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Savaitės 
įvykiai

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad rugsėjo 5 Ignali
nos branduolinės energijos stoty 
buvo užsidegę kontrolės laidai, 
bet automatiniai saugumo įren
gimai gaisrą tuoj užgesino. 
Žmonės dėlto nenukentėjo, ir 
radioaktyvių medžiagų nebuvo 
paleista į aplinką. Sovietinės 
Lietuvos ministerių kabinetas ta 
proga įsakė sustabdyti Ignalinoj 
trečiojo reaktoriaus statybą.

Graikija oficialiai painforma
vo JAV, kad ji uždarys ten vieną 
JAV bazę. JAV dėlto neribotam 
laikui nutraukė tolimesnius pasi
tarimus. Veikianti sutartis dėl 
bazių pasibaigia gruodžio 31. 
Graikija reikalauja, kad už bazes 
JAV užtikrintų Graikijos saugu
mą prieš galimą užpuolimą iš 
Turkijos ir paremtų Graikijos 
reikalavimus dėl ginčijamų salų ' 
priklausomybės.

Irakas, pasiekęs paliaubas su 
Iranu, savo karinį smūgį nuk
reipė prieš Irake gyvenančius 
kurdus, kurie jau nuo seno kovo
ja už didesnę autonomiją. Apie 
70, (XX) kurdų pabėgo į Turkiją, 
bet Irako kariai pasiekė Turkijos 
sieną ir ją uždarė.

Lenkijos vyriausybė pažadėjo 
tartis su nelegalios' solidarumo 
unijos vadu Lech VValensa, jei 
jis sustabdytų vykstančius darbi
ninkų streikus. Walensai pavyko 
įtikinti streikuojančius darbinin
kus streikus nutraukti.

Kanados parlamentas patvir
tino su JAV sudarytą prekybos 
sutartį.

JAV yra nusistačiusios nepasi
rašyti su Sov. S-ga jokios ginklų 
kontrolės sutarties, kol ji nesu
tiks išmontuoti prie Krasnojar
sko statydinamos milžiniškos ra
daro stoties.

Čilės prezidentas gen. Augu
sto Pinocchet leido iš tremties 
grįžti buv. prezidento Salvador 
Allende šeimos nariam.

Afganistano partizanai rake
tom apšaudė sostinę Kabulą ir 
prie jos esantį aerodromą, iš
sprogdindami ginklų sandėlį ir 
sunaikindami eilę sovietų lėktu
vų. Afganistano karo lėktuvai 
dėlto giliai įsiveržė į Pakistaną ir 
apšaudė kaimus.

Sov. S-gos Geodezijos ir kar
tografijos viršininkas Victor 
Jaščenko pripažino, kad pagal 
slaptosios policijos įsakymą so
vietų žemėlapiai ir planai buvo 
nuolat klastojami: miestai, upės 
ir net miestų gatvės buvo paro
domi ne tose vietose, kur iš tik
rųjų buvo.

Pakistanas areštavo 9 asme
nis, įtariamus įsivėlusius į lėktu
vo katastrofą, kurios metu žuvo 
krašto prezidentas Zia ul-Haq.

Kanados parlamentas priėmė 
ir min. pirmininkas Brian Mul- 
roney pasirašė įstatymą, pagal-, 
kurį 260,000 kv. mylių sritis prie 
šiaurės ledinuotojo vandenyno 
buvo perleist 39,000 ten gyvena
nčių indėnų, eskimų ir mišrios 
kilmės žmonių nuosavybėn. 
Beto, jiem suteikiamos didelės 
teisės į dar 1.1 mil. kv. mylių 
turinčio žemės plote esančių 
žemės turtų naudojimą.

Izraelio Darbo partijos vadas 
ir užs. reik, ministeris Shirnon 
Pėrės, pradėdamas rinkiminę 
akciją, pareiškė, kad laimėjusi 
rinkimus jo partija nutrauksianti 
dabar Izraelio okupuotų arabų 
žemių, kurių gyventojų daugu
mą sudaro arabai, okupaciją.
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JUBILIEJUS IR
NEPRAŠYTI PADĖJĖJAI
Per Lietuvą vilnija Lietuvos 

Krikšto 600 metų sukakties iš
kilmės. Tai tęsis visus jubilieji
nius metus. Atskirose parapijose 
jos švenčiamos įvairiai, priklau
somai nuo to, kiek į jas širdies 
ir darbo įdeda parapijų vadovai 
ir patys tikintieji.

Pamaldos Vilniuje
Centrinis Jubiliejaus minėji

mas įvyko birželio 28 Vilniuje 
Šv. Petro ir Povilo bažnčioje Su
mos metu. Tuo pačiu laiku 
minėjimai vyko penkiose Vil
niaus bažnyčiose. Iškilmingoms 
pamaldoms Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje vadovavo arkivysku
pas Liudvikas Povilonis, Sv. Te
resės bažnyčioje —vyskupas Ro
mualdas Krikščiūnas ir Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas kun. 
Algirdas Gutauskas, Sv. Mikalo
jaus bažnyčioje — vyskupas Juli
jonas Steponavičius ir Panevėžio 
valdytojas kun. Kazimieras 
Dulksnys, Svč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje — vy
skupas Juozapas Preikšas. Dvie
jose Vilniaus bažnyčiose — Šv. 
Dvasios, kur vadovavo vyskupas 
Vladislovas Michelevičius ir Sv. 
Rapolo — vyskupas Vincentas 
Sladkevičius — iškilmingos jubi
liejinės pamaldos buvo laikomos 
lenkiškai.

Jubiliejaus iškilmėse dalyvavo 
atvykę svečiai: Rygos vyskupas, 
Provoslavų ir Protestantų 
Bažnyčių atstovai.

Iš valdžios pusės pamaldose 
daly vavo Sąjungos ir respubli
kos įgaliotiniai Charčevas ir P. 
Anilionis.

Pamaldų metu tikintiesiems 
buvo perskaitytas Lietuvos vy
skupų ir vyskupijų valdytojų ga- 
nytojinis laiškas, specialiai skir
tas šiai iškilmei, raginantis “Iš
mokti vadovautis ir gyventi gyva 
krikščioniška dvasia — Švento
sios Dvasios malone ir dovano
mis.”

Bene šilčiausiai, dvasiškai pa
kilioje nuotaikoje minėjimas 
praėjo Šv. Mikalojaus bažnyčio
je. Tikintieji labai šiltai ir 
nuoširdžiai sutiko savo ganytoją 
vyskupą Julijoną Steponavičių,
kuriam jau 26 metai neleidžiama 
grįžti į Vilnių.

Didieji darbininkai
Nepaisydamas valdiškų be

dievių reikalavimo iškilmių 
metu pasakyti tik vieną pamok
slą — perskaityti ganytojinį vy
skupų laišką, —vyskupas J. Ste
ponavičius į gausiai susirinku
sius tikinčiuosius prabilo betar
piškai nuo altoriaus.

Savo pamoksle jis jautriai 
apžvelgė šešių šimtmečių katali
kų Bažnyčios kelią mūsų 
Tėvynėje, suklupimus ir pri
sikėlimus, kuriuos patyrė 
Bažnyčia ir tauta. Ryškiausias 
vaidmuo atiteko nenuilstan- 
tiems pjūties darbininkams, 
tiems dvasios galiūnams ir 
neužgesinamiems šviesuoliams, 
kurie savo pavyzdžiu ir darbais 
įrodė ne tik savo tautai, bet ir 
pasauliui, kad Bažnyčia —tvi
rčiausia uola, nepasiduodanti jo
kiems pragaro gundymams ir 
puolimams.
Tai šv. Kazimieras, palaiminta

sis Mykolas Giedraitis, palai
mintasis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis, Mažvydas, Poška, 
Sirvydas, Bretkūnas, Valančius,

Baranauskas, Maironis, Vaiž
gantas, Jakštas ir daugybė kitų.

Ne baimė, bet drąsa
Kiekvienas sunkus Bažnyčiai 

laikotarpis, nepelnyti praradi
mai ir kančios taip pat ir šiandie
ninis valstybinis ateizmas, Die
vo malonei veikiant, pagimdo ir 
iškelia naujus tikėjimo gynėjus 
ir net kankinius. Ne baimė ir iš
sižadėjimas* o drąsa ir ištiki
mybė turi lydėti tuos, kam bran
gus mūsų tikėjimas, kam Kristus 
— tvirčiausia Atrama ir Gelbėto
jas — kalbėjo vyskupas J. Stepo
navičius.

Tauta atnaujino krikšto 
įžadus

Bažnyčiose visuotinės maldos 
metu iškilmingus pasižadėjimus 
ir padėkos žodžius Aukščiausia
jam išreiškė vaikai, jaunimas, 
jaunavedžiai, šeimų tėvai, klieri
kai ir kunigai. Į bendrus malda
vimus įsijungė ir daugiatūkstan
tinė tikinčiųjų minia, užpildžiusi 
bažnyčias, šventorius, o prie kai 
kurių bažnyčių ir gatves bei aikš
tes.

Vyskupams vadovaujant, tau
ta atnaujino Krikšto įžadus, buvo 
pašventintas Lietuvos Krikšto 
Jubiliejui skirtas medalis.

Pasibaigus iškilmėms, iš
lydėję savo ganytojus, tikintieji 
susirinkę iš įvairių Lietuvos (nukelta į 2 psl.)

Rugpjūčio 23 demonstracijos Vingio Parke Vilniuje.

RUGSĖJO 28 D. MITINGUOS 
VILNIUJE IR KRETINGOJE

(New Yorkas, 1988 rugsėjo 8. 
LIC) Antanas Terleckas pranešė 
Lietuvių Informacijos Centrui, 
kad Lietuvos Laisvės Lyga 
rugsėjo 28 d., 18 vai., ruošia mi
tingą Vilniaus Gedimino aikštėje 
paminiti "tą dieną 1939 m. kai 
Hitleris atidavė Lietuvą Stali
nui”.

Tą pačią dieną, 18 vai., Kre
tingoje pramatomas mitingas, 
kurį organizuoja trys kretin- 
giečiai. Po jų viešu pareiškimu 
pasirašė daugelis kitų, kurie yra 
kviečiami į prokuratūrą bei mili
ciją, gąsdinami ir priverčiami 
šių planų atsisakyti. Pasak Ter
lecko, "rajonuose staliniečiai 
dar turi labai didelę galią,” kaip 
liudija rajoninio laikraščio Švy
turio piktas straipsnis prieš 
rugpjūčio 23 d. mitingo daly
vius . Pateikiame kretingiečių pa
reiškimą šiuo klausimu. 

kampelių, skirstosi, nešdami 
savo širdyje atnaujintąjį Credo, 
viltį, kad Dievas ir toliau laimina 
ir globos Lietuvos Bažnyčią šian
dieninėj totalinėj ateizacijoj.

Visur kišosi bedieviška 
valdžia

Ruošiantis pagrindinėms 600 
m. Lietuvos Krikšto Jubiliejaus 
iškilmėms, ordinarai ir jubilie
jaus iškilmių komisija buvo nuo
lat verčiami konsultuotis visais 
organizaciniais klausimais (net ir 
grynai bažnytiniais — kiek sakyti 
pamokslų ir pan.) su atitinkamais 
valdžios pareigūnais, konkrečiai 
su RRT įgaliotinio Petro Anilio- 
nio kontora, ir gauti iš jos leidi
mus net ir mažiausiam kru
stelėjimui.

Pats įgaliotinis ir į jį panašūs 
nepraleido, kad ir mažiausios 
progos — susitikimų su vysku
pais, kunigais ar tikinčiaisiais 
metu, spaudoje ir televizijoje — 
trimituoti apie valdžios begalinį 
norą ir dideles pastangas padėti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai pa
siruošti šiai neeilinei iškilmei, 
kad ji praeitų kiek galima 
sklandžiau ir iškilmingiau.

Spauda atyčiojasi Iš 
katalikų

Tarumpai prisiminkime kele-

Kretingos miesto darbo žmo
nių deputatų tarybos vykdo
majam komitetui.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
manome, kad š.m. rugpjūčio 30 
d. Švyturyje paskelbtas straip
snis dėl satfibūrio miesto centre 
siekė dviejų tikslų: 1) Moraliai 
paremti staliniečius, kurie dėl 
TSKP generalinio sekretoriaus 
reformų yra pasimetę, 2) įbau
ginti buvusio ir būsimų mitingų 
stalinizmui ir hitlerizmui pa
smerkti organizatorius.

Minėtas stagnacijos laikus pri
menantis straipsnis parodė 
mums, kad vykdomojo komiteto 
darbuotojąi: 1) Neskaito tary
binės spaudos, 2) Bijo kartu su 
Gorbachevu, Yakovlevu ir kitais 
Politbiuro nariais žengti nurody
tų persitvarkymo, naujo politi
nio mastymo, keliu, 3) Serga tau
tinio nihilizmo bei kosmopoliti
zmo liga.

Jeigu Jūs būtumėte perskaitę

(Vilnius, rugpjūčio 25, LIC) 
Lietuvių Informacijos Centrą 
telefonu painformavo keli Lietu
vos gyventojai apie masinį 
rugpjūčio 23 d. mitingų Vilniaus 
Vingo parke. Pateikiame Vytau
to Bogušio, Povilo Pečeliūno ir

Persitvarkymo Sąjūdžio iniciaty
vinės grupės narys Vytautas 
Landsbergis paskelbė, kad yra 
ruošiamas mitingas Vingio par
ke, o pirmadienį, rugpjūčio 22 
d., Vilniaus laikraštis “Vakarinės 
Naujienos” atspausdino trumpą 
žinutę tam mitingui duotą Vii-, 
niaus miesto vykdomojo komite
to leidimą.

Minėjimas Vingio parke pa
ruoštas Molotovo-Ribbentropo—~ v.v. sudainuojant “Lfe- 
pakto pasirašymo 49 m. suka
kčiai paminėti.

Vienas iš dalyvių Vytautas Bo
gušis, taip pat pranešė, kad šios 
sukakties minėjimas Kaune su
traukė 50,000 žmonių, o Kretin
goj ir Šiauliuose — tūkstantines 
minias.

Liepos 9 į Vingio parką susi
rinko 100,000 žmonių, kaip tuo
met pranešė TASSas. Anot Bo
gušio, liepos 9 d. demonstracijo
je Vingio parko slėnis nebuvo 
užtvindytas, o rugpjūčio 23 jis 
jau buvo “pilnai užtvindytas”. 
Kitas dalyvis, Povilas Pečeliūnas 
irgi teigė, kad buvo nemažiau 
200,000, nors kai kurie dalyva
vusieji manė, jog galėjo būti iki 
300,000.

Manoma, kad rugpjūčio 23 d. 
mitingas pritraukė tiek žmonių, 
nes Persitvarkymo Sąjūdis gavo 
leidimą mitingo vietą ir laiką iš 
anksto paskelbti.

Kai Sąjūdis davė prašymą CK 
ir Vilniaus vykdomajam komite
tui mįtinguoti Gedimino ai
kštėje, valdžia sąlyginiai suti
ko... jei mitingas bus perkeltas 
iš aikštės į Vingio parką. Bet

Antano Terlecko įspūdžius, ku
rie pateko ir į pasaulinę spaudą.

-o-
Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdžio suruoštame masiniame 
mitinge rugpjūčio 23 Vilniaus 
Vingio parke susirinko 200,000 
žmonių, telefonu patvirtino try s 
ten dalyvavusieji atskiruose po
kalbiuose su Lietuvių Informaci
jos Centru. Mitingas buvo su- 

lietuvių tarybinėje spaudoje pa
skelbtą Sąjūdžio surengtų mitin
gų oratorių kalbas, nevadin
tumėte kretingiškių susirinkimo 
dalyvių minčių šūkauliojimais, 
rėkavimais, už kuriuos reikia so
dinti į kalėjimą arba bausti pini
ginėmis baudomis. Priekaištau
jate, kad mes savo skelbimus kli
javome ant stulpų, tvorų, plati
nome bažnyčiose. Lygiai taip pat 
elgėsi Sąjūdis iki jiems neleidote 
apie savo renginį prabilti per 
televiziją, informoti tautą per 
spaudą. Tačiau net Tiesa nedrįso 
jų dergti, apsiribojo vien nu
tylėjimu.

Ar neatrodo Jums, kad gerokai 
persistengėte? Drįstame apkal
tinti Jus abejingumu savo tautai, 
jos istorinei tragedijai, l>egalo 
sunkiai dabarčiai. Ar nepagalvo
jate, kad ir Jums gali tekti atgai
lauti kaip Juozapui Baltušiui. Ir 
į jį panašiems? Bent girdėjote 
apie jo “išpažintį” Vakarinėse 
Naujienose, nr. 125. Mokytojas 
Antanas Vaitkevičius Nr. 197 
prikišo Baltušiui, kad nė vienas 
iš jo kolegų rašytojų nesugebėjo 
pademonstruoti prieš visą pa
saulį, jog nesutinka su Stalino te-

Sąjūdis grąsino šį reikalavimą at
mesti, jei nebus leidžiama Lie
tuvos gyventojams pranešti apie
mitingą per masines informaci
jos priemones. Šeštadienį 
rugpjūčio 20 per Vilniaus televi
zijos ‘Panoramą” programą, 

tuva brangi”. Į parką suplaukė 
žmonės su gausybe trispalvių, 
ant kurių buvo pririšti juodi ka
spinai. Šį kartą norint išlaikyti 
rimties, gedulo toną, plakatų ne
buvo. Tačiau, kai buvo kalbama 
apie Molotovo-Ribbentropo 
pakto slaptus protokolus ar apie 
stalinistinius susidorojimus, mi
nia šaukė “Gėda, gėda, gėda”. 
Milicijos nesimatė. Tvarką pa
laikė Persitvarkymo Sąjūdžio na
riai, kurie dėvėjo žalius raikščius 
su geltonais Gedimino stulpais 
ir juodais kaspinais.

Programai vadovavo ankščiau 
minėtas muzikologas V. Land
sbergis. Buvo bent septyniolika 
kalbėtojų. Pasak Bogušio, jie 
kalbėjo šia tvarka: Landsbergis, 
poetas Justinas Marcinkevičius, 
akademikas Buračas, Lietuvos 
KP CK sekretorius Lionginas 
Šepetys, aktorius Ramūnas Abu- 
kevičius, kun. Edmundas At
kočiūnas, istorikas Rudis, filoso
fas ir Sąjūdžio vadovas Arvydas 
Juozaitis,, istorikas Liudas Tru
ska, kompartijos atstovas einąs 
“užsienio reikalų ministro” pa
reigas Vladislovas Mikučiauskas, 
poetas Sigitas Geda, kompozito
rius Julius Juzeliūnas, rašytojas 
Kazys Saja, filmų režisierius 
Arūnas Zebriūnas, poetas Jonas 
Kalinausks, rašytojas Vytautas 
Petkevičius, rašytojas-vertėjas 
Virgilijus Čepaitis. Taipogi pu
blika per garsiakalbius išgirdo 
magnetofoninį įrašą Juozo Ur
bšio, paskutinio nepriklausomos

(nukelta į 4 psl.)

roru ir nužmogėjimu. Mokytojas 
klausia Baltušį: kodėl baugu da
bar stoti akistaton su sąžine? 
Vaitkevičius samprotauja: stali
nizmo ideologija, pagrindinis 
kaltininkas, tad be lietuvių tarpi
ninkų net ir tokio proceso vykdy
mas (trėmimų — mūsų pastaba) 
būtų buvęs neįmanomas.

Žinoma, dėl Jūsų primetamų 
kaltinimų šiandien niekas mūsų
neištrems į Sibirą, neuždarys į 
kalėjimą 25 metams. Tačiau, 
pats tas straipsnis yra kriminali
nis nusikaltimas prieš lietuvių 
tautą. Tai akcentuojame todėl, 
kad kada nors nesiteisintumėte, 
jog nesuvokėte savo veiksmų 
prasmės.

Esate bailūs ir abejingi tau
tinėms lietuvių aspiracijoms nes 
poeto Sigito Gedo žodžiais, 
“užaugote šėtono paunksmėje”. 
Todėl negalvojame nusigręžti 
nuo Jūsų.

Mes rugsėjo 28 d. 18 valandą 
susirinksime į tą pačią miesto ai
kštę prisiminti, kad lygiai prieš 
49 metus Hitleris pasidavė Stali
no spaudimui perleisti jam nek
lusnią Lietuvą, kuri 1918 m. iš
siveržė iš Rusijos jungo.

Kviečiame Jus tą dieną atvykti 
į Tarybų aikštę, kartu su mumis 
protestuoti prieš aną dviejų gro
bikų sandėrį, kurio pasekmes 
jaučiame ir šiandien.

Bronius Poškus 
Sigitas Martišius 

Felicija Martišienė 
Kretinga
1988 m. rugsėjo 5 d.
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Dalis Vokietijos lietuvių pasitikusių kun. Alfonsą Svarinską 
Frankfurto aerodrome rugpjūčio 23. Iš k. Kęstutis Jokūbynas, 
vysk. dr. Antanas Deksnys, kun. Alfonsas Svarinskas ir Juozas 
Sabas. Nuotr. M. Šmitienės.

KUN. ALFONSAS SVARINSKAS 
JAU VAKARŲ VOKIETIJOJE
Lietuvos laisvės kovotojas Al

fonsas Svarinskas rugpjūčio 23 
atvyko į Vokietiją. Kun. A. Sva
rinskas yra Lietuvbos Helsinkio 
grupės narys ir Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų^komiteto 
steigėjas. Dėl savo veiklos jis tris 
kartus buvo įkalintas ir iš viso 21 
metus, t.y. trečdalį savo gyveni
mo, praleido sovietiniuose lage
riuose. Paskutinį kartą jis buvo 
nuteistas 1982 m. 7 metams dar
bo stovyklos ir 3 metams trem
ties.

Praeitais metais sužinota, kad 
kun. Svarinskas sunkiai susirgęs 
ir sutinka išvykti į užsienį gydy
tis. Kun. A. Bungos tarpininka
vimu didysis lietuvių draugas

Savaitės 
įvykiai

Sovietinės Armėnijos sostinėj 
Jerevane, nepaisant oficialaus 
draudimo, dešimtys tūkstančių 
gyventojų susirinko protestuoti 
prieš Maskvos sprendimą palikti 
Nagomo-Karabach sritį Azer
baidžanui. Pagal Vakarų kore
spondentų pranešimus Armėni
jos sąjūdis prijungti sritį prie Ar
mėnijos yra išplitęs ir virtęs po
litiniu sąjūdžiu, galinčiu privesti 
prie katastrofos su komunistų 
partija. Sąjūdžio paskelbtas ma
nifestas teigia, kad per rinktus 
atstovus, bus reikalaujama sritį 
prijungti prie Armėnijos ir grasi
nama civiliniu nepaklusnumu.

Izraelį sukrėtė ten išaiškinta 
nuo karinės tarnybos išsipirkimo 
afera, į kurią yra įsivėlę du pik. 
itn., du mjr., vienas kpt., vienas 
Itn. ir keli gydytojai.

JAV baigia susitarti su Sov. S- 
ga dėl vidurinių mokyklų stu
dentų pasikeitimo programos, 
pagal kurią apie 1991 m. numa
toma pasikeisti po 1500 studentų 
per metus.

Singapūro parlamento rinki
mus didele persvara laimėjo sritį 
valdžiusi partija.

Brazilijos parlamentas 
priėmė naują demokratinę kon
stituciją.

Maskvoj prasidėjo Brežnevo 
laikais buv. vidaus reik, ministe- 
rio pavaduotojo ir jo žento Juri 
M. Ciurbanov ir jo sėbrų kišinin- 
kavimo byla, kuri Vakarų žurna
listų yra laikoma visos Brežnevo 
eros byla.

Maskvoj 100 lazdom ginkluo
tų pusiau karinių policininkų 
išsklaidė Puškino aikštėje neofi
cialios Demokratinės unijos de
monstraciją “Raudonojo teroro 
70 m. sukaktuvėm paminėti.

Vengrijos min. pirmininkui 
Karoly Grosz nepavyko susitarti 
su Rumunijos prezidentu Noco- 
lae Ceausescu dėl ten gyvena
nčių vengrų teisių.

Sov. S-goj prie Kaspijos jūros 
esančio Aralo ežero vanduo jau 
daugelį metų yra naudojamas 
dirvom drėkinti. Dėlto jo van
dens lygis per 28 m. nukrito net 
40 pėdų.

Augsburgo vyskupas dr. Josef 
Stimpfle išsiuntė per Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriją išk
vietimą, tačiau ilgą laiką nebuvo 
gautas atsakymas. Š. m. liepos 
gale užsienio reikalų ministerija 
pranešė vyskupui Stimpfle, kad 
kun. Svarinskas rugpjūčio 23 
atskris į Frankfurtą.

Kun. Alfonsas Svarinskas atsk
rido su Lufthansa lėktuvu iš 
Maskvos 8.55 vai. vakaro. Prie 
lėktuvo jį pasitiko Europos lietu
vių vyskupas dr. Antanas Dek
snys, Vokietijos vyskupų delega
tas lietuvių katalikų sielovadai 
kun. Antanas Bunga. lietuvių di
sidentų užtarėjas austras vienuo
lis tėvas Jakob Foerg ir Vokieti
jos LB valdybos pirmininkas 
Juozas Sabas su žmona.

Praėjusį pro pasų kontrolę 
kun. Svarinską pasitiko apie 40 
lietuvių ir kitataučių plojimu. 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai^ puolama 
apsirengę tautiniais drabužiais ' ” '
įteikė jam puokštę gėlių — 21 
rožę, 1 rožę už kiekvienus metus 
kalėjime.

Kun. Alfonsas Svarinskas susi
rinkusiems aiškino, kad jis čia at
vyko kovoti, o ne gerai pavalgyti. 
Jeigu jis negalės čia kovoti, o tik 
gerai pavalgyti, tai jis geriau grįš 
į Lietuvą. Toliau jis pasakojo 
apie naujausius įvykius Lietuvo
je. Kalbėjo apie bado streiką Vil
niuje, kurį du žmonės pradėjo, 
o dabar jau 17 badauja, kad būtų 
paleisti sąžinės kaliniai, Apie 150 
žmonių badaujančius prižiūri. 
Paaiškino Lietuvoj ruošiamas 
protesto akcijas prieš Molotovo- 
Ribbentropo paktą, jo 49 metų 
sukakties proga ir apie persitvar
kymo sąjūdį, kurį jis išgyrė. Jo 
žodžiais šie persitvarkymo 
sąjūdžio dalyviai tęsia tą darbą, 
kurį pradėjo Lietuvos pogrindi
ninkai ir disidentai.

Kad Lietuvoj daug kas pasi
keitę, rodo ir jo išvykimas. Vil
niaus aerouoste jį galėjo išlydėti 
keletą šimtų lietuvių su Lietuvos 
trispalve ir himnu. Valdžia taip 
džiaugėsi jo išvykimu, kad nelei
do milicijai susirinkusios minios 
išvaikyti, o atvirkščiai — dar, 
davė salę, kurioje susirinkusius

Popiežiui Jonui Pauliui II ek- 
skomunikavus radikaliai konser
vatyvų arkivyskupą Marcei La- 
febvre, vis daugiau jo pasekėjų 
kunigų pareiškia ištikimybę po
piežiui.

Tarp JAV ir Nikaragvos iškilo 
ir diplomatinis karas: Nikaragva, 
siekdama, kad iš JAV išvarytam 
jos ambasadoriui Carlos Tumer- 
mann būtų vėl leista grįžti į tas 
pačias pareigas, atsisako išduoti 
vizas JAV paskirtiem naujiem di
plomatam į Nikaragvą.

Britanijos įtakingas Darbo 
unijų kongresas pašalino 
330,000 narių turinčią elektrikų 
uniją iš kongreso.

Bangladeše siaučią potvyniai 
apsėmė 75 proc. teritorijos. Nuo 
potvynio nukentėjusiem parem
ti Japonija paskyrė 13 mil. dol. 
ir JAV — 3.6 mil. dol. 

vaišino kava. Taip pat Maskvoje 
jį galėjo išlydėti 17 draugų su 
Lietuvos trispalve. Muitinė jo 
nekratė.

Po kun. A. Svarinsko kalbos 
visi sugiedojo “Lietuva brangi” 
ir išsiskirstė kelionei į Vasario 16 
gimnaziją, kur vyko pirmas 
priėmimas.

Kol visi susirinko į gimnazijos 
salę užkandžiams, atėjo 11 vai. 
vakaro. Pirmiausia buvo sugie
dota “Ilgiausių metų” kun. Al
fonsui Svarinskui. Po to jis papa
sakojo daugiau apie savo išvyki
mą.

Kai jis 1987 m. sunkiai su
sirgęs sutiko išvykti į užsienį gy
dytis ir buvo gavęs kvietimą iš 
Vokietijos, jis buvo parvežtas į 
Vilnių, bet vėl sugrąžintas į la
gerį, nes nesutiko pasirašyti raš
to, kad jis ateityje nepažeis įsta
tymų. Jis tokio rašto nepasirašė, 
nes tai būtų buvęs prisipažini
mas, kad jis praeityje nusikalto.

Tačiau liepos mėnesyje jį vi- 
stiek paleido ir jam nereikėjo 
nieko pasirašyti. Kadaagi vo
kiečiai dar nebuvo spėję sutvar
kyti jo dokumentus, tai jis dar 
turėjo laiko pabūti Lietuvoj ir at
sisveikinti su savo draugais ir bu
vusiais parapiečiais.

Kalbėjo ir apie gyvenimo sąly
gas lageryje ir apie jo sveikatos 
pablogėjimą. Tačiau grįžus į 
Lietuvą sveikata gerokai pasi
taisė, taip kad dabar visai neblo
gai jaučiasi.

Rugpjūčio 24 kun. Svarinskas 

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos 
atkelta iš 1 psl.)

tą valdžios tikintiesiems rodytų 
“pastangų padėti”. Pavartykime 
sovietinę spaudą. Šiais Jubilieji
niais metais kaip niekuomet 

puolama Katalikų, Bažnyčia, po
piežius, kunigai ir tikintieji, ne
varžomai tyčiojamasi iš Šve
nčiausių tikinčiojo žmogaus jau
smų. Perverskime vien birželio 
mėnesio periodiką. Ji mirgėte 
mirga ateistiniais straipsniais 
kaip:

“Tiesa” (13 d.) “Vatikanas ir 
paskutinės arkivyskupo Mišios”; 
“Tiesa” (4 d.) A. Balsys “Mistikos 
skraistę atskleidus”; “Tiesa” (7 
d.) “Keliauninkas iš Vatikano”; 
“Tiesa” (6 d.) Henrikas Jaškūnas 
“Negaliu tylėti”; “Literatūra ir 
menas” (13 d.) “Vadinant tikrai
siais vardais”; “Komjaunimo tie
sa” (18 d.) “Švelnusis inkvizi
torius”; “Komjaunimo tiesa” 
(19 d.) J. Stankaitis “Iš kur šven
tieji ir kam jie” ir 1.1, ir 1.1

Ir televizija niekina 
tikinčiuosius

Televizija... Prieš Jubiliejų ir 
ji, kiek sugebėdama stengėsi 
padėti. Laida sekė laidą. Į pagal
bą “Akiračiui” ir žurnalistui Stui- 
nai buvo pasitelkta serija nežinia 
kelintą kartą rodytų kino juostų: 
“Gylys”, “Devyni nuopolio ra
tai”, ‘ Kunigo naudą velniai gau
do” ir t.t.

Ir visų jų tikslas vienas ir tas 
pats — juodinti Bažnyčią, 
pašiepti tikinčiuosius arba, kaip 
sako P. Anilionis, padėti jubilie
jui.

Niekina Kryžių Kalnų
Lietuvos televizija organizavo 

vadinamuosius pokalbius su įvai
riais visuomenės atstovais. 
Derėtų suprasti: ten nebuvo ti
kinčiųjų.

Vieno tokio pokalbio metu 
svarbiausiu objektu tapo Kryžių 
kalnas. Laidos dalyviai kaip jau 
įprasta "vienbalsiai” piktinosi, 
“tamsuoliškumo ir kraštutinio fa
natizmo židiniu”, esą, katalikai 
savo kryžiais išniekinę pagoniš
kųjų protėvių laidojimo vietą, 
reikalavo sunaikinti patį kalną, 
darantį gėdą aukštos kultūros 
siekiančiam Šiaulių miestui, ir 
pan.

Apie kokią kultūrą kall>ėti, kai 
piktos rankos jau ne kartą kilo 

kartu su vysk. drTA. Deksniu ir 
5^Jcftais kunigais aukojo pirmą
sias mišias vakaruose. Po to jis 
išvyko į Frankfurtą, kur Tarptau
tinė draugija žmogaus teisėms 
ginti (IGfM) sušaukė spaudos 
konferenciją, kurioje dalyvavo 
apie 20 žurnalistų.

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

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

Čia jis daugiausia buvo klau
sinėjamas apie gyvenimą lagery
je, apie kitus kalinius ir apie 
padėtį Lietuvoje. į klausimą, ar 
Lietuvoje matosi lengvatos 
ryšium su glasnost ir perestroi- 
ka, kun. Svarinskas atsakė, kad 
Lietuvoj žmonės juokiasi iš vaka
rų pasaulio, kad šis taip labai tiki 
į pasikeitimus. Tiesa, šiuo metu 
jaučiasi tam tikras atlydis, tačiau 
valdžioj sėdi tie patys pareigūnai 
ir prokurorai. Pats Gorbačiovas 
šiam persitvarkymui yra davęs 2 
- 3 metus ir, jeigu Sovietų Sąjun
ga per tą laiką ekonomiškai nesu- 
stiprės, tai gal ir grįž griežtesnis 
režimas. Šiuo metu Bažnyčia ir 
žmonės naudojasi atlydžiu. Gie
damas himnas, keliama tri
spalvė, vyksta mitingai, atsirado 
persitvarkymo sąjūdis. Didžiau
sias Gorbačiovo nuopelnas yra 
kova prieš alkoholizmą. Čia 
Bažnyčia galėtų valdžiai padėti, 
bet valdžia šios pagalbos nenori. 
Bažnyčia jau anksčiau kovojo 
prieš alkoholizmą, bet tie, kurie 
anksčiau šią problemą iškeldavo, 

antitarybinę propagandą 
sodinami kalėjiman.

už 
buvo

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN 
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 veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavem. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 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.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
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.

(nukelta į4psl.) NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

prieš unikalų ir sau lygaus pasau
lyje neturintį Kryžių Kalną, ku
riame kiekvienoj pėdoj kartu su 
kryžiais įaugę žmonių lūkesčiai, 
viltys, padėkos ir maldavimai. O 

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

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

mo aktai vadinami socialinės 
kultūros norma?

Anilionis išsigando 
ekstremistų

Birželio 16 d. P. Anilionis susik- 
vietė Lietuvos vyskupus ir vy
skupijų valdytojus. Susitikimo 
dienotvarkėje įgaliotinis na
grinėję tris klausimus.

Jubiliejiniai minėjimai parapi
jose. P. Anilionis reikalavo, kad 
vyskupai negailėtų jėgų, dėtų vi
sas pastangas, kad tik jų metu 
nebūtų valdžios vadinamų 
ekstremistinių išsišokimų .

Ką P. Anilionis laiko taip bai
siais vadinamais išsišokimais?

Gegužės 9 d. Varlaukyjekun. 
Edmundas Atkočiūnas Jubilieji
niame minėjime pamokslą sakyti 
pakvietė valdžios žinomų “ek
stremistą” kun. Petrą Našlėną, 
o tokiems įgaliotinio žodžiais, 
apskritai turi būti uždrausta 
kalbėti minėjimuose.

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

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

Anilioniul baisi ir 
Bieliauskienė

Be to, kun. E. Atkočiūnas lei
do bažnyčioje kalbėti Jadvygai 
Bieliauskienei, kurią P. Anilio- 
nis ir toliau laiko baisia valstybi
ne nusikaltėle, tik dėl silpnos 
sveikatos tarybinės vyriausybės 
nutarimu pirma laiko paleista iš 
bausmės atlikimo vietos. J. Bie
liauskienė ragino tikinčiuosius 
dėtis prie blaivybės sąjūdžio, ku
ris paskutiniu metu jau oficialiai 
propaguojamas, todėl ir J. Bie
liauskienės kalbą, blaiviai mą
stantis, ne ir aktyvus bedievis, 
jau neturėtų laikyti valstybiniu 
nusikaltimu, l>et...

P. Anilioniui jau pats faktas, 
kad tokiems žmonėms leidžiama 
kalbėti bažnyčioje yra nusikalti
mas, anot jo, nesuderinamas su 
Bažnyčios kanonais, tai netgi 
iššūkis visai Tarybų valstybei, 
žodžiu, ir tai įgaliotiniui baisiau
sia — tai ekstremistinių kun. Al
fonso Svarinsko žygių bei Lenki
jos klerikalų “Solidanimo” 
rėmėjų, pavyzdžiu ir ateityje to
kie išpuoliai būsią netoleruojami 
ir griežtai baudžiami.

(Bus daugiau)
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• LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Rugsėjis — LB rūpesčių mėnuo

Sėkmingai praėjus didiesiem 
LB renginiam, rugsėjo mėn. LB 
grįžta į kasdieninius rūpesčius li
tuanistinio švietimo reikalais. Šį 
mėnesį vėl atsidaro įvairių litua
nistinio švietimo įstaigų durys 
naujiem mokslo metam, suke- 
liantiem įviarių ir senų proble
mų ir naujų kliuvinių lituanisti
nio švietimo sistemoj.

Dažnai LB turi prisiklausyti 
įvairių priekaištų dėl vaikų 
mažėjimo lituanistinėse mokyk
lose, dėl nepakankamų lėšų sky
rimo švietimo reikalam, dėl nau
jų mokymo priemonių trūkumo 
ar nepakankamo mokytojų pa
ruošimo.

Pagal Lietuvių Chartą visi esa
me LB nariai, tačiau jos organi
zacijoj dalyvauja tik, palyginti, 
nedidelis lietuvių skaičius. Jei 
kitus LB darbus dažnai remia ir 
LB organizacijoj nedalyvaujan
tieji, tai didelės reikšmės lietu
viškumo išlaikymui turintis li
tuanistinio švietimo darbas gula 
tik ant švietimo įstaigas lanka
nčių vaikų tėvų ir nedidelio 
skaičiaus prie LB organizacijos 
priklausančių asmenų pečių.

Nepaisant LB švie' tirno dar
buotojų nuolatinių priminimų, 
įvairių mūšų autoritetų ir mokslo 
žmonių dažnų pagraudenimų 
apie lituanistinio švietimo svar
bą ir būtiną reikalą visiem jį pa
gal išgales remti, mūsuose vis 
dar tebėra įsivaravusi nuomonė, 
kad lituanistinio švietimo darbu 
ir jo parama turi rūpintis tik juo 
tiesioginiai suinteresuoti lietu
viai, būtent: tėvai ir LB organi
zacijoj dalyvaują asmenys.

Kad teigimas yra tikras, rodo 
ir per LB skirtą rugsėjo mėn. 
surenkamų aukų lituanistinio 
švietimo reikalam neimponuo- 
jantiji skaičiai. Kam yra tekę da
lyvauti rugsėjo mėn. aukų rinki

me, tas' gali patvirtinti, kad 
dažnas atsisako iš viso aukoti ar 
dėlto, kad neturi mokyklinio 
amažiaus vaikų ar kad nepriklau
so LB organizacijai.'

Nors visada mėgstame daug 
kalbėti apie lituanistinio švieti
mo ir jam paramos reikalingumą 
ir reikšmingumą, tačiau ši sritis 
kažkodėl laikoma nepopuliaria ir 
neprėstižine sritimi. Lietuvos 
laisvinimo dreikalam dažnas ne
pagailime šimtinės ar bent kelių 
dešimčių dolerių, o lituanistinio 
švietimo reikalam pasitenkina
me paskyrę tik kelis ar tik kokią 
dešimtinę dolerių. Užmirštame, 
kad ir dolerio vartė yra gerokai 
nusmukusi ir kad už 5 dol. per 
valandą atlyginimą dirba tik ne
legaliai į JAV atvykę užsie
niečiai.

LB jokių pelną nešančių įmo
nių ar įstaigų neturi, ir visa jos 
veikla yra remiama tik jai gera 
valia skirtom aukom. Ji neturi jo
kių priemonių mokesčių dydžiui 
nustatyti ir jam išreikalauti, 
todėl turi tenkintis tik laisva va
lia jai skiriamų aukų suma.

Lituanistiniam švietimui su
renkamos aukos kartu su iš Lie
tuvių Fondo gaunama parama 
sudaro turbūt tik apie pusę, o 
gal dar mažiau Lietuvos laisvini
mo reikalam surenkamų aukų. 
Abi šios sritys yra lygiai svarbios, 
nes, neprisiugdę sąmoningų lie
tuvių neturėsime ir Lietuvos lai
svinimui dirbančiųjų. Lituani
stinio švietimo reikalų srity ne
turėtų būti jokio skirtumo, ar kas 
yra “vlikininkas”, ar “altininkas” 
ar “bendruomenininkas”, regi
struotas ar ne.

Nežiūrint ribotų išteklių, LB 
gali vertai didžiuotis jos pagal iš
gales remiamų lituanistinių mo
kyklų tinklu ir kitomis lituanisti
nio švietimo ir kultūros įstai
gom. Ji nėra kalta dėl vaikų

Po Antrojo Pasaulinio karo 
prasidėjusi dekolonizacija 
iššaukė eilę nesutarimų, pilieti
nių karų ir net ginkluotų konflik
tų tarp įvairių tautų visuose kon
tinentuose, bet daugiausia Arti
muose Rytuose. Jungt. Tautos 
buvo priverstos griebtis įvairiau
sių priemonių, kad konfliktai 
neišsiplėstų plačiau. Salia diplo
matinės akcijos tiems konflik
tams išspręsti, priežiūrai paliau
bų metu ar taikai palaikyti kon
flikto zonoje buvo steigiamos tai
kai prižiūrėti jai palaikyti opera
cijos.

Į tas taikos operacijas norma
liai įeina JT stebėtojų misijos ir 
taikos palaikymui daliniai. Ne
pažįstant JT iš arčiau, daugeliui 
yra nežinoma tų operacinių vie
netų ar dalinių paskirtis, 
struktūra ir teisės. Skirtumas 
tarp karinių stebėtojų ir karinių

skaičiaus mažėjimo mokyklose. 
Dėlto esame patys kalti, jei ne
sirūpiname savo atžalyną 
išauklėti ne tik gerais ameri
kiečiais, bet ir gerais lietuviais. 
Antros kalbos mokymasis vai
kystėje vaikui žalos ne tik neda
ro, bet priešingai padeda jo kal
biniam vystimuisi.

Tad kad ir girdėdami įvairių 
nusiskundimų dėl lituanistinio 
švietimo, visi ryškimės pagal iš
gales prisidėti prie jo išlaikymo 
ir jo tobulinimo, nes švietimo 
darbo vadovam ir mokytojam 
netrūksta nei planų nei projektų 
jam tobulinti. Trūksta tiktai 
lėšų, kurias parūpinti galime tik 
mes patys laisvu noru ir net ir 
neprašyti.

K. J.

JT Saugumo Taryba rugpjūčio 9 balsuoja už rezoliuciją 619 įsteigti JT karinę stebėtojų 
grupę, kuri prižiūrėtų Irano-Irako karo paliaubas. Nuotr. Saw Lwin iš JT. (Bus daugiau)

JUNGTINIŲ TAUTŲ DALINIAI TAIKAI PALAIKYTI
KĘSTUTIS K. MIKLAS 

Darbininko akredituotas korespondentas Jungtinėse Tautose

dalinių taikai palaikyti yra tas, 
kad stebėtojų kategoriją 
dažniausiai sudaro įvairių kraštų 
karininkai ir diplomatinio rango 
civiliai pareigūnai, atlieką jiems 
pavestą užduotį neginkluoti. 
Tuo tarpu taikos palaikymo dali
niai yra apginkluoti lengvais 
ginklais, kuriuos gali naudoti tik 
savo apsaugai. Abi operacijos ne
turi teisės kištis į paskirto krašto 
vidaus reikalus ir turi būti visiš
kai neutralūs tarp konflikte 
įsivėlusių kraštų.

Principai tiems daliniams nėra 
specifiškai apibrėžti JT čartery. 
Jie buvo išdirbti laikui bėgant, 
daugiau ar mažiau prisiderinant 
prie kraštų konfliktų apimties ir 
sąlygų.

JT daliniai yra sudaromi tik 
tada, kai kuris nors kraštas, prik
lausąs Jungtinėm Tautom, ar 
grupė kraštų ar net kai pats JT 
Gen. Sekretorius pasiūlo JT Sau
gumo Tarybai taikos priežiūros 
ar jos palaikymo operaciją. 
Tačiau yra trys reikalavimai, kad 
tokia operacija būtų galima suda
ryti. Pirma, į konfliktą įsivėlu- 
sios šalys turi sutikt, kad tokios 
operacijos idėja yra priimtina. 
Antra, siūlymas tokiai operacijai 
privalo turėti pakankamai para
mos iš tarptautinės bendruo
menės, ypač iš tų kraštų, kurie 
turėtų įtakos į siūlymo rezoliuci
jos priėmimą JT Saugumo Tary
boj. Trečią, kraštai, priklausą JT 
organizacijai, turi būti pasiruošę 

savanoriškai §kirti savo dalinius 
tokiai operacijai.

Rezoliucija tokios operacijos 
įsteigimui turi būti priimta Sau
gumo Tary bos, susidedančios iš 
15 tautų. Kad tokia rezoliucija 
būtų priimta, reikia mažiausiai 
devynių balsų ir nei vieno nega
tyvaus balso iš penkių nuolatinių 
Saugumo Tarybos narių (Didžio
sios Britanijos, Kinijos, 
Prancūzijos, Sovietų Sąjungos ir 
Jungt. Amerikos Valstybių).

Saugumo tarybai atmetus re
zoliuciją, JT Generalinė 
Asamblėja, kaip aukščiausias JT 
organas,, gali priimti savo rezo
liuciją tokios operacijos įsteigi
mui, ir ji bus vykdoma. Tik du 
atvejai buvo, kada Gen. 
Asamblėja turėjo įsikišti ir pra
vesti savo rezoliuciją įsteigiant 
operaciją 1956 metais Suezo ka
nalo konfliktes prižiūrint‘Didž. 
Britanijos, Prancūzijos ir Izrae
lio dalinių atitraukimą iš Egipto 
teritorijos, ir 1962 metais palai
kyti taikai ir saugumui Vakarinėj 
Naujojoj Gvinėjoj konflikte tarp 
Olandijs ir Indonezijos.

Saugumo Taraybai nutarus, 
kad siūloma taikos priežiūros ar 
taikos palaikymo operacija yra 
steigiama, Gen. Sekretorius yra 
įpareigojamas išdirbti operaci
jos planą, parinkti ir pasiūlyti 
patvirtinimui tos operacijos dali
nio vadą, ir surasti priimtinas 
tautas, kurios galėtų duoti ka
rius. jų aprūpinimą, įskaitant 

lengvuosius ginklus, transporto 
priemones, taip pat inžinerinę, 
ryšių ir medicininę paramą.

Saugumo Taryba taip pat nu
sprendžia kas apmoka už tą tai
kos operaciją. Čia nustatoma, ar 
ji yra apmokama JT narių sava
noriškai ar, kaip dažniausiai 
būna, kraštai yra apdedami mo
kesčių proporcingai tas išlaidas 
padengti. Praeity buvo kraštų, 
kurie atsisakė įnešti savo duoklę. 
Reikia paminėti, kad iš didžiųjų 
kraštų tik Sovietų Sąjunga kai 
kuriais atvejais neprisidėjo prie 
tų išlaidų padengimo.

Kraštai, sutikę įsileisti JT tai
kai palaikyti dalinius j savo teri
toriją, įsipareigoja nesikišti į tų 
dalinių operaciją, o esant reika
lui, net jiems padėti. Tačiau 
būna atsitikimų, kad krašto ka
riuomenės personalas ar krašto 
policija ima trukdyti tų dalinių 
operacijai. Tokiais atvejais tie 
daliniai patenka į labai keblią 
padėtį. Kadangi patys neturi 
teisės ginklu naudoti jėgą, 
dažnai tie daliniai nukenčia. 
Ginklą jie gali panaudoti tik 
tada, kai jie yra užpuolami. Ki
taip sakant, jie turi laukti šūvio, 
kad galėtų atsakyti šūviu.

Šiuo metu įvairiose taikos pa
laikymo operacijose tarnauja 
apie 10,000 karių iš 23 valstybių. 
Tie kariai yra atrinkti ir specialiai 
paruošti. Jie gali būti reguliarūs
krašto kariuomenės kariai, siu
nčiami šiai tarnybai atlikti, arba 
rezervistai, kurie, kaip profesio
nalai, savanoriškai norį tokiuose 
daliniuose tarnauti. Būdami šio
je tarnyboje jie privalo vykdyti 5 
visus įsakymus JT gen. Sekreto- i 
riaus paskirto vado. Tik discipli
nos, algos ir pakėlimo laipsnyje 
atvejais jie priklauso savo kraštų 
karinei vadovybei. Jie taip pat 
dėvi savo kraštų karines unifor
mas, išskyrus JT šviesiai mėly
nos spalvos beretes su JT emble
ma ar tos pačios spalvos šalmus 
su baltom didelėm UN raidėm. 
Tom pačiom raidėm yra paženk
lintos jų transporto priemonės ir 
būstinės. Prie būstinių taip pat 
kabo ir JT vėliava su balta JT em
blema šviesiai mėlynam fone.

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Taip jis perėjo visą 
salą iki Pafo, kur susitiko vieną 
žydą, burtininką ir netikrą pra
našą, vardu Baijėzų. Jis buvo ar
timas prokonsului Sergijui Pau
liui, išmintingam vyrui. Sis, pa
sivadinęs Barnabą ir Saulių, pa
norėjo pasiklausyti Dievo 
žodžio. Jiems priešinosi Elimas 
— burtininkas (toks šito žodžio 
vertimas). Jis stengėsi atitraukti 
prokonsulą nuo tikėjimo. Tada 
Saulius, kitaip vadinamas Pau
liumi, Šventosios Dvasios kupi
nas įdėmiai pažvelgė į jį ir prabi
lo: “Ak tu, velnio vaike! Tu, viso
kių klastų bei suktybių pilnas tei
singumo prieše! Ar tu nesiliausi 
kraipęs tiesių Viešpaties kelių? 
Dabar štai tave ištiks Viešpaties 
ranka: tu tapsi aklas ir kurį laiką 
neregėsi saulės”. Ir tučtuojau 
užgulė jį tiršta tamsa, ir jis ėmė 
graibytis aplink, ieškodamas, kas 
jam ištiestų ranką. Tai pamatęs 
prokonsulas įtikėjo, neatsi
stebėdamas Viešpaties mokslu”. 
(Apd 13, 1-12)

KIPRE

Apraše tėra tik dvylika ei
lučių. Jis nėra dienoraštis, bet 
atsiminimas, užrašytas devinta
jame I a. dešimtmetyje, keturius 
dešimtmečius vėliau.

Skaitydamas aprašą jauti, kad 
jau kuris laikas Antiochijos ben
drija buvo lyg bičių avilys prieš 
spietimą. Ir Saulius [Paulius], 
matydamas Sirijos uostuose lai
vus iš Ilirijos, Galijos, Ispanijos, 
bus pajutęs apvaizdos raginimą 
nešti Žinią apie išganymą pasau
liui. Aprašas primena, kad kart
kartėmis pranašiški balsai tą patį 
raginimą garsiai pareikšdavo 
bendrijinių pamaldų metu. Il
gainiui visa Antiochijos krikščio
nių bendrija ryžosi siųsti Evan
gelijos skelbėjus į pagonių kraš
tus. Iš aprašo matyti, kad ben
drija susirinko lemiamam reika
lui: malda ir pasninku aptaria iš
ganymo misiją.

Apaštalų darbų knygos skaiti
nys atkreipia dėmesį į penketą 
Antiochijos bendrijos gerbiamų 

asmenų: kiprietį Barnabą, “Juo
duku” pravardžiuojamą afrikietį 
Simoną, kirenietį Lucijų, kartu 
su tetrarchu Erodu augusį Ma- 
naemą ir tarsietį Saulių [Paulių]. 
Trys balti ir du tamsiaodžiai iš 
Siaurinės Afrikos. Krikščionybės 
visuotinė ateitis buvo pajusta pa
maldų metu, —ji buvo pirmųjų 
krikščionių sielojimosi ir rūpes
čių kūdikis. Antiochijos krikš
čionių bendrija stengėsi ne 
tiek atspėti ateitį, kiek ugdyti da
barties galias ir skaptuoti kri
kščionybės bruožus pasaulyje. 
Pastangos dalintis tikėjimu su 
pasauliu daro krikščionybę savi
tą ir atskiria ją nuo judaizmo.

Nūdien pamaldos, —ypač šv. 
Mišių auka, — turi apeiginį oru
mą. Pirmaisiais kristiniais 
dešimtmečiais to dar nebuvo. 
Pamaldose reikšdavosi šeimy
niškas Dvasios artumas. Dvasios 
pagavoje dalyviai “kalbėjo kalbo
mis”, — garsia malda skelbdavo 
“įstabius Dievo darbus” svetima 
kalba (žr. Apd 2,6. 11 - 12), — 
guosdavo vieni kitus, drąsindavo 
ryžtingam tikėjimui, patardavo 
kaip apsispręsti, kaip elgtis 
duobėtame būties vieškelyje. 
Vėl žiūriu į skaitinį. Rodos, 
girdžiu balsą: “Išskirkite man 
Barnabą ir Saulių [t.y. Paulių] 
darbui, kuriam aš juos šaukiu 
(Apd 13,2). Pasigirsta ir antras, 
ir trečias... Visi pamaldų daly
viai jungiasi į gajų rytietišką 

šauksmą: “Barnabą ir Saulių”! 
Rinkimų nereikia. Barnabą ir 
Saulių supa bendrijos seniūnai, 
— jie kartu su pranašais ir moky
tojais uždeda ant šauksmu iš
rinktųjų rankas.

Atverčiamas naujas 
puslapis

Antiochijoje apaštalas Paulius 
pradėjo misijinį žygį, kurį baigė 
Romoje. Tai buvo ir naujas misi- 
jinės Bendrijos veiklos puslapis. 
Iki šiol Bendrija plėtėsi palei 
pajūrį ir palei upes, nuo dabar 
ji veršis į salas ir žemynus, pra
kalbindama Evangelijos energija 
ir įtaigumu pagoniją. paplūdimys

Misijos pradžioje žygiui vado- Seleu|(jjos ap|a„kjal,

Seleukijos uostas nūdien

Lefkara. Kiemas—rankdarbių, nėrinių dirbtuvė. Nuotr. kun. prof.
A. Rubšio

vauja Barnabas. Nahr ai- Asis— 
Orontes paupiu ir nūdien tebe- 
vingiuoja romėnų vieškelis į Sa- 
leukiją, Antiochijos, Sirijos did
miesčio, uostą. Barnabas ir Pau
lius laimingai pradėdami šį nuo
stabų žygį su Žinia apie Kristų.

Abu dar jauni, nuoširdūs 
draugai. Nepažįstamas pasaulis 
laukia išganymo. Jie buvo įsiti
kinę. kad Dievas juos šaukia ke
liauti į pagonių kraštus su Žinia 
apie Dievo proveržį į istoriją. 
Barnabas jaučiasi itin smagiai, 
nes žygiui ryžosi ir jo seserėnas, 
jaunasis Jonas Morkus.

prieš dešimt metų. Nūdien tik 
du molai saulėtą dieną matosi už 
lūžtančių bangų. Vietiniai juos 
kai kada vadina Pauliaus ir Bar- 
nalx) vardais.

Iš Seleukijos uosto daug kas 
iškeliavo į pasaulį prieš ir po 
Apaštalų žygio. Asirai, persai, 
graikai, romėnai.... karaliai, 
didžiūnai su kariaunomis, 
kryžuočių minios. Jų pėdsakų ir 
atsiminimo nėra.

Vartydamas Apaštalų darbų 
knygą, stebiuosi šios trejukės ke
lione. Norisi ją pavadinti Evan
gelijos odisėja. Homero Odisėją 
skaičiau Tėvynės gimnazijoje. 
Nūdien ją skaito Vakarų pasaulio 
moksleiviai. Apaštalų — Evan
gelijos odisėja yra netgi įdo
mesnė, nes aprašo Bendrijos 
pašaukimą veržtis į ateitį, 
nežinomą, bet pažadėtą.

Kodėl keliauta į Kiprą?

Atrodo, kad Barnabas prikal
bino Paulių visų pirma sustoti 
Kipro saloje. Ten juk buvo jo 
gimtinė. Barnabas buvo kiprictis 
judėjas. Ir seserėnui Jonui Mor
kui kmetėjo susipažinti su savo 
šeimos šaknimis.

Salamis arba salamina r' 
niame salos r>;<" 
nalx> gimtasis miestas. Gimines 
ir pažįstami sutiko su džiaugsmu 
Barnabą su Jonu Morkumi.

(Bus daugiau)
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KAKTUSAI SAVO ŽIEDUS SKIRIA ŠEIMININKEI

PAULIUS JURKUS

i

Katinėlis Rainis šoka
Pas Bronę ir Bronių Oniūnus 

užeiti visada malonu. Bronius 
yra nuostabiai lieknas. Net su 
pavydu žiūri į jo jaunuolišką 
figūrą. Joks valgis nekenkia jam. 
Nei džinukas, kurį paragauja va
kare.

Jis visoks meistras, geras me
chanikas ir dar geresnis žvejys. 
Vėlyvą pavasarį išvyko anksti 
meškerioti, užėjo staigus lietus 
ir jį perpylė visą. Besigelbėda
mas nuo lietaus, palindo po tiltu, 
o ten putė šaltas vėjas. Taip ir 
peršalo, ligos paguldė į lovą po
rai savaičių. Dabar buvo išsi
taisęs, pilnas juoko.

Bronė Oniūnienė . praeitais 
metais rugpjūčio 25 pergyveno 
didelę automobilio katastrofą. Ji 
važiavo su Marija Slavinskiene, 
kuri prie vairo užmigo, 
nuvažiavo nuo kelio, atsibudus 
susimaišė ir vietoje stabdžių pa
spaudė gazo pedalą. Taip mašina 
didele jėga trenkė į medį. Marija 
buvo mirtinai sužeista. Mirė po 
valandos, gi Bronę tik sužeidė. 
Ir ji buvo ligoninėje, dabar dar 
turi vargo su dešine ranka. Sako, 
kad reikės ją operuoti. Ties riešu 
yra iškilimas. Ranka yra beveik 
be jėgos bet ką pakelti.

Šie namai visada turi katiną ir 
jo vardas visada yra Rainis. Kati
nui čia tikrai gera gyventi. Visa
da jis gauna kuo geriausią žuvį. 
Bronė dar mėgsta su juo žaisti, 
mėgsta pašokdinti. Katinėlis 
Rainis šoka ir nepyksta, nieko 
nesako. Už tą šokį jis gauna sal
dainį — karvutę. Ir su tuo 
žaidžia, su koja išmeta į viršų, 
paskui gaudo ir vėl meta, kol nu
silupa popierių. Tada Rainiukas 
su malonumu traškina saldainį.

Jų kaimynystėje gyvena ir ar
chitektas Stasys Giedrikis ir jo 
žmona dr. Irena Giedrikienė- 
Tallat-Kelpšaitė. Vargšė ji, sun
kiai serga Altzheimerio liga. Rei 
kalinga didelės priežiūros ir glo
bos.

Žemaičių namuoe
Dr. Marija ir Aleksandras 

Žemaičiai gyvena Leonia, N.J. 
Vieną vasarvietę turi prie Hud- 
sono upės New Jersey šiaurėje, 
o kitą, žiemos vasarvietę, turi 
Floridoje, Singer Island, netoli 
jūros. Dideliame kondominium 

KUN. ALFONSAS SVARINSKAS
(atkelta iš 3 psl.)

Didžiausia bėda yra, kad Lietu
voj, kaip ir visoj Sovietų Sąjun
goj žmonių moralė yra nusmu
kusi. Lietuvos katalikų Bažnyčia 
bando ją pakelti.

į klausimą, ar jis žada grįžti į 
Lietuvą, kun. Svarinskas atsakė, 
kad jis tris kartus grįžo į Lietuvą 
ir tikisi ir ketvirtą kartą grįžti. 
Tačiau šiuo metu jis neturi kito 
pasirinkimo, kaip tik likti Vaka
ruose arba grįžti į Lietuvą, o iš 
ten į darbo stovyklą.

Kun. Svarinskas į klą»«nus 
atsakinėjo lietuviškai JF per 
vertėją. Spaudos konferencijos

gale jis prabilo vokiškai: Tegy
vuoja * laisvė.Tegyvuoja po
piežius. Tegyvuoja Vokietija. 
Tegyvuoja kovojanti Lietuva.

Po spaudos konferencijos kun. 
A. Svarinskas išvyko į Bad Woe- 
rishofeną, kur laikinai apsigy
vens pas vyskupą dr. A. Deksnį 
ir gydysis. Čia jį aplankė Aug
sburgo vyskupas dr. J. Stimpfle, 
o telefonu su juo kalbėjo ir jį 
sveikino Esseno kardinolas dr. 
Franz Hengsbach.

Pataisęs savo sveikatą ir pra
mokęs geriau vokiškai kun. Al
fonsas Svarinskas žada tęsti kovą 
už Lietuvos laisvę.

Andrius Šmitas

Vaizdas iš tautinių šokių Šventės. Šokių sūkuryje.
Nuotr. V. Bacevičiaus

name turi butą pirmame aukšte. 
Tas butas yra pakeltas per vieną 
aukštą nuo žemės. Didelis bal
konas išeina į kiemą, kur pastato
mi automobiliai.

Butas gražiai įrengtas. Platus 
ir erdvus balkonas išklotas ru
dom plytelėm. Tos grindys su
darė daug vargo Aleksui 
Žemaičiui. Vienos plytelės ne
laikė, reikėjo pakeisti kitomis. 
Tame balkone svečiai gali poil
siauti ir net užkandžiauti. Alek
sas mėgsta maudytis, o maudy
mosi sąlygos čia labai geros. Prie 
namo yra puikus didelis basei
nas. Netoli ir okeanas. Į šiuos 
namus Žemaičiai bent kelis kar
tus per metus atvažiuoja pasi
maudyti, pailsėti.

Lietuviška pizza
Gretimoje gatvėje nuo Vytau

to ir Marytės Oniūnų gyvena 
Anela ir Tony Steponauskai. 
Tony yra tikras amerikonas, 
gimęs Amerikoje, ilgai gyvenęs 
Lietuvoje, Vilkaviškio mieste, 
paskui vėl grįžęs į Ameriką. Ge
rai valdo abi kalbas — anglų ir 
lietuvių. Anela irgi iš Vilkaviš
kio, ten gimnaziją baigė su Al
fonsu Samušiu. Ji irgi ameri
kietė, gimusi Amerikoje, Lietu
voje užaugusi.

Steponauskai į Juno Beach at
sikėlė iš Waterburio, kur pilna 
mano pažįstamų. Tai pirmiausia 
juos ir apšnekame.

Anelė yra pizzos specialistė. 
Kai susirenka svečiai, juos 
dažniausiai ir pavaišina savo iš
kepta pizza. Tikrai ji puiki ir la
bai gardi. Visi sakome, kad atida
rytų restoraną ir keptų tik pizza, 
— svečių visada būtų pilna.

Tony mėgsta rimtas kalbas 
apie Lietuvos istoriją, senovės 
žmonės. į tas kalbas kažkaip 
įtraukia ir kitus svečius. Jų sūnus 
yra girininkas ir gyvena N.H. 
šiaurėje, dideliuose miškuose.

Ten prie vaišių stalo dažnai su
tinku ir Edmundą Trečioką su 
žmona. Šis žmogus irgi iš Vilka
viškio, ilgai gyvenęs Chicagoje, 
dabar įsikūręs pajūrio miestely
je. Jis yra žymus medžio inkru- 
statorius, turi didžiausią dirb
tuvę garaže.

Langai į vandenyną
Atlanto pakrante eina kelias, 

o prie kelio stovi daugiabučiai 
namai, lyg kokie bokštai. Viena
me tokiame name gyvena bičiu

liai — Katriutė ir Marius Sodo
mai ir Liucija Petrikonienė, dail. 
Antano Petrikonio našlė.

Visada juos aplankau. Ka
triutė ir Marius buvo išvykę į 
Chicagą, kur turi kitus namus ir 
kur praleidžia vasaras. Liucija 
specialiai paprašė aplankyti ir 
apžiūrėti jos vyro likusius pa
veikslus. Vyras, dailininkas An
tanas, mirė prieš penketą metų. 
Sirgo širdimi. Prieš mirtį tvar
kingai sudėjo savo paveikslus. Jų 
yra likę apie 400, o gal ir dau
giau.

Ne kartą esu raginęs ją, kad 
suruoštų jo kūrinių parodą New 
Yorke. Dabar jau ji buvo atrin
kusi gražią kolekciją — kokia 40 
-50 paveikslų. Visi jie sukurti 
temperos dažais. Visi puikūs, 
temperamentingi. Dažniausiai 
vaizduoja gamtą. Paveikslus 
atrinkti padėjo ir dukra Angelė, 
kuri pati yra studijavusi meną, 
— jos keli grafikos darbai paka
binti Liucijos bute.

Visi šie butai patogūs su balko
nu į jūrą. Pro tuos didelius lan
gus matai praplaukiančius lai
vus, burlaivius. Balkone ir 
pasėdi su bičiuliais prie stalo.

Liucija Petrikonienė atsikėlė 
su šeima iš Chicagos. Dailinina- 
kas Antanas Juno Beach turėjo 
galeriją, meno reikmenų krau
tuvę, paskui dirbo šiame balko
ne. Čia aptvarkė ir savo paveik
slus. Liucija susirado darbą — 
yra pardavėja didelėje krau
tuvėje, kur visos prekės pritaiky
tos turtingiems žmonėms. Jos iš
tekėjusi dukra gyvena naujame 
kvartale, kuris vadinasi Bluffs.

Kai atvės orai, bus daromos 
visos pastangos surengti velionio 
dailininko parodą New Yorke ir 
kitur.

Išvažiavę į šiaurę
Bėgdami nuo Floridos vasa

ros, daug kas išvažiuoja į šiaurę. 
J Chicagą išvažiavo Katriutė ir 
Marius Sodomai, nes ten turi na
mus. Į Cape Codą išvyko Anta
nas ir Bronė Jucėnai, ten irgi turi 
namus, dr.’ Henrikas Solys su 
žmona Alicija išvyko meškerioti 
į Kanadą, kur turi savo namus. 
Kazimieras Šimulis išvyko į Chi
cagą ir į Wisconsiną, kur jo kiti 
namai vasarą laukia šeimininko. 
Jonė ir dr. Jonas Šalnos turi 
gražią sodybą Wisconsine. Ten 
ir praleidžia vasarai. Čia atvyk
sta tik vėlų rudenį. Kun. Vytau
tas Pikturna išvyksta į Long 
Island prie New Yorko, kur turi 
savo namus. Taip per vasarą pa
maldų nėra Šv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus bažnyčioje.

Kuriama nauja parapija
Kas savaitę atvyksta nauji gy

ventojai, todėl ir kuriama nauja 
Šv. Patriko parapija. Prie naujai 
pastatytų kvartalų mačiau didelę 
iškabą, kad čia bus Šv. Patriko 
bažnyčia. Dabar pamaldos būna 
viename restorane — Fireside 
Inn. Restorane paliekami visi 
stalai ir kėdės. Žmonės sėdi prie 
stalų, o viduryje pastatomas ilgas 
stalas, kur kunigas laiko mišias. 
Žmonėm labai patogu, nes ne
reikia toli važiuoti.

Pražydo kaktusas prie 
vartelių

Esu girdėjęs, kad žydi kaktu
sai, l>et taip ir neteko matyti nė 
vieno žiedo.' Dabar mačiau tikrą 
gamtos stebuklą.

Prie vartelių auga bent keli 
kaktusai. Šeimininkė juos labai 
prižiūri, palaisto, su jais pasikal
ba. Ir vienas kaktusas pražydo, 
net kelioliką žiedų išsiskleidė.

Žydi jie tik naktį. Prieš dvylik
tą išsiskleidžia didelis baltas žie
das panašus į leliją. Jis ir pritrau
kia naktinius drugelius, mažas 
museles, bet greitai jie nužydi. 
Jau vidurdienį jie užsimerkia ir 
nulinksta. Žydi tik vieną naktį.
• Prie vartelių dar buvo kitas

(atkelta iš 1 psl.)
Lietuvos užsienio reikalų mini
stro, žodžio apie 1939 metų įvy
kius.

Publika šiltai sutiko Marcin
kevičiaus, Gedos, Sajos ir Če
paičio kalbos, Antanas Terlec
kas Lietuvių Informacijos Cen
trui pasakojo, kad Marcinke
vičius pavaizdavo Staliną ir Hi
tlerį ryjančius Europos žemėlapį 
ir išgeriančius lietuvišku krauju 
pripiltas taures. Toje pavaizduo
toje karikatūroje anglai, ameri
kiečiai ir prancūzai stebi Stalino 
ir Hitlerio veiksmus ir sako “Į 
sveikatą”.

Anot Bogušio, Marcinkevičius 
sarkastiškai reagavo į sovietinių 
istorikų tvirtinimą kad jie savo 
archyvuose neberanda Moloto- 
vo-Ribbentropo pakto doku
mentų:

“Čia Maskva neranda to, ko 
nenori, ko nereikia rasti. Ieškoti 
galima, bet rasti nereikia. Gal 

- galėtų padėti rasti Pabaltijo isto
rikai, archyvininkai. Tai būtų ne 
savanaudiška, ,tai būtų broliška, 
kaip dabar vadinama internacio- 
nalistinė pagalba. Ir nerandamų 
protokolų turinys daugeliui se
nai žinomas, du diktatoriai slap
tai pasidalijo kas jiems neprik
lauso, suverenes kaimynines 
valstybes. Tautų Sąjungos nares. 
Vienas iš kito perka už 7.5 mili
jonų dolerių nepriklausomos 
Lietuvos gabalą, nes jam taip pa
togiau.”

Marcinkevičius viešai pasiūlė 
rezoliuciją “paskelbti Molotovo- 
Ribbentropo paktą, su slaptai
siais jo protokolais ir žemėlapiais, 
sąjunginėje spaudoje ir pa
smerkti jį už grubų ir begėdišką 
tarptautinės teisės, talkos ir 
žmogiškumo pažeidimą, už suta
rčių ir susitarimų laužymą. ” Kiti 
Marcinkevičiaus siūlymai: Įsta
tymu nustatyti dokumentų įslap
tinimo laiką, atidaryti visus ar
chyvus visuomenei. Išleisti Lie
tuvos TSR Istorijos šaltinių tomą 
su to laikotarpio dokumentais, 
parengti naują Lietuvos Istorijos 
programą ir vadovėlius. Persit
varkymo Sąjūdis žadėjo po mi
tingo šiuos bei kitus pateiktus 
siūlymus suredaguoti ir pasiųsti 
į Maskvą.

Poetas Sigitas Geda svo kalbo
je citavo iš amerikiečių žurnali
sto ir bolševikų revoliucijos 

kaktusas, ir jis turėjo vieną 
žiedą. Žiedą laikė uždaręs, lape
lius suspaudęs. O mes laukėme, 
kada jis išsiskleis. Štai už poros 
dienų pasirengėm kelionei į 
šiaurę, į New Yorką, ir žiedas 
išsiskleidė, net taurelę pasuko į 
lango pusę.

Ir koks tai gražus atsisveikini
mas! Gamta atidavė savo grožį 
tam žmogui, kuris jį myli ir glo- 
lx>ja. Didelis, gražus, kiltas žie
das žvelgė į langą o paskui į taką, 
kur skul>ėjo mūsų žingsniai. Jis 
ir paliko ten prie vartelių, liko 
ir mūsų prisiminimuose kaip 
gražus žmogaus ir gamtos drau
gystės simbolis.

Lietuvių skautų ir skaučių 7-oje stovykloje iškilmingo parado detalė. Nuotr. V., Bace
vičiaus

Ketvirtis milijono Lietuvos gyventojų dėl to nukentėjo nekalti žmonės.
• ••><!. ivl L •_ i . Toliau sakė, kad ištremtų be tei-pammejo Molotovo — Ribbentropo paktą smo bylos bus peržiūrėjamos ir

rėmėjo John Reed knygos 
“Dešimt dienų, kurios sukrėtė 
pasaulį”, kuriame autorius 
apibrėžė aneksijos sąvoką ir pa
smerkė svetimų žemių užgrobi
mą: Anot Bogušio, Geda šiais 
žodžiais baigė savo kalbą:

“...bet Lietuva jau atbudo. Ke
liasi ir pasikels nauja, visiškai ne
regėta, didelė gal būt tik sapnuo
ta. Niekis jai dabar visos mūsų 
kalbos, pamokymai ir nurody
mai. Ji pati ramiai ir išmintingai 
pamąsčiusi žinos ką toliau daryti, 
su kuo, kur ir kaip šiam pasauly 
keliauti. Patikėkime tuo visi ir 
kiekvienas. Netikėti šiandieną 
Lietuva reiškia netikėti į protą, 
sąžinę, laisvę ir garbę. ”

Dramaturgas Kazys Saja rei
kalavo laisvės Lietuvos sąžinės 
kaliniams nes jie buvo pirmieji, 
kurie kovojo už persitvarkymą. 
Anot Pečeliūno Saja paminėjo 
Viktorą Petkų, Balį Gajauską, 
Gintautą Iešmantą, Sigitą Tam- 
kevičių ir kitus. Saja citavo soli
darumo laišką kurį jis buvo pa
rašęs lietuviams, paskelbusiems 
bado streiką Gedimino aikštėje 
už lietuvių politinių kalinių 
laisvę. Pasak Terlecko Saja atk
reipė minios dėmesį ir į vieną iš 
badaujančių Petrą Cidziką, kuris 
buvo atvykęs į Vingio parko mi
tingą.

Virgilijus Čep aitis miniai aiš
kino, kad imperijos išsilaiko il
giausiai du ar tris šimtus metų. 
Jo tvirtinimas, kad žlugo Romos 
imperija, žlugs ir visos imperi
jos, sulaukė didelių skandavimų.

Publika panašiai reagavo kai 
buvo pagrotos dabar Kaune gy
venančio Juozo Urbšio prisimi
nimų ištraukos. Urbšys, tuome
tinis Lietuvos užsienio reikalų 
ministras pasakojo apie pasima
tymą su Stalinu ir Molotovu bei 
apie Lietuvos padalinimą tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos.

Dvidešimt aštuoni JAV sena
toriai Molotovo-Ribbentropo 
pakto sukakties proga pasirašė 
du laiškus ginant Pabaltijo val
stybių teises. Vienas buvo pasių
stas Gorbachiovui, kitas — Pa
baltijo kraštų gyventojams. An
tro laiško teksto lietuviški ir lat
viški vertimai pasiekė mitingų 
organizatorius Vilniuje ir Rygo
je. Vingio parko mitingo progra
mos vedėjas Landsbergis publi
kai pranešė, kad Sąjūdis gavo se
natorių laišką ir perskaitė jo iš
traukas. Žmonės smarkiai plojo 
ir vieni šaukė “Visa skaitykit, 
visą skaitykit!”. Landsbergis 
sakė, kad laiško pilnas tekstas 
būsiąs atspausdintas Persitvar
kymo Sėjūdžio leidžiamam 
aplinkraštyje “Sąjūdžio žiniose”.

Iš dviejų kompartijos vadovų 
kalbėjusių mitinge, Šepetys 
buvo palankiau priimtas, jis pa
reiškė, kad bus panaikinamas 
Baudžiamojo kodekso 68 straip
snis, pagal kurį lietuviai kalinami 
už anti-sovietinę agitaciją ir pro
pagandą”. Šepetys teigė, kad 
funkcionieriai naudodavo 68 
straipsnį nedoriems tikslams, 
dėl jų savanaudiškų tikslų, ir kad 

kad,jie bus reabilituojami.
Vadinamo užsienio reikalų 

ministro Mikučiausko kalbą mi
nia trukdė plojimais. Programos 
vedėjas Landsbergis įsiterpė ir 
paprašė, kad žmonės imtųsi rim
ties. Tačiau Mikučiauskui vėl 
pradėjus kalbėti, žmonės ir to
liau plojo. Anot Bogušio, Mi
kučiausko kalba publikai nepati
ko, nes jis demagogiškai kalbėjo, 
kartojo laikraštines frazes, nieko 
konkretaus nesakė.

Minėjime prašė leidimo 
kalbėti Petras Cidzikas, Andrius 
Tučkus ir Robertas Grigas. Nė 
vienam nebuvo leista prabilti. 
Bogušis sakė, kad iš anksto Per
sitvarkymo Sąjūdis dėl progra
mos tarėsi su kompartija, kuri 
pabrėžė, kad jei bus duota Lie
tuvos Laisvės Lygos nariams ar 
jiems prijaučiantiems kalbėti, tai 
partijos vadovybės atstovai Vin
gio parko mitinge nedalyvaus.

Vingio parko mitingas 
užsitęsė maždaug tris valandas. 
Prie pabaigos sutemo pradėjo 
lyti. Mitingas užbaigtas Tautos 
himnu.

Kaip žinia, rugpjūčio 23 d. su
kaktį paminėti pirmoj vietoj ra
gino ne Persitvarkymo Sąjūdis, 
o 25 lietuviai, jų tarpe Lietuvos 
Laisvės Lygos nariai, pasirašę at
sišaukimą liepos 26 d. Tuomet 
šie žmonės kvietė visus į Gedi
mino aikštę. Paaiškėjus, kad 
komparija leis Persitvarkymo 
Sąjūdžiui ruošti mitingą Vingio 
parke, jie pakeitė planus ir prisi
jungė prie Sąjūdžio skelbiamo 
mitingo.

Bet, pasak Bogušio, kariuo
menė ir milicija visvien 
rugpjūčio 23 buvo Gedimino ai
kštėje jau nuo 5 v.v. O pasibai
gus mitingui Vingio parke, keli 
tūkstančiai žmonių bandė nueiti 
į Gedimino aikšte, kur vis dar 
vyko bado streikas už sąžinės ka
linius. Pačeliūnas pasakojo, kad 
visa katedros aikštė buvo apsup
ta milicijos ir kariuomenės, kuri 
neprileido žmonių prie badau
jančių. Atėjęs į aikštę 1 vai. nak
ties, Bogušis ten rado bent 2000 
žmonių. Kompartija kvietė 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
narius į talką tarpininkauti tarp 
milicijos ir minios. Todėl į aikštę 
atvyko muzikologas Landsbergis 
ir rašytojas Petkevičius. Bogušis 
pasakojo, kad Landsbergis elgėsi 
maloniai, tačiau visi buvę nu
stebę Petkevičiaus įžūliu elgesiu 
su minia. Milicija iš aikštės pasi
traukė maždaug 3 vai. nakties, 
kada jau‘teliko tik keletą šimtų 
žmonių.

Kauno mitingo organizatorius 
ir “Ekspress Kmikos” korespon
dentas Valdas Anelauskas aiški
no Bogušiui, kad Kaune susirin
ko 50,000 žmonių prie Karo Mu
ziejaus sodelio paminėti šią ge
dulo sukaktį. Dalyviai pradėjo 
suplaukti 7 v. v. iš viso miesto 
kampų. Mitingas, kuris pra
sidėjo 8 v. v. ir tęsėsi iki 9:30 
v.v., buvo šaukiamas be leidi
mo, bet programa vyko

(nukelta į 5 psl.)



PHILADELPHIA, PA.
Juodo kaspino dienos 

minėjimas
Philadelphijos LB apylinkės 

valdybos iniciatyva rugpjūčio 23 
vidudienyje buvo paminėta Rib- 
bentropo-Molotovo pakto su
kaktis, kuri daugelyje miestų yra 
minima, kaip Juodo kaspino die
na. Nepriklausomybės aikštėje 
prie Laisvės varpo buvo padėtas 
vainikas dalyvaujant lietuvių, 
ėstų, latvių, lenkų ir ukrainiečių 
atstovams su vėliavomis ir tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
moterų palyda.

Prie vainiko prisegtas užrašas 
Laisvės varpą lankančioms mi
nioms keletą dienų priminė so- 
vietų-nacių paktu padarytą 
skriaudą užraše išvardintoms 
tautom. Nors visa ceremonija 
tęsėsi tik pusvalandį, buvo gau
tas efektingas media dėmesys. 
Pribuvo televizijos stoties fil- 
muotojas, fotografai iš vietos 
laikraščių, korespondentus at
siuntė milijoninio tirašo The Phi- 
ladel/phia lnquirer ir Associated 
Press žinių agentūra.

Rugpjūčio 24 d. laidoje The 
Inųuirer išspausdino ilgą Mur- 
ray Dubin straipsnį, kuriame vy
kusiai sujungė Philadelphijoje ir 
Baltijos valstybėse vykusius su
kakties minėjimus, o rugpjūčio 
28 d. laidoje išspausdino taiklų 
vedamąjį straipsnį.

Associated Press korespon
dentas taip pat parašė ilgą repor
tažą, kurį išspausdino eilė 
mažesnių vietovių laikraščių. 
Associated Press straipsnis 
plačiai cituoja LB apylinkės pir
mininkės Teresės Gečienės ir 
LB krašto valdybos pirmininko 
Vytauto Volerto pareiškimus.

Media dėmesiui išgauti 
medžiagą paruošė LB apylinkės 
valdybos narys Rimantas Stir- 
bys. Vainiko padėjimo ceremo
nijoje lietuviams atstovavo Da
nutė Tautkutė, Tomas Danta ir 
Romas Tautkus.

Volungės koncertas
Šiais metais Philadelphijos LB 

apylinkės valdyba sulaužė ilgų

Ketvirtis milijono Lietuvos gyventojų 
paminėjo Molotovo — Ribbentropo paktą

(atkelta iš 4 psl.)

sklandžiai — be jokių trukdymų 
iš milicijos ar partijos atstovų.

Vakaro tonas buvo sanatūrus 
ir rimtas, iš pradžių paleido ge
dulingą muziką, tada su
skambėjo varpai. Gražiai kalbėjo 
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciaty
vinės grupės narys ir roko 
grupės “Antis” vadovas A. 
Kaušpėdas, profesorius Mailys, 
o deklamavo aktorius Genys. 
“Pabaigoj buvo labai efektinga, 
labai malonu,” atpasakojo Bo
gušis iš pokalbio su Anelausku, 
“kada užsidegė labai daug žva
kučių, kai miestas suspindėjo 
kaip maži jonvabalėliai.’ Gale 
visi tyliai išsiskirstė.

Nors Šiauliuose nebuvo duo
tas leidimas mitinguoti, žmonės 
varžydamiesi apie 7 v. v. po tru
putį rinkosi prie viešbučio. Bo
gušiui aiškino, kad kai vienas iš 
dalyvių iškėlė trispalvę, minia 
sugūžėjo ir pradėjo žygiuoti gat
ve link Sukilėlių kalnelio. 
Spėliojama, kad eisenoje dalyva
vo tarp 5000 - 6000; dalis nešė 
juodais kaspinais perrištas 
vėliavėles. Dalyviai kalnelyje 
aplankė sukilėliams pastatytą 
bet dabar remontuojamą 
skulptūrą, prie kurios padėjo gi
lių. Kalbų nebuvo; viskas buvo 
vykdoma tyliai. Padėję gėlių ir 
apėję pastelėmis apstatytą statu
lą, žmonės patraukė atgal link 
Šv. Jurgio bažnyčios.

Ten gražų pamokslą pasakė 
kun. Kazimieras Gražulis, kuris 
paminėjo Molotovo - Ribbentro- 
po paktą ir pareikalavo likviduoti 

metų tradiciją ir vietoj pavasario 
koncerto ruošia rudens koncertą 
spalio 1 šeštadieną, 7 vai. vak. 
Koncerto programą atlikti pirmą 
kartą į Philadelphiją atvyksta To
ronto mišrus choras Volungė. 
Jau labai daug metų yra praėję 
nuo didesnio dainos vieneto iš 
toliau atvykusio pasirodymo Phi
ladelphijoje.

Iš spaudos puslapių ir jų plo
kštelės aplanko žinome, kad Vo
lungės choristai yra gastroliavę 
daugelyje Kanados, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Europos 
lietuvių kolonijų. Šią vasarą vo- 
lungiečiai sėkmingai pasirodė 
VHI-toje Tautinių šokių 
šventėje ir spėjo, su koncertais 
aplankyti Anglijos lietuvius.

Volungė prasidėjo iš kelių lie
tuvišką dainą pamilusių lietu
vaičių entuziazmo. Jos 1975 pa
sikvietė Dalią Skrinskaitę-Vi- 
skontienę joms vadovauti. 1980 
prie vieneto prisijungus vyrams, 
Volungė tapo mišriu choru, ku
ris sėkimingai puoselėja lietuviš
ką dainą išeivijoje.

Taip ir visi didesni apylinkės 
renginiai, Volungės koncertas 
įvyks Philadelphijos Lietuvių 
Namuose (Lithuanian Music 
Hali), 2715 E. Allegheny Avė., 
prie pat 195 Allegheny išvažiavi
mo. Po koncerto bus šokiai, veiks 
valgių ir gėrimų bufetai. Bilietų 
kaina $10, $8 pensininkams, $5

NEW BRITAIN, CONN.
Šv. Andriejaus parapija spalio 

mėnesį švenčia savo metinę 
šventę. Bus rengiamas specialus 
vakaras ir kiti renginiai, kurie 
užims visą spalio mėnesį.

Atrodo, kad kas metai mum 
reikia paremti kokį nors svarbų 
projektą ar jį finansuoti. Todėl 
tuo klausimu reikia sudaryti 
planą. Dabar reikia taisyti 
bažnyčios stogą, nes dabar 
čerpės dažnai nupuola. 
Apžiūrėjus buvo nutarta 
uždengti naują stogą.

Spalio 1, šeštadienį, bus šokiai 

jo padarinius. Kaip painformavo 
Bogušį šiauliečiai Mečislovas Ju
revičius ir Jonas Petkevičius, 
“bažnyčia buvo pilna net ant 
šventoriaus,... žmonės nesutil
po”.

Kretingoj irgi įvyko mitingas 
nepaisant valdžios grasinimų 
prieš organizatorius, t. y., kad jie 
bus baudžiami parų pasodinimu 
ir iki 1000 rublių pabaudomis. 
Vienas iš organizatorių — Broni
slovas Poškus, gavo kvietimą į 
prokuratūrą, tačiau jis jį su
grąžino su šiuo prierašu: “Ka
dangi šiandien yra rugpjūčio 23 
d., visai tautai gedulo diena, 
kalbėti su prokuratūros parei
gūnais atsisakau.”

Kretingos mitingą atidarė ba
daujanti Genutė Šakalienė, kuri 
nenutraukdama bado streiko 
lėktuvu nuskrido į Kretingą mi
tingui vadovauti. Centrinėj mie
sto aiktėj, dalyvaujant 4000-5000 
miniai, Šakalienė atidarė progra
mą pasmerkdama Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir reikalauda
ma likviduoti jo padarinius. 
Žmonės po kurio laiko įsidrąsino 
ir pradėjo skanduoti “Laisvės, 
laisvės Lietuvai”. Šakalienė pa
prašė pagerbti mirusius tylos mi
nute, o paskui dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną ir nukeliavo į 
bažnyčią. Mitingas Kretingoj 
prasidėjo apie 7 v. v., ir baigėsi 
apie 8:15 v. v.

Anot ten dalyvavusių. Mišias 
koncelebravę trys kunigai — 
kun. Antanas Bunkus iš 
Grūšlaukės, kun. Vytautas Sa
dauskas iš Skuodo ir kun. Liud
vikas Šarkauskas iš Kretingos pa
sakė lal>ai turiningus pamokslus.

(LIC)

Šv. Kazimiero seserys šiemet švenčiančios savo gyvenimo 75 metų jubiliejų, nusifoto
grafavo rugpjūčio 13 prie vienuolijos įkūrėjos Marijos Kaupaitiės paveikslo po padėkos 
mišių, kurios buvo motiniškame name Chicagoje. Sėdi iš k. seserys: M. Florianą 
Antanaitis, Deotilla Kalinauskas, Bertilia Klusas, Adorata Savilonis, Clarita Jonelis ir 
Agnita Sabockis. Stovi iš k. M. Anita Petroshus, Estelle Lucas, Marilyn Kuzmickus 
— generalė vyresnioji, Gracilda Ringis ir Dorothea Šalčius. Keturios seserys šią sukaktį 
šventė Vilią Joseph Marie Holland, Pa. tos seserys yra: M. Eucharista Stoškus, Gene- 
vieve Cepukaitis, Mildred Penkunas ir Rosarita Balsis.

studentams. Bilietus užsisakyti 
ir stalus rezervuoti galima skam
binant Teresei Gečienei 215 - 
677 - 1684, Aniliorai Mašalaitie- 
nei 215 - 687 - 3048 arba Marytei 
Sušinskienei 215 - 927 - 2467.

Rengiėjai tikisi, kad šis neeili
nis koncertas susilauks dalyvių 
ne tik iš pačios apylinkės, bet ir 
iš kaimyninių vietovių.

parapijs salėje, 396 Church St., 
prasidės 8 v.v., tęsis iki 12:30 
v.v.

Spalio 2, sekmadienį, turime 
pietus po 11 vai. mišių. Pietūs 
suneštiniai, Ateidami atsineša ir 
maisto. n

Spalio 7, penktadienį, rengia
ma arklių lenktynės, pradedama 
6:30 v. v. Kiekvienas gaus itališką 
vakarienę ir galės žiūrėti filmus 
apie arklių lenktynes.

Spalio 9, sekmadienį, bus pu
sryčiai nuo 9 v.r. iki 12 vai.

Metinis bazaras vyks spalio 
15, prasidės 12 vai. ir baigsis 8 
v. v. Žmonės galės nusipirkti lie
tuviško, lenkiško, itališko mai
sto, bus įvairių laimėjimų ir vai
kams visokiausių žaidimų.

Spalio 22, šeštadienį, įvyks 
14-tas lietuvių vakaras, puota. 
Bus lietuvi škas maistas. Bus 
pagerbti parapiečiai,. kurie su
laukė 80 metų amžiaus ir dau
giau. Veiks baras, įvairios loteri
jos ir bus šokiai. Vietas reikia re
zervuoti ne vėliau spalio 16. 
Įėjimo auka 7:50 dol.

Spalio 28, penktadienį, nuo 6 
iki 8 v. v. bus įrengta vaiduoklių 
namas. Ta programa bus pakar
tota spalio 29 nuo 5:30 iki 9:30 
v.v., spalio 30 — nuo 5:30 v. iki 
8:30 v. v. Į šią programą visada 
atsilanko daug žmonių.

Spalio 31 po 5:30 v. mišių bus 
“haloween” parapijos vaikams.

Tikime, kad šį visą mėnesį api
manti programa bus sėkiminga.

Juozas Balčiūnas

ELIZABETH
Šv. Petro Ir Povilo 

lietuvių parapija
Visa parapijos bendruomenė 

meldžiasi ir nuoširdžiai sveikina 
Sės. Margaret Camey, kuri iš
rinkta Šv. Pranciškaus seserų 
kongregacijos generaline vyre
sniąja. Taip pat sveikina ir seserį 
Joanne Brazinski, kuri yra iš
rinkta į vienuolijos patarėjas, 
viena iš keturių.

Ona Kudulis mirė Floridoje. 
Ji buvo Prano Kudulio našlė. Jie
du ilgus metus turėjo maisto 
krautuvę Elizabeth Porte. Pa
skutiniu laiku gyveno Ormand 
Beach, Fla.

Taip pat mirė Nellie Yonk Yo- 
kimavičius.

LOS ANGELES, CALIF.

LB Vakarų apygardos 
suvažiavimas

Apygardos suvažiavimas 
kviečiamas rugsėjo 25 d, sekma
dienį, Tautiniuose namuose, 
3356 Glendale Blvd. Pradžia 2 
vai. popiet. Šiuo metu apygar
dos valdybą sudaro: Angelė Nel- 
sienė — pirm., kiti valdybos na
riai — D. ir V. Čemiai, T. Da- 
bšys, V. Gedgaudienė, R. Nel- 
sas, J. Matulaitis, A. Polikaitis ir 
N. Pupienė.

Suvažiavime bus renkama 
ateinantiems dviem metams 
apygardos valdyba ir kiti orga
nai, diskutuojami apyskaitiniai 
pranešimai ir daromi nutarimai. 
Prie apygardos priklauso Las Ve- 
gas, Phoenix, Portland, San 
Francisco, Seattle, Santa Moni- 
ca-West LA ir Los Angeles apy
linkės. Vis laukiama susiorgani
zuojant lietuvių Havajuose.

IŠLEIDŽIAMA POETO BERNARDO 
BRAZDŽIONIO POEZIJOS KNYGA

Išleidžiama mūsų iškilaus 
poeto Bernardo Brazdžionio 
nauja poezijos knyga PO AU KS- 
TAISIAIS SKLIAUTAIS. Kny
ga yra laimėjusi Lietuvių Bend
ruomenės literatūros premiją.— 
3000 dol.

Knygos tekstas jau yra surink
tas ir tuoj atiduodamas spausdin
ti.

Visi, kurie norėtų įsigyti šią 
knygą sau ar duoti dovanom, 
prašomi pranešti, kieno vardu ir 
adresu ir kiek egzempliorių sių
sti. Taip pat prašome pažymėti, 
ar norima gauti su autoriaus de
dikacija, kieno vardu tai įrašyti, 
ar norima gauti tik su autografu.

NAUJAS B RI D G E S 
NUMERIS

Kaip buvom skelbę, Bridges 
parengtą medžiagą, skirtą 
birželio mėnesiui, banditas 
atėmė iš Juozo Tysliavos, kuris 
tą medžiagą vežėsi automobiliu 
į spaustuvę. Teko viską iš naujo 
parengti, dėl to viskas užtruko. 
Trukdė ir dideli vasaros karščiai.

Dabar išleistas naujai pareng
tas birželio numeris ir išsiun
tinėtas skaitytojams Numeryje 
sutelkta daug įvairios medžia
gos, rašoma apie vestuvių pa
pročius, prisimenamos visokios 
demonstracijos Lietuvoje, su
pažindinama su naujuoju kardi
nolu Vincentu Sladkevičiumi, 
Albertas Čižauskas rašo kaip Bal
tuose Rūmuose prisimenami lie
tuviški reikalai, dr. Thomas Mi- 
chalski tęsia savo pasakojimus 
apie Lietuvą, Donald Wieta 
rašo, kad sovietų imperija vis dėl 
to yra velnio imperija, Algiman
tas Kezys supažinina su keliais 
dailininkais — Antanu Ta-

Iš Chicagos į Vakarų apygar
dos suvažiavimą specialiai atvyk
sta dr. Algirdas Statkevičius, ku
ris, nors ir būdamas Amerikos 
pilietis, sovietų gulage praleido 
12 metų, iš jų septynerius metus 
psichiatrinėse ligoninėse. Lietu
voje dr. Statkevičius priklausė 
prie Lietuvos Helsinkio grupės 
ir pogrindyje kartu su kitais 
suorganizavo Lietuvos Laisvės 
Lygą. Šiuo metu, kai Lietuvoje 
subangavo persitvarkymo pre
tekstu pajudėję vandenys, LLL 
išėjo iš pogrindžio, paskelbė 
savo programą ir įgaliojo dr. 
Statkevičių užsienyje suorgani
zuoti vienetą atstovauti LLL 
idėjiniams interesams.

Dr. A. Statkevičius LB apy
gardos suvažiavime skaitys pa
skaitą, interpretuodamas dabar
tinius įvykius Lietuvoje ir atsa
kinės į klausimus.

Visuomenė kviečiama su
važiavime ir paskaitoje dalyvau
ti.

K.

Tikimasi, kad nemažai knygų 
bus siunčiam ir į Lietuvą.

Tiksli knygos kaina dai 
nežinoma. Gali būti apie 10 dol. 
Prie to dar prisidės įpakavimo ii 
pašto išlaidos. Atsilyginti knygą 
gavus.

Taip pat ir platintojai prašomi 
pranešti, kiek egzempliorių sių
sti. Jei kam patogu, galite knygą 
užsisakyti pas vietos knygų pla
tintojus. Knygos bus išspausdin
ta tiek, kiek bus gauta užsaky
mų.

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Lietuvių Dienų administracija, 
B. B. knygų užsakymas, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029.

mošaičiu, Anastazija Tamošaitie
ne, Magdalena Stankūniene, 
rašoma apie režisierių Eimutį 
Nekrošių, apiedail. Praną Lapę, 
apie Baltijos gintarą, lietuvišką 
virtuvę, skelbiami redakcijai at
siųsti laiškai.

Žurnalą kruopščiai ir įdomiai 
redaguoja Demie Jonaitis. Ad
ministruoja Tėv. Petras 
Baniūnas. Prenumerata metams 
10 dol., adresas — 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Prof. dr. Vytautas Bieliau
skas, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės naujasis pirminin
kas, dalyvavęs Europos Studijų 
savaitėje ir skaitęs paskaitą, da
lyvavęs Europos Lietuvių Ben
druomenių pirmininkų susirin
kime, yr< pakviestas dalyvauti 
Australijos lietuvių dienose. Pir
mininkas pažadėjo ten nuvykti 
ir aplankyti įvairias lietuvių ben
druomenes.

IŠ VISUR
— Dariaus ir Girėno žuvimo 

55 metų sukaktyje buvo leista at
vykti prie parpinklo jo autoriui 
Vyt. Landsbergiui-Žemkalniui, 
19 lakūnų su penkiais lėktuvais, 
dviratininkams iš Kauno ir dau
giau kaip šimtui svečių. Tap pat. 
leista atvykti Dariutei-Maštarie- 
nei. Archit. V. Landsbergis jau 
yra 96 metų, bet jis ryžosi tokiai 
kelionei.

Anna Klizas Wargo, Lietuvos 
vyčių organizacijos naujai išrink
toji centro valdybos pirmininkė, 
vykdydama Lietuvos vyčių 75- 
ojo visuotinio sukaktuvinio sei
mo rezoliuciją, su nuoširdžiais 
sveikinimais ir padėka už ben
dradarbiavimą Darbininkui at
siuntė .50 dol. auką. Darbininkas 
už auką ir įvertinimą nuoširdžiai 
dėkoja.

— Philadelphijos lietuviams 
dr. Antanas Juzaitis rugsėjo 25, 
sekmadienį, po 10:30 vai. pa
maldų skaitys paskaitą tema 
“Černobilio nelaimė ir Ignalinos 
grėsmė”. Paskaita bus Šv. An
driejaus lietuvių parapijos 
salėje, 1913 Wallace St. Visus 
kviečia ateitininkų valdyba.

— Ottawos lietu
viai, latviai ir estai rugsėjo 30 — 
spalio 2 rengia vadinamą “Baltic- 
fest 88”. Jau dabar prie rengimo 
dirbąs lietuviai: Giedrė Abro- 
maitienė, Zozė Balsevičienė, Jo
nas Balsevičius, Loreta Lukšaitė 
Cassidy, Dana Giedriūnaitė, 
Eglė Jurgutienė, Rūta ir Rai
mundas Kilčiai, Rasa Jurkutė, 
Julija Mitalaitė.

— JAV Lietuvių Bendruo
menės XII-tos Tarybos pirmoji 
sesija įvyks rugsėjo 30 - spalio 1 
Chicagoje.

— Algis Gražys paskirtas 
McGill universiteto Montrealy- 
je ledo ritulio komandos vyriau
siu treneriu.

— Laurynas Vismanas, uolus 
jaunosios kartos veikėjas, 
praėjusį pavasarį baigė Roche- 
sterio, N. Y., universitetą ir 
pradėjo dirbti Vasario 16-tos 
gimnazijoje Vokietijoje. Studi
juodamas jis taip pat dirbo uni
versiteto administracijoje ir gy
veno jo pastatuose.

Jonas Dagis buvo aprašytas 
Our Sunday Visitor rugpjūčio 14 
d. laidoje. Jis gimęs mišrioje lie
tuvių-lenkų šeimoje 1907, buvo 
vienuolis pranciškonas, drauge 
su Tėv. Maximilian Kolbe dirbc 
misijose Nagasaki, Japonijoje. 
Dabar Jonas Dagis gyvena Ame
rikoje, gi Tėv. Kolbe yra pa
skelbtas šventuoju. Jis žuvo na
cių kace tuose.

— Dr. Danutė Bankaitytė- 
Davis rugpjūčio 4 Spokane, Wa- 
shington, trenerių pasirinkimu 
tapo JAV moterų dviratininkių 
olimpinės komandos nare. Ji at
stovaus JAV ilgo nuotolio dvi
račių lenktynėse šiais metais 
vykstančioje olimpijadoje 
Korėjoje. Danutė, buvusi cleve- 
landietė, priklausė prie Čiurlio
nio ansamblio kaip kanklininkė- 
solistė ir Clevelando lietuvių 
sporto klubo Žaibas. Ji taip pat 
buvo Cleveland State univesrsi- 
ty komandos tinklininkė.

— Ieškomas Jonas Galijotas, 
gimęs 1909, atvažiavęs į Ameri
ką apie 1957 m. Ieško jo dukra 
Raimunda Griškienė -Galijo- 
taitė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Kildišius, Richmond Hill, 
N. Y. Užsakė kitiems: A. Sniegi
nis, Nonvood, N.J. — A. Bary
sienei, Rezsboro, VT. Sveikina
me naujus skaitytojus ir dėkoja
me užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininke prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adal

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

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

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

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

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

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

BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an
glų kalba. Metinė prenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei
diniai: — A Radiance in the Gu- 
lag, 6 dol. — N. Sadūnaitės. 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Pichel, 8dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets

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

| Palangą Ir į Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jhau bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
skafcursljos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

ĮDOMŪS LEIDINIAI

L. Andriekaus, Atmink mane, 
Rūpintojėli, poezija, 8 dol.

L. Andriekaus, Balsai iš ana
pus, premijuota poezija, 8 dol.

A. Kerulio, J. Prunskio ir M. 
Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 1 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

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

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

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

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

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

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

Alės Rūtos — Žvaigždė vi
ršum girios, romanas, 5 dol.

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

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

P. Jurkaus, Juodvarniai, pasa- 
ka-poema. 5 dol...

K. Almeno, Sauja skatikų, ro^ 
manas. 1.0 dol.

K. Almeno, Lietingos dienos 
Palangoj, romanas. 10 dol.

J. Vaišnio, Praktinė Lietuvių 
kalbos vartosena. 9 dol.

J. Rūtenio, Vaivos Juosta, 
eilės ir dialogai. 6 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nama Darbininko administraci
joje, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Darbininko administracija la
bai prašo skaitytojų, kurie dar 
neapsimokėjo prenumeratos už 
1988 metus, atsiųsti kiek galima 
greičiau privalomą mokestį. Pa
gal pašto reikalavimus turime 
sustabdyti laikraščio siuntimą į 
skolą. Visi, neapsimokėję prenu
meratos, yra atvirukais paraginti 
atsilyginti. Laukiame atsilie
piant be kito raginimo. Kortelių 
siuntinėjimas raginant net keletą 
kartų reikalauja laiko ir išlaidų. 
Už greitą atsiliepimą nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį_ iškirpti, užplildyti irjpasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau* pratęsti prenumeratą 1988 metam.

Vardas ir pavardė............................v.......................

Adresas....................... .......................... ■.....................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą S...
Už kalendorių $...
Spaudai paremti $...
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INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

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

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti- 
mfatems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio vafiatoe pardotavėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

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

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
SUITE 4 

77 OAK STREET
’ NEVVTON, MA 02164

617 965 - 8080

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

J. Kaributo — Kelionė aplink 
pasaulį, 4 dol.

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauliničio, Kelias į sostą. 
10 dol.

Z. Raulinaičio, Grobio ir nai
kinimo žygis. 9 dol.

A. Budreckio, DLK Algirdas.
16 dol.

J. Audėno, Lietuvos Val
stiečiai Liaudininkai. 15 dol.

J. Miškinio. Lietuva ir Vilnius 
pavergėjų sūkuriuose. 5.50 dol.

V. Sruogienės, Lietuvos stei
giamasis seimas. 5 dol.

C. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

: DEXTER PARKB PHARMACY ® 
^9^ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
296-4130

1NTERNATIONAL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

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

G.T. INTERNATIONAL Dėkoja visiems klijentams prisidėjusioms prie sėkmingo 
1988 metų kelionių į Lietuvą sezono.

G.T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos 
keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš 
Lietuvos.
G. T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus artimiesiems 
iš Lietuvos.
JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS į G.T.!

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

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

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

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

STOKIME NARIAIS j LIETUVIŲ
FONDĄ
ir didinkime turimus įnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

Iš Elenos Juciūtės knygos “Pėdos mirties zonoje". Tremtiniai 
susirinkę prie mirusio tremtinio kapo. Kairėje kunigas skaito 
maldas. Elena Juciūte stovi ties viduriu.

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

SVARBŪS KOMPLEKTAI
Juozo Brazaičio Raštai. Reda

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

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

DĖMESIO VISIEM: KASOJE yra žymiai pakelti santaupų certi- 
fikatų nuošimčiai! Pasiteiraukite ir perveskite certifikatus iš 
kitų bankų j lietuvišką KASĄ.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

----------------------------------------------- o ----------------------------------------
Čia galite gauti:

f \ z \ Lietuviškas VISA korteles
< Pinigines perlaidas

įlvAvSM J Čekių sąskaitas
\ į s'7J Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus 

—Visos santaupos Federalinės NCUA 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

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



FLEITOS KONCERTAS KENNEBUNKPORTE LAIMES BANDYMAS
Dažnai girdime fortepiono, 

smuiko koncertus, fleitos kon
certą išgirsti yra tikra retenybė. 
Tokia reta proga pasitaikė 
rugpjūčio 13, šeštadienį, pran
ciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte, Maine. Tai buvo kil
nios muzikos vakaras, palikęs 
gražiausius įspūdžius.

Fleita grojo Bostono Barklee 
muzikos kolegijos profesorius 
Matthėw Marvuglio, jį pianinu 
palydėjo kompozotorius Jeroni
mas'Kačinskas, tos pačios muzi
kos kolegijs profesorius emeri
tas.

Programą pradėjo lietuvių 
kompozitorių kūriniais. Tai tik
rai pradžiugino lietuvius klausy
tojus, kad fleitistas savo koncerto 
pradžiai pasirinko lietuvišką mu
ziką. Čia lietuviška vasarvietė, 
klausytojai lietuviai. Fleitistas 
tai suprato ir pagerbė lietuvius 
ir lietuvišką kūrybą.

Pradžiai pagrojo dvi Felikso 
Bajoro pjeses — Flessbile ir Ru
bato. Sis kompozitorius Lietuvo-
je jau yra pagarsėjęs, gimęs 1934 
Alytuje, studijavęs smuiką ir 
kompoziciją, modernus, bet 
savo muzikoje panaudoja ir lie
tuviškas liaudies melodijas. Taip

DOKUMENTINIS FILMAS APIE 
LIETUVIŲ SPORTO OLIMPIJADĄ

Šiemet sueina 50 metų nuo 
pirmosios lietuvių tautinės spor
to olimpiados. Teko girdėti, kad 
šen bei ten rengiami sukaktries 
minėjimai, ieškoma nuotraukų. 
Gal ir New Yorke Liet. Atletų 
Klubas imsis tos iniciatyvos ir 
prisimins praeiti, šauniąją sporto 
šventę — olimpiadą.
^Čia norima priminti, jei kas 

pamiršo, arba nežino, kad yra 
pagamintas dokumentinis filmas 
apie šią olimpiadą. Filmas garsi
nis, spalvotas. Jį pagamino Ame

EDMUNDUI CIBUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Stasei, 
sūnui dr. Sauliui, dukrai Ramunei, giminėms ir artimie
siems.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Bostono skyrius

A. A.
PETRUI ČEPUI,

skautui vyčiui, mūsų skautavimo jaunystės draugui, 
tragiškai žuvus automobilio katastrofoje, jo tėveliams 
Valentinai ir Gintarui Čepams, sesutei Rasai ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia giliame 
liūdesyje likę

Hartfordo skautai ir skautės

A. A.
IRENAI RAMANAUSKAITEI-LAUČKIENEI 

mirus, jos seserims, Leontinai Jankauskienei ir Janei 
Bagdienei su vyru, bei kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Leonilė ir Juozas Giedraičiai

A. A.
IRENAI RAMANAUSKAITEI-LAUČKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu liūdinčias seseris — Leon- 
tiną Jankauskienę, Janiną Bagdienę ir jos vyrą dr. 
Praną Bagdą bei kitus artimuosius.

Margarita Samatienė

PADĖKA
Mirus mano mylimai mamytei

A. A.
ZINAIDAI DAUGVILIENEI,

reiškiu gilią padėką kun. V. Pikturnai, M. Šalinskienei, 
dėkoju taip pat draugams Ir pažįstamiems už dalyva
vimą atsisveikinime, laidotuvėse, už užprašytas šv. 
Mišias, pareikštą užuojautą ir visokeriopą pagalbą 
mano skausmo valandoje.

Irena Garunkštienė
sūnus Tomas, dukterys Eugenija ir Kristina (

A. A.

IRENAI LAUČKIENEI

mirus, jos seserims: Leontinai, Janinai ir Izabelei su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ona ir Vaclovas Budnikai

pat jis pagrojo ir mum gerai 
pažįstamo kompozitoriaus Jero
nimo Kačinsko kūrinį — 
Močiutės rauda. Kūrinys sta
mantrus, elegiškos nuotaikos. 
Kompozitorius šį kūrinį sukūrė 
specialiai lietuviams partiza
nams pagerbti. Močiutė rauda 
savo žuvusio sūnelio partizano, 
kuris panielantasi ir numestas 
guli miestelio aikštėje.

Tolesnėje dalyje buvo atlikti 
tarptautinių kompozitorių kūri
niai: J. B. Loeillet sonata nr. 1

SĖKMINGA SUFFOLK 
COUNTY GEGUŽINĖ

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo Suflblk country, Ine. 
gegužinė buvo skelbta Darbi
ninke. Tai ir atkreipė dėmesį 
bent kartą pamatyti tą gegužinę, 
kur susirenka nemaža Long 
Island lietuvių.

Dabar tokie renginiai nesusi
laukia daug publikos, o čia buvo 
priešingai, rugsėjo 11 į parkelį 
prie Church of the Resurrection, 
Smithtovvn, L.L, susirinko apie 
300 svečių.

Rengėjai ir nesitikėjo, kad tiek

rikos lietuvis Kazys Matuzas, 
specialiai iš Amerikos nuvykęs į 
šią šventę. Jis yra ir daugiau fil
mų pagaminęs apie Lietuvą, bet 
šis yra išskirtinis, gražiai pavai
zduoja šventės paradus, pačias 
varžybas, Kauną ir jo apylinkes. 
Tai tikrai romantiška kelionė į 
praeitį. Ji tinka tokiems olimpi- 
jados prisiminimams. Būtų gali-" 
ma pagaminti ir vaizdajuostę ’ iŠ 
jo. Tada lengvai būtų galima pa
naudoti lietuviškose mokyklose, 
sporto klubuose, vakaronėse. 

kuri turėjo keturias dalis — Ada
gio, Allegro, Adagio, Gigą (Alle- 
gro); J. S. Bacho — Arioso,G. 
Hue — Fantasissie, F. Chopin 
— Variacijos Rossini tema, P. 
Jardanyi — Sonatina, kuri turėjo 
tris dalis: Allegro moderato, 
Adagio molto, Allegro con brio. 
Sis kompozitorius yra vengras, 
savo kompozicijose panaudojęs 
vengrų liaudies dainas.

Publika labai šiltai sutiko abu 
. muzikus ir pasidžiaugė tokiu 
retu ir iškiliu koncertu. Fleita 

daug susirinks čia pasikalbėti, 
padraugauti susitikti retai sutin
kamus bičiulius. Čia veikė gana 
didokas Gintaro Karoso iš Bosto
no kioskas, kur buvo ir lietuviškų 
knygų, knygų anglų kalba apie 
Lietuvą, daugybė lietuviškų su
venyrų, net grafikos paveikslų iš 
Lietuvos. Čia prie kiosko nuolat
būriavosi svečiai. Ir retas kuris 
nenusipirko, pagauti sentimen
to, prisiminę savo tėvų kraštą 
Lietuvą, Dauguma jų nebekalba 
lietuviškai, bet liko lietuviškos 
šaknys. Tai ir suvedė juos čia 
piknikauti. Tie, kurie nebekalba 
jau lietuviškai, mėgsta visokius 
lietuviškus lipinukus, kaspinus 
su tautinėm spalvom, į švarką 
įsegamas sagas su lietuviškais 
įrašais. Štai sėdi pagyvenęs, tik
ras amerikietis, su balta šiaudine 
skrybėle, kurią juosia lietuviškų 
spalvų kaspinas. Ir abu švarko 
atlapai papuošti tais pačiais ka
spinais.

Atsilankė ir kitų tautų žmo
nių, tai kaimynai, draugai, kurie 
dirbo drauge sų lietuviais.

Akordeonistas Vytautas Dau
girdas grojo akordeonu dainas ir 
šokius. Buvo atsivežęs savo gar
siakalbių sistemą. Žmonės buvo

A. A. 
ALGIRDUI KRAUJALIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Ro
mai, sūnums Juozui ir Adomui ir visiems artimie
siems.

skamba ilgesingai, atrodo, lyg 
žmogus kažkur šauktų ir ar švilp-
tų, pasakotų sodrias gyvenimo 
istorijas.

Su šiuo koncertu ateitininkai 
sendraugiai pradėjo savo studijų 
ir poilsio savaitų. koncerto pa
baigoje žodelį tarė tos ateitinin
kų savaitės programos vadovas 
dr. Alfonsas Stanaitis, supažin
dindamas su savaitės programa.

Šioje vasarvietėje po koncertų 
būna vaišės ir malonūs pašneke
siai. Ir čia buvo progos pakalbėti 
ir su programos dalyviais ir su 
spalvingais svečiais, (p.j.)

suaukoję įvairiausių daiktų lote
rijai. Jų traukimą sumaniai pra
vedė Kęstutis Miklas, taip pat 
atkreipė dėmesį į retuosius šios 
gegužinės svečius. Taip buvo 
pristatytas ir skautijos įkūrėjas 
Petras Jurgėla. Jis dar pasakė 
gražią kalbą apie skautus ir lietu
višką veiklą.

Veikė ir didelis bufetas su lie
tuviškais valgiais. Ten būrys šei
mininkių pardavinėjo dešreles 
su kopūstais, kavą, alų, sodes.

Gerimantas Penikas buvo atsi
vežęs porą vaizdajuosčių ir tele
vizijos aparatą. Jis parodė ištrau
kas iš septintos tautinių šokių 
šventės ir, kiek aptemus, parodė 
demonstracijas liepos 9 Vingio 
parke Vilniuje. Gegužinė pra
sidėjo 1 vai. ir baigisi apie 7 v.v. 
Šiam klubui dabar pirmininkau
ja Algis Mačiulaitis, jis daug 
dėmesio skyrė reklamai, rašė 
asmeninius kvietimus, dėjo skel
bimus į spaudą. Pirmininku iš
rinktas tik šį pavasarį, (p.j.)

NAUJA KNYGA
Lietuviai tautininkai, komu

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

įj. Prunskis ir M. Valiukėnas.
Knygos kaina 8 dol. su per

siuntimu. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Valerija, Vytautas Kligiai 
ir dukros 

Petras Didelis

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubas įvairiais būdais stengiasi 
sutelkti lėšas, kad padėtų savo 
sportininkams nukeliauti į Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidynes 
šią žiemą Australijoje. Pavasarį 
buvo suruošta gegužinė, kuri at
nešė šiek tiek pelno, pereitą sa
vaitgalį buvo sėkmingai prave
stas apsipirkimo turgus, o spalio 
1 Kultūros Židiny yra rengiamas 
Montrealio mergaičių choro 
“Pavasario” koncertas, kurio 
pelnas irgi bus skiriamas kelio
nei.

Buvo kreiptasi į visuomenę su 
aukų prašymais, ir LA Klubas la
bai dėkingas tiem, kurie nepa
gailėjo piniginės aukos. Tačiau 
šioje nuolatinio aukų prašymo 
gadynėje Klubas nebenori var
ginti visuomenės ir todėl ieško 
kitų būdų lėšoms sutelkti.

Vienas iš jų — tai didžiulė pi
niginė loterija, kurioje bus gali
ma laimėti iki 10,000 dolerių. Iš- 
pardavus visus bilietus, pusė pi
nigų bus paskirta laimėtojui ar

Petras Čepas, 23 metų jau
nuolis, rugpjūčio 23 žuvęs 
automobilio nelaimėje Ka
nadoje.

Petro Čepo laidotuvės
Rugpjūčio 27 automobilio ne

laimėje Kanadoje žuvo Petras 
Čepas, sūnus Valentinos ir Gin
taro Čepų iš Quincy, 23 metų 
jaunuolis. Ten buvo nuvykęs į 
sporto turnyrą.

Jaunuolio tragiška mirtis 
sukrėtė visą lietuviškąjį Bostoną, 
į laidotuves suvažiavo jaunimo 
iš Worcesterio, Hartfordo, New 
Yorko ir kitur. Pilni buvo Juozo 
Caspero laidotuvių namai, Šv. 
Petro parapijos bažnyčia ir ka
pinės buvo užlietos įvairaus 
amžiaus lietuvių. Velionį pa
gerbė skautų garbės sargybos 
koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse.

Šermeninėje maldas su
kalbėjo kun. Albertas Kontau- 
tas, atsisveikinimą pravedė Če
slovas Kiliulis. Velionio gyveni
mą apibūdino Bronius Banaitis, 
atsisveikinimo kalbas pasakė LB 
Bostono apylinkės pirmininkas 
Brutenis Veitas, darbovietės rei
kalų vedėjas Bob Verge, 
Perkūno skautų vyčių atstovas 
Tadas Kulbis, Bostono Tautinių 
šokių sambūrio atstovė Audra 
Veitaitė, Bostono lietuvių skau
tų abiejų tautų atstovas Vytautas 
Jurgėla ir kiti. Bene paskutinis 
velionio darbas Lietuvos reikalu 
buvo įsijungimas į rugpjūčio 23 
demonstracijos organizavimą ir 
dalyvavimą, — tą dieną jis pasi
prašė išeiti iš darbo.

Aukų surinkta: Lietuviškos 
Skautybės Fondui 1,946 dol.. 
Lietuvių Fondui 545 dol.

LB apygardos suvažiavimas
LB Bostono apygardos meti

nis suvažiavimas šaukiamas 
rugsėjo 25 d. 10 v.r. So. Bostono 
Liet. Piliečių Draugijos patalpo
se. Bus padaryti veiklos praneši
mai, finansinė apyskaita, renka
ma nauja valdyba. Prie LB Bo
stono apygardos priklauso: Bo
stono, Brocktono, Cape Codo, 
Worcestesrio, Providence, R. 

laimėtojai, o kita pusė liks Atletų 
Klubui. Suprantama, kad ne
laimėjusieji esmėje bus paau
koję po 1OO dolerių, bet kodėl 
nepabandyti laimės ir už 100 
gauti 10,000 dolerių?

Bilietai jau yra pardavinėjami 
ir dalis jų paimta, bet dar toli iki 
200. Šiuo metu dėl bilietų kreip
tis į LA Klubo pirmininką Anta
ną Mičiulį 718 - 441 - 1131, Klu
bo išvykos organizatorių Praną 
Gvildį 718 - 356 - 7871 arba į 
Klubo sporto vadovą Algirdą 
Jankauską 718 - 849 - 2260. Lai
mingojo bilieto traukimas įvyks 
lapkričio 12 Kultūros Židinyje. 
LA Klubas iš anksto nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie nutars pa
bandyti savo laimę ir tikisi, kad 
laimingasis bilietas priklausys 
Jums

Alg. Š.

L, apylinkės ir Kennebunkport 
seniūnija.

Atvyksta I. Bublienė
į LB Bostono apygardos su

važiavimą ir Laisvės Varpo ru
dens koncertą rugsėjo 25 atvyk
sta LB Kultūros Tarybos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė iš Cleve- 
lando.

Įsijungia naujos jėgos
į Suffolk universitetą Bostone 

finansų profesoriumi atsikėlė dr. 
Edvardas Bubnys iš Chicagos. Iš 
Hartfordo Ignas Budrys darbo 
reikalais atsikėlė į Hopkinton. 
Abu įsijungė į lietuvišką veiklą.

Laisvės Varpo koncertas
Laisvės Varpo rudens koncer

tas bus rugsėjo 25. Programoje w 
dalyvauja solistė Audronė ! 
Gaižiūnienė iš Chicagos. Ji yra 
dainavimo studijas baigusi Lie
tuvoje. Vilniaus valstybinėje 
konservatorijoje, ir Roosevelt 
universitete Chicagoje. Dainuo
ja plačiai amerikiečiams, yra 
laimėjusi įvairių premijų, 
atžymėjimų. Taip pat yra Chica
gos lietuvių operos solistė ir 
chormeisterė. Jai akomponuoja 
pianistas dr. Saulius Cibas.

RENGINIAI

Rugsėjo 17, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
lietuviškų filmų vakaras. Rengia 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
ja.

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

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

Lapkričio 5 d. 6:30 vai. vak. 
Balfo72 skyriaus pobūvis Sanda
ros salėje, 30 Intervale St., 
Brockton, Mass.

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

Lapkričio 19 d. 6:30 vai. vak. 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
veiklos 30 metų saukakties 
minėjimas Sandaros salėje, 30 
Intervale St., Brockton, Mass. 
Lapkričio 20 Šv. Petro lietu

vių parapijos bažnyčioje ir salėje 
po bažnyčia Jono Vanagaičio šau
lių kuopa Bostone rengia Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimą.

Kovo 20, sekmadienį, 3:30 
vai. popiet Nonvood, Mass., Sv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
Isažnyčioje religinis koncertas, 
dalyvaujant arkivyskupijos ber
niukų chorui.

19S9 balandžio 23 — Šv. Pe
tro lietuvių parapijos So. Bosto- 

_ nemetinis banketas Lantana re
storane Randolphe.
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Lietuvių Katalikių moterų or
ganizuotos veiklos 80 metų su
kakties minėjimas bus spalio 16, 
sekmadienį, 3v. popiet Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje Brook- 
lyne. Minėjime dalyvaus Cleve- 
lando jaunimo kanklininkių an
samblis, kurio vadovė yra Ona 
Mikulskienė. Po minėjimo bus 
loterija ir pabendravimas. 
Minėjimą rengia Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
jungos valdyba ir New Yorko 
liet, katalikių moterų Kultūros 
draugija.

Tautos šventė buvo paminėte, 
pamaldomis Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Mišias koncele- 
bravo klebonas kun. Jonas Pakal
niškis, kun.Vytautas Pikturna ir 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Liet. Religinės Šalpos vedėjas. 
Jis ir pasakė pamokslą, prisiminė 
Šiluvos atlaidus, Tautos šventę, 
Lietuvių Religinės Šalpos dar 
bus ir jos veiklos prasmę. Giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas Viktoro Ralio. Pamaldos 
užbaigtos Lietuvos himnu. Žmo
nių atsilankė apie 150.

N. Y. lietuvių vyrų choras 
Perkūnas yra pakviestas į New 
Britain, Conn., Lietuvių Ben
druomenės rengiamą koncertą, 
kuris įvyks rugsėjo - sept. 24, 
šeštadieni. Tai LB apylinkei pir- 
mioinkauja Romas Butrimas. Jis 
ir pakvietė chorą j šią išvyką. 
Choras į New Britain išvyksta 
rugsėjo 24, šeštadienį apie 3 v. 
iš ryto. Kas norėtų drauge su 
choru važiuoti ir dalyvauti kon
certe, prašomi skambinti Stasiui 
Karmazinui — 718 441 - 1252. 
Kaina 10 dol. asmeniui. Choro 
valdyba prašo visų perkūniečių 
lankyti repeticijas ir gerai pasi
rengti koncertui.

Rasa Bobelytė-Brittain, žino
ma solistė lietuvių tarpe, daly
vaus Perkūno gastrolėse New 
Britaine ir ten dainuos su choru. 
Koncertas įvyksta rugsėjo 24.

Dr. Donatas Aleksandra
vičius, Richmond Hill, N.Y.,
siųsdamas metinę prenumeratą, 
atsiuntė 50 dol., nes norėjo pa
remti mūsų spaudą. Jam
nuoširdžiai dėkojame.

NEW YORKO ATEITININKŲ 

RUDENS BALIUS
Jvyks rugsėjo 24, šeštadienj, 8 v.v. 

Kultūros Židinio didžiojoje salėje 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Programoje pasirodys 

aktorė ir režisierė 
RASA ALLAN KAZLIENĖ,, 

kuri suvaidins Maironio “Čičinską”.

Bus duodama:
KARŠTA VAKARIENĖ, 
KILNŪS GĖRIMAI, 
TORTAI IR KAVA.

— Gros BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS —

Vietos rezervuojamos iš anksto Iki rugsėjo 10 d. 
suaugusiems — $20.00, 
studentams — $17.50

Perkant prie durų — 
suaugusiems — $25.00 
studentams — $20.00.

Dėl Infortnacijos Ir rezervacijų skambinti: 
Ginai -Simonaitytei 718 843-6049 arba 
Audrei Lukoševičiūtel 718 849-6083 arba 
Marytei Šalinsklenel 718 296-2244 arba 
Pranei Ąžuollenel 718 296-1205 arba 
Juozui Rygellul 201 838-4483.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia N.Y. ATEITININKAI

Aidų žurnalo rudens numeris 
(Nr. 3), per vasarą parengtas, da
bar atiduotas spaudai. Šis Aidų 
numeris turi 80 puslapių. 
Didžioji dalis skirta IV kultūros 
kongresui, PLM seimui ir šokių 
šventei. Tame numeryje yra la
bai įdomus prof. Algimanto Ka- 
jecko straipsnis “Istorija ir 
vėliausieji archeologiniai atradi
mai Vilniaus katedroje”. Aidus 
galima užsisakyti šiuo adresu: 
Aidai, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Metinė 
prenumerata — 20 dol.

Rašytojo Stepo Zobarsko, mi
rusio čia prieš 4 metus, įvairus 
palikimas ieškomas ir telkiamas 
Vaižganto muziejuje.. Kunigiš
kių pradžios mokykloje Lietuvo
je. Ten bus sutelktas įvairus pali
kimas rytų aukštaičių rašytojų, 
— vyskupo Antano Baranausko, 
kun. Antano Strazdelio, Antano 
Žukausko — Vienuolio, Stepo 
Zobarsko ir kitų. Muziejaus 
steigėjai tikisi gauti eksponatų ir 
iš Amerikos, nes dabar yra pa
gerėję santykiai, ir kultūriniai 
ryšiai darosi vis lengvesni. Nori 
įamžingi tuos rašytojus, kurie 
savo darbais papuošė ir praturti
no Lietuvą.

Klasikinės muzikos mėgėjams 
gera naujiena! Iš New York City 
operos rūmų rugsėjo 21, trečia
dienį, 8 vai. vak. per televiziją 
bus transliuojama Giuseppe 
Verdi operos “Rigoletto” naujas 
pastatymas. Režisierius — Tito 
Copobianco. Pagrindiniai soli
stai“: Richard Leech, Brent El- 
lis, Mark S. Doss, Diriguoja Elio 
Boncompagni.

Liucija Kušldenė iš Roche- 
ster, N.Y., užsisakiusi naujausių 
leidinių ir apmokėdama Darbi
ninko prenumeratą, spaudai sti
printi dar pridėjo 25 dol. Gera
darei nuoširdžiai dėkojame.

Rudens balių rengia New Yor
ko ateitininkai. Balius bus rug
sėjo 24, šeštadienį, 8 v. v. 
Kultūros Židinyje. Programoje 
pasirodys aktorė-režisierė Rasa 
Allan Kazlienė. Ji atliks Mairo
nio baladę “Čičinskas”. Gros 
brolių Kezių orkestras (Žiūr. 
skelbimą.).

Naujame KASOs pastate dai
lininkas Vyatautas Ignas yra iš
statęs keletą gražių paveikslų, 
kuriuos galite apžiūrėti ir už ne
didelę kainą įsigyti. KASOS nau
jas adresas: 86-21114th Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Telefonas: 718 -441 - 6401. Dar
bo valandos: pirm, ir ketv. nuo 
9 iki 7;30. antr., treč. ir penkt. 
nuo 9 iki 5 ir šešt. nuo 9 iki 2 
vai. popiet.

KASOJE žymiai pakilę taupy
mo procentai rimtai verčia ap
sispręsti ar laikyti pinigus sveti
muose bankuose, ar lietuviškoje 
KASOJE. Šiuo metu 6 mėnesių 
certifikatai iki 10,000 dolerių 
duoda 7.5%, 12 mėn. 7.65%, 24 
mėn. 7.80%. Daugiau negu 
10,000 dol. certifikatai 6 mėn. 
termino duoda 8.00%, 12 mėn. 
8.125%, 24 mėn. 8.25%. KASO
JE taip pat lengvomis sąlygomis 
gaunamos nekilnojamo turto ir 
kitų rūšių paskolos.

Kun. Vytautas Bagdana- 
vičius, MIC, yra atvykęs į šį 
Atlanto pakraštį, sustojęs pas 
savo brolį dr. Praną Bagdą ir lan
ko savo bičiulius, pažįstamus, 
buvo nuvykęs ir į Putnamą, 
Conn., kur Alkos muziejuje rin
ko medžiagą. Jis apsilankė ir 
Darbininko redakcijoje.

Gerimantas Penikas, mūsų 
žinomas vaizdajuosčių gaminto
jas, lankėsi septintoje šokių 
šventėje, ją nufilmavo ir sureda
gavo vaizdajuostę apie šią šokių 
šventę. Dabar jis rengiasi film
uoti dail. Juozo Bagdono darbus 

ir parengti visą vaizdajuostę apie 
dail. Bagdono gyvenimą ir 
kūrybą.

Kostas ir Rita Klybai a. a. Jono 
Galmino atminimui Kultūros 
Židiniui paaukojo 25 dol. Admi
nistracija už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Viktorija Cečetienė, New 
York, N.Y., visada paremia lie
tuvišką spaudą, nors daug jėgų 
ir laiko įdeda ir į lietuvišką vi- 
suo meninę veiklą. Šiais metais 
ir vėl gauta 40 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Bronė Macijauskienė, Sunny 
Hills, Fla., kad ir toliau apsigy
venusi, su geriausiais linkėjimais 
prie prenumeratos prideda ir 
auką. Geradarei dėkojame už 
60 dol.

Salomėja Palionis, Brook
lyn, N.Y., Darbininko netoli
ma kaimynė, nepraleidžia pro
gos paremti lietuvišką spaudą. Ir 
šiais metais prenumeratai gauta 
su auka 60 dol. Labai dėkui.

Kun. A. Grigaitis, Putnam, 
Conn., užsisakęs eilę naujų lei
dinių apmokėjo prenumeratą ir 
dar pridėjo 50 dol. auką. Labai 
ačiū dosniam rėmėjui.

Dr. D. Slavinskas, No. Midd- 
letown, N.J., ir šiais metais pre
numeratai ir spaudos paramai at
siuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū. 
Daktaro naujas adresas: 69 Bon- 
nie Dr., No. Middletown, N.J. 
07734. Tel. 201 787 - 7862.

Taisomi vargonai Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Dalis 
vamzdžių yra iškelti iš vietų, įde
dami nauji. Vargonai dabar visai 
neveikia. Tai sekmadieniais cho
ras gieda bažnyčios dešinėje, gi 
vargonininkas Viktoras Ralys 
groja elektriniais vargonėliais. 
Remonto darbai bus baigiami 
spalio mėnesį.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje centro įstaigai reikalingas 
tarnautojas ar tarnautoja. Skam
binti 212 563 - 2210.

Ieškomi: Boreiša 'Vaclovas ir 
Boreišaitė Liucija, Adomo, gy
venę ar gyveną Brooklyn, N.Y. 
Jie patys arba apie juos žinantieji 
prašomi pranešti Darbininko re
dakcijai.

Parduodu gražų, modemų 
kondominijumą, 5 kambarių, su 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno St. Petersburgh 
Beach, Fla. Tel. 813360-3261.

Montrealio mergaičių choras Pavasaris. Choras , pakviestas N.Y: Lietuvių Atletų 
Klubo, akvyksta į New Yorką ir spalio 1 koncertuoja Kultūros Židinyje.

DAINUOJANČIOS
New Yorko Kultūros Židinyje 

spalio 1, šeštadienio vakarą, 
įvyks iš Montrealio atvykstančių 
dainuojančių studenčių dainų 
koncertas. Kviečia New Yorko 
Lietuvių Atletų Klubo sportinin
kai, kurie nori supažindinti vie
tos lietuvius su Montrealio lietu
vaitėmis.

Montrealio mergaičių choras 
“Pavasaris” susikūrė prieš septy
nerius metus, stengiantis išlai
kyti meilę lietuviškai dainai ir 
apjungti jaunimą tautinėje dva
sioje. Didžiausia šio choro inicia
torė buvo ir yra Jadvyga Baltuo- 
nienė, kuri yra įdėjusi daug laiko 
šiam chorui organizuoti, palaiky
ti ir administruoti.

Jadvygos Baltuonienės globo
jamas choras prasimušė į gero 
meninio vieneto lygį. Choras su

brendęs, turi savitą repertuarą, 
ir perteikimo būdą. Parinkti lie
tuvių ir kitataučių kompozitorių 
kūriniai.

Pagal J. Gliaudą, “Pavasario” 
veikaluose jautriai skamba ir mo-

Išpardavimas (“blusų” tur
gus), rengtas Lietuvių Atletų 
klubo rugsėjo 10 ir 11 Kultūros 
Židinyje, praėjo labai sėkmin
gai. Daiktai buvo suaukoti, buvo 
parduodami labai pigiai. Ypač 
daug publikos atsilankė šešta
dienį. Visos pajamos skiriamos 
padengti sportininkų kelionę į 
Australiją.
t Kun. Paulius Ragažinskas iš 
Central, New Mexico, nors ir su 
,dideliu pavėlavimu gaudamas 
•Darbininką dėl JAV pašto aptin
gimo, eilę metų atskuba su dide
sne auka spaudai paremti. Ir šie
met prie prenumeratos moke
sčio ir geros sėkmės linkėjimų 
; prijungė 100 dol. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

> Lietuvos vyčių 152 kuopa Ri- 
verhead, N.Y., kviečia visus 
Lietuvos vyčius ir jų draugus da
lyvauti rugsėjo 18, sekmadienį, 
organizacijos 75 metų sukakties 
minėjime. Festivalis vyks Amer
ican Legion Hali patalpose, 121 
Third St., Greenport, L. L, 
N.Y., nuo 1 iki6val. vak. Įeinant 
aukojama 2 dol. suaugusieji ir 1 
dol. vaikai. New Yorko tautinių 
šokių grupė Tryptinis šoks tauti
nius šokius, o bendriems šo
kiams gros Joe Thomas orke
stras. Bus galima nusipirkti lie
tuviško maisto, įvairių rankdar
bių, kepinių, šviežių vaisių ir 
daržovių. Iš Maspetho Lietuvos 
vyčių 110 kuopa organizuoja au
tobusą, kuris nuo V. Atsimainy
mo bažnyčios išvyks 11 vai. ryto. 
Kaina 11 dol. dėl rezervacijų 
skambinti Helen Matulionis 718 
326 - 3398. Naudojant automo
bilį, važiuoti Long Island Ex- 
pressway iki paskutinio išvažia
vimo nr. 73 ir tęsti kelionę iki 
Greenport.

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

STUDENTĖS
dėmi lietuviška harmonija,, su- 
skardi sutartinių aidesiai, išra
dinga polifoninė faktūra.

Dainų pynės turi nuotaikingu
mą, ritmą ir gerai realizuojamos. 
Dainų muzikinis audinys išlaiko
mas malonioje saikingoje no
stalgijoje. Žanre šviečia lietuviš
ka dvasia.

Jų muzikė yra estų kilmės 
McGill universiteto magistrė In- 
grid Tark. Nors ir nelietuvė, bet 
jaučia lietuviškos dainos dvasią.

“Pavasaris” yra apkeliavęs 
daugelį lietuviškų kolonijų: Bo
stoną, Chicagą, Toronto, Los 
Angeles. Visur jos buvo mielai 
sutiktos ir su pagyrimais išlei
stos.

Į New Yorką pakviestos sutiko 
mielai atvažiuoti, nes kaip va
dovė Jadvyga Baltuonienė sako 
“kuo daugiau dainuosime, tuo 
būsime geresnės”. Pagaliau ir 
New Yorko lietuviai galės išgirsti 
taip maloniai išgarsintas Mon
trealio lietuvaites.

Jeigu jos nesibijo tolimos ke
lionės ir nesigaili savo brangaus 
laiko, tai mes, newyorkiečiai, tu
rime kuo gausiau dalyvauti jų

VAIZDAJUOSTĖ APIE DEMONSTRACIJAS 
VILNIUJE RODOMA TELEVIZIJOJE

Juozas Bružas iš Conn. lankėsi 
Lietuvoje ir ten į vaizdajuostę 
nufilmavo liepos 9 demonstraci
jas Vingio parke Vilniuje. Su šios 
rūšies profesionalu vaizdajuo
sčių gamitoju Gerimantu Peniku 
yra padarytos dvi suredaguotos 
vaizdajuostės, viena lietuviškai, 
kita angliškai. Lietuviška redak
cija jau daug kur rodyta. Apie ją 
rašėme ir Darbininke.

Angliška redakcija bus rodo
ma Great Neck Public Access 
Television stotyje, kanalas 49. 
Vaizdajuostė bus rodoma visą sa
vaitę kasdien, pradedant rugsėjo 
15. Keičiasi tik rodymo valan
dos. Rugsėjo 15 d. — 8:30 v.v., 
rugsėjo 16 — 7 v.v., rugsėjo 17 

"CP a v a s a r i s” 
CN e iv

New Yorko Atletų Klubas kviečia 
Jus atsilankyti į Kultūros Židinį 

š.m. spalio 1 d., šeštadienį, 7 v.v.
Ten bus Montrealio jaunų mergaičių choro

PA VA S AKIS

koncertas
Po programos —šokiai, gera nuotaika visiems, valgis ir 
gėrimai.
Įėjimo auka tik 10 dol., moksleiviams — 5 dol.
Visi kviečiami ir laukiami!

NEW YORKO ATLETAI

koncerte. Savo atsilankymu pa
skatinsime jų ilgesnį išsilaikymą 
skelbiant lietuviškos dainos 
meną. Spalio 1 visi į koncertą 
Kultūros Židiny!

S.V.

MAIRONIO MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

Maironio lituanistinė mokykla 
New Yorke naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 10 įprastinėje 
vietoje, parapinės Holy Child 
Jesus mokyklos patalpose, kam
pas 111 St. ir 85th Rd., Rich
mond Hill, N.Y. Kaip įprasta, 
pradžioje buvo mišios kitoje pa
rapijos salėje, o po mišių visi vai
kai išsiskirstė į klases. Pirmą die
ną mokinių buvo apie 50.

Mokykloje veikia visi 10 sky
rių ir vaikų darželis, Visi apy
linkės tėvai kviečiami ir ragina
mi savo vaikus leisti į šią mokyk
lą, kur vaikai galės susirasti sau; 
lietuviškų draugų. Jie turės pro
gos patobulinti savo lietuvių kal
bą, daug išmoks Lietuvos istori
jos, geografijos, tautinių šokių ir 
lietuviškų dainų.

Mokyklos vedėja yra Vida Pe- 
nikienė, gi administratoriumi 
Pranas Gvildys.

— 7:30v.v., rugsėjo 18 — 7 v.v., 
rugsėjo 19 — 8:30 v.v., rugsėjo 
20 — 8:30 v.v., rugsėjo 21 — 6 
v.v.

Taip pat du vakarus bus rodo
ma ir 20 kanale —rugsėjo 18 d. 
7 v.v., rugsėjo 21 — 6 v.v. An
gliška redakcija pavadinta “Re- 
birth of a Nation”.

Išsiuntinėti pranešimai spau
dai, kur trumpai nusakomas tos 
vaizdajuostės turinys, paaiškina
ma apie tautines vėliavas, ką 
reiškia įrašai plakatuose. Kas gali 
su savo aparatais pamatyti mini
mus kanalus, prašom pažiūrėti 
ir parašyti stočiai padėkos laiš
kelį.


