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PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO 
GYVYBĖS ŽIEDAS IGNALINOJE

Savaitės 
įvykiai

Švedija, patyrusi, kad jos pi
lietis J.T. pasiuntinys grafas Fol- 
ke Bemadotte buvo nužudytas 
slaptos žydų teroristinės organi
zacijos narių, pareiškė Izraeliui 
protestą, kad jis iki šiol nieko 
apie tai nepaskelbė ir nieko j pa
siteiravimus neatsakė.

Lenkijoj, pasibaigus antram 
pasitarimų su vidaus reik, mini- 
steriu gen. Czeslaw Kiszozak ra
tui, Lech VValensa pareiškė viltį, 
kad Solidarumo unija gali būti 
vėl įteisinta.

Izraelio min. pirmininkas Yit- 
zhak Shamir, privačiai lankyda
masis Vengrijoj, įtikino Vengri
jos min. pirmininką Karoly 
Grosz, kadjisįteigautųSov. S-gą 
geriau elgtis su žydais.

Sovietinės Azerbaidžano re
spublikos Kalnų Karabacho srity 
po 2 mėn. pertraukos vėl pra
sidėjo demonstracijos ir streikai, 
suparaližavę jos sostinės Ste- 
panckert pramonę. Jos gatvėse 
įvyko susišaudymų tarp ginkluo
tų armėnų ir azerbaidžanų. 17 
žmonių buvo sužeista, o jos 
gatvėse patruliuoja vidaus reik, 
ministerijos kariai. Armėnijos 
sostinėj tūkstančiai darbininkų 
dėlto nėjo į darbus.

Gen-. sekretorius Gorbačio
vas, lankydamasis tolimuosiuose 
Rytuose, partijos vadam pasaky- 
toj kalboj pažėrė eilę tarptau
tinės reikšmės pasiūlymų, kaip: 
pavesti prie Krasnojarsko staty
dinamą galingą radaro stotį tarp
tautinei kontrolei ir ją naudoti 
tik taikingiems reikalam; panai
kinti karo laivyno bazę Cam 
Ranh įlankoj Vietname, jei JAV 
uždarys savo bazes Filipinuose; 
pasiūlė tartis dėl karo laivyno 
pajėgų sumažinimo Pacifiko sri
ty, užšaldyti ten turimus bran
duolinius ginklus ir kt.

JAV numato sumažinti karo 
laivyno pajėgas Persijos įlankoj, 
nes ir Iranas pažadėjo prisidėti 
prie minų gaudymo.

Valst. sekretorius Shultz pa
reiškė, kad JAV priešinsis pale
stiniečių valstybės įsteigimui ar 
jų egzilinės vyriausybės sudary
mui, bet reikalavo, kad Izraelis 
grląžintų kai kurias okupuoitų 
žemių sritis arabam ir, nesidang- 
stydamas, kad nėra su kuo tartis, 
perleistų okupuotų žemių kon
trolę palestiniečiam.

Švedijos parlamento rinki
mus laimėjo kraštą 50 m. 
valdžiusi socialdemokratų parti
ja.

Haiti karinės vyriausybės gal
va gen. Henri Namphy buvo su
kilusios karių grupės nuverstas 
ir priverstas išvykti į užsienį. 
Naują karinę vyriausybę sudarė 
gen. Prosper Avril, į ministerių 
kabinetą paskirdamas tik vieną 
generolą. Gyventojai šituo pasi
keitimu nepatenkinti ir kelia 
riaušes.

Nikaragvos vyriausybės ir 
partizanų atstovai po 3 mėn. per- 
taraukos vėl pradėjo pasitarimus 
Gvatemaloj’ bet jie greit vėl 
nutrūko.

Minios Japonijos gyventojų su 
dideliu rūpesčiu saka 87 m. savo 
imperatoriaus Hirochito sveika
tos pablogėjimą.

Sov. S-goj vyksta kiek sude- 
mokratinti vietinių partijos orga
nų rinkimai, kuriuose didelė 
dauguma senųjų pareigūnų yra 
pakeičiami naujais.

PAREIŠKIMAI IR PROTESTAI DĖL KRIKŠTO JUBILIEJAUS 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74
Vysk. J. Steponavičiaus 

pareiškimas
J.E. Arkivyskupui 
Liudvikui Poviloniui

Nuorašai
J.E. Vysk. Vincentui Sladkevičiui
J. E. Vysk. Antanui Vaičiui 
J.E. Vysk. Juozapui Preikšui 
Prelatui Kazimierui Dulksniui 
Prelatui Algirdui Gutauskui

Jūsų Ekscelencija,

Lietuvos Bažnyčios vyskupai 
ir valdytojai atsiuntė man jų pa
rašytą š.m. kovo 11d. raštą, ku
riame kreipiasi į mane su 
pasiūlymu vadovauti Lietuvos 
krikšto 600 m. Jubiliejaus iškil
mingoms pamaldoms, kurios 
įvyks Vilniuje Šv. Apaštalų Petro 
ir Povilo bažnyčioje, ir pasakyti 
pagrindinį pamokslą.

Tas Ekscelencijų ir Prakilny
bių raštas duoda man galimybę 
pasisakyti dėl jubiliejaus iškil
mių.

Didžiosios jubiliejaus pamal
dos turi būti vyskupų konferen
cijos ir krikšto jubiliejaus komisi
jos trijų metų pasirengiamojo 
darbo vaisius.

Manau, kad tiek vyskupų kon
ferencija, tiek Krikšto jubiliejaus 
komisija savo posėdžiuose ap
svarstė ir priėmė konkrečius nu
tarimus, kaip turi būti švenčia
mas Lietuvos Krikšto 600 m. ju
biliejus.

Nedalyvaudamas nei viename 
vyskupų konferencijos
posėdyje, nes į jos posėdžius 
nesu kviečiamas, nieko nežinau, 
kokie buvo padaryti nutarimai ir 
duoti nurodymai, kurių tenka 
laikytis, kad jubiliejaus iškilmės 
būtų didingos ir įspūdingos. 
Todėl nedrįstu vadovauti jubi
liejinėms iškilmėms, būkštauda- 
mas nukrypti nuo vyskupų kon
ferencijos priimtų nutarimų Ju
biliejinių iškilmių klausimu.

Be to, gyvendamas Žagarėje, 
toli nuo Vilniaus, neturiu gali
mybės pasitarti su Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios klebonu ir Kri
kšto Jubiliejaus komisijos nariais 
dėl jubiliejinių iškilmių tvarkos 
ir eigos.

Siūlyčiau, kad pamaldos vyktų 
5-se bažnyčiose, kiekvienoje 
bažnyčioje vadovautų vyskupas, 
kuris pasakytų pagrindinį pa
mokslą ar paprašytų jį pasakyti 
ką nors iš kunigų. Apie jubilie
jaus iškilmių laiką, vietą ir tvarką 
reikėtų iš anksto paskelbti visose 
Lietuvos bažnyčiose.

Tepraeina didžiosios jubilie
jinės iškilmės Vilniuje taip, kad 
jos būtų mūsų krašte Bažnyčios 
gerovei ir garbei bei tikinčiosios 
liaudies džiaugsmui ir dvasinei 
naudai.

Su tikra pagarba ir meile, 
Vyskupas J. Steponavičius

Vilniaus arkivysk. kunigų 
Pareiškimas

Siekdami, kad Lietuvos Krikš
to 600 metų Jubiliejus būtų 
atšvęstas kiek galint dvasiniai 
naudingiau visai mūsų tautos sti- 
kinčiai liaudžiai, siūlome:

1. J Jubiliejų pakartotinai pak
viesti šv. Tėvą, o į pagrindines 
pamaldas — kaimyninių kraštų 
vyskupus.

2. Pagrindines Jubiliejaus pa
maldas Vilniuje laikyti visą sa
vaitę, kiekvieną dieną paskiriant 
atskirai vyskupijai. Paskutinę 
dieną birželio 28, sekmadienį, 
bent šešiose Vilniaus miesto 
bažnyčiose, kad galėtų dalyvauti 
kiek galima daugiau tikinčiųjų.

3. Jei bus galimybė išvykti ku
nigų delegacijai į Vatikaną jubi
liejaus proga, siūlome, kad kuni
gų delegacijos nariai būtų išrink
ti vyskupijų kunigų tarybų, kaip 
kunigų atstovai.

4. Prašome pasirūpinti, kad 
valdžios atstovai nekliudytų ku
nigams ir tikintiesiems pamokyti 
vaikus tikėjimo tiesų.

5. 1987 m. buklete rašoma 
apie penkių Bažnyčios įsakytų 
švenčių, kurios pasitaikydavo 
šiokiadieniais, perkėlimą į sek
madienį. Perkeltos šventės ti
kinčios liaudies buvo labai bran
ginamos ir jose tikinčiųjų daly
vaudavo ne mažiau kaip sekma
dienį. Kokiu pagrindu Jubilieji
nių metų proga tai padaryta? Tai 
didelis dvasinis nuostolis.

-o-

Lietuvos Vyskupams ir Vy
skupijų Valdytojams Telšių 
vyskupijos ir Klaipėdos pre- 
latūros kunigų

Pare i ški m as

Skaudžiai pergyvename, kad 
nežiūrint maldų ir ypatingų pa
stangų, Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejaus iškilmės Vilniu
je 1987 birželio 28 švęsime be 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II.

Tai ypač skaudu, kai žinome 
ŠV. Tėvo troškimą būti kartu su 
mumis prie Svč. Dievo Motinos 
Aušros Vartuose.

Vysk.. Pauliui Baltakiui, OFM, 7-oje Tautinėje skautų-čių stovykloje rugpjūčio 21 pri
segamas ordinas “Už Nuopelnus”. Nuotr. V. Bacevičiaus

BADO STREIKAS NESIBAIGIA

(New Yorkas, 1988 rugsėjo 22. 
LIC) Algimantas Andreika, 
buvęs politkalinys ir vienas iš 
bado streiko iniciatorių, iš Vil
niaus telefonu pranešė Lietuvių 
Informacijos Centrui, kad bado 
streikas už kalinių išlaisvinimą 
dar tęsiamas. Jis teigė, kad bus 
badaujama bent iki rugsėjo 26 
d. Vyriausybė, Lietuvos Persit
varkymo Sąjūdžio ir Politinių 
kalinių gelbėjimo komitetui rei
kalaujant, iki tada turi pradėti 
kalinių bylų peržiūrėjimą. Sis 
reikalavimas, tarp ir kitų, buvo 
pateiktas vyriausybei šių dviejų 
grupių bendram rugpjūčio 26 d. 
datuotame dokumente. Šaltiniai 
Lietuvoj Lietuvių Informacijos 
Centrui tvirtino, kad jeigu vy
riausybė neįvykdys garantijų, 
kurios buvo duotos Sąjūdžiui, 
Sąjūdis su kalinių komitetu plan
uoja pravesti plačią akciją viso 
krašto mastu.

“Vakarinių naujienų“

Nuoširdžiai dėkojame už pen
kis ganytojinius laiškus Jubilieji
nių metų proga. Prašom dar vie
no laiško kuriame būtų išvardin
tos mūsų krašto ryškiausios ne
gerovės religijos ir doros srityse 
ir nurodytos konkrečios prie
monės kovai prieš jas, įvedant ir 
įtvirtinant ateičiai šias krikščio
niškojo gyvenimo tradicijas:

1. ugdant krikščioniškus pa
pročius šeimose:

a. atkreipti ypatingą tėvų 
dėmesį, kad sekmadieniais, kar
tu su savaisiais dalyvautų šv. 
Mišių aukoje,

b. primygtinai raginti laiku 
pakrikštyti kūdikius, rūpestingai 
paruošti vaikus Pirmajai Iš
pažinčiai ir šv. Komunijai, nie
kada neapleisti Velykinės iš
pažinties ir šv. Komunijos, ne
pradėti šeimos gyvenimo be san
tuokos sakramento, gilaus 
tikėjimo dvasioje švęsti religines 
šventes.

2. Kovojant už blaivią Lietu
vą:

a. įpareigoti dvasininkiją lai
kytis blaivybės ir uoliai ją skleisti 
tikinčiųjų tarpe,

b. kasmet Advente ir 
Gavėnioje parapijų bažnyčiose 
pravesti pamaldas už blaivybę, 
sakant atitinkamus pamokslus, 
darant pažadus ir juos atnauji
nant,

(nukelta į 2 psl.) 

rugpjūčio 27 d. laida atspausdi
no žinutę, kad kalinių bylos bus 
peržiūrėtos. Bet rugsėjo 7 d. pa
sirodė kita “V. n.” žinutė, kurio
je teigia, pasak Andreikos, kad 
“visi politkaliniai teisingai nutei
sti. Tai galima įvertinti kaip 
spjūvį Sąjūdžiui į fizionomiją,“ 
teigė Andreika.

BADO KRONIKA 
1988 RUGSĖJO 21 D.

Š. m. rugsėjo 17 d. prasidėjo 
taikus bado streikas, skirtas Lie
tuvos politiniams kaliniams išlai
svinti. Nepertraukiamai tęsiasi 
iki šiol. Šiandien jame dalyvauja 
penki žmonės: 1) Antanas Milvy
das badauja nuo rugpjūčio 25 d. 
(jo sveikata sunkioj padėty), 2) 
Genovaitė Asipauskienė badauja 
nuo rugsėjo 2-21 d. (ją buvo su
laikę už gėlių dėjimą ir žvakių 
deginimą prie katedros), 3) Edi
ta Petraitytė badauja nuo 
rugsėjo 15 d., 4) Greta Volot-

(New Yorkas, 1988 rugsėjo 
19. LIC) Lietuvių Informacijos 
Centro žiniomis, rugsėjo 16 -17 
d. d. susirinko bent 10,000 žmo
nių prie Ignalinos atominės 
jėgainės dalyvauti Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio akcijoje, 
gyvybės žiede. Vienas šaltinis 
suvesdamas kelių asmenų ap
skaičiavimus, tvirtino, kad buvo 
tarp 15,000 - 20,000 dalyvių. 
Anot rengėjų susirinkusieji elek
trinę apsupo žmonių žiedu, iš
skyrus “nepavyko prieiti prie 
vandens, tiek kiek mums buvo 
leista eiti... Žmonės susikabinę 
rankomis dainavo bangas, 
siuntėme iš vieno galo į kitą galą 
įvairius šūkius, įvairius judesius. 
... Ir pabaigus žmonės dainuoda
mi patraukė link stovyklos” Da
lyvavo svečiai ir iš Latvijos, Uk
rainos ir Maskvos.

Sis žygis, skelbiamas Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio, buvo 
protestas prieš netvarką, kuri 
tęsiasi nuo pat atominės elek
trinės statybos pradžios ir pa
stanga atkreipti ir valdžios ir pa
saulio dėmesį į pavojingą Ignali
nos situaciją. Gana plačiai apie 
Ignalinos elektrinės apjuosimą 
prieš ir po įvykio rašė užsienio 
naujienų agentūros... Reuter, 
Associated Press. United Press 
International — bei paskiri laik
raščiai, kaip pvz. Christian 
Science Monitor.

Nes nebuvo duotas leidimas 
ruošti mitingą, žmonės susirinko 
į koncertą, į vakaronę bei stovyk
lauti gamtoje. Pasak Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės nario ir 
Žemynos ekologinio klubo tary
bos pirmininko pavaduotojo Zig
mo Vaišvilos, susirinkusiųjų 
nuotaika buvo labai pakili ir “ne
buvo jokių nesusipratimų.” Mi
licijos niekur nesimatė. Žmonės 
sodino medelius, vaikščiojo 

kaitė pradėjo antrą kartą badauti 
nuo rugsėjo 17 d., tačiau dėl šir
dies vakar nutraukė, 5) Gintaras 
Bogušis antrą kartą pradėjo ba-

LIETUVOJEĮSTEIGTA ŽMOGAUS 
TEISIŲ ASOCIACIJA

Ekspress Khronikos, kore
spondentas Lietuvoje Valdas 
Anelauskas pranešė Lietuvių In
formacijos Centrui, kad Lietu
voje įsikūrė Žmogaus teisių aso
ciacija, kuri bus afilialu Frank
furte veikiančios International 
Gesellschaft fur Menschenrech- 
te. Panašūs afilialai veikia Mask
voje ir Leningrade. Pateikiame į 
Frankfurtą pasiųsto pareiškimo 
vertimą iš rusų kalbos.

Tarptautinei žmogaus teisių 
asociacijai Frankfurte prie Mai
no. Lietuvos žmogaus teisių aso
ciacijos pareiškimas

Į Jus kreipiasi Lietuvos žmo
gaus teisių asociacija, nauja tei
sių gynimo organizacija, sukurta 
Vilniuje 1988 rugsėjo 4, žemiau 
pasirašiusių asmenų grupė. 

aplink elektrinę, apžiūrėjo su
stabdytąją statybą trečiojo blo
ko, kaikuriems net pavyko pa
tekti į vidų.

Šeštadienį 3 vai. p. p. Vaišvila 
pasakė žodį apie akcijos tikslą. 
Vilniaus senamiesčio teatras su
vaidino Maironio “Kęstučio mir
ties” pirmąją veiksmą. Ukrainie
tis dainininkas dainavo baladę 
apie Čemobilį. Paskui 7 vai. vak. 
trim minutėm mašinos paleido 
garsinius signalus, kad, anot ini
ciatyvinės grupės nario ir 
Sąjūdžio Žinių redaktoriaus Ar
vydo Juozaičio, šitai akcijai duo
tų “tokį foną.... kad per visą Lie
tuvą nuskambėtų”.

Rengėjai iš anksto buvo nu
matę, kad prieš 3 vai. susibūrimą 
bus atnašaujamos šv. Mišios prie 
elektrinės. Tam tikslui į stovyklą 
buvo atvykę ir trys katalikai ku
nigai. Bet, anot Vaišvilos, Igna
linos vykdomas komitetas pasi
priešino šiems planams, “kadan
gi mišios atitinkamai pagal tary
binius įstatymus viešoje vietoje, 
ne maldos patalpose nėra 
leidžiama..............Mes labai
gražiuoju susitarėme su kuni
gais. Aš paaiškinau susirinku
siems žmonėms šitą padėtį ir kad 
būtų dar aiškiau trumpai nuš
vietė ir kun. Alfredas Kanišau
skas ir trumpai pasakė, jog su
pranta susidariusią padėtį ir 
todėl mišios nebus laikomos. 
Sugiedojo tik maldą.”

Lietuvos žinių agentūra 
ELTA apie numatytą Sąjūdžio 
akciją šykščiai pranešė Lietuvos 
gyventojams, tvirtindama, kad 
trečiojo bloko statyba sustabdyta 
ir neaišku kodėl Lietuvos Persit
varkymo Sąjūdis dar kelia triukš
mą. anot Sąjūdžio Žinių redakto
riaus Juozaičio ‘‘ELTA labai 
griežtai pasisakė prieš šitą žiedą. 
Komunistų Partijos Centro Ko
mitetas irgi griežtai pasisakė 
prieš tokius “ekstremistinius” 
Sąjūdžio pareiškimus, smerkiant 
dabartinius pokalbius su Ameri
ka. Čia traktuojama kaip ryšys 
su reakcingaisiais emigracijos 
sluoksniais. Visa šita veikla, kuri 
yra savarankiška, be CK sutiki
mo, yra traktuojama labai neigia
mai. Todėl mūsų sprendimas 
blokuoti Ignaliną buvo sutiktas 
negatyviai. Daro viską, kad re
spublikos gyventojai būtų dezin
formuojami, ir, kad Sąjūdžio in
formacija jų nepasiektų... Esa-

(nukelta į 2 psl.)

dauti nuo rugsėjo 20 d. Nutrauk
tųjų vietoje nuo rugsėjo 22 d. 
badauja Mikhailas Lifsinas (antrą 
kartą) ir Teodora Kašdailienė 
(irgi antrą kartą).

Visi norintys įsijungti į taikų 
bado streiką gali kreiptis telefo
nu į šiuos vilniečius: 629282 į 
Teodorą Kašdailienę, 66528 nuo 
23 vai., į Algimantą Andreiką, 
692496 į Eugenijų Krukovskį.

(LIC)

Mūsų grupė žada ateityje stebėti 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, 
informuoti apie tai tarptautinę 
visuomenę, kovoti už politinių 
kalinių išlaisvinimą. Todėl 
prašome Jus spręsti mūsų asocia
cijos priėmimo į Tarptautinę 
žmogaus teisių asociacija klausi
mą. Kontaktą su mumis galima 
palaikyti addresu: 232001 Lietu
vos TSR Vilnius, Tilto gatvė 35 
- 4, b 23 telefonas 629282, Teo
dora Kašdailienė, arba per Tarp
tautinės žmogaus teisių asociaci
jos Maskvos atstovą Valerijų 
Senderovą.

Valdas Anelauskas, Asociaci
jos pirmininkas, Teodora Kaš
dailienė, sekretorė, Eugenijus 
Krukovskis, Algimantas Andrei* 
ka- (LIC)



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Prof. dail. Rimto Kalpoko 
amžiaus aštuoniasdešimtmečiu! 
skirtą jo darbų parodą surengė 
Kauno paveikslų galerija. 
Apžvalginei parodai buvo su
telkta beveik šimtas darbų, at
spindinčių ilgą ir vaisingą kūry
binį sukaktuvininko kelią. 
Nemaža išstatytų kūrinių dalį su
darė nutapyti Lietuvos kaimų ir 
miestų vaizdai. Italijos peisažai. 
įspūdinga buvo ir portretų gale
rija, nes R. Kalpokas jon yra 
įjungęs kelias dešimtis Lietuvos 
bei kitų tautų menininkų, 
kultūrininkų, visuomenės 
veikėjų. Parodoje taipgi buvo ir 
teminių paveikslų, grafikos dar
bų, piešinių.

1988 m. laureatus paskelbė 
Lietuvos literatūros meno ir ar
chitektūros premijų komitetas. 
Literatūros premija paskirta Ja-

Savaitės 
įvykiai

Atstovų rūmų pirmininkas 
Jim Wright oficialiai pripažino, 
kad ČIA, vykdydama kongreso 
patvirtintą veiklą, rėmė Nika
ragvos opozicijos partijas.

Sov. S-ga rugsėjo 1 uždarė 
Maskvoj prie Kremliaus buvusią 
specialią krautuvę aukštiem par
tijos pareigūnam.

National Endowment for De- 
moccracy paskyrė 10,000 dol. 
anglų kalba parašytai knygai 
Death in the Forest išleisti ir ne
legaliai platinti Lenkijoj. Jos au
torius yra Amerikos istorikas Ja- 
nusz K. Zavvodny ir joje aprašo
mas lenkų karininkų nužudymas 
Katynę miške. - ---- ~

N. J. dienrtaštis “TbėRecor- 
d” paskelbė Tasso pranešimą, 
kad rugsėjo 16, šeštadienąį, prie 
Ignalinos branduolinės energi
jos stoties rankom susiėmę de- 
monstgravo tūkstančiai žmo
nių.

JAV painformavo Japoniją 
apie savo susirūpinimą, kad ji 
statydindama Libijoj metalur- 
ginį kompleksą, gali padėti Libi
jai gamintis nuodingas dujas.
— Izraelio kariai, malšindami 
palestiniečių riaušes Libano Sa- 
bra ir Shatila stovyklose palesti
niečių žudynių sukaktuves, 
nušovė du ir sužeidė keliolika 
palestiniečių.

Burmoj gyventojų riaušėm 
nesiliaujant, kariuomenė pašali
no civilinę Maung Maung vy
riausybę ir krašto valdymą per
davė gynybos ministeriui gen. 
Saw Maung, kuris uždraudė de
monstracijas, suvaržė žmonių 
judėjimą ir pažadėjo demokrati
nius rinkimus, bet demonstraci
jos vyksta ir toliau. Šimtai žmo
nių esą žuvę. 

Kazimierietės seserys rugpjūčio 13 šventosios sidabrinį ir auksinį jubiliejų, nusifotogra
favo motiniškame name prieš eidamos j koplyčią padėkos mišiom. Pirmoje eilėje iš k. 
švenčiančios auksinį jubiliejų: M. Joanetta Juškaus kas, Ignata Zemeitis, Marilyn Ku
zmickus — generalė vyresnioji, ir sidabrinį jubiliejų švenčianti sesuo Theresa Dabulis; 
antroje eilėje švenčiančios auksinį jubiliejų: M. Josetta Petraitis. Reginald Tamulevich, 
Regina Janusa ir Nicola Šokas.

kovui Kanovičiui (literatūrinis 
slapyvardis Grigorijus Kano
vičius) už du susijusius romanus 
— “Kvailių ašaros ir maldos”, “Ir 
nėra vergams rojaus”. Dailės 
premiją Vincui Kisarauskui 
laimėjo tapybos darbai — 
“Šventė”, M. K. Čiurlioniui 
skirtas “Raudonasis reųuiem”, 
“V. Mykolaitis-Putinas ir Ado
mas Mickevičius”, “Teatrinis 
motyvas”, vienas paveikslas iš 
ciklo “XX amžius”. Muzikos pre
mija teko Jonui Osvaldui Rakau
skui už “Simfoniją nr. 2”, kon
certą obojui ir styginiams instru
mentam, instrumentinę operą 
simfoniniam orkestrui. Teatro 
premijds, paskirtos Vilniaus 
operos ir baleto teatro sol. Irenai 
Milkevičiūtei — už kūrybinę 
1986 - 87 m. veiklą, rež. Povilui 
Mataičiui — už folklorinius 
spektaklius “Mano kanklės 
paauksuotos”, “Nukrėskime rasą 
apie rugių lauką”. “XIX š. pabai
gos ir XX š. pradžios sutartinės”, 
už lietuvių liaudies tradicijų 
puoselėjimą, autentiškų liaudies 
dainų atkūrimą. Architektūros 
premijas už buvusio Vilniaus 
žemutinės pilies arsenalo pasta
to tyrimą, atnaujinimą ir pritai
kymą Lietuvos taikomosios 
dailės muziejui laimėjo archeo
logas Albertas Lisanka, architek-

Iranas paskelbė, kad per karą 
su Iraku žuvo 123,220 karių ir 
11,000 civilių, o 60,711 karių yra 
dingę be žinios.

Sovietinės Lietuvos kultūros 
ministerija ir partijos vadovybė 
yra sutikusi žydų holokausto au
kom paminėti pastatydinti Vil
niuj paminklą su skulptoriaus 
Arbit Blato sukurtais 7 bronzi
niais bareljefais.

Rugsėjo 20 prasidėjo J. T. vi
sumos sesija. Jos prezidentu 
buvo išrinktas Argentinos užs. 
reik, ministeris Dante Caputo.

Sov. S-ga vėl nutarė parda
vinėti vyną, šampaną ir alų par
duotuvėse, o ne tik alkoholinių 
gėrimų krautuvėse.

Izraelis išmetė į eredvę pirmą 
bandomąjį satelitą ir netrukus 
numato išmesti žvalgybos sateli
tą, kad jam nereikėtų priklausyti 
tais reikalais tik nuo JAV.

Lenkijos min. pirmininko 
Zbigniew Messner vyriausybė 
atsistatydino, nes ji nesugebėju
si teisingų partijos nuostatų 
žmės ūkiui tvarkyti įgyvendinti 
praktikoj.

Sovietinės Gruzijos sostinėj 
Tbilisi vyksta Chautauųua kon
ferencija, kurioj dėl kitų įsiparei
gojimų negalint dalyvauti svar- 
besniem pareigūnam, kaip pre
zidento patarėjui saugumo rei
kalam gen. Colin L. Powell ir 
kt. ir sovietai pasiuntė į ją tik 
antraeilius pareigūnus. 

tai — Evaldas Putlys (darbo va
dovas), Arydas Kybracas ir Sigi
tas Benjaminas Lasavickas.

Stepono Dariaus gimtinėje 
susirinkę keli tūkstančiai žmonių 
paminėjo 55-ąsias metines Da
riaus-Girėno Atlanto skrydžio, 
kuris įvyko 1933 m. liepos 
mėnesį. Šio fakto reikšmę lietu
vių istorijoje apibūdino Lietuvos 
Kultūros fondo pirm. prof. Če
slovas Kudaba ir istorikas Anta
nas Tyla. Kalbas pasakė aviacijos 
sąjungos nariai Juozas Zujus ir 
Vytautas Jurkštas. Judrėnų pa
dangėje pasirodė “Lituanika”, 
pilotuojama Sigito Noreikos, tai 
buvo liepos 16. Šilalės rajone, 
Vytogalos kaime, kuriame gimė
S. Girėnas, šventė paminėta lie
pos 17. Čia įvyko lakūno sody- 
mos atidarymas. Ją atstatė 
Klaipėdos restauravimo dirb
tuvės specialistai. S. Dariaus 
gimtojo namo jau nebėra. 
Žmonės susikaupė, išklausė per 
garsiakalbius sklindančios 
lakūnų kalbos, pasakytos 1933 
liepos 15-ąją prieš išskridimą.

Jurbarko rajono liaudies me- 
nininų klubas “Mituva” atšventė 
kurtuves. Talentingiems ir na- 

GYVYBES ŽIEDAS IGNALINOJ 
'atkelta iš 1 psl.)

ine nacionalizmu apkaltinti.”
Vaišvila, reaguodamas į EL- 

Tos apkaltinimus, aiškino, “Čer- 
nobilis mus pamokė, kad... ne
laimė yra nelaimė visiems,” 
nežiūrint tautybės.

Persitvarkymo Sąjūdis yra 
pramatęs tęsti šią akciją toliau, 
kviesdamas Lietuvos gyventojus 
miestų ir gyvenviečių aikštėse 
organizuoti laisvu nuo darbo 
metu budėjimus su plakatais ku
riuose būtų reiškiama parama 
tarptautinės ekspertų komisijos 
sudarymui. Šią akciją numatyta 
tęsti tol, kol komisijos nariai at
vyks į Lietuvą. ..

Turimomis žiniomis, praėjusį 
ketvirtadienį Lietuvos televizi
jos laidoje Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto sekreto
rius Algirdas Brazauskas pa
reiškė, kad jau atėjusi telegrama 
iš tarptautinės atominės energi
jos agentūros, kurioje pranešta, 
kad tarptautinė komisija nebus 
siunčiama, nes tai esąs šalies vi
daus reikalas. Nėra aišku, kodėl,

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos 
(atkelta iš 1 psl.)

c. įsąmoninti tikinčiuosius, 
kad joks svaigalas nebūtų naudo
jamas laidotuvių ir mirusių 
minėjimo metu, raginti šeimos 
šventes ir pobūvius praleisti be 
svaigalų.

3. kovojant už skaistų gyveni
mo būdą:

a. per pamokslus ir išpažintis 
diegti jaunimo širdyse meilę 
skaistumui, 

gingiems žmonėms buvo atiduo 
tas senųjų dvaro rūmų fligelis. 
Jie restauravo apleistas patalpas, 
senovinį židinį, originalius bal
konus. Čia atidarytas ir parodų 
salonas. Jame surengtoje pirmo
joje liaudies menininkų parodo
je jurbarkiečiai ir miesto svečiai 
susipažino su J. Saranausldenės, 
L. Ašmonaitienės, V. Dubi- 
kaičio S. Kulikausko ir kitų dar
bais. Šis parodų salonas taps dar 
vienu Jurbarko kultūros židiniu. 
Čia vyks literatūros popietės, 
muzikos vakarai, vaidins liaudies 
teatro aktoriai. Bus įsteigta vaikų 
piešimo studija, kuri ateityje gal 
taps meno mokykla.

Kelmės rajone prasidėjo pro
fesionalaus meno dienos “Auk
sinės vasaros pėdos”, kurias su
rengė Lietuvos valstybinė filhar
monija. Kolūkių ir tarybinių 
ūkių, kitų kolektyvų salėse visų 
savaitę vyko koncertai, susitiki
mai su meno meistrais. Muzikos 
šventėje dalyvavo Lietuvos nusi
pelnę artistai R. Paliukaitytė, D. 
Sadauskas, A. Stulgys, solistai I. 
Argustienė, V. Maliukevičiūtė, 
pianistė S. Eidukonytė.

VALDAS C DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
Horthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
Ilk ii imtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas> Lito patalpose: 
86-01 114th St, Rlchmond Kili, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia 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, ora&.saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. PeJ^sburg Beach, Fla^ 
33706. 813 360 - 5577. KENAELD WOODLAWN ^^^L HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 34o
-9393.

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

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

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

atsakymas atsidūrė Centro ko
mitete, kai prašymą dėl tarptau
tinės komisijos sudarymo pa
siuntė Sąjūdis ir, kokiu pagrindu 
atsakymas buvo neigiamas.

Sąjūdis rugsėjo 7 d. kreipėsi į 
Jungtinių Tautų Generalinį sek
retorių ir į Tarptautinės ato
minės energijos agentūros prezi
dentą sudaryti tarptautinę komi
siją Ignalinos patikimumui nu
statyti. Lietuvos laisvės Lyga 
rugsėjo 6 d. paskelbė panašų 
kreipimąsi į Lietuvos pasiuntinį 
p. St. Lozoraitį Washingtone.

Sąjūdžio pareiškimas Ignali
nos klausimu buvo iniciaty
vinės grupės pasiųstas SNO Ge
neraliniam Sekretoriui, Tarp
tautinei Atominės Energijos 
Agentūrai, šešiom Baltijos šalių 
vyriausybėm — Danijos, Švedi
jos, Suomijos, Rytų Vokietijos, 
Vakarų Vokietijos ir Lenkijos, ir 
šešiolikai pasaulio žinių 
agentūrom Maskvoje. Pasak 
Juozaičio, kai kur užblokavo, ne 
visur pareiškimai pasiekė adre
satus...” (LIC)

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

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

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.

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 SunlH 
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, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 

.su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

Miestas, valstija, Zip................................................................
b. nuolat priminti iki santuo

kinio skaistumo svarbą naujų šei
mų gražiai ateičiai,

c. raginti išlaikyti ištikimybę 
santuokos priesaikai.

4. Ugdant pagarbą Dievo duo
tai gyvybei pakartotinai ir 
griežtai pasisakyti prieš aboitus.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Kunigų tarpe sklinda įvairūs 
gandai ir įtarimai apie kunigų 
delegacijas, įvairiomis progomis 
vykstančiais į užsienį. Siūlytu
me, nesusipratimams išvengti, 
delegatus, vykstančius į religi
nius renginius užsienyje, rinkti 
Kunigu tarvbose.

rasolino 

A MEMORIALS
(« - S6S0 ST. MIDDl.E VIIJAGE. QI EE\S \ Y
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K.VECAS 
JONAS 

.1933 + 1 97 b

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
- GAUSI PARODŲ SALE

Siūlome vyskupams prašyti, 
kad vietoje tarybinės valdžios 
peršamo religinio laikraštuko, 
būtų padidinta apimtis ir tiražas 

Katalikų kalendoriaus žinyno 
(t.y., kad jis būtų ne vien kuni
gų, bet ir tikinčios liaudies žiny
nas), kad būtų kasmet išleidžia
ma bent po vieną religinės klasi
kos kngą, kaip pvz. Kristaus se
kimas ir kt.

Pasirašė kunigai: T. Poškus, 
B. Budrikis, J. Kauneckas, J. Ta
mašauskas, J. Paliukas, V. Vela- 
vičius, L. Dambrauskas, J. Pe
trauskas, A. Šeškevičius, V. Šle- 
vas, K. Žukas, J. Bučelis, A. Ar- 
našius, B. Jonauskas, J. Kusas, 
V. Sadauskas, A. Alminas, J. 
Miškinis, B. Bacevičius, J. Šiu- 
rys, E. Atkočiūnas, A. Lideikis, 
A. Genutis, P. Linkevičius, F. 
Žilys, A. Benešius, S. Amužis, 
V. Klebonas, A. Pakaminis, V. 
Žvirzdinas.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

į 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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Spalio 4 pasitinkant
Visi žinome, kad spalio 4-toji 

/ra pranciškonų vienuolijos 
įkūrėjo šv. Pranciškaus diena. 
Su tuo faktu eame apsipratę, tai 
ir nekreipiame,didesnio dėme
sio. Bet privalu kartas nuo karto 
prisiminti šį didį šventąjį.

Šv. Pranciškus nebuvo koks 
mokytas vyras, savo išmintimi 
stebinęs pasaulį. Jis buvo papra
stas vargdienis, bet savo šventu
mu, didele Dievo meile įprasmi
no save ir pakeitė visą epochą. 
Žmogų jis padarė šventesnį, ge
resnį. Jis pats gyveno gamtoje, 
draugavo su paprastais kaimo 
žmonėmis. Jo gyvenimo stilius 
pakeitė to meto Italiją ir Europą 
Iki šv. Pranciškaus Italijoje švie
suomenė naudojo lotynų kalbą, 
šv. Pranciškus gi įpilietino italų 
kalbą. Su juo prasiskleidžia italų 
tautinė literatūra. Dantė, šven
tojo gerbėjas ir tretininkas, italų 
kalba parašė “Dieviškąją kome
diją”.

Italų tapyboje iki šv. Pranciš
kaus nebuvo vaizduojama gyvoji 
gamta. Šv. Pranciškus atidengė 
gamtos grožį ir jau portretuose 
įsigali peisažas.

Šv. Pranciškus išugdė misijų 
idėją. Jo ordino vienuoliai kelia
vo visur ir skleidė krikščionybę. 
Jie pasiekė ir Lietuvą ir čia buvo 
pirmieji krikščionybės skleidė
jai, Lietuvos krikštytojai.

Ordinas įsikūrė Lietuvoje ir 
daug nuveikė Lietuvos kultūri
nimui. Ir lietuviai pranciškonai 
Amerikoje tokį platų barą išvarė 
lietuviškoje kultūroje. Tad svei
kiname pranciškonų ordiną jo 
įkūrėjo šv. Pranciškaus dienoje.

-o-
Romoje spalio 3-6 vyksta ir 

Lietuvių Katralikų Mokslo Aka
demijos suvažiavimas su daugy
be paskaitų.

Tai privati mokslo įstaiga, 
įsikūrusi nepriklausomos Lietu
vos laikais, kai mokslas, paveik

tas dar senų, socialistinių bedie
viškų idėjų, buvo atjungiamas 
nuo religijos. Tada įsikūrusi Aka
demija jau puoselėjo krikščioniš
ką mokslą.

Akademija atliko milžinišką 
darbą, kiek išleido mokslo veika
lų, krikščioniškos istorijos tomų. 
Šį veikla ypač pasidarė svarbi, 
kai Lietuvoje su didžiausiomis 
valstybinėmis priemonėmis 
buvo ir yra brukamas ateizmas. 
Ten neįmanomas joks krikščio
niškas mokslas, bet kokia to 
mokslo idėja. Lietuvių Katalikų 
mokslo Akademija, laisvai veik
dama Vakarų pasaulyje, atgaivi
na ir papildo bendrai lietuviškąjį 
mokslą. Kiek ji išleido Lietuvos 
istorijos veikalų, kurie yra pa
rašyti objektyviai, prisilaikant 
laisvųjų kraštų mokslinės meto
dikos. Tai ir yra didis įnašas į 
mūsų kultūrą.

Džiaugiamės Akademijos 
laimėjimais ir skatiname ją rem
ti, nes jos darbas prisideda prie 
tautos palaikymo ir praturtini
mo.

-o-
Spalio 4 Romoje, Šv. Petro ba

zilikoje, pats popiežius prel. 
Audrį konsekruos vyskupu ir iš
siųs kaip diplomatą, kaip Vatika
no pasiuntinį į Olandiją.

Įvykis irgi didelės reikšmės, 
nes popiežius Jonas Paulius II 
tikrai parodė, kaip vertina lietu
vius ir stengiasi juos iškelti. Va
tikane aukštame poste dirba ar- 
kivysk. Paulius Marcinkus, di
plomatinėje tarnyboje kaip nun
cijus Irane dirba arkivyskupas 
Jonas-Vytautas Bulaitis, dabar 
įsijungs ir arkivyskupas Audrys 
Bačkis, iki šiol dirbęs Vatikano 
valstybės sekretoriate.

Popiežius pats jį konsekruos. 
Popiežius ir dieną pasirinko — 
per šv. Pranciškų, kai bus Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimas Romoje.

(Washingtonas, 1988 rugsėjo 
23. LIC) JAV Senatas rugsėjo 16
d. priėmė rezoliuciją, kuri pa
geidauja, kad Vilniaus katedra 
iki šių metų galo būtų sugrąžinta 
Lietuvos tikintiesiems.

Rezoliucija atkreipia dėmesį į 
tai, kad 1988 metai yra katedros 
steigimo 600 metų sukaktis. Net 
ir prieš tai, kaip nurodoma rezo
liucijoje, vieta, kur katedra pa
statyta, Lietuvos žmonėms buvo 
religinio gyvenimo simbolinis 
centras, nes tenai stovėjusi pa
gonių šventykla.

Rezoliucijoje prisiminta Lie
tuvos okupacija bei inkorporavi
mas 1940 metais ir juos sekęs 
bažnyčių konfiskavimas bei pa
skyrimas kitiems tikslams, ne
paisant, kad tai buvo prieš tiki
nčiųjų valią. Sovietų valdžia pra
nešusi 1950 metais, kad Vilniaus 
katedra pereina į valdžios ran
kas, o 1956 metais katedra pa
versta į meno galeriją. Toks kate
dros konfiskavimas bei išniekini
mas pažeidžiąs pastraipas dėl re
liginės laisvės tarptautinėe žmo
gaus teisių sutartyse.

Pasak rezoliucijos, Lietuvos 
tikintieji reikalauja katedros su
grąžinimo. Pavyzdžiui, Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus komi
tetas 1985 m. pateikė prašymą 
valdžiai, kad jubiliejaus proga 
katedra bei kitos dvi konfiskuo
tos bažnyčios būtų atiduotos ti
kintiesiems. Be to, per paskuti
nius kelius metus, šimtai Lietu
vos kunigų, įskaitant 60 nuoši
mčių Vilniaus arkivyskupijos ku
nigų, pasirašė peticijas, pagei
daujančias katedros sugrąžini
mo.

Rezoliucijos gale surašyti se- 
---- .-------------------------------------

Pratęskime šias geradarybes 
lietuvių tautai. Tik popiežiaus 
dėka taip iškilmingai ir prasmin
gai buvo paminėta šv. Kazimiero 
500 metų sukaktis. Lietuvos kri
kšto 600 metų sukaktis. Po
piežius lietuvių sielovadai pa
saulyje paskyrė pilnateisį vysku
pą Paulių Baltakį, OFM. Po
piežius paskelbė arki vysk. J. 
Matulaitį palaimintuoju, o šie
met mus pradžiugino vysk. V. 
Sladkevičių pakeldamas į kardi
nolus.

Kuris kitas popiežius būtų tiek 
padaręs lietuviams?! 

natorių sprendimai Vilniaus ka
tedros klausimu. Senatoriai:

1) Pareiškia gilų susirūpinimą 
dėl sovietų valdžios atsisakymo 
sugrąžinti katedrą Romos Katali
kų Bažnyčiai.

2) išreiškia paramą Lietuvos 
žmonių pastangoms atgauti savo 
katedrą ir užtikrinti sau teisę lai
svai naudotis pagrindinėmis reli
ginėmis teisėmis.

3) Prašo Prezidento ir Val
stybės departamento sekreto
riaus iškelti katedros klausimą 
pasimatymuose su sovietų pa
reigūnais ir liepti JAV valdžios 
atstovus tarptautinėje žmogaus 
teisių forumuose stipriai pasisa
kyti dėl katedros sugrąžinimo.

4) Ragina JAV Kongreso na
rius besilankant Sovietų Sąjun
goje įtraukti ir katedros su
grąžinimo klausimą į diskusijas 
su sovietų pareigūnais.

5) Ragina sovietų valdžią pa
keisti savo nusistatymą 
draudžiant katalikams Dievą 
garbinti Vilniaus katedroje, ir 
sugrąžinti ją Katalikų Bažnyčios 
priežiūron iki 1988 m. galo.

Rezoliucijos pagrindiniai 
sponsoriai buvo senatoriai John 
Heinz (resp.-Pennsylvania) ir 
Donald Riegle (dem.-Michi- 
gan). Si rezoliucija į Kongresą 
įvesta Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės vadų 
iniciatyva. JAV LB krašto valdy
ba kartu su Lietuvių Informaci
jos Centru darė spaudimą, kad 
rezoliucija būtų pravesta.

JAV Atstovų rūmuose pernai 
įnešta panaši rezolicija kol kas 
nepravesta.

(LIC)

— Pranciškiečių seserų iš 
Pittsburgho, Pa., rėmėjų seimas 
Chicagoje bus spalio 2, sekma
dienį. Marijonų koplyčioje 11 
vai. bus mišios ir pamokslas. Po 
mišių marijonų salėje bus 
pietūs, o apie 1:30 vai. popiet 
prasidės seimo posėdžiai. Visus 
narius ir svečius kviečia dalyvau
ti valdyba ir pirmininkė Sabina 
Henson

Dramos aktorius Algimantas 
Dikinis mirė Fairfield mieste, 
Tennessee valstijoje. Tiksli data 
dar šiuo metu nežinoma, atrodo, 
kad mirė rugsėjo 19. Apie jį 
plačiau bus parašyta kitą kartą.

JAV senatorius Donald W.Riegle, Jr., (dem. Mich.), su 
senatoriumi John Heinz III (resp. Pa.) 1988 rugsėjo 16 JAV 
senate pravedęs rezoliuciją, reikalaujančia sovietus grąžinti 
Vilniaus katedrą tikėjimo reikalams.

JAV senatorius John Heinz III (resp. Pa.), kurio su 
senatoriumi Donald W. Riegle, Jr. (dem. Mich.), įneštą re
zoliuciją (S. Res. 385) grąžinti Vilniaus katedrą tikėjimo 
reikalams JAV senatas vieningai priėmė rugsėjo 16. Re
zoliucija Senatui buvo įteikta JAV LB Krašto valdybos in
iciatyva.

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS KIPRE -I J3
MANHATTAN COLLEGE

Archeologai 
kur ne kur atstatė kolonas, statu
lų pjedestalus, pastatų pamatus 
bei priebučius.

Paprastai, namų priebutis su 
tarpduriu daug pasako archeolo
gams: slenkstis, durų rėmai ir 
vyriai... Visos statulos be išim
ties — aptašytos: be galvų, be 
rankų, bekojų... Statulos, kurių 
galvos tik apgenėtos yra be no
sių, be ausų, be akių. Mat Sala- 
mis buvo ir musulmonų rankose.

VIII a., arabams veržiantis į 
Bizantijos imperiją, ir tarp kri
kščionių kilo ikonoklazmas — 
statulų daužymas. Pagal musul
monų religiją, tik Dievą — Allą 
galima garbinti. Statulos yra sta
bai. Allą vaizduoti yra šventva
gystė. Ikonoklazmo, musulmo
nų ir krikščionių, įkarštyje nu
kentėjo statulos, paveikslai, fre- 
skos.

Salamis mieste, atvykę iš Se- 
leukijos, Barnabas ir Paulius 
“ėmė skelbti Dievo žodį žydų si-

nagogose. Jiems talkino Jonas 
[Morkus]” (Apd 13,5). I

Islamas draudė skulptūrą

Islamo šventojoje Knygoje — 
Korane yra skaitinių, kurie at
spindi islamo skulptūros sam
pratą ir vertinimą. Mahometas 
siejo statulas su pagonių garbini
mais dievais (sura V, 92; VI,74). 
Tik Alla yra tikrasis mussavir — 
skulptorius (sura LIX,24). Tik 
Alla, — skirtingai nuo žmogiško 
Mussavir — skulptoriaus ar me
nininko, — gali duoti gyvybę 
savo kūriniui (sura III, 43).

Nors Koranas tiesioginiai ir 
nepasisako prieš statulas, Maho
meto hadita — pamokymas Ko
rano mokymą paaiškina pa
vyzdžiu. Anot Mahometo pa- 
reiškio. Teismo dieną žmogiška- 
sis menininkas, savo įžūlumu 
drįsęs sukurti skulptūrą ar pa
veikslą, bus pašauktas duoti savo 
kūriniui gyvybę. Kadangi jis to

negali padaryti, Teisme neiš
vengs pasmerkimo.

Ikonoklazmas ir 
krikščionybė

Ikonų daužymas — ikonokla- 
zmas yra religinio pomėgio vai
zduoti Dievą ar šventuosius pa
veikslais ar statulomis prieš
prieša. Pagarba paveikslams ir 
statuloms, vaizduojantiems Die
vą ir šventuosius, tiesas, šven
traštinius įvykius buvo ankstyva 
krikščionių pamaldumo apraiš
ka.

Krikščioniškoji ikonografija, 
dėka savo ilgos istorijos ir gyva
stingo turinio, yra ir turtinga, ir 
įvairi. Jos pradžią daug sykių 
stebėjau Romos katakombose: 
Šv. Kalisto, Šv. Sabastijano, ir 
kt. Vaizduojama pavojai, kuriuos 
patiria siela žemės kelionėje į 
amžinybę, epizodai iš Jėzaus ar 
Marijos gyvenimo ir Kančios 
istorijos. Pavyzdžiui, gimimas. 
Eucharistija, Gerasis Ganytojas, 
nuėmimas nuo kryžiaus, Pieta 
— Skausmų Motina, Gabrieliaus 
pokalbis su Marija, Marijos lan
kymasis pas Elžbietą...

Freskos katakombų galerijose 
maitino tikėjimo savimonę, 
žadindamos mintį ir jausmus 
gausiais ir daugiareikšmiais są
lyčiais su išganymo istorija. Iko
nografija atspindi ir tarnauja 
tikėjimo poreikiui: gausiu ir dau

giareikšmiu pakartojimu padėti 
tikinčiojo protui įsijausti į 
tikėjimo esmę. Kadaise Lietuvos 
pakelės ir kryžkelės buvo išpuoš
tos Rūpintojėliu, Sopulingąja 
Motina, šv. Roku, šv. Antanu... 
Ir nūdien kryžiai ir statulos tebe
puošia Lietuvos kapines, Vardu
vą, Kryžių kalną...

Katakombų freskos atspindi 
savotišką šventą matematiką,
kurioje erdvė, simetrija,
skaičius, junginiai atspindi
prasmę ir sudaro ikonografijos
šerdį. Iš pat pradžių krikščioniš
koji ikonografija reiškėsi kaip 
rašymas paveikslais — sutarti
nių ženklų rinkinys ir raktas, ro

Kurionas. Teatras. Ir nūdien čia vaidinama graikų tragedija.
Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio.

dydamas tikinčiajam daiktą ir 
kviesdama daikte pajusti ženklą.

Pavyzdžiui, žuvis ir Kristus — 
ICHTYS yra simbolis iš graikų 
kalbos žodžio, kuris reiškia 
“žuvis”, bet krikščionys panau
dojo kiekvieną šio žodžio raidę 
Kristui aptarti: lysous Christos 
Theou Yios Soter (Jėzus Kristus 
Dievo Sūnus išganytojas); balan
dis ir Šventoji Dvasia; beždžionė 
ar roplys bei gyvatė ir blogis; 
alyvmedis ir amžinas gyvenimas; 
alyvmedžio šakelė ir ramybė 
(taika; palmės šaka ir pergalė...

Krikščioniškajame mene for
ma yra priemonė išreikšti dva
sinę prasmę. Prasmės išreiškime 
ir supratime slypi krikščioniško

jo rašymo paveikslais — ikono
grafijos esmė.

Jėzus Kristus ir 
rašymas paveikslais

Būdinga, kad krikščionybė jau 
I kristini© a. antroje pusėje paju
to reikalą ginti Jėzaus Kristaus 
žmogystę prieš atskalūnus, nei
giančius Kristų buvus tikru žmo
gumi. Sis reikalas skatino Kri
staus žmogystę padaryti apčiuo- 
pama freskomis — paveikslais, 
statulomis ir kryžiumi. Kiti kri
kščionys tam priešinosi ir teigė, 
kad paveikslai, statulos ir kry žius 
veda į stabų garbinimą. Įdomu 
skaityti Bendrijos istoriją šiuo 
klausimu.

Apie 305 m. Elviros (Elvira) 
sinodas Ispanijoje uždraudė pa
veikslų naudojimą šventovėse su 
įsakymu, “kad tai, kas garbinama 
ir laikoma pagarboje nebūtų vai
zduojama ant sienų”. Po V a., 
daugėjant liaudies prietaringu
mui, pasipriešinimas ikonografi
jai darėsi reiklesnis. Būdinga, 
kad ikonoklazmas buvo reiklus 
itin Mažojoje Azijoje, Kipre, Si
rijoje. Mat čia ikonoklazmą puo
selėjo islamas ir judaizmas.

Ikonoklazmą Katalikų Bendri
ja atmetė VII visuotiniajame II 
Nikėjos Susirinkime (787 m.). 
Įdomu, kad Susirinkimą sušaukė 
Bizantijos imperatorė Irena.

(Bus daugiau)



ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
SAVAITĖ KENNEBUNKPORTE

Bus jau eilė metų, kaip čia 
vyksta ateitininkų sendraugių 
poilsio ir studijų savaitė. Ji pa
prastai būna rugpjūčio mėnesio 
vidury. Šiemet prasidėjo 
rugpjūčio 13 ir baigėsi rugpjūčio 
20.

Savaitės organizatoriai

Šios savaitės programos didy
sis organizatorius visada būna 
dr. Česlovas Masaitis. Jis susita
ria su vasarvietės administracija, 
suranda paskaitininkus, Dr. Če
slovas Masaitis gyvena Putnamo 
artumoje. Jo kaimynystėje gyve
na ir prel. Vytautas Balčiūnas ir 
dr. Alfonsas Stankaitis. Jie ir yra 
didžiausi talkininkai ir aktyviai 
reiškiasi savaitės programoje. 
Dr. Alfonsas Stankaitis būna ko
mendantu, visų programų vado
vu, o prel. Vytautas Balčiūns — 
kapelionu, pamaldų organizato
riumi, religinės programos vyk
dytoju.

Paskaitos ir paskaitininkai (
Tos poilsio ir studijų savaitės ] 

turi nusistos ėjusią tvarką. Daug 1 
laiko skiriama maudymuisi, poil- i 
siavimui. Tad paskaitos, diskusi
jos, vaizdajuosčių rodymai būna 
po pusryčių apie 10 vai. ir po 
vakarienės, apie 7-8 vai. Paskai
tom naudotasi didžiąja sale, o 
vaizdajuosčių rodymui — ka
vinės patalpa, nes kavinė šiais 
metais neveikė.

Vaizdajuosčių buvo parodyta 
įvairių. Jas rodė dr. Česlovas 
Masaitis. Dauguma buvo jo pa
ties pagamintos, nufilmuotos 
Lietuvoje.. Visų jų turinys — 
Lietuva. Buvo parodytas Poezi
jos pavasaris, Maironio poezija, 
kur deklamavo Laimonas Norei
ka, religinis atgimimas Lietuvo
je, Juozo Bružo pagaminta vai
zdajuostė apie liepos 9 demon
stracijas Vingio parke, Vilniuje.

Ir paskaitose daugiausia buvo 
kalbama apie dabartinius Lietu
vos rūpesčius. Kun. Kazimieras 
Pugevičius, Liet. Religinės Šal
pos direktorius, kalbėjo apie 
padėtį Lietuvoje, religijos per
sekiojimą. Savo kalboje panau
dojo plačią amerikiečių spaudą. 
Kęstutis Čižiūnas, dirbąs Ameri
kos Balso lietuviškame skyriuje 
Washingtone, kalbėjo apie to 
skyriaus darbą, kaip žinių tarny
ba pasiekia Lietuvą ir kaip veikia 
jos gyventojus. Profesorė Vikto
rija Skrupskelytė aptarė Lietu
voje pagarsėjusios poetės Judi
tos Vaičiūnaitės kūrybą.

Savo kelionės įspūdžius po 
Lietuvą papasakojo Antanas Ma
sionis, dr. Česlovas Masaitis ir 
kun. dr. Valdemaras Cukuras. 
Lietuviškais reikalais daug buvo 
kalbama ir privačiai, nes visus 
jaudino dabartiniai įvykiai Lie
tuvoje.

Salia tų lietuviškų temų, kun. 
dr. Valdamaras Cukuras dar 
kalbėjo apie išsilaisvinimo teolo
giją, gi Antanas Masionis pasako
jo apie savo darbą vienoje kole
gijoje, kur jis dėsto lituanistiką. 
Ten jis sudomino studentus lie
tuviškais reikalais, ir jie net

Grand Canyon kalnuose, Arizonos valstijoje, ekskursuoja Vy
ties agentūros suorganizuota grupė. Priekyje Audronė Gu- 
daitė ir Dalia Bulgarytė.

įkūrė savo klubą, kuris kaip tik 
ir puoselėja lituanistiką plačia 
prasme.

Žiburėlių procesija

Kiekvieną rytą vienuolyno ko
plyčioje buvo mišios, kurias au
kojo prel. Vytautas Balčiūnas. Jis 
pasakydavo ir pamokslą. Plačiau 
kalbėjo apie Marijos vaidmenį 
Bažnyčioje, apie dabartines 
Bažnyčios aktualijas. Mišių skai
tymus atlikdayo vasarotojai. 
Mišių metu giedojo tradicines 
giesmes.

Vieną vakarą buvo suorgani
zuota speciali procesija — ke
lionė per krikščioniškus Lietu
vos šimtmečius. Tai buvo Lietu
vos krikšto sukakties prisimini
mas, susitikimas su praeitimi, 
religinis jos įprasminimas. Visa 
suorganizavo dr. Česlovas Me- 
saitis, jis parašė ir maldas.

Vienuolyno aikštėje įvairiose 
vietose buvo pastatyti šeši 
kryželiai, prie jų buvo uždegtas 
fakelas. Procesija prasidėjo iš 
didžiosios salės. Kiekvienas gavo 
po degančią žvakutę. Taip 
kalbėdami rožančių, išėjo į 
naktį. Vadovavo prel. V. Ba
lčiūnas. Pasiekęs kryželį, jis su
kalbėdavo specialias maldas. Kai 
eidavo prie kitos stoties, prie 
kito kryželio, tą pasiimdavo ir 
nešdavosi kartu. Viskas baigėsi 
Liurdo grotoje . Čia buvo susta
tyti visi atnešti šeši kryžiai, 
pridėtas septintas. Taip buvo su
daryta jubiliejinių metų emble
ma — septyni kryžiai. Liurdo 
grotoje sukalbėtos paskutinės 
maldos.

Procesija buvo įspūdinga, nu
teikusi visus maldai ir mąstymui.

LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS
FONDO LOTERIJA

Didžioji Lietuviškosios Skau- 
tybės Fondo loterija, kurios bi
lietai buvo platinami tarp lietu
vių skautų, baigėsi sėkmingai. 
Laimėjimų traukimas buvo sep
tintoje tautinėje stovykloje, 
Kensington, Ohio, rugpjūčio 21, 
sekmadienį. Štai laimėtojai:

L 500 dol. —Nr. 21933, Kon- 
stancijaPuzinienė, Chicago, III.

2. Lietuvių Enciklopedija ir 
Vinco Krėvės raštai — Nr. 
46575, Marytė Bane
vičienė,Canton, Conn.

3. Savaitės atostogos Cape 
Code — Nr. 13417, Luciana 
Kaufmann, Alexandria, VA.

4. VCR aparatas — Nr. 12575, 
Henrikas Bitėnas, Elizabeth,

5. 300 dol. — Nr. 32517, Ro
mualdas Bielkevičius, Brockton, 
Mass.

6. Spalvota Sony televizija — 
Nr. 37361, Stasė Gruzdienė, 
Quincy, Mass.

7. Dail. Editos Nazaraitės gra
fikos paveikslas — Nr. 43331, A. 
Povilauskas, Ancaster, Ont.

8. 200 dol. — N r. 29749, 
Bronė Vadopalienė, VVestche- 
ster, III.

Suvažiavę sendraugiai
Iš viso buvo suvažiavę 60 sen

draugių. Daugumoje jie atke
liauja iš artimųjų vietų — iš Bo
stono, VVaterburio, Putnamo, 
New Yorko. Buvo iš Clevelando 
ir tolimesnių vietovių. Dalis jų 
buvo veiklūs ateitininkai neprik
lausomoje Lietuvoje, toks susiti
kimas tai grįžimas į studijų die
nas, į jaunystės laikus. Kita dalis 
sendraugių buvo jau čia baigę 
mokslus, čia v eikę ateitininkų 
vienetuose ir dabar aktyviai ten 
besireiškią.

Susitikę tokioje poilsio ir stu
dijų savaitėje, jie tikrai atsigau
na, pagilina savo mintis. Savaitės 
jau senokai organizuojamos. Ir 
šioje savaitėje buvo organizaci
nis susirinkimas, kur kaip tik ir 
kalbėta apie ateinančių metų 
studijų savaitę. Ją vėl organizuos 
tas pats dr. Česlovas Masaitis.

Savaitės visada pradedamos ir 
baigiamos koncertu. Si savaitė 
buvo pradėta fleitos koncertu, 
apie kurį rašėme praeitame nu
meryje. Buvo baigta solistės Gi- 
nos Čapkauskienės koncertu. 
Jau virto tradicija, kad solistė 
Gina Čapkauskienė savo koncer
tu baigia savaitės program^^ 
Apie šių metų koncertą parašysi
me vėliau.

Daug dėmesio skiriama ir lite
ratūrai. Šioje savaitės programo
je vienas vakaras buvo skirtas 
Maironio poezijai. Apie šį lite
ratūros vakarą irgi parašysime 
vėliau.

Dabar tik norįs paskatinti ki
tus ateitininkus sendraugius, ku
rie dar nėra buvę, kad susi
domėtų šia rengiama poilsio ir 
studijų savaite. Tikrai naudinga 
ir prasminga praleisti savaitę 
gražioje gamtoje, prie vandeny
no ir išklausyti tiek aktualių įdo
mių paskaitų, pokalbių, koncer
tų. (p.j.)

9. AM/FM radijo aparatas su 
stereo kasečių sistema — Nr. 
38660, Sofija Galdikienė, Dor- 
chester, Mass.

10. 100 dol. — Nr. 4059, Vy
tautas Montvilas, Toronto, Ont.

10. 100 dol. — Nr. 12592, 
kun. Juozas Pragulbickas, Eliza- 
beth, N.J.

12. 100 dol. — Nr.
35061, Vacius Prižgintas, Los 
Angeles, Calif.

Jvfiami, ‘Tla.
Tautos šventė buvo paminėta 

rugsėjo 11 St. Francis bažnyčio
je, kur mišias aukojo kun. dr. V. 
Andriuška. Jis pasakė ir pamok
slą, pabrėždamas lietuvių pa
maldumą į Mariją. Giedojo 
“Bangos” choras, vargonavo 
muz. Algis Šimkus. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

Toliau minėjimas vyko klubo 
salėje. Pirmininkė E. Jonušienė 
pasveikino susirinkusius, maldą 
sukalbėjo kun. V. Andriuška. 
Paskaitą skaitė klubo direktorius 
J. Maurukas, Gunda Kodatienė 
paskaitė savo kūrybą “Lietuva 
ir ją paįvairino dainom iš garsa- 
j uostės. Po to visi pasivaišino A. 
Zigmanato paruoštais pietumis.

Kitos lietuviškos pamaldos ir 
pietūs klube bus spalio 9.

Rugsėjo 8, Tautos šventę ir 
Marijos gimimo dieną Irena 
Stongvilaitė sukvietė tikinčiuo
sius atšvęsti savo namuose. Ji 
savo sode pakraštyje prieš 18 
metų yra pastačiusi Šiluvos Ma
rijos statulą, kuri dabar skendo 
gėlėse.

Stongvilaitė pasveikino visus 
susirinkusius, paskaitė K. Gri- 
gaitytės eilėraštį “Šiluvos Mari
jai” ir vadovavo rožančiui, kurį 
visi sukalbėjo už Lietuvą. Šeimi
ninkė po to visus svečius pavaiši-

Šaulių kultūrinio savaitgalio dalyviai. Pirmoje eilėje iš k. Ona Miklienė, New Yorko 
šaulių kuopos pirmininkas Kęstutis K. Miklas, Liet. Šaulių Sąjungos pirmininkas My
kolas Abarius, LŠST garbės pirmininkas prof. dr. Vaidievutis Mantautas, Kanados 
Vilniaus šaulių rinktinės pirmininkas Juozas Šiaučiulis, Trakų rinktinės kapelionas 
Tėvas Rafaelis Šakalys, OFM, ir Naujosios Anglijos Trakų rinktinės pirmininkas Algir
das Zenkus.

ŠAULIŲ KULTŪRINIS SAVAITGALIS

Jau tapo tradicija, kad kasmet 
Darbo dienos savaitgalį lietuvių 
pranciškonų vienuolyno vasar
vietėj, Kenneb unkport, Maine, 
vyksta lietuvių šaulių kultūrinis 
savaitgalis. Jį visad rengė ir šie
met surengė Naujosios Anglijos 
šaulių Trakų rinktinė, vadovau
jama g. š. Algirdo Zenkaus. Jo 
kvietimu, rugsėjo 3 suvažiavo 
gausokas būrys šaulių iš arti ir iš 
tolimesnių vietovių.

Pirmą kartą į šitokį savaitgalį 
atvyko ir Liet. Šaulių Sąjungos 
Tremtyje pirmininkas Mykolas 
Abarius, lydimas savo žmonos 
šaulės Onos Abarienės, atsto
vaujančios Švyturio jūrų šaulių 
kuopai Detroite. Šį savaitgalį 
savo atvykimu pagerbė ir at
vykęs iš Hartfordo LŠST garbės 
pirmininkas prof. dr. Vaidievu
tis Mantautas. Iš Kanados daly
vavo Vilniaus šaulių rinktinės 
Montrealyj pirmininkas g.š. J. 
Šiaučiulis ir iš ten pat Mindaugo 
šaulių kuopos sekretorius P. Ga
brys. O iš New Yorko šiemet tai 
nedaug atstovų. Niujorkiečius 
šaulius atstovavo tik New Yorko 
šaulių kuopos pirmininkas 
Kęstutis K. Miklas ir š. Ona Mik
lienė.

Šio kultūrinio savaitgalio ofi
cialus atidarymas įvyko pirmąją 
suvažiavimo dieną 2 vai. popiet 
pranciškonų vasarvietės aikštėje 
su Lietuvos tautinės vėliavos 
pakėlimu prie aplink išsirikiavu
sių Trakų rinktinės šaulių kuopų 
ir svečių šaulių. Atidaromąjį žodį 
tarė rinktinės pirm. A. Zenkus. 
Po to dar kalbėjo sąjungos pirm. 
M. Abarius ir rinktinės kapelio
nas Tėvas R. Šakalys, OFM. Ši 
oficialioji dalis buvo užbaigta 
Lietuvos himnu.

Po trumpos pertraukėlės vyko 
šaudymo varžyboj. Varžėsi kuo
pos, taip pat varžėsi ir pavieniai 
šauliai. Šaudymo varžyboms 
buvo naudojami šratiniai šautu
vai. Todėl, pripratusiems šaudy
ti su didesnio kalibro šautuvais 
nelabai kaip sekėsi, O didesnio 
kalibro šautuvus galima naudoti 
tik tinkamoj šaudykloj, kurios čia 
nebuvo.

Pirmoji diena buvo užbaigta 
susipažinimo vakaru. Čia buvo 
puikios vaišės, kurias paruošė 
pačios šaulės, vadovaujant š. Mi
lerienei ir š. Tumienei. Buvo ap
stu įvairiausio maisto ir gėrimų. 
Vakaro metu grojo muzika, prie 
kurios buvo galima padainuoti ir

— Inž. Vytautas Vidugiris iš 
Los Angeles, Calif., dalyvavo 
vienintelis lietuvis respublikonų 
konvencijoje pilna balsavimo 
teise.

pasišokti. Buvo ir gausi loterija, 
kurioje kiekvienas savo laimę 
galėjo patikrinti.

Kitos dienos programa buvo 
pradėta mišiom. 11 vai. 45 min. 
ryto į pranciškonų koplyčią va
dovaujant šio savaitgalio komen
dantui š. P. Šauliui, įneštos Lie
tuvos tautinė, rinktinės ir kuopų 
vėliavos lydint būriui unifor
muotu šaulių ir svečių. Mišias 
aukojo ir įdomų pamokslą pasakė 
tik ką iš kelionės po Jugoslaviją 
sugrįžęs tėvas J. Bacevičius. 

ofdm-.....Po mišių visi dalyviai nustioto- . 
grafavo ir po to skirstėsi pietum.

Po pietų, esant dar pakanka
mai laiko iki popietinės sesijos, 
šio savaitgalio dalyviai turėjo 
progą pamatyti vaizdajuostę iš 
demonstracijų įvykusių liepos 9 
Vingio parke Vilniuje ir iš Tauti
nių Šokių šventės Hamiltone. 
Patarąją vaizdajuostę padarė Bo
stono Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos narys š. S. Urbonas, ku
ris taipgi filmavo ir šio savaitgalio 
eigą.

Vaizdajuostė apie demonstra
cijas Vilniuje visus nepaprastai 
sujaudino ir privertė visus gerai 
pagalvoti, ar mes kaip šauliai ne 
permažai dirbame savo tėvynei, 
jos laisvės ir nepriklausomybės 
siekiams.

Trečią valandą popiet įvyko 
Trakų rinktinės moterų šaulių 
susirinkimas. Jam vadovavo 
rinktinės moterų šaulių vadovė 
g. š. J. Bajerčienė. Kaip viešnia 
šiame susirinkime dalyvavo ir š. 
Ona Miklienė iš New Yorko. Čia 
buvo pasidalinta mintimis apie 
veiklos praplėtimą, geresnį ryšių 
palaikymą, taip pat, padiskutuo
ta apie egzistuojančias proble
mas bei jų priežastis.

Ketvirtą valandą šauliai rinko
si į salę išklausyti LŠST pirm. 
M. Abariaus paskaitos. Savo pa
skaitoje Abarius kėlė problemą 
dėl šaulių gretų retėjimo, dėl 
stokos pakaitalo tom gretom pa
pildyti, ir kvietė visus tuo su
sirūpinti ir daryti visas pastan
gas, kad veikla būtų pagyvinta, 
kad ji būtų įdomi, kad pritrauktų 
ir sudomintų naujus žmones į 
šaulių gretas.

Po jo paskaitos, kalbėjo prof. 
dr. V. Mantautas, pateikdamas 
keletą filosofinių minčių apie 
šaulių veiklą ir jos sustiprinimą.

Diskusijų metu buvo iškelta 
eilė klausimų bei pasisakymų 
apie dabartinius įvykius Lietu
voj, apie pasiruošimus tinkamai 

‘paminėti Lietuvos Šaulių Sąjun
gos 70 metų ir Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Tremtyje 35 metų 
įkūrimo sukaktis ateinančiais 
metais ir apie šitokių savaitgalių 
naudą šaulių gyvenime.

Šios sesijos pabaigoj žodi? 
buvo suteiktas Vilniaus šaulii, 
rinktinės pirm. J. Šiaučiuliui. 
Kanados šaulių vardu jis 
padėkojo už finansinę paramą 
statant paminklą Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę ir įteikė tą darbą 
rėmusiom kuopom padėkos 
pažymėjimus.

Vakare buvo programa prie 
laužo. Kadangi lauke lijo ir tikro 
laužo nebuvo galima turėti, tad 
šį laužą simboliškai pavadavo 

- ^rvs uždegtos scenoje žvakutės, 
•M^į^mbolizuojančios Lietuvos so

stinę Vilnių, Lietuvos Šaulių są
jungos gimtinę Kauną ir Lietu
vos duris į platųjį pasaulį 
Klaipėdą. Labai efektingai visai 
programai vadovavo jauna šaulė 
iš Bostono Jono Vanagaičio šau
lių kuopos Asta Karosienė. Ji 
buvo tikras “spiritus movens” šio 
vakaro. Puikiai valdydama akor
deoną, ji sugebėjo visus dalyvius 
įjungti į šio laužo programą. Be
veik visi dalyviai individualiai ar 
grupėmis gavo progos pasireikšti 
ir parodyti savo talentingumą 
poezijoj, humore ir dainoj. 
Laužas buvo užbaigtas visiems 
sustojus ratu, dainuojant “Lietu
va brangi ir “Ateina naktis”.

Paskutiniąją šio savaitgalio 
dieną, pirmadienį, rugsėjo 5, 
ankstį rytą visi dalyviai susirinko 
mišiom, kurias aukojo rinktinės 
kapelionas Tėvas R. Šakalys, 
OFM. Po pusryčių įvyko baigia
masis šio savaitgalio posėdis, ku
riame buvo paskelbti šaudymo 
varžybų rezultatai ir geriausiai 
sušaudžiusiems šauliams buvo 
įteikti prizai — trofėjos.

Individualių kuopų varžybose 
buvo paskelbti šie rezultatai: 
Brocktono Martyno Jankaus 
kuopoj pirma vieta atiteko dau- 
giausisai taškų surinkusiam š. A. 
Šeduikiui, o antrą — š. V. Rub- 
šiui; Bostono Jono Vanagaičio 
kuopoj pirmą vietą—š. S. Urbo
nui, o antra — š. M.Dapkui; 
VVorcester dr. Vinco Kudirkos 
kuopoj pirma vieta — š. J. Ma
skeliūnui, o antrą — š. H. Ulri- 
chui. Svečiai irgi dalyvavo 
varžybose, ir čia daugiausiai taš
kų surinko šaulė E. Broch. Taip 
pat buvo atžymėta kuopa, dau
giausiai surinkusi taškų. Ši 
trofėja, kurią padovanojo rink
tinės pirm. A. Zenkus, atiteko 
Bostono J. Vanagaičio kuopai.

Uždaromąjį žodį tarė sąjungos 
pirm. M. Abarius, kviesdamas 
visus nepavargti, o dar labiau 
dirbti Lietuvai tėvynei, visokia- 
riopai jai padėti, kad laisvės ryto
jus jai greičiau prašvistų.

Sis savaitgalis buvo užbaig
tas Lietuvos himnu.

Kęstutis K. Miklas



KĄ MATYSIME DAIL.
JUOZO BAGDONO PARODOJE?

Dail. Juozo Bagdono paroda, 
kuri įvyks spalio 8-9 Kultūros 
Židinio mažojoje salėje, bus dar 
niekur nematyta. Dailininkų 
pažįstame kaip abstraktinio 
meno puoselėtoju, pamėgusį ta
pyti dideles drobes, o šioje paro
doje matysime jo sukurtas ak
vareles, kuriose jis pratęsia savo 
ankstyvesnį stilių.

Tos akvarelės yra sukurtos jam 
pasitraukus po karo iš Lietuvos. 
Pradėtos apie 1946 metus. Dai
lininkas 1948 metais iš Vokietijos 
emigravo į Kolumbiją, Pietų 
Amerikų. Į Siaurės Amerikų, į 
Washingtonų, jis persikėlė 1958.
su šia data ir baigiasi jo akva
relės.

Dail. Juozas Bagdonas kūry
bingai ir plačiai pasireiškė dar 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
1938 laimėjo valstybinę premijų 
už tapybų. Tada jis puoselėjo 
realistinį-impresionistinį stilių. 
Atsidūręs Vokietijoje ir ne
turėdamas tapybai tinkamų sųly- 
gų, jis kūrė akvareles. Būdamas 
Kolumbijoje, jis taip pat kūrė ir 
keramikos darbus. Išdeginto 
glazūro forminis žaismas ir iš da
lies akvarelinis laisvumas jam 
pravėrė duris į abstraktinį menų. 
Pirmoji jo abstraktinio meno pa
roda jau buvo surengta Ameriko-
je, Baltimorėje, 1960 m.

Ką vaizduoja akvarelės?
Šioje parodoje bus truys akva

relių sluoksniai: Vokietijos fo-
mantiškų miestelių vaizdai, Ko- Yorko klubas, (p.j.)

Berželiai prie tvenkinio. Dail. Juozo Bagdono akvarelė. Jo 
akvarelių paroda vyksta Kultūros Židinyje spalio 8-9.

BATUNO TARPTAUTINĖS
POLITIKOS SEMINARAS

BATUN (Balde Appeal to the 
United Nations) organizacija 
šiuo metu ruošia antrų serijų 
įspūdingų seminarų Pabaltijo ir 
Rytų Europos politikos klausi
mais. Šių seminarų tikslas yra 
duoti New Yorko apylinkės pa- 
baltiečių bendruomenėm progų 
pagilinti savo supratimų apie 
tarptautinę teisę, Jungtinių 
Tautų (U.N.) veiklų ir žmogaus 
teisių gynimų pasaulinėje 
plotmėje.

BATUNo seminarai, kurie 
vyksta 7 vai. kas antradienio va
karų Estų Namuose New Yorke, 
ypatingi tuo, kad juose dalyvauja 
labai aukšto lygio prelegentai, 
kurie retai matomi lietuvių tar
pe.

Pirmoje BATUN seminarų se
rijoje, kuri sėkmingai įvyko šių 
vasarų, dalyvavo įvairių tautų di
plomatai, mokslininkai ir žurna
listai — jų tarpe amb. John A. 
Birch, Anglijos ambasadorius 
prie J.T., amb. Alberto Piedra 
iš JAV delegacijos prie J.T., Jiri 
Pehe, Rytų Europos skyriaus 
vedėjas Freedom House organi
zacijoje ir Roman Kupchinsky, 
“Prologue” ukrainiečių leidyklos 
prezidentas.

BATUN-ui šiuos seminarus 
suruošti padėjo William J. H. 
Hough, III, jaunas amerikietis 
advokatas, kuris yra tarptautinės 

lumbijos egzotika ir Lietuvos 
prisiminimai — Memories of 
Lithuania. Taip jis šį skyrių pats 
pavadino.

Dailininkas jautriai pagauna 
aplinkų, jos nuotaikų atkuria po
pieriuje. Vyrauja platūs debe
sys, vandenų plotai, pamiškės, 
laukeliai. Labai detaliai atbaigti 
miesto vaizdai.

Išsiilgęs tėvynės, jis grįžo į 
prisiminimus, į tuos peisažus, 
kuriuos tapė Lietuvoje, ir taip 
sukūrė prisiminimų ciklų.

Akvarelės technika yra gana 
sunki, nes reikia greitai dirbti, 
kad kūrinys būtų spontaniškas.
Dailininkas yra gražiai apvaldęs 
šių technikų — “liete išliejęs” 
savo kūrinius.

Prie akvarelių bus dar pridėta 
keletu didesnio formato kolažų. 
Jie jau sukurti čia Amerikoje.

Visi kūriniai dar niekur nebu
vo eksponuoti. Juos pamatysime 
pirmų kartų. Akvarelės šviesios, 
romantiškos, skamba kaip kokie 
poezijos posmai.

Dailininkas sako, kad tai bus 
jo paskutinė paroda. Meno 
mėgėjai ir kultūrininkai prašo 
taip nekalbėti. Kokios tik bebūtų 
sąlygos, neatsisakyti kūrybos ir 
jos neslėpkite savo darbo kamba
riuose. Kiekviena paroda rodo
mūsų gyvastingumų ir mus kelia.
Taip pat palaiko ir kūrėjus.

Kviečiame visus apsilankyti 
šioje parodoje, kurių rengia Liet. 
Moterų Klubų Federacijos New 

teisės ekspertas ir autorius svar
bios juostinės studijos apie So
vietų Sąjungos nepriklausomų 
Pabaltijo kraštų užgrobimų.

Antra BATUN seminarų serija 
prasidėjo nigs. 13 ir du semina
rai jau įvyko. Juose kalbėjo dr. 
Alba Zizzamia, Pasaulio Katali
kių Moterų Organizacijos pirmi
ninkė, ir advokatas William J. H. 
Hough, III, kuris pasakojo apie 
tarptautinių žmogaus teisių susi
tarimų tikslus ir reikšmę.

Rugsėjo 27 latvis dr. Uldis 
Blukis skaitė paskaitų “Baltic Po- 
litical Activity in Search of a 
Strategy”, ir spalio 4 d. estas BA
TU N-o tarybos narys dr. Heino 
Ainso pasidalins mintimis tema 
“Advancing the Baltic Cause at 
the United Nations”.

Seminarai vyks kas antradie
nio vakarų iki spalio 25 d. Esto- 
nian House patalpose, 243 E. 
34th Street, New York City. 
Pradžia 7 vai. vakare. įėjimo 
auka 10 dol., 5 dol. studentams 
ir pensininkams.

Visi lietuviai mielai kviečiami 
gausiai atvykti į seminarus ir pa
sinaudoti šia reta proga pasiklau
syti ir padiskutuoti šiom svar
biom temom. Tuo pačiu bus gali-- 
ma susipažinti su kitais New Yor
ko apylinkės pabaltiečiais ir pa
remti BATUN organizacijų.

Arūnas Gudaitis, 
BATUN Taryba

Dail. Juozas Bagdonas įvairiuose Amerikos miestuose, kur yra didesnės lietuvių 
kolonijos surengė savo darbų parodas. 1962 metais tokia jo kūrybos paroda įvyko 
Bostone. Iš k. poetas Faustas Kirša, dail. Juozas Bagdonas, Alė Santvarienė ir poetas 
Stasys Santvaras.

bia vajų. Vajaus užbaigtuvės — 
banketas įvyks lapkričio 12 Mar- 
tiniąue pokylių salėje, Chicago- 
je.

MAIRONIO KŪRYBOS VAKARONĖ 
KENNEBUNKPORTE, MAINE

Ateitininkų sendraugių poil
sio ir studijų savaitėje vienas va
karas skiriamas literatūrai. Prisi
menant Maironio 125 metų gi
mimo sukaktį, rugpjūčio 14 jo 
garbei buvo surengta vakaronė, 
kurios programų atliko Izabelė 
Žmuidzinienė, jos dukra Antani
na Zmuidzinaitė. Jom techniškai 
talkino Vytautas Žmuidzinas. Jie 
visi buvo atvykę iš Rochester, 
N.Y.

Maironis scenoje

Izabelė Žmuidzinienė yra 
nuoširdi ir jautri dailiojo žodžio 
interpretatorė. Deklamuodama 
ar kų skaitydama ieško origina
laus priėjimo prie kūrinio, sten
giasi sukurti aplinkų, kuri papil
dytų jos skaitomų kūrinį.

Čia scenoje ant uždangos 
buvo pritvirtintas didokas poeto 
Maironio siluetas. Jis buvo juo
das, pakabintas šviesiame fone . 
Viename šone buvo eglaitė, kitoj 
pusėj didoka kėdė.

Interpretatorė vaikščiojo sce
noje atsisėdo kėdėje ir ant sce
nos krašto atsisėdo. Beskaitant 
jai buvo didelė audra ir smarkiai 
lijo, trankėsi perkūnas. Du kar
tus užgeso elektra. Visa tai su
maišė jos planų, bet ji 
nuoširdžiai ir ekspresyviai per
davė Maironio kūrinius.

Pačioje pradžioje paskaitė Ju
stino Marcinkevičiaus eilėraštį 
— Pavasario balsai Pasandravy.

, Įsiterpiant dukrai į tarpus, 
Izabelė paskaitė: ištraukų iš poe- 
mo* “Mūsų vargai”, ištraukas iš 
poemos “Jaunoji Lietuva", ir iš 
“Pavasario balsų” keletu 
eilėraščių, “Medvėgalio kalno 
baladę.

Gi dukra Antanina paskaitė iš 
“Pavasario balsų”: Mergaitė. 
Tupi šarka, Laiškai, Viltis, Aš

Netv York Times rugsėjo 19 
pranešė, kad Vilniuje bus stato
mas paminklas nuo nacių žuvu- 
siems žydams pagerbti ir prisi
minti.

Vilniuje apsilankė Metropoli
tan operos solistė Regina Re- 
snik, mezzo sopranas, dail. ir 
skulptoriaus Arbit Blato žmona. 
Sis dail. A. Blatas yra gimęs Kau
ne. Kaune baigė Aušros berniu
kų gimnazijų, pradėjęs meno 
studijas Kaune, vėliau persikėlė 
į Paryžių, kur jis gavo pilnų iš
simokslinimų. Labai gerai kalba 
lietuviškai. Per karus ir sumiši
mus negalėjo aplankyti Lietu
vos. Ilgų laikų jis yra gyvenęs 
New Yorke, dabar daug keliauja 
po Europą. Kurį laiką buvo 
Hamburgo operos dekoratoriu
mi.

norėčiau prikelti, Uosis ir žmo
gus. Saulei leidžčiantis, Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo, 
Jūratė ir Kastytis.

Antanina Žmuidzinaitė gražiai 
taria žodžius, juos pilnai atiduo

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA INFORMUOJA

OSI ryšiai su Sovietais

Komunistų laikraštis Peoples 
Daily World 1988 kovo 25 pa-, 
skelbė, kad Specialių investiga- 
cijų įstaigos OSI direktorius 
Neal Sher tų savaitę vėl buvo nu
vykęs į Maskvą ir ten turėjo pa
sitarimus su Sovietų generalinio 
prokuroro pirmuoju pavaduoto
ju Aleksandru Sucharevu. Pasi
tarimuose buvo svarstoma apie 
bendradarbiavimų ieškant vadi
namų II Pasaulinio karo nusi
kaltėlių. Pasitarimuose dalyvavo 
ir Sovietų užsienio reikalų mini
sterijos bei JAV ambasados pa
reigūnai.

Dr. Statkevičiaus 
pranešimas didžiajai spaudai

Iš Lietuvos atvykęs dr. Algir
das Statkevičius savo išgyveni
mus Sovietų kalėjimuose ir be
protnamiuose bei priespaudą 
okupuotoje Lietuvoje nušvietė 
Chicago Sun-Times korespon
dentui J. Stebbin.s. kurio ilgas 
straipsnis buvo išspausdintas to 
dienraščio birž. 25 d. numery, 
fų pasikalbėjimų išrūpino Ainer. 
Lietuvių Taryba. Vertėju buvo 
ALT inf. dir. prel. J. Prunskis.

Amerikiečiams priminė 
didžiuosius trėmimus

Southuest Neus Herald lie
jies 7 išspausdino prel. J. Prun-

VILNIUJE STATYS HOLOCAUST PAMINKLĄ

Holocaust tema jis yra sukūręs 
skulptūras, kurios yra pastatytos 
Paryžiuje ir Venecijoje. Pamink
lų sudaro 7 bronzinės reljefinės 
plokštės.

Paminklas bus pastatytas Vil
niaus senamiestyje, netoli uni
versiteto, kur gyveno daug 
žydų. Solistė iš Vilniaus telefonu 
pranešė Netc York Times redak
cijai. Jos pranešimu, prieš karų 
Lietuvoje gyveno 160,000 žydų. 
Dabar gyvenų tik 14.000. Ji taip 
pat pranešė, kad visoje respubli
koje vyksta judėjimas — nori at
siskirti nuo Maskvos.

Paminklo projektų jau patvir
tino dabaratinė krašto vyriau
sybė. Jis bus pastatytas ateina
nčių metų pavasarį. Taip f>at prie 
paminklo bus uždegta amžinoji 
liepsna. 

dama ritme ir frazės prasmėje. 
Vienu metu, kai motina Izabelė 
skaitė, ji dar laikė lietuviškų juo
stų, buvo ir kažkoks įrašas, bet 
iš salės sunku buvo suprasti, kų 
ta simbolika reiškia.

Pabaigai visi klausytojai vaka
ronę užsklendė sudainuodami 
Lietuva brangi. Po programos 
buvo vaišės, (p.j.) 

skio laiškų, kuriame pažymima, 
kad marksistams uždraudus 
Raudonojo Kryžiaus pagalbų 
Etiopijoje, ten miršta tūksta
nčiai žmonių. Bet jau tokia 
marksistų taktika. Jų išvežtų 
žmonių iš Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos, Ukrainos milijonai iš
mirs badu.

“Tribūne” apie 
Hitlerio - Stalino paktų

Dienraštis Chicago Tribūne 
rugpjūčio 14 išspausdino ALT 
inf. dir. prel. J. Prunskio laiškų, 
kuriame primenamas Sovietų 
Sąjungos kolonializmas ir impe
rializmas bei 1939 m. Maskvos 
pasirašyta sutartis su Hitleriu, 
kuris Sovietams leido okupuoti 
Lietuvų, Latviją, Estiją. Tos su
tarties su Hitleriu Maskva ir da
bar rūpestingai laikosi, apie šį 
Stalino-Hitlerio susitarimų Altas 
painformavo ir Sun Times.

Prieš Sovietų trukdymus 
paštuose

Kongresmanas Benjamin Gil
inau labai rūpestingai kovoja 
prieš sovietų trukdymus pašto 
susisiekime. Jis liepos 16 at
siuntė raštų Amerikos Lietuvių 
Tarybai, prašydamas pranešti 
faktus apie tokius trukdymus — 
siuntinių, laiškų sulaikymus, 
grąžinimus. Jis tuos trukdymus 
iškels sovietų įstaigose ir tarp
tautiniuose paštų pasitarimuose. 
Lietuviai, kurie tokius trukdy
mus patiria, prašomi pranešti 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri 
atsiųstus duomenis persiųs kon- 
gresmanui B. Gilmanui.

Valstybės departamentas 
rūpinasi Gražuliu

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Gražvydas Lazauskas 
kreipėsi į Valstybės sekretorių 
Shultzą, prašydamas gellk'ti ka
linamų disidentų Petrų Gražulį, 
Iš Valstybės departamento atėjo 
atsakymas Altui, kad departa
mentas yra susirūpinęs Petru 
Gražuliu, seka jo likimų, yra pri
minęs Maskvai apie jo silpnų 
sveikatų ir yra pasiryžęs tęsti pa
stangas, kad Gražulis būtų palei
stas. Apskritai Valstyl>ės depar
tamentas daro {pastangų, kad 
žmogaus teisių reikalai Sovietų 
Sąjungoje pagerėtų.

— Vladas Bakūnas, žurnali
stas, lietuviškų radijo programų 
redaktorius, Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybos dabartinis 
vicepirmininkas, rugsėjo 3 atš
ventė amžiaus 80 metų sukatį.

— Cleveland, Ohio, tradi
cinės Lietuvių Dienos įvyks spa
lio 8-9. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

— Bames ir Zelnis yra lietu
vių visuomenei negirdėti daini
ninkai. Abu lietuvių kilmės ir pa
sirodys Margučio rengiamame 
koncerte spalio 2 Chicagos Jau
nimo Centre.

— Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos sąjunga 
ruošia renginį Chicagos Jaunimo 
Centro salėje spalio 8. Meninėje 
programoje — sol. Algirdas Bra
zis. Jam akom ponuos Aldona 
Brazienė. Laimėjimai, karšta va
karienė ir šokiai.

— Solisčių Aldonos Stero 
pužienės ir Jennifer Cohran- 
Luisa koncertas Clevelande, 
Dievo Motinos parapijos salėje, 
įvyks spalio 23.

— Hamiltone aukštesniųjų li
tuanistikos kursų mokiniai 
aplankė dailininkų A. ir A. Ta
mošaičių netoli Kingston, Ont., 
sodybų ir dailės darbus. Ta
mošaičiai maloniai priėmė ir vi- 
skų paaiškino. Kursai šiemet pra
sidėjo rugsėjo 13 Sv. Marijos au
kštesniosios mokyklos patalpo
se. Pavasarį vienuoliktų skyrių 
baigė Stasys Bakšys, Andrea Ci- 
parytė ir Tomas Žukauskas.

— Montrealio vyrų oktetas 
dalyvavo tarptautiniame grupi
nio dainavimo festivalyje Cha- 
teauguay, Quebecke. Rugpjūčio 
7 jie pasirodė Kultūros Centro 
salėje. Oktetui vadovauja muz. 
Aleksandras Stankevičius.

— “Our Sunday Visitor” sa
vaitraštyje, rugsėjo 11d. ladoje, 
yra išspausdintas Desmond O - 
Grady, šio laikraščio koresjjon- 
dento Romoje, ilgas straipsnis 
apie Lietuvų. Straipsnyje duoda
ma Lietuvos istorija ir aprašoma 
dabartinė padėtis. Taip pat pri
menama, kad prie Stalino buvo 
ižžudytas beveik trečdalis kuni
gų ir pasauliečių, ištremiant 
nežmoniškomis sąlygomis į Sibi
rą. Autorius pats lankėsi oku
puotoje Lietuvoje.

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

— Nauji Darbininko skaityto- 
jai: A. Sakas. VVoodhaven, N.Y., 
A.Vaitkus, Braughton, Mass., P. 
Savulis, Sudbury,Mass. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adal

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

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

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

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

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

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

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

ĮDOMŪS LEIDINIAI

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

L. Andriekaus, Balsai iš ana-

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.; Samogitiaby 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, 12 dol.; 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.

j Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jknu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžj ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
14 dienų — Lietuva, Suomija

; Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349 
kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 ■
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

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 įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEVVTON, MA 02164 

617 965 - 8080

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

Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

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

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

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

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

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

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

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.

' Z;"Raūlinaičlė;'Grobio ir nai
kinimo žygis. '9'dbl.r 1

A. Budreckio. DLK Algirdas. 
16 dol.

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

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

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

C. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

DEXTER PARK 
® PHARMACY IS

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

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

WE DELIVER
296-4130

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

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

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

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

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

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

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

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

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

Aukštaitijos ežerai, medžio inkrustacija — marketeriją atli
ko Edmundas Trečiokas.

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

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

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

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

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

INTERNATIONAL
•I INDUSTRI3S
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

INTERNATIONAJL
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 į G.T.!

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

\ Lietuviškas VISA korteles
j Į Pinigines perlaidas
l j Čekių sąskaitas
\ ?x'/J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



Juno Beach, Fla., Lino Staškūno laidotuvės. Jis mirė rugsėjo 4. Mišios už jo sielą buvo 
rugsėjo 7 Šv. Pauliaus Nuo Kryžiaus bažnyčioje. Palaidotas Royal Palm Memorial 
Gardens kapinių mauzoliejuje. Šiose kapinėse yra lietuvių sekcija su pačių lietuvių 
pastatytu paminklu. Velionis veikliai reiškėsi lietuvių kolonijoje, buvo LB apylinkės 
pirmininkas. Nuotraukoje — maldos mauzoliejuje. Prie karsto iš k. sūnus Raimundas, 
dukra Julija, tarp Raimondo ir Julijos kitas sūnus Linas, žmona Apolonija, marti Nancy 
ir sūnus Algis. Nuotr. J.Garlos

MIRĖ MUZ. DANIELIUS ŠTARKA

Neseniai sužinota, kad ba
landžio mėnesį mirė muzikas 
Danielius Štarka, gyvenęs 
Brooklyne, N.Y., Apreiškimo 
bažnyčios artumoje. Gyveno ne 
pas lietuvius, mirė tikriausiai iš
tiktas širdies atakos. Jo nemažą 
muzikinį turtą ir knygas buto 
šeimininkas išmetė į šiukšlyną. 
Nežinia, nei kur jis yra palaido
tas.

Danielius Štarka jau ėjo 66 
metus. Jis buvo garsaus muziko 
Juliaus Štarkos sūnus, buvo 
baigęs aukštuosius muzikos 
mokslus, studijavęs Lietuvoje, 
Vokietijoje, sakoma, kad dar stu
dijavo ir Paryžiuje. Buvo piani
stas virtuozas. Besibaigiant karui 
buvo įstojęs į Eichstaetto kunigų

seminariją, kur tuo metu buvo 
daug lietuvių klierikų. Buvo la
bai religingas, norėjo stoti į 
pranciškonų vienuolyną, bet tuo 
metu sutriko sveikata, buvo 
netekęs psichinio balanso. 
Vėliau jis gyveno su motina, šen 
bei ten dirbo. Motinai mirus, 
dažnai ateidavo į Darbininko ad
ministraciją ir dirbdavo ilgas va
landas. Mokėjo bent keletą kal
bų, buvo gavęs pasiuntinio dar
bą didelėje bendrovėje. Mirus 
jo motinai, pasidarė labai vie
nišas ir užsidaręs. Muzikos meną 
skyrė tik savo dvasinei pramo
gai. Daug skambino ir daug 
skaitė. Knygų išsinešdavo ir iš 
Darbininko administracijos.

Jo tėvas, Julius Štarka, buvo

A. A.
ADOLFUI MARKELIUI

mirus, žmonę Aldonę, dukras Ritę ir Daivę bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Vilgalių šeima

A. A.
JUOZUI SABALIAUSKUI

mirus, žmoną Jonę, sūnų Joną ir kitus šeimos narius 
nuoširdžiai užjaučia

Stefa ir Vladas Vasikauskai

ALDONAI IR VYTAUTUI BILIŪNAMS,

mirus Aldonos seseriai Long Island, N.Y., ir mirus 
Vytauto tėveliui Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą 
Ir kartu liūdime.

Antanina Reivytienė 
Paulius Jurkus 

A. A.
INŽ. EDMUNDUI CIBUI

mirus, žmonai Stanislavai (Apanavlčiūtel), dukrai 
Ramunei Kong, sūnui dr. Edmund Sauliui Cibui, 
broliui Ir seseriai Lietuvoje ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Amerikos Lietuvių Inžinierių Sąjungos 
Bostono skyrius

gimęs 1884 spalio 4 Kėdainių 
apskrityje. Buvo labai išsilavinęs 
muzikas, baigęs Varšuvos kon
servatoriją. Kaune kaip muzikas 
plačiau pradėjo veikti 1918 me
tais, nuo 1920 rudens buvo ope
ros choro chormeisteris. Šiose 
pareigose išdirbo 24 metus. 
Operos chorą buvo iškėlęs į labai 
aukštą lygį. Taip pat jis reiškėsi 
ir kaip kompozitorius. Yra išlei
sta nemažai jo kompozicijų, bet 
dar buvo likę ir rankraštyje. Tik
riausiai visa tai bus žuvę.

Julius Štarka 1910 vedė Pranę 
Stankevičiūtę. Jos remiamas, 
galėjo lankyti Varšuvos konser
vatoriją. Į Ameriką atvyko 1949 
metais, apsigyveno Brooklyne, 
N.Y. Brooklyne jis ir mirė 1960 
liepos 1. Jo našlė žmona mirė 
prieš kokia dešimtį metų taip pat 
Brooklyne.

Būtų gera, kad muzikai ar ko
kios organizacijos imtųsi inicia
tyvos ir surinktų visą galimą 
medžiagą apie Danieliaus Štar
kos paskutines dienas, kada jis 
mirė, kur palaidotas, kad ateitis 
paskui neapkaltintų mūsų išeivi
jos nerūpestingumu.

BLAIRSTOWN, N.J.
Mirė a. a. Juozas 

Sabaliauskas

Rugsėjo 10 trumpai pasirgęs 
Nevvton, N.J., ligoninėj mirė LB 
Patersono apylinkės ir Šv. Kazi
miero parapijos Patersone narys 
Juozas Sabaliauskas, daug metų 
gyvenęs Patersone ir dalyvavęs 
vietos lietuvių veikloj.

Buvo gimęs 1903 gruodžio 12 
Sigupėnųkm., Pakruoijo valse., 
Šiaulių apskr. Jo kelias į JAV 
buvo panašus į daugelio mūsų. 
Iš Lietuvos pasitraukė artėjant 
antrajai Sov. Sąjungos okupaci
jai, per Vokietijos stovyklas atsi
rado Amerikoj ir įsikūrė šiose 
apylinkėse. Sulaukęs pensijos 
amžiaus, įsigijo namus nuoša
liam miestely su dideliu sklypu 
ir džiaugėsi gražia aplinkuma. 
Nors ir gyvendamas tolokai nuo 
Patersono, tačiau čia gana dažnai 
lankydavosi, dalyvaudamas 
didžiųjų švenčių, minėjimuose 
ir kituose lietuvių renginiuose.

Buvo pašarvotas Ragucci-Ka- 
tron laidotuvių namuose, Pater
sone, kur jį rugsėjo 12 aplankė 
daugelis jo turėtų artimųjų ir 
draugų. Rožančių už jo vėlę su
kalbėjo Šv. Kazimiero parapijos 
administratorius kun. Antanas 
Bertašius. Jo artimieji ir draugai 
atsisveikino daugybe gėlių vaini
kų.

Rugsėjo 13 po laidotuvinių 
mišių, kurias aukojo ir pamoksą 
pasakė, pareikšdamas artimie
siems užuojautą, kun. Antanas 
Bertašius. Jis taip pat palydėjo 
ir į Calvary kapinių mauzolejų, 
kur jo kūnas, išsivadavęs iš 
žemiškų vargų, ilsėsis iki pri
sikėlimo dienos.

Už jo vėlę užprašyta daugybė 
mišių. Liko liūdėti jo žmona Joa
na ir vaikai.

K.J.

juno Beach, fla.
Literatūrinė popietė rengia

ma lapkričio 26 d., 2 vai. popiet 
metodistų bažnyčios salėje. Pro
gramą atliks rašytoja ir dramos 
aktorė Birutė Pūkelevičiūtė. Po
pietę rengia Balfo 141 skyrius.

Linas Staškūnas, ilgokai nega
lavęs inkstais, mirė rugsėjo 4. 
Gyveno Juno įsiės, prie pat Juno 
Beach, buvo LB apylinkės pir
mininkas, valdybos narys, Dai
nos choro daly^js ir visokių lietu
viškų darbų rėmėjas. Buvo su
laukęs 61 metus. Džiaugėsi gali
mybe gauti naują inkstą ir plan
avo vėl tęsti aktyvų gyvenimą. 
Po operacijos kitą dieną sustojo 
jo širdis. Liūdesy liko žmona 
.Apolonija, sūnūs Linas, Algis ir 
Raimondas, duktė Julija, rugsėjo 
6 į šermenis atvyko apie 70 žmo
nių. Laidotuvių pamaldos buvo 
Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus 
bažnyčioje. Palaidotas rugsėjo 7 
Palm Beach Memorial Gardens 
kapinių mauzoliejuje. Dalyviai 
sugiedojo Lietuvos himną ir Ma
rija, Marija.

ATŠVĘSTA PREL. 
KUNIGYSTĖS 45 h

MASPETH, N.Y.
Rugpjūčio 21 V. Atsimainymo 

parapijos bažnyčioje iškilmingai 
paminėtakun. Prano Bulovo ku
nigystės 45 metų sukaktis, prisi
minta ir tai, kad jis šioje parapi
joje dirba jau 32 metus ir iš jų 
16 metų klebonauja. Sukaktuvi
ninkas su broliais kunigais pro
cesijoje įžengė į bažnyčią aukoti 
padėkos mišių. Procesiją pa
lydėjo gražus choro giedojimas.

Ilgametis prelato draugas 
kun. Jonas Petrauskas, MIC, pa
sakė pamokslą, nušviesdamas jo 
gyvenimo kelią, iškėlė gyvą rei
kalą, kad trūksta pašaukimų į ku
nigus ir į vienuolius. Pati svar
biausia įtaka turėtų kilti iš šei
mų.

Buvo išleista ir įteikta daly
viams graži programos knygutė. 
Programoje buvo įrašytas jo 
šūkis: “Viešpatie, padaryk mane 
Tavo taikos įrankiu.”

Mišios buvo anglų kalba, bet 
pagiedota ir lietuviškai pora gie
smių — Pulkim ant kelių ir Ma
rija, Marija. Giedojo choras, 
pora solisčių su gitarom, nuola
tinė Nellie Sable ir visi tikintieji. 
Liturginius skaitymus atliko pre
lato sesers dukros. Aukos dova
nas įteikė organizacijų atstovai, 
celebranto sesuo ir svainis, para
pijos tarnautojos Elena Raynis ir 
Dorothy Gotard ir kiti.

Mokytojų Jay ir Barbara rūpe
sčiu bažnyčia buvo skoningai iš
puošta. Gėles aukojo nuolatiniai 
geradariai Michael Rinaldi.

Jubiliejinės vaišės įvyko Asto- 
ria Manor salėje, dalyvavo ke- 
lišimtai parapiečių ir daug kuni
gų. Po užkandžių minėjimo pa
gerbimo programą pradėjo 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Prasmingą rnaldą sukalbėjo kun. 
Walter Vėtra. Programos vado
vas Vincent Aboyas supažindino 
svečius su garbės stalu ir kitais 
dalyviais salėje. Organizacijų at
stovai ir pavieniai asmenys svei
kino sukaktuvininką ir įteikė 
adresus bei dovanas. N.Y. sena
torius Martin Knorr perskaitė 
N.Y. senato sveikinimą ir jį 
įteikė. Taip pat kongresmanas 
Frederick Schmidt sveikino 
N.Y. valstijos vardu. Kun. Albi
nas Sheputa, MIC, nuotaikingai 
apibūdino prelato gyvenimą, 
ypač jo mokslo dienas. Frances 
Aboyas padėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie programos skonin
go išleidimo, gi Vincentas 
Aboyas padėkojo visiems 
i engėjams ir dalyviams. Čia pri
siminta Olga Brady, renginio 
pirmininkė, kuri labai norėjo da
lyvauti iškilmėse, bet dėl sveika-
tos nepajėgė atvykti.

Sukaktuvininkas prel. Pranas 
Bulovas nuoširdžiai padėkojo vi-

Mokslo metų pradžia

Nauji mokslo metai pradėti 
rugsėjo 10 mišiomis, kurias au
kojo klebonas kun. A. Kontau- 
tas. Kartu buvo atžymėtos ir trys 
šventės, kurias mokiniai gražiai 
pavaizdavo trumpais vaidini
mais: Marijos gimimo šventė, 
Marijos pasirodymą Šiluvoje ir 
Tautos šventę — Vytauto 
Didžiojo karūnos pagrobimą.

Salę puošė didžiulis Lietuvos 
žemėlapis, kurį sukūrė šie moki
niai: Viktoras Zikas, Alysa Šai- 
paitė, Daiva Kiliulytė ir Linas 
Rastonis.

Seselė Igne iš Putnamo atvežė 
šešis Marijos paveikslus, kurie 
buvo piešti vasaros stovykloje. 
Juos nešė vaikučiai procesijoje 
per mišias. Po mišių visiems mo
kytojams buvo įteiktos gėlių 
puokštės.

Tėvų komitetas nuoširdžiai

PRANO BULOVO 
IETŲ SUKAKTIS
siems ir kiekvienam už dalyvavi
mą, sveikinimus, dovanas. 
Padėkojo organizatoriams, kuni
gams, kalbėtojams, organizaci
joms, vyriausybės atstovams, gi
minėms, rengėjams ir jų vado
vams. Užbaigos maldą sukalbėjo 
kun. Albinas Gurklis, MIC.

Sukaktuvininkas preL Pr. Bu
lovas sėkmingai tvarkosi Viešpa
ties Atsimainymo parapijos Ma- 
spethe. Parapija yra nedidelė, 
nedaug joje ir lietuvių. Parapijo
je veikia Šv. Onos sodalicija, 
Rožančiaus draugija, Šv. Pran
ciškaus tretininkai, Katalikų 
karo veteranai, jų rėmėjos, Šv. 
Vardo draugija, auksinio 
amžiaus klubas, Parapijos tary
ba. Parapijos renginius rengia 
jungtinis draugijų komitetas. 
Gražiai veikia Lietuvos vyčių 

^ilO kuopa. Jų mėnesiniai susi
rinkimai vyksta kiekvieno mėne
sio ketvirtą sekmadienį. Chorui 
vadovauja vargonininkas R. 
Dulkė. Prelatas yra visų tų drau
gijų dvasios vadas, palaiko arti
mus ryšius su jų valdybom, Or
ganizacijos talkina prelatui, kai 
vykdomas vyskupijos finansinis 
vajus, kai šiai parapijai reikia su
telkti 12,000 dol. kasmet.

Anksčiau prie parapijos gyve
no seselės pranciškietės ir jos pa
rengdavo jaunimą pirmai komu
nijai, pravesdavo religines pa
mokas. Seselės išsikėlė, dabar 
yra pakviestos dvi mokytojos, 
kurios rengia jaunimą pirmiems 
.sakramentams ir viešųjų mokyk
lų mokiniams rengia religines 
pamokas, globoja mišių tarnau
tojus.

Kai parapija nedidelė, tai rei- 
kai surengti daugiau įvairių ren
ginių, nes tik tokiu būdu suren
kami pinigai parapijos išlaiky
mui. Tai padeda minėtos draugi
jos ir bingo žaidimo bendradar
biai. (r.)

Ar jūs žinote, kad...KASOJE 
piniginės perlaidos (Money Or- 
ders) kainuoja tik 50 centų, kad 
čekių rašymas yra nemokamas, 
kad VISA kredito kortelės kai
nuoja mažiau, negu kitur, kad 
banko knygutės (passbook sa- 
vings account) sąskaitos duoda 
6% palūkanų, kad įstaiga atida
ryta daugiau dienų ir valandų, 
negu bet kuris kitas apylinkės 
bankas ir kad KASA per 8 metus 
lietuviškos veiklos paramai yra 
paskyrusi 126,000 tūkstančių do
lerių? Nelieka abejonės, kad 
KASA yra geriausia taupymo ir 
skolinimo institucija visiem lie
tuviam.

Aukomis remkime Lietuvos 
laisvinimą!

dėkoja klebonui kun. A. Kontau- 
tui, seselei Ignei, Aldonai Lin- 
gertaitienei, kuri paruošė vaidi
nimus, Zitai Krukonienei, direk
torei Daivai deSaPereirai ir vi
siems kitiems, kurie prisidėjo 
prie šio ypatingo mokyklos ren-
ginio.

Veiklos dešimtmetis
1977 metais dailininkų Ana

stazijos ir Antano Tamošaičių 
rūpesčiu Kingston, Ontario pro
vincijoje Kanadoje buvo įsteig
ta mokslinė, meninė ir 
kultūrinė institucija, pavadinta 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
(LTI) vardu. Jos tikslas rinkti, iš
laikyti bei išsaugoti senąjį lietu
vių liaudies meną ir kurti bei 
puoselėti naująją lietuvių tauto
dailę. Jos nariai telkia muzie
jinės vertės tautadailės verty
bes, ruošia įvairias parodas, kur
sus, paskaitas, ragina pamilti 
liaudies meną, o taip pat skatina 
jaunąją kartą visa tai perduoti ki
toms kartoms.

Bostone LTI skyrius pradėjo 
veiklą 1978 metais. Pirmąją val
dybą, kuriai vadovavo Ina Ne- 
nortienė, sudarė: V. Dilba, L.
Manomaitienė, S. Šatienė ir L. 
Šukienė. Vėliau prisijungė T. 
Galinienė ir C. Čepas. Po ketve- 
rių metų veiklos pirmininkės pa
reigas perėmė Laimutė Švar
caitė su valdyba: D. Pikinienė, 
C. Philips ir G.Treinienė. Gaila, 
kad po metų dėl darbo reikalų 
Laimutei teko palikti Bostoną. Iš 
jos pirmininkės pareigas perėmė 
Saulė Šatienė, kuri ir iki šiol val
dybai vadovauja. Jos valdyboje 
su pasikeitimais dirbo: D. 
Barūnaitė, D. Eikinienė, A. 
Lingertaitienė ir L. Šukienė. 
Dabartinę valdybą sudaro: R. 
Manomaitienė, Z. Krukonienė, 
J. Aukštikalnienė, R. Janulai
tienė ir V. Margaitienė.

Prie Bostono LTI skyriaus 
priklauso apie 50 narių. Valdyba, 
kasmet surengia tris Joiltūrinijis 
renginius, rankdarbių mugę ir 
kelis rankdarbių kursus. Na
riams informuoti leidžia Žinia
raštį.

Šių metų pirmąjį renginį ski
ria dešimtmečio veiklai 
atžymėti. Renginys vyks spalio 
2 d., 3 vai. p. p, Lietuvių Piliečių 
Dr-jos Il-ro aukšto salėje. Paro
doje dalyvauja Eugenija Raste
nienė su gobelenais ir Vilija Ra- 
stonytė-Patch su dailės darbais. 
Emilija Sakadolskienė, viešnia iš 
Washingtono, supažindins su 
kanklėmis, o Sigitas Geda, 
svečias iš Vilniaus, skaitys savo 
poeziją. Po to seks vaišės. LTI 
skyriaus valdyba kviečia visus at
silankyti į veiklos dešimtmečio 
šventę.

(s-s.)

Elena Vaitekūnienė, gyvenu
si Brooklne ir vėliau persikėlusi 
į Jefferson, N.Y., paskutiniu lai
ku gyvena pas sūžnų 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!”

Prof. kun. Antanas Rubšys, 
pasinaudodamas vasaros atosto
gomis, keliauja į Artimuosius 
Rytus, lanko Šv. Rašte minimus 
kraštus. Šiais metais jis specialiai 
lankė tas vietas, kur keliavo tau
tų apaštalas šv. Paulius. Apie tas 
keliones kalbės ir rodys skaidres 
spalio 23, sekmadienį, tuoj po 
sumos. Apreiškimo parapijos 
salėje. Taip pat jis atsakinės ir į 
klausimus. Šią popietę su žymiu 
Šv. Rašto specialistu ir daugelio 
knygų autoriumi rengia New 
Yorko ateitininkai.

Spauda yra pats svarbiau-, 
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ja savo auka!
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Salė (kor.)... 
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Vytautas Alksninis, Lito ben
drovės viceprezidentas, buvo 
tarnybos reikalais išvykęs j Ka
merūno valstybę Afrikoje ir iš 
ten atsiuntė Darbininkui sveiki
nimus.

Dr. Algirdas Statkevičius, 
Lietuvos Laisvės Lygos atstovas, 
neseniai emigravęs j Ameriką, šį 
savaitgalį atvyksta į New Yorką. 
Spalio2, sekmadienį, jis lankysis 
Apreiškimo parapijoje ir 12:30 
mokyklos salėje kalbės tema: 
“Ko laukiarna pavergtoje Lietu
voje”. Po jo kalbos bus kuklios 
vaišės. Susitikimą su svečiu iš 
Lietuvos rengia tos parapijos ta
ryba. Visi kviečiami atsilankyti.

Moterų vienybės po vasaros 
atostogų pirmas susirinkimas 
bus spalio 4, antradienį, 7 v. v. 
įprastinėje vietoje, Congregatio- 
nal bažnyčios salėje, 85 Rd. ir 
91 St. kampas, VVoodhavene. Vi
sos narės, sustiprėjusios po va- 
sarsosatostogų, labai laukiamos.

New Yorke veikianti organiza
cija Freedom House rugsėjo 29, 
ketvirtadienį, rengia vienos die
nos simpoziumą apie tautinius 
neramumus Sovietų Sąjungoje. 
Dalyvaus pabaltiečių, ukrai
niečių ir baltarusių ekspertai. 
Lietuviams atstovaus prof. dr. 
Vytautas Vardys, dr. Vytautas 
Skuodis, s dr. Algirdas Statke
vičius ir Gintė Damušytė. Nors 
simpoziumas bus uždaras, bet 
diskusijų tekstai bus atspausdin
ti.
* Vladas Biknevičius iš Com- 
mack, NY, ir šiais metais siųs
damas metinę prenumeratą, dar 
pridėjo 50 dol. Geradariui dėko
jame.

Aušros Vartų lietuvių parapija 
Manhattan, N.Y., metinius ru-

* dens pietus ir titulinę šventę 
- ruošia sekmadienį, lapkričio 6,
tuoj po 11 vai. sumos parapijos 
salėje. Auka 20 dol. Bus pietūs 

. ir laisvas atsigaivinimų baras. 
Taip pat bus gausi loterija. Kle
bonas kun. Vytautas Palubin
skas, vikaras kun. Eugenijus Sa
vickis bei parapijos taryba 
nuoširdžiai visus kviečia daly
vauti.

HOUSE FOR SALE
Richmond Hill North, nearHoly 
Childchurch, 1 family detached 
Jiome, 4 bedrooms, 1 V2 baths, 
37 x 100 corner lot. Private drive 
andgarage. Top location. Owner 
asking $239,000.00. Telephone: 
718441 - 3334.

"Pavasaris”
Yorke

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 VASARIS

Koncertas
*3 Įšjlmo 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

.(718) 827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 

.(718) 827-9645
.(718) 235-8386

Dr. Algirdas Statkevičius, 
buvęs politinis kalinys, gegužės 
mėn. emigravęs į JAV, pirmą 
kartą atvyksta į New Yorką. Nuo 
rugsėjo 30 iki spalio 4 viešės pas 
Petrą ir Pranę Ąžuolus.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
Generalinis Konsulas New Yor- 
ke, nigsėjo 15 dalyvavo su 
žmona buvusios New Yorko mie
sto Komisionierės J. Loeb su
ruoštame priėmime pagerbti il
gametį politiką ir diplomatą Sir 
Brian Urcjuhart. Svečių tarpe 
buvo eilė ambasadorių ir konsu
lų.

Naujas KASOS patalpas jau 
galima dabar aplankyti, bet ofi
cialus atidarymas. įvyks š.m. 
lapkričio 19, kada visi apylinkės 
lietuviai bus kviečiami užsukti, 
apsidairyti, pasivaišinti ir gal 
vieną, kitą naują taupymo sąskai-' 
tą atidaryti lietuviškoje KASO
JE. Adresas: 86-21 114th Street, 
Richmond Hill, N. Y. 11418. 
Telefonas: 718 441 - 6401.

KASOS metinis suvažiavimas 
Floridoje šiemet įvyks lapkričio 
11 ir 12 dienomis Marco Island 
kurorte. Dalyvaus Kasos direk
toriai ir skyrių tarnautojai, o taip 
pat yra kviečiami ir visi, kas tik 
nori už nebrangią kainą praleisti 
porą rudens dienų ar visą savaitę 
šiltoj ir saulėtoj Floridoj. Vieš
bučiams kambarius užsisakyti 
pas V. Alksninį, 718 441_- 2811, 
o kelionės bilietus “Vytis” kelio
nių agentūroje, 718 - 769 - 3300.

KASOS Kredito Unija ieško 
tarnautojų Pageidaujamas ban
kinio darbo arba buhalterijos (ac- 
counting) srities patyrimas. 
Rašyti arba skambinti KASOS 
vvr. reikalų vedėjui Gintui 
Žemaitaičiui KASOS reklamoje 
nurodytu adresu ir telefonu.

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.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

e w

Adolfas Krajauskas, gyvenęs 
Richmond Hill, N.Y,, kurį laiką 
sirgęs vėžių, mirė rugsėjo 21 
rytą. Buvo pašarvotas M. Shalins 
šermeninėje. Palaidotas rugsėjo. 
24 iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse šalia žmonos, kuri yra mi
rusi prieš dvejetą metų. Jokių gi
minių Amerikoje neliko. Lietu
voje liko sesuo, kurios dukra dar 
suspėjo atvykti iš Lietuvos ir da
lyvauti jo laidotuvėse.

Kaukių balius, kurį New Yor
ko ateitininkai rengia metai iš 
metų, 1989 metais bus vasario 4 
Kultūros Židinyje.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke, 
rugsėjo 16 dalyvavo su žmona 
ekonominių ir politinių santykių 
su JAV Valstijomis plėtimu be
sirūpinančios japonų bendrovės 
Yaohan renginiuose. Du dideli 
tos dienos renginiai prasidėjo
garsios japonų šokėjų grupės Ka
buki dance pasirodymu Town 
Hali. Po to vyko ištaigingas 
priėmimas Waldorf Astoria vieš
butyje. Tarp amerikiečių ir japo
nų politikos bei biznio vadovų 
buvo gausiai atstovaujamas New 
Yorko diplomatinis ir konsulari- 
nis korpusas.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos susirinkimas įvyks šešta
dienį, spalio 15, 12 vai. p.p. Šv. 
Jurgio parapijos salėje, 3850 Sal- 
mon St., Philadelphia, Pa. Para
pijos klebonas yra kun. dr. Jo- 
seph Anderlonis. Dėl informaci
jos skambinti Philadelphijos 3 
kuopos pirmininkui: Juozui 
Drumstu! 215 271 - 9005.

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

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

Dirbanti moteris ieško mo
ters, kuri norėtų kartu gyventi. 
Sąlygos geros. Kreiptis vakarais 
tel. 215 245 - 5491.

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.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizacijų Sąjun
gos Valdyba ir N.Y. Liet. Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija
visus maloniai kviečia atsilankyti j š.m. spalio 16 d., sekma
dienį, rengiamą Lietuviu katalikių moterų organizuotos vei
klos

80 Metų Sukakties
Minėjimą ir Koncertą 

Kultūros Židinio didžiojoje salėje Brooklyne, N.Y.
11 vai. Iškilmingos mišios Apreiškimo parapijos 

bažnyčioje
3 vai. popiet Akademinė ir koncertinė dalis
Programą atliks —

Čiurlionio Ansamblio
Kanklininkių Sekstetas 

vadovaujamas muzikės ONOS MIKULSKIENĖS

Loterija, vaišės, pabendravimas.

Auka — 8 dol., moksleiviams — 5 dol.

Alfonsas Koncė, gyvenąs 
VVoodhavene, aktyviai reiškiasi 
respublikonų partijoje. Prieš re
spublikonų konvenciją jis 
rengėjam pasiuntė įvairių suge
stijų, sumanymų. Po to jis buvo 
pakviestas į platformos komitetą 
kaip New Yorko atstovas. Jam už 
talką gražiu laišku padėkojo plat
formos komiteto pirmininkė, 
taip pat kaligrafišku laišku 
padėkojo ir pats prezidentas Ro- 
nald Reagan.

Maironio mokykla dar prašo 
savo vaikus nepalikti šeštadie
niais namie, o juos atvežti į litua
nistinę Maironio mokyklą. Vei
kia 10 skyrių ir vaikų darželis. 
Mokykla yra 110 St. ir 54 Rd. 
kampas Richmond Hill, N.Y.

Sofija Kačinskienė aktoriaus 
Henriko Kačinsko našlė, gyve
nanti Sunny Hills, Fla., serga ir 
jai padaryta vidurių operacija.

“SVAJONIŲ AIDAI” AIDĖS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Spalio 9 turėsime tikrai retą 
proga išgirsti pagarsėjusį Austra
lijos jaunimo kvartetą “Svajonių 
aidai”. Jų koncertas bus 2 vai. 
popiet Kultūros Židinyje.

Kas tie “Svajonių aidai”

Visur lietuviškose kolonijose 
pasitaiko gabaus jaunimo, kuris 
nori burtis ir pasirodyti scenoje. 
Tokio jaunimo būrius turi ir Au
stralija. Ten veikia jaunimo spor
to klubai, dainos vienetai, jauni
mo organizacijos.

Šis kvartetas gimė Melburne. 
Jų pirmas koncertas ten įvyko 
rugpjūčio 14. Po to jie išvyko į 
užjūrio keliones. Jie dainuodami 
lietuviškas dainas apkeliaus visą 
žemės kamuolį. Tvarkingai pasi-

KONCERTAS POPIEŽIAUS 
SUKAKTIES PROGA

Sv., Tėvas Jonas Paulius II jau 
10 metų yra išrinktas popiežiu
mi. Sukakties proga spalio 16 d. 
jo išrinkimo dieną, — sekma
dienį, 7 v.v. Šv. Patriko kate
droje Manhattane bus didelis 

j koncertas, kurį rengia Bostono 
Moniuškos muzikos draugija.

Koncerte dalyvauja didžiuliai 
chorai, solistai iš įvairių vietų. 
Bus atliekami įvairiausi kūriniai. 
Prieš koncertą rengiama motor- 

; kada iš Šv. Stanislovo bažnyčios 
; j Šv. Patriko katedrą.
• Moniuškos muzikos draugijos 

direktorius Jan Milun buvo atsi
lankęs Darbininko redakcijoje ir 
paliko gana daug literatūros apie

’ koncertą. Jis pats yra solistas, 
’ bosas baritonas.
i Sudarytas didelis garbės ko

mitetas, kuriame yra mūsų vy
skupas Paulius Baltakis, OFM.

HIRING! Federal govem- 
ment jobs in your area and over- 
seas. Many immediate openings

* without vvaiting list or tęst.
$15.000 to $68,000. Phone call 
refundable. 602 838 - 8885. Ext. 
6057.

“Svajonių Aidai”, kvartetas iš Australijos, atvyksta į New Yorką 
ir koncertuos spalio 9 Kultūros Židinyje. Iš k. Zita Prašmutaitė, 
Arūnas Bruožis, Virginija Bruožytė, Tomas Zdanius. Koncerto 
pradžia 2 vai. Žiūr-skelbimą.

rengė kelionei, išleido gražią 
programą su įvairiais aprašy
mais, nuotraukomis. Toje pro
gramoje jie taip apibūdiną savo 
kelionės tikslą:

“Svajonių aidai”, lyg senovės 
šaukliai, keliauja per trijų konti
nentų dešimtį įšaliu, ragindami 
jaunimą tęsti VI Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso pradėtus 
darbus, neužmiršti savo tėvų 
žemės, likti ištikimais savo tau
tai.

Metai žmogaus gyvenime — 
ilgas laikas. Svajonių aidai, ketu
ri Australijos leituvių jaunimo 
atstovai, nesigailėjo jo paskirti 
lietuviškai dainai, su kuria jie ti
kisi pagyvinti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos veiklą, išju
dinti aplankytų vietovių jaunimą 
ir pagarsinti 1991 - 92 metais 
Pietų Amerikoje įvykstantį VII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą.

Kvartetą sudaro: Zita Prašmu
taitė, Arūnas Bruožis, Virginija 
Bruožytė, Tomas Zdanius.

Zita Prašmutaitė akomponuo- 
ja. su “Svajonėmis” koncertavo 
dvylikoje JAV ir Kanados mie
stų, tris kartus keliavo po Austra
liją, išleido plokštelę. Yra baigu
si aukštąjį mokslą, gaudama di
plomą iš kompiuterių srities. 
Dirba valdžios įstaigoje ir plačiai 
reiškiasi lietuvių muzikinėje 
veikloje.

Ttailfamfco Juozo ‘Bagdono
YtfYOVš

Akvarelės, Mažai

spalio 8-9 dienomis Kultūros Židinio
mažojoje salėje

PARODA LANKOMA: šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 12 v. iki 5 v.v.

ATIDARYMAS: šeštadienj 7 v.v.
Po atidarymo — kavutė

įeinant aukojama Paroda bus filmuojama

Rengia ir visus atsilankyti maloniai kviečia

LIET. MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
KEW YORKO KLUBAS

Arūnas Bruožis — gitaristas 
ir saksofonistas, groja orkestre 
“Dabar”. Kelis kartus su “Sva
jonėmis” keliavo aplink Australi-
ją. Yra baigęs elektronikos kur
sus ir dirba valstybinėje įstaigo
je.

Virginija Bruožytė, lyrinis so
pranas, 1987 priimta į Viktorijos 
operos chorą, dėsto muzika Mel
burno gimnazijoje. Su “Svajo
nių” grupe koncertavo JAV ir 
Kanadoje.

Tomas Zdanius — būgninin
kas, talkina “Svajonių” koncer
tams, groja lietuvių jaunimo or
kestre “Dabar”.

Jie aplankė Pietų Ameriką, 
dabar lanko Šiaurės Ameriką. Iš 
čia vyksta į Europą.

s

Jų programoje girdėsime

Jų programoje girdėsime įvai
rių lietuvių "kompozitorių muzi
ką, lietuvių liaudies dainas. Ka
dangi vyksta per įvairius kraštus, 
tai į programą įtraukė dainų iš 
Brazilijos, Argentinos,
Prancūzijos, V. Vokietijos, An
glijos. Dainuoja įvairiai: solo, 
duetais, trijo ir 1.1.

Spauda juos labai gražiai įver
tino, iškėlė jų muzikalumą, me
nišką apipavidalinimą. Tai tikrai 
reta proga susitikti su dainuoja
nčiais jaunuoliais iš Australijos. 
Jie ateina pas mus kaip šaukliai, 
tai dainuojantys trubadūrai.

Koncertą rengia specialus ko
mitetas jaunimo kongresui rem
ti. Visus renginio darbus atlieka 
Romas Kezys.

Svajonių ST i d a i
Kvartetas iš Australijos

Koncertuoja New Yorke 
spalio 9, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY
Pradžia 2 v. popiet įėjimo auka—10 dol.
Kugelio ir cepelinų pietūs nuo 12 vai. iki 2 vai.
Gamina Eugenija Kezienė

RENGIA JAUNIMO KONGRESUI 
REMTI KOMITETAS


