo
bilių ir autobusų ir eina pėsti, 
kalbėdami rožančių, giedodami 
Marijos garbei giesmes. 0 kada 
priartėja prie koplyčios, kurioje 
pasirodymo metu, ant akmens 
stovėjo Marija su Kūdikėliu ant 
rankų, puola antkelių ir keliais 
eina iki koplyčios ir apie tų ak
menį koplyčioje. O jų maldos ir 
ašaros yra padėka Marijai už Jos 
meilę įr globą mums čia žemėje 
vargstantiems. Žmonės dėkoja 
Marijai už Jos rūpestį ir už visas 
malones, per Ją gautas iš Dievo 
sau ir saviškiams. Taip pat jie Jos 
prašo — maldauja:

Būk mūsų Motina meili, 
Globos rankas ištiesk, 
Dvasia kaip blaškos nerami, 
Dangaus šviesa nušviesk!
Ir Marija Šiluvoje išklauso 

žmonių prašymų, nuolat užtaria 
visus pas Dievą, nes Ji mato, kad

Šiandieną čia skamba 
galinga malda,

Didingoj Marijos šventovėj, 
Suklupus čia meldžias rišo

Lietuva
Ir žydi čia rožės, lelijos!...

Dr. P. Totoraitienė

Sigitas Geda, Kostas Ostrauskas, 
Liūne Sutema. Aldona 
Veščiūnaitė.

Jono Dovydėno fotografijų pa
roda.

Naujų knygų sutiktuvės.
Sekmadienis, rugsėjo 11 d. 10 

vai. Ilona Gražytė-Maziliau- 
skienė, “Iliuzijų vingiai — A. 
Landsbergio drama”.

Norintieji suvažiavime daly
vauti prašomi iki rugsėjo 5 d. 
užsiregistruoti: Marija Paške- 
vičienė, 306 — 55th Pi., Down- 
er Grove, IL 60516.

— Tautos Fondo tradicinė va
karienė ir žymenų įteikimas 
stambesniems aukotojams bus 
spalio 9 Chicagos Tautiniuolse 
Namuose. Tautos Fondo paskir
tis — lėšų telkimas okupuotos 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

— Dr. Robertas Vitas, Litua
nistikos tyrimo ir studijų centro 
(LTSC) vicepirmininkas, buvo 
paskirtas tos organizacijos nuola
tiniu direktoriumi. Paskyrimą 
padarė LTSC tarybos pirminin
kas dr. Adolfas Damušisirvaldy- 
bos pirmininkas dr. Jonas Rač
kauskas. LTSC tikslas yra su
rinkti ir išsaugoti lietuvių 
kultūrinius turtus, leisti moksli
nes studijas lietuviškomis temo
mis ir duoti progą lietuviams stu
dentams dirbti mokslinį bei vi
suomeninį darbą. LTSC veikia 
Chicagos Jaunimo Centre.Tele
fonas (312) 434 - 4545.



NORIU GRĮŽTI PRIE NEVĖŽIO
Lietuviškos Penelopės poezija

JURGIS GLIAUDĄ

Iš graikų antikos gelmių 
šviečia mylinčios amžino keliau
tojo Odisėjo žmonos Penelopės 
paveikslas.

Dvi dekadas Penelopė laukė 
sugrįžtant savo mylimo vyro, ku
ris. likimo primestose kelionėse' 
grūmėsi su sugrįžimo kliūvi- 
niais. Penelopė laukė. Varge ir 
bandymuose ji liko nepalaužia
ma optimistė, išradinga kovose 
su įžūliais pretendentais į jos 
ranką.

Jeigu klasikinė Penelopė kur
tų eiles pagal savo pergyveni
mus, ji parašytų, be abejo, taip:

O sugrįžk, o suspėk, 
Saulė bąla danguos!.. 
O sugrįžk, o lydėk 
Į miglas vakaruos!

Klasikos Penelopės jausmus 
lietuviško eilėraščio skambesy 
jautriai išsakė lietuviškoji Pene
lopė, -nfokytoja ir poetė Marija 
Karalevičiūtė-Butkienė. Tai ji, 
modernių mūsų tautos negandų 
auka, savo eilėmis aprašė san
tuokinės nostalgijos gėlimą. Jei
gu Homeras įdėtų į Penelopės 
lūpas poetės Marijos Butkienės 
elegiškus posmus, jis sukurtų 
pilnesnę besilginčios • žmonos- 
moters-atvaizdą. Tik gilus liūde
sys taip prataria:

Apkabink mane stipriau 
už tuos prarastus metus, 
Juk žydėjau saulėm Tau, 
Tau ir vakaro dangus, (psl.

27)
-o-

Odisėjo Penelopė laukė savo 
vyro sugrįžtant dvi dekadas. 
Poetė Marija Butkienė laukė 
savo Vacio tris begalines deka
das.

Realioji šios modernios trage
dijos esmė dabar mums jau atro
do, ir šiokiadieniška, ir ne
sudėtinga! Marija ir Vacys Būt
inai, santuokiniai, buvo karo ir 
okupacijų perskirti. Persiskyri
mas užtruko 33 metus. Per tas 
vienišumo dekadas, kovodama 
su apmaudu, Marija atsisuko į 
poezijos palaimą — ji pradėjo

POGRINDŽIO LEIDINYS NAGRINĖJA 
LIETUVIŲ KULTŪROS TEMAS

(New Yorkas, rugpjūčio 10, 
LIC) Neseniai Vakarus pasiekė 
Lietuvos pogrindžio leidinys 
“Ethos: Baltų kultūra ir lietuviš
ka savimonė”. Šioje 135 puslapių 
knygutėje, kuri buvo išleista 
1984 m. yra atspausdinta įvairūs 
straipsniai ir ištraukos iš kitų 
leidinių bei paskaitų apie lietu
vių it pabaltiečių kultūros su
pratimą. Leidinyje yra Antano 
Maceinos 1955 m. straipsnis 
apie liaudies dainas, Jono Meko 
“Aš lietuviškas žemdirbys ir 
Oskaro Milašiaus paskaita, skai
tyta geografijos draugijos salėje, 
Paryžiuje 1919 m. Viename “Et

CONNECTICUTE ATGAIVINAMA 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

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

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

Prašome paskleisti šię Informaciję lietuviams ar 
lietuvių kilmės pažjstamiems, turintiems mokyklinio 
amžiaus valkų.

JAV LB Connecticuto apygardos valdyba
VHI-toje tautinių šokių šventėje Hamiltone. Nuotr. J. Garlos

kurti eilėraščius. Linkusi rašyti 
savo jaunystėje, ji sugrįžo į savo , 
pomėgį sulaukusi brandesnio 

. amžiaus. Jos talentas talkino jai 
rasti tyros poezijos savo jau
smuose. Ji buvo lyrikė iš Dievo 
malonės. Jos kūrybiniai polėkiai 
ėmė liesti jos ryšį su gamta, su 
buitimi, su kasdiena. Stiprių 
asmeniškų išgyvenimų sukrėsta 
ji tapo-pdete.

Trims vienišumo dekadoms 
nuslinkus, jos vyras, jau at
sidūręs Amerikos laisvėje, 
pajėgė išplėšti ją iš barbariško 
režimo nagų. Jis atvežė žmoną į 
laisvę, į Ameriką. Trumpai ji dar 
čia pagyveno, ir užgęso palikusi 
apie save atmintį savo poetine 
kūryba.

Nuostabus tos lietuviškos 
Penelopės paveikslas nedingo, 
jis išlaikytas jos eilių rinkiny 
“Noriu grįžti prie Nevėžio”. Su 
žinovo literato Pauliaus Jurkaus 
talka poetės vyras Vacys Butkys 
išleido tą rinkinį puošniai ir 
šventiškai. Dailininkas Paulius 
Jurkus nupiešė viršelį, vinjetes 
ir užsklandas. Knygos skyrius jis 
papuošė atskirais viršeliais. 
Piešinius suvienija bendri 
polėkiški brėžiai. Talkino dar 
knygai Almus Šalčius.

Taip pat Paulius Jurkus parašė 
rinkiniui įvadą “Poetės Marijos 
Butkienės palikimas’. Rašytojas 
įrodo, kad poetė Marija But
kienei buvusi stiprus poetinis 
potencialas; į lietuvišką Parnasą 
Marija atžengia tvirtais žing
sniais.

Vacys Butkys palydėjo tekstą 
įvadu, informuodamas apie 
poetės gyvenimo bėgį.. Dar til
po knygoje kelios nuotraukos.

Rinkinyje žėri 70 eilėraščių, 
surikiuotų keliais skyriais. Rei
kšmingiausias atrodo, savo jau
smo jėga ir forma pirmasis sky
rius “Apkabink mane stipriau”. 
Čia ryškiausia penelopinės no
stalgijos specifika. Kituose sky
riuose yra epino elemento, te
matika palietus aplinką, dvasinį 

hos” skyriuje aprašoma Rasos 
(Joninių) šventė. Kituose straip
sniuose nagrinėjama kalbos 
kultūra ir baltų bei lietuvių kal
bos išsivystymas.

Besidomintys gali “Ethos” 
užsakyti už savikainą iš Lietuvių 
Informacijos Centro. Vieno eg- 
zempliorio fotokopiavimo kaina 
— $14.00 (JAV doleriais). Per
siuntimas Amerikoje — 2.40 
(priority rate), tarptautinis — 
4.85 (oro paštu). Čekius prašoma 
rašyti Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid vardu.

(LIC)

Vll-tojo PLB seimo dalyviai balsuoja. Nuotr. K. Miklo

SENATORIAI RUOŠIASI SIŲSTI LAIŠKĄ 
GORBAČIOVUI RUGPJŪČIO 23 D. PROGA

(VVashingtonas, rugpjūčio 8, 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tras praneša, kad Senatoriaus 
Riegle būstinė Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties 49 metų su
kakties proga renka kitų senato
rių parašus dviem laiškam. Pir
mas laiškas siunčiamas Gorba
čiovui, antras —taikingų de
monstracijų rugp. 23 d. proga 
rengėjams Vilniuje, Rygoje bei 
Taline.

Laiškas Gorbačiovui prašo, 
kad jis Molotovo-Ribbentropo 
Pakto sutarties proga 1) leistų 
pabaltiečiams ruošti taikingas 
demonstracijas. 2) išspausdintų 
pakto slaptus protokolus sovietų 
spaudoj ir 3) viešai ir oficialiai 

poetės ryšį su ją supančiu pasau
liu. :‘1‘

Vadindama žemę seseria (psl. 
80), ji jaučia švelnumą peisažui, 
dangų dekoruojantiems debe
sims, deklaruoja savo meilę gy
venimui. Kartais baltomis 
eilėmis rašydama, poetė pasie
kia gilių turiniu ir brandžių for
ma sprendimų. Bendrai, pei- 
sažas jai visada atneša išvadų. Ji 
vengia alegorijų, baze imdama 
pergyvenimo tyrumą.

Paskutiniame skyriuje “Iš die
noraščio” yra sudėti smulkios 
prozos veikalėliai. Čia randame 
religinių dalykų, misterijos vai
zdų.

Kūrybinė poetės Butkienės 
talento stiprybė remiasi besimy- 
linčiųjų santuokinių persiskyri
mu.

Kai kurie jos eilėraščiai, savo 
elegancija, gali gundyti kompo
zitorius panaudoti tekstą libre
tui.

Marija Karalevičiūtė-But
kienė, NORIU GRĮŽTI PRIE 
NEVĖŽIO, Poėzijos rinkinys, 
Išleido Vacys Butkys, Pauliaus 
Jurkaus redakcija. 120 puslapių. 
1988.

atšauktų paktą bei visas jo pasek
mes. Laiškas demonstracijų ren
gėjams Pabaltijo šalyse išreiškia 
senatorių solidarumą.

JAV lietuviai raginami TUOJ 
PAT skambinti savo senatorių 
būstinėms Washingtone (tel. 
202 224 - 3121), prašyti kad sena
toriai prisijungtų prie Riegle 
laiškų, susisiekus su senatoriaus 
įstaiga reikia pasakyti, kad “I’m 
calling about the august 8 Dear

KUN. A. SVARINSKAS RUOŠIASI 
IŠVYKTI J VAKARŲ VOKIETIJĄ

(New Yorkas, rugpjūčio 5. 
LIC) Kun. Alfonsas Svarinskas, 
rugpjūčio 1 d. gavęs sovietų 
valdžios sutikimą, atskris į 
^Frankfurtą, Vakarų Vokietiją, 
rugpjūčio 23 d. 8:40 v. v. (Euro
pos laiku) kaip Augsburgo vysku
po Josef Stimpfle svečias, tarpi
ninkaujant Vakarų Vokietijos 
užsienio ministerijai.

Kun. Svarinskas buvo išleistas 
iš Permės lagerio su sąlyga, kad 
jis sutiktų išvykti į Vakarus. Jis, 
dėl palūžusios sveikatos sutiko 
emigruoti į Vakarų Vokietiją, 
kur gyvena jo kurso draugas, ku
nigas Antanas Bunga. Kun. Bun- 
ga, Vakarų Vokietijos lietuvių 
sielovados vedėjas, rūpinasi 
kun. Alfonso reikalais.

Sovietų valdžia pakartotinai 
siūlė anksčiau paleisti kun. Sva
rinską, jei tik jis būtų pasirašęs 
kaltės prisipažinimo pareiškimą. 
Tačiau, jisai atsisakė. Liepos 15 
d. jis grįžo iš lagerio į Lietuvą.

Gimęs 1925 m., Alfonsas Sva
rinskas buvo pirmą kartą suimtas 
būdamas 21-erių metų amžiaus. 
Lageryje, 1954 m. jis buvo 
įšventintas kunigu. Išleistas 
1956 m., jis praleido vos dvejus 
metus tarnaudamas Lietuvos ka
talikams, kai jį vėl suėmė, ir nu
teisė 6 metam. Grįžęs į Lietuvą 

Colleague letter from Senator 
Riegle regarding the Baltic Sta
tes and the Molotov-Ribbentrop 
Pact. I would likę Senator X to 
sign the two letters Šen. Riegle 
is sending.”

Laiškai netrukus bus išsiųsti, 
tad norintys prie šio projekto 
prisijungti turi artimiausiu laiku 
skambinti savo senatoriams.

(LIC)

1964 m. jis buvo paskirtas Vi- 
duklių parapijai. Nors jisai buvo 
dažnai grasinamas, kun. Svarin
skas nuolat kovojo prieš 
Bažnyčios persekiojimą — orga
nizavo religijos procesijas, pa
mokslaudavo per žymių kunigų 
laidotuves, ir 1972 m. padėjo 
įsteigti Tikinčiųjų teisėms ginti 
komitetą. Kun. Svarinskas buvo 
paskutinį kartą suimtas 1983 m. 
už tariamą sovietinės valstybės 
ir jos socialinės sistemos 
šmeižimą. Tais pačiais metais 
nuteistas 7 m. griežto režimo ir 
3 m. tremties.

(LIC'

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas šau
kiamas spalio 22 Tautiniuse Na
muose, Chicagoje.

— Zita Dirkienė paaukojo Li
tuanistikos tyrimo ir studijų cen
trui (LTSC) įvairių Lietuvos At
gimimo sąjūdžio leidinių. LTSC 
veikia Chicagos Jaunimo Centre 
ir siekia išsaugoti lietuvių 
kultūrines vertybes. Tarybos 
pirmininkas yra prof. dr. Adolfas 
Damušis, o valdybos pirmininko 
pareigas eina prof. dr. Jonas Rač
kauskas.

IVISUR
— Tėvas Jonas Bacevičius, 

OFM, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolyne, Put- 
nam, CT, rugsėjo 11 praves 
Šiluvos Marijos šventę. Pro
gramoj: 10 vai. vaizdajuostė 
apie Šiluvą, 11 vai. mišios, 12 
vai. pietus, 1:30 — konferen
cija, po to iškilminga procesija 
giedant giesmes ir kalbant 
rožančių. Prašom pranešti: L 
C. Convent, Putnam,CT. 
06260, arba telefonu 928 - 
5828.

— Solistė Aldona Stem- 
pužienė pakviesta dėstyti daina
vimą Cleveland Music School 
Settlement. Ši muzikos mokykla 
įsteigta 1912 metais su 50 moki
nių. Šiuo metu ją lanko 5000 stu
dentų. Dąstytojų skaičius siekia 
170. Jų tarpe pasižymėjo ir lietu
viai. Pirmoji buvo Birutė Smeto
nienė, vėliau Andrius Kupre
vičius, Jonas Švedas, Antanas 
Smetona. Šiuo metu fortepioną 
dėsto Kristina Kuprevičiūtė.

— Dr. Vinco Kudirkos mono
grafija, paruošta žurnalisto 
Aleksandro Merkelio, jau renka
ma M. Morkūno spaustuvėje 
Chicagoje. Knyga bus gausiai 
iliustruota, plačiai atspindinti 
didįjį varpininką, caristinės Ru
sijos priespaudą. Monografiją iš
leis Vydūno jaunimo fondas, tal
kinamas dr. V. Kudirkos giminių 
ir kitų rėmėjų.

— Aleksandras Stankevičius, 
montrealietis kompozitorius, 
įveikęs kitus varžovus, pasirašė 
sutartį su “Telescene Movie Pro- 
ductions” filmų bendrove. Jis 
sukurs muziką filmui, kuriame 
vaizduojamas žymaus t Kanados 
žurnalisto Victor Malerek gyve
nimas. Filmas, kainuosiantis 
apie septynis milijonus dole
rių, kuriamas Montrealyje. Pa
grindinius vaidmenis atlieka 
Hollyvvoodo aktoriai.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimas šie
met įvyks Romoje spalio 3-5.

— Pasaulio Pabaltiečių San
talkoje Vlikui atstovauja dr. J. 
A. Stiklorius, dr. J. J. Stukas ir 
dr. K. Bobelis.

— Jurgio Jankaus “Tėvas Ve- 
nancijus ir jo Matilda” pasakoji
mų rinkinys yra ruošiamas spau
dai “Draugo” spaustuvėje. Kny
gą leidžia Lietuviškos Knygos 
Klubas.

— Milda Budrienė, MD, da
bar ruošia Lietuvių medicinos 
muziejų, kuris rudenį bus iškil
mingai atidarytas Chicagos Jau
nimo Centre. Lietuviškos medi
cinos muziejaus globėjas yra Li
tuanistikos tyrimo ir studijų cen
tras' (LTSC). Muziejuje bus 
išdėstyta lietuvių gydytojų nuo
traukos, instrumentai, rank
raščiai, spausdinti darbai ir in
formacija apie jų visuomeninę 
veiklą. Lietuviams gydytojams 
netrukus bus duodama proga 
prisijungti prie medicinos mu
ziejaus amžinais bei metiniais 
nariais. Krištanavičiaus fondas 
pereitais metais dr. Budrienei 
įteikė metinę Gutausko vardo 
premiją užjos lietuvišką veiklą.

— Nauji Darbininko skai
tytojai: J. W. Pronckus, Belle- 
rose, N.Y., V. Aleksandra
vičius, Boston, Mass., A. 
Daunis, New York, N.Y. 
Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnauji
nant — visiems 20 dol. me
tams.

I



KNYGA APIE “AUSROS” GIMNAZIJĄ
Po paskutinio buvusios “Auš

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

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

name jaunyn.
Taip pat pageidautinos žinios 

apie per visas okupacijas nu
kentėjusius, žuvusius ir išvežtus 
į Sibirą mokytojus-jas, moki- 
nius-nes.

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

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

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

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

10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE 
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729 

Vilniuje 8 naktys.

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

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
Ar juos prenumeruoji?

Clevelando ateitininkijos vadovai ir vadovės su viešnia iš To
ronto G. Petrauskiene. Iš k. N. Pakibin'sldenė, R. Matienė, 
Švarcienė, G. Petrauskienė, Misevičius, Palubinskaitė, kun. 
G. Kijauskas, SJ, ir A. Bublytė. Nuotr. V. Bacevičiaus

VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adal

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

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

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

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

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

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

JDOMŪS LEIDINIAI
A. Rūtos, Daigynas, romanas. 

12 dol.
J.Gliaudos — Atolas — Kora

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

je. 5 dol.
A.Saudargienės, Naikinamie

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

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

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

apybraiža apie šv. Kazimierą. 4 
dol.

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

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

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

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

NAUJOS KNYGŲ LAIDOS i
Į Laisvę Fondas išleido antrą 

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

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

SVARBŪS KOMPLEKTAI
Juozo Brazaičio Raštai. Reda

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

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

BDEXTER PARKPHARMACY Bį 
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER ■ f

296-4130

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

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos, Margu rašto keliu 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

tos pajėgos. 30 dol.
M. Blyno, Lietuvos senovės 

palikimas. 5 dol.
Z. Raulinaičio, Kelias į sostą. 

10 dol.
J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 

4 dol.
A. Maceinos, Orą et lebora.

10 dol.
A. Rubšio, Islamas — religija, 

kultūra. 5 dol.
P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 

žydį 10 dol.
Darbininkas, 341 Highland 

Blvd. Brooklyn, NY. (Persiunti
mui $1.00.

Kęstutis Miklas, New Yorko šaulių kuopos pirmininkas, To
ronte prie Kanados šaulių rinktinės pastatyto paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę.

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

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

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuviu Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostu nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. įrišta į ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dof. Gaunama: Darbfninkas, 341 Hlghfand Blvd?, 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8810/N

Nr. 8810/F

Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., rugsėjo 19 - spalio 2. N.Y. 
$2069.00; Chicago $2,159.00

Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7. N.Y. $2.349.00; Chicago $2,435.00.

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

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 70 milijonu doleriu
KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, išduodami Mo- 

ney Orders ir nemokamai duodamas čekiu rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, netju kiti 
bankai.

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

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

Aoie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telofon, arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios lnformacl|os.
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KVIETIMAS 1938 M. LIETUVOS 
TAUTINĖS OLIMPIADOS DALYVIAMS

1988-tais, III Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynių, metais, su
kanka 50 metų nuo Lietuvos 
Tautinės Olimpiados, kuri vyko 
Kaune ir Klaipėdoje 1938 m. lie
pos 16 - 31 dienomis. Joje daly
vavo 2000 Lietuvos ir išeivijos 
sportininkų iš JAV-bių, Anglijos, 
Brazilijos, Latvijos ir tuo metu 
lenkų okupuotos Lietuvos so
stinės Vilniaus.

Olimpiadoje buvo pravestos 
šios varžybos: lengvoji atletika, 
plaukimas, sunkumų kilnojimas, 
boksas, žirginis sportas, dviračių 
lenktynės, sklandymas ir moto
rinis skraidymas, šaudymas, kre
pšinis, tinklinis, futbolas, lauko 
ir stalo tenisas, irklavimas ir 
buriavimas.

Šios reikšmingos sukakties 
proga, III Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių rengėjai nori 
pagerbti buvusius mūsų Tau
tinės Olimpiados dalyvius — ve
teranus, kurie III P. L. S. Žaidy

ST. PETERSBURG, FLA.
Išvyko prel Jonas Balkonas
Liepos 17 klubo salėje lietu

viškos organizacijos surengė 
prel. Jonui Balkonui išleistuves. 
Jis čia gyveno 13 metų. Su
silpnėjus sveikatai, nutarė persi
kelti j Matulaičio namus Putna- 
me, Conn.

Į salę susirinko apie 300 
svečių. Pradedant pobūvį, pa
aiškėjo, kad prelatas tą rytą 

PADEKA
1988 m. birželio 9 d. mirus mūsų brangiam vyrui 

ir tėveliui
A.A. EDVARDUI LELEIVAI 

tiek daug patyrėme iš visų užuojautos ir meilės, ko 
neužmiršime visą gyvenimų. Norime širdingai 
padėkoti visiems, atsilankiusiems j koplyčių, ypač 
vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, vienuolyno viršininkui 
Tėvui Leonardui Andriekul, OFM, kun. klebonui Jonui 
Pakalniškiui, kun,. Ant. Račkauskui, kun. Vyt. Piktur
nai, kun. D. Stanlšklui, Perkūno choro dirigentui mu
zikui Viktorui Raliui, Ir visiems choristams, nes prie 
Perkūno choro priklausė ir a. a. Edvardas. Dėkojame 
mieliems giminaičiams iš arti ir toli, brangiems drau
gams ir kaimynams, taip gausiai atsilankiusiems ko
plyčioje ir mus guodusiems.

Dėkojame už tokių daugybę užprašytų šv. mišių 
ir už puošnias gėles. Nuoširdi padėka klebonui Jonui 
Pakalniškiui už sukalbėtų rožančių bei kitas maldas 
koplyčioje. Širdingiausiai dėkojame Perkūno choro 
pirmininkui Stasiui Karmazinui už atsisveikinimo pra- 
vedimų. Dėkojame choristams Kantakevlčlul ir Vasl- 
kauskul stovėjusiems garbės sargyba prie karsto. Dė
kojame Apolinarui Vebellūnul, atsisveikinusiam Tau
tinės Sujungęs vardu, Ir Stasiui Karmazinui, atsisvei
kinusiam Perkūno choro vardu.

Nuoširdi padėka už Iškilmingas koncelebraclnes 
šv. mišias laidojimo dienų klebonui kun. J. Pakalniš
kiui, kun. A. Račkauskui, kun.V. Pikturnai ir kun. D. 
Stanlšklui. Dėkojame choristams St. Karmazinui, P. 
Raslmul ir G. Rajeckui stovėjusiems garbės sargyboje 
prie karsto bažnyčioje. Didžiai dėkingos kleb. kun. 
Pakalniškiui už nuoširdų pamokslų laike laidotuvių 
mišių Ir visiems palydėjuslems mūsų mylimų vyrų Ir 
tėvelj j amžino poilsio vietų.

Dėkojame klebonui už paskutinius maldos 
žodžius kapinėse Ir užbėrlmų žemės iš Lietuvos ant 
karsto. Nuoširdžiai dėkojame Perkūno chorui už gie
smes koplyčioje Ir bažnyčioje.

Didi padėka mielam kaimynui Jonui Mikalauskui 
už tvarkymų palydinčiųjų sureglstravimų. Ačiū vi
siems, aukojusiems Kultūros Židiniui Ir Tautos Fon
dui. Dėkingos visiems, mus užjautosioms žodžiu, raš
tu Ir per spaudų. Nepaprastai esame dėkingos Edvar
dui Karmazinui už visokeriopų pagelbų esant vyrui 
ligoninėje, <jž nuolatinį vežiojimų Ir pagelbėjimų susit
varkyti laidojimo formalumų. Širdinga padėka Marytei 
Šallnsklenei Ir jos padėjėjai Onai Barauskienei už 
rūpestingų patarnavimų. Teatlygina Jums visiems Au
kščiausias už Jūsų nuoširdumų.

Liūdna, kad Iš Lietuvos trys broliai Ir giminaitė 
nebesuskubo atvykti J laidotuves Ir dabar begalės 
atlankyti mielo a.a. Edvardo kapų. Ta pačia proga vėl 
norime širdingai padėkoti Edvardui Karmazinui Ir Vy
tautui Vaičiuliui pralelduslem su mumis tiek daug lai
ko aerodrome belaukiant iš Lietuvos brangiųjų 
svečių. Ačiū St. Karmazinui Ir St Blchnevlčlul, pa- 
gelbėjuslems svečius Išlydėti grįžtant Lietuvon.

Skausme likusios:

žmona Jadvyga ir dukros Regina ir Valentina

nių metu viešės Adelaidėje. Jie 
bus Žaidynių org. komiteto 
svečiai ir dalyvaus jų pagerbimo 
priėmime, kurio metu jiems bus 
įteikti sukakties prisiminimui 
specialiai pagaminti medaliai.

III P. L. S. Žaidynių rengėjai 
kviečia buvusius Lietuvos Tau
tinės Olimpiados dalyvius, kurie 
Žaidynių metu viešės Ade
laidėje, pranešti raštu org. komi
tetui — 3rd World Lithuanian 
Sports Festival Committee, 27 
Rickaby Street, Croydon Park, 
5008, Australia — suteikiant 
apie save šias detales: 1. Vardas 
ir pavardė. 2. Gimimo data. 3. 
Dabartinis adresas. 4. Klubas, 
organizacija ar sąjunga už kurią 
turėjo starto teisę Tautinėje 
Olimpiadoje. 5. Kokiose Taut. 
Olimpiados varžybose dalyvavo.

Užsiregistruoti prašoma 
nevėliau š. m. spalio 1 d.

UI P. L. S. Žaidynių 
Org. Komitetas

paaiškėjo, kad prelatas tą rytą 
buvo sunegalavęs ir į salę atvykti 
negalės. Rengėjai nutarė išlei
stuvių neatšaukti, nes už poros 
dienų prelatas turėjo išvykti. Iš
leistuvių nuotaikas perduoti 
buvo paprašytas kun. V. Zaka
ras, OFM.

Papietavus atsisveikinimo kal
bą pasakė klubo pirmininkas A. 
Kamius, papasakojo, koks prela

tas buvo judrus, buvo geras 
kalbėtojas, ir jo pasiges Peter- 
sburgo lietuviai. Sugiedota Il
giausių metų. Buvo parengtas 
įrėmintas atsisveikinimas, kurį 
gražiai įrašė V. Gružas, tekstą 
paruošė V. Kleizienė.

Trumpą atsisveikinimo žodį 
dar tarė Tautos Fondo atstovas 
Floridai K Vilnis, ir LB apy
linkės pirmininkas A. Dūda.

Prelato vardu visiem 
rengėjam padėkojo kun. V. Za
karas, OFM.

Koncertavo Brazilijos 
“Nemunas”

Liepos 20 lietuvių klubo salėje 
St. Petersburge koncertavo Bra
zilijos tautinių šokių grupė Ne
munas. Svečiai grįžo iš tautinių 
šokių šventės Hamiltone ir sa
vaitei sustojo pailsėti. Klubo val
dybos pakviesti, mielai sutiko 
pašokti klubo salėje.

Jie pašokoi devynis šokius. 
Trumpos pertraukos metu Rosa- 
na Tumaitė fortepijonu paskam
bino porą brazilietiškų kompozi
cijų. Per kitą pertrauką teatro 
režisierė Dalila Mackialienė pa
pasakojo apie šokių šventę, kaip 
ji atrodė, kaip ji praėjo. Po kon
certo gėlėmis apdovanoti Nemu
no vadovai, pianistė Visi koncer
to dalyviai pavaišinti kava, o 
svečiai iš Brazilijos pietumis.

Prisiminti Darius ir Girėnas
Liepos 24 popietės metu klu

bo salėje prisiminti lakūnai Da
rius ir Girėnas, prieš 55 metus 
perskridę Atlantą ir žuvę Soldi
no miške Vokietijoje. Paskaitą 
apie šį skridimą skaitė buvęs 
Lietuvos aviacijosa kapitonas K. 
Urbšaitis, buvo parodyta ir vaiz- 
dajuostė, kurią parūpino Z. 
Radvila.

Tranešimas apie LB seimą
ir kultūros kongresą

Liepos-27 klubo salėje suorga.- 
nizuotas pranešimas apie Toron-

Petras Sabaliauskas

MIRĖ PETRAS SABALIAUSKAS

Ingolstadte, Vokietijoje, po 
ilgos ligos birželio 23 mirė 
miškininkas Petras Sabaliaus
kas.

Petras gimė Kretingoje 
1918 gruodžio 4 ūkininko šei
moje. Jis turėjo du brolius ir 
sesutę. Lankė Kretingos gim
naziją, o 1942 baigė Vilniaus 
Miškų Mokyklą. Tarnavo giri
ninku Plungės, Kretingos 
Urėdijose, o 1943 paskiriamas 
Skuodo girininku. Iš ten 1944 
rudenį pasitraukė į Vokietiją, 
kur, gyvendamas sunkiose są
lygose, gavo tuberkuliozę ir 
keletą metų praleido sanatori
joje. Dėl silpnos sveikatos 
emigruoti negalėdamas susto
jo Ingolstadto mieste, ant' Du
nojaus upės kranto.

Gerų draugų rūpesčiu gavo 
iš vokiečių valdžios nedidelę 
pensiją, pramoko daryti gra
žius odos dirbinius, k. a. foto

Rašytojas St. Santvaras 
atsigavo

Po dviejų sunkių operacijų 
rašytojas Stasys Santvaras jau at-

te vykusį Kultūros Kongresą ir 
PLB seimą. Apie kultūros kon
gresą kalbėjo Kazimieras 
Gimžauskas, apie PLB seimą ta
rybos nariai Adolfas Armalis ir 
Kazimieras Urbšaitis. Dalyvavo 
apie 100 žmonių. Rengė LB Flo
ridos apygarda su vietine LB 
apylinkės valdyba.

Lietuviška propaganda
Romo Kalantos šaulių kuopos 

nariai suaukojo pinigų ir buvo 
nupirktos 56 knygos “Soviet Ge
nocide in Lithuania”. Knygos 
autorius dr. Joseph Pajaujis.

Kuopos nariai šias knygas 
paaukojo išplatint universitetų ir 
kitokioms bibliotekoms. Tegu 
žmonės sužino kas nutiko Lietu
voje, kai ją okupavo sovietai.

Šiai knygai nupirkti stambiau
sią auką— 132 dol. davė Gražina 
Jasinskienė. Kiti taip aukojo: Au
gustinas Paulionis 110 dol., Bri-
gita Tamošiūnienė 50 dol., kun.
J. Gasiūns — 32 dol., kiti nariai 
aukojo mažesnėm sumom.

Knygai platinti komitetą su
darė Antanas Gudonis, Augusti
nas Paulionis ir Kazimieras Ur
bšaitis. Knygos išsiuntinėtos 
Floridos, New Jersey ir Illinois
universitetų bibliotekoms ir Flo
ridos įvairiom bibliotekom .

Jau gaunama padėkos laiškų.
Būtų gražu, kad ir kitos organi-
zacijos pasektų šiuo Romos Ka
lantos šaulių kuops pavyzdžiu.

•f Antanas Gudonis

albumus, pinigines, mote
rims rankinukus, kuriuos, 
bičiulių tarpininkavimu,lietu
viai Bostone ir Chicagoje 
galėjo nebrangiai įsigyti. Be 
to, kiek sveikata leido, po ke
letą valandų savaitėje dirbo 
orientalinių kilimų krautuvė
je ir buvo įsigijęs persiškų ki
limų žinovo specialybę.

Petras nežiūrint jo nesvei
katos, iš prigimties buvo link
smo būdo, pilnas sąmojaus, 
nepamainomas asmuo kom
panijoje. Draugų kviečiamas, 
bent keletą kartų lankė
si New Yorke, Bostone, Chi
cagoje. Buvo vedęs vokietaitę 
Erną, kuri, ypač per paskuti
nius 10 gyvenimo metų, buvo 
jo žmona, šoferis, slaugė ir 
maitintoja.

Velionis palaidotas Ingol- 
stadt-Etting R. Katalikų ka
pinėse.

sigavo. Paskutinio nuodugnaus 
jo sveikatos patikrinimo metu 
gydytojai nustatė, kad jo liga yra 
pilnai įveikta. Naujas jo regulia
rus sveikatos patikrinimas įvyks 
po šešių mėnesių.

Pats rašytojas sakosi, kad 
jaučiasi gerai, kaip visuomet, yra 
pakilios ir optimistiškos nuotai
kos, grįžta prie savo įprastų 
kūrybos darbų, išvyksta į Cape 
Codą atsikvėpti tyresniu oru, pa
simatyti su draugais, pasimaudy
ti. Liepos 31 jis dalyvavo pasima
tyme su garsiuoju Lietuvos kre
pšininku Arvidu Saboniu, ku
riam susitikimą su Bostono ir 
apylinkės lietuviais suorganiza
vo So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos valdyba savo namo didžio
joje salėje.

Visuomet susidomėjimo 
centre

Boston Herald dienraštis 
rugpjūčio 1 paskelbė žurnalisto 
Charles Pierce reportažą “Sabo
nis visuomet susidomėjimo cen
tre”. Jame aprašomas Bostono ir 
apylinkės lietuvių susitikimas su 
žymiuoju Lietuvos krepšininku 
Arvidu Saboniu, grįžtančiu į 
Lietuvą po trijų mėnesių gydy
mosi šiame krašte. Tas susitiki
mas liepos 31 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos didžiojoje 
salėje sutraukė ne tik daug lietu
vių, bet taip pat amerikiečių 
spaudos korespondentų ir foto
grafų, kurie klausinėjo Arvidą 
Sabonį apie jo iškilimą krepšinio 
srityje, pasiektus laimėjimus, 
susižeidimą ir gydymąsį šiame 
krašte, amerikiečių krepšininkų 
susidomėjimą juo, pasiūlymus 
žaisti šiame krašte, galimybes 
žaisti Sovietų Sąjungos krepšinio 
komandoje šio rudens olimpija- 
doje ir 1.1.

Visais šiais klausimais ir kitais 
reikalais Arvido Sabonio pateik
ta informacija paskelbta 
minėtame reportaže. Jame dar 
nurodyta, kad Lietuva yra du 
kartus laimėjusi Europos krepši
nio pirmenybes, o taip pat, kad 
dabartinėje Sovietų Sąjungos 
krepšinio komandoje keturi pa
grindiniai žaidėjai yra lietuviai: 
Sabonis, Marčiulionis, Cho
mičius ir Kurtinaitis. Šių metų 
pasaulinėje olimpijadoje Sovietų 
Sąjungos krepšinio komandoje 
tikrai žais minėtieji trys lietu
viai, o jo dalyvavimas priklauso 
nuo to, kaip toliau klostysis 
sužeistos kojos reikalai.

Susitikime Arvidas Sabonis at
sakinėjo ne tik į amerikiečių ko
respondentų iškeltus klausimus, 
bet pasisakė ir susirinkusių lietu
vių rūpimais reikalais. Visiems 
jie padarė labai gerą įspūdį, kaip' 
nuoširdus, kuklus, be jokio pa
sipūtimo, būdingo žvaigždėms. 
Jo atsakymai — trumpi, taiklūs, 
kartais persunkti humoru. 
Užklaustas, ko linki šio krašto 
lietuvių sportininkams jis atsakė 
vienu žodžiu: “Pergalės”.

Antros programos nebus

1987 gegužės 15 mirus Stepo
nui Minkui, nutilo jo vestoji lie
tuvių radijo programa. Vėliau 
norėta ją atgaivinti ar jos vietoje 
įsteigti kitą. Po ilgesnio aiškini
mosi ir eilės pasitarimų bei 
posėdžių prieita išvados, kad tai 
neįmanoma, nes nėra nei reika
lingų lėšų, nei žmonių, kurie su
tiktų dirbti. Tuo būdu antrosios 
lietuvių radijo programos Bosto
no ir apylinkės lietuviams idėja 
laikoma palaidota. Tos idėjos 
įgyvendinimu, daugiausia rūpi
nosi Česlovas Kiliulis, kuris rin
ko reikalingą medžiagą ir buvo 
sušaukęs Uio reikalu keletą pasi
tarimų.

Pavergtųjų tautų savaitė

Daug laiko Pavergtųjų tautų 
savaitei skyrė Laisvės Varpas lie
pos 17 d. ir liepos 24 d. laidose. 
Tuo reikalu plačiai kalbėjo lietu
viškai programos vedėjas Petras 
Viščinis, o angliškai Jonas Ge- 
draitis, nuolatinis programos tal

kininkas anglų kalba. Jiedu aiški
no, kad toji savaitė tebėra lygiai 
aktuali šiandien, kaip ji buvo ak
tuali 1959 m., kada gimė jos 
idėja. Gorbačiovo skelbiama 
persitvarkymo ir viešumo politi
ka siekia ne pavergtųjų išlaisvi
nimo, bet komunizmo sustipri
nimo ekonomiškai. Toji politika 
gali būti panaši į savu metu Le
nino paskelbtą naujos ekonomi
jos politiką, kuri Stalino staigiai 
buvo nutraukta masiniu teroru 
ir žudymais net tokių iškilių ko
munistų, kaip Bucharinas, Ra- 
dekas ir kiti. Juk net į partijos 
konferenciją Maskvoje atstovai 
buvo ne renkami, bet skiriami. 
Taip Lietuvos reikalus joje 
“gynė” ne lietuviai, bet rusai, 
kaip Mitkinas, Kalininas, Jero- 
chinas, Aksionovas, Sokolovska- 
ja ir kiti. Lietuvos net partiniai 
rašytojai, kaip Justinas Marcin
kevičius, Vytautas Petkevičius ir 
kiti nebuvo į ją pasiųsti.

Gaila, kad Pavergtųjų tautų 
savaite vis mažiau rūpinasi tų 
tautų atstovai šiame krašte. Pa
vyzdžiui, Bostone anksčiau tos 
savaitės minėjimai vyko demon
stracijomis, masiniais susirinki
mais State House, dalyvaujant 
valstijos gubernatoriui ir kitiems 
aukštiems pareigūnams, o šie
met, atrodo pasitenkinta tuo, ką 
Laisvės Varpas padarė.

Nauji mokslo metai 
aukštesniojoj lituanistinėj 

mokykloj
Lituanistinė mokykla naujus 

mokslo metus pradės rugsėjo 10 
d. Blue Hills Regionai Technical 
H.S. Canton, MA. su mišiomis, 
kurias aukos kun. klebonas A. 
Kontautas 10 vai. tos pačios mo
kyklos patalpose.

Mokyklai vadovauti ir toliau 
sutiko Daiva de Sa Pereira. Mo
kytojaus šie asmenys: Jūratė Au- 
kštikalnienė, Aldona Dabri- 
lienė, Maya Goštautaitė, Jūratė 
Lalienė, Marius Navickas, Liu
da Senutienė.

Mokyklai dar trūksta vieno 
mokytojo ar mokytojos. Jeigu 
kas galėtų mokytojauti, prašom 
kreiptis į direktorę arba į tėvų 
komitetą, kurį šiemet sudaro; 
Pirm. G. Banaitis, vicepirm. L. 
Kiliulienė, sekr. A. Navickienė, 
budinčiųjų vadovė Judita Hu- 
ston, ižd. A. Kazakaitis.

Tautinių šokių grupei vado
vaus G. Ivaška ir R. Mickūnienė, 
padėjėjos L. Subatienė ir V. Vei- 
tienė. Programos koordinatorės 
pareigas sutiko eiti A. Lingertai- 
tienė.

Metinis mokyklos banketas 
pramato mas lapkričio 26 Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose. Visų 
dalyvavimas ir parama mokyklai 
yra nepaprastai svarbūs. Kitos 
organizacijos prašomos tą savait
galį jokių renginių neruošti.

Raginami visi tėvai, kurie turi 
mokyklinio amžiaus jaunimo, 
atvežti jį į lituanistinę mokyklą.

RENGINIAI

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

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

Lapkričio 5 d. 6:30 vai. vak. 
Balfo 72 skyriaus pobūvis Sanda
ros salėje, 30 Intervale St., 
Brockton, Mass.

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

Lapkričio 19 d. 6:30 vai. vak. 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
veiklos 30 metų saukakties 
minėjimas Sandaros salėje, 30 
Intervale St., Brockton, Mass.

1989 balandžio 23 — Šv. Pe
tro lietuvių parapijos So. Bosto- 
nemetihis banketas Lantana re
storane Randolphe. .
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Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, šios vasaros rugpjūčio- 
spalio mėnesiais dalyvaus: 
rugpjūčio 15 - 17 Bostone, 
rugpjūčio 19 - 21 tautinėje skau
tų stovykloje, rugpjūčio 25 — 
Mississauga, Kanadoje, spalio 3- 
7 Lietuvių Katalikų Mokslo Aka- 
demijois suvažiavime Romoje, 
spalio 9-26 lankys Vokietijos 
lietuvius, spali 30 Racine, Wisc.

Už a. a. Jurgį Sližį mirties 
metinėse mišios buvo aukoja
mos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje rugpjūčio 14. Po 
mišių buvo pašventintas pa
minklas kapinėse.

Kennebunkporte, Maine, iš 
New Yorko atostogavo Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis 
su Ponia, Aleksandras Vakselis 
su Ponia. Išvyko rugpjūčio 6. 
Alina ir Edvards Stakniai išvyko 
rugpjūčio 13.- Iš New Jersey 
atostogavo Antanas Masionis, 
Julius ir Irena Veblaičiai. Išvyko 
rugpjūčio 13.

Romo Kezio — Vytis Travel 
International įstaigos suorgani
zuota 36 asmenų grupė rugpjū
čio 16, antradienį, išvyko lėktu
vu į Las Vegas. Po to lankys 
Amerikos Vakarus — Grand Ca- 
nyon, Yellowstone parkų ir kitas 
vietas.

NEW YORKO ATEITININKŲ 
RUDENS BALIUS

įvyks rugsėjo 24, šeštadienj, 8 v.v. 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje.

Gros BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS
Vietos rezervuojamos iš anksto iki rugsėjo 10 — 

$20.00, asmeniui, prie dury $25.00.
Dėl informacijos ir registracijos skambinti: Ginai 

Simonaitytei 718 843 * 6049 arba Audrei Lukoše- 
vičiūtei 718 849 - 6083.

RENGIA N .Y ATEITININKAI

^Branduolys 
kviečia j

'Diskusijas
su “G i m t o j o Krašto” redaktoriumi 

STlgimantu Čefuiolm 
Adsros Vartų parapijos salėje 

rugpjūčio 21, sekmadienj, 2 vai. popiet 
Vaišės Surinktos aukos skiriamos parapijai

Albina Čebatorienė, Phila- 
delphia, Pa., ilgametė Darbinin
ko skaitytoja, mirė rugpjūčio 11. 
Palaidota iš Šv. Jurgio bažny
čios. Nuliūdime liko dukra Eleo
nora ir kiti artimieji.

New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos veikla vasaros metu yra 
sumažėjusi, bet valdyba dirba ir 
ruošiasi ateinančiam sezonui. 
Naujos valdybos rinkimai vyks šį 
rudenį. Po dviejų metų kadenci
jos š.m. birželio mėnesyje pir
mininkė Jolita Gudaitytė dėl 
darbo ir mokslo atsistatydino. Iki 
rudens laikinai pirmininkės pa
reigas perėmė dr. Danutė Sal- 
daitytė ir Astra Bilerienė. Da
bartinė valdyba stengiasi pri
traukti naujų narių ir tam tikslui 
sudarė rinkimų komitetą, ku
riam vadovauja Danutė Norvi- 
laitė (201 344 - 4472). Valdyba 
labai kviečia New Yorko lietuviš
ką jaunimą prisidėti prie veiklos, 
dalyvauti renginiuose ir stoti į 
valdybą.

Lietuvos vyčių 152 kuopa 
Riverhead, N.Y., rugsėjo 18 
rengia lietuvišką festivalį 
Greenport, L. L Maspetho 
vyčiai ruošiasi organizuotai 
dalyvauti. Norį prisidėti gali 
skambinti: Helen Matulonis 
718 326-3398.

Apreiškimo parapijos gegužinėje rugpjūčio 7 Kultūros Židinio kieme vasariškai 
nusiteikę: iš k.: A. Marcelynas, A. Balsys, A. Petraitienė, M. Šalinskienė, T. L. An- 
driekus, OFM, O. Povilaitytė, P. Ąžuolienė. O. Barauskienė. Nuotr. P. Ąžuolo

MIRĖ KUN. ANTANAS KARDAS
Kun. Antanas Kardas

rugpjūčio 11 mirė Sunny Hills, 
Fla.

Velionis buvo gimęs 1912 
Pentiškių km., Griškabūdžio 
vis. Baigęs 1933 Marijampolės 
marijonų gimnaziją, vienerius 
metus studijavo mediciną. Po to 
įstojo į Vilkaviškio kunigų semi
nariją, kurią 1939 baigęs buvo 
vikaru Liudvinave ir Sakiuose. 
Pasitraukęs į Vokietiją, gyveno 
Tirolyje ir vėliau Bavarijoje. 
Buvo pirmuoju Memmingeno 
lietuvių komiteto pirmininku.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
poatostoginis susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 28 V. Atsimai
nymo parapijos salėje po 11 
vai. mišių.

Lietuvos vyčių 12 kuopos 
poatostoginis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 11 Aušros Vartų 
parapijos salėje, Manhattan, 
N. Y. tuojau po 11 vai. sumos.. 
Visi 75-tojo seimo delegatai 
prašomi atsinešti savo rapor
tus.

j
New Yorko lietuvių kultūrinę 

organizacija Branduolys kviečiu 
į diskusijas su “Gimtojo krašto’*, 
redaktoriumi Algimantu Čekuo-i 
liu Aušros Vartų parapijos salėjel 
rugpjūčio 21, sekmadienį, 2 valį 
popiet. Vaišės. Įėjimo aukos skis 
riamos parapijai.

New Yorko šauliai kviečiami * 
dalyvauti kultūriniame savaitga-1 
lyje, kuris bus Darbo dienos sa-| 
vaitgalį pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte. Kambarius iš j 
anksto užsisakyti pas vasarvietės 
vedėją tėv. Gabrielių Bal- ■ 
trušaitį, OFM, tel. 207 967 - 
2011. Užsiregistravę gauna 10 
procentų nuolaidos nuo kamba
rio kainos.

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

Parduodama Lietuviška En
ciklopedija su vienu papildomu 
tomu. Kaina — 300 dol. Kreiptis 
po 6 v.v. tel. 212 927 - 4693 arba 
212 683 - 1960.

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

HIRING! Federal govern- 
ment jobs in your area and over- 
seas. Many immediate openings 
vvithout vvaiting list or tęst. 
$15.000 to $68,Č00. Phone cal] 
refundable. 602 838 - 8885. Ext. 
6057.

Tuoj po karo išvyko studijoms į 
Romą, o iš ten 1947 pastoraci
niam darbui į Čilę. 1952 atvykęs 
į JAV, darbavosi Grand Rapids 
vyskupijos parapijose. 1963 
įsikūrė Aušros Vartų parapijoje 
New Yorke, o nuo 1974 buvo vi
karu HolyCross parapijoje. 1982 
išėjęs į pensiją, apsigyveno Sun
ny Hills, Fla.

Nuliūdime liko seserys Ma
rytė Kardauskaitė, Sunny Hills, 
Fla., ir Pranutė Kamantau- 
skienė, Norvvood, Mass.

SLA centro įstaigai reikalinga 
tarnautoja arba ta įautojas. 
Skambinti 212 563 - 2210.

Juozas Bružas, kuris pagami
no įspūdingas vaizdajuostes apie 
liepos 9 demonstracijas Vilniuje 
ir apie Kryžių kalną prie Šiaulių, 
praneša, kad pas jį galima nusi
pirkti šias vaizdajuostes. Pirmoji 
apie demonstracijas pavadinta 
“Nebeužtvenksi upės bėgimo ”. 
Jos kaina 50 dol., antroji — “Ke
lionė į Keryžių kalną” — 25 dol. 
Šios kelionės yra pagaminta ir su 
anglišku teksto įkalbėjimu. Jo 
adresas yra toks: J. Bružas, P. 
O. Box 157, So. Woodstock, 
Conn., 06267. Telefonas 203 
974-1407.

NAUJA KNYGA
Lietuviai tautininkai, komu

nistų kankiniai, dokumentuota 
ir nuotraukomis iliustruota kny
ga pasirodė spaudos kioskuose. 
Knygą suredagavo: A. Karulis, 
J. Prunskis ir M. Valiukėnas.

Knygos kaina 8 dol. su per
siuntimu. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

ĮDOMUS LEIDINIAI
L. Andriekaus, Atmink mane, 

Rūpintojėli, poezija, 8 dol.
L. Andriekaus, Balsai iš ana

pus, premijuota poezija, 8 dol.
A. Kerulio, J. Prunskio ir M. 

Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

J. Gintaro, Žodžiai nuo Ne
muno, eilės iš Lietuvos, 8 dol.

K. Grigaitytės, Marių vėjui 
skambant, poezija 4 dol.

M. Vities, Neparašyti laiškai, 
eilės iš Lietuvos 3 dol.

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

J. Gliaudos — Atolas — Kora
lų sala, romanas. 11 dol.

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

A.Saudargienės, Naikinamieji 
kalinio pasakojimai. 12 dol^

A. Gailiušio, Savanorio 
duktė,romanas. 9 dol.

A. Gailiušio, Visaip atsitinka, 
novelės, 4 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 
apybraiža apie šv. Kazimierą. 4 
dol.

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

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauliničio, Kelias į sostą.
10 dol.

Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS
IŠ OKUPUOTOS
LIETUVOS

Per Pabaltiečių Tarybos biurą 
Strasbourge gautos šios informa
cijos iš okupuotos Lietuvos. 
Telefonu informuoja Povilas 
Pačeliūnas:

Persitvarkymo Sąjūdis Lietu
voje gavo oficialų leidimą leisti 
“Sąjūdžio Žinias” kartą į savaitę, 
10,000 tiražu. Vietoj iki šiol nau
dotų fotografinių padauginimų, 
bus renkamas linotipu.

“Roko Muzikos Maršo” spec
iali programa Lietuvoje, skirta 
“oro taršos” dėmesiui, baigėsi 
rugpjūčio 7 d. Vilniuje. Koncer
tas vyko nuo 8 v. v. iki 10:30 v. v. 
Vilniaus Kalnų parke. Dalyvavo 
apie 10,000 žmonių, ypač daug 
jaunimo. “Maršas” buvo orga
nizuotas ir pravestas grupės va
dovo, Kaušpėdo. Grupė dvi
račiais aplankė ir koncertavo
Lietuvos vietovėse, kur užterši
mas yra ypač akivaizdus. 
Kaušpėdas yra aktyvus Sąjūdžio 
narys.

Rugpjūčio 8 d. Lietuvos akty
vistai Nijolė. Šadūnaitė ir Povilas 
Pačeliūnas telefonu informavo 
Pabaltiečių biurą Strasbourge, 
kad kun. Alfonsas Svarinskas 
rugpjūčio 22 d. išvyksta į pietų 
Vokietiją sveikatai gydyti. Jis ap
sistos netoli vyskupo Antano 
Deksnio rezidencijos.

Persitvarkymo Sąjūdžio 
leidžiamame “Sąjūdžio Žinių” 
17-tūme numeryje buvo pa
skelbti visi Hitlerio-Stalino Pak
to slaptieji dokumentai. Visas 
numeris skirtas Hitlerio-Stalino 
Paktui ir jo paveikiui Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Nijolė Šadūnaitė telefonu per
davė kunigo Sigito Tamkevičiaus 
naują adresą tremtyje. Prašo, 
kad visi kas gali, rašytų jam: 
Kun. Sigitas Tamkęvičius, 
636310 Tomskaya obl., Krivo- 
cheino raj.* p-o Volodino, der. 
Starosainakova, Pionierskaja 3. 
USSR.

(Elta)

— Židinio neakivaizdinė mo
kykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo mėn. pradžioje. Kviečia
mi visi suinteresuoti, lietuviškai 
kalbantys asmenys. Skambinti 
vakarais 517 - 784 - 7834.

— “Alytaus ir jo apylinkių’ 
monografija, parašyta Tado Na 
vieko, Alytaus gimnazijos moky 
tojo sūnaus, jau išspaus
dinta “Draugo” spaustuvėje 
Leidžia Lietuvių istorijos drau 
gija-

“BLUSŲ” TURGUS

VYKS RUGSĖJO 10-11 NUO 10 VAL. 
RYTO

IKI 7 VAL. VAK. KULTŪROS ŽIDINYJE

IŠPARDAVIMAS gero stovio drabužių, namų apy
vartos reikmenų, jrankių, paveikslų ir tt

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

PRAŠOME kas turi paaukoti įvairius dalykus ge
rame stovyje. Skambinti V. Jankauskienei 849 - 2260 
arba A. Katinienel 846 -1210.

PELNAS skiriamas sportininkų kelionei J Austra
lu

Turgų rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS Aštuntoje tautinių šokių šventėje Hamiltono koliziejuje atidarymo paradas. Centre 
žygiuoja “Liepsna” iš New Jersey. Nuotr. J. Garlos


