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Savaitės 
įvykiai

Sov. S-gos komunistų partijos 
ceutro komitetas, suerzintas 
Baltijos valstybėse vykusių de
monstracijų ir Lietuvos aukš
čiausios tarybos komisijos nuta
rimo laikyti Lietuvos okupaciją 
neteisėta, pasiuntė trim respub
likom griežtą įspėjimą prieš jose 
įsigalintį nacionalizmą ir įspėjo, 
kad nepažaboti reikalavimai at
eity gali sukelti rimtų pasekmių.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas telefonu kalbėjosi su 
trijų respublikų partijų vadais ir 
juos įspėjo prieš respublikose 
augantį norą atsiskirti nuo Sov. 
S-gos, pabrėždamas, kad respu
blikos priklausė Sov. S-gai ir 
priklausys ir kad neturi būti gal
vojama apie atsiskyrimą.

Visų trijų Baltijos respublikų 
partijų vadai atskirai sušaukė 
partijos centro komitetų posė
džius ir priėmė atskirus nutari
mus, kurie bendrais bruožais 
pripažįsta kraštutinių grupelių 
buvimą, bet paneigia, kad jos 
turėtų kokios įtakos į kraštų po
litiką, ir pareiškia, kad jie ir to
liau pasižada siekti didesnių lais
vių.

Lietuvos Sąjūdžio pirminin
kas prof. Vytautas Landsbergis 
NYT korespondentei Esther B.

MASKVA UŽSIPUOLĖ PABALTIJO VALSTYBES 
j
sako Landsbergis, — yra bandy
mas mus išgąsdinti naudojant 
jfclitinį terorą ir mus supjudyti. 
E et mes jau seniai buvome nusi- 
s atę, kad sieksime nepriklauso- 
r lybės ir tuo keliu eisime ir to- 
1 au. Mes nesame ekstremistai 
r ei militariniai išsišokėliai, bet 
t isime ryžtingai mūsų pasirinktu 
I eliu”.

į. J tokį Sąjūdžio pareiškimą 
1 laskva nieko neatsakė, tačiau 
Pabaltijo kraštų komunistų par
tijos lyg bando švelninti padėtį. 
Gorbačiovas skambino A. Bra
zauskui, kompartijos vadui Lie
tuvoje. Kaip rašo New York Ti
mes, Gorbačiovas pareiškęs: 
“Lietuva buvo ir turi būti Tary
bų Sąjungoje ir negalima galvoti 
apie išstojimą iš Sąjungos”.

Tuo tarpu Latvių Frontas, ku
ris yra telygus lietuviškajam 
Sąjūdžiui, išėjo su nauja progra
ma — reikalauti, kad Latvija Ta
rybų Sąjungoje turėtų specialų 
statusą — pilną ekonominę ir po
litinę nepriklausomybę Tarybų 
Sąjungoje. Tai būtų pereinamoji 
stadija į pilną nepriklausomybę.
I Kremlius ir į tą pareiškimą dar 

nieko neatsakė.
Sovietinė imperija braška ne 

tik Pabaltyje, bet ir Moldavijoje, 
Armėnijoje, Gruzijoje. Visur 
kyla tautiniai judėjimai ir ru
sams darosi karšta, o laisvuosius

Praeitą savaitę Amerikos 
spauda plačiai rašė apie Lietuvą, 
Latviją, Estiją. New York Times 
net keturis kartus įsidėjo žinias 
pirmame puslapyje.

Kaip buvo laukta, prabilo

ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

centro“komiteto įspėjimą Lietu
vai reikia laikyti politiniu teroru, 
siekiančiu žmones išgąsdinti ir 
sukelti jų tarpe prieštaravimus, 
o Sąjūdis yra jau seniai nutaręs 
taikingom ir legaliom prie
monėm siekti nepriklauso
mybės.

Visų trijų respublikų partijų 
vadai, Liaudies atstovų kongreso 
ir Aukšč. tarybų nariai yra už
versti laiškais ir ^telegramomis, 
raginančiais juos nekapituliuoti. 
Savo ruožtu jie atskiruose posė
džiuose yra nutarę ir pasiuntę 
Sov. S-gos partijos centro komi
tetui telegramas, pasmerkian
čias jo iššūkį Baltijos respubli
kom ir pavadinančiais jį kišimuo- 
si į respublikų vidaus reikalus ir 
reikalaujančius paaiškinti, kieno 
iniciatyva tokie griežti įspėjimai 
buvo pareikšti.

Sov. S-gos invazijos į Čekoslo
vakiją sukaktuvių proga, nepai
sant policijos draudimo, tūksta
nčiai gyventojų Prahoj surengė 
demonstracijas ir reikalavo dide
snių laisvių. 470 žmonių buvo 
sulaikyta.

Sovietinės Moldavijos respu
blikos sostinėj Kišineve 300,000 
žmonių demonstruodami reika
lavo paskelbti moldavų kalbą ofi
cialia respublikos kalba. Sov. S- 
gai okupavus Moldaviją, iki tol 
moldavų naudotas lotynų alfabe
tas buvo uždraustas ir įvestas 
rusų raidynas.

Tūkstančiai Rytų Vokietijos 
gyventojų vyksta atostogų į Ven- 
griją ir iš ten bėga į Austriją ir 
iš jos į Vakarų Vokietiją, kurios 
konsularinės įstaigos Rytų Ber
lyne, Vengrijoj ir Austrijoj dėl 
didelio žmonių antplūdžio buvo 
laikinai uždarytos.

Maskvoj rugpjūčio 23 buvo 
surengtos demonstracijos Balti
jos respublikom paremti, bet 
milicija juos greitai lazdom iš
vaikė ir sulaikė 75 žmones.

Lenkijos parlamentas savo re
zoliucija pasmerkė Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir jo slaptus 
protokolus, kaip negarbingą 
Lenkijos autonomijos pažeidi
mą.

— Kaune įvykęs steigiamasis 
susirinkimas įkūrė krepšinio klu
bą “Žalgiris”, patvirtino įstatus, 
išrinko tarybą. Prezidentu tapo 
Kauno Šiluminių tinklų direkto
rius Antanas Šležas — anksčiau 
buvęs miesto krepšinio federaci
jos pirmininkas.
; — Lietuvos Moterų Sąjunga, 
kuri buvo įsteigta F. Bortke- 
vičienės 1922 m., atsteigta Vil
niuje. Dviejų dienų suvažiavime 
buvo aptarti šios sąjungos reika
lai. Pirmininke išrinkta rašytoja 
Vidmantė Jasukaitytė.

— Ukmergės 230 gyventojų 
pareiški protestą prieš Lietuvos 
gyventojų šaukimą į 180 parų 
trunkančius “karinius apmoky
mus” — piešinių derliaus nu
ėmimą. Jie protestuoja prieš 
žmonių trėmimą priverstiniems 
darbams. Jie nurodė, kad vidu
rinės Azijos respublikos turi dar- 
t>£> jėgos perteklių.

Įkainius Skaitys“okupuoto
je Lietuvoje kreipėsi į Aukščiau
sios Tarybos prezidiumą ir į ne
priklausomos Lietuvos pasiun
tinį Washingtone, kad jam būtų 
išduotas lietuviškas pasas, nes jis 
nuo 1989 vasario 16 nebelaiko 
save TSRS piliečiu, o tik neprik
lausomos Lietuvos valstybės pi
liečiu. Prezidiumą prašo sudary
ti jam sąlygas gyventi tėvynėje 
su Lietuvos pasu.

— Pasaulio Žydų tarybos eg- 
zekutyvinio komiteto posėdį ly
dėjo šventiška nuotaika, kaip 
praneša Žydų žinių agentūra iš 
Izraelio. Izraelio Komiteto pir
mininkas Y. Korn perskaitė Vil
niaus Žydų draugijos laišką, ku
riame Vilniaus žydų sąjungos 
pirmininkas Emanuelis Singeris 
reikalauja, kad Vilniaus žydai 
būtų priimti į Pasaulio Žydų są
jungą. Tai buvo entuziastiškai 
priimta ir patvirtinta. Pirminin
kaujantis Korn komitetui pri
minė, jog praeityje Vilnius buvo 
“Lietuvos Jeruzalė” ir žydų 
kultūros centras Europoje. Korn 
pastebėjo, kad Vilniaus žydai yra 
pirmieji iš sovietų pavergto kraš
to, kurie įsijungė į Pasaulio Žydų 
organizaciją.

Pasirašius Molotovo Rib- 
bentropo paktą, Sovietų Są
jungos 1939-40 metais oku
puoti kraštai; užgrobė 
žemes nuo pat šiaurės iki 
Juodosios jūros.

i.
I

Maskva. Rugpjūčio 26 šiurkš
čiais žodžiais užpuolė Pabaltijo 
respublikas. Užsipuolė komu
nistų partijos centro komitetas. 
Pasmerkė laisvės judėjimus Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje. Kaip 
jis sakė savo pareiškime — na
cionalistų veikla kuria istoriją ir 
sudaro sąlygas piliečių konflik
tui. Jie sako: "Jei toliau taip eis, 
tai tų kraštų egzistencija atsidurs 
pavojuje. Nacionalizmo bacilos 
paliečia gyvybinius Sovietų Są
jungos interesus. Jei taip toliau 
tęsis, gali kilti ginkluotas konflik
tas su liūdnom pasėkom. Reikia 
apvalyti perestroikos procesą 
Pabaltijo valstybėse, apvalyti 
nuo ekstremistų, destruktyvių, 
kenksmingų polėkių”.

Sis kompartijos paaiškinimas 
buvo perskaitytas per radiją, ku
ris skiriamas užsienio lietu
viams. Jis užėmė net 19 minučių 
vakarinėse žiniose.

Tuo pareiškimu Kremlius ti
kėjosi išgąsdinti triS> Pabaltijo 
valstybes. Bet taip nebuvo, Są
jūdžio vadai neišsigando. Kitą 
dieną Sąjūdžio pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis atsakė 
Maskvai, kad Kremliaus pareiš
kimai neatbaidys jų nuo pagrin
dinio siekimo — valstybės ne
priklausomybės, ir neišprovo
kuos organizuoti demonstraci
jas, kurios galėtų būti paskui
pretekstas, kad Lietuvą užplūstų pavergtus lietuvius ima - Trys jachtos, ątlikusios. isto- 
Raudonoji armija. džiaugsmas, nes tėvynėje švinta rinę kelionę per Atlantą.ir atgal,

“Šis Maskvos pareiškimas, — laisvės rytas. iškilmingai buvo sutiktos rugsėjo

Vilniaus gatvėse renkami parašai prieš Molotovo-Ribbentro- 
po paktą. Nuotr. V. Kapočiaus

JACHTOS GRJŽO J LIETUVĄ

Rugsėjo 2, šeštadienį, į 
Klaipėdos uostą grįžo ir Audra. 
Kaip pranešė Vilniaus radijas, tą 
dieną buvo visų trijų jachtų suti
kimas ir jūreivių pagerbimas.

Jachtos Dailė ir Lietuva Klai
pėdą pasiekė rugpjūčio 21. Au
dra buvo sustojusi Azorų saloje 
ir ten taisėsi savo vairą. Plau
kiant pro Angliją, jūra buvus la
bai audringa, ir vėl buvo apga
dintas vairas. Audra turėjusi 
sunkumų, kol pasiekė Klaipėdą.

Apie jų istorinę kelionę ren
giamas leidinys.

2 Klaipėdoje. Sutikime dalyvavo 
tūkstantinė minia žmonių. Jūrei
viai apdovanoti gėlėmis, vaini
kais.

Klaipėdos teatro aktorius Bro
nius Gražys parašė ir eilėraštį su 
pritaikyta muzika. Eilėraštis 
buvo padainuotas uoste. Jis pa
siekė ir Ameriką. Ji spausdiname 
ketvirtame puslapyje. Eilėraštį 
redakcijai perdavė Regina Bork, 
kurios sūnus Darius su Audros 
jachta nukeliavo į Lietuvą. Į 
Ameriką grįžta spalio mėnesio 
gale. Bork šeima į Ameriką atvy
ko prieš 8 metus.

Rugpjūčio 23 gyvoji žmonių grandinė Vilniuje. Žmonės sustoję abiejose kelio pusėse.
Nuotr. V. Kapočiaus

NEW YORKO BURMISTRO ED. KOCH PAREIŠKIMAS
MOLOTOVO - RIBBENTROPO PAKTO SUKAKTIES PROGA

Šį pareiškimą New Yorko mies
to burmistras atsiuntė demon
stracijų prie Jungtinių Tautų 
proga. Atsiuntė Jūrai Vizbarie- 
nei, kuri su savo draugėm uoliai 
organizavo ir pravedė tas de
monstracijas.

Po 50 metų neigimo Sovietų 
Sąjunga dabar pripažino savo 
vaidmenį Molotovo-Ribbentro- 
po pakte, kurio dėka rusai sau 
suteikė laisvas rankas Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vakarų Len
kijoje ir Rumunijos dalyje. Pa
baltijo respublikos buvo jėga 
įjungtos į Sovietų Sąjungą. Nuo 
1939 metų sovietai darė viską, 
kas įmanomą, kad panaikintų lai
svą valią šiose Pabaltijo respubli-

Kultūriniai mainai vyksta su 
Italija. Vilniuje dabar vyksta ita
lų dailės paroda, iš Lietuvos į 
Italiją koncertuoti važiuos soli
stai, smuikininkai, ansambliai.

A. BRAZAUSKAS

JSPĖJA
Rugsėjo 6 televizija, radijas ir 

spauda pranešė, kad Lietuvos 
komunistų partijos vadas Algir
das Brazauskas įspėjo Pabaltijo 
kraštus nesikarščiuoti, nespausti 
Maskvos, kad nebūtų kokių 
provokacijų ir kad neatsiųstų ka
riuomenės į Pabaltijį.

koše, metodiškai naikino religi
nes, kultūrines vertyl>es, bau
gindami žmones ir kolonizu<xla- 
ini etniniais rusais.

Sovietai manė, kad jie panai
kino nepriklausomybės siekimą, 
bet jų nustebimui ir nusivylimui 
laisvės troškimas gyvuoja Lietu
voje, Latvijoje, ir Estijoje.

Pasaulis su pasididžiavimu ir 
nustebimu stebi, kaip pabal- 
tiečiai siekia laisvės ir pilnų tau
tinių teisių. Dabar gąsdinantis 
Maskvos pasisakymas yra totaliai 
nepriimtinas laisvę gerbian
tiems žmonėms. Bet kokia sovie
tinė pastanga prispausti lietu
vius, latvius ir estus visam laikui 
pažeis “perestroikos” ir “glos- 
nost” reikšme-

Aštuonių milijonų vardu aš 
jungiuosi su lietuviais, latviais, 
estais neuyorkiečiais, raginda
mas mūsų prezidentą ir Ameri
kos valdžią suteikti besąlyginę 
paramą šiom trim respublikom 
siekiant užbaigti šį sovietinį 
priespaudos košmarą.

Aš remiu jų pastangas. Tegu 
ilgai gyvuoja laisvos valstybės 
Lietuva, Latvija ir Estija!

RENGIA 
RAKETŲ 
BAZĘ
Varėna. — Sąjūdžio Informa

cijos agentūrų pranešimu, šių 
metų birželio pabaigoje Varėnos 
rajone Rudnios ir Marcinkonių 
apylinkių gyventojai pastebėjo, 
kad kareiviai kerta Marcinkonių 
mišką.

Rudnios gyventojų ir Varėnos 
žaliųjų pastangomis išaiškinta 
kad bus iškirsta 60-70 ha miške 
ploto. Iš vietos gyventojų buve 
pradėta rinkti parašai, kreiptas: 
į rajono ir respublikos vadovybę.

Varėnos karinio garnizono ko
misaras pareiškė, kad tai gyny- 
1m>s ministro įsakymas plėsti ka
rinę raketinę bazę. Varėnos rajo
no valdžia atsakė, kad tai ne jų 
kompetencijos reikalas ir į gyny- 
lx>s ir karinius reikalus jie nesi
kiša.

Darbai vykdomi slaptai. Yn 
kareivių aukų, kurios irgi yra nu 
slepiamos. Vienu metu darba 
buvo nutraukti, tačiau neseniai 
nepaisant vietos gyventojų spau 
(limo darbai buvo atnaujinti.

Lenkijos parlamentas inini- 
steriu pirmininku patvirtino So
lidarumo kandidatą Tadeusz 
Mazovviecki.

Sovietinės Armėnijos kalnų 
Karalucho srities komiteto na
riai, laikyti kalėjime l>e teismo, 
buvo paleisti. Gyventojai juos 
sutiko kaip tautos herojus.

Rudnios. Marcinkonių ir Va 
rėnos gyventojai prašo pagalbos 
Prašo, kad atvažiuotų žmonės si 
foto aparatais ir filmavimo kame 
romis ir pagarsintų šį liūdną fak 
tą. Taip naikinami Lietuvo 
plaučiai.

Karinė lxizė statoma vietovėj 
tarp Varėnos ir Rudnios.



Rytų Vokietija pirmų kartų ofi
cialiai pripažino Sov. S-gos pakto 
su Vokietijii buvimų, bet gynė jo 
reikalingumų Maskvai.

Valstybės departamentas ir 
toliau vykdys savo politikų nepri
pažinti Baltijos valstybių okupa
cijos ir tvirtai rems jų žmonių 
taikingas pastangas atstatyti jų 
politinio ir ekonominio likimo 
kontrolę.

New York Times reguliarios 
skilties žurnalistas Anthony Le- 
wis rugp. 23, pagirdamas Gor
bačiovų už istorinės tiesos 
iškėlimų, pažymi, kad negali ir 
toliau būti tvirtinama, kad Balti
jos valstybių žmonės laisva valia 
1940 m. nutarė prisijungti prie 
Sov.'Sąjungos.

— Sov. S-ga Juodosios jūros 
Nikolajavo uoste statydina trečių
lėktuvnešį, kuris bus aprūpintas 
lėktuvam iškelti katapultais. 
Sov. Sąjungoj besilankantiem 
JAV kongreso nariam nebuvo 
leista šį uostų aplankyti.

Izraelis vėl deportavo į Liba
nu 5 palestiniečių veikėjus.

Sov. S-gos literatūros žurnalas 
Novy Mir pradėjo spausdinti 
Aleksandro Solženicyno veikalo 
Gulag Archipelag ištraukas.

Dvi Afganistano partizanų 
grupės vėl įsivėlė į tarpusaves 
kautynes, kurių metu žuvo 300 
žmonių.

Lenkija laukia iš JAV skubios 
ekonominės paramos ir jos 39 
bil. dol. skolos išdėstymo ilges
niam laikui.

Į JAV žydų protestus dėl 
karmeličių vienuolyno įsteigimo 
buv. Auschvvitz koncentracijos 
stovyklos pakrašty Lenkijoj. įsi
jungė ne tik Krokuvos kardino
las; bet ir fJenkijoš primas kardi
nolas Josef Glemp pareikšda
mas, kad žydų protestai pažei
džia lenkų jausmus ir Lenkijos 
taip sunkiai pasiektų suverenite
tų.

ATIDENKIME OKUPANTO NUSIKALTIMUS
Lietuvoje atliekamas labai 

svarbus darbas. Speciali komisi
ja, veikianti prie Lietuvos 
Mokslų Akademijos, renka duo
menis apie Sibiro tremtyje, 
kalėjimuose ir lageriuose be 
kaltės atsidūrusius Lietuvos gy
ventojus ir apie tuos, kurie tame 
genocido pragare mirė arba 
buvo nužudyti.

Komisija iš įvairių Lietuvos 
vietų jau gavo dešimtis tūkstan
čių laiškų, kurių visuma tiesiog 
stulbina savo unikalumu. Pavie
niai laiškai gaunami ir iš Ameri
kos bei Kanados. Visa tai yra 
neįkainuojamas turtas Lietuvos 
okupacijos istorijai ir mūsų tau
tos kankinių atminimo įamžini
mui.

Renkami duomenys ir apie tų 
nusikaltimų vykdytojus. Sudary
toji vyriausybinė komisija tiems 
nusikaltimams tirti jau iškėlė 
eilę baudžiamųjų bylų.

Ar mes galime pasilikti abejin
gi tokiame svarbiame reikale?

Šluota, Lietuvoje leidžiamas satyros laikraštis, taip vaizduoja gyvenimą dabartinėje 
Lietuvoje.

Lietuviška vėliava perjuosta juodu Kaspinu, su svastika ir su 
raudona žvaigžde. Šią nuotraukų įsidėjo Newsweek žurnalas.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Mokslo ir technikos vaid
muo formuojant tautinę savi
monę — tai seminaro tema, ne
seniai įvykusio Vilniuje. Semi
narų rengė Lietuvos Mokslų aka
demijos istorijos sekcija, Mokslo 
ir technikos istorinė taryba ir 
Lietuvos inžinerių draugijos at
kūrimo iniciatyvinė grupė. Se
minaro darbai bus išleisti atskiru 
leidiniu.

— Vilniaus naujuosiuose res
publikiniuose mokytojų namuo
se beveik kas vakarų renkasi įvai
riausių interesų žmonės. Prie
globstį čia surado ir neseniai su
sikūręs Žemaičių kultūros drau-

Prezidentas George Bush pa
žadėjo Kolumbijai suteikti 65 
m ii. dol. paramų kovai su narko
tikų prekyba ir pasiųsti ten rei
kalingų skaičių malūnsparnių ir 
instruktorių.

Išeivijoje nėra nei vieno lietu
vio, kuris savo turimomis žinio
mis negalėtų praturtinti šį mūsų 
tautos tragiškos lemties archy
vų. Pagaliau padaryti įrašų į tuos 
Lietuvos istorijos puslapius yra 
kiekvieno mūsų pareiga, nes 
ten “liaudies priešais” buvo 
laikomi ir tie, kurių gimines ir 
draugus karo sūkuriai nubloškė 
į Vakarus.

Visi kviečiami susikaupti ir at
sakyti į tokius anketos klausimus 
apie jums žinomas okupacijos ir 
teroro aukas:

1. Pavardė, vardas, tėvo var
das.

2. Gimimo metai ir vieta.
3. Socialinė padėtis iki trėmi

mo, arešto.
4. Iš kur ištremtas? Kur suim

tas?
5. Kada ištremtas, suimtas?
6. Ištrėmimo, įkalinimo vie

tos.
7. Ar palaiko ryšius su Lietu

va?
8. Kada į Lietuvų sugrįžo ir iš 

gijos Vilniaus skyrius. Kiekvieno 
mėnesio trečių antradienį šių 
rūmų Mažojoje salėje buriasi 
žemaičiai. Gegužės 16 paskaitų 
apie žemaičių etnogenezę skaitė 
archeologas A. Tautavičius. Tai 
pirmoji paskaita iš ciklo, apiman
čio pagrindinius žemaičių istori
jos ir kultūros klausimus.

— “D ruskininkai—89” — to
kiu pavadinimu buvo suruoštas 
dar 35 metų nesulaukusių kom
pozitorių festivalis. Jo metu 
buvo paskelbtas šių metų 
Kultūros fondo premijos laurea
tas Rytas Maželis. Kita premija 
buvo įteikta muzikologei Rūtai 
Goštautienei._____ ...... . „ ^aętuvą iš Torępto jgskrįdo lie- 

lininkas, oloipuotos Lietuvos. -Įfe^aniuje baigėsi Čekoslova- 
nusipelnęs meno veikėjas, eida- 1
mas 79-tuosius metus staiga 
mirė liepos 12. Velionis buvo 
gimęs 1910 liepos 26 Ukmergės 
apskrityje, 1936 baigė Kauno 

kur?
9. Ar buvo trugdymų sugrį

žimui, darbo ir buto gavimui?
10. Mirimo data ir vieta.
11. Jeigu reabilituotas, tai 

kada?
12. Kitos žinios, kurias norė

tumėte pateikti.
Anketiniai duomenys kiekvie

nam asmeniui užpildomi atski
rai. Nurodykite ir savo adresų.

Laiškus su atsakymais į šios 
anketos klausimus siųskite adre
sais:

Mečys Laurinkus, MA So
ciologijos ir teisės institutas, 
232600 Vilnius, Mičiurino gt. 1/ 
46.

Dr. V. Skuodis, Lithuanian 
Research and Studies Center, 
56th Street and Claremont Avė., 
Chicago, IL 60636.

Siųsdami laiškus j Lietuvų, jų 
kopijas atsiųskite ir į Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centrų.

Vytautas Skuodis, 
LTSC mokslinis bendradarbis

yklą, įgijo dailininko 
Įecialybę. Jo kerami- 
•j įvertinti aukso 

a - 1937m., Briusely- 
, - .95d m.), sidabro ir bron
zos medaliais (Kaune — 1936 
m., Berlyne — 1938 m., Mask
voje — 1954 m.), premijomis ir 
diplomais. Dailininkas savitai in
terpretavo liaudies menų, gam
tų, lietuvių tautosakų ir istorijų; 
liejo meniškas akvareles. Savo il
gametę patirti apibendrino išlei
sdamas Dailiąją keramiką (1970 
m.) ir straipsniuose.

— Lietuvos Operos teatre 
pirmų kartų pastatyta Beethove- 
no opera Fidelio, kurioje žymu 
kovos už laisvę, heroizmo ir pa
sipriešinimo tironijai motyvai. 
Operos režisiere yra Vlada Mikš
taitė, dirigentai — Jonas Aleksa 
ir Alvydas Sulčys. Dekorą rijas 
sukūrė estas Eldaras Reuteris. 
Chormeisteriai — Česlovas 
Radžiūnas ir Ramūnas Tilvikas. 
Lietuvos Operos teatras šį 
Beethoveno kūrinio pastatymų 
dedikavo stalinizmo aukų atmi- 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuos* reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Weat St, Simebury, Conn. 
06070. TeL 203 651-0261. ?

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalc* Ava. (prie Fbreet 
:P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave^, St. Petersburg BMĮ^Ra^, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERALJ4OME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLA 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

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

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

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

nimui.
— Lietuvoje siūlo ma 

greičiau išleisti Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos papil-
domų tomų, nes dabar persitvar
kymo laikais, iš užmaršties iškyla 
daug slėptų archyvuose įvykių, 
dar daugiau iškilių pavardžių. 
Paskutinis papildomas LTE to
mas išėjo 1985 metais. Papildy
mų be abejo, prisirinks ir ateity
je. Tad siūloma pastoviai kas 
penkerius metus leisti šios en
ciklopedijos papildymus. Kol 
pribręs reikalas visų LTE ( o gal 
jau lietuviškosios enciklopedijos 
pavadinimui) atnaujinti.

— “Vėjo”, Siaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės, 
nuotraukų įsidėjo pirmame pu
slapyje Komjaunimo Tiesa. 
Krepšinio rinktinė į okupuotų 

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Painting. Welding. Frames stralghtened. Flbor glass work, 131-13 
Hillslde Avė., Richmond Hlil, N.Y. 11418. John R. Chicavich. 718 441 - 
6666. 24 Hours towlng 718 657 - 3086.

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

_---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ — i————r—'j

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM bange 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.
— ■ ■ .-------------------------------------------------------------------------------- ^*-ee

kijos dienos, kurių meta buvo 
suruošta čekoslovakų ekonomi
kos ir teachnikos paroda.

— Vilniuje įvyko Lietuvos ir 
Lenkijos muzikologų konferen-

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, pirmadieniais nuo 6 iki 7 v.v. iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM banga. “Music of Lithuania” programos, vedamos 
anglų kalba, iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos- 
pusvalaridj ankščiau, riub 5:30 Iki 6 V.v.' J.' J.Stukėš W dfrektč 
rius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 20T 753 - 5636.

čija tema “Dvidešimtojo am
žiaus pabaigos muzika lietuvių ir 
lenkų akimis”. Iš lietuvių pusės 
pranešimus paruošė Vytautas 
Landsbergis, Juozas Antana
vičius, Rūta Goštautienė, Kres- 
censijus Stoškus ir Mindaugas 
Urbaitis. Muzikinėje programo
je buvo lenkų kompozitorių 
kūrinių koncertas mušamie
siems solo ir lietuvio kompozito
riaus Osvaldo Balakausko bale
tas “Makbetas”.

— Rasentuose dvi dienas 
buvo paminėta Maironio 126- 
osios metinės Žemaičio aikštėje 
su didelėmis iškilmėmis, daly
vaujant tūkstančiams žmonių ir 
iškelta tautine vėliava. Iš po 
žemių dešiniajame Dubysos 
krante atkasti Gediminaičių stul
pai, kurie gyventojams daro di
delį įspūdį.

- “Pabaltijo teatrų pavasaris” 
Vilniuje prasidėjo balandžio 

16. Tai jau tradicinis Pabalatijo, 
Baltarusijos ir Kaliningrado sri
ties renginys. Festivalis jau vyko 
Rygoje, Taline, Minske, Kali
ningrade. O dabar vėl Vilniuje. 
Atvyksta jų pažiūrėti užsienio 
delegacijos iš JAV, Vokietijos, 
Anglijos, Austrijos, Skandinavi
jos, Suomijos, Norvegijos, Len
kijos, Čekoslovakijos.

— Lietuvos autorių teisių 
agentūra dar tik praėjusių metų 
pabaigoje pasirašė sutartį su lei
dykla “Hom” dėl Sigutės Valiu
vienės iliustracijų, o autoriniai 
egzemplioriai jau birželio mėn. 
atkeliavo į Autorių teisių agen
tūrą. Vieną gražiausių lietuvių 
liaudies pasakų — “Gulbė kara
liaus pati” — 4000 tiražu išleido 
Japonijos leidykla “Hom”. Au
kšta spaudos kultūra ir neprie
kaištingai atliktos iliustracijos — 
puikus dviejų tautų bendradar
biavimo pavyzdys.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojarrtiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooktyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė .......... -................ . .......................................—-

Numeris, gatvė .........................-...........-.............  —..........

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Atitaisykime spaudos klaidas
Paskutiniais mėnesiais apie 

Lietuvą, Latviją ir Estiją labai 
daug rašo amerikiečių spauda. 
Esame jai dėkingi, kad remia 
mūsų tautos išsilaisvinimo troš
kimus. Ir žurnalistai, ir leidėjai 
yra kupini gerų norų, bet — rei
kia skubėti parašyti, užpildyti 
skiltis. Kartais gali būti ir koks 
sufleris iš šono, kuris nukreipia 
nuo vedamosios minties.

Vis pasitaiko klaidų, netikslu
mų. Net ir Neic York Times, ku
ris turi didžiulį redakcini štabų, 
neišvengia netikslumų, bet jie 
mielai pataiso. Klysti yra žmo
niška, bet negera klaidoje pasi
likti, — taip sakydavo romėnai.

ir mūsų pareiga imtis iniciaty
vos patikslinti nuklydimus, ištie
sinti. Tai reikia padaryti ne gru
biai, bet švelniu tonu. Visa tai 
vyksta be blogos valios, besku
bant.

U. S. News and World Re- 
port rugsėjo 11 numeryje įsidėjo 
didžiulę nuotraukų, spalvotų, 
kurį eina per du puslapius. Nuo
trauka tikrai įspūdinga, drama
tiška, rodo tautos atbudimų, jos 
veržimusi į laisvę. Nuotraukoje 
matosi tik lietuviškos vėliavos — 
geltona, žalia, raudona. Tačiau 
parašas jau kitoks. Ten parašyta, 
ka£ tai.įąt^i^ę,„A,n(f;_

EąU^^aipsj^^rašytas' jau 
kitoje dvasioje^ kad tai tik ver
dančio puodo judėjimas, judėji
mas su neapykanta kitai tauty
bei, kad Sovietų Sųjunga yra tau
tų katilas, kur pamažu viskas su
verda.

Ir čia prasilenkta su teisybe. 
Visas tautinis atbudimas, kuris 
reiškiasi dabar Pabaltijyje ir kito
se Sovietų Sąjungos respubliko-
se, 'yra taikingas, neagresyvus. 
Tik rusai nori jį iškreipti, kad štai 
kyla nacionalizmas, viena žmo
nių grupė nustatoma prieš kitų.

Štai Lietuvoje staklių fabrike 
kilo streikas, streikuoja rusai 

darbininkai, reikalaudami, kad 
būtų panaikinta visa, kas Sąjū
džio įvesta. Turi būti kaip seniau 
— su dominuojančia rusų kalba.

Tai yra Lietuva, lietuviai turi 
gintis, kad išsaugotų savo tautinį 
veidų, bet tai nėra nusistatymas 
prieš kitas tautylies.

Sąjūdžio pirmininkas prot. 
Vytautas Landsbergis ne kartų 
pasisakė, kad Sąjūdis yni taikin
gas laisvės siekimas, kad jie nori 
sugyventi su kitomis tautybė
mis, kurios yra geros valios ir to
leruoja tautybių įvairumų.

Tokia politika nepatinka cen
trinei komunistų partijai, nes ap
karpo rusų tautinius judėjimus. 
Rusija juk ir istorijoje buvo tau
ta, kuri smaigstėsi į kaimynines 
valstybes.

Tikėkime, kad modernieji ci
vilizacijos amžiai bus geresni. 
Tik taikiu būdu ir teisiniu princi
pu turime spręsti savo kaimyni
nes problemas. Ne kartų buvo 
pasakyta, kad lietuvių tauta nori 
gerų santykių su savo kaimynais. 
O tie santykiai bus galimi tik 
tada, kai vienas kita gerbsime, 
vienas kitam padėsime kurti ge- 

'įrę^į.-teisingesni gyvenimų.......

Mes galime tik bendrai atsa
kyti į sovietinės spaudos tenden
cijas, į jų daromas klaidas, prasi
lenkimus. Tačiau amerikiečių 
spaudos klaidas reikėtų tiksliau 
pataisyti. O kas tai padarys? Gal 
Lietuvių Informacijos Centras, 
bet ir ten darbo daug, o talkinin
kų maža.

Gal galėtų iniciatyvos imtis 
Vlikas arba Liet. Bendruomenės 
Krašto valdyba, kad sektų spau
dų ir tvarkingai jų informuotų, 
atitaisytų klaidas.

Atstovų iš Lietuvos kvietimas 
išeivijos kongresų

Amerikos Lietuvių Tarytais 
pirm. inž. Gražvydas taizauskas 
pasiuntė sveikinimus svar- 
lx*snėms Lietuvoje atsikūru
sioms patriotinėms organizaci
joms, pranešdamas apie ruošia
mų Amerikos Lietuvių Kongresų 
tais Angeles mieste spalio 21-22 
d. ir kviesdamas savo sveikini
mais ar atstovų dalyvavimu įsi
jungti į šį kongresų.

Dr. K. Bobelis dalyvaus 
Amerikos Lietuvių Kongrese
VLIKo pirm, ir ALTo gailies 

pirm. dr. Kazys Bobelis sutiko 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Kongrese, kuris šaukiamas spa
lio 21-22 d.d. Los Angeles mies
te. Dr. K. Bobelis pasakys kalbų 
ir dalyvaus svarstylxi.se, apta
riant išeivijos Lietuvos laisvini-

Netv York Times žurnalistai la
bai daug rašo apie Lietuvų ir 
plačiai ir tiksliai. O ar sugebėjo
me jiem pasiųsti padėkos laiške
lius? Jie tikrai to verti. Čia galėtų 
pasireikšti Lietuvos vyčiai, jų 
specialus Lietuvos reikalų ko
mitetas, bet ir jie turi būti in
struktuojami, kad veiktų tiksliai 
ir greitai.

Kiekviena diena iškelia naujus 
mūsų rūpesčius. Budėkime, ne-
pasimeskime, nepraraskime tak- - „ . . • „ ....... .... ...i .. t - «. Senatorius ragina nepamiršti Estas laikraštininkas palaikoto, nes tai tik pasunkins Lietuvos »- <- H
padėtį. Pamažu, taikingu būdu ' Lietuvių laisvės rysius su u
pasieksime daugiau ir greičiau! jAV senatorius Alan J. Dixon Europos spaudoje plačiai da-

Juodojo Kaspino diena Clevelande. Giedamas Lietuvos himnas. Demonstracija vyko 
miesto centre. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

mo veiklos gaires.
Bus sudaryta nauja 

Alto vadovybė
Tuojau po Amerikos Lietuvių 

Kongreso Los Angeles mieste, 
'spalio 22 d. įvyks Amer. Liet. 
Tarybos metinis suvažiavimas, 
kuriame bus sudaryta nauja ALT 
valdyba ir taryba.

Pasisakymas už Gruzijos laisvę
JAV Senate iškilus rezoliucijai 

N r. 110, kuria paremiamas Gru
zijos laisvės siekimas, Amerikos 
Liet. Taryba nusiuntė raštų Se
nato Užsienio reikalų Komiteto 
pirmininkui šen. Claitairne Pell, 
pažymėdama, kad palaiko šių re
zoliucijų, smerkia Maskvos kolo
nializmų. Primintas Maskvos su
sitarimas su Hitleriu, leidusiu 
Lietuvų okupuoti. Ten Maskva 
įvedė vergijų ir žmonių išnaudo
jimų. Šį ALTo raštų pasirašė 
pirm. inž. Gr. Lazauskas ir Inf. 
dir. prel. J. Prunskis.

Lietuvių draugas JAV senate
Senatorius Paul Simon (dem. 

IL) atsiuntė Amer. Lietuvių Ta
rybai kopijų savo rašto preziden
tui Bush, kurį jis prašė paskelbti 
Lietuvos Laisvės dienų. Savo 
laiške senatorius užtikrina, kad 
jis ir toliau tęs savo darbų Lietu
vos laisvės reikaluose.

(deni., 1L), kuris yra senato 
pirm, pavaduotojas savo kaltaije 
senate pasmerkė rusifikacijų 
Lietuvoje, pabrėžė, kad Maskva 
laužė Vienos susitarimus neįleis
dama Lietuvon atvykti Sųjūdžio 
pakviestiems lietuvių vadovams 
iš JAV. Senatorius visus ragino 
nepamiršti lietuvių kovos dėl 
laisvė*.

JAV senatoriai prieš
Maskvos prievartų

Ryšium su Pabaltijo Laisvės 
Dienos paskelbimu apie 50 sena
torių savo pašildytoj rezoliucijoj 
priminė, kaip lietuviai, latviai, 
estai siekia religinės ir politinės 
nepriklausomybės, pasmerkė 
Molotovo-Ribben tropo paktų, 
priminė Maskvos vykdytų Pabal
tijy genocidų, ypač pravedant 
deportacijas, pasmerkė Sovietų 
okupacinę priespaudų, pabrėžė, 
kad Maskva privalo laikytis Hel
sinky priimtų spaudos laisvių, 
pabrėžė, kad JAV remia tautų 
laisvo apsisprendimo teisę, žmo
gaus teises, religinę laisvę ir 
priešinga priespaudai bei impe
rializmui, pasmerkė Maskvos 
kliudymų tautoms laisvai ap
sispręsti ir atsimesti nuo sveti
mųjų dominavimo, reikalauda
mi Pabaltijo tautoms nepriklau
somybės ir grųžinimo teisės gy
venti savu laisvu gyvenimu. 

lyvaujantis estas laikraštininkas 
Reikki H. Tann, su kuriuo už
mezgė santykius Bonnos konfe
rencijoje dalyvavęs prel. J. 
Prunskis, dabar ALTui gana pa
stoviai atsiunčia informacijas 
apie svarbiuosius įvykius Euro
pos kontinente, yra labai užinte- 
resuotas pavergtųjų laisvinimu. 
Jo šeimos narius yra išžudę ko
munistai.

Laisvės Lyga perdavė pasauliui 
pavergtųjų šauksmų

Lietuvos Laisvės Lygos Atsto- 
vyliė Laisvajame Pasaulyje pa
siuntė memorandumus Tarptau
tiniam Hagos tribunolui, Jung
tinėms Tautoms, Australijos 
premjerui primindama Ribben- 
tropo-Molotovo paktų, neteisėtų 
Maskvos įvykdytų Pabaltijo oku
pacijų, jau penktų dešimtmetį 
užtrukusį Lietuvos, Latvijos, 
Estijos pavergimų, lietuvių 
veržimusi į laisvę. Australijos 
premjeras prašomas šį reikalų 
pajudinti tarptautiniame Hagos 
tribunole bei Jungtinėse Tauto
se, pareikalauti, kad Sovietų Sų
junga laikytųsi su Lietuva suda
rytų taikos ir nepuolimo su
tarčių, kuriomis buvo įsipareigo
ta gerbti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Memorandumų pasirašė 
Lietuvos Laisvės Lygos Tautinė 
Taryba Išeivijoje, dr. K. Eringis, 
dr. A. Statkevičius, dr. K. Kazo- 
kienė, N. Zvirždinaitė Salkū- 
nienė, G. Kaladienė, V. Salku- 
nas. Šio rašto kopijų atsiuntė ir 
ALTui.

Prašymas amerikiečiams 
paremti Lietuvos laisvę

Southivest Netcs Herald iš
spausdino prel. J. Prunskio laiš
kų, kuriuo primenamas Moloto- 
vo-Ribbentropo paktas ir 
pažymima, kad amerikiečių ir 
apskritai laisvojo pasaulio viešo
sios opinijos spaudimas padėtų 
pastangose išlaisvinti pavergtų 
Lietuvų, Latvijų, Estiją, Gudiją 
ir kitus kraštus.

Padėka dr. L. Kriaučeliūnui
Amerikos Lietuvių Taryba pa

siuntė sveikinimų dr. Leonui 
Kriaučeliūnui, išrinktam į Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
valdybų, drauge pareikšdama 
padėkų už jo vaisingų darbų ilgus 
metus būnant Amer. Liet. Tary
bos vicepirmininku.

VINCAS KUDIRKA

■ VIRŠININKAI

Atsileidusi viršininko širdis 
netrukus turėjo sudrebėt. Gavo 
žinių, kad iš Galagaudžių vals
čiaus kasos prapuolė pinigai. 
Tuoj liepė pristatyti vaitą.

— Kur dingo valsčiaus pini
gai? — klausia vaitą.

O vaitas, visai nedrebėdamas, 
net viršininkui koktu pasidarė, 
atsako:

— Aš paėmiau.
— O tu, šuns vaike, vagie! Aš 

tave nusiųsiu ten kur baltos meš
kos...

Dar būtų kų toliau sakęs, tik 
atsiminė Matviejevą ir rodos, 
imte atėmė žadą.

•—Tai drauge važiuosime ten, 
ponas viršininke — sako vaitas 
drąsiai.

.—?!
— Nėr ko taip smarkiai žiūrėt 

į mane, aš tuoj viską papasako
siu. Jūs, ponas viršininke, reika
lavote pinigų. Aš žmogus netur
tingas, tai iš kur jų imsiu? O čia 
reikia duoti; be to, galiu nustoti 
vaitystės, tad ir paėmiau iš vals
čiaus kasos. Pirmąkart paėmiau 
jums 150; raštininkui daviau 50 
už tylėjimą ir sau paėmiau 50.

Antrą kart taipgi taip padariau.
— Kaip tu, šuns vaike, galėjai 

imt sau! — A? suriko Kruglodu- 
rovas, nežinodamas jau nė kų sa
kyt.

— Jeigu kiti gali vogti, tai ir 
aš galiu, — rėžia vaitas įsidrų- 
sinęs ir matydamas viršininko 
nusiminimų.

Kruglodurovas pamatė visų 
savo padėjimo baisumą. Aiškus 
dalykas: jis, viršininkas, bus ap
skųstas drauge su vaitu, kaipo 
valsčiaus kasos pinigų vagis.

— Štai ir Sibiras!... O aš nė 
pinigų neprisirinkęs... Bepig 
Matviejevui, — kalbėjo pusbal
siai viršininkas, vaikščiodamas 
skubiais žingsniais, mosuodamas 
rankomis. — Prakeiktas sutvėri
me! Tu man šitaip padaryk! Na, 
ką dabar daryt? Ką daryt? — kal
bėjo garsiau, stodamas prieš vai
tą.

— Aš žinau, ką daryt, — rami
no vaitas. — Mudu su raštininku 
jau paskelbėme, kad kasą išplė
šė, ir padarėme tam tyčia žymes. 
Taigi jūs, ponas viršininke, atva
žiavęs tardyt pasitenkinkite tuo 
aiškinimu, ir viskas bus gerai.

Viršininkui, rodos, kas vežimų 
šieno nuvertė nuo krūtinės — 
taip~palė^gvėjo. Tačiau visai ne
nurimo, iki viskas buvo atlikta, 
kaip vaitas patarė, ir niekas iš 
valsčiaus vyriausybės nebuvo 
pripažintas kaltu, nes kasų 
išplėšė nežinomi piktadariai. 
Nors valsčius atstatė vaitų, bet 
viršininkas pažadėjo paremti jį 
per ateinančius rinkimus.

IV
Iki šiol Vakkanalijus Vziatko

vičius Kruglodurovas susipažino 
su savo apskritimi, su įvesta 
valsčiuose “tvarka”, šiek tiek su 
savo pareigomis raštinėje ir 
spėjo pakeist pažiūrų į aukų rin
kimą ir viršininko vietos pasto
vumą. Vienu žodžiu. įsigudrino 
į visas apskrities administrato
riui reikalingas ypatylies. Dabar 
ėmė manyt apie garlię. Girdėjo 
ne kartų, kad vienas kitas tai čia, 
tai ten paliko atminimų. Pats 
žinojo, kad yra aukštesnės vy- 
riausybės pasiųsti kažin kokie 
popieriai, kur reikalaujama varyt 
rusifikacijų, gint maskolių reika
lus, gaudyt kažin kokius žmones 
su išvirkščiomis nuomonėmis, 
litvomanus, socialistus ir 1.1. 
Matyt, parodytas garbės kelias, 
bet kaip juo eit?

— Turiu įgyt garlię! — nu
sprendė Vakkanalijus Vziatko
vičius ir nuo tos dienos ėmėsi 
ieškot takų kuriais galima prisė

lint prie garbės. Vienok sunkiai 
ėjo. Ar po trijų savaičių laužymo 
galvos, eidamas per tiltų ir dairy
damasis į visas puses ar nepama
tys kur garbės lekiant, pastebėjo 
prie tilto lentelę su parašu, visai 
jam nesuprantamu.

— Kas čia parašyta? — klausia 
pasišaukęs zeinskį.

— Tai, vąše visokoblagorodi- 
je, parašyta lietuviškai žinginė, 
kad žmonės per tiltų greitai ne
važiuotų. Mūsiškai bus sagom.

— Lietuviškai?! Kas tai? Žiū
rėk, kad šiandien šito parašo vie
toj būtų maskoliškas! Čia ne Lie
tuva,'čia Maskolija!

— Klausau, vąše visokoblago- 
rodije.

Kruglodurovas apsisukęs grį
žo atgal su tuo įsitikinimu, kad 
jau nuo jo garta’* neišspruks. Jau 
niekas nepasakys, kad jis yra vi
ršininku tik dėl algos, kad men
kas administratorius nesirūpina 
valstyliės reikalais, kad nepa
sižymėjo rusifikacija. Kas pa
keitė šitų parašą? — klaus ateity
je. — O tai Vakkanalijus Vziatko
vičius Kruglodurovas, —atsakys 
kiekvienas. Žadino save tokio
mis mintimis ir žengė jau taip 
lyg bijodamas, kad jam nenupul
tų nuo galvos garliės vainikas.

Rytojaus dienų, tikėdamasis, 
kad apie jo administratyvinį rusi
fikacijos didžiadarbį žino jau vi
sas miestas, išėjo pasivaikščioti 
ir sutiko vaikščiojančių naupi- 

liečių būrelį. Praeidamas tiltu 
pro lentelę su nauju parašu, Vak
kanalijus Vziatkovičius didžiai 
švelniai kreipėsi į moteris:

— Sagom mesdames, sagom!
Moterys nesuprato tų žodžių 

ir, dirstelėjusios tik į Kruglodu- 
rovų, ėjo toliau. Grįžtant vėl 
administratorius lyg nurodyda
mas rankom į parašų, ragino mo
teriškes, kurioms norėjo per 
prievartų pasigirti:

— Sagom, mesdames, sagom!
Tada viena moteriškė atrėmė:
— Ar tamstai rodosi, kad mes 

kareivių eskadronas? Iš kur 
tamstai staiga atėjo į galvų ko
manda? Net negražu!

Vakkanalijus Vziatkovičius pa
matė, kad ne tik niekas nežino 
apie jo žygį, liet ir rinlant jį ne
sidomi juo. Na, iš to garbės ne
bus, reikia kitur jos ieškoti. Nu
jautė, kad garliė pati pas jį ateis.

Vienų sekmadienį, pavakare, 
jau temstant, važiavo iš 
bažnyčios su anyta ir liemu 
Kamdinių kaimo šeimininkė, 
jauna našlė Gražienė. Pra
važiuojant pro Taitaučiznos kor
donų, juos užklupo žvalgai, iš
traukė Gražienę iš vežimo ir nu
sivilko į laukus, o anyta su bernu 
persigandę parpleškėjo namo.. 
Kų darė žvalgai su nelaiminga 
moteriške žino tik tie laukai ir 
tamsi naktis. Anksti ry tų vos-ne- 
vos parsivilko varguolė Gražienė 
namo, sudraskyta ir sugnaibyta. 

Pasirgusi keletu dienų pasi
skundė kaimynui dvarponiui, 
kuris pataraė apskųsti masko
lius, kad piktadarius nubaustų ir 
pasakė kaip ir kų reikia daryt. 
Gražienė padėkojo už patarimą 
ir išėjo rengt skundo.

— Dar eisiu pasitarti pas kuni
gų. Kų jis pasakys? — manė mo
teriškė ir nukako pas Naupilės 
klebonų.

— Mano vaikelį, —tarė klebo
nas: — tai baisus atsitikimas! 
Skųsk vaikelį, skųsk. Jeigu tu 
atleistum, tai Dievas tau nea
tleis, nes parodytum, kad to da
lyko nelaikai nė nuodėme.

— Tai dėkui, tėveli, už gražų 
patarimų, nes ponas taipgi sakė 
skųst. Skųsiu, nėr kų. Atleisk 
jiems tai kitąsyk gali žmogų ir iki 
mirties užgnaibyti. Kų tu su 
bjaurybėmis!

Taitaučisnos kordono karinin
kas, patyręs apie savo žvalgų 
darbų ir ketinimų skųsti, labai 
nusigando, nes žinojo, kaip 
skaudžiai teks atsakyt. Nėr ką 
daryt — eina pas saviškį, pas 
apskrities viršininkų prašyt pa
geltais. Pats viršininkas nieko 
negalėjo sugalvot, bet jo pagel- 
bininkas Duževskis davė tokį pa
tarimų:

— Nesirūpinkite, aš pasakysiu 
kų daryt. Eikite tiesiog pas Me
tamą ir paprašykite, kad at
kalbėtų moteriškę skųstis.

(Bus daugiau)

svarstylxi.se


Prieš 50 metų, t.y. 1939 rugsėjo 10 j lietuvių dieną pasaulinėje parodoje New Yorke 
atvyksta Lietuvos įgaliotas ministeris Povilas Žadeikis. Pro garbės sargybas jį palydi 
Amerikos kariuo menės karininkai ir Lietuvos gen. konsulas Jonas Budrys.

LIETUVIŲ PAVILIJONAS NEW YORKE 
1939 METŲ PASAULINĖJE PARODOJE 
Lietuvių diena ir didžioji dainų šventė

KODĖL KILO II-sis PASAULINIS KARAS

Daugelis vyresniųjų lietuvių 
atsimena 1939 metų Pasaulinę 
parodą New Yorke. Ji prasidėjo 
labai pakeltom nuotaikom tų 
metų balandžio mėnesį. Parodos 
vedamoji mintis: Rytojaus die
nos pasaulis.

Kiek moderniausių aparatų, ir 
televizija jau rodė pirmuosius 
vaizdus. Kokia stulbinanti tech
nikos pažanga! Tikrai tas ateities 
rytojus i turėjo,.būti, žavingas ir 
šviesus', Bet istorija pasišaipė iš 
žmogaus svajonių —• tų metų 
rugsėjo 1 prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas.

Rytojaus pasaulis buvo didelio 
karo ištiktas, bet parodos lanky
tojam liko neišdildomi įspūdžiai. 
Labiausiai ši paroda atsimintina 
lietuviams. Šioje parodoje buvo 
Lietuvos paviljonas tarp kitų 
valstybių. Ten plevėsavo laisvos 
Lietuvos respublikos vėliava.

Toje parodoje 1939 metais 
rugsėjo 10 buvo lietuvių diena, 
sutraukusi tūkstančius Amerikos 
lietuvių, ten buvo ir pati 
didžiausia dainų šventė.

Tai buvo prieš 50 metų. 
Trumpai susipažinkime su anais 
jau nutolusiais laikais ir Lietuvos 
paviljonu, lietuvių dainų švente.

BRONIUS GRAŽYS, 

Klaipėdos teatro aktorius 

trys jachtos
T rys drąsuolių jachtos 
Per Atlantą plaukia,— 
Nuo to didžio ryžto 
Sukasi galva...
Kiekvienoje jachtoj 
Gulbinai broleliai, 
Kiekvienoje jachtoj 
Visa Lietuva!

Neramus Atlantas 
Ir neramios širdys,— 
Vėliavą iškėlę 
Ant bangų kalvos... 
Ir neramios širdys 

Vėliavą trispalvę...
Dariaus ir Girėno 
Žygiui pakartoti 
Vardan Lietuvos.

Trys drąsuolių jachtos 
Per Atlantą plaukia,— 
Atgimimas mūsų 
Su vilties spalva — 
Te pasaulis žino, 
Padeda jiem Dievas 
Tėatgimsta laisvėj 
Mūsų Lietuva...

(Šiam eilėraščiui yra 
parašytos ir gaidos)

Paviljono statyba
Tai nebuvo pirmoji pasaulinė 

paroda, kurioje dalyvavo Lietu
vos respublika, bet Amerikoje 
buvo pirmoji. Amerika lietu
viams buvo lyg antroji tėvynė, 
kur gyveno daugybė giminių, 
pažįstamų. Tai ir Lietuvos laisvai 
respublikai buvo svarbu kuo 
įspūdingiau pasirodyti, parodyti 
tai, ką yra sukūrusi nepriklauso
ma, iš Rusijos jungo išsivadavusi 
Lietuva: Ir Amerikos lietuviai 
nogėjo pasidžiaugti7 savo') tėvų 
žemės laimėjimais, borėjo ir jiė ’ 
prisidėti prie parodos ir tinkamai 
pasirodyti, kad tokiu būdu į Lie
tuvą atkreiptų ir kitų tautų 
dėmesį.

Parodai rengti buvo sudarytas 
komitetas, kuriam pirmininkavo 
tuometinis Lietuvos gen. konsu
las Jonas Budrys. Jis rūpinosi ir 
statybos paviljonu, samdė darbi
ninkus, statybininkus ir statė pa- 
vilijoną — pastatą. Tuo metu 
New Yorke buvo kaip ir bedar
bė, tai prie statybos darbų atsira
do nemažai talkininkų.

Vidaus įrengimu jau pasirūpi
no Lietuvos valstybė.

Žvilgsnis j praeitį
Tada daugeliui Lietuva buvo 

mažai žinomas egzotiškas kraštas, 
kraštas, kuęis neturi nei savo 
praeities, tfbi istorijos. Tai ir 
rūpėjo parodyt? Lietuvos se
novę, jos istorinę praeitį. Paro
dyti stengtasi per daugumas 
žemėlapių, didelius monumen
talius sienos paveikslus, kuriuos 
nutapė Lietuvos dailininkai.

Paveikslų serija prasidėjo nuo 
didžiųjų kunigaikščių. Dail. Sta
sys Ušinskas pavaizdavo Algirdą 
prie Maskvos vartų. (Dabar pa
veikslas kabo Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje). Dail. 
Adomas Galdikas nutapė įspū
dingą paveikslą, kaip kryžiuočių 
ordinas, pralaimėjęs Žalgirio 
kautynes, Vytautui Didžiajam 
sudeda ginklus ir vėliavas.

Dail. Petras Kalpokas nutapė 
du istorinius paveikslus, pirmas 
— Napoleonas Vilniuje kuria 
Lietuvos valdžią, antras — Vasa
rio 16-tos aktas. Sis paskutinis 
paveikslas yra Lietuvos pasiunti
nybėje VVashingtone.

Dabartinė Lietuva ir 
jos pažanga

Plačiausias skyrius buvo skir
tas pavaizduoti dabartinę Lietu
vos dinamiką, jos pažangą. Čia 
buvo pavaizduotas Pienocent
ras, Maistas ir kitos didžiosios 
bendrovės, jų gaminiai, didelis 
audinių skyrius, kur buvo išdės

tyta įvairiausios medžiagos, net 
ir langų užuolaidos.

Daug buvo sutelkta kerami
kos, meniškų namų apyvokos 
daiktų, kurie turėjo didelį pasi
sekimą.

Tai buvo nebe ta Lietuva, ku
rią paliko emigrantai, iškeliavę 
dar caristinės Rusijos priespau
dos laikais, ne vargo ir skurdo. 
Lietuva, bet iškili, su savo pra
mone, su savo lietuvišku menu, 
lietuviškom mokyklom, organi
zacijom. ,

Aplankę paviljoną, ankstes-' 
nieji lietuviai išėjo išdidūs, kad 
ir jų paliktoji tėvynė garbingai 
įsirikiavo į pažangių valstybių ei
les.

Niekas nežinojo 
Stalino-Hitlerio pinklių

Lietuvos paviljoną aplankė ne 
tik lietuviai, bet ir tūkstančiai 
kitų žmonių. Visi džiaugėsi, kad 
Lietuva laisva, kad gali dalyvauti 
tokioje parodoje. Ir niekas nenu
jautė, kad Stalinas ir Hitleris 
rugpjūčio 23 pasirašė mirties 
sprendimus ne tik Lietuvai, bet 
ir eilei kitų laisvų kraštų.

Rugsėjo 1 artilerijos dundėji
mas paskelbė antrojo karo 
pradžią ir parodos džiaugsmą 
uždengė juodu debesiu.

įspūdinga lietuvių diena
Parodoje dalyvaujančios tau

tos rengė savo dienas. Lietuvių 
diena buvo rengiama rugsėjo 10. 
Ši data pasirinkta todėl, kad jau 
yra praėjusi karštoji vasara, kad 
arčiau rugsėjo 8, kuri į Lietuvos 
istoriją įtvirtinta kaip Vytauto 
Didžiojo karūnacijos diena.

Tos dienos pats didžiausias pa
sirodymas buvo dainų šventė. 
Jau 1938 balandžio 25 pas Lietu
vos generalinį konsulą Joną 
Budrį buvo sukviesti chor
vedžiai ir Vargonininkų Sąjun
gos atstovai pasitarti. Buvo pra
matyta, kad šventėje dalyvaus 
2000 choristų. Vyriausiu diri
gentu išrinktas kompozitorius 
Juozas Žilevičius, jis buvo ir 
šventės rengimo komiteto pir
mininku. Vicepirmininku išrink
tas A. Aleksis, sekretoriumi — 
J.Brundza, iždininku — J. Jan
kus, knygiumi — A. Stanišau- 
skas.

Pasirengimas šventei
Visus metus chorai rengėsi. 

Juos lankė komp. J. Žilevičius, 
patikrino išlygino, pamokė. Ne
buvo taip lengva išmokti reper
tuarą. Visą repertuarą reikėjo iš-

(nukelta į 5 psl.)

1939 rugsėjo 1 dieną prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas — Vo
kietija užpuolė Lenkiją. Kaip tai 
įvyko, kokios priežastys privedė 
prie karo?

Pabaigus Pirmąjį pasaulinį 
karą, buvo surašyta Versalio su
tartis. Vokietiją kaip pralaimėto
ją apkrovė kontribucijom, su
varžė visokiais būdais, atėmė ko
lonijas, demilitarizavo Reino 
kraštą. Tada buvo atimta ir Klai
pėda, pavesta valdyti prancū
zams.

Vokiečiai buvo prispausti ir 
žvalgėsi, kaip čia nusimesti visus 
sunkumus. Tuo ir pasinaudojo 
Hitleris. Jis ir ėmė agituoti vo
kiečius nepaisyti Versalio sutar
ties, patiems susitvarkyti ir kurti 
naują galingą Vokietiją, kurioje 
vokiečiams būtų gera gyventi.

Prof. Zenonas Ivinskis, mūsų 
įžymus istorikas, pasakojo, kad 
jis, studijuodamas Vokietijoje, 
savo draugų vokiečių buvo pa
kviestas į tokį mitingą, kur 
kalbėjo Hitleris, ir draugas pa
sakė — Šis aukštai iškils.

Rinkiminiu keliu Hitleris 1933 
metais atėjo valdžią. Per trejus 
metus jis savo valdžią sustiprino 
Vokietijoje ir jau 1936 metais pa
sirodė pasaulinėje politikoje.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Rusijoje įsigalėjo bolševizmas, 
kurio įtaka reiškėsi ir kituose 
kraštuose. Bolševizmo grėsmė 
padėjo sustiprėti nacionalsociali- 
zmui Vokietijoje ir fašizmui Ita
lijoje. Išaugo nauji ambicingi va
dai: Benito Mussolini ir Adolf 
Hitler. Abu sąjūdžiai buvo nusi
teikę prieš bolševizmą.

Hitleris jau viešai nepaisė 
Versalio sutarties, 1938 suorga
nizavo Berlyno, Romos, Tokijo
ašį; Vokietija, Italija, Japonija iš
stojo iš Tautų Sąjungos.

Kryžiuočių ordinas, pralaimėjęs Žalgirio kautynes, kapituliuoja prieš Vytautą Didiii 
Prie jo kojų sudeda ginklus ir vėliavas.

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Algirdas kardu kerta į Maskvos vartus 1369 m. Dail. 
St. Ušinskio paveikslas iš 1939 metų pasaulinės parodos New Yorke.

Vokietija pradėjo labai greitu 
tempu ginkluotis, jos kariuo
menė pirmiausia užėmė demili
tarizuotą Reino kraštą. Italija 
užkariavo EtijopiJ«į, Japonija dar 
1931 metais užėmė Mandžiūriją. 
1936 prasidėjo žiaurus pilietinis 
karas Ispanijoje.

Hitleris vis ginklavosi ir plana

Prieš 50 metų New Yorko pasaulinėje parodoje dalyvavo ir 
Lietuvos respublika. Taip atrpdė_jps paviljonas su lietuviška 
trispalve.

vo kaip paglemžti Europą ir su
kurti Trečią Reichą, didelę Vo
kietiją. Hitleris 1938 prie Vokie- 
tijos prijungė Austriją ir pareika
lavo, kad Sudetų kraštas būtų 
atimtas iš Čekijos ir prijungtas 
prie Vokietijos.

Vakarų valstybės, Anglija ir 
Prancūzija, bijodamos ir ne- 

( nukeltaJJSjgsL)



STRATFORDO FESTIVALYJE

"KISS ME KATE" — MIUSIKLAS VISIEMS

ALFONSAS NAKAS

Kanadiškis Stratfordo festiva
lis, tarp maždaug tuzino dramos 
veikalų, kiekvienam sezonui dar 
turi ir po grynai muzikinį pasta
tymą. Per 36-rias vasaras Avon 
arba Festivalio teatrų scenose 
pastatytos, net pakartotinai, vi
sos Gilbert ir Sullivano operetės 
ir keliolika kitų muzikinių veika
lų. Ne visi jie buvo tinkami kiek
vienam žiūrovui. Kai kurie pa
statymų režisieriai, pataikauda
mi seksualinių scenų mėgėjams, 
suvulgarindavo veikėjų, ypač 
moterų aprangą, o jų įtaigojami 
choreografai įvesdavo sugesty
vių šokių judesių. į tokius spek
taklius, nors ir geriausiai paruoš
tus, tėvai bijodavo leisti ne tik 
mažamečius, bet ir vidurinių 
mokyklų moksleivius.

LIETUVIŲ PAVILIJONAS
NEW YORKE

(atkelta iš 4 psl.)

mokti mintinai, priprasti prie 
įvairių dirigentų. Tai repeticijų 
metu dainos buvo atliekamos 
įvairiais tempais.

Šventės dalyviai
Šį dainų šventė buvo pati 

didžiausia Amerikoje ir didžiau
sias lietuvių pasirodymas. Joje 
dalyvavo 39 chorai su 2848 daini
ninkais. Parapijų chorų buvo 45 
su 2310 dainininkų, pasauliečių 
chorų 14 su 538 dainininkais.

Užsiregistravusių chorų buvo 
net ‘70/d’anfirimkų būtų buvę 
per 3000, bet įvairios aplinkybės 
neleido jiems atvykti.

Parado metu į aikštę žengė 
choras paskui chorą. Juos pa
lydėjo veteranai su vėliavomis ir 
orkestrais. Moterys pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. 
Įspūdis buvo nepaprastas.

Visi choro nariai susitaupė 
lėšas kelionei, patys susimokėjo 
uŽJriešbučius, už įėjimą į paro
dos aikštę, patys pasisiuvo tauti- 
niuš drabužius. Keliaudami 
traukiniais, autobusais, automo
biliais, dar paragino ir kaimynus 
ir juos drauge atsivežė.

Todėl tūkstančių tūkstančiai 
lietuvių užplūdo parodos aikš
tes. Tai buvo lietuvių džiaug
smas ir pasididžiavimas, kad gali 
sutelkti tiek žmonių į tokią 
šventę.

Parodos administracija buvo 
pažadėjus choristams laiptus — 
paaukštinimus ir taip pat paža
dėjus visus choristus nemokamai

Lietuvos pramonės skyriaus dalis — Pienocentras su savo produktais — 1939 m. 
pasaulinėje parodoje.

Šios vasaros (37-to) sezono 
miuziklas “Kiss M e Kate” (“Pa
bučiuok mane, Katriute”) yra 
nuostabiai švarus, tinkamas vi
siems, pradedant mažamečiais, 
baigiant seneliais. Pastatytas 
didžiajame, daugiau kaip 22(X) 
vietų turinčiam Festivalio tea
tre. Scenoje liks iki sezono pa
baigos, iki spalio 29. Mačiau lie
pos 9 spektaklį.

Kiss Me Kate libretą parašė 
Sam ir Bella Spevvack, o muziką 
bei lyrinius posmus sukūrė Cole 
Porter, Veikalo fabula aremiasi į 
Williamo Sbakespeare komediją 
Taming of the Shretc, o pats pa
vadinimas tai jos pagrindinio 
veikėjo Petruchio “meilės” 
žodžių nesuvaldomai Katharinai 
citata, libretistai veikalą sušiuo
laikino, sukurdami vaidinimą 
vaidinime, neva vvkstantj 1950 

įleisti į parodą. Savo pažadų 
neištęsėjo. Choristai turėjo 
stovėti lygioje aikštėje, ne spec
ialioje estradoje. Tai vargino 
chorų apvaldymą ir dirigavimą.

Dainų tarpuose buvo atlikti 7 
tautiniai šokiai. Jiems vadovavo 
iš Lietuvos atvykusi tautinių šo
kių specialistė M. Baronaitė. Pa
sakyta daug sveikinimo kalbų.

Atvyko ir Lietuvos pasiunti
nys Washingtone, ministeris Po
vilas Žadeikis. Jis buvo priimtas 
kaip oficialus Lietuvos asmuo, 
sutiktas vyriausio parodos rengi
mo komiteto, pravestas pro 
garbės sargybas.

-o-
Visa tai jau praeitis-,- gražūs ir 

vCTtūigi prisiminimai.* kurie 
rodo mūsų tautos ryžtingą išėji
mą į pasaulį. Pirmą kartą lietu
viai pasirodė pasaulinėje paro
doje 1900 metais Paryžiuje. Ten 
turėjo tik vieną kambariuką, kur 
buvo sutelkta jų eksponatai iš jų 
vargingos buities. Dabar savas 
pavilijonas, lietuviškos vėliavos, 
lietuviškos dainos ir tūkstančiai 
tūkstančiai susipratusių lietuvių. 
Tai ir buvo šios parodos ir šios 
dainų šventės — lietuvių die
nos prasmė — ji iškėlė Lietuvos 
vardą, ji sustiprino emigrantus 
ir į parodą atkeliavusius lietu
vius, ji pasauliui parodė, kad lie
tuvių tauta yra kultūringa, ku
rianti savo pramonę, mokslą, 
meną ir turi savo garsią praeitį.

Prisimindami tai, esame dė
kingi visiems, kurie triūsė, orga
nizavo, kad Lietuvos vardas bū
tų iškeltas į pasaulines aukštu
mas. (p. j.)

metais Baltiinorėje, Fordo tea
tre.

Kadangi Kiss Me... daugelį 
kartų statytas Broadvvay ir visos 
Amerikos teatruose, o taip pat 
gerai pažįstamas iš radijo bei TV 
programų, čia neišskaičiuosiu tų 
23 pavadinimų epizodų, kurie 
buvo išdainuoti, išvaidinti, 
sušokti, (kiliu tik liendrai pa
sidžiaugti, kad visi jie savaip 
įdomūs, visi kiliai gerai atlikti.

Kalbant apie paskirus akto
rius, geriausiai pasirodė, mano 
supratimu, šie keturi: Jayne Le- 
wi.s, atlikusi Lilli Vene.ssi (Kate) 
vaidmenį, Victor A. Young, vai
dinęs Fred Grabam (Petruchio), 
Susan Henley — Lois Lane (Bi- 
anca) vaidmeny ir Larry Herbert 
— nuostabusis Horten.sio. Pir
mieji trys ryškesni kaip daininin
kai, nors ne operinių, tik švarių 
operetinių balsų. Ketvirtasis, 
Larry Herliert, publiką jaudino 
iki ekstazės šokiais, tokio žai
smingo, grakštaus šokėjo, ypač 
stepuotojo, seniai neteko maty
ti. Mano supratimu, jis ne ką 
menkesnis už Fred Astaire! Ilgai 
nepamirštama liks gal kokių trijų 
minučių scena, kai su juo pryša-
ky arba centre stepavo dar kelio
lika baletininkų, moterų ir vyrų, 
buvo kažkas neaprašomai ža
vaus! Gaila, kad perdėm entu
ziastiška, perdėm dėkinga publi
ka neleido netrukdomiem ištisai 
numerį atlikti, kelis kartus per
traukdama triukšmingom, žings
nių ir muzikos garsus užgožian- 
čiom katutėm.

Salia išmoningo ir, kaip 
minėta pradžioj, nuosaikaus 

režisieriaus bei choreografo Do- 
nald Saddler, prie pastatymo 
daug prisidėjo muzikos vadovas

“VAIDILUTĖ” RUOŠIASI ATEIČIAI

Chicagos “Vaidilutės" teatras 
po trumpų atostogų pradeda" 
ruoštis rudens sezonui, kuris 
žada būti darbingas.

Rugpjūčio 8 “Seklyčioje” šio 
teatro kolektyvas buvo susirin
kęs aptarti pavasaryje pastatytą 
Daktaro Gervydo premjerą ir 
pažvelgti į ateitį.

Pasivaišinus vakariene, čia į 
susirinkusius (buvo apie 20 
asmenų) pirmasis prabilo teatro 
valdybos pirm. dr. Petras Kisie
lius, kuris padėkojo visam teatro 
kolektyvui, kuris vis toliau ple
čiasi ir didėja. Pažymėjo, jog 
paskutinė premjera buvo labiau
sia pasisekęs pastatymas ir susi
laukė labai gerų įvertinimų. Jis 
kvietė ir ateityje eiti tokiu keliu, 
siekiant didesnių laimėjimų.

Buvusį spektaklį (Daktaro 
Gervydo dramą) plačiau aptarė 
profesionalai aktoriai iš Vilniaus 
— Petras ir Apolonija Stepona
vičiai. Petras pažymėjo, kad ne

Stratfordo festivalio “Kiss me Kate” pastatymas: Victor A. 
Young — Fred Graham ir Jayne Lewis — Lilli Vanessi vaid
menyse. Nuotr. Michael Cooper

bei papildymų aranžiruotojas 
Berthold Carriėre, scenovaizio 
kūrėjas Brian H. Jackson, puikių 
kostiumų projektuotojas Levvis 
Brovvn, ir apšvietimo reguliuo
tojas Michael J. VVhitfield.
Beje, Kanados, Ontario, Strat- 

fordas, yra tik per 25 tūkstančius 
gyventojų turintis miesčiokas. 
Jis randasi už maždaug 40 mylių 
į šiaurės rytus nuo Londono, už 
pustrečios valandos kelio nuo 
Toronto, važiuojant į vakarus 
401 greitkeliu ir į šiaurę 19-tu 
geru vieškeliu.

labai tikėjosi tokių gerų rezulta
tų chicagiečių pastatyme ir todėl 
maloniai buvo nustebintas. Jis 
paminėjo, jog jeigu bus reikalin
ga, tai ateityje šiam teatrui ateis 
į talką. Panašiai kalbėjo ir akt. 
Apolonija, kuri aptarė kiekvieno 
aktoriaus įnašą į pasisekusios 
premjeros pastatymą. Ir ji 
žadėjo ateityje pagelbėti “Vaidi
lutei .

Buvo diskutuojami veikalai, 
kuriuos ateityje reikėtų statyti, 
tačiau prie specifinio kūrinio ne
buvo apsistota. Taip pat prašo
ma, kad norintieji įsijungti į šio 
teatro vaidintojų bei techniško 
personalo eiles, nedelsiant 
kreiptųsi į teatro valdy bos vice- 
pirm.Ed. Šulaitį (tel. 652 - 
6825). Netrukus žadama pradėti 
rudens sezono darbą.

Buvo apgailestauta, jog teatrą 
palieka viena iš darbščiausiųjų jo 
narių Gitana Braslauskaitė, kuri

KODĖL KILO II-SIS
PASAULINIS KARAS
(atkelta iš 4 psl.) 

norėdamos karo, vykdė nuolai
dumo politiką. Tas nuolaidumas 
Hitlerį dar labiau padrąsino.

1939 rugsėjo 9 Mūnchene įvy
ko garsioji konferencija, kurioje- 
dalyvavo Mussolini, Hitler, 
Chainlrerlain ir Daladier. Jie nu
tarė patenkinti Hitlerio reikala
vimus.

Hitleris užėmė Sudetus, po 
šešių mėnesių 1939 kovo 15, 
užėmė visą (Čekoslovakiją. Če
koslovakija buvo geriausiai gink
luota valstybė* ir ji nesugeliėjo 
gintis.

1939 kovo 22 Hitleris atplėšė 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos.

Apsvaigęs pasisekimu, tų 
pačių metų kovo 24 pareikalavo 
iš Lenkijos grąžinti Dancigą ir 
perleisti Vokietijai karinius ke
lius per Dancigo koridorių. Už 
tai Lenkijai žadėjo laisvą zoną 
Dancigo uoste ir nepuolimo su
tartį 25 metams.

TAUTOS DIDVYRIAI 
GRĄŽINAMI 
LIETUVON

Šešių asmenų delegacija rug
pjūčio 24 išvyko iš Panevėžio į 
Lenkiją, į Pucką, parsivežti a.a. 
kun. Alfonso Lipniūno ir a.a. 
chemijos inž. Antano Šapalo pa
laikų. Abu žymūs visuomeni
ninkai, padarę didelį įnašą į be
sikuriančias Lietuvos jaunimo 
organizacijas: ateitininkų, pava
sarininkų, angelaičių, buvo na
cių aukos Stutthofo lageryje. Jie 
buvo palaidoti vienas šalia kito 
Pucko kapinėse.

Kun. Juozapas Antanavičius,
Panevėžio katedros klebonas, 
Lietuvių Informacijos Centrui 
Nevv Yorke telefonu pranešė, 
kad abiejų velionių palaikai bus 
pagerbti Vilniaus katedroje. Po 
to kun. Lipniūno palaikai bus 
nuvežti į Panevėžį, kur bus iškil
mingai palaidoti Panevėžio kate
dros šventoriuje. Kun. Lipniū- 
nas šioje katedroje vikaravo 
ir buvo vyskupijos, o faktiškai ir 
visos Lietuvos, jaunimo direkto
rius.

Inž. Šapalo palaikai bus iškil
mingai palaidoti Prienuose, iš- 
kur buvo kilęs ir kur daugiausiai 
reiškėsi. (LIC)

išvyksta studijuoti į Los Angeles 
miestą. Jai palinkėta geros klo
ties tame mieste. Visi susirinku
sieji pagerbė teatro narį E. Šu
laitį, jaun., ir jo žmoną, neseniai 
sudariusius šeimą. Jiems buvo 
sutraukta “Ilgiausių metų 
(e.š.)

Įlenki ja atsisakė* nuo Hitlerio 
pasiūlymų. Ją paremti pažadėjo 
Prancūzija ir Anglija. Abi tos 
valstyliės kreipėsi irį Sovietų Są
jungą, kad jį stotų prieš Vokieti
ją. Sovietų Sąjunga užprašė* au
kštą kainą, kad jai duotų laisvas 
rankas Pabalatijo valsty bėse. Va
karai nesutiko.

Tuo pačiu metu, kai Sovietai 
kalbėjosi su Vakarais, jau 
užmezgė slaptas derybas su hit
lerine Vokietija.

1939 rugpjūčio 23-tos žinia 
pritrenkė pasaulį, kad du prieši
ninkai, Sovietų Sąjunga ir nacio
nalsocialistinė Vokietija, pasi
darė sąjungininkai, pasirašė* ne
puolimo ir bendradarbias imo 
sutartį, Stalinas Hitleriui sutrikę 
laisvas rankas Lenkijoje.

Vokietijos-lx*nkijos karas jau 
buvo neišvengiamas. Jis po sa
vaitės ir prasidėjo. Tuo pačiu 
prasidėjo ir Antrasis pasaulinis 
karas, (p.j.)

— Amerikos Lietuvių Kon
gresas šiemet rengiamas spalio 
21-22 D)s Angeles Calif. Ren
gimo komitetui vadovauja Anta
nas Mažeika. Numatoma, kad 
Kongrese daly vaus atstovai ir iš 
okupuotos Lietuvos.

— Lietuvių kalbos kursai 
suaugusiems vyks Toronte, 
Ont., Kanadoje, treči '.dienių va
karais Bishop Moroco gimnazijo
je 7-9 vai. vak. Kursai prasidės 
spalio menesį, bet dabar jau ga
lima registruotis pas Giedrę 
Paulionienę.

— Vilniaus universiteto dainų 
ir šokių meno ansamblio koncer
tai spalio 6 ir 7 įvyks Chicagoje, 
Jaunimo Centre. Rengia “Mar
gutis”.

“Ateities” žurnalo vakaras 
įvyks spalio 28 Chicagos Jauni
mo Centro didžiojoje salėje.

— Balfo jubiliejinis seimas 
įvyks spalio 14 Chicagos Jauni
mo Centre. Iškilminga vakarie
nė didžiojoje salėje.

— Lietuvių fondo vajaus 
užbaigtuvių banketas įvyks spa
lio 21 Chicagoje, Martinique 
salėje.

— Jedinstvo steigiamasis su
važiavimas įvyko ’ Vilniuje 
gegužės 13 profsąjungų rūmuo
se. Pagal Tiesos pranešimą su
važiavimo metu išryškėję vado
vų savitarpio prieštaravimai ir 
bendrai — politinės kultūros 
stoka. “Jedinstvo” rusiškai reiš
kia “Vienybė” ir yra rusų impe
rialistų, šovinistų sąjūdis, Lietu
voje pasiryžęs išlaikyti rusų do
minavimą Pabaltijo kraštuose.

— Dvi tarptautinės parodoj 
birželio 26 atidarytos Vilniuje. 
Parodų centre Lenkijos firmos 
Promotor suorganizuota elek

tronikos, kompiuterių, viderf- 
technikos ir plataus vartojimo 
prekių paroda; Sporto rūmuose 
— Vengrijos užsienio prekybos 
susivienijimas “Transelektro 
eksponuoja prekybos ir visuo
meninio maitinimo įrengimus.

— Parduodamas naujas na
mas Kaune, Rokuose, su pilnu 
apstatymu. Skambinti vakarais 
718 846 - 4123.

— Luzerne apskrities 14-tas 
folklorinis festivalis rengiamas 
spalio 12 - 15 dienomis 109th F. 
A. Armory, Market St., Kings- 
ton. Pa. Siame festivalyje daly
vauja įvairios tautos su savo tau
tiniais drabužiais, dainomis, šo
kiais, tautiniu maistu. Iš viso da
lyvauja 26 tautybės. Visa progra
ma vyksta per keturias dienas. 
Festivalio programa ketvirta
dienį ir penktadienį bus nuo 6 
v. v. iki 10 v.v., šeštadienį nuo 
1 popiet iki 10 v.v., sekmadienį 
nuo 12 iki 7 v. v. Daugiau infor
macijų galite gauti skambindami 
717 654 - 6194.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Schvveickhardt, Louisvil- 
le, KY, A Šetikas, Brooklyn, 
N.Y. Užsakė kitiems: E. Stero, 
Cutchogue, N.Y. —A. Aimont, 
Putnam Conn. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15do1. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams



TRANSPAK praneša naują, 
tikrai reikalingo ir naudingo 

maisto siuntinį.
Gaminių rinkinio šviežumas garantuotas, nes pats siuntinys bus 
sudaromas ir pristatytas į namus jūsų giminėms ir draugams 
Lietuvoje.

18 svarų mėsos gaminių: šalto rūkymo sprandinė (pąlend- 
vica), karšto rūkymo sprandinė, karšto rūkymo jau
tienos filė, aukščiausios kokybės rūkyta dešra.

11 svarų maltos pupelių kavos, kavos be nuosėdų (instant), 
kakavos, chalvos (trinti riešutai su sirupu, aplieti 
šokoladu).

6 svaraj šokoladinių saldainių ir, kitų saldumynų.

Reikia pabrėžti, kad visi minėti gaminiai yra deficitiniai (dažnai 
vartojamas žodis Lietuvoje), reiškia — jų parduotuvėse NĖRA. 

Šokoladiniai gaminiai naudojami ne vien tik sau, bet taip pat, kaip 
ir labai vertingos dovanos. i

< t

Siuntinį sudaro 35 svarai delikatesinių maisto gaminių. Pilna kaina 
su.pristatymu $185. Galima užsakyti pusę viso to siuntinio už $120. 

Ilgainiui galėsim ką nors pakeisti. Tai priklausys nuo vartotojų 
pageidavimo ir galimybių.

SIUNTINIAI. Siunčiam į Lietuvą video, stereo magnetofonus, siuvimo, 
mezgimo mašinas Ir pn. Minėtas prekes perslunčiam UPS Ir į kitus JAV 
miestus.

VAISTAI. Siunčiame Lietuvių katalikų labdarių sąjungos sudarytą rinkini 
reikalingiausių vaistų Lietuvoje: Bayer aspiriną, multi-vitaminus ir pn. Siun
čiame ir receptinius vaistus arba medicinines priemones.

„DOLERINĖS”. Turime tiesioginį susitarimą su „dolerinėmis” parduo
tuvėmis. Jūsų pinigai saugiai pervedami per banką, arba asmeniškai jūsų 
giminėms Lietuvoje. Šis būdas tinka įsigyti įvairioms prekėms, 
automobiliams, palikimams sutvarkyti ir išvengti muitinės Išlaidų.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Susidarius perdaug daiktų jūsų svečių viešna
gės pabaigoje, galime daiktus persiųsti į Maskvą arba į Vilnių ir iš kitų 
JAV miestų.

Rašydami būtinai praneškite ir savo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite:

Romas Pūkštys

TRANSPAK Įstaiga veikla kasdien 10-G v.v.
2655 W. 69th St. Šošt. 10-:2 V. p.p.
Chlcago, IL 60629 t arba susitarus
1-312-436-7772 Namų te!.' 1-312-430-4145

Ženklų prasmė
Simpatiška dviratininkė prale

kia sankryžą degant raudonai 
šviesai. Budintis policininkas ke
letą kartų sušvilpia, kol ji susto
ja.

— Girdėjoje, kaip jum daviau 
ženklią sustoti? — piktai pak
lausė jis.

— Taip, —atsakė jinai, —l>et 
šiandien vakare aš užimta.

Daug dramblių
— Daktare, — skambina jau

nuolis — mes vakar su draugu 
atšventėm jo vardines ir gerokai 
išgėrėme. Šiandien aš susirūpi
nau jo sveikata....

— O kuo jis susirgo?
— Kaip čia pasakius, dakta

re... Balti drambliai...
— A... a... Jis aplink save 

mato baltus dramblius?
— Ne, ne. Atvirkščiai, nema

to nė vieno, nors jų pilnas kam
barys. ..

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9TH SOUTH WESTEJW AVtHUE , < , •'
CHICAGO. ILLINOIS 80643
TEL. (312) 238-9787 I

Dar yra vietų šiose kelionėse Į Lietuvę:

Rugsėjo 12 d., Vilniuje 15 dienų, — Iš Chlcagos — 2,795.00,

iš New Yorko — 2,645.00

Spalio 3 d., Vilniuje 10 dienų — Iš Chlcagos — 1,895.00,

iš New Yorko — 1850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9767.
AMERICAN TRAVĖL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., Chicago, IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

Palikimas
Užsukusi į . virtuvę, šeimi

ninkė aptiko indų spintoje vy
riškį.

— Liusi, ką tai reiškia? — pa
sipiktinusi paklausė ji savo nau
jąją kambarinę.

— Supratimo neturiu. Matyt, 
tai mano pirmtakės palikimas.

Nepatikima teorija
— Sakyk, daktare, nieko ne

slėpdamas, ar aš pasveiksiu? 
— klausė sunkiai sergąs ligonis.

— Aš esu tikras, kad pasveiksi. 
Pagal mediciniškus šaltinius, ta 
liga sergą ligoniai miršta 9 iš 
dešimties. Mano devyni ligoniai, 
sirgę ta liga, jau mirė. Tu esi 
dešimtas. Taigi tu pasveiksi . . .

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER

296-4130

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!

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 
E xempt No. 51-0172223). Aukas 
siusti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Kaip atpažinti
Laikraštyje perskaičiusi jauno 

vyro, ieškančio sau tinkamos 
žmonos, skelbimą, panelė Elzė 
pasiuntė jam laišką: “Su malonu
mu susitiksiu su jumis artimiau
sią sekmadienį, antrą valandą 
dienos. Kad galėčiau jus 
atpažinti, jūs turite ant dešinės 
rankos laikyti 46-ojo dydžio min
ko kailinius.”

Pyktis
Ryte susitinka du kaimynai:
— Girdėjau, kad vakar ta- 

viškė buvo labai įsismarkavusi!
— O, taip! Ji labai supyko ant 

šuns.
— Vargšas šuo! Tavo žmona 

netgi grasino atimti iš jo laukųjų 
durų raktą.

SPAUS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
KeSonė Nr. 105 spalio 5-19 $2,1 SS S Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos -

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir. jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, Jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokia kita proga. Sveikinimai pristatomi J namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

9525 So. 79th Avė. 
Hickory Hills, IL, 60457-2259 

Tel. 312 430 - 7272

INTERNATIONAL
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos Jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, Ir 
ruošiamės tikrai Įdomiam Ir Įvairiam 1990 m. sezonui.

Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus teikia Įvairias pa
slaugas. Visi Jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti pro
fesionaliai Ir sumaniai.

Norintiems viešėti Lietuvoje 5 dienas ar 5 savaites, sudarome Individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reika
lus, ir Jūsų paslaugoms parūpiname patyrusį asmenĮ Jus pasitikti 

Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė!
G.T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272

Liūdna darbovietė
— Kur dirbi?
— Meteorologijos stotyje.
— Patenkintas darbu?
— Ne.
— Kodėl?
— Gyvenam visą laiką tik 

spėliojimais.

Spėjimai
— Buvau pas gerą burtinin

kę. Ir žinai, ką man už 10 dole
rių ji papasakojo? — dėstė drau
gė kaimynei.

— Na?
— Kad mano vyras mane ap

gaudinėja!
— Ir už tai sumokėjai 10 do

lerių? Aš tau būčiau pasakiusi 
nemokamai.

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Hetotnkyje.
Kefonė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,69$ iš Bostono ir Niujorko '

$1,882 S Čikagos <’ 4

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
KeSonė Nr. 12S gruodžio 29-sausio 11 $1,SM iš Bostono ir Niujorko

‘ 81,782 » Čikagos

Ekskursijos į Palangą k Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Baftic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pa* ju*

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje, 

j
Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms girrtnaKiamS 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:
BALTK TOURS

Suft*4 
77OAKSTRCET 

NEWTON, MA 02184 
TsL $17-0$5-SOS0

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

--------------------------------- ----------------------- 0 -----------------------------------------------------

Čia galite gauti:f \ Lietuviškas VISA korteles
I I Pinigines perlaidas
\// Čekių sąskaitas
\ [/J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—

KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 
indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis _ A _

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Rlchmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



AMERIKOJE LANKĖSI 
CARITAS ATSTOVĖ
I
New Yorke rugpjūčio 11-14 

lankėsi Salomėja Tekorianė, 
okupuotoje Lietuvoje įkurtos ka
talikių moterų organizacijos CA
RITAS atstovė. Prieš tai kurį lai
ką; ji praleido Washingtone, 
D .C., kur atvyko su mokytojų 
grupe, sudary ta iš įvairių sovie
tinių respublikų atstovų, pagal 
studentų pasimainymo progra
mą. Šį grupė Washingtone spe
cialiuose kursuose gilino anglų 
kalbos žinojimą.

S. Tekorienė į šią grupę pate
ko kaip anglų kalbos mokytoja 
Kauno Politechnikos Institute. 
Jos laikas čia buvo suvaržytas: tik 
savaitgaliais tegalėjo atitrūkti 
nuo studijų ir susitikinėti su 
Arūerikos lietuviais.

Liepos 29 ji lankėsi Putnamo 
seselių jaunimo stovykloje Ne
ringoje' ir tą pačią dieną vakare 
Putnamo seselių sodyboje, Rau
dondvaryje, A. Galdiko meno 
galerijos salėje, padarė įdomų 
pranešimą apie CARITAS veik
lą. Jos pranešimo išklausyti susi
rinko nemažas būrys apylinkėje 
gyvenančių lietuvių, seselės, va
sarotojai.

Ji kalbėjo apie CARITAS įkū
rimo pradžią, kuri nebuvo leng
va, nes Lietuvoje buvo ir tokių, 
kurie į šį moterų judėjimą žiūrė
jo skeptiškai. Tačiau CARITAS 
sėkmingai atsilaikė prieš visokias 
kliūtis, ir 1989 balandžio 15 Kau
ne įvyko CARITAS steigiamasis 
suvažiavimas. Šiame suvažiavi
me dalyvavo vyskupas Paulius 
Baltakis, dvi putnamietės seselė 
Augusta ir'Tutname gyvenanti 
visuomenininke Albina Lipčie- 
nė.

CARITAS tikslas — prikelti 
lietuvių^ tautą iš moralinio 
nuosmukio, remtrlr globoti vlf- 
gq ištiktuosius.

Sovietinės okupacijos laikais 
neįtikėtinai plačiai išsiplėtojęs 
alkoholio vartojimas; nuo to la
bai nukenčia jaunos šeimos, vai
kai. Alkoholizmas — viena iš 
didžiųjų šeimos išsiskyrimo 
priežasčių. Vaikai lieka apleisti, 
auga gatvėse. Išplitęs narkotikų 
vartojimas. į šią negerovę smar
kiai įklimpęs jaunimas. Netrūks
ta i^ prostitucijos, apiplėšimų, 
apleisti seneliai, ligoniai, invali
dai.

OPEROS ŽVAIGŽDĖ MARYTĖ GRJŽO

būriui CARITAS nėra savų ar

Šiuo metu CARITAS neturi 
nei savo namų nei telefono, nei 
materialinių resursų. Ši organi
zacija šiuo tarpu palankias veik
los sąlygas randa lietuviškose pa
rapijose. Siekiama, kad kiekvie
noje parapijoje veiktų CARI
TAS, nes tai esminė jėga, reika
linga atgimstančiai Lietuvai.

Po S. Tekorienės pranešimo 
dalyviai kėlė įvairius klausimus, 
j kuriuos ji mielai atsakinėjo, Be- 
siskirstant, kiekvienam aiškėjo, 
kokie dideli ir svarbūs darbai 
laukia CARITAS darbuotojų. 
Bus reikalinga visokia parama ir 
iš Amerikos lietuvių. Ypač reika
lingi visokie vaistai, kurių-Lietu
voje labai trūksta. Seselė Marga
rita, atvykusi iš Kanados, sakė, 
kad Amerikoje galima būtų gauti 
iš vietinių įmonių vaikiškų dra
bužių tik deja sovietai neįsi
leidžia dėvėtų drabužių. Juk 
prieglaudoms, senelių namams, 
reikia paklodžių, rankšluosčių, 
šiltų apsiklojimų, lovatiesių. 
Mes turėtume kreiptis į Ameri
kos paštų tarnybą, kad ši spaustų 
sovietų paštų administraciją įsi
leisti gerame stovyje, švarius, 
kad ir padėvėtus drabužius. To
kią peticiją į sovietų paštų tar
nybą žadėjo organizuoti S. Te
korienė Lietuvoje.

Rugpjūčio 11, penktadienį, S. 
Tekorienė su grupe kursantų iš 
VVashingtono atvyko į New Yor- 
ką, nes pirmadienį ši grupė 
turėjo grįžti į Sovietiją. Tos die
nos naktį S.Tekorienę automo
biliu į Putnamą vežė Gintarė 
Ivaškienė. Bevažiuodamos jos 
svarstė CARITAS veiklą. Vieš- 

Laisvės Varpo vajus 
Kiekvienų metų rudenį 

Laisvės Varpas vykdo piniginį 
vajų, kur-'' uždavinys — sudary- 

-rfia domėjosi apie amerikiečių • ti bent dalį lėšų^ręi^a1ingų)\uti- ! dideliu džfaugsrttu sutikta nauja?
..„.1,1., noms išlaidorns padengti’. Dabar .. " he^aSfarb'ė-talfcni^kė

' Daiva Veitaitė-Neidhardtienė iš 
Dorchesterio. Ji jau buvo girdi
ma Laisvės Varpo rugpjūčio 27 
d. laidoje lietuvių ir anglų kalba. 
Ilgametei Laisvės Varpo talki- 
nirjĮčei Birutei Duobaitei-Silvia 
vis|dar negalint grįžti j darbą, 
dapar jį atlieka programos 
ve<|ėjas Petras Viščinis, ilgame
tis ; talkininkas Jonas Gedraitis 
(anfclų kalbai) ir nauja talki- 
talįninkė Daiva Veitaitė-Neid- 
harįltienė, kuri gerai moka abi 
kalbas — lietuvių ir anglų.

į
Daugiau dėmesio parapijai 
jkomp. Jeronimas Kačinskas 

atkreipia dėmesį į reikalą rim
čiai susirūpinti lietuviškos para
pijos reikalais. Jis nurodo, kad 
Lietuvos vyčių mišiomis rugsėjo 
10 Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone pradeda
mos giedotos mišios. Grupė pa
sišventusių choristų, kurie nuo
latos' atlikdavo liturginio mišių 
giedojimo dalį, kviečiami daly
vauti tose mišiose. Jos bus auko
jamos 3 vai. popiet, o 2 vai., taigi 
prieš mišias salėje po bažnyčia 
įvyks repeticija.

Ypač svarbu daugiau susirū
pinti lietuviškos parapijos reika
lais (į»b ar, kai jai gresia išnykimo 
pavojus. Reikia dėti visas gali
mas • pastangas, kad nemažas 
įvairaus amžiaus lietuvių su
sibūrimas Bostone ir apylinėse 
pagaliau gyviau atsilieptų į šias 
parapijos problemas

Šeimų moralė labai sumenkė
jus, todėl ir vaikų auklėjimas ne
vykęs. O juk vaikas turi būti my
limas ir iš mažens mokomas mo
ralinių principų. Taip pat sene
lių būklė yra apgailėtina. Todėl 
CARITAS yra užsibrėžęs kelti 
šeimų, vaikų auklėjimo reikalą 
ir senelių globos klausimą. 
Nemažiau svarbi yra ligonių, in
validų slaugymo problema.

CARITAS nėra kokia politinė 
organizacija; savo veikla CARI
TAS stengsis kelti ne tik žmo
gaus gyvenimo gerbūvį, bet 
ypač dvasinio gyvenimo lygį 
Jam visi be išimties yra brangūs 
ir lygūs. CARITAS ryžtasi pri
glausti kiekvieną, patekusį į ma
terialinį ar dvasinį skurdą. Sam-

labdaros veiklą. Gintarė galėjo ; 
ją apie tai plačiai painformuoti, 
nes ji pati dirba amerikiečių lab
daros įstaigoje kaip “sočiai wor- 
ker”.

Putname jos pernakvojo pas 
A. Lipčienę, kuri kitą rytą jas 
nuvežė į Worcesterį, kur vyko 
lietuvių katalikių sąjungos narių 
suvažiavimas. Čia S. Tekorienė 
moterims kalbėjo apie CARI
TAS misiją. Šeštadienio vakare 
Gintarė ją parvežė į New Yorką, 
viešbutin.

Kitą dieną, sekmadienį, Lie
tuvių Informacijos Centre direk
torė Gintė Damušytė viešnią 
atvežė į Apreiškimo bažnyčią. 
Po mišių klebonas V. Palubin- 

kalbėti apie CARITAS veiklą. 
Parapiečiai atidžiai išklausė įdo
maus pranešimo, daug sužinojo 
apie lietuvių moterų katalikių 
sąjūdį pavergtoje Lietuvoje. 
Nėra abejonės, kad CARITAS 
suvaidins lemtingą vaidmenį lie
tuvių tautiniame atgimime.

Pirmadienį, rugpjūčio 14, S. 
Tekorienė su grupe lėktuvu iš
vykoj Maskvą, o iš ten į Lietuvą.

Gaila, kad S. Tekorienei nete
ko aplankyti daugiau lietuviškų 
kolonijų. Ji turėjo skaitytis su lai
ku ir su šiai grupei nustatyta die
notvarke. I. Banaitienė

Šiais metais Vasario 16 gimnazija išleido 8 abiturientus. Ge
riausiais pažymiais baigė Rimas Čuplinslcas(kairėje)ir Tomas 
Baublys. Jų tarpe stovi gimnazijos direktorius A. Smitas. 
Nuotr. M. Šmitienės

Solistė Marytė Bizinkauskaitė Kauno teatre (dešinėj) su to 
teatro soliste. Nuotr. Algimanto Zižiūno

prieš mirtį valią vietoje gėlių lan- 
k\ buvo prašomi aukoti Tau
tos fondui ar Lietuvių Bendruo-m iBI0S_

tos išlaidos padidėjo, nes reikia 
ne tik radijo stočiai apmokėti už 
skiriamą laiką, bet dar įsigyti 
naują aparatūrą, be kurios neį
manoma programos tobulinti, 
siekiant joje atskleisti visas lietu
viškojo gyvenimo apraiškas tėvy 
nėje ir išeivijoje. Kitaip progra
ma vargiai galėtų atlikti savo 
uždavinį.

Šiemet toks vajus vykdomas 
ligi spalio 1 d., kada laisvės \ ar
po koncerte bus paskirstytos to 
vajaus dalyviams vertingos dova
nos: pirmoji — 125 dol. taupymo 
sąskaita, paaukota lietuvių fede
ralinės kredito unijos “Taupos ; 
antroji — 1(M) dol. taupymo są
skaita, paaukota So. Savings 
Bank; trečioji — 75 dol. grynais 
pinigais, paaukotais Jadvygos 
Tumavičienės šviesiam atmini
mui; ketvirtoji — 50 dol. vertės 
gintariniai karoliai, paaukoti Bi
rutės ir Algio Mitkų BalticTours 
savininkų. Šių dovanų paskirsty
me traukimo keliu galės daly
vauti kiekvienas, paaukojęs bent 
1 dol. Plačioji lietuvių visuo
menė gausiai jungiasi į šį vajų 
įvairiais įnašais, dažniausiai pri- 
siųsdami po 25 dol. Bet yra dide
snių ir mažesnių įnašų.

Mirė P. Ausiejus

Rugpjūčio 26 Cape ('ode ligo
ninėje mirė Petras Ausiejus, 
anksčiau gyvenęs So. Bostone ir 
Aivone prie Brocktono. Jis buvo 
aktyvus Tautinės Sąjungos Bos
tono skyriaus narys, Lietuvių 
Bendruomenės entuziastas ir 
kitų organizacijų rėmėjas bei tal
kininkas. Atvykęs į šį kraštą, jis 
kurį laiką dirbo įvairiuose fabri
kuose, vėliau turėjo maisto pro
duktų krautuvę. Pašlijus sveika
tai, jam teko sumažinti darbų 
krūvį ir persikelti į Cape Codą 
ramesniam gyvenimui. Velionis 
paliko dukrą Ritą ir sūnų Liną 
su šeimomis. Jo žmona Adelė 
mirė 1987 rugsėjo 12.

Velionis palaidotas rugpjūčio 
28 Cape C<xle šalia savo žmonos 
po mišių Our lauly of Victory

Brockton, Mass.

Š. m. birželio 24 d. iš okupuo
tos Lietuvos laimingai grįžo ope
ros solistė Marytė Bizinkaus- 
kaiktė-Bildienė, sėkmingai še
šias savaites koncertavusi Lietu
voje. Brocktone, tėvų namuose, 
jau jos laukė “minia” giminių, tai 
pasiilgęs vyras Petras Bilda, 
dukrelė Viliutė, tėvas dr. Petras 
Bizinkauskas, mama Veronika, 
broliai Petras, Andrius ir Povilas 
ir sesuo Verusėlė. Dar teta — 
N ukry žiuotojo Jėzaus seselių vy
resnioji Alena Ivanauskaitė. Taip 
pat kaimynai.

Marvtė Bildienė Vilniaus ir 
Kauno akademiniuose operos ir 
baleto teatrų pastatymuose atli
ko:

L Madama Butterfly (G. Puc- 
cini) — Butterfly rolę ir

2. La Boheme (G. Puccini) — 
Musettos rolę.

Marytė dalyvavo surengtuose 
koncerdtuose: Menininkų
rūmuose Palangoje, Druskinin
kuose ir kitur. Ji dainavo akom- 
ponuojant pianistui Povilui Jara- 
minui ir su smuikininku-virtuo- 
zu Gediminu Dalinkevičium, o 
taip pat su Kauno kameriniu or
kestru.

Vilniuje ji sužinojo Vilniaus ir 
Kauno operų lankytojų nusista
tymą: neploti ir neatsistoti daini
ninkams iš “broliškų” respubli
kų, nors jie būtų ir geriausi. Ta
čiau Marytei, spektakliui pasi
baigus, publika atsistojo, plojo, 

Nauja talkininkė
Nuo seniai Laisvės Varpas ieš

ko naujų bendradarbių ir talki
ninkų. Bet juos nelengva surasti, 
kai darbas nėra apmokamas. Tad

Tautos šventės minėjimas

Nuo 1930 metų rugsėjo 8-oji 
yra paskelbta Tautos švente. Jos 
minėjimas Bostone ir apylinkės 
lietuviams rengiamas rugsėjo 
17. Jis vyks tokia tvarka

a) 10 vai. 15 min. iškilmingos 
mišios Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje So. Bostone, kur 
organizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavomis.

b) 1 vai. popiet So Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje, 
•368 W. Broaduąy, So. Bostone 
iškilmingas susirinkimas, kuria
me pagrindinę kalbė pasakys fi-

losofas Arvydas Juozaitis, Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio na
rys. Bostono jaunimas papasakos 
savo įspūdžius iš praleistos vasa
ros Lietuvoje, studijuojant Vil
niaus universitete, o Bostono 
vyrų sekstetas atliks dainų pynę. 
Minėjimą rengia Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apylinkės 
valdyba.

Kultūrinė popietė
Pirmoji Lietuvių Tautodailės 

Instituto skyriaus rengiama 
kultūrinė popietė, pradedant 
naujus veiklos metus, įvyks spa
lio 8, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Lietuvių Klubo trečio aukšto 
salėje. Programoje dalyvaus Bi
rutė Vaitkūnaitė - Nagienė ir dr. 
Henrikas Nagys iš Montrealio 
Popietė skiriama dr. Henriko 
Nagio poezijai. Taip pat vyks 
gintarų paroda. Po programos 
vyks vaišės. 

RENGINIAI
Spalio 1 d. 3 v. popiet So. Bos

tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Laisvės Varpo rudens kon
certas.

Spalio 8 d. 3 vai. popiet Lietu
vių Kluo trečio aukšto salėje H. 
Nagio poezijos rečitalis. Gintarų 
paroda. Rengia LTI skyriaus val
dyba.

Spalio 28 d. 7 v.v. Maironio 
Parke Shrewsbury, prie Wor- 
cesterio, Lietuvos Šaulių S-gos 
70 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų rinktinė.

Lapkričio 11d. 6:30 v. v. Balfo 
72 skyriaus pobūvis Sandaros 
salėje, Brocktone.

Lapkričio 26 d., So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjimas. 
Rengia LKVS-gos Ramovės Bo
stono skyrius.

Gruodžio 3 d. rankdarbių 
mugė. Rengia Bostono LTI sky
riaus tautodailininkai.

1990 balandžio 22 d. Lantana 
restorane Randolphe metinis 
Sv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas.

1990 gegužės 6 d. Brocktone 
kun. Alberto Abračinsko kuni
gystės 50 metų sukakties minėji
mas.

šaukė ir mėtė gėlėmis daugiau 
kaip 17 minučių! įteikė daugiau 
kaip tūkstantį rožių ir visą sceną 
apklojo gėlėmis.

Anot jos “Aš niekuomet nebu
vau tokia laiminga, kaip dabar. 
Aš dainavau Metropolitan ope
roje, New Yorke, Toronto ope
roje, Kanadoje, Chicago lietuvių 
operoje, bet niekur neradau tiek 
pagarlx>s ir niekur nesuteikė 
man tiek džiaugsmo, kiek Lietu
voje. Ten aš pajutau tikrą lietu
višką šilumą ir mano tautiečių 
lietuvių meilę ir nuoširdumą. Aš 
gi čia tik...pirmą kartą.

“įteikiant man gėles, stovė
jau, stovėjau scenoje, kaip ap
stulbusi ir verkiau, negalėjau pa
judėti. Atsipeikėjus supratau, 
kokie mano tautiečiai geri ir 
nuoširdūs. Džiaugiausi, kad pa
tekau į savo — lietuviškus na
mus. Ten nėra jokio pavydo. 
Operos solistės pritaikė man 
drabužius, aprengė, kur reikėjo 
— pataisė ir visur rodė nepapra
stą nuoširdumą. Operoms diri
gavo Viktoras Viržonis ir Alek
sa”.

Marytei sumokėjo gana gerą 
honorarą, bet kas iš to, jei 
leidžia į Ameriką įsivežti 
tik...200.00 dol., o kitus rublius 
turi prapirkti tenai. Ir taip žmo
gus turi pirkti ką reikia ar ko ne
reikia, arba rublius išmesti.

Marytė matė, kai Vilniuje vai
kų būrys (gal 60) žygiavo Gedi
mino gatve Vilniuje su plakatais 
“Okupantai lauk”. Dainavo 
kažkokias daineles. Policija ne
trukdė ir nedraudė.

Lietuvos muzikologijos vado
vybė (gal Tėviškės draugija) pa
geidauja Marytę angažuoti atei
nančiam sezonui, pradedant 
kovo mėnesiu. Ten ji dainuotų 
su Virgilijum Noreika operose 
Otelio, Madama Butterfly ir 
operetėje Linksmoji Našlė. Gai
das ji jau parsivežė, bet dar 
neapsisprendė ir atsakymo ne
davė, nes reikia susitvarkyti su 
šeimos reikalais. Vis dėl to ji 
dirbs Toronto operoje, turi vyrą 
Petrą Bildą, namus Kanadoje ir 
turi mažą dukrelę Vilutę, kuri 
kalba tik lietuviškai ir dar reika
linga globos.

Marytė norėtų Lietuvoje in 
pasilikti gyventi, jeigu Lietuva 
būtų nepriklausoma, ir, anot jos, 
pasisupti lietuviškame hamake.

Marytė persivežė ir kelis teat
rų plakatus, kurie buvo iškabinti 
prieš spektaklius. Tai kaž kas ne
paprasto, Kultūrinių replikų ne
pagailėta.

Dabar, kas davė pradžią Ma
rytei dainuoti? Močiutė Veroni- ! 
ka Ivanauskienė buvo gera daini- * 
ninkė — dzūkė ir mokėjo daug ’■ 
dainų, mama Verutė ir visos te- ; 
tos dzūkės — Dainavos šalies • 
dukros. Visuose subuvimuose ; 
tik dainuodavo. Gi tėvas dr. Bi- ; 
zinkauskas, nors nėra muzikas, I 
tik profesorius, bet moka daug ; 
dainų ir skambina pianinu, daug ! 
kartų akomponavęs Marytės ; 
koncertuose. Kai buvo gyvas ; 
komp.Julius Gaidelis, Marytė ! 
ėmė iš jo piano pamokas. Gaide- ; 
lis buvo labai kuklus. Kartą jis 
paklausė Mary tę ar ji negalinti 
dainuoti. Marytė, kad ir parau- • 
donavusi, padainavo. Gaidelis 
patarėjai daugiau dainuoti. Gai
delis man sakė: “Aš turiu 35 mo
kinius, tai kad nors vienas būtų 
linkęs į muziką Turiu chorą, bet 
aš norėčiau girdėti jauną-švarų 
balselį Ir pagaliau jis buvo lai
mingas, kai Marytė jau reiškėsi 
dainavime ir studijavo konserva
torijoje.

Vokiečių filosofas Goethe pa
sakė. kad “talentas yra gimęs ir 
jo niekas negali atimti, o taip pat 
jokia mokykla jo negali įdiegti, 
jei žmogus jo neturi”.

Vilniaus operos išleistoje 
brošiūroje pareikšta: “Marytė 
Bizinkauskaitė-Bildienė par
važiavo namo

V. Senūta
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Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradeda šį šeš
tadienį, rugsėjo 9, Holy Child 
Jesus mokyklos patalpose, kam
pas 86 Avė ir 111 St., Richmond 
Hill, N.Y. įėjimas iš 111 St. 

: Veiks visi skyriai, vaikų darželis, 
į kurį vaikai priimami nuo 4 
metų. Taip pat veiks ir suaugu
sių klasė, kur galės mokytis vy
resnieji, kuriems rūpi lietuvių 
kalbia. Mokyklos vedėjas yra 
energingas Pranas Gvildys. Jis 
pasirūpino ir skelbimu, kuris de
damas šiame numeryje. Visi 
kviečiami atsiliepti į kvietimą. 
Tegu kuo daugiau jaunimo susi
renka į šią lituanistinę mokyklą.

Šaulių kultūrinė savaitė vyko 
šį savaitgalį Kennebunkport, 
Maine, pranciškonų vasarvietė
je. Neteko girdėti, kad būtų kas 
dalyvavę iš New Yorko apylin
kės.

Kun. Vytauto Palubinsko su
tikimo ir pagerbimo pietūs ren
giami rugsėjo 10, tuoj po sumos, 
Apreiškimo parapijos didžiojoje 
salėje. Iš anksto galima užsire
gistruoti pas Vytautą Vaičiulį — 
718 441 - 5689.

Vilniaus radijo programa, 
skirta užsienio lietuviams, vėl 
pakeitė savo bangas. 6 v.v. pro
grama transliuojama anglų kal
ba, o 8 v.v. lietuvių kalba. Tiks
lus bangų ilgis bus paskelbtas ki
tame nr.

M. Saukienė iš Brooklyn, 
N.Y.,daug metų remia Darbi
ninką . Atnaujindama prenume
ratą, pridėjo 45 dol. auką. 
Padėka spaudos rėmėjai.

Alf. Tumas iš Newbury Park, 
Calif., nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, apmokėjo prenumera
tos mokestį pirmyn, pridėdamas 
40 dol. auką. Ačiū už paramą.

KVIEČIAME NEPAMIRŠTI 
LIETUVIŲ KALBOS

MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA

pamokas pradeda rugsėjo 9, šeštadienį, Holy Child Jesus 
mokykloje, 86 Avė. Ir 111 St., Rlchmond Kili,. N. Y. (įėjimas 
Iš 111 St.)

REGISTRACIJA 9 V. RYTO

Į darželį vaikai priimami nuo 4 metų amžiaus.

Vaikų klasė Ir suaugusiems, kurie nori išmokti lietuviškai.

INFORMACIJOS REIKALAIS skambinti mokyklos vedėjui 
Pranui Gvildžiui: vakare — 718 356 - 7871, darbo metu — 
212 839 - 2722.

Petrė ir Vincas Dubauskai, 
gyv. Woodhaven, N.Y., rugpjū
čio 27 d., sekmadienį, giminių 
ir artimų bičiulių tarpe paminėjo 
savo vedybinio gyvenimo 60-ties 
metų sukaktį. Pranciškonų ko
plyčioje Brooklyne 11 vai. su
kaktuvių intencija buvo mišios, 
kurias aukojo Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Jis pasakė tai 
retai progai pritaikintą gražų pa
mokslą ir suteikė vedybinio gy
venimo palaiminimą,. Gražias 
vaišes suruošė duktė ir žentas 
Aldona ir Vytas Katinai savo re
zidencijoje Richmond Hill, N.Y. 
Vaišių metu susirinkusieji su
kaktuvininkus sveikino, sugie
dojo ilgiausių metų, o sukaktuvi
ninkai parodė savo vestuvinių 
nuotraukų, darytų Lietuvoje 
prieš 60 metų. V. ir P. Dubau
skai užaugino tris dukteris: Va
lentiną Grybienę, Aldoną Kati- 
nienę, Nijolę Setikienę ir vieną 
sūnų Algirdą, turi 10 anūkų.

Tautos šventė ir kun. V. Palu
binsko priėmimas šiemet bus 
švenčiama rugsėjo 10, Apreiški
mo parapijos viršutinėje salėje. 
Bus užsakyti valgiai, bilietai po 
10 dol. asmeniui. Rezervacijas 
užsakyti iki rugsėjo 4 pas V. 
Vaičiulį, telef. 718 441 - 5689.

V. A. Virbickas iš Danbury, 
CT, kelinti metai atnaujina pre
numeratą pridėdamas didesnę 
Darbininkui paramą. Ačiū už 50 
dol. čekį.

Z. Dičpinigaitis iš Woodha- 
ven, N.Y., visada remia spaudą. 
Labai ačiū už dvigubą prenume
ratos mokestį ir 40 dol. auką.

Jonas Laitušis iš Union, N.J., 
atnaujino prenumeratą su 50 
dol. auka. Labai ačiū už daugely
je metų patirtą paramą.

Amerikos Lietuvių Kongresai 
šaukiami kas penkeri metai. Šis, 
vienuoliktas, kongresas įvyks 
š.m. spalio 21 - 22 Los Angeles, 
Galif., Amerikos Lietuvių Tary
tas penkiasdešimt metų sukak
ties išvakarėse. ALT-a įsikūrė 
1940 m. spalio mėn., Lietuvą

Saulius Galadauskas, ateiti
ninkų atstovas, atvyksta iš Lietu-, 
vos ir rugsėjo 8, šį penktadienį,' 
7:30 v.v. kalbės Kultūros Židiny
je. Šį pokalbį rengia New Yorko 
ateitininkai ir kviečia visuomenę 
atsilankyti.

Alto susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 12, antradienį, 7 v.v. 
Kultūros židinyje. Prašomi da
lyvauti Alto nariai ir taip pat or
ganizacijos prašomos atsiųsti 
savo atstovą.

“Lietuvos atsiminimų” radijo 
valanda, vadovaujama prof. J. 
Stuko, nuo spalio pradžios bus 
girdima nauju laiku. Šiuo metu 
ji girdima kiekvieną pirmadienį 
nuo 6 iki 7 v.v. 89.5 FM banga. 
Po trijų savaičių pertraukos Mu
šte of Lithuania vėl transliuoja
ma. Tikimasi, kad Seton Hali 
universiteto stotis lietuviškai 
progamai paskirs dvi valandas 
laiko.

Dr. Vaidotas Antanaitis, miš
kininkas, Kauno miesto deputa
tas, Marytės Salinskienės gimi
naitis, šiuo metu yra atskridęs į 
Kaliforniją, į Edvardo Anta
naičio dukters Wendy vestuves, 
kuri šio mėnesio 16 d. išteka už 
buvusio Apreiškimo parapijos 
vargonininko Viktoro Ralio. J 
šias vestuves iš New Yorko 
skrenda visas būrys svečių. Dr. 
Vaidoto Antanaičio nuotrauka su 
M. Salinskiene ir Edvardu Anta
naičiu buvo įdėta praeitame 
Darbininko numeryje.

Marius Jason-Jakulis ' iš 
Greenwich, Conn., atnaujino, 
prenumeratą, pridėdamas 40 
dol. auką Darbininkui. Admini
stracija dėkoja.

Elena Vizbarienė iš St. Peter-- 
sburg Beach, FL, visada dosniai1 
remia Darbininką. Labai ačiū už- 
atsiųstą 100 dol. spaudai paremti; 
ir mielą laišką su linkėjimais. į

Mary Yesukevich iš Hamden,, 
CT, prisiuntė dvigubą prenume-, 
ratos mokestį, pridėdama 40 dol.-< 
auką. Labai ačiū.

Jūsų pinigai į Lietuvą siunčia-, 
mi per banką į “dolerines” par-' 
duotuves: tinka Jūsų giminių ap
sipirkimui, automobiliams ir pa-i 
likimams tvarkyti. Muito nėra. 
Romas Pūkštys, Transpak, Telef. 
312 436- 7772, namų telef. 312 
430 - 4145.

Video, stereo, siuvamas maš • 
nas ir vaistus siunčiame į Lieti - 
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2655 West 69 St.; 
Chicago, 111. 60629. Darbo va
landos: 12-6v.v., kasdien, šešt.; 
10 - 4 v. Arba susitarus, tel. 312 
436 - 7772, namuose — 312 430 
- 4145.

okupavus Sovietų Sąjungai. Ta
da Amerikos lietuvių centrinės 
organizacijos tuoj įsteigė Lietu
vai Gelbėti Komitetą, kuris ir 
pradėjo varstyti JAV vyriausybės 
ir prezidentūros duris. Komite
tas vėliau pasivadino Amerikos 
Lietuvių Taryba. Šiuo metu 
ALT-ą sudaro šešiolikos organi
zacijų atstovai. Nenuleisdami 
rankų, tvirtai tikėdami Lietuvos 
laisve, pasitikėdami Amerikos 
vyriausybe ir kongresu, siekia 
vieno tikslo, kurį gražiai išreiškia 
XI-jo kongreso šūkis: “Visi vie
ningai siekinei nepriklausomybės 
Lietuvai”.

Todėl ALT-a visus kviečia į 
kongresą: visas organizacijas-jų 
atstovus ir narius, spaudos ir ra
dijo atstovus, visą patrijotišką 
lietuvių visuomenę. Yra pa
kviesti atstovai iš Lietuvos”.

Kongreso rengimo komite
tui vadovauja Antanas Mažeika; 
kiti nariai: 
Streikūnienė, 
Mažeikienė,
Maželis, Z. Brinkis, V. Dovydai
tis ir k.

Prašoma paremti kongresą fi
nansiškai — duoti sveikinimą — 
skelbimą įsigyti loterijos kny
gutę ar atsiųsti auką adresu: 
Amerikos Lietuvių Taryba, 2606 
West 63rd Street, Chicago, IL 
60629.

T. Dabšys, L.
S. Kvečas, L.
R. Šakienė, P.

P. Ąž.

Pagalbos sporto 
muziejui Lietuvoje

Neseniai gautas iš Lietuvos to
kio turinio laiškas:

Tautiečiai,
Kuriamam Lietuve;.- <repšlnio 

muziejui prašau pag bos kau
piant eksponatus iš lietuvių išei
vių sportinio gyvenimo. Muzie
jui reikalinga:

Archyvinė medžiaga, lietuvių 
komandų uniformos ir jų simbo
liai, įvairūs ženkliukai ir fotogra
fijos, jubiliejiniai medaliai ir mo
netos, įkalbėtos audio juostelės, 
knygos ir žurnalai apie išeivių 
sportą, skautų ženkliukai ir atri
butika, Lietuvos pašto ženklai, 
arba kitų valstybių ženklai, su
rišti su Olimpijada Lietuvoje ir 
kitais sporto įvykiais.

Taip pat prašau padėti gauti 
literatūros ir rock-operos tekstą 
apie mano brolį Romą Kalantą. 
Būsiu labai dėkingas už paramą.

Pasirašė Antanas Kalanta. Ad
resas: Kaunas, 233041, Partiza
nų 112-102, Lithuania. Telefo
nas: 77-28-66.

Galima pridėti komentarą, 
kad pas daugelį veteranų sporto 
darbuotojų glūdi visokia sporto 
įvykių medžiaga, kuri turbūt 
niekad nematys dienos šviesos. 
Siūlome atsiliepti į A. Kalantos 
prašymą ir nusiųsti jam bent tą 
medžiagą, kuri yra atliekama 
arba užmiršta ir nebenaudoja
ma. Mums tas nepadarys jokio 
nuostolio, o Lietuvoje padės su
sidaryti aiškesnį vaizdą apie 
išeivijos sporto, ypač krepšinio, 
pasiekimus. Mes galime visada 
jais didžiuotis, bet nepagailėki
me tuo pasididžiavimu pasida
linti su sporto mėgėjais ir Lietu
voje.

Alg. Š.
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Kazimieras Matuzas, fil- 
rhavęs 1939 metų pasaulinę pa
rodą ir toje parodoje vykusią lie
tuvių dieną, redakcijai atsiuntė 
pranešimą, kur bus rodomas fil
mas apie tą parodą “VVorld ofTo- 
morrow”. Tai yra apžvalginis fil
mas apie tų metų parodą. Filme 
panaudota daug K. Matuzo fil
mavimo, daug kartu minima 
Lietuva. Paroda buvo lygiai 
prieš 50 metų, todėl visa eilė 
televizijos stočių savo progra- 
mon įtraukė šio filmo demonst
ravimą.

Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Brooklyne, NY, 
Lietuvių Kultūros Centre — Židinyje 
Rengiama pirmą kartą JAV tokiu plačiu mastu

LIETUVOS MENININKŲ 
TAPYBOS IR GRAFIKOS PARODA

ATGIMUSI LIETUVA"

Dabar Lietuvoje vyksta istoriniai pasikeitimai. Tauta 
nusimeta komunistines dogmas. Kūrybinis meninin
kų potencialas ryškiai Ir talentingai atspindi šluos dra
matiškus įvykius. Lietuva bunda. Vairuojanti Intelek
tualinė įėga — SĄJŪDIS.

Parodoje matysite tų pasikeitimų atspindžius — 
laisvus, nutolusius nuo jėga keletą dešimtmečių bru
kamo “socialistinio realizmo" kūrinius.

Todėl neatsitiktinai 20 procentų parodos pelno 
skiriama SĄJŪDŽIUI.

Deramai prisidėti prie šio renginio — kiekvieno 
lietuvio patrioto pareiga.

Kviečiame plačiai dalyvauti aplinkinių valstijų 
meno gerbėjus.

Paroda atidaroma rugsėjo 23 d. šeštadienį 7 v.v. 
Parodą rengia J. SHOR INTERNATIONAL ANTKHJE 
INC.

tu
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Iš k. Raimundas Kazlauskas, jo dukra — naujoji gydytoja dr. 
Melanie Kazlauskaitė, sesuo Caroline ir motina Florence.

MELANIE KAZLAUSKAITĖ 
- MEDICINOS GYDYTOJA

Šį pavasarį Raimundo ir Flo
rencijos Kazlų vyresnioji dukra 
Melanie baigė biologijos ir me
dicinos studijas medicinos dak
tarės laipsniu. Ji studijavo bio
logiją Rennselaer Politechnikos

Parsiduoda namas Brookly
ne, Canarsie sekcijoje, turįs 6 
kambarius ir rūsį. Du įėjimai 
priekyje ir iš galo. Kaina 
140,000. Skambinti 718 - 346 
- 5000 tarp 8:30 ryto ir 5:00 vaka
ro.

Kolodny & Kolodny; Virginija 
Kolodny, lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 
905, New York, N.Y. 10007. Tel. 
212 349 - 7771. Nelaimių ir sA- 
sidūrimų atvejai, namų pardėVi- 
mas, testamentai, išnuomavi
mai, kondominijumų reikalai.

Ieškomas kambarys su pato
gumais Richmond Hill ar Wood- 
haveno apylinkėje. Skambinti 
darbo metu 718 846 - 5900, vaka
rais 718 849 - 1631.

ATTENTION - GOVERN
MENT SEIZED VEHICLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Guide. 1-602-838-8885. Ext. A 
6057.

ATTENTION - GOVERN
MENT HOMES from $1 (U-re- 
pair). Delinquent tax property . 
Reposessions. Call 1-602-838- 
8885. Ext. G H 6057.

ATTENTION - HIRING! 
Government jobs — your area. 
$17,840 —$69,485. Call 1-602- 
838 - 8885. Ext. R 6057.

Institute ir medicinų — Albany 
Medical College. Paskutiniai
siais metais ji priklausė prie Alfa- 
Omega - Alfa medikų garbės kor
poracijos.

Naujoji daktarė visą laiką labai 
gerai mokėsi: ji baigė pirmąja 
mokine Amerikos kankinių pra
džios mokyklą, ir laimėjo dvi sti
pendijas studijuoti St. Francis 
Prep vidurinėj mokykloj. Čia ji 
tapo mokyklos laikraščio vyr. re
daktore, o taip pat priklausė prie 
mokyklos plaukimo komandos. 
Sis faktas leido jai pasireikšti ir 
Lietuvių Olimpijadoje Australi
joje, kur ji buvoNew Yorko Lie
tuvių Atletų Klubo atstovė. 
Prieš porą vasarų, dirbdama Ro- 
swell Memorial Park Institute, 
Buffalo, New York, ji atliko imu
nologijos projektą, užkurį gavo 
garsiąją Westinghouse stipendi
ją. Jį taip pat tapo National Merit 
Scholar, ir buvo priimta Harvar
do, Yale ir Princetono universi
tetuose.

Šiandien jaunoji gydytoja at
lieka praktiką Albany Medical 
Center, Albany, N. Y. ir ateina
nčiais metais specializuosis op- 
thalmologijoje Manbattano akių, 
ausų ir gerklės ligoninėje.

Naujosios daktarės tėvas Rai
mundas, lietuviams geriausiai 
pažįstamas kaipo Apreiškimo pa
rapijos choro pirmininkas, moti
na Florence, sesutė Caroline ir 
močiutė Margarita Karvelienė, 
kartu su draugais, giminėmis ir 
pažįstamais linki jaunai gydyto
jai tolimesnės sėkmės ir laimės.

“FLEA M AR K ET’
o 9-10 d. Kultūros Židinyje 
) vai. ryto Iki 5 vai. vakaro

Didelis pasirinkimas jvalrių reikmenų, naujų ir mažai vartotų drabužių, baldų, 
indų, įrankių, žaislų, knygų ir Lt.

Abi dienas bus lietuviškų valgių pietūs, šalti gėrimai, kava ir pyragas.

Kviečiame atsilankyti Ir atsivesti savo kaimynus j lietuviškę “blusų turgų“.

Rengia: N.Y. Lietuvių Atletų Klubas 
Pelnas: sportininkų kelionei į 1991 m. 

žaidynes Lietuvoje.


