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BADAUJĄ PALIKO GEDIMINO AIKŠTĘ

Savaitės 
įvykiai

Pirmieji debatai tarp kandida
tų į JAV prezidentus įvyks 
rugsėjo 25. Šiuo metu respubli
konų kandidatas George Bush 
pirmauja, nežiūrint demokratų 
partijos kandidato Michael Du- 
kakis sukelto antisemitizmo bau
bo G. Bush rinkiminio štabo na
rių tarpe.

Sov. S-gos į Marsų paleistas 
satelitas dėl klaidingo signalo 
nuo žemės neteko pastovios or
bitos ir neturima vilčių j j pataisy
ti.

Angolos marksistinis prezi
dentas Jose Eduardo dos Santos 
tikisi Kubai pasitraukus nugalėti 
Jonas Sawimbi vadovaujamus 
partizanus ir todėl nenumato da
bar įsileisti jo šalininkų į koali
cinę vyriausybe.

Popiežius Jonas Paulius H, 
lankydamas pietų Afrikos valsty
bes, paragino pasaulio vadus 
padvigubinti pastangas Afrikos 
žemyno gyventojų badui, skur
dui ir ligom nugalėti. Pačius 
Afrikos gyventojus jis skatino 
užmiršti genčių skirtumus ir jie- 
tis paversti piautuvais.

Sov. S-gos istorikas Dmitri 
Volkogonov “Pravdoj” paskelbtu 
straipsniu įrodinėjo, kad 1917- 
24 Trockio veikla nebuvo nei 
priešrevoliucinė nei priešsociali- 
stihė.

Burmoj anarchija plinta. Gy
ventojai nepasitiki vyriausybės 
tvirtinimais apie jos organizuoja
mus demokratinius rinkimus ir 
reikalauja demokratijų įgyven
dinti tuoj pat.

JAV numato išmesti į erdvę 
komunikacijos satelitų, tam rei
kalui panaudojant Kinijos rake
tą-

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte laišku paprašė 
prezidentų Reagan suteikti 
500,000 nelegaliai JAV gyvena
nčių pabėgėlių iš Salvadoro lai
kinę prieglaudų, nes jų grųžini- 
mas bus kairiųjų partizanų iš
naudotas propagandai prieš 
JAV.

Nobelio premijos laureatas 
Andrei Sacharovas pareiškė, kad 
Politbiuro nario Jėgos Ligačevo 
veikla sudaro pavojingų jėgų 
Gorbačiovo reformom.

Šri Lankos vyriausybė, at
sižvelgdama į ten gyvenančių 
Tamil genties žmonių reikalavi
mus, sujungė dvi šios genties gy
ventojų daugumų sudarančias 
provincijas į vienų ir sukėlė Se- 
nehalo genties gyventojų nepa
sitenkinimų.

Apie 30 Haiti teroristų įsi
veržė į radikalaus kunigo vado
vaujamos R. katalikų parapijos 
bažnyčių ir šūviais nušovė 3 ir 
sužeidė apie 60 žmonių, o 
bažnyčių sudegino.

Libano teroristai paleido ten 
prieš 20 mėn. pagrobtų vokietį 
prekybininkų Rudolf Cordes.

101 blokam nepriklausanti 
valstybė savo konfererencijoj 
kritikavo JAV, Pietų Afrikų ir 
Izraelį, o savo pritarimų išreiškė 
Nikaragvai.

Sumažėjus emigracijos 
varžtam, į Vakarų Vokietijių 
pradėjo plūsti Sov. S-goj ir kito
se komunistinėse valstybėse gy
venę vokiečiai. Per šiuos metus 
jų atvyko net 200,000.

JAV nutarė sumokėti J. T. iki 
šiol sulaikytų mokesčių 44 mil. 
dol. Ateinančiais metais numato 
sumokėti dar 144 mil. dol.

GĄSDINA, KAD NEBŪTŲ IŠSIŠOKIMŲ PRIEŠ VALDŽIĄ 
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Bljosi uoIIųJų kunigų
Nemažiau ekstremistinių 

sišokimų buvę ir birželio 14 d. 
Valkininkuose. Pats didžiausias 
iš jų — tai vyskupo Julijono Ste
ponavičiaus dalyvavima ir jo pa
sakytas pamokslas Kauno kate
droje vykusiame minėjime, kur 
nebūtų galėjęs pasireikšti kaip 
ekstremistas, vyskupas J. Stepo
navičius nedalyvavo, o į Valki
ninkus mielai sutiko važiuoti, — 
replikavo P. Anilionis. Netiko P. 
Anilioniui ir tai, kad klebonas 
kun. Algimantas Keina leido 
minėjime sakyti pamokslų. Nea
kivaizdinę seminarijų baigusiam 
kun. Jonui Borutai.
foled in 272

Kai kuriose bažnyčiose 
minėjimų metu ruošiami mon
tažai, kuriuose keliami 
Bažnyčios suvaržymai, patirti iš 
carinės Rusijos bei tarybinės 
valdžios pusės, tai nieko gero 
neatneš, ypatingai kai užmiršta
ma iškelti tarybinės vyriausybės 
paramų ruošiantis Jubiliejui — 
paveiksliukų, kalendorėlių at
spausdinimų valstybinėse spau
stuvėse... — kalbėjo P. Anilio
nis.

Valkininkuose iškilmių metu galų, tačiau kaip nekeista, ir šiais 
buvo paminėti kalinami kunigai 
— Alfonsas-Svarinskas, Sigitas 
Tamkevičius, Jonas Kastytis Ma
tulionis — o tai jau esųs iššūkis 
Vatikanui, kuris pažadėjęs tary
binei vyriausybei, kad Lietuvos 
Krikšto Jubiliejaus minėjime 
Romoje jų pavardės nebus mini
mos.

iš-

Gąsdina delegaciją į 
Vatikaną

Vyskupai turi susirūpinti, kad 
panašių nusikaltimų viešajai 
tvarkai jubiliejaus minėjimuose 
nebūtų, karščiavosi įgaliotinis. 
P. Anilionis išreiškė savo mintį 
ir kunigų delegacijos, kuri vyks 
į Vatikane ruošiamas Jubiliejaus 
iškilmes, adresu. Aiškino ir 
gųsdino, jog, profilaktikai, kad 
nebūtų antitarybinių išsišokimų 
į Romų jau pasiųsti valdžios 
žmonės, kurie stebės kaip elgsis 
delegacija.

Reikalavo vyskupus įspėti de
legacijos narius, kad, pasitaikius 
“išsišokimams”, visa delegacija 
gali būti atšaukta anksčiau nei
įvyks iškilmės. Tuo esu pa
sirūpins TSRS ambasada Romo
je.

įspėja dėl IškilmiŲ 
Vilniuje

Reikalavo budėti, kad išsišoki- 
mų nebūtų ir Vilniuje. P. Anilio
nis girdėjęs jog Panevėžio vy
skupijos valdytojas prelatas Ka
zimieras Dulksnys, kuris yra pa
skirtas pravesti Jubiliejaus pa
maldas Sv. Mikalojaus bažnyčio
je, planuoja užleisti jam paskirtų 
vadovavimų vyskupui J. Stepo
navičiui.

Ir čia, kreipdamasis konk
rečiai į prelatų K. Dulksnį, 
įspėjo: “Jeigu taip atsitiks, atsi
mink, kad tau dar reikės gyventi 
Tarybų Sąjungoje. Tokios pa
slaugos ekstremistams — nedo
vanosime”.

Vyskupai kalti dėl 
kunigų trūkumo

Antras klausimas, kurį susiti
kime palietė įgaliotinis, — Kau
no Kunigų seminarijos reikalai. 
“Tarybinė vyriausybė supranta 
padėtį, nori ir stengiasi, kad Lie-

tuvoje būtų daugiau kunigų, o 
vyskupai — atvirkščiai — sudaro 
sųlygas ekstremistams kaltinti 
tarybų valdžių dėl esančio kuni
gų trūkumo”, — dėstė P. Anilio
nis.

Kitaip, jo manymu, neįmano
ma paaiškinti to fakto, kad šiais 
metais net 3 klierikams buvo su
trukdyti kunigystės šventinimai, 
ypatingai buvo atkreiptas dėme
sys į klieriko Zubavičiaus atvejį.

"Kiek gali vyskupas ir vysku
pijų valdytojus vedžioti už no
sies ekstremistai — vyskupas J. 
Steponavičius, kunigai — Dona
tas Valiukonis, Algimantas Kei- 
na. Tai jų darbas, kad sutrukdytų 
šventimus pozityviai nusiteiku
siam klierikui” — nerimo P. Ani
lionis.

Nelegaliai įšventinti kunigai
Jūsų reikalas, — tėsė toliau — 

galite ir nė vieno nešventinti, 
bet tada pareiškimus, skundus, 
kad trūksta kunigų, teks laikyti 
antitarybiniais šmeižtais. Matyt 
vyskupai nešventina tarybinei 
valdžiai lojalių klierikų todėl, 
kad nori sudaryti darbo laukų ne
legaliai pašventintiems kuni
gams. Manėme, kad su kunigų 
A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus 
įkalinimu baigsis srautas tų nele- 

metais Kaišiadorių vyskupas V. 
SlSdkevičius vėl išrašė kunigo 
pažymėjimus dviem naujai iš (nukelta į 2 psl.)

Bado streikas prie Vilniaus katedros. Pakabintas lietuviškas vytis ir parašyta kodėl 
paskelbė bado streikų: Laisvę politiniams Lietuvos kaliniams, antra bado streiko nuot
rauka 2 psl.

KARD. V. SLADKEVIČIUS TIESIAI KALBA “TIESAI”
Liepos 15 d. Tiesa nustebino 

savo skaitytojus, išspausdinda
ma mandagų pasikalbėjimų su 
kardinolu Vincentu Sladkevičiu
mi. į korespondento Mindaugo 
Baryso klausimus kardinolas at
sakė, palyginant atvirai. Jis iš
reiškė savo džiaugsmų, kad jo 
viešnagės Vatikane metu, “lietu
viškumas buvo išryškintas kaip 
niekada” ir perdavė Popiežiaus 
Jono Pauliaus II sveikinimus ir 
laiminimų Lietuvai.

Baryso paklaustas kokių “nau
jų sąlyčio taškų” atsiranda 
Bažnyčios ir valdžios veiklai, 
kardinolas Sladkevičius pa
reiškė: “Iš netolimos praeities 
liko daug skaudžių žaizdų, visi 
norime, kad jos būtų greičiau iš
gydytos... Bažnyčiai dar nese
niai neleido niekur pasireikšti. 
Išimtis buvo tik propagandinis 

keptiems nelegalams. Todėl 
šiais metais į Kunigų seminarijų 
priimamų jaunuolių limitas bus 
sumažintas dviem vietom, ir 
ateityje taip bus kiek jūs pašven- 
tinsit nelegalų, tiek mažiau bus 
priimta į Seminarijų. O Kaišia
dorių vyskupų įspėju, kad dau
giau tai nesikartotų. Mes atrasi
me būdų, kaip už tokių veiklų 
nubausti nepaklusnius ordina
rus”, — kuo toliau, tuo labiau 
nervinosi įgaliotinis P. Anilionis.

Per maža aukų 
Taikos fondui

Trečias svarbus klausimas 
anot P. Anilionio reikalaujantis 
neatidėliotino aptarimo, 
skambėtų maždaug taip: vysku
pijos silpnai remia Taikos fondų. 
Tik Vilniaus arkivyskupijos val
dytojas sumoka po 100 rublių 
nuo kiekvienos parapijos. 
Liūdniausia padėtis Kaišiadorių 
ir Telšių vyskupijose — ten vos 
46 rubliai nuo parapijos sumoka
mi.

Vyskupas Antanas Vaičius 
mėgino aiškinti: “įgaliotini, jūs 
nenuoseklus, sakote, kad Telšių 
vyskupijoje per daug mažų para
pijų, kad kiekvienai jų būtų gali
ma paskirti po atskirų kunigų, c 
iš kitos pusės — reikalaujate, 
kad ir mažiausia parapijėlė Tai-

taikos judėjimas, į kurį katalikų 
dvasininkus kviesdavo, kaip 
liaudis sako, tik dėl akių. Kuni
gams buvo draudžiama propa
guoti netgi blaivybę. Nebuvo 
leidžiama labdarybė, merdėjo 
gailestingumas. Pernai
pažymėtas Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejus daug kur panau
dotas ne Bažnyčios nuopelnams 
tautai ir jos kultūrai pagerbti, 
bet dažnu atveju prieš religijų 
nukreiptai propagandai dar su
stiprinti. O ar taip neseniai buvo 
švenčiamas Rusijos krikšto jubi
liejus?”

Kardinolas taip pat apgailesta
vo “artimo meilės deficitą ir 
pabrėžė, kad “nauji sąlyčio taš
kai bendrai veiklai išryškės 
vėliau, kai bus galutinai pašalinti 
suvaržymai Bažnyčios veiklai. 
Pasak jo, “laikas ne vien dekla

ruoti, bet visur įgyvendinti vi
sais atžvilgiais lygias tikinčiojo ir 
netikinčiojo teises .

Pareiškęs, kad “be dorovinio 
atgimimo nėra ir negali būt tikro 
visuomenės atsinaujinimo,” kar
dinolas iškėlė girtavimo pavojų 
Lietuvai. Dėl girtavimo grėsmės 
jis kaltino valdžių: “Ilgų laikų vi
sais būdais buvo* pataikaujama 
girtuokliams bet kuria kaina — 
deja, nesiskaitant ir su tautos iš
sigimimo grėsme — buvo siekia
ma su degtine įvykdyti prekybos 
planų. Prekybininkai, kurie jos 
daugiau parduodavo, buvo ne 
baudžiami, kaip reikalautų svei
kas protas, o skatinami, premi
juojami”.

Dar labai neseniai Tiesa su 
būsimu kardinolu elgėsi visai ki
taip. Sausio 12 d. dienraštis iš
spausdino Arnoldo Čaikovskio

(Vilnius, 1988 rugpjūčio 27, 
LIC) Vilniaus Katedros aikštėje 
nuo rugpjūčio 17 d. buvo vykdo
mas bado streikas, į kurį įsijungė 
buvę politiniai kaliniai ir kiti 
asmenys, tarp jų jaunimas. Da
lyviai reikalavo paleisti visus po
litinius kalinius ir panaikinti
Baudžiamojo kodekso 68 
straipsnį, kuriuo sovietai naudo
jasi baudžiant teisių gynėjus. 
Rugpjūčio 26 naktį badaujantys 
paliko jiems pastatytą palapinę
Gedimino aikštėje ir išsiskirstė, 
pasiekus susitarimą, kuriame 
dalyvavo Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio nariai.Tačiau, kai 
kurie badaujantys yra pasiryžę 
savo akciją toliau vykdyti.

Kaip pranešė Povilas Peče
liūnas Lietuviiį Informacijos 
Centrui, rugpjūčio 26 vakarą į 
Gedimino aikštę atvyko Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės nariai: Ar
vydas Juozaitis, Romualdas 
Ozolas ir juristas Antanas Bar
tusevičius. Buvo tariamasi su 
Povilu Pečeliūnu ir badaujančiu 
Petru Cidziku dėl sąlygų bado 
streikui nutraukti. Pačeliūnas ir 
Cidzikas priklauso naujai sukur
tam Politinių kalinių gelbėjimo 
komitetui. Pastarasis ir Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio žmo
gaus teisių gynimo grupės atsto
vas juristas Antanas Bartuse
vičius pasirašė dokumentą, ku
rio pagrindu Cidzikas paskelbė 
laikiną badavimo akcijos nu
traukimą .

Abi grupės, tai yra Politinių 
kalinių gelbėjimo komitetas ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
žmogaus teisių gynimo grupė, 
bendradarbiaus, o jeigu valdžia 
nevykdys reikalavimų, tai 
Sąjūdis, anot Povilo Pečeliūno, 
p ravėsiąs akciją visos respubli
kos mastu.

Tačiau, kai kurie bado streiko 
dalyviai, nepritardami pasiek

tam susitarimui, tada savo akci
ją tęsti toliau.

Pateikiame tris šiuo klausimu 
paskelbtus pareiškimus.

PolttiniŲ kalinių gelbėjimo 
komiteto pareiškimas

Šiuo metu, kada deklaruoja
mas persitvarkymas ir viešumas, 
kada pripažįstame, kad reikia 
kurti teisinę valstybę, kada 
smerkiami stalinizmo ir stagna
cijos laikotarpių valdžios padary
ti nusikaltimai, niekaip nesude
rinamas tas faktas, kad iki šiol 
kai -ėjimuose, lageriuose, 
specpsichiatrinėse ligoninėse 
bei tremtyje tebelaikomi politi
niai kaliniai, su kuriais buvo su
sidorota pagal LTSR Baudžia
mojo kodekso 68 str. bei kitus 
panašius straipsnius. Be to, poli
tiniai kaliniai iki šiol tebeš- 
meižiami per spaudų bei kitas in
formacijos priemones. Dabarti
niu metu politinių kalinių bylų 
peržiūrėjimas yra patikėtas ir to
kiems asmenims, kurie tiesiogiai 
arba netiesiogiai yra susieję su 
politinių kalinių susidorojimu 
stalinizmo metodais. Tai priešta
rauja ne tik TSRS priimtiems 
tarptautiniams įsipareigoji
mams, bet ir TSRS Konstitucijai 
bei LTSR pagrindiniams įstaty
mams. Teisingumas reikalauja 
skubiai susirūpinti politiniais 
kaliniais bei tremtiniais, nedel
siant juos paleisti, o jiems sufa
brikuotas bylas viešai paskelbti 
kaip nusikaltimų; taip pat nu
traukti prieš juos politinio 
šmeižto kampanijų, įsiklausyti į 
visuomenės nuomonę ir tokiu 
būdu nebekonfrontuoti su per
sitvarkymo, viešumo ir humani
zmo principais bei dvasia. Kovo
ti už politinių kalinių bei tremti
nių išlaisvinimų steigiamas poli
tinių'kalintų gelbėjimo komite
tas, kurių nariai ir pasirašo šį pa
reiškimų:

Povilas Pečeliūnas, Rokas 
Puzonas, Birutė Burauskaitė, 
Petras Cidzikas, Jadvyga Bie
liauskienė.

(nukelta į 2 psl.)

pasikalbėjimų su vyskupu Slad
kevičiumi, kuris savo pamoksle 
sausio 17 d. pavadino tų KGB 
žurnalisto jovalų “grynu melu”, 
užuot atvirai kardinolo atsi
prašęs už tokių dezinformacijų, 
Barysas tesušnabžda, kad "Vin
centas Sladkevičius, tada dar vy
skupas, per tolęį bendravimų su 
mūsų spaudos darbuotojais yra 
patyręs ir nemalonių akimirkų”. 
Nė žodžio neužsimenama apie 
tai, kad vyskupui Sladkevičiui 23 
metus nebuvo leista eiti savo pa
reigų.

Kodėl Tiesa verčiasi per gal
vų? Kompartijos organui dabar 
sunkūs laikai. Persitvarkymo 
sąjūdžio suorganizuotuose masi
niuose mitinguose Tiesa buvo 
pasmerkta už melą ir buvo 
priimta rezoliucija, raginanti lie
tuvius neprenumeruoti dien
raščio. Populiarėjant Gimtajam 
Kraštui ir pradėjus eiti darpopu- 
liaresnėm Sąjūdžio žiniom, Tie
sos stalininis žurnalizmas darosi 
vis labiau anachronistiškas. Pa
staruoju metu imtasi komparti
jos organą pagyvinti ir padaryti 
įdomesniu, bet jo branduolys 
tebėra tas pas.

Panašiai veidmainiauja ir par
tijos pareigūnai. Vincentų Slad
kevičių su jo nauju titulu pasvei
kino religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis Petras Anilionis. LKB 
Kronikos gegužės 7 d. numeryje 
informuojama, kad kovo mėnesį 
Prienuose “šviesdamas” rajono 
parapijų komitetų narius, Ani
lionis niekino vyskupą Sladke
vičių kaltino jį, kad jis “nesiskai
to su tarybine valdžia — nevyk
sta į susitikimus su valdžios at
stovais”, ir gąsdino, jog “su to
kiais vyskupais ir valdžia nesi- 
skaitys.”

(Elta)
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kos fondui surinktų tokių pat 
aukų, kaip ir didžiųjų miestų pa
rapijos”. P. Anilionis tylėjo.

Valdžia leis 
“katalikiškų” laikrašti

Kiek vėliau užsipuolė vysku
pus, kad šie vyskupų konferenci
jos metu išdrįsę atmesti valdžios 
siūlymų leisti katalikiškų laik
raštį, kurio tik du pirmus pusla
pius reiktkų rezervuoti P. Ani- 
lionio įstaigos pateikiamai infor
macijai. Jei jūs ir nenorite, vis 
tiek laikraštis eis. turime kuni
gų, kurie ir be jūsų pritarimo leis 
laikraštį, — baigė P. Anilionis.

Prieš pat iškilmes, birželio 25 
d. P. Anilionis atliko paskutinį 
priešjubiliejinį vizitų į Vilniaus 
kurijų ir visas bažnyčias, kuriose 
vyks krikšto Jubiliejaus pamal
dos. Jgaliotiniui rūpėjo duoti pa-

Savaitės 
įvykiai

JAV ir jų sąjungininkai pa
prašė J. T. pasiųsti į Iraką komi
siją ištirti ten gyvenančių kurdų 
skundus, kad Irakas naudoja 
nuodingas dujas jiems naikinti.

Sov. S-gos televizija pirmų
kartą transliavo gen. sekreto
riaus Gorbačiovo lankymosi
Kreasnojarske metu gyventojų' 
skundus dėl prekių trūkumo, ei
lių prie krautuvių ir butų 
trūkumo.

Britanija įsakė išvykti Kubos 
ambasadoriui ir ambasados pre
kybos atache už tai, kad ambasa
dos pareigūnas Londono gatvėj 
šovė į grupę žmonių ir sužeidė 
slaptosios policijos agentą.

Pietų Korėja užmezgė santy
kius su komunistine Vengrija. 
Tai yra pirmas toks įvykis P. 
Korėjos istorijoj.

Lenkijos vyriausybės ir 
uždraustos Solidarumo unijos at
stovų pasitarimai įstrigo dėl vy
riausybės naudojamo spaudimo 
ir nenoro padaryti nuolaidų.

Pietų Afrikos trys kovotojai 
prieš aparteidą pabėgo iš 
kalėjimo ir prisiglaudė JAV kon
sulate Johannesburge.

Turkija iškeldino 2000 ten 
atbėgusių iš Irako kurdų į Iraną.

Prezidentas Reagan pakvietė 
Izraelio ir Egipto užs. reikalų 
ministerius pasitarimui rugsėjo 
26.

Izraelio armijos kariai apsuko 
vieną Vakarinio Jordano kranto 
kaimą ir areštavo 190 arabų už 
įtarimą, kad jie dalyvavę 
riaušėse.

JAV griežtai pasmerkė Iraką 
už nuodingų dujų naudojimą 
prieš kurdus 

Bado streikas Lietuvoje, prie Vilniaus katedros. Priekyje ištiesta plastika, po kuria 
atsigula badautojai, kai ima lyti. Nuotauka ir daryta lietaus metu jau sutemus. Vienas 
badautojas guli, apsiklojęs plastika, lotas sėdi pačiam centre. Keli žmonės sėdi su 
skėčiais. Dešinėje matosi vėliavos dalis, ji buvo raudona, ant jos baltomis raidėmis 
gražiu šriftu išrašytas Lietuvos himno pirmasis posmas. Kiek žemiau įrašyta: Jeigu iš 
priešo nepaimsi kas geriausia, pasisavinsi, kas blogiausia. Abi nuotraukas atvežė turis-
tas, tuo metu su ekskursija lankęs Lietuvą.

skutimus įspėjimus, dar kartų 
pasitikslinti, ar perduoti ir nepa
miršti valdžios reikalavimai, iš
sakyti vyskupams arba kitaip sa
kant “padėti Bažnyčiai, kad iš
kilmės praeitų gražiai ir 
sklandžiai”.

įsako saugoti sakyklas
Taigi, įspėjo bažnyčių klebo

nus, komitetų pirmininkus, kad 
viena iš didžiausių pareigų — 
atydžiai saugoti sakyklas, kad 
koks kunigas ekstremistas nesu
galvotų pakartoti 1984 m. kun. 
Antano Jokūbausko išsišokimo 
per šv. Kazimiero Jubiliejų Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje; turi 
užtikrinti, kad vienintelis pa
mokslas iškilmių metu bus skai
tomas įgaliotinio kontoros iš
cenzūruotas ir patvirtintas ben
dras vyskupų raštas tikintie
siems. Komitetų nariai privalo 
budėti ir nutraukti bet kolų kuni
gų ar pasauliečių bandymų 
kalbėti bažnyčioje ar šventoriu
je.

Į klebonų ir komitetų narių 
pareigas, pagal P. Anilionį, turi 
įeiti ir rūpestis, kad orie 
bažnyčių nebūtų elgetų bei de- 
vocionalijų pardavinėtojų, mat, 
ką apie tai pagalvotų svečiai iš 
užsienio — gėda tarybinei 
valdžiai.

Teko stovėti purve
Lankvdamasis Šv. Petro ir Po

BADAUJĄ PALIKO GEDIMINO AIKŠTĘ

(atkelta iš 1 psl.)

Vilnius, 1988 rugpjūčio 16 d.
(LIC pastaba: Kun. Rokas Pu- 

zonas vėliau iš komiteto pasi
traukė)

-o-
Pateikiame bendrą Politinių 

kalinių gelbėjimo komiteto ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
žmogaus teisių gynimo grupės 
dokumentą, kuriuo pagrindu 
laikinai nutrauktas bado strei
kas Gedimino aikštėje .Doku
mentas įteiktas vyriausybei

Mes, žemiau pasirašę, Politi
nių kalinių gelbėjimo komitetas, 
atstovaujamas Petro Ciniko ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
žmogaus teisių gynimo grupė, 
atstovaujama Antano Bartuse
vičiaus, nutarėme:

1) Politinių kalinių — Sigito 
Tamkevičiaus, Balio Gajausko, 
Gintauto Iešmanto, Viktoro Pet
kaus, Valdemaro Karoliūno, 
Jono Pakucko, Boleslovo Lizūno 
— bylų peržiūrėjimo garantiją 
paskelbiama “Vakarinių naujie
nų” laikraštyje ne vėliau kaip š. 
m. rugpjūčio 27 d. Bylos turi 
būti pradėtos spręsti ne vėliau 
kaip iki 1988 m. rugsėjo 26 d.

2) Politinių kalinių — Petro 
Gražulio, Gintauto Tarase
vičiaus, Mačislovo Tarase- 

vilo bažnyčioje įgaliotinis suglu
mo, išvydęs suraustų ir nesutvar
kytų bažnyčios šventorių. Kun. 
Vaičekoniui paaiškinus, kad taip 
atsitiko todėl, kad valdžia ne
davė nusipirkti pakankamai be
toninių plytelių takams iškloti — 
nutilo; nors prie istorijos etno
grafijos muziejaus minėtų plyte
lių didelės krūvos. Jubiliejaus iš
kilmių dalyviams teko stovėti 
purve...

Prsisiminus vos keletu taip 
“Didelių valdžios pastangų 
padėti”, darosi visiškai neaiškus 
Maskvos bei Vilniaus Religijų 
reikalų įgaliotinių — Charčevo 
ir P. Anilionio — dalyvavimas 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
centrinių pamaldų metu. Negi 
dar ne viskas buvo “padėta”?

Propaganda leidiny 
“Bažnyčia Lietuvoje”

; Šiais Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai Jubiliejiniais metais 
“Minties” leidykla 5,000 tiražu 
išleido albumų pavadintų 
“Bažnyčios Lietuvoje”.

Kruopščiai įrištas ir išoriškai 
gražiai apipavidalintas leidinys iš 
pirmo žvilgsnio atrodo gan pa
traukliai, galima pagalvoti, kad 
tai tikrai dovana 600 m. Jubiliejų 
švenčiantiems tikintiesiems. 
Deja...

Albumų komentuoja įvadinis 
žodis. K via klausimas ar a.nskri-

vičiaus, Ričardo Andrijausko — 
ir kitų bylos peržiūrimos LTSR 
Baudžiamojo proceso kodekso 
nustatyta tvarka.

3) Už respublikos ribų esa
nčius politinius kalinius rūpina
masi perkelti į LTSR pataisos 
darbų įstaigas.

4) Respublikos spaudoje pa
skelbiama ‘Komjaunimo Tiesos” 
atmestas Kazio Sajos straipsnis. **

5) Visi tolesni rūpinimosi poli- t 
tinių bylų sprendimo ir vykdy
mo priežiūros klausimai pave
dami minėto komiteto ir 
minėtos grupės kompetencijai.

Tuo pagrindu badas nutrau
kiamas š.m. rugpjūčio 26 d. 
21:30 vai.

Pasirašė: Politinių kalinių 
gelbėjimo komiteto vardu Pe
tras Cidzikas, Lietuvos persit
varkymo žmogaus teisių gynimo 
grupės vardu Antanas Bartuse
vičius.

Lietuvių Informacijos Centrą 
pasiekė dar du pareiškimai iš 
tęsiančiųjų bado streiką už poli
tinių kalinių išlaisvinimą. Daly
viai streiką tęsia asmeniškai na
muose. Pirmasis pareiškimas, 
datuotas rugpjūčio 26 d., reika
lauja: 1) išlaisvinti ir reabilituoti 
politinius kalinius, 2) grąžinti 

tai tokio įvadinio žodžio reikėjo 
albumui jei jis skirtas Lietuvos 
tikintiesiems.

Pacituosime keletu vietų: “Ta
rybų valstybė nesikiša į 
bažnyčios vidaus reikalus, į jos 
veiklų, tik nustato Religinių susi
vienijimų sudarymo principus ir 
tvarkų” ...dauguma Tarybų Lie
tuvos gyventojų, tęsdami senas 
mūsų krašto laisvamanybės tra
dicijas, neišpažįsta jokios religi
jos”.

Nepamirštama akcentuoti, 
kad visos bažnyčios ir kulto in
ventorius — valstybės nuosa
vybė ir 1.1. Kam jau kam, o Lie
tuvos katalikui nereikia aiškinti 
sovietinės “laisvės”, jis jų itin ge
rai žino. Įžanginiame žodyje nu
rodoma, kad albumas labiausiai 
gali sudominti tuos, kurie domisi 
architektūra ir.menu, bet tai tik 
įžanginiame žodyje...

Iš 630 veikiančių bažnyčių al
bume yra 127 bažnyčių nuotrau
kos, kai kurios jų blogos kokybėj 
ir ne itin reikšmingos; bažnyčių 
pastatymo istorijos nurodomos 
tik prie žymesnių Lietuvos 
bažnyčių, kurios ir taip daugu
mai žmonių gerai žinomos, 
tačiau niekur tendencingai ne
pamirštama nurodyti bažnyčių 
restauravimo datų.

Ir galiausiai... kur Lietuvos ti
kinčiajam nusipirkti šį albumų, 
jei jo vieta dolerinėje. O “Pažan
gos” knygynas Kaime pardavė 
tik spec. fondams?!

minėtus tautiečius į Lietuvą ir 
nedelsiant peržiūrėti jų bylas,

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison 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 — Silver Bell Baklng 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 Securltles 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 KULTŪRINE 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.

informuojant visuomenę apie šį 
procesą, 3) organizuoti medici
ninę priežiūrą išsekusiems 
bado streiko dalyviams. Sis pa
reiškimas buvo papildytas an
truoju, žemiau pateiktuoju.

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.

Pareiškimas, 
1988 rugpjūčio 25 d. pareiški- 

mo
papildymas.

Lietuvos TSR Aukščiausiajai 
tarybai, Respublikos proku
rorui, Masinės Informacijos 
priemonėms, Nuorašas Tarp
tautinei amnestijai.

Mes, tęsiantys bado streiką, 
dėl politinių kalinių Balio Gajau
sko, Viktoro Petkaus, Sigito 
Tamkevičiaus, Jono Pakucko, 
Gintauto Iešmanto, Boleslovo 
Lizūno, Petro Gražulio, Volde
maro Karaliūno, Mečislovo Ta
rasevičiaus, Gintaro Tarase
vičiaus ir Ričardo Andrijausko 
išlaisvinimo, reikalaujame:

— konkrečius visų neteisėtai 
nuteistų asmenų bylų nagrinėji
mo terminus paskelbti visuome
nei per masines informacijos 
priemones;

— laikantis šių terminų 
peržiūrėti visų minėtų asmenų 
bylas ir bylų nagrinėjimo eigą 
paskelbti spaudoje;

— pašalinti iš bylų 
peržiūrėjimo — reabilitacijos 
komisijos KGB pirmininką Ei- 
smantą ir prokurorą Bakučionį, 
nes jie tiesiogiai susiję su šių ir 
panašių bylų sudarymu Stalino - 
Brežnevo valdymo laikotarpiu. 
Tad jų dalyvavimas peržiūrėjimo 
komisijoje mažų mažiausiai ne
logiškas;

— paskelbti šį pareiškimą ir 
atsiprašyti už ankštinius neetiš
kus išpuolius prieš politinius ka
linius ir badaujančius.

Mes žemiau pasirašiusieji, 
tęsiantys bado straiką:

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

i ,

SKALINS FUNERAL 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.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fl*, 
337O6. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL IHOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

- '

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įstaiga prie šv. jono’kapiniu.

asolino 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

Algimantas Andreika (badauja 
nuo rugp. 17), Greta Volotkaitė 
(badauja nuo rugp. 21), Inga 
Kriaunavičiūtė (badauja nuo 
rugp. 22), Robertas Grigas (ba
dauja nuo rugp. 24), Antanas 
Grigas (badauja nuo rugp. 29). 
Genutė Šakalienė (badauja nuo 
rugp. 19), Teodora Kašdailienė 
(badauja nuo rugp. 22), Nijolė
Sadūnaitė (badauja nuo rugp. 
24); Vytautas Milvydas (badauja 
nuo rugp. 25).

(LIC pastaba: Robertas Grigas 
dėl naujų vikaravimo pareigų 
nebebadauja)

(LIC)

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ 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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Ko laukiame iš Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos sesijos?

JUNGTINIŲ TAUTŲ DALINIAI TAIKAI PALAIKYTI
2 KĘSTUTIS K. MIKLAS

Darbininko akredituotas korespondentas Jungtinėse Tautose

JAV LB išrinktoji Taryba pir
mai savo sesijai susirenka 
rugsėjo mėnesio gale Chicagoje. 
Iš anksto sveikiname sesiją, 
džiaugiamės pačiu išrinkimo fak
tu, nes tuo pareiškiame savo de
mokratinę laisvę.

Viso laisvojo pasaulio lietuviai 
ir taip pat okupuotas kraštas su 
dideliu dėmesiu laukia šios sesi
jos. Kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės vadovauja pasaulio po
litikai, pavergtų kraštų išlaisvini
mui, taip ir Amerikos Lietuviai 
vadovauja lietuviškai pasaulio 
veiklai, labiausiai padeda išsilai
svinti Lietuvai iš sunkios okupa
cijos. Tad visiem svarbu, kad ši 
Tarybos sesija būtų darbinga, 
įžvalgi į laiko problemas, kad vi
soje išeivijoje sukeltų kūrybinį 
entuziazmą, kad paremtų besi- 
laisvinančio krašto žygius.

Tai nėra taip sau sesija, kur 
bus pasižmonėta, pasikalbėta 
vienu kitu reikalu. Sesija yra ne 
eilinė, o labai visiems svarbi. 
Todėl visi Tarybos nariai turi 
jausti didelę atsakomybę prieš 
visą lietuvių tautą. Visi turi jausti 
didelį pareigingumą — dalyvau
ti ir spręsti. Atsitinka ir taip, kad 
išrinktas Tarybos narys be 
Sąžinės graužimo, be pasiteisini
mo praleidžia sesijas, nedaly
vauja rinkimuose. Tai yra tikras 
reikalų išdavimas. Kas negali da
lyvauti, turi raštu iš anksto pir
mininkui pasiteisinti. Jeigu iš
rinktasis neįsipareigoja dalyvau
ti sesijose, tegu pasitraukia. Į jo 
vietą ateis kandidatas.

Pirmiausias šios tarybos sesi
jos rūpestis bus išrinkti naują 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninką.

Prašome Tarybos narius rim 
tai į šį reikalą pažiūrėti ir jausti 
atsakomybę prieš visą lietuvių 
tautų. Reikia išrinkti tokį 
asmenį, kuris sugebėtų orien

Daug kam atrodo, kad tarnyba 
tokiuose JT daliniuose turėtų 
būti labai įdomi ir pilna avan
tiūrų, ypač kai ji atliekama ne 
savam krašte, bet kažkur toli 
tarp svetimųjų, dažnai net kitos 
rasės apgyventuose kraštuose. 
Bet tikrumoj yra kitaip. Tarnyba 
yra nepaprastai atsakominga ir 
reikalauja daug šaltakraujišku
mo, palaikant taiką ir tvarką to
kioj teritorijos zonoj, kur dar ne
seniai buvo kraujas liejamas ir 
kur neapykanta tarp kariavusių 
šalių ar gyventojų nuolat verda, 
kunkuliuoja. Tokioj aplinkoj ši 
tarnyba yra labai pavojinga. Pa
sikėsinimai prieš tokius dalinius 
ar prieš pavienius karius yra 
dažnas įvykis. Iki šiol jau apie 
550 tokių karių žuvo tarnaudami 
po JT vėliava taikos palaikymo 
operacijose.

Normaliai, taikos palaikymo 
operacijos yra pagrindinė prie
monė, kuria JT bando palaikyti 
taiką regijoniniuose karinio 
pobūdžio konfliktuose. Apie 
kokį nors jėgos panaudojimą 
tvarkai atstatyti ar apginti kokį 
nors kraštą nuo užpuolėjų JT 
istorijoj yra retenybė. Nuo JT 
įsikūrimo dienos tik vieną kartą

negu nieko nelaimėti. Šį tą 
laimėjus, nereikia užmiršti galu
tinio tikslo — nepriklauso
mybės.

Persitvarkymo sąjūdis gali ir 
mus išjudinti, ir mes turime savo 
viduje persitvarkyti, kad labiau 
išsiskleistų ir sužydėtų 
kultūrinė, visuomeninė veikla. 
Juk kultūrinė veikla vis labiau 
blėsta, nes ji neorganizuoja, ne
sukuria naujų polėkių. Silpsta ir 
visuomeninė socialinė veikla. 
Apie visa tai turės kalbėti JAV 
LB išrinkta Taryba. Sėkmės jai!

tuotis Lietuvių Bendruomenės 
reikaluose, painiuose dabarties 
klausimuose, kuris pats mokėtų 
organizuoti, ugdytų visuome
ninę ir kūrybinę veiklą. 
Neužtenka tik važinėti, sakyti 
lėkščias kalbas, nusifotografuoti 
su veiksnių pirmininkais, kardi
nolais, vyskupais. Reikia žmo
gaus, kuris atneštų naujas idėjas 
ir atgaivintų visą mūsų veiklą.

Tinkamiausias į JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkus yra dr. 
Antanas Razma. Jis yra vienas iš 
pagrindinių Lietuvių Fondo 
kūrėjų, jo sumanytojų, pats uo
liai propagavęs Fondo idėją. Tik 
jo veiklos dėka prasidėjo Liet. 
Fondas. Fondas, pradėjęs kuk
liai, siekdamas tik vieno milijono 
dolerių, dabar artėja prie 5 mili
jonų. Jis įžvelgė į laiką ir supra
to, kad lietuviškai veiklai tik toks 
Lietuvių Fondas gali skirti dide
les sumas.

Dr. A. Razma nuo 1961 metų 
aktyviai dalyvauja Lietuvių Ben
druomenės veikloje, LB Tarybo
je. Labai gerai pažįsta Lietuvių 
Bendruomenės reikalus, žino 
veiklos būdus. Pirmininkauda
mas JAV LB Krašto valdybai, jis 
tikrai neapviltų nei šio krašto lie
tuvių, nei visos lietuvių tautos, . 
nes šis postas yra svarbus viso 
pasaulio lietuviams.

Sesija turės pasisakyti ir dėl 
nepaprastų įvykių Lietuvoje. 
Tie įvykiai verčia ir Amerikos ir 
kitų kraštų lietuvius savo veiklą 
persvarstyti, priderinti prie 
krašto. Kaip ten bebūtų, visi tu
rime padėti okupuotai Lietuvai 
siekti laisvės. į ją einama 
pamažu, žingsnis po žingsnio. 
Jau įteisintos vėliavos, himnas ir 
kitos lietuviškos emblemos. Tai 
tik didelio kelio pradžia, bet šis 
kelias veda į tautos laisvę. Galu
tinis tikslas lieka—Nepriklauso
ma Lietuva. Geriau šį tą laimėti, 

tokia karinė jėga buvo panaudo
ta. Tai įvyko 1950 metais, kada 
JT nutarė padėti Pietų Korėjai 
apsiginti nuo Siaurės Korėjos 
užpuolimo. Ta apsigynimo akcija 
buvo vykdoma vadovaujant JAV. 
JT kvietimu prie šios akcijos pri
sidėjo ir eilė laisvųjų pasaulio 
kraštų, pasiųsdami į Pietų 
Korėją pagalbai įvairaus dydžio 
dalinius.

Pati pirmoji taikos priežiūros 
JT operacija buvo įsteigta 1948 
metais sukūrus Israelio valstybę. 
Jos uždavinys buvo prižiūrėti pa
liaubų vykdymą tuometinėje Pa
lestinos teritorijoje. Vėliau 1967 
metais po pirmojo Israelio — 
arabų karo jai buvo pavesta 
prižiūrėti paliaubas prie Suezo 
kanalo ir Golan aukštumose prie 
Sirijos. Ta operacija dar ir šian
dien egzistuoja. Jos būstinė yra 
Jeruzalėj. Ją sudaro militariniai 
stebėtojai iš 17 valstybių. 1948 
metais ją sudarė tik keturios val
stybės — JAV, Belgija, 
Prancūzija ir Švedija. 1954 me
tais ją papildė Kanada, Danija ir 
Naujoji Zelandija. 1956 metais 
prisidėjo Australija, Norvegija ir 
Olandija. 1958 m. —Airija ir Ita
lija. 1967 m. — Argentina, Au
strija, Čilė, Suomija ir Burma. 
kuri 1969 metais savo stebėtojus 
atšaukė. Įdomiausia, kad Rytų 
blokas nebuvo suinteresuotas 
siųsti savo stebėtojus. Tik 1973 
metais buvo susilaukta stebėtojų 
iš Sovietų Sąjungos. Šiuo metu 
tų stebėtojų yra apie 300 (1948 
metais jų buvo 572). Nežiūrint 
visko, ši operacija turėjo ir aukų. 
Iki šiai dienai žuvusių yra 24. Šią 

Kęstutis K. Miklas, Darbininko korespondentas Jungtinėse 
Tautose, pietauja su Yasushi Akashi JT generalinio sekreto
riaus pavaduotoju, vadovaujančių nusikinglavimo reikalų de
partamentui

operaciją finansuoja pačios JT. 
Kaikuriais atvejais atskirai para
mą teikė JAV, Olandija ir Šveica
rija, kuri prie Jungtinių Tautų 
nepriklauso.

Antroji JT karinė misija įkurta 
1949 metais paliaubų priežiūrai 
Jammu ir Kašmiro valstijose ant 
sienos tarp Indijos ir Pakistano. 
Ji ir šiandien dar veikia. Ją suda
ro stebėtojai iš 13 kraštų. Šioj 
misijoj nei vieno stebėtojo iš 
Rytų bloko, taip pat iš Azijos ir 
Afrikos kraštų. Šiuometinis tos 
misijos dydis tik 39, sumažėjęs 
nuo 102. Ir ši misija turėjo aukų. 
Žuvusių yra penki.

Dar buvo įkurtos keturios mi
sijos, veikusios 1958 metais Le- 
banone, 1963 - 1964 laikotarpy 
Yemene, 1965 - 1966 metais Do
mininkonų respublikoj ir 1965 - 
1966 metais Indijos - Pakistano 
pasieny tarp Kašmiro ir Arabų 
jūros. Reikia paminėti, kad šios 
misijos, veikusios trumpą ,laiką, 
neprarado nei vienos gyvybės. 
Ir į šias misijas Rytų blokas taip 
pat nesiuntė savo stebėtojų.

Šiuo metu karo paliauboms 
tarp Irano ir Irako prižiūrėti yra 
įkurta karinė stebėtojų ir taikai 
paikyti dalinys. Jis pradėjo veikti 
nuo pat pirmosios dienos, nuo 
rugpjūčio 20, kada paliaubos 
tarp tų dviejų kraštų įsigaliojo. 
JT Saugumo Taryba, rekomen
duojant JT Generaliniam Sekre
toriui Javier Parez de Cuellar, 
patrvirtino šio dalinio dydį ir jo 
vadą Jugoslavijos generolą majo
rą Slavko Jovic. Šis dalinys suda
rytas iš 650 karininkų ir iš 185 
civilių, daugiausiai parinktųiš JT 
Sekretoriato personalo. Pasam
dyta dar 170 vietinių tarnautojų 
įvairiems pagelbiniams dar
bams.

Šias eilutes rašanbt, dar nebu
vo paskelbtas sąrašas visų kraštų, 
kurie davė karius stebėtojus. Yra 
žinoma, kad JAV šioje operacijo
je nedalyvauja ir nesiunčia savo 
stebėtojų. Pirmą kartą JT istori
joj, kad šitoks dalinys turi savo 
žinioj 12 helikopterių, tris lėktu
vus ir du karinius laivus patrulia
vimui Persų įlankoj. Kariniai 
stebėtojai veikia abiejose pusėse 
demarkacinės paliaubų sienos — 
viena pusė šio dalinio Irane su 
būstine Teherane, o kita — Ira
ke su būstine Bagdade.

Ši visa operacija šešių mėne
sių laikotarpiui Jungtinėm Tau
tom kainuosianti 75 milijonus 
dolerių su viršum. Į tą sumą 
neįeina dalinio karių algos, ku
rias padengia kraštai, duodantie
ji šiuos karius. Jungt. Tautom 
pergyvenančiom dabartinę fi
nansinę krizę, tai yra nepapra
stai didelė suma. Ir jeigu jos ne
sulauks greitos pagalbos iš JAV 
kurios yra sulaikiusios savo 467 
milijonų dolerių įnašą, tai finan
savimas šios operacijos gali atsi
durti labai keblioj padėty.

Kalbant apie JT taikai palaiky
ti dalinius, jų buvo sukurta net 
septyniais atvejais. Piremieji to
kie daliniai buvo sukurti 1956 
metais taikos palaikymui Egipto 
ir Israelio sektoriuje ir jie veikė 
iki 1967 m. Šio dalinio dydis 
siekė net 6000 karių, iš kurių 
žuvo 90. Antroji panaši operacija 
sukurta 1960 metais ir veikusi iki 
1964 metų Konge, dabartiniam 
Zaire, karių skaičiumi bene buvo 
pati didžiausia. Vienu laiku tas 
skaičius siekė net 20,000. Taip 
pat turėjo ir daugiau aukų — 
žuvo net 234 kariai.

1964 metais pasiųsti ir už 
metų atšaukti daliniai į Vakarų 
Naująją Gvinėją grįžo nepraradę 
nei vienos gyvybės. Nuo 1973 
iki 1979 metų daliniai vėl buvo 
pasiųsti į buferio zoną prie Suezo 
kanalo ir į Sinai pusiasalį 
prižiūrėti ir vadovauti paliau
boms tarp Egipto ir Izraelio ka
rinių pajėgų. Karių skaičius šiuo
se daliniuose svyravo nuo ketu
rių iki septynių tūkstančių. 
Imant dėmesin dydį ir tarnybos 
periodą, ši operacija turėjo aukų 
tik 52, iš kurių 9 žuvo lėktuvo 
katastrofoj, pašovus jų lėktuvą 
Sirijos teritorijoj.

Šiuo metu dar veikia tik trys 
JT operacijos taikai palaikyti. Se
niausia iš jų tai operacija taikai 
prižiūrėti Kipro saloje. Tie taikai 
palaikyti daliniai buvo sukurti 
1964 metais prižiūrėti paliaubas 
ir palaikyti tvarką toje saloje tarp 
graikų ir turkų. Iš pradžių šioje 
operacijoje dalyvavo apie 6500 
karių. Dabar jų skaičius yra nuk
ritęs iki 2500. Iki šiol yra žuvę 
137 kariai.

Anatroji panaši JT operacija, 
kuri ir šiandien dar veikia, buvo

(nukelta į 5 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu 
IJ APAŠTALAS PAULIUS

KIPRE 1:2ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Ma
tydami Paulių sau artimų žmo
nių draugystėje, džiaugėsi ir jo 
atvykimu, nors ir atsiminė, kad 
jis kadaise buvo krikščionių per
sekiotojas (žr. Apd 11, 19).

Barnabas padėjo Pauliui įeiti 
į krikščionių tarpą, nors dauge
liui lis atrodė įtartinas dėl savo 
praeities. Užtat Barnabas yi~ 
vertas didžios pagarbos.

Salamls lankiau prieš 
15 metų

Tai buvo 1972 m. gruodžio 
mėnesį. Atskridau iš Izraelio. 
Tuomet Kipras dar nebuvo pa
dalintas “žaliąja siena . Tiesa, 
jau ir tada kai kuriose vietovėse 
Jungtinių Tautų kariuomenė 
turėjo savo “skraidančius” dali
nius. Apsigyvenau Kennedy Ho- 
tel Nikosijoje. Turistų tuomet 
Kipre Bemaž nebuvo. Viešbučio 
tarnautojų padedamas, sutariau 
su "bedarbiu” gidu važiuoti iš 
Nikosijos į Salamis prie Famagu- 

stos. Gidas buvo kiprietis-grai- 
kas. Pusamžis ir labai šnekus. O 
šnekus šneką lengvai randa. Ne 
tiek apie Kipro salą ir apaštalą 
Paulių ir Barnabą, kiek apie savo 
šeimą ir kipriečių-graikų šeimos 
papročius. Mat jo duktė ruošėsi 
ištekėti už keleto dienų.

Piršlybos Kipro saloje
Pas mus, sako, jauni žmonės 

ne patys vieni vienas kitą suran
da gyvenimo kelionei. Jiems pa
deda tėvai. Gidas turįs dvi duk
ras ir sūnų. Prieš keletą metų 
sūnus grįžęs iš darbo su neka
sdienišku veidu. ‘Tėte”, sako, 
“turiu didelį prašymą”. Šnekusis 
gidas skuba pasakoti. “Sūnaus 
kreipimasis man sakyte sakė, 
kad jis bus pamatęs patrauklią, 
jam patikusią merginą”. Taip ir 
buvę. Pagal kipriečių papročius, 
vaikinas negali pradėti bendrau
ti su mergaite be šeimų sutiki
mo.

Vaikino tėvai privalo teirautis 
apie mergaitės šeimą, užmegsti 

su ja ryšius, pasikviesti į svečius. 
Šeimoms bendraujant prie stalo, 
abu jaunuoliai gali susižvalgyti ir 
net pasikalbėti. Praeina keletas 
savaičių. Dabar mergaitės šeima 
daro žingsnį. Tai priklauso nuo 
pačios mergaitės. Jeigu mergai
tei vaikinas patiko ir yra jai pa
trauklus, jos tėvai pakviečia vai
kino šeimą į savo namus pie
tums. Jaunuoliai ir dabar turi 
progos svečiavimosi fone pažinti 
vienas kitą. Šių pietų metu pra
dedama kalbėti apie jaunuolių 
polinkį ir domėjimąsi vienas 
kitu. Sutariama artimiausiu laiku 
svečiuotis vaikino šeimoje.

Vaikino šeimoje antrąjų pietų 
metu abi šeimos sutaria, kad jų 
vaikai gali viešai bendrauti. Ap
tariama palydovės reikalas ir 
priežiūra.

— Kaip ilgai jie turės ben
drauti palydovės priežiūroje, — 
klausiu.

— Pusę metų, metus... Prik
lauso nuo daugelio aplinkybių, 
— atsako.

Bendravimas suveda jaunuo
sius su abiem šeimomis padeda 
pasirodyti tarp vienmečių, ge
riau pažinti vienas kitą. Ruošia
masi sužadėtuvėms. Vėl šeimos 
pietūs. Dabar jau reikia restora
no. Be šeimų artimųjų dalyvauja 
ir parapijos kunigas. 
Sužadėtuvės įpareigoja. Jaunuo
liai gali bendrauti be palydovės. 
Čia mano gidas tampa perdėm 

iškalbus. “Neduok, Dieve, jeigu 
mano sūnus būtų peržengęs ri
bas ir pasirodęs nevertas šeimų 
pasitikėjimo”.

Įdomus šeimų rūpestis jaunų
jų kraičiu. Mano gido sūnus ve
sdamas “išėjęs” iš namų. Užtat, 
pagal kipriečių papročius, mano 
gido šeimai tekę iškelti vestuves. 
O jaunosios šeima turėjusi pasta
tyti jauniesiems gyvenvietę — 
namus. Dabar, sako, dukra ište
ka. Mano šeimai tenka paruošti 
jaunajai porai lizdą. Vestuvės jau 
čia pat. Namai jauniesiems 
bemaž baigti. Žinai, sako, vis tas 
ar anas langas nenuvalytas, sode
lyje keli vaismedžiai neprigijo, 
— reikia naujus pasodinti.

Trejeto valandų kelionė 

Kakopetrija miestelyje kepama šiš-kababas. Nuotr. prof. kun.
A. Rubšio

prabėgo nepastebimai. Nepa
stebėjau net tolumoje pajūrį 
dengiančio rūko. Sustokime, 
sako gidas, pas apaštalą Barnabą, 
štai vienuolynas su jo kapu.

Šv. Barnabo vienuolyne
Vienuolynas bizantiniško sti

liaus. Šventovė su apaštalo Bar
nabo kapu, pastatas su vienuolių 
celėmis, nedidelis kiemas su 
gėlių ir daržovių lysvėmis bei 
skurdžiais medeliais, ūkiniai pa
statai. Tylu.

— Kiek vienuolių yra apaštalo 
Barnabo vienuolyne, —klausiu.

— Nedaug! atgsako.
Mane nuveda prie apaštalo 

Barnabo kapo. Kieme ranka pa
rodo vienuolyno pastatus ir 

paaiškina jų paskirtį. Apsilanky
mą baigiame vienuolyno biblio
tekoje. Stebina senų manuskrip
tų — ranka rašytų knygų gausa 
iš senovės. Šiuolaikinės raštijos 
Barnabo vienuolyno vienuoliai 
turi labai mažai.

Teologija ir mokslu jie, atro
do, mažai domisi. Tiesa, biblio
tekos stalai be dulkių. Ant kai 
kurių net knygos guli. Tačiau 
skaitančiųjų skaitykloje nėra nė 
vieno. Gidas, matyt, jaučia, kad 
mane stebina vienuolyno tyla, 
tuščia šventovė bei skaitykla. 
Mūsų vienuoliai, sako, kasdien 
užsiima trimis dalykais: malda, 
skaitymu šventų knygų ir rankų 
darbu. Dabar kaip tik yra darbo 
metas. Kiekvienas turi kur nors 
savo pareigas.

Vienuolyno lankymą baigiame 
ikonų ateljė. Du žili, žili ir ilga- 
barzdžiai vienuoliai piešia ikonų 
kopijas. Įdomūs senukai. Jų ilgos 
barzdos nepajėgia užslėpti jau
kaus šypsnio. Gidas mane Jiems 
aptaria kaip žmogų, kuris keliau
ja norėdamas pažinti Kiprą. 
“VVillkommen! Welcome! Bien 
venų!....” sveikina.

Apaštalai skelbia Kristų 
Salamis mieste

Nūdien Salamis guli po storo
ka žemės antklode. Tik maža da
lis yra archeologų atkasta. Eina
me gatve, kurios grindinį kadai
se lopė romėnai.

(Bus daugiau)



VISAS JĖGAS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI 
IR LIETUVOS IŠLAISVINIMUI

Pokalbis su dr. Antanu Razma, kandidatu j JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos pirmi
ninkus

JURGIS JANUŠAITIS

Lietuvių visuomenėje kur
suoja žinia, kad Jūs, Daktare, 
žadate kandidatuoti į JAV LB 
Krašto Valdybos pirmininko 
postą ir jo sieksite JAV LB Tary
bos sesijoje, rugsėjo mėn. pa
baigoje. Sakykite, kas Jus skati
na imtis šių sunkių LB KV pir
mininko pareigų?

Stipriausias motyvas teigia
mam apsisprendimui kandida
tuoti į JAV LB Krašto valdybvos 
pirmininkus yra dabartinis pasi- 
reiškiąs tautos išsilaisvinimas iš 
priespaudos. Taip pat bendruo- 
menininkų ir kitų organizacijų 
darbuotojų buvau įtikintas, kad, 
vadovaudamas LB Krašto valdy
bai, gerai pasitarnaučiau lietu
vybės darbams išeivijoje ir tau
tos reikalams Lietuvoje.

Jeigu būtumėte išrinktas pir
mininku, kuria linkme kreip
tumėte JAV Lietuvių Bendruo
menės veiklą?

Toliau efektyviai vykdyčiau 
sudėtingą ir svarbią LB veiklą. 
Dabar vykstantiems dideliems 
pasikeitimams tautoje skirčiau 
labai didelį dėmesį.

Taip pat mėginčiau surasti 
tamprius bendradarbiavimo 
ryšius tarp visų lietuvių veiksnių 
ir organizacijų JAV-bėse, įskai
tant ir P LB valdybą.

Jūs esate Lietuvių Fondo 
steigėjas, jo ugdytojas ir nenuil
stantis darbininkas. Tačiau di
delę savo gyvenimo dalį paš
ventėte ir Lietuvių Bendruo
menės idealams, dirbdamas LB 
Tarybos komisijose. Taipgi ge
rai pažįstate LB sėkmes ir 
nesėkmes. Gal jas galėtumėte 
suminėti?

Nuo 1961 metų visada esu iš
renkamas į JAV LB Tarybą, esu 
buvęs LB TArybos prezidiume 
ir įvairiose komisijose.

1961 m. sugebėjau milijoninio 
fondo iniciatorių vardu susitarti 
su a. a. Stasiu Barzduku (tuo 
metu Krašto valdybos pirminin
ku) ir įsteigti Lietuvių Fondą, 
kuris dabar artėja prie 5 milijonų 
dolerių ir lietuvybės labui yra 
paskyręs per 2 milijonus dolerių 
(ką mes, bendruomenininkai, 
darytumėm be LF finansinės pa
ramos?...)

Teigiami LB laimėjimai yra:
a. Planingas lituanistinio švie

timo tinklas visame krašte, bet 
taip pat reikia stengtis sustabdyti 
mokinių skaičiaus mažėjimą,, 
įtraukiant mišrių šeimų vaikus ir 
toliau nuo lietuvių centrų gyve
nančių šeimų vaikus.

b. Mėginimas pagyvinti lie
tuvių kultu rinę veiklą, gaunant 
didelę Lietuvių Fondo finansinę 
paramą. Ir čia reikėtų ieškoti 
naujų idėjų. Jų daug buvo iškelta 
sėkmingame PLB IV Kultūros 
Kongrese Toronte. Jas reikėtų 
studijuoti ir inkorporuoti į mūsų 
išeivijos kultūrinę veiklą.

c. Gyva visuomeninė veikla, 
bet ją reikia dar labiau suakty
vinti.

d. Didelė pažanga socialinėje 
veikloje. Ją reikia išplėsti į visas 
LB apylinkes.

Nesėkmės būtų:
a. Negalėjimas surasti tam

praus bendradarbiavimo ryšio su 
kai kuriais lietuvių veiksniais.

b. LB Krašto valdybai projek
tuojant didesnius įsipareigoji
mus ar pasirašant sutartis, reikia 
juos tiksliai ir argumentuotai pa
teikti LB tarybai ir visai lietuvių 
visuomenei.

Didžiausia bėda bendruome
ninei veiklai — reikia daugiau 
pinigų ir nuošiardžių darbuoto
jų.

Dr. Antanas Razma

JAV LB Tarybos suvaržiavime 
supažindinti su asmenimis, ku
rie su entuziazmu pasiryžę akty
viai dirbti JAV LB Krašto valdy
boje.

Kokie būtų artimiausi ir svar
biausi JAV LB Krašto valdybos 
darbai? Kuriose srityse?

Visi darbai ir planai, kurie 
įeina į lituanistinio švietimo, 
kultūros, visuomeninių, sociali
nių, sporto reikalų bei religinę 
veiklą.

Ypatingas dėmesys bus krei
piamas į tą visuomeninę veiklos 
sritį, kuri gali teigiamai pasitar
nauti tautos išsilaisvinimo 
judėjimui.

Ar esate patenkintas ligšioli
ne JAV LB veikla?

Taip JAV LB veikla yra 
sudėtinga, reikalaujanti daug 
idėjinių, kūrybinių, organizaci
nių, finansinių išteklių, bet ta 
veikla būtina išeivijai ir tautai.

Nuo pat JAV LB įsikūrimo 
(1951 - 52) ji yra visų lietuvių 
laisvajame pasaulyje organizaci
ja, dirba visose srityse, kurios 
tarnauja gyvai lietuvybei išeivi
joje ir tautos išsilaisvinimui Lie
tuvoje.

Kaip vertinate aplamai Lietu
vių Bendruomenės ateitį?

Labai šviesiai. Ypač, kad vyk
sta tautoje nuostabūs pasikeiti
mai (Dieve, duok, kad juos nie
kas nesustabdytų), ir paskuti
niuose JAV LB rinkimuose į ta
rybą kandidatavo daug jaunimo. 
Jaunimas — mūsų ateitis.

Okup. Lietuvoje vyksta nuo
stabūs reiškiniai. Ar JAV LB 
Krašto valdyba tų sąjūdžių veik
lą remtų ir konkrečiai kokiu 
būdu? ,

Sutinku. Žinote Pats kuo ge
riausiai, nes neseniai grįžote iš" 
Lietuvos. Visi turime sekti tuos 
įvykius kuo nuodugniausiai ir 
pagelbėti tautai išsilaisvinti kuo 
greičiausiai. JAV LB Krašto val
dyba ta kryptimi turi veikti, 
budėti ir pagelbėti kiek įmano
ma.

Maskvos politika yra labai suk
ta, jos reformas reikia analizuoti 
kritiškai, kad vakarų demokra
tinės valstybės nebūtų apgautos. 
(Neužmirškime, kaip Stalinas 
savo pažadais apstatė Vakarus.) 
Lietuvos komunistų partija pa
darė teigiamų sprendimų, bet ji 
seka Maskvos direktyvas ir ji pil
nos Lietuvos nepriklausomybės 
nereikalaus. Mes turime remti 
šimtu procentų Lietuvos laisvės 
lygą, kuri be kompromisų kovoja 
už pilnutinę laisvę Lietuvai.

Koks jūsų pageidavimas 
mums,, eiliniams bendruomeni- 
ninkams, ir aplamai lietuviška
jai visuomenei?

Aš pats pasižadu ir visus kitus 
prašau — panaudokime savo 
įtaką l>ei gabumus ir įjunkime vi
sas išeivijos idėjines, kūrybines, 
organizacines, finansines, infor
macines ir visas kitas jėgas lietu
vybės išlaikymo ir tautos išsilai
svinimo laimėjimui.

Kas negali veikloje dalyvauti, 
turėtų prisidėti aukomis. Kas ap
dovanotas kūrybiniais talentais, 
turėtų įsijungti savo kūrybos 
laimėjimais. Kas dirba informa
cijos tinkle, turėtų aštria žurna
listikos plunksna pagyvinti lietu
višką veiklą. Kas gali organizuoti 
ir dirbti praktiškoje veikloje, 
turėtų paskirti savo laisvalaikį vi
suomeninei akcijai. To reikalau
ja lietuvybė ir mūsų karžygiška 
tauta.

Kartu visi būtume nuostabi 
jėga ir įgyvendintume milžiniš- 

i kus užsimojimus lietuvyE>es ir 
tautos labui.

i Mielas pone Janušaiti, ačiū už
klausimus.

i Dėkojame Jums, Daktare, už
• atvirą pasidalinimą mintimis 

apie LB ateitį. Linkime sėkmės!

Į šią JAV LB Tarybą buvo iš- ( 
rinkta daug naujų, jaunų žmo- 1 
nių. Gi senieji LB darbininkai j 
rinkimus net pralaimėjo. Šaky- 1 
kitę, kur gludi pralaimėjusių ■ 
priežąstys ir ko tikitės iš naujų, I 
jaunų Tarybos narių?

Nemažo skaičiaus jaunųjų 
žmonių išrinkimas į JAV LB ta- 
jygą yra didelis LB laimėjimas 
bei ateities garantavimas. Aš ti
kiu, kad jaunieji, ateidami į LB 
veiklą, atneš naujų ir efektyvių 
veikimo metodų, o jų mums la
bai reikia.

Daug vyresniųjų kandidatų į 
LB tarybą priėmė “pralaimėji
mus” su džiaugsmu, matydami 
jaunuosius laimint, nes jie užtik
rina L. Bendruomenės gyvybin
gumą ir ateitį.

Neatsižvelgiant į amžių, L. 
Bendruoimenei reikalingas 
kiekvienas sąmoningas lietuvis, 
pasišventęs dirbti lietuvybės ir 
tautos išlaisvinimo misijoje.

LB kritikai daro priekaištus, 
kad LB nesirūpina lituanistiniu 
švietimu, palieka kultūrinė 
veiklą, imasi politinės veiklos, 
dubhudama kitų veiksnių dar
bą. Ar šie priekaištai turi rimto 
pagrindo? Gal turite receptą 
tiems priekaištams atremti?

Kiekvienas lietuvis ir kiekvie
na lietuvių organizacija privalo 
veikti ten, kur geriausiai sugeba 
ir kur labiausiai reikia. Turime 
vienas kitam ne įsakinėti ar nu
rodyti, bet susitarti, kad būtume 
efektyvesni dirbdami kartu.

LB vadovai — darbuotojai 
rūpinasi lituanistiniu švietimu 
bei kultūrine veikla ir tose srity
se yra padarę didelę pažangą, 
ypatingai per paskutiniuosius 
kelioliką metų su didele Lietu
vių Fondo finansine parama.

Visuomeninė politinė veikla 
yra labai svarbi ir reikalinga, 
ypatingai dabar, kada tauta pra
deda išsilaisvinti iš žiaurios prie
spaudos ir kančių, užsitęsusių 48 
metus su viršum.

Šioje srityje L. Bendruo
menė, veiksniai ir kitos lietuvių 
organizacijos turi dirbti kartu, 
artimai bendradarbiaudami. Ne- 
susitarimai nepateisinami. Tai 
kenkiantys piktybiniai vėžiai lie
tuvių veikloje. Jos turime radi
kaliai išpjauti vardan gyvos lietu
vybės išeivijoje ir tautos laisvės 
atgavimo Lietuvoje.

Be abejo, esate numatę ir 
savo “kabinetą”. Kokiu principu 
pasirinktumėte savo valdybai 
narius?

Į savo “kabinetą" kviesčiau pa
tyrusius ir norinčius dirbti L. 
Bendruomenėje. JAV LB Krašto 
valdybos branduolys bus Chica
goje, bet taip pat yra kviečiami 
ir iš kitų LB vietovių bendruo
menininkai, kurie šiuo metu 
ypatingai yra reikalingi efekty
viai LB veiklai.

Lietuvių fondo iniciatorių ir LB veikėjų posėdis 1961 kovo 19 Chicagoje dėl bendro 
fondo organizavimo. I-oje eilėje iš k. J. Liorentas, V. Ignaitis, A. Rūgytė, prel. M. 
Krupavičius, dr. A. Razma, St. Barzdukas, J.Breivė ir J. Švedas. II-je eilėje D. 
Bielskus, J. Jasaitis, V. Naudžius, A. Pupelis, B. Babrauskas, V. Šmulkštys, dr. G. 
Batukas, dr. A. Nasvytis,. dr. A. Rugienė, dr. B. Poškus, dr. K. Ambrozaitis, A. 
Kareiva, dr. F. Kaunas, V. Dzenkauskas.

1961 metų JAV LB tarybos suvažiavimas, kur buvo nuspręsta organizuoti visiems 
lietuviams vieną bendrą L. Fondą kartu su “milijoninio” fondo iniciatoriais. Iš k. dr. 
A. Razma suvažiavimui aiškina L. Fondo organizavimo reikalingumą. Toliau 
suvažiavimo prezidiume sėdi T. Blinstrubas, dr. Al. Nasvytis , St. Barzdukas — LB 
tarybos prezidiumo pirmininkas, dr. V. Vardys, V. Kamantas — Tarybos prezidiumo 
sekretorius.

''GYVOJI LIETUVYBĖ LIETUVOS IR 
IŠEIVIJOS ATSINAUJINIMO ŽENKLE

Pokalbis su JAV LB Kultūros tarybos pirmininke 
Ingrida M. Bubliene, kandidatuojančią j JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkę.

Eilę metų stebėjome Jūsų 
veiklą Lietuvių Bendruomenės 
eilėse. Skaitėm Jūsų straipsnius 
mūsų perijodinėj spaudoj ir 
klausėmės Jūsų kalbų. Tačiau il
gai bus atmintina Jūsų veikli 
Kultūros Taryba ir jos reikšmin
gi darbai. Teko pastebėti, kad 
Jūs domėjotės ir kitomis LB dar
bais ir dažnai Jus matėm ten kaip 
talkininkę. Išvakarėje JAV LB 
Krašto valdybos rinkimų, ma
lonėkite su “Darbininko” skaity
tojais pasidalinti savo mintimis, 
atsakant j šiuos klausimus.

1. Kokie motyvai paskatio Jus 
kandidatuoti į šias atsakingas 
pareigas?

Lietuvių bendruomenėje esu 
užaugus ir subrendus. JAV LB 
Krašto valdyboje dirbau devyne
rius metus. Esu gerai susi
pažinus su bendruomenine veik
la. Per šiuos metus dirbau arti
mai su LB vadovais, kurių pa
vyzdžiu ir pasišventimu esu pa
drąsinta eiti jų pėdomis. Tad 
jaučiu, kad atėjo laikas paimti at
sakomybę iš tų, kurie mane šiam 
darbui paruošė. To jie tikėjosi ir 
savo veiklos procese.

Aktyviai dalyvauju ir šio kraš
to veikloje. Šiuo metu esu net 
dviejų institucijų patikėtinių ta
ryboje. Dirbu profesijoj, kur 
teko pažinti šio krašto tobuliau
sius metodus “Advertising” ir 
“Public Relation” srity. Todėl 
jaučiu, kad galiu efektyviai pri
sidėti prie atsinaujinimo proce
so, kuriam šiandien atėjo laikas 
Lietuvai ir išeivijai.

2. Kokie uždaviniai Lietuvių 
Bendruomenėje šiandien aktua
liausi?

Aktualiausi LB uždaviniai ma
nau išreiškiami vienu sakiniu: iš

laikyti lietuvybę ateičiai ir Lietu
vos naudai. Todėl šiandien labai 
svarabu turėti įvairių sričių ge
rus vadovus, kad kiekviena LB 
Taryba siektų to paties tikslo.

Formuodama savo valdybą, 
stipriai akcentuosiu apylinkių 
veiklos atnaujinimą, pagyvini
mą, įpareigodama savo valdybą 
šiame procese talkinti.

3. Ar Jūsų atėjimas į Krašto 
valdybos postą duotų vilties su
grąžinti arba įjungti Jūsų gene
raciją?

į šią poziciją kandidatuoju, 
kaip tik paskatinta savo generaci
jos. Komplektuodama savo val
dybą į tai taip pat kreipsiu 
dėmesį atskirom sritim rasti pro
fesionalius vadovus.

Gyvename pasaulyje, kur vi
skas labai greiti vystosi ir šis pro
cesas atsiliepia taip pat į mūsų 
veiklą ir lietuvybės išlaikymą, 
įgytos jaunimo profesijos turi 
talkinti ir dirbti mūsų veiklos 
procese. Tai mano eilės metų vi
zija, kad toks profesionalų įjun
gimas į veiklą bus nepaprastai 
naudingas ir reikšmingas.

4. Darbų gausumą pareika
lauja taip pat ir lėšų. Kaip Jūs 
planuojate juos sutelkti?

Įvairiems lietuvybės reika
lams šiandien jau yra įsteigta 
daugelis fondų. LB džiaugiasi, 
kad eilei savo darbų turi tokią 
didelę paramą iš Lietuvių Fon
do. Finansams papildyti naudo
sime ir šiame krašte praktikuoja
mus metodus, kad užtektų ištek
lių svarbiems mūsų darbams. 
Įjungus vidurinę ir jaunesnę kar
tą į veiklą atsiras ir sąmoningu
mas juose tą veiklą remti.

5. Lietuvoje į viešumą vis drą
siau išeina Lietuvos nepriklau
somybės siekio idėja. Ar mes 

jiems gali būti atrama?

Ne tik tai kad galime būti atra
ma, bet turime būti jiems atra
ma, tai įpareigoja mus ‘Lietuvių 
Charta”.

Šiandien kada profesorius C. 
Kudaba žodžiu pareiškė, kad 
Lietuvoje pasiruošę šokti, kad j 
laužą, o tūkstančiai jaunimo 
užpildo Vingio parką, nejaugi 
mes neatsiliepsime aidu j jų sie
kius, nes čia galime dar efektin
giau savo troškimus reikšti. Nors 
Amerikos spaudoje įvykiai Lie
tuvoje ir iškeliami, tačiau juos 
turėtume kur kas labiau stiprinti 
ir visa savo žurnalistine jėga juos 
kelti ir efektingai pristatyti pa
sauliui. Į šį darbą turėsime pir
moj eilėj įtraukati jaunesniąją 
kartą.

6. Ar Jūsų valdybos sudėtis 
ribosis Clevelando ar apylinkių 
ribose?

Atsakydama į šį klausimą no
riu pabrėžti, kad kreipsiu 
dėmesį į talentingus asmenis o 
ne į vietovę. Esant veikliems Ta
rybų pirmininkams sumažės ir 
posėdžių dauguma. O platesnis 
bendruomenininkų įjungimas į 
veiklą, kitaip įvertina bendrus 
siekius ir tuo nelieka tik vieno 
kaimo opinija. Centralizacija 
valdybos vienoje kolonijoje gali 
būti labai vienšališka ir minčių 
pasidalinimas būtų tik tarp savų
jų. Atsiminkime, kad gyvename 
JAV ir esame labai plačiai iš
simėtę, todėl plačiau paskleista 
veikla mus daugiau riš ir palaikys 
gyvus.

Širdingai dėkoju už pasidalintas 
mintis. Žinau, kad esate pa
ruošus plačios veiklos metme
nis, kurių dabar laukia visi Ta
rybos nariai ir Jums palieka tik 
palinkėti geriausios sėkmės lie
tuvybės darbe.

Romas Kezys 
VII LB Tarybos Narys



JUODOJO KASPINO DIENA
ST. PETERSBURGH, FLA.

Ryšium su Juodojo Kaspino 
diena, JAV LB Floridos apygar
dos valdyba atliko šiuos darbus:

Apygardos pirm. Povilas Ja- 
nčauskas išsiuntinėjo visom apy
gardos apylinkėm bendraraštį, 
ragindamas pagal galimas prie
mones paminėti šią mūsų tautai 
svarbią sutartį.

Skambino abiem Floridos JAV 
senatoriams, prašydamas pasi
rašyti co-sponsoriais senatoriaus 
Reagle laiškus Sovietų Gor
bačiovui Molotovo-Ribbentropo 
pakto paskelbimo ir anuliavimo 
reikalu.

Pirmininkas važiavo į televizi
jos 10 stotį, nuvežė Vingio Parko 
Vilniuje liepos 9 dienos demon
stracijos filmą prašydamas, kad 
stotis parodytų bent dalį to filmo 
rugpjūčio 23 dieną ir primintų 
Juodojo Kaspino dienos 
mi nėjimą Pabaltijo valstybėse ir 
laisvajame pasaulyje. Deja, sto
tis nieko nedarė.

Rugpjūčio 21 pietų metu Flo
ridos Amerikos Lietuvių Klube 
surengė Juodojo Kaspino dienos 
minėjimą, kurio metu Vliko

PO IŠKILMIŲ
VII PLB Seimui, IV Kultūros kongresui ir VIII Lais
vojo pasaulkHTetuviŲ tautinių šokly šventei reng
ti jungtinio finansų komiteto apyskaita

1. Pajamos: a. mecenatų ir 
kitų aukos — 58,195.15 dol., b. 
LB aplinkių valdybos — 
22,822.22 dol., c. dovanų paskir
stymo bilietai ir aukos — 
22,643.03 dol., d. pokylis — 
3,477.13 dol., e. palūkanos — 
374.54 dol. Iš viso pajamų — 
107,512.07’dol.

2. Išlaidos: a._mecenatams už nuoma ir kita— 1,643.00 dol.; 
bilietus į renginius: šokių šven- h. spauda ir radi j a — 900 dol. Iš 
tei — 9,530.00., Kultūros kon- viso išlaidų—29,782.00 dol.

JT generalinis sekretorius Javier Perez de Cuellar susitinka 
su Irano-Irako karo paliaubų JT karinės stebėtojų grupės 
vadu Jugoslavijos majoru generolu Slavkojovic. Nuotr. Saw 
Lwin iš JT.

JUNGTINIŲ TAUTŲ DALINIAI 
TAIKAI PALAIKYTI
(atkelta iš 3 vsl.) 
sukurta 1974 metais prižiūrėti 
paliauboms ir tvarkai palaikyti 
buferio zonoje Golan aukštumo
se tarp Izraelio ir Sirijos. Šių da
linių štabas yra Damaske, Sirijos 
sostinėj. Ši operacija susideda iš 
1300 karių iš Austrijos, Kanados, 
Suomijos, Irano ir Peru. Iš Rytų 
bloko tik Lenkija yra prisiuntusi 
lauko inžinierius ir teikia paramą 
transportui. Žuvusių karių yra 
apie 20.

Trečioji, dar šiandien veikian
ti, operacija buvo įkurta 1978 
metais. Jos paskirtis — prižiūrėt 
Israelio karinių dalinių pasitrau
kimą iš Libano pietinės teritori
jos, atstatyti tarptautinę taiką, 
saugumą, taip pat padėti Libano 
vyriausybei atstatyti administra
cinę tvarką bei autoritetą šioj te
ritorijoj. Šios operacijos dydis — 
apie 6000 karių, šiuo metu pri
siųstų iš Suomijos, Airijos, Ne
palo, Norvegijos, Fiji salų ir 
Ghanos. Italija teikia paramą su 
helikopteriais ir jiems skraidinti 
bei prižiūrėti personalu. Medi
cinine paramą teikia Švedija, o 
Prancūzija rūpinasi transporto 
priemonėmis, dalinių aprūpini

pirm. dr. Kazys Bobelis 
apibūdino Molotovo-Ribbentro
po paktą, jo pasekmes ir kas da
roma to pakto iškėlimui viešu
mon.

Rugpjūčio 23 St. Petersburgo 
Beach burmistras Fon McKen- 
ney pasirašė proklamaciją, pa
skelbdamas tą dieną Juodojo Ka
spino diena ir pats tą proklama
ciją perskaitė vėliavos kėlimo iš
kilmėse prie miesto rotušės. 
Tampa Tribūne reporterės nuo
mone dalyvavo apie 300 žmonių. 
“Kasos” vedėjas Aras Mieželis 
paaiškino šios dienos reikšmę 
anglų kalba susirinkusiems mie
sto pareigūnams. Pustuzinis mo
terų dalyvavo pasipuošusios su 
tautiniais drabužiais. Viktorijos 
Jacobson rūpesčiu Tampa Tribū
ne atsiuntė fotografą ir repor
terę, kuri kitą dieną iškilmes 
aprašė dienraštyje ir talpino 
nuotrauką. Tuo tarpu vietinis St. 
PetersburgTimes dienraštis ne
prisiminė apie iškilmes, net ne
talpino Laiškų Skyriuje Vlado 
Žilinsko ir Povilo Jančausko laiš
kų Juodojo Kaspino dienos pro

PJ

St. Petersburg, Fla. Juodojo Kaspino dienos proga vėliavos 
pakėlimo ceremonijose iš k. Floridos LB apygardos pirminin
kas Povilas Jančauskas, Kleopą Gaižauskienė, Viktorija 
Jacobson, “Kasos” Kredito unijos vedėjas Aras Mieželis, 
Sofija Vaškienė ir Ada Strijauskienė.

NEW BRITAIN, CONN.

gresui — 2,962.00 dol. —išviso 
12,492.00., b. spausdiniai ir do
vanų knygutės— 6,118.80 dol.,
c. pašto išlaidos — 3,419.08 dol.,
d. laimėjimai— 2,000 dol., e. 
PLB Fonduiužtalką— 1,800.00 
dol., f. įvairios administracinės 
ir raštinės išlaidos — 1,408.14 
dol., g. adresų sudarymas, salės

Gintaro klubo 50 metų 
sukaktis

Gintaro klubas — Amber 
Club švenčia savo 50 metų su
kaktį. Jis buvo įkurtas 1938 spa-

Lieka — 77,731.05 dol.
3. Išmokėta rengėjams: a. JAV 

LB Krašto valdybai — 30,700 
dol., b. PLB Kultūros kongreso 
komitetui — 27,300.00 dol., c. 
PLB seimui rengti — 19,500.00 
dol. Iš viso išmokėta rengėjams 
— 77,500.00 dol.

Likutis banko sąskaitoje — 
231.05 dol.

Pastaba: neįskaityta tiesiogiai 
JAV LB Krašto valdybai pasiųsta 
dr. P. Kisieliaus 500 dol. auka.

Šioje apyskaitoje įtrauktos tik 
jungtinio finansų komiteto gau
tos aukos ir kitos pajamos.

Jungtinis finansų komitetas

1988.VIII.31

lio 10 d. Įkurti pagelbėjo advoka
tas Algirdą Politis. Pirmasis pir
mininkas buvo Adomas Kvvider- 
Kvederas.

Pradžioje nariai susirinkdavo 
Varpo klube, Park St. Apie 1940 
jie nuomojo namą Stanley St. ir 
Church St. kampas, priešais Šv. 
Andriejaus bažnyčią. Apie 1952 
pirko namą Park ir Stanley St. 
kampe, o nuo 1963 klubo namas 
yra 90 John St.

Klubas atidaromas 11 vai. 
ryto, o šeštadieniais 9 v.r. Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. Jonas Rikteraitis yra šio klu
bo kapelionas, pirmininku yra 
Antanas Yankauskas.

Klubo narių susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio antrą ketvir
tadienį, išskyrus liepos ir 
rugpjūčio mėnesius. Klubas vi
sada remia Šv. Andriejaus para
piją, duoda auką Vasario 16-tos 
minėijimo programai parengti.

—i----------------------------------------------------

RINKIMŲ KLAUSIMAIS
ALGIMANTAS S. GEČYS

mu ir lauko inžinerija. Anksčiau 
pagalbą taip teikė ir JAV su savo 
lėktuvais atgabenti Norvegijos, 
Nepalo, Airijos dalinius bei reik
menis Fiji salos daliniams į Liba
ną. Lėktuvų transportu taip pat 
prisidėjo Didž. Britanija ir Vaka
rų Vokietija. Australija aprūpino 
Fiji salos kontigentą ginklais ir 
amunicija. Pačiom JT ši operaci
ja jau kainavo virš pusantro bili
jono dolerių, ir dar nesimato 
galo, kad ši operacija greitai 
galėtų būti užbaigta. Sovietų Są
junga bei jos satelitai ir šioj ope
racijoj nedalyvauja ir neteikia jo
kios paramos tiesioginiai. Reikia 
pabrėžti,'kad §i operacija veikia 
labai nestabilioj teritorijoj, ku
rioj nuolat vyksta susikirtimai ir 
užpuolimai ypač iš palestiniečių 
pusės. Žuvusių ar šiaip“dingusių 
karių jau yra 150 su viršum.

Bendrai susumavus, JT taikai 
prižiūrėti bei palaikyti operacijų 
ir jų dalinių reikalingumas yra 
neginčytinas. Praeitis yra liudi
ninkė, kad dėka daugelio tų ope
racijų buvo išvengta didesnių 
konfliktų, kurie galbūt būtų pri
vedę net iki trečiojo pasaulinio 
karo.

Kaip niekad mūsų visuomenė 
gyvai domisi artėjančiais JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko rin
kimais. Varžosi du taurūs lietu
viai patriotai ir visuomenininkai 
— dabartinė JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida Bu
blienė iš Clevelando ir JAV Lie
tuvių Fondo steigėjas dr. Ant. 
Razma iš Chicagos. Tebūna man 
leista į dundantį laimėtojų 
vežimą nesėsti ir pareikšti asme
nišką, niekam neprivalomą, 
nuomonę.

Pirmiausia džiaugiuosi JAV 
LB-nės gyvastingutnu. Kai kitos 
mūsų institucijos į pirmininkus 
kandidato su žiburiu ieško ar tą 
patį asmenį po keturias ar dau
giau kadencijų laiko į priekį iš
stūmusios, į JAV LB Krašto val
dybos pirmininko postą kandida
tų netrūkstama. Demokratišku 
procesu sunkiam trijų metų dar-, 
bui išrenkama geriausias iš ge
riausių. Po trijų metų turime 
teisę pirmininką perrinkti, bet 
nedaugiau kaip vienai kadenci
jai. Mat, JAV LB įstatai apriboja 
pirmininko kadenciją dviem tar- 
minais. Norima, kad pirmininkai 
keistųsi, veikla nesustabarėtų ir 
asmenybės kultas neįsigalėtų.

Man rūpestį kelia čikagiečių 
užsispyrimas savo pašonėje 
turėti JAV LB Krašto valdybą. 
Provincializmas nėra nusikalti
mas, tačiau vargu ar jis pateisina
mas šiais laikais, kai įvykiai Lie
tuvoje vystosi su kiekviena die
na. Dabartiniu metu JAV LB 
Krašto valdybos sudėtyje priva
lome turėti geriausius galimus 
specialistus. Šie asmenys, ne 
Krašto valdybos pirmininkas, 
yra pagrindiniai plačios apimties 
bendruomeninio darbo varovai 
ir vykdytojai. Pastebėtina, kad 
Krašto valdyba ne vieta visuo
meninio darbo mokytis. Per pa
skutiniąsias kelias Krašto valdy
bos kadencijas talentingų, veik

los sritis pažįstančių asmenų 
teko ieškoti po visą Ameriką.

Naujoji JAV LB Krašto valdy
ba tautinio bei bendruomeninio 
gerbūvio sumetimais turėtų 
būti už Chicagos ribų. Socialinių 
reikalų ir lituanistinio švietimo 
“ministerijos” paliktinos Chica- 
goje. Šių įstaigų vadovai puikiai 
darbuojasi ir kuris kandidatas 
rinkimus belaimėtų, turėtų dėti 
pastangas, kad jie liktų savo pa
reigose. Motyvai prieš pačios 
Krašto valdybos bazavimą Chi- 
cagoje yra šie:

1. Chicagoje jau dabar esama 
žymiai per daug centrinių mūsų 
institucijų. Čia veikia Amerikos 
Lietuvių Taryba, BALFas, VLI- 
Ko taryba, Lietuvos gen. konsu
latas, ir naujai įsikūrusi Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovybė, O kur 
dar Lietuvių Fondas, Lituanisti
nių tyrimų ir studijų centras, Li
tuanistikos katedra, LRKF-ja, 
politinių sąjūdžių vadovybės ir 
1.1.! Kodėl Chicagon grūsti dar 
JAV LB Krašto valdybą, nuo 
1971 metų pajėgusią veikti už 
Chicagos ribų? Vieša paslaptis, 
kad veiksnių sugyvenimas kur 
kas geresnis kai veikiama ir gy
venama kiek atokiau.

2. Amerikos lietuvių gyveni
me Chicaga yra unikumas. Nei 
viena kita kolonija nei lietuvių 
skaičiumi, nei renginių gausa ly
gintis negali. O visgi, veiklos po
tencialas neišvystytas. Spėta nu
sigyventi iki trijų (kitų teigiama 
iki dviejų ir pusės!) lietuviškų 
parapijų. Savo tarpe nesutaria
ma dėl lietuvybės centrų steigi
mo užmiestyje.

3. Kandidatų į aukštuosius LB 
postus Chicagoje nestokojant, 
darbo rankų trūkumu skundžiasi 
Chicagoje veikiančios LB apy
linkių valdybos. JAV LB Vid. 
Vakarų apygardos valdybos 
pirm. Birutė Vindašienė tą faktą 
ne viename bendruomenininkų

Keli klubo nariai dalyvavo 
miesto valdybos tvarkyme. Ke
turi buvo išrinkti į miesto tarybą. 
Jie buvo: Adomas Kvveder 1944 
- 1950, jau miręs, Jonas Morkus 
1952 - 1964, miręs. Jis buvo ir 
Conn. valstijos atstovas 1966 - 
1968. Algirdas Plitis buvo miesto 
tarybos nariu 1932 - 1936, buvo 
ir miesto burmistru 1971. Klubo 
sekretoriumi 1987 buvo išrinktas 
Juozas Balčiūnas.

Lapkričio 5, šeštadienį, 7 v. 
y. Šv. Andriejaus parapijos 
salėje rengiamos sukaktuvinės 
vaišės. Visi kviečiami. Vaišės ir 
šokiai bus nemokami. Visi turi 
atsinešti po butelį gėrimo.

Klubas gražiai veikia, reikia 
tikėtis, kad jis dar ilgai gyvuos.

Juozas Balčiūnas 
klubo sekretorius

— Phoenix, Ariz., Lietuvių 
Bendruomenės rengiamas pik- 
nikas-gegužinė įvyks spalio 30 
North Mountain Parke, Yavapai 
palapinėje 1 vai. popiet. Bus 
duodami pietūs, veiks baras ir 
loterija. Bus proga sutikti drau
gus, susipažinti su nauja LB val
dyba. Piknikui vadovaus Linas 
Banelis. z 

suvažiavime yra apgailėjus ir nu- 
siskundus Chicagoje veikiančių 
LB institucijų vykdomu apygar
dos veiklos bei reprezentacijos 
slopinimu. Prisimename J. Ja
saičio ir B. Nainio tuometinės 
Chicagos LB apygardos laikus. 
Bendruomeninė veikla tada Chi
cagoje žydėjo. Kodėl nors dali
nai tų laikų nesugrąžinti? Chica
gos lietuviai LB idėjai prijaučia 
ir ją remia. Tereikia tik pasidar
buoti, kiek apgydyti lietuvių tar
pusavio santykius. S. Daulienės 
vadovaujama Brighton Parko LB 
apylinkė yra šviesiu pavyzdžiu 
gražaus tarpusavio sugyvenimo, 
gausaus aukomis lietuviškų rei
kalų rėmimo ir sugebėjimo pa
traukti jaunimą. Deja, ši Chica
gos LB apylinkė yra išimtis.

4. Nesinori pilti druskos ant 
žaizdos, tačiau visiems aišku, 
kad iš PLB Seimo čikagiečiams 
nepavykus namo parsivežti 
PLB-nės valdybą, pakeitus 
vėliavnešį, kai kurių asmenų no
rima savo “globon” perimti JAV 
LB Krašto valdybą. Gerai žino
me, kad PLB Seimo atstovai To
ronte nebalsavo prieš dr. Petro 
Kisieliaus asmenį. Geresnio 
žmogaus, tauresnio lietuvio, pa- 
reigingesnio bendruomenininko 
už Lietuvos ribų neturime. Rin
kimus pralaimėjo ne dr. Kisie
lius, bet Chjicagos išstatytas są
rašas. PLB Seimo atstovams pa
tyrus čikagiečių tarpusavio sugy
venimo problemas su kuriomis 
susidūrė kadenciją baigianti 
PLB valdyba su būstine Chica
goje.

Gerbiame dr. Ant. Razmą ir 
vertiname jį už ilgametę veiklą 
kuriant JAV Lietuvių Fondą. Il
gamete patvaria veikla jis pastatė 
sau “paminklą, tvirtesnį už 
varį”. Savosioms ambicijoms ir 
interesams puoselėti netrauki
me jo į kasdieninę visuomeninio 
pobūdžio veiklą, kur jo autorite
tas galėtų nukentėti. Dr. Raz
mos talentai būtini L. Fondui. 
Ten veikdamas jis geriausiai gali 
padėti ir Lietuvių Bendruome
nei ir tėvynei Lietuvai.

IŠ VISUR
— Kun. Sigitas Tamkevičius, 

kaip praneša Nijolė Sadūnaitė, 
perkeltas į naują vietą. Norį jam 
rašyti ar siųsti banderoles, gali 
kreiptis adresu: Kun. Sigitas 
Tamkevičius, 636310 Tomskaya 
obl., Krivosheinsky raion, p-o 
Volodino, Pionerskaja 3, USSR.

— VVashingtono Balfo sky
riaus bendras — visuotinis susi
rinkimas ir valdybos rinkimai 
įvyks rugsėjo 25, sekmadienį, 
Epiphany bažnyčios parapijos 
salėje, 2712 Dumbarton Avė., 
N.W. (Georgetovvn), VVashing- 
ton, D. C., po antros valandos 
popiet mišių.

— "Kernavės” skautų tunto 
veiklos 30 metų sukakties poky
lis įvyks Chicagoje, Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejaus “Gin
taro” salėje spalio 1.

— Pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis akomponuos solistams, 
kurie atliks programą Margučio 
rengiamame koncerte spalio 2 d. 
3 vai. popiet Chicagos Jaunimo 
Centre.

— Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos vakaras 
Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyks spalio 8.

— Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių knygos “Lithuanian 
Sashes” supažindinimo
kultūrinė popietė Chicagoje, 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje, įvyks spalio 9. Rengia 
Lietuvių Tautodailės instituto 
Chicagos skyrius.

— Genovieve Giedraitienė, 
St. David Bridgeporto, 111., para
pijos vargonininkė, kurios gar
bei buvo įrengti nauji vargonai, 
aprašyta “Sun-Times” rugpjūčių 
30 d. laidoje “Chicagto Profile” 
skyriuje. Paminėta, kad ji yra 
lietuvių kilmės, kad jos vyras 
buvo Lietuvos vyčių narys (jau 
miręs), dukterys Alma Baer ir 
Genovieve Malukas. Pasakyta 
jos žodžiais, kad ji nėra vargoni
ninkė, kuri moka giedoti, bet 
dainininkė, kuri moka vargonais 
groti. Įdėta, ir jos • nuotrauka.

— “Laikas”, Argentinos lietu
vių laikraštis, rugpjūčio nume
riu paminėjo savo 40 metų su
kaktį. Paminėtas pirmasis redak
torius a.a. vysk. Pranas Brazys 
ir dabartiniai redaktoriai kun. 
Augustinas Steigvilas ir kun. An
tanas Lubickas.

—Lietuvių Susivienijimas 
Argentinoje liepos 9-10 turėjo 
metinę šventę. Liepos 9 buvo 
paminėti mirusieji nariai mišio- 
mis, kurias aukojo Aušros Vartų 
bažnyčioje kun.Antanas Lubic
kas. Pirmininkas Raulas Stalio- 
raitis padėjo gėlių vainiką. Lie
pos 10 buvo 74 metų Susivieni
jimo įkūrimo sukakties minėji
mas savose patalpose. Meninėje 
programoj Nelidos Zavickaitės 
Mahne ir Estelos Vezbickienės 
paruoštas vaizdelis ir tautiniai 
šokiai.

— Augsburgo Lietuvių gim
nazijos 1948 metų abiturientų 
laida, minėdama 40 metų 
abitūros sukaktį, paaukojo lietu
vių Vasario 16 gimnazijai V. Vo
kietijoje 1000 dol. Šis žestas, jei 
pakartotas kitų abiturientų iš lie
tuvių gimnazijų Vokietijoje, mi
nint savo sukaktis, galėtų būti 
žymi parama mūsų lietuviškai 
gimnazijai, vienintelei laisvaja
me pasaulyje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Vaičiulis, Elmhurst, 
N. Y. Užsakė kitiems: K 
Gudėnas, Medford Lakęs, N.J. 
— I. Gudėnas, Fremont, Calif. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 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 i turi 156 puslapius Į- 
rištas Į kietus viršelius, išleistas 
gražiai ir skoningai. Kaina — 30 
dol.

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

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

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

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

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

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

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

K. Almeno, Sauja skatikų, ro
manas. 10 dol.

K. Almėno, 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-

ĮDOMUS LEIDINIAI
L. Andriekaus, Atmink mane, 

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

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

Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nama Darbininko administraci
joje, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

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

Vardas ir pavardė

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, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets

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

1 Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4

77 OAK STREET >■ 
NEVVTON, MA 02164 

617 965 - 8080

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.
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.

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.

Z. Raulinaičio, Grobio ir naiJk 
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.

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

DEZTER PARK 
® PHARMACY

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

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

WE DELIVER

296-4130

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

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

BonK-Bv-mnii 

Postage paid both ūkius 
Fost, convenient.privatE, safejree! 
Thot's uuhat BRIlHinC BVIURilts
Gretai, prieinam*), privačiai, *aūgiai, nemoka-• 
m*i. Tai taupymo* paltu 8o. Boston Savinga

Bank Ar Jum* reikia pinigus padėti j bsn-1 
M v |uo* atalimtl, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. JO*ų siuntą gavys, bankas tuoj J-
x traukia sumą | sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-' 

«•». pinigai jRbį? p*,no MikMiauslus

' EB Ir leidžiamu* įstatymų. \ t •J/4'*? 

ęF tengvo taupymo bo
do per paltą skambinkit Mr. 

Donabue 288-2SOO
arba rąžyk lt paduotaK adresai*.

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 Č. 
Grincevičius. 6 tomai įrišti į kie
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti

mui pridedama po 2 dol. už 
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Bronius Kvildys — “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.

Adresas....................... .....................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratę $.....
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $....

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industrie* 
10401 South Roberte Road 
Palos Kilis, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

INTERNATIONAL
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 prisidėjusiems 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.

JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS J 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

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

--------------------- O --------------------------------------------
Čia galite gauti:

Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
Įvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



DAR VIENAS LAIMĖJIMAS
Prieš kelerius metus teko šia

me laikraštyje išreikšti pasi
didžiavimą Elizabeth, N.J, gy
venusios ir lietuviškoj jaunimo 
veikloj uoliai dalyvavusios 
Audrės Pociūtės mokslo laimėji
mais. Dabar su nemenkesnių pa
sididžiavimu vėl tenka ją minėti 
pasiekus mokslo,viršūnę, įsigijus 
doktoratą.

Savo mokslinę karjerą Audrė 
pradėjo Rutgers, N.J., universi
tete, kur 1978 įsigijo du bakalau- 
reatus — vieną iš biologijos ir 
antrą iš psichologijos. Veržli ir 
ryžtinga ji buvo nuo pat jau
nystės. Užsibrėžto tikslo ji visa
da atkakliai ir su dideliu atsidėji
mu siekė. Būdama šiame univer
sitete, ji visą laiką buvo moksle 
pasižymėjusiųjų studentų deka
no sąraše ir buvo išrinkta į Phi 
Beta Kappa studentų korporaci
ją

Gavusi iš Indiana universiteto 
stipendiją, ji turėjo palikti čia 
įprastą aplinką, įsigytas draugy
stes ir pamėgtą tautinių šokių 
grupę “Liepsną”, kurioj ji pavy
zdingai šoko nuo pat grupės 
įskūrimo dienų 1972 m. Bet 
prieš išvykdama į Indianą, kad 
širdelė nemaustų paliekamų 
tėvų ir jaunatviškos draugystės, 
ji sukūrė šeimą su čia pat augusiu 
ir toj pačioj grupėj tautinius šo
kius šokusiu Alvydu Jarmu, che
mijos inžinierium. Išlydėdama 
jaunavedžius j Indianą, grupė

A. A.
EDMUNDUI CIBUI

mirus, žmoną Stasę, dukrą Ramunę, sūnų dr. Saulių 
ir seserį Izabelę Lietuvoje giliai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu.

A.A.
IRENAI LAUČKIENEI

mirus, seserims Janinai, Lionei ir Ižai Lietuvoje bei jų 
šeimoms reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu.

A. A.
JUOZUI SABALIAUSKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Jo
nei, sūnui Jonui su šeima ir kitiems vaikams, jų šei
moms ir giminėms.

Valė ir Jonas Zubavičiai
Liucija ir Vladas Adomavičiai
Marija Balčiūnienė
Onutė ir Vytautas Balčiūnai

A. A.
JUOZUI SABALIAUSKUI, 

buvusiam kaimynui, mirus, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai Joanai, dukrai ir sūnums su šeimomis ir 
kitiems artimiesiems. Dalinamės liūdesiu su Jumis.

Aleksandra ir Jonas Bačanskai

A.A.
HENRIKUI DAVALIUI

amžinybėn Iškeliavus, jo mamytei, Elzbietai Davalle- 
nei, ir seseriai Liolei Pllienei su šeima reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Sofija ir Edvardas Skobeikai
A. A.

LINUI STAŠKŪNUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Apolonijai, 
sūnums, dukrai Ir drauge liūdime.

Dr. Marija ir Aleksandras Žemaičiai

fk. A.
IRENAI RAMANAUSKAITEI-LAUČKIENEI 

mirus, jos seseris Janiną Bagdlenę ir Leontlną Jan
kauskienę su jų šeimomis užjaučia Ir dalinasi jų liūde
siu.

Kazimieras Jankūnas

Dr. Audrė Pociutė-Jar- 
mienė

neteko dviejų šokėjų, bet rami
nosi jaunosios pasiryšimu siekti 
mokslo viršūnių.

1980 Audrė mokslą Indianos 
universitete apvainikavo ma
gistrės laipsniu iš medicinos ge
netikos. Čia besimokydama ji 
kurį laiką dirbo universiteto ligo
ninėj kaip “genetics counselor”. 
Universiteto vadovybė siūlė ma
gistrei stipendiją šios srities dok
toratui pasiekti, bet Audrei grįžo 
susidomėjimas ir potraukis į psi
chologiją!, kurios pradines studi
jas buvo užbaigusi Rutgers uni
versitete.

Susidarius patogiom sąlygom, 
jaunoji šeima persikėlė į Phila- 
delphiją, kur Temple universite
te 1986 pasiekė magistrės laipsnį 
klinikinėj psichololgijoj, o 1988

Birutė Paprockienė

Birutė Paprockienė 

birželio 27 sėkmingai apgynė iš 
šios srities doktoratą ir gavo 
Ph.D. laipsnį.

Audrės Pociutės-Jarmienės 
tėvai — Birutė ir Antanas Pociai 
ir toliau tebegyvena Elizabethe, 
kur Antanas leidžia poilsio die
nas, o Birutė dar tebelaukia pen
sininkės laurų.

Landydama aukštesniąją mo
kyklą, Audrė priklausė prie čia 
tuo metu dar gyvai tebeveiku
sios skaučių draugovės, kur buvo

AUDRĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Audrė Lukoševičiūtė, Antano 
ir Birutės Lukoševičių dukra iš 
Woodhaveno, birželio mėnesį 
baigė Pace universitetą New 
Yorke, įsigydama bakalauro 
laipsnį iš biznio administracijos.

Studijavo du dalykus: viešąją 
atskaitomybę — Public Accoun
ting — CPA programoje ir at
skaitomybės informacijos siste
mą — Accounting Information 
System — tai perdavimas ir pri
taikymas kompiuterių siste
moms ir taip pat programavi
mas.

Yra baigusi Mary Louis akade
miją, taip pat Maironio lituani
stinę mokyklą. Šioje mokykloje 
jau keleri metai mokytojauja 
kaip pirmos klasės mokytoja.

Studijų metais priklausė prie 
Homer S. Pace Accounting Soci- 
ety, Pace Cooperative Educa- 
tion Program. Praėjusią vasarą 
dirbo The Eųuitable Life Assu- 
rance Society of the United Sta
tes ir teko darbo reikalais aplan- 
kyti So. Dakota, Missouri, Iowa, 
Maryland.

Dešimt metų šoka Tryptinyje, 
yra Apreiškimo parapijos choro

LKB KRONIKA ANGLIŠKAI

Laikraščių redakcijas pasiekė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 75 angliškame ver
time. Iš originalo išvertė kun. 
Kazimieras Pugevičius, numerį 
suredagavo Marian Skabeikis. 
Išleido Lietuvių Religinė Šalpa. 
Išleidimą dosnia auka parėmė 
Albin Kudirka. Spausdino lietu
vių pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne.

Pradžioje vertėjas parašė 
įžangą, kur išaiškino politinę 
Lietuvos padėtį, kaip Lietuva 
buvo okupuota ir jėga įjungta į 
Sovietų Sąjungą, kaip ten vykdo
mas religijos persekiojimas, ko
kia Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
padėtis okupacijos metu.

Ši dviejų puslapių apžvalga 

įsigijusi skiltininkės laipsnį ir va
dovavo skaučių skilčiai. Ji taip 
pat čia baigė lituanistinę dr. V. 
Kudirkos mokyklą ir atstovavo 
N.J. jaunimui III Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese Pietų 
Amerikoj.

Geriausios sėkmės jaunajai 
daktarei ne tik profesiniam ir šei- 
mininiam, bet ir lietuviškam gy
venime, kuris Philadelphijoj yra 
labai gražiai dirbamas jau naujo
sios kartos bendruomenininkų.

K. J.

Audrė Lukoševičiūtė

narė. Nuo pat mažų dienų prik
lauso prie ateitininkų, šiuo metu 
yra New Yorko studentų ateiti
ninkų draugovės pirmininkė. 
Priklauso ir prie Batuno. Stu
dentaudama atliekamu nuo 
mokslo laiku dirbo Lietuvių In
formacijos Centre.

Jau pradėjo dirbti savo profe
sijoje CPA bendrovėje Manhat- 
tane, kur taip pat atliks ir nusta
tytą praktiką CPA teisėms gauti.

gražiai įveda į tolimesnius Kro
nikos puslapius. Numeris Lietu
voje buvo išleistas 1987 lapkričio 
L

Numeryje randame šią 
medžiagą: Kas tai, eilinis “sme
genų plovimas”, ar persitvarky
mas, Dėkojame, Švenčių atgar
siai, Kreipiamės į viso pasaulio 
geros valios žmones. Pareiški
mai ir protestai, Kratos ir tardy
mai, Mūsų kaliniai, Žinios iš vy
skupijų, Iš “Kronikos” archyvo, 
Sovietinėse respublikose.

Numeris turi 78 psl., iliu
struotas keliom aktualiom nuo
traukom, sudaryta vietovardžių 
ir vardų rodyklė. Anglų kalbos 
vertimas pasirodė š.m. 
rugpjūčio 15.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas bus rugsėjo 25, sekmadienį. 
3 v. popiet So. Bostono lietuvių 
piliečių draugijos trečio aukšto 
salėje. Jo programą atliks solistė 
Audronė Gaižiūnienė, sopranas, 
iš Chicagos, solistas Benediktas 
Povilavičius, bosas, iš Bostono, 
pianistas dr. Saulius Cibas, iš 
Bostono.

Mirė inž. Edmundas Cibas
Rugsėjo 10 Miltono ligoninėje 

mirė inžinierius Edmundas Ci
bas, eidamas 76-tus metus. Buvo 
pašarvotas J Caspero šerme
ninėje, kur gražiai atsisveikinta 
su velioniu. Rugsėjo 13 mišios 
buvo Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Po 
mišių išvežtas palaidoti į Putna- 
mo seselių vienuolyno kapines. 
Liko žmona Stasė, sūnus dr. 
Saulius ir dukra Ramunė, taip 
pat eilė kitų giminių bei draugų.

Velionis buvo veiklus žmogas, 
visuomenininkas, ilgus metus 
vadovavo kultūriniams subatva- 
kariams, kuriuos globojo Tau
tinės Sąjungos Bostono skyrius, 
veikė ir Lietuvių Tarybos Bosto
no skyriuje, reiškėsi ir kitose or
ganizacijose. Jo sūnus Saulius 
yra žinomas pianistas, neseniai 
baigęs medicinos mokslus dakta
ro laipsniu.

Išvyko mokytis į
Vasario 16-tą gimnaziją

Maya Goštautaitė iš West- 
wood išvyko mokytis į Vasario 
16-tos gimnaziją Vokietijoje. Ji 
yra baigusi Bostono aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą, kurioje 
buvo numatyta mokytoja.

Iš Bostono tai antra mokinė, 
nuvykusi mokytis į Vasario 16- 
tos gimnaziją. Pirmoji buvo Nida 
Veitaitė iš Miltono, ji mokėsi 
gimnazijoje bene dvejus metus. 
Šie pavyzdžiai paskatina ir kitus 
siusti savo vaikus į vienintelę lie
tuvių gimnaziją laisvame pasau
lyje.

Savanorio stipendijų 
fondas

Rugsėjo 11 suėjo devyneri 
metai, kaip Brocktone mirė Lie
tuvos savanoris Fulgentas Jano
nis, palikdamas našlę Mariją, 
sūnų Vytautą, posūnį Juozą Ma-

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

Moterų Sąjungos pyragų parda
vimas vyks spalio 1, šeštadienį 
popiet, gi draugijos mišios ir 
pietūs bus spalio 2, sekmadienį, 
įėjimas — 10 dol.

Altoriaus draugija rugsėjo 22 
ketvirtadienį, rengia išvažiavimą 
į Baily s, Atlantic City. Autobu
sas išeina 1:45 popiet. Kaina — 
15 dol.

S. ORANGE, N.J.
Bendruomenininky 

pasižmonėjimas
L. B. Newarko apylinkės ka

smet ruošiamas pasižmonėjimas 
įvyks rugsėjo 25, sekmadienį, po 
11 vai. ryto Švč. Trejybės para
pijos bažnyčioje aukojamų 
Mišių. Kaip įprasta, tai įvyks 
apylinkės sekretoriaus inž. Al
girdo Bražinsko sodyboj, 44 
Kingsman Rd., South Orange.

Prie apylinkės priklausą ben- 
druomenininkai turės savo susi
rinkimą apylinkės reikalam ap
tarti, o šiaip svečiai ir viešnios 
galės pabendrauti ir pasivaišinti 
erdviame name arba jo aplinko
je. O kas nežino, kad tuo metu 
įvyksta ir turtingiausia loterija, 
kurioj beveik kiekvienas šį ar tą 
gali laimėti?

Vaišėm, loterija ir atvykusiųjų 
gera nuotaika rūpinsis apylinkės 
pirmininkė Danguolė Didžba- 
lienė ir valdybos narės—Liucija 
Alinskienė ir Danutė Rogers su 
savo talkininkėm. Laukiami ir 
visi” kiti tautiečiai,-ės iš plačios 
Amerikos.

Savanoris Fulgentas Jano
nis

terą ir eilę draugų. Jis su savo 
žmona Marija sudarė Lietuvių 
Fonde stipendijų fondą. Tame 
fonde yra 25,000 dol. Iš gauna
mų palūkanų skiriamos stipendi
jos neturtingiems lietuviams 
moksleiviams už tėvynės ribų, 
kad jie galėtų siekti mokslo. Jo 
stipendija pasinaudojo Sofija 
Zutautaiatė iš Brazilijos.

Tautos šventė
Tautos šventė paminėta bent 

dviem atvejais. Tautinės Sąjun
gos Bostono skyrius ir Martyno 
Jankaus šaulių kuopa iš Brockto- 
no šventę paminėjo Laisvės Var
po radijo laidose.

Rugsėjo 4 buvo Tautinės Są
jungos Bostono skyriaus progra
ma. Čia buvo dr. Br. Nemicko 
mintys, prof. Simo Sužiedėlio, 
jau mirusio, pasisakymas ir inž. 
Jono Jurkūno iš Chicagos kalba, 
taip pat atitinkamos dainos ir iš
trauka iš B. Sruogos vaidinimo 
“Milžino paunksmėje” panaudo
ta kadaise veikusio Montrealio 
teatro išleista plokštelė.

Rugsėjo 11 paminėjo šaulių 
kuopa. Čia kalbėjo Saulių Sąjun
gos pirmininkas Mykolas Aba
rius iš Detroito, perduotos iš
traukos iš laiško apie paskutinius 
įvykius Lietuvoje. Buvo ir atitin-^ 
karna muzika.

LB Bostono apylinkė Tautos 
šventės minėjimą surengė 
rugsėjo 10. Minėjimas buvo So. 
Bostono lietuvių piliečių draugi
jos salėje. Pagrindinę kalbą pa
sakė Viktoras Nakas. Parodytos 
vaizdajuostės apie demonstra
cijas Vilniuje liepos 9, vaizda
juostę pagamino Juozas Bružas. 
Antra vaizdajuostė buvo apie 
rugpjūčio 23 demonstracijas Bo
stone. Vaizdajuostę pagamino 
Feliksas Kontautas. Rugsėjo 11 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo mišios už Lietu
vą-

RENGINIAI
Rugsėjo 25 d. 3 v. popiet — 

Laisvės Varpo rudens koncertas 
So. Bostono Liet. Piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje.

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

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

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

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

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., Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje religinis koncertas, 
dalyvaujant arkivyskupijos ber
niukų chorui.

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



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: rugsėjo 24, šeštadienį, New 
Yorko ateitininkų rudens balius. 
Pradžia 8 v.v.

Kultūros Židinio — Lithua- 
nian Cultural Center, Ine., na
rių susirinkimas šaukiamas spa
lio 8 d. Kultūros Židinyje. Regi
stracija 9 v.r., darbo posėdžio 
pradžia 10 v. r. Visi prašomi da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti.

Vytautas Alksninis, Lito inve
stavimo bendrovės viceprezi
dentas. Darbo dienos savaitgalį 
buvo išvykęs į Kamarūno val
stybę Afrikoje ir ten ieškojo nau
jų investavimo galimybių savo 
bendrovei. Ten susitiko ir kun. 
Vytautą Bitiną iš Middletovvn, 
CT, kuris Kamerūne lankėsi 
bent kelintą kartą. Vytautas Alk
sninis savo įspūdžius pasakojo 
per Laisvės Žiburio radiją 
rugsėjo 18 d., taip pat davė iš
trauką iš garsajuostės, kaip ten 
žmonės gieda bažnyčioje.

Vida Penildenė praneša, kad jį 
nebėra Maironio lituanistinės 
mokyklos vedėja. Mokyklą ad
ministruoja ir vedėjo pareigas 
eina Pranas Gvildys.

Rašytojas Tomas Venclova 
dalyvaus lenkų televizijos pro
gramoje, kuri rodoma 21 kanale 
rugsėjo 25, sekmadienį 3 vai. po
piet. Programa skiriama lietuvių 
demonstracijom aptarti.

Algimantas Cekuolis, Gimto
jo Krašto redaktorius, grįždamas 
į Lietuvą, buvo sustojęs New 
Yorke. rugsėjo 12 jis kalbėjo 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
kur susitikimą su svečiu surengė 
Branduolys. Atsilankė apie 50 
asmenų. Kalbos ištraukas, ką 
veikia ir ko siekia persitvarky
mas Lietuvoje, perdavė Romas 
Kezys per savo radiją rugsėjo 18.

Susituokė, rugsėjo 18 Jame- 
stown, N.J., susituokė Debby 
Didžbalytė iš Lindeno ir Vytas 
Pileika iš Hartfordo. Vestuvėm 
grojo brolių Kezių orkestras.

Laisvės Žiburio radijo valan
dos rudens koncertas bus lapk
ričio 5, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje. Programą atliks vyrų 
kvartetas iš Los Angeles, Calif.

Lietuvių katalikų moterų or
ganizuotos veiklos 80 metų su
kakties minėjimas ir koncertas 
įvyks spalio 16, sekmadienį, 3 
vai. popiet Kultūros Židinio 
salėje. Iškilmės prasidės mišio- 
mis tą pačią dieną 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje.

Redakcija...;. .(718) 827-1352
Adminlstr............(718)827-1351

Spaustuvė......... (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)......... (718) 827-9645
Salės adm.......... (718) 235-8386

Dail. Juozo Bagdono akvarelių 
paroda rengiama Kultūros Židi
nio mažojoje salėje spalio 8-9 
dienomis. Rengia Liet. Mote
rų Klubų Federacijos New Yor
ko klubas. Dailininką dabar 
pažįstame kaip modernistą, ab
straktinio meno puoselėtoją. 
Maždaug prieš 30 metų jis tapė 
kitaip, puoselėjo realistinį, im
presionistinį stilių. Tuo metu jis 
dar gyveno Vokietijoje. Iš ten 
emigravo į Kolumbiją. Tuo metu 
jis kūrė daug akvarelių. Jų dalis 
ir bus išstatyta šioje parodoje. 
Akvarelės daugiausia vaizduoja 
Pietų Vokietijos ir Kolumbijos 
gamtą. Iš viso paraodoje bus iš
statyta apie 50 akvarelių.

Lietuvių Tautodailės Institu
to N.Y. skyriaus posėdis įvyks 
rugsėjo 28, trečiadienį, 7:30 v. v. 
pas B. Lukoševičienę, 91-04 
118 St., Richmond Hill, N.Y. 
tel. 718 846 - 7331. Visos narės 
ir svečiai maloniai kviečiami da
lyvauti ir aptarti rengiamos paro
dos planus.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo po atostogų pirmas susi
rinkimas bus rugsėjo 24, šį šešta
dienį, 3 v. popiet pas vieną klubo 
narę. Jos adresas: 85 - 10 87 St., 
Woodhaven, N.Y. Viso narės 
prašomos dalyvauti ir bendrai 
aptarti rengiamos parodos reika
lus^

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
šį savaitgalį, rugsėjo 24, vyksta 
koncertuoti į New Britain, 
Conn. Iš Kultūros Židinio kiemo 
išvyksta tą pačią dieną 1 vai. po
piet, grįžta sekmadienio rytą 
apie 3 vai. Kas nori sykiu su cho
ru važiuoti, prašom skambinti 
choro pirmininkui Stasiui Kar
mazinui 718 441 - 1252.

Lietuvių Atletų Klubas spalio 
15, šeštadienį, rengia išvyką į 
Atlantic City. Kelionė asmeniui 
15 dol. Pelnas skiriamas sporti
ninkų išvykai į Australiją parem
ti. Norintieji vykti prašomi 
skambinti V. Kulpai 718 846 - 
1056. Išvykstama 8:15 vai. ryto 
nuo Columbia Banko, kampas 
Woodhaven Blvd. irJamaicaAv- 
cenue.

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

Patikslinimas. Praeitame Dar
bininko numeryje buvo rašo
ma apie anglų kalba vaizda
juostę — “Rebirth of a Nation” 
iš liepos L9 demonstracijų Vin
gio Parke Vilniuje. Šios anglų 
kalba vaizdajuostės visą paruoši
mą atliko ne Gerimantas Peni- 
kas, kaip buvo rašyta, bet Rasa 
Razgaitienė. Vaizdajuostės reda
gavimo darbus atliko jos brolis, 
profesionalas televizijos filmų 
redaktorius Vytautas Navickas 
Floridoje, paaiškinimus paruošti 
talkino Lietuvių Informacijos 
Centro Washingtono skyriaus 
vedėjas Viktoras Nakas. Lietu
vių Informacijos centras vaizda
juostę rodė senato štabo na
riams, Elta ją rodė Washingtone 
po senato pravesto disidentų 
apklausinėjimo rugsėjo 14. Geri
mantas Penikas kontaktavo vieti
nes televizijs stotis ir jo pastan
gomis “Rebirth of a Nation” 
buvo rodoma Great Necko tele
vizijoje.

Lietuvos kariuomenės šventė 
bus paminėta lapkričio 20. bus 
pamaldos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, paskaitą skaitys dr. 
K. Eringis iš Chicagos, dainuos 
solistė Gina Capkauskienė iš 
Montrealio. Minėjimą rengia 
New Yorko ramovėnai.

Lietuvių Atletų Klubo su
rengtas išpardavimas — “Flea 
market” buvo labai sėkmingas, 
uždirbta apie 3000 dol. Visas 
pelnas skiriamas sportininkų ke
lionei į Australiją. Apie tai 
kalbėjo per Laisvės Žiburio radi
ją Vida Jankauskienė ir padėkojo 
visuomenei už suaukotus daik
tus ir kvietė daiktus atidėti jau 
kitam išpardavimui, kurį klubas 
surengs ateinančiais metais.

Antanas Patamsis, Fort 
Mayers, Fla.,daugelio metų 
spaudos rėmėjas, ir šiais metais, 
atnaujindamas prenumeratą pa
sveikino administratorių pridė
damas spaudai remti po 1 dol. 
už kiekvienus amžiaus metus. 
Administratorius nuoširdžiai dė
koja už originalią sveikinimo for-t 
mą ir 76 dol. auką.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS t 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Amerikoje svečiuojasi iš oku-4 
puotos Lietuvos atvykę poetas! 
Sigitas Geda, profesorius Česlo-J 
vas Kudaba, kuris yra ir Kultūros! 
Fondo pirmininkas, ir dramos) 
aktorius Regimantas Adomaitis.! 
Jie buvo Sviesos-Santaros su-; 
rengtose studijų dienose, paskui 
lankėsi Chicagoje, Los Angeles,; 
visur susitiko su vietos lietuviais^ 
ir kalbėjo kas dabar vyksta Lietu
voje.

Liepos 9 demonstracijose Vin- * 
gio parke Vilniuje poetas Geda,' 
pasakė gražią patriotinę kalbą ir | 
pasakė “Mes užaugome šėtono’ 
šešėlyje”. *

Susitikimas su svečiais rengia
mas ir New Yorke. Jis bus’ 
rugsėjo 27, antradienį, 7 v.v.* 
Kultūros Židinyje. Susitikimą’ 
rengia LB NY apygardos valdy
ba, kuriai pirmininkauja Vytau-
tas Alksninis. Drauge tai bus ir 
literatūros vakaras, savo kūrybą 
skaitys poetas Sigitas Geda, ak
torius Regimantas Adomaitis 
deklamuos kitų autorių kūrybą, 
apie kultūrinę veiklą ir padėtį 
Lietuvoje kalbės prof. Česlovas 
Kudaba.

Visi kviečiami atsilankyti, nes 
visiems reikia domėtis įvykiais, 
kurie dedasi Lietuvoje, apie juos 
ir kalbės tų įvykių dalyviai.

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.

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

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

NAUJA PRANCIŠKONŲ 
VIENUOLYJOS VADOVYBĖ
Centriniame pranciškonų vie

nuolyne Kennebunkporte praei
tą savaitę vyko lietuvių pranciš
konų kapitula, kurioje dalyvavo 
vienuolyno delegatai ir šiaip va
dovaujantys asmenys. Aptarti 
aktualieji vienuolijos reikalai. Iš
rinkta nauja vienuolijos vado
vybė.

Vienuolijos provincijolu an
tram terminui perrinktas Tėv. 
Placidas Barius, OFM. Vicepro- 
vincijolu išrinktas Tėv. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM. Patarė
jais išrinkti: Tėv. Jurgis Gai- 
liušis, OFM, Tėv. Bernardinas 
Grauslys, OFM, Tėv. Augusti
nas Simanavičius, OFM, ir Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM.

Kapituloje taip pat dalyvavo ir 
vizitatorius, kuris šį pavasarį 
aplankė visus lietuvių pranciško
nų vienuolynus.

Seton Hali universiteto, 
South Orange, N. J., radijo vado
vybė praneša, kad po vasarinės 
pertraukos nuo rugsėjo 26 vėl 
bus transliuojama lietuviška 
kultūrinė radijo valanda anglų 
kalba, pavadinta “The Music of 
Lithuania”. Programa bus tran
sliuojama pirmadienis nuo 6 iki 
7 vai. vak. 89.5 FM banga. Jau 
25,metus šiai programai vado
vauja dr. Jokūbas Stukas, Seton 
Hali universiteto profesorius 
emeritas. Programos tikslas — 
supažindinti New Yorko ir New 
Jersey amerikiečių visuomenę 
su lietuvių kultūra, veikla bei 
troškimais. Programoje bus 
transliuojama lietuviška muzika 
ir .bus kalbama apie lietuvių 
kultūrines vertybes, istoriją, kal
bą, papročius, pastangas atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę pa
vergtai Lietuvai.

Elena Vaitekūnienė, gyvenu
si Brooklyne ir vėliau persikėlusi 
į Jefferson, N.Y., paskutiniu lai
ku gyvena pas sūnų Annandale, 
Virginia. Ten rugsėjo 6 giminių 
ir artimųjų tarpe atšventė 90-ąjį 
gimtadienį. Dabar ji svečiuojasi 
pas anūkę Linden, N.J. E. Vai
tekūnienė visada buvo uoli lietu
viškos spaudos, radijo, parapinių 
organizacijų talkininkė. Sukak
tuvininkei draugai ir artimieji 
linki dar daug gražių metų ir pui
kios sveikatos. “Gyvuokite ir ne
pasiduokite senatvei!”

KULTŪROS ŽIDINIO 
RŪPESČIAI

Kultūros Židinys ištikimai tar
navo visuomenei jau 14 metų. 
Kiek čia surengta pobūvių, kon
certų, vaidinimų, parodų ir kito
kių pramogų. Židiniu naudojasi 
sportininkai. Čia treniruojasi ir 
rungtyniauja.

Dabar Židinys sunegalavo. 
Didžiajai salei reikia nauju grin
dų, nes senosios nusidėvėjo, 
plytelės atšoko. Tai pareikalaus 
nemažai išlaidų. Kaip ir ank
sčiau, taip ir dabar visuomenė
turės ateitį į talką su savo auko
mis. Apie tai bus pranešta 
Kultūros Židinio administraci
jos.

REIKALINGAS 
TARNAUTOJAS

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai bei Lietuvių Informacijos 
Centrui prie Kultūros Židinio 
Brooklyne skubiai reikalingas 
vienas tarnautojas arba tarnauto
ja, pilnu etatu ir antras, arba an
tra, nepilnu etatu. Reikia mokėti 
lietuvių bei anglų kalbas, rašyti 
mašinėle ir vairuoti. Darbas įdo
mus, svarbus, atlyginimas geras 
Skambinti dieną ar vakare 718 
647 - 2434.

HOUSE FOR SALE
Richmond Hill North, near Holy 
Child church, 1 family detached 
home, 4 bedrooms, 1 Va baths, 
37 x 100 comer lot. Private drive 
and garage. Top location. Owner 
asking $239,000.00. Telephone: 
718 441 - 3334.

Pianistė Frances Covalesky-Kavaliauskaitė

KVIEČIAME Į PIANO KONCERTĄ
Pereitais metais prie Morris 

County kolegijos Randolph, 
N.J., buvo suorganizuoti didelio 
pasisekimo sulaukę lietuvių k., 
istorijos ir kultūros kursai, kurių 
lankytojai buvo tiek susidomėję 
dėstomais dalykais, kad, kursam 
pasibaigus, nutarė neišsisklaidy
ti ir sudarė šiaurinės New Jersey 
lietuvių klubą. Sis klubas pirmu 
savo veiklos žingsniu pasirinko 
piano koncertą, kurį atliks bran
di N.J. pianistė Frances A. Co- 
valesky.

Už a.a. Rožės Šimelienės sie
lą mišios bus aukojamos rugsėjo 
25, sekmadienį, 8 vai. ryto pran
ciškonų koplyčioje Brooklyne. 
10 metų sukakčiai paminėti 
mišias užprašė sūnus Conrad 
Kaster iš Beleville, N.J. Jis taip 
pat kviečia velionės pažįstamus 
prisiminti ją savo maldose. 
Sūnus Conrad motinai pagerbti 
jau eilę metų atsiunčia Darbi
ninko spaudos reikalams stam
besnę auką. Rožė Simelienė 
buvo uoli visuomenininke, dirbo 
prie parapijų, draugijų, spaudos 
ir kitų lietuviškų reikalų.

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.

PAMINKLŲ STATYMAS IR 
KAPŲ PRIEŽIŪRA

Daug kapų įvairiose Lietuvos 
vietose yra neatpažinti, apleisti 
ir reikalingi priežiūros. Vilniuije 
yra įsisteigusi įstaiga, kuri rūpi
nasi atpažinimu, paminklų pa
statymu, priežiūra ir puošimu.

Norintieji gauti daugiau infor
macijų, rašykite jos įgaliotiniui 
Vytui Gerulaičiui, 94 -10 Jamai- 
ca Avė., Woodhaven, N. Y. 
11421. tel. 718 847 - 5522.

Tai trečios kartos Amerikos 
lietuvaitė, mažai kalbanti lietu
viškai, bet visa širdim pamėgusi 
bendravimą su lietuviais. Ji yra 
dažna lietuvių renginių progra
mos dalyvė, pianu palydinti soli
stus ir pati atliekanti piano kūri
nius. Ji tai pat buvo ir Brooklyno 
kurą laiką veikusios, muziko Vik
toro Ralio vadovaujamos Har
monijos grupės pianistė, su kon
certais aplankiusi daugybę lietu
viškų telkinių.

Ji užaugo amerikiečių lietuvio 
medicinos daktaro Covalesky 
mišrioje šeimoj. Ir pats daktaras 
su žmona ir vaikais yra dažni 
lietuvių renginių lankytojai ir 
lietuviškų reikalų, o ypač lietu
vių pranciškonų Brooklyne 
rėmėjai.

Jauna, bet muzikos srity su
brendusi pianistė muzikos baka
laurą įsigijo Douglas kolegijoj, 
Rutgers, N. J., universitete, 
New Brunswick, N.J., ir ma
gistrės laipsnį Manhattan School 
of Music, New Yorke. Be to, ji 
tobulina savo muzikinius su
gebėjimus pas N.J. gyvenančią 
pianistę Juliją Rajauskaitę-Pe
trauskienę. Piano koncertuose ji 
yra laimėjusi eilę varžybų ir ati
tinkamų žymenų. Kaip solistė, 
ir akompaniatorė yra aplankiusi 
eilę JAV ir Kanados miestų. Šiuo 
metu ji yra muzikos direktorė 
Don Bosco kolegijoj, Newton, 
N.J., ir muzikos mokytoja St. 
Ann’s School, Nevvarke. Be to, 
duoda ir privačias muzikos pa
mokas.

Koncertas įvyks penktadienį, 
spalio 7 d., 8 vai. vak. Morris 
County kolegijos studentų cen
tro auditorijoj, Randolph, N.J. 
Bilietus į koncertą (5 dol.) galima 
įsigyti paskambinus (201) 887 - 
0144 ar 328 - 2850. Pelnas bus 
skiriamas klubo stipendijų fon
dui.

Koncerte bus atliekami Cho- 
pin, Beethoven, Rachmaninoff 
ir Čiurlionio kūriniai. Atsilanky
dami suteiksime moralinės para
mos jaunai pianistei muzikos 
kely, o klubą paskatinsim jų dar 
tik prasidedančioj lietuviškos 
kultūros veikloj. K Janl(jinas

LITERATŪROS VAKARAS 
IR POKALBIS
APIE ĮVYKIUS LIETUVOJE
rengiamas rugsėjo 27, antradienį,
7 v.v. Kultūros Židinyje

Dalyvauja svečiai Iš okupuotos Lietuvos:

poetas SIGITAS GEDA
prof. ČESLOVAS KUDABA, 

Kultūros Fondo pirmininkas
aktorius REGIMANTAS ADOMAITIS

Visi kviečiami atsilankyti Ir iš Įvykių liudininkų Išgirsti 
apie dabartinj judėjimą Lietuvoje.

Rengia
LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

‘,(T a v a s a r i s”
Y Y o r k e.

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 A RIS

Koncertas
Įėjimo auka tik 10 dol, moksleiviams — 5 dol.
Po programos — šokiai, gera nuotaika visiems, bus 
galima nusipirkti maisto Ir gėrimų.

Visi kviečiami ir laukiami!

NEW YORKO ATLETAI


