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KOMPARTIJOS KARAS PRIEŠ 
PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ

Savaitės 
įvykiai

Prezidentas Reagan J. T. vi
sumos sesijai pasakytoj kalboj 
pagyrė J. T. už jų pastangas įgy
vendinti taiką Afganistane, Per
sijos įlankoj ir kitur ir ragino pa
saulio valstybes imtis legalių ir 
moralinių priemonių cheminių 
ginklų vartojimui uždrausti.

Izraelio kariai per 24 vai. lai
kotarpį nušovė net 6 palesti
niečius Vakariniame Jordano 
krante ir Gazos ruože. Pakeisda
mi kovos su riaušininkais taktiką, 
jie pradėjo vieton ašarinių dujų 
naudoti šovinius su plastikinėm 
kulipkom, kurios žmogų gali nu
kauti per 75 metrų nuotolį. J. T. 
dėlto protestavo, bet Izraelis į 
tai nekreipia dėmesio.

Libano parlamentui ne
pajėgiant išrinkti naujo prezi
dento, dabartinis prezidentas 
Amin Gemayel, prieš pasibai
giant jo kadencijai, ministeriu 
pirmininku paskyrė krikščionių 
gen. MicheI Aoun, kuris sudarė 
ministeriu kabinetą. Iki šiol pa
gal susitarimą šių postas prik
lausė musulmonam, todėl jie 
naujosios vyriausybės nepri
pažįsta ir remia dabartinį min. 
pirmininką Sekim al-Hoss.

Sovietinėj Armėnijoj ir Azer- 
baidžiano Kalnų Karabaėh srity 
streikai ir riaušės tebevyskta ir 
toliau. Centrinė vyriausybė 
buvo paskelbusi Karabacho srity 
išimties būklę ir buvo pasiuntusi 
kariuomenės tvarkai palaikyti, 
bet po kelių dienų kariuomenė 
buvo atšaukta, o 
streikai vyksta ir 
riaušes 1 armėnas 
buvo sužeisti.

Kanados vyriausybė nutarė 
atlyginti po 17,325 dol. kiekvie
nam japonų kilmės kanadiečiui, 
kuris Antrojo karo metu buvo 
prievarta iškeldintas iš nuola
tinės gyvenamosios vietos.

Jugoslavijoj vyko serbų de
monstracijos prieš Nosovo pro
vincijoj gyvenančių albanų sau
valiavimą ir serbų diskriminaci
ją

Sovietinės Gruzinijos respu
blikoj, protestuojant prieš ka
rinės šaudyklos įrengimą prie 
seno vienuolyno, buvo surengta 
sėdėjimo demonstracija, kuriuos 
metu 250 žmoniųbuvo prievartą 
nuvilkti nuo gatvės.

darbininkų 
toliau. Per 
žuvo ir 49

Popiežius Jonas Paulius II pa
skelbė dokumentą, patvirtinantį 
jo nusistatymą prieš moterų 
šventinimą kunigais, bet ginantį 
jų lygiateisiškumą su vyrais.

6 Azijos valstybės nutarė ben
drai veikti, kad į Kambodiją 
negrįžtų ankstyvesnių brutalu
mu pasižymėjusi Khmer Rouge 
valdžia.

JAV sulaikė 12 mil. dol. para
mos išmokėjimą B urmai už tai, 
kad Burmos kariuomenė, sklai
dydama demonstruojančius, 
šaudo į žmones.

Pietų Afrika sutiko įsileisti į 
Namibiją J. T. technikinę komi
siją J. T. kariniam ir civiliniam 
personalui apgyvendinti. Šie pa
reigūnai prižiūrės Namibijos 
perdavimą teisėtai krašto vyriau
sybei.

Čilės komunistų partijos va
das Valodia Taitelboim, pra
leidęs 15 m. Sov. S-goj, grįžo į 
Čilę ir pareiškė, kad, dabar Čilę 
valdančiam gen. Augusto Pino- 
chet pralaimėjus rinkimus, opo
zicinės partijos paskelbsiančios 
provizorinę vyriausybę.

PRAŠO NETRUKDYTI ĮSTOTI J KUNIGŲ SEMINARIJĄ 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74

TSKP CK generaliniam 
Sekretoriui Michailui Gor
bačiovui pareiškimas (nuo
rašas Lietuvos vyskupams)

Prieš 26 m. Vilniaus arkivys
kupijos apaštalinis administra
torius vyskupas Julijonas Stepo
navičius tarybinės valdžios orga
nų patvarkymu ištremtas iš Vil
niaus ir priverstinai apgyvendin
tas už arkivyskupijos ribų — 
Žagarėje.

Vyskupas nubaustas už tai, 
kad laikėsi Bažnyčios kanonų — 
atsisakė šventinti kunigais netin
kamus kandidatus, nesutiko savo 
vardu uždrausti kunigams vyk
dyti vieną iš svarbiausiųjų parei
gų — katekizuoti vaikus; pašalin
ti nepilnamečius nuo altoriaus ir 
iš procesijos.

Taip padaryti reikalavo to 
meto civilinė valdžia. Už tų rei
kalavimų rieįvykdymą vyskupas 
civilinės valdybos be jokios tei
sminės bylos nagrinėjimo buvo 
nubaustas neterminuota ir 
Baudžiamajame Kodekse nenu- 
mat^a bausme.

Sis neteisėtas nutarimas galio
ja ir šiandien viešumo ir persit
varkymo laikais. Akademikas A. 
Sacharovas, kuris panašiai buvo 
nubaustas, jau paleistas iš trem
ties Gorkyje,- ovyuskupas J: Ste
ponavičius dar ir šiandien laiko
mas tremtyje, Žagarėje.

Prašome Jus, Generalini Sek
retoriau, patvarkyti, kad vysku
pui J. Steponavičiui būtų leista 
sugrįžjjiį Vilnių ir netrukdomai 
eiti Vilniaus arkivyskupijos vy
skupo pareigas.

Taip pat prašome, kad būtų 
paleisti įkalintieji kunigai: A. 
Svarinskas, S. Tamkevičius, J. 
K. Matulionis. Jie nuteisti vien 
už tai, kad viešumon kėlė mūsų 
visuomenėje pasitaikančias 
skaudžias negeroves — pagrin
dinių konstitucinių piliečių tei
sių nepaisymą, girtavimo ir ne
sąžiningumo plitimo faktus. 
Šiandien tas pačias negeroves ra
ginama kelti viešumon. Visi, ku
rie šiandien jas kelia, nebaudžia
mi. Skaudus kontrastas — už to
kią pat drąsą kunigai kalinami.

Prašome Jus Generalini Sek
retoriau, ir šiuo reikalu duoti nu
rodymą peržiūrėti nuteistųjų 
kunigų bylas ir paleisti juos 
laisvėn.

Lietuvos kunigai ir tikintieji
Pasirašė:
Vilnius, Gerosios Vilties 

bažnyčia — 1883, Šv. Mikalo
jaus— 1801, Šv. Petro ir Povilo
— 847, Šv. Onos — 541, Šv. 
Dvasios — 502, Šv. Rapolo — 
476, Šv. Teresės — 162, Kalva
rijų — 242, Druskininkai (Vn)
— 1980, Valkininkai (Vn) — 
625, Kalesninkai (Vn) —/ 733, 
Ratnyčia (Vn.) — 380, Kabeliai 
(Vn.) — 275, N. Vilnia 504-504 
(sic), Paberžė (Vn.) — 817, Du- 
bičiai (Vn.) — 382, Bu trimonys 
(Vn.) — 285, Veisiejai (VI.) — 
708, Sasnava (VI.) — 293, Kap
sukas (VI.) — 2317, Bagotoji 
(VI.) — 140, Gižai (VL.) — 353, 
Virbalis (VI.) — 344, Kybartai 
(VI.) — 185, Alksnėnai (VI.) — 
666, Kalvarija (Vi.) — 845, Mi
roslavas (VI.) — 1728, Šven
težeris (VI.)—738, Santaika (Vi)
— 603, Igliauka (Vi.)—764, Vil
kaviškis (VI.)—1352, Gražiškiai 
(VI.) — 157, Bartyininkai (VI.)
— 98, Lankeliškiai (VI.) — 107, 
Keturvalakiai (VI.) — 408, Alk
sninė (VI.) — 75, Pilviškiai (VI.)

— 399, Varėna (Vn.) — 470, Ei
šiškės (Vn.) — 923, Lieplaukė 
(T) — 161, Lausoda (T) — 102, 
Viešvėnai (T) — 237, Telšiai — 
3000, Pietavas (T) — 103, 
Plungė (T) — 1169, Mosėdis (T) 
426, Skuodas (T) — 255, Neva- 
renai (T) — 320, Žarėnai—Lat
veliai — 830, Panevėžys — 
3706.

dinėjamos jų tesisės, o valstybė 
kišasi į grynai bažnytinius reika
lus.

Tai ypač akivaizdu, prisiminus 
mūsų kelią į kunigystę, ir žinant, 
kad tokia padėtis lieka nepasikei
tus.

Jaunuolis pasiryžęs siekti ku
nigystės, jau nuo mokyklos suolo 
pradedamas persekioti, atkal
binėti, šantažuoti, pajuokti. Per
sekiojimai nesiliauja net tarny
bos Tarybinėje Armijoje metu. 
Ypatingai grubiai šis persekioji
mas pasireiškia, padavus pareiš
kimą į Kauno Tarpdiecezinę Ku
nigų seminariją.

Prasideda nuolatiniai šauki
mai į Karinį Komisariatą, kuria
me laukia saugumo darbuotojai, 
skambučiai ar V.S. K. darbuoto
jų apsilankymai į stojančiojo ir 
jo tėvų darbovietės butus. Atkal- 

. binėjama, grasinama, šantažuo
jama, reikalaujama pasirašyti 
dirbti saugumo organams, reika
laujama atvykti į susitikimus.

Priešingu atveju nesuteikiama 
jokios vilties įstoti į Seminariją. 
Tačiau dauguma jaunuolių lieka 
ištikimi pasirinktiems idealams. 
Nesurinkus reikiamo skaičiaus 
ištikimų kandidatų, valstybiniai 

. organai priversti praleisti ir dalį 
. nepalūžusių jaunuolių. Pastarų- 
' 'jt? persekiojimas nesiliauja ir stu- 

to nėra. Lietuvoje ir toliau disk- Seminarijoje metu.
(nukelta į 2 psl.)

į-

TSKP CK Generaliniam Sek
retoriui Michailui Gorbačio
vui Pareiškimas

Nuorašai: Lietuvos Vysku
pams ir vyskupijų Valdyto
jams.

Kauno Tarpdiecezinės Ku
nigų Seminarijos Rektoriui V. 
Butkui

Ltsr Vsk pirmininkui— 
TSRS Religijų Reikalų Tary
bos įgaliotiniui prie LTSR Mi
nistrų Tarybos Petrui Anillo- 
niui.

Mes 1987 m. baigę Seminariją 
kunigai, matydami dabartinę 
sunkią Lietuvos Bažnyčios 
padėtį, su nerimu žvelgiame į 
Bažnyčios ir ypatingai į vienin
telės Lietuvoje Kunigų Semina
rijos ateitį.

Nors Konstitucija garantuoja 
sąžinės laisvę, Bažnyčia atskirta 
nuo valstybės tačiau tikrumoje

riminuojami tikintieji, pažei- kaltina

Iškilmės 7-toje tautinėje skautų stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus

LIETUVOS LAISVĖS LYGA
RŪPINASI IGNALINOS ATOMINĖS
JĖGAINĖS NAUJAIS GAISRAIS

(Washingtonas, 1988 rugsėjo 
6, LIC) Antanas Terleckas Lie
tuvių Informacijos Centrui per
skaitė Lietuvos Laisvės Lygos 
kreipimąsi į Stasį Lozoraitį dėl 
Ignalinos atominės jėgainės. Pa
teikiame pareiškimo pilną tek
stą.

PASIUNTINIUI VVASHINGTO- 
NE IR PRIE ŠVENTO SOSTO 
STASIUI LOZORAIČIUI

Vilniaus spaudoje nekartą 
buvo rašyta, kad Ignalinos ato
minė stotis buvo pastatyta grynai 
politiniais sumetimais — tiekti 
plutonijų vienai iš dviejų super
valstybių dalyvaujančiai ginkla
vimosi varžybose.

Rugsėjo 5 d. elektrinėje įvyko 
dar vienas gaisras, patvirtinęs 
mintį, kad šis atominis monstras 
gręsia fizinei lietuvių tautos eg
zistencijai.

Kreipiamės į poną pasiuntinį 
prašydami dėti visas Tamstos ga
lioje esančias pastangas sudaryti 
tarptautinę komisiją Ignalinos 
atominėje stotyje padėčiai nu
statyti.

Prašome atkreipti Europos 
valstybių visuomenės dėmesį į 
tai, kad Ignalinoje paslėpta 
sulėtinto veikimo atominė bom
ba, nemažiau pavojinga už Čer- 
nobilyje sprogusią.

Reiškiame Tamstai gilią pa
garbą, linkime sėkmės šventojo
je jūsų misijoje.

Lietuvos Laisvės Lyga
1988 rugsėjo 6

Lenkijos min. pirmininku 
partijos centro komitetas išrinko 
Solidarumo unijos priešininką ir 
partijos ideologijos ir propagan
dos vadovą Mieczyslaw Rakow- 
ski.

Lietuvos kompartijos vado- 
vyl>ė, pagrįstai vadinama “stali
nizmo bastionu” nesiliauja puo
lusi Persitvarkymo Sąjūdį. Anot 
liepos 20 d. Tiesos LKP CK lie
pos 20 d. Tiesos LKP CK liepos 
19 d. įvykusiame pasitarime 
buvo pabrėžti “vidiniai priešta
ravimai” Sąjūdžio veikloje. Nors 
joje esama “daug pozityvaus”, 
tačiau “pasireiškia ir konfrantaci- 
nių nuotaikų partinių ir valstybi
nių organų atžvilgiu, pasigirsta 
ir perdaug emocingų gaidų, kai 
kartojami vis tie patys reikalavi
mai, nors juos jau priėmė par
tinė konferencija, į juos jau at
sižvelgiama. Kartais reiškiami ir 
nerealūs šūkiai, net prieštarau
jantys valstybiniams, tarybinių 
tautų draugystės stiprinimo in
teresams. Nors Sąjūdžio inicia
toriai pareiškia savo atsiribojimą 
nuo atvirai nacionalistinių ek
stremistų, tačiau šie visi bando 
šlietis prie Sąjūdžio ir ne visada 
gauna iš jų pusės ryžtingą at
kirtį”.

Akcijoje prieš Sąjūdį vienas 
kompartijos ginklų yra jos kon
troliuojama spauda bei kitos me- 
dijos. Išskyrus Gimtąjį Kraštą , 
laikraščiuose nespausdinami, ra
dijuje ir televizijoje neskelbiami 
Sąjūdžio pranešimai, renginių 
vietos ir datos. Dezinformacija 
apie Sąjūdį ypač pasižymi Tiesa, 
Vakarinės naujienos ir SoCiet- 
skaja Litva. Pastaroji savo 171 
nr. išspausdino Lietuvos rašyto
jų sąjungos pirmininko ir XIX 
partinės konferencijos Maskvoje 
dalyvio Vytauto Martinkaus atvi
rą laišką, kuriame šis apkaltina 
dienraščio Maskvoje korespon
dentą V. Gelbachą klastote— 
Martinkus pareiškė tikįs Persit
varkymo Sąjūdžio reikalingumu, 
o Gelbacho reportaže tas pats 
Martinkus tiesiogiai

JAV iždo sekretorius Nicholas 
E. Brady bendrojoj Tarptautinio 
monetarinio fondo ir Pasaulio 
banko konferencijoj pasisakė 
prieš naujas paskolas Brazilijai, 
Meksikai ir kitoms Pietų Ameri
kos valstybėms ir reikalavo, kad 
pirma turimos paskolos būtų 
pradėtos grąžinti.

Sov. S-ga pasiūlė, kad ir JAV 
jų turimas Britanijoj ir Grenlan
dijoj radaro stotis pavestų tarp
tautinei kontrolei ir naudotų 
tarptautinės erdvės tyrimo rei
kalam.

Popiežius Jonas Paulius II pa
skelbė palaimintuoju Amerikos 
indėnų misijonierių kun. Juni- 
pero Serra, kuriam yra primeta
mas žiaurus elgesys su indėnais.

Maskvoj buvo pradėtas krimi
nalinis tardymas dėl 1930- 37 
m. NKVD įvykdytų tūkstančių 
žudynių prie Minsko esančiam 
Kuropaty miške.

Prezidentas Reagan painfor
mavo Kuvaitą ir kitas valstybes, 
kad JAV karo laivai daugiau ne
lydės Persijos įlankoj prekybos 
laivų vilkstinių.

Sąjūdį “nacionalizmu”. (Dien
raščio redakcija Martinkaus atsi
prašė.)

Daugiau simpatijų Persitvar
kymo Sąjūdžiui reiškia Rašytojų 
sąjungos savaitraštis Literatūra 
ir menas, kuris liepos 30 d. iš
spausdino poeto Sigito Gedos 
liepos 9 d. Vingio parke įvyku
siame masiniame mitinge pasa
kytą patriotinę kalbą. Eilėraštyje 
“Sąjūdžio Žinios” Vladas 
Brazūnas rašo: “Dar nebuvo, 
kad šitaip į valdžią, / pastatytą 
aukštai, — nepamaldžiai / sau 
spoksotų pritvinkusios minios — 
Vingio parke ar Gedimino/ ai
kštėje. .. Kad kalbėti dabar—/ ne 
į minią — kalbėti į tautą./ Ją tik 
vėtė ir mėtė, ir barė.../ Ji atėjo 
— savęs reikalauti”.

Pažymėtina, kad Persitvarky
mo Sąjūdis yra nuosaikesnis už 
panašius latvių ir estų 
sąmbūrius. Savo veiklos prin
cipų projekte Sąjūdis atsargiau 

' tepareiškia siekiąs “didesnio 
Lietuvos TSR savarankiškumo” 
ir užtikrina, kad jo galutinis tik
slas esąs “teisinė Tarybų Lietu
vos valstybė, lygiateisinškumo 
pagrindais įeinantį į TSRS 
sudėtį” (Sąjūdžio Žinių 7 nr.). 
Nepaisant to, Sąjūdis Lietuvoje 
aršiausiai puolamas ir jam la
biausiai trukdoma.

(Elta)

KOVOJE 
PRIEŠ
A GRESI JĄ

Lietuva yra 1928 m. rugpjūčio 
mėn. 27 d. įvairių valstybių pa
sirašyto Kellogo -Briando pakto 
signatarė. Šiuo paktu valstybės 
pasižadėjo tarptautiniuose san
tykiuose n enaudoti Jėgos. *

Paskutinu laiku JAV Valstybės 
sekretorius oficialiu raštu pra
nešė Lietuvos, kaip minėto pak
to signatarės atstovui, kad prie 
Kellogo-Briando pakto prisidėjo 
dar viena valstybė: Dominikos 
Respublika.

Tokiu būdu, prieš 60 metų 
Lietuvos ir kitų valstybių pasi
rašytasis paktas, smerkiantis 
jėgos panaudojimą siekiant tau
tinės politikos tikslą, stiprėja. 
Kas pasirašo šį paktą, tas smerkia 
ir Sovietų Sąjungos agresijas.

Populiaraus fronto Palestinai 
išlaisvinti vadas George Habash 
pareiškė, kad yra numatoma pa
skelbti palestiniečių valstybę iš 
Vakarinio Jordano kranto ir Ga
zos ruožo ir paprašyti J.T. būti 
šios naujos valstybės patikėtiniu.

OSI deportavo į Vakarų Vo
kietiją Chicagoj gyvenusį Con- 
radScheelong, kuris buvo apkal
tintas, kad 1934 ir 1939 m. buvo 
SS plk.ltn. Sachsenburgo ir Da-
chau koncentracijos stovyklose.

Iranas pamažu keičia savo 
agresyvinę užsienio politiką į 
nuosaikumą ir atrodo, kad siekia 
galutinai užbaigti karą su Iraku 
ir siekti bendradarbiavimo su 
užsienio valstybėm.

Gen. sekretorius Gorbačio
vas laikraščių redaktoriam pasa
kytoje kalbojs nusiskundė, kad 
tarpas tarp jo prieš trejus ir pusę 
metų paskelbtų planų krašto 
ūkiui reformuoti ir tikrovės vis 
didėja, kad einama per lėtai ir 
dėlto yra pralaimimas laikas.

Haiti Romos katalikų vysku
pai paragino karinę vyriausybę 
pasalinti iš užimamų vietų visus, 
turėjusius ryšių su Duvalier dik
tatūra.

Izraelio užs. reik, ministeris 
Shimon Pėrės pareiškė, kad jam 
nerūpi palestiniečių derybinin
kų su Izraeliu autobiografijos, jei 
jie pripažins Izraeliui teisę gy
venti, pasmerks smurto veik
smus ir pripažins J. T. rezoliuciją 
242.



AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Bus daug naujumų 
Alto suvažiavime

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba rugsėjo 16 turėjo 
posėdį, kuriam vadovavo pirm, 
inž. Gražvydas Lazauskas. Savo 
pranešime painformavo apie 
vykdomą pasiruošimą suvažiavi
mui, apie turimas Vilniaus de
monstracijų ir kt. vaizdajuostes, 
kurias skyriai gali pasiskolinti. 
Vicepirm. K. Oksas papasakojo 
apie pastangas sukurti Vidurva- 
karių pabaltiečių jaunimo sąjun
gą. Toms pastangoms paremti 
ALT paskyrė auką. Nijolė Gierš- 
tikienė perteikė žinias apie ALT 
finansinę padėtį, kuri nėra blo
ga, palyginus su kitais metais.

Daugiau sustota prie Alto me
tinio suvažiavimo, šaukiamo 
Chicagoje spalio 22. Jo progra
mai aptarti buvo sudaryta komi
sija iš dr. L. Kriaučeliūno, V. 
Naudžiaus, St. Dubausko ir P. 
Bučo. Dr. Kriaučeliūnas per
teikė komisijos rekomendacijas, 
kad sveikinimai ir skyrių pra
nešimai būtų pateikiami raštu, 
siekiant sutaupyti daugiau laiko
A. Budreckio paskaitai “Altas va
kar, šiandien ir rytoj” bei jauni
mo atstovų simpoziumui tema 
— ‘Išeivijos jaunimo talka 
laisvės proveržiuose okup. Lie
tuvoje”. Simpoziume sutiko re
feruoti G.Damušytė, G. Palu- 
bisnkaitė ir R. Likanderytė.

Išvakarėse bus Chicagos Alto 
skyriaus suruoštas delegatų 
priėmimas Alto būstinėje, o po 
suvažiavimo bus iškilminga va
karienė, kur bus pagerbtas Alto 
veikėjo dr. P. Grigaičio atmini
mas.

Prel. J. Prunskis kalbėjo apie 
pavergtų tautų atstovų susitiki
mą su Chicagos atvykusiu am
basadorium S. Wise ir Valstybės 
departamento pareigūne P. J. 
Dobriansky, kuriems buvo pro
gos priminti ir Lietuvos reikalus. 
Pranešė, kad “Dizennik Zwilą- 
zkowy” rūgs. 1 išspausdino jo 
raštą, paneigiantį lenko kaltini
mus lietuviams. Papasakojo apie 
pabaltiečių konferenciją Londo
ne ir Bonnoje.

Pabaltiečių konferencijos 
Londone ir Bonnoje

Laisvės proveržiai Lietuvoje 
ir artėjanti 50 metų sukaktis nuo 
Ribben tropo-Molotovo pakto, 
kuriuo Hitleris davė sutikimą 
Stalinui okupuoti Lietuvą, buvo 
paskatas sušaukti lietuvių, lat
vių, estų atstovų konferencijas 
Londone ir Bonnoje. Jas organi
zavo Pasaulio Pabaltiečių Santal
ka, kurioje dalyvauja Pasaulio 
Estų Taryba, Pasaulio Laisvųjų 
Latvių Federacija ir Vlikas.

Į šią konferenciją Amerikos 
Lietuvių Taryba pasiuntė prel. 
J. Prunskį, Alto informacijos di
rektorių. Londone pabaltiečių 
konferencija vyko Latvių na
muose. Tai buvusi didiko pilis, 
rūmai, dabar paversti pensinin
kų būstine. Šiai konferencijai va
dovavo Santalkos pirmininkas 
estas L. Savi. (Santalkos pirmi-

Apreiškimo parapijos piknike, kuris buvo rugpjūčio 7 
Kultūros Židinio kieme ir salėje, iš k. parapijs klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis. Danutė Mikulskytė-Hatzitheodorou, jos 
vyras George Hatzitheodorou, Danutės mamytė Stefanija 
Mikulskienė ir dr. B. Svogūnėlis.

ninkais kasmet vis būna kitos 
tautybės centro organizacijos 
pirmininkas). Londono konfe
rencijoj atidaryme buvo 48 daly
viai. Buvo kviečiama po 20 iš 
kiekvienos tautybės. Lietuvių 
dalyvavo: iš JAV — dr. K. Bobe
lis, V. Volertas, J.Stiklorius ir 
prel. J. Prunskis, iš Anglijos — 
J. Alkis, J. ir A. Vilčinskai, Z. 
Juras, M. Bajorinas, A. Žukau
skas, St. Kasparas, kun. J. Sake- 
vičius, iš Kanados — J. Kuraitė- 
Lasienė, J. Juzukonis, iš Argen
tinos — A. Mičiūdas. Taigi buvo 
atstovai Vliko, L. Bendruo
menės ir Amerikos Liet. Tary
bos.

Latvių ir estų buvo atvykusių 
ir iš Švedijos, iš Australijos. Tarp 
lietuvių, estų bei latvių buvo 
gražus sutarimas. Konferencija 
vyko sklandžiai posėdžiauta dvi 
dienas nuo ryto iki vėlumos. Ap
tarti praeities darbai ir svarstyti

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Iš koncertinės viešnagės Uk
rainoje sugrįžo Lietuvos valsty
binio akademinio operos ir bale
to teatro solistas, F. Erkelio pre
mijos laureatas, Jonas Jocys ir 
pianistė, einanti docentės parei
gas, Irena Šabūnaitė. Jie su
rengė ciklą šefinių koncertu Čer- 
nobilio apyinkėse, Slavutičiaus 
vidurinėje mokykloje susitiko su 
Lietuvos ir kitų broliškų respu
blikų pasiuntiniais, dirbančiais 
naujo miesto prie Dniepro staty 
bose. Skambėjo lietuvių liaudies 
dainos, rusų kompozitorių ro
mansai, ištraukos iš operų, M. 
K. Čiurlionio fortepijoniniai 
kūriniai.

Palangoje vyko tradicinis lie
tuviškų filmų festivalis. “Na
glio”, “Jaunystės”, “Eldijos” 
kino teatruose, “Lino” poilsio 
narnose vyksta susitikimai su fil
mų kūrėjais, aktorių kūrybos va
karai. Žiūrovai gerai įvertino ne
tolimą, bet dramatišką mūsų 
praeitį primenantį režisieriaus 
A. Puipos filmą “Amžinoji švie
sa”, sukurtą R. Šavelio apysakos 
motyvais. Filme “Savaitgalis 
pragare” režisierius V. Žalake- 
vičius savitai pratęsia kovos su 
fašizmu temą, pakeldamas ją iki 
filosofinio egzistencijos proble
mų apibendrinimo. Šis darbas 
sąjunginiame kino festivalyje 
pelnė prizą už geriausią 
režisūrą. A. Žebriūno kūrinys 
“Mėnulio pilnaties metų” nuke
lia j XVI amžiaus Lietuvą, išryš
kina istorinį foną ir tragiškus 
žmonių likimus. Jame vaidina 
populiarios lenkų aktorės B. 
Brylska, M. Proboš, grafikas J. 
Baneosas. Apie senas liaudies, 
šventes ir papročius pasakoja H. 
Šablevičiaus dokumentinė juo
sta “Imu jūsų dovaną". Mažie
siems žiūrovams — lietuviškų 
multiplikacinių filmų programa.

Kelmės . rajono Žemaitės 
kolūkio kasmetinė literatūrinė 
premija už geriausius lietuvių

ateities uždaviniai.
Sutarta visose Europos ir kitų 

kontinentų valstybėse, kur tik J 
yra pabaltiečių, uoliau kelti Lie
tuvos, Latvijos, Estijos laisvės 
reikalą, ypač spaudoje, jei gali
ma ir televizijoje. Kasmet nors 
po du kart lankytis į užsienio rei
kalų ministerijas, keliant Pabal
tijo teisę į laisvę, sustiprinti pa
baltiečių informacijos biurą Eu
ropoje, kuriam dabar vadovauja 
A. Klimaitis, skiriant daugiau 
lėšų ir tarnautojų. Nuspręsta, 
kad nei viena tautybė nesiims to
kių žygių, kurie galėtų kenkti in
korporacijos nepripažinimo rei
kalui, taipgi gauti pritarimą kitų 
dviejų pabaltiečių tautybių 
sprendžiant veiksmą, kuris turi 
svarbos ir kitoms tautybėms.

Nuspręsta daugiau in formacijų 
skleisti apie artėjančią 50 m. su
kaktį nuo Ribbentropo-Molpto- 
vo pakto, kad susidarytų viešo
sios opinijos spaudimas, verčiąs 
Vokietiją ir Sov. Sąjungą tą paktą 
atšaukti ir grąžinti laisvę užgrob

rašytojų kūrinius kaimo tematika 
šiemet paskirta rašytojui Danie
liui Mušinskui. Premija 
pažymėtas jo novelių rinkinys 
“Šviesa virš Tausalo”. Vilniuje, 
Lietuvos rašytojų sąjungos klu
be, įvykusiame literatūros vaka
re premiją rašytojui įteikė 
kolūkio pirmininkas V. Rupšys. 
Laureatą pasveikino LKP 
Kelmės rajono komiteto sekreto
rius J. Rusteika, plunksnos drau
gai. įvyko platus pokalbis apie 
nūdienos kaimo problemas, lite
ratūros santykį su gyvenimo tik
rove

Raseiniuose nuo 1960 veikia 
“Šatrijos” choras, kuriame yra\jj?^j°s i laisvę bei reikalą 

1 lz-4-v T< i kkm-Hr/iTAzv r'* 1
apie 50 dainos entuziastų. Cho
ras dalyvauja dainų šventėse ir 
rengia savo koncertus. Jau 14 
metų chorui diriguoja Juozas 
Matkus.

Iš Lietuvių Katalikų
(atkelta iš 1 p si.)

Štai pora pavyzdžių:
1. Prajara Vytautas mokyklo

je buvo pajuokiamas dėl religi
nių įsitikinimų, buvo draudžia
ma lankyti bažnyčią. Padavus 
pareiškimą į Seminariją ir išlai
kius stojamuosius egzaminus, 
neužilgo buvo iškviestas į karinį 
komisariatą, kur laukė saugumo 
darbuotojas.

Ten buvo bandoma užverbuo
ti dirbti, atseit, bendradarbiauti 
su saugumu. Priešingu atveju 
buvo grasinama neįstojimu..

“Jūs mūsų rankose. Stojan
čiųjų daug, o įstoja tik maža da
lis. Jeigu pasirašysi — įstojimas 
garantuotas.”

Panašiais viliojimais bandė 
užverbuoti. Nesutikus po 2 vai. 
paleido, paskyręs sekantį susiti
kimą. Iki rugsėjo mėnesio buvo 
3 susitikimai. Ir visuose panašiai 
verbavo.

Įstojusį į Seminariją persekio
jimai nesiliovė. Atostogų metu 
skambindavo telefonu į namus, 
antro kurso pabaigoje buvo išk
viestas į karinį komisariatą medi
cininei komisijai (taip buvo 
užrašyta šaukime), tačiau apie 
sveikatą niekas neklausinėjo. Tik 
nuvedė į kitą kabinetą, kur laukė 
tas pats saugumietis.

Saugumietis grasino išmetimu 
iš Seminarijos, reikalavo pasi
rašyti dirbti, V. Prajarai atsisa
kius, pradėjo keikti ir gąsdinti 
fiziniu susidorojimu.

“Jei neįmanoma susikalbėti 
žodžiu, tai susitvarkysime fizine 
jėga. Nuo mūsų niekur ne
pabėgsi”. Gąsdinimų ir grasini
mų banga užtruko apie valandą 
laiko. Taip pat keletą kartų teko 
pastebėti, kad trečiadieniais 
išėjus į miestą, paskui sekiojo 
c:»”'-’n)i'čiai.

tiems Pabaltijo kraštams. 
Nuspręsta palaikyti gyvą ryšį su 
Europos parlamentu, judinant 
ten Pabaltijo laisvės klausymą. 
Siekti daugiau panaudot vaizda
juostes apie Pabaltijį. J okupuo
tas tėvynes stengtis įgabenti 
daugiau vaizdajuosčių ir filmavi
mo aparatų, filmų, multiplikavi- 
mo įtaisų, kompiuterių. 
Nuspręsta steigti Europos pa
baltiečių santalką. Visi pabal
tiečių pasitarimai vyko 
sklandžiai. Lietuviai atstovai iš 
Vliko, L. Bendruomenės ir Alto 
labai artimai bendravo.

Pasibaigus Londono konfe
rencijai buvo kita konferenci
ja Vokietijos sostinėje Bonnoje. 
Ji buvo skirta daugiau painfor
muoti Europoje esančius laik
raščių, radijo, televizijos kore
spondentus, kurių susirinko arti 
30 ir kurie dalyvavo visoj progra
moj, užsitęsusioj nuo 10 v. r. liki 
5 vai. p.p. Šią konferenciją suor
ganizavo Vliko informacijos biu
ro vedėjas A. Klimaitis ir ją su
maniai pravedė. Viskas vyko vo
kiečių kalba. Čia irgi dalyvavo 

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, Ea»t. 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Ltto patalpose: 
86 - 01 114th St, Rlchmond H III, 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 TelxeJra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras .šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HČMė, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345 
- 9393.

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

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

Vliko, Alto ir LB atstovai. Buvo 
pakviesti aukštų kvalifikacijų pa
skaitininkai, Prf. M. Voslensky, 
Bonnoje veikiančio Sovietų tyri-
mo instituto direktorius, kalbėjo 
tema: “Kaip Stalinas iš Hitlerio 
gavo Pabaltijo kraštus”; 
Prancūzijos parlamento narys 
D. M. Daillet išryškino Vakarų 
Europos pareigas link Pabaltijo 
valstybių dabarties pakitėjimų 
sovietų Sąjungoje akivaizdoje; 
tarptautinės teisės specialistas 
prof. dr. E. Tomson skaitė pa
skaitą apie Pabaltijo valstybių 
teisinu tarptautinu padėtį.

Visos paskaitos buvo 
brandžios, po jų laikraštininkai 
ir kiti dalyvavo diskusijose. Ši 
konferencija korespondentams 
išryšškino Lietuvos, Latvijos ir 

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

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St., 9th Fl., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 • 10 
vai. ryto WNWK 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. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 234 Sunllt 
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.

'-'atšaukti Ribbentropo-Molotovo 
paktą. Konferencija buvo aukšto 
lygio, labai naudinga Pabaltijo 
valstybėms . Ją filmavo ir televi
zija.

Bažnyčios Kronikos

2. Kazimieras Gražulis mo
kykloje taip pat buvo pajuokia
mas dėl tikėjimo, žeminamas 
klasės draugų tarpe. Baigęs vi
durinę mokyklą, nusprendė stot 
į Kunigų seminariją, tačiau sau
gumą jo kandidatūros nepralei
do. Įstoti neleido iš eilės keturis 
metus. Iš Seminarijos vado
vybės ir vyskupų jokio sulaiky
mo nebuvo. Taigi, įstoti į Kuni
gų seminariją neleido saugumo 
organai.

Panašiai buvo persekiojami ir 
terorizuojami ir kiti nesutikę eiti 
į kompromisus su sąžine, klieri
kai. Kai kuriems žadamos geros 
parapijos, žadama pakelt net į 
vyskupus ir pan.

Koks baisus melas, kada visur 
skelbiama, kad valdžia nesikiša į 
Bažnyčios reikalus, kad niekas 
nevaržo stoti į Kunigų seminari
ją-

Tai tik keli konkretūs faktai. 
Dauguma auklėtinių dėl grąsini- 
mų bijosi viešai pasisakyti apie 
tai, nes po kiekvieno varbavimo 
įbaugindavo niekam nepasakoti 
apie buvusį pokalbį, sakydami, 
jog tai turi būti paslaptyje.

Prašome Tarybinę Vyriausybę 
atsižvelgti į mūsų iškeltus faktus 
ir padaryti teigiamas išvadas:

1. Nutraukti jaunuolių, nori
nčių tapti kunigais, persekioji
mą.

2. Leisti dvasinei ir Seminari
jos vadovybei pačiai pasirinkti 
kandidatus į kunigystę ir nelimi
tuoti jų skaičius.

3. Įstojusius nešantažuoti, ne
gąsdinti, neverbuoti.

Pasirašę šiais metais įšventinti 
kunigai:

Vytautas Prajara 
Kazimieras Gražulis 
Jeronimas Petrikas 
Robertas Rumšas

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

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

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

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

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

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

MEM0RIALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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S, TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
Š&K — GAUSI PARODU SALE
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19 3 3 + l 31b

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 PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Po LB tarybos sesijos
Šį JAV LB tarybos sesija buvo 

bene viena iš dinamiškiausių. Iš 
galirrfų 69 atstovų su balsavimo 
teise dalyvavo 63. Taigi — visi 
tarybos nariai ir kiti, kurie pa
prastai su balsavimo teise daly
vauja Tarybos sesijose, pajuto 
šventą pareigą dalyvauti. Jie juk 
renkami ne propagandai, ne pa
radui, o darbui—atstovauti savo 
apylinkėm ir vadovauti Lietuvių 
Bendruomenei.

Šį Tarybos narių ir LB apygar
dų pirmininkų uolumą vertina
me ir sveikiname juos už jų vi
suomeniškumą. Tuo klausimu 
Darbininkas rašė bent porą kar
tų ir kėlė mintį — būtinai daly
vauti. Džiaugiasi ir mūsų laikraš
tis, jei ką paskatino ir paragino 
aktyviai įsijungti į Tarybos sesi
jos darbus.

į JAV LB Krašto Valdybos pir
mininko vietą buvo du kandida
tai. Buvo ir nemaža propagan
dos, reklamos, buvo ir kandidatų 
diskusijos sesijos posėdžiuose, 
panašiai kaip Amerikos prezi
dento rinkimuose.

Tai parodė, kad mes esame įsi
savinę demokratinę tvarką, kad 
sugebame apvaldyti savo 
polėkius ir sugebame įsijungti į 
viešą demokratiją. Tik tokia tvar
ka leidžia pasireikšti įvairiem vi
suomeniniam talentam ir skatina 
visuomeninę pažangą.

Tokių dalykų nėra Lietuvoje. 
Tai Vakarų demokratijos dovana 
ir išeivių Lietuvių Bendruome
nei.

Išrinko mūsų laikraščio reko
menduotą dr. Antaną Razmą. 
Tuo džiaugiamės ir jį sveikina
me. Tikime, kad jis neapvils. 
Laikai dabar pilni nerimo, ne
tikėtumo. Pastovi emigracinių 
organizacijų veikla dabar gali 
būti paliesta ir sukrėsta tų įvy
kių, kurie dedasi Lietuvoje, vie
ni mano, kad tai tik propaganda, 
kiti — kad tai tik laikina, o dar 

kitiems — kad bet koks pa
lengvėjimas yra vertas dėmesio, 
remtinas, nes tai palaiko lietuvių 
tautą ir ją stiprina.

Amerikos lietuviai turi ilga
metę praktiką santykiuose su 
kraštu, su Lietuva. Visada ją 
rėmė ir dabar rems. Nepraraski
me ir čia budrumo, būkime at
sargūs ir drauge turėkime kuo 
daugiau meilės tam broliui, ku
ris visom pastangom nori nu
mesti tą rūbą, “kurį užvilko sve
timi“. (Maironis).

Dr. A. Razma, įkurdamas Lie
tuvių Fondą ir jį ugdydamas, pa
rodė daug išradingumo ir suma
numo, įžvalgumo. Visas tas veik
los dorybes galės dabar kuo 
plačiausiai panaudoti, vadovau
damas šiais laikais Amerikos Lie
tuvių Bendruomenei.

Tegu jo sudarytas kabinetas 
būna dinamiškas, įžvalgus, dar
bštus. L. Bendruomenė trokšta 
ne žodžių, bet darbų, kurie ir 
kitus pakeltų ir pradžiugintų. 
Galite kasdien fotografuotis, pu- 
blikuotis laikraščiuose, o galite 
nieko nedaryti. Be visos tos 
tuščios reklamos galite būti 
brandūs darbininkai, lietuvybės 
kelių ir tiltų statytojai, kultūros 
augintojai.

Atėjimas į vadovaujantį postą 
duoda tik galimybę pasirodyti, 
kaip moki veikti, organizuoti. 
Prieš akis atsiveria darbų darbe
lių laukai. Pasirinkite geriausius 
talkininkus ir nuverskite pačius 
sunkiausius darbus. Kaip Lietu
voje sklinda šūkis — Atsinaujin
kime, taip ir čia — susiorgani
zuokime, nes “aušra naujos ga
dynės teka”. (Maironis).

Pasinaudokime Amerikos de
mokratijos pavyzdžiu. Prieš rin
kimus čia būna kur kas didesnės 
įtampos, kur kas aštriau pasisa
koma, nei mūsų spaudoje. Bet 
po rinkimų gyvenimas grįžta į 
normalias vėžes, į darbą.

Septintoje skautų tautinėje 
stovykloje šią vasarą iškilmingai 
paminėta Lietuvos skautijos 70 
metų sukaktis.

Tikrumoje ši sukaktis sueiną 
šį rudenį. Pirmoji mišri skautų 
skiltis buvo įkurta 1918 spalio 1 
Vilniuje. Tad verta nukeliauti į 
anuos laikus ir pasekti kelią, kaip 
visa tai atsitiko. Atverčiame Pe
tro Jurgėlos parašytą knygą "Lie
tuviškoji skautija”. Knyga išlei
sta 1975 m., spausdinta lietuvių 
pranciškonų spaustuvėje Brook- 
lyne.

Skautijos pradžia
Generolas Baden-Powell, 

skautijos įkūrėjas, 1907 surengė 
berniukams pirmą bandomąją 
stovcyklą, 1908 išleido knyga 
“Skautybė berniukams”. Šioje 
knygelėje nustatyti ir nusakyti 
skautijos principai, laipsniai ir 
1.1. Tai ir laikoma skautijos 
pradžia.

Pradžioje organizavosi tik 
skautai berniukai. Jau 1909 metų

Nepalieka jokių nuosėdų, kar
telio, nes tokia yra demokratinė 
tvarka, — reikia vienam laimėti, 
kitam pralaimėti ir paskui drau
ge dirbti lietuvybės labui.

Lietuviška vienybė kviečia vi
sus prie darbo, nes laikai ne
ramūs, nežinomi, nepaskaičiuo
jami. Iš kiekvieno reikalaujama 
kur kas daugiau, nei anksčiau.

Pasitikdami šią naują Lietuvių 
Bendruomenės vadovybę — pir
mininką, jo kabinetą ir Tarybos 
prezidiumą, baigiame Vinco Ku
dirkos žodžiais: “Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse!”

Paradas 7- itoje lietuvių skautų tautinėje stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus
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skautų parade dalyvavo ir 
skautės mergaitės. Tais pačiais 
1909 metais skautės įsikūrė Ka
nadoje.

Jau nuo 1909 metų skautai 
ima organizuotis įvairiuose pa
saulio kraštuose anapus Didžio
sios Britanijos Lenkai ir rusai 
skautai pradėjo veikti 1909, estai 
1912, latviai 1917. Tais pačiais 
1917 metais ima organizuotis ir 
lietuviai skautai už Lietuvos 
bent keliose Rusijos vietose.

Petro Jurgėlos kelias 
į s k auti ją

Petras Jurgėla, Lietuviškos 
skautijos įkūrėjas, gimė 1901 
rugsėjo 30 Jersey City, N.J. 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą su 
tėvais grįžo į Lietuvą ir pradėjo 
mokytis Vilniaus rusų gimnazijo
je.

Pirmasis pasaulinis karas kilo 
1914 liepos 28. Pradžioje rusai 
įsiveržė į Rytprūsius, bet jų puo
limas buvo sustabdytas, ir 1915 
metų vasarą vokiečiai užėmė 
Lietuvą.

Jurgėlų šeima gyveno prie 
Varėnos, Karo veiksmai šeimą 
išbloškė į Rusiją, apsigyveno Ta- 
gendrogo mieste prie Azovo 
jūros. Ten Petras Jurgėla įstojo 
į rusų gimnaziją.

Ten jauną moksleivį savo pa
triotizmu paveikė rusų armijos 
jaunesnysis leitenantas Jonas 
Šlepetys. Jis iš dešimties mok

sleivių sudarė dramos ratelį ir 
jam vadovavo. Moksleiviai vaidi
no Tagandroge ir Rostove. Savo 
vaidinimais kėlė žmonių patrio
tizmą, stiprino lietuvybę. Ten 
lietuviškas patriotines kalbas 
sakė ir kitas jaunesnysis leite
nantas Pranas Saladžius. visa tai 
jaunimą nuteikė aktyviai daly
vauti lietuviškoje veikloje.

Minėti karininkai po antrojo 
pasaulinio karo pateko į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Jonas 
Šlepetys gyveno Nevv Yorke ir 
čia plačiai reiškėsi savo visuome
nine veikla. Jonas Šlepetys mirė 
1981 lapkričio 15 Nevv Yorke. 
Pranas Salačius mirė 1965 liepos 
12 Rochestery, N.Y.

Petras Jurgėla 1915 spalio 18 
įstojo į lenkų skautų T. Kosciuš
kos draugovę. Čia jis giliau susi
pažino su skautybė, bet drauge 
suėjo į konfliktą, nes jį traktavo 
kaip lenką, ne kaip lietuvį. Jis 
įžodžio metu išėjo iš salės.

1916 gegužės 4 įstojo į rusų- 
ukrainiečių draugovę. Šioje 
draugovėje buvo pakeltas į pa- 
skautininkio ir skautininko 
laipsnį.

Voronežo gimnazijoje

Petras Jurgėla 1917 rugpjūčio 
mėn. įstojo į M. Yčo gimnaziją 
Voroneže. Tų metų rugsėjo 9 
buvo įkurta mišri draugovė. Iš 8 
mergaičių ir 9 berniukų buvo su
darytos dvi skiltys. Dėl kilusios

Petras Jurgėla, lietuviškos 
skautijos pirmūnas. Jis 1918 
spalio 1 Vilniuje suorganiza
vo pirmą lietuvių skautų vie
netą. Dabar Petras Jurgėla 
gyvena Uniondale, N.Y.

revoliucijos Petras metų gale 
grįžo į Taganrogą kur jau teko 
vadovauti atkurtai rusų-ukrai- 
niečių skautų draugovei. Prie tos 
draugovės įsteigė atskirą lietu
vių skautų-skaučių skiltį. Skiltis 
veikė neilgai, nes tų metų vasarą 
susidarė sąlygos grįžti į Lietuvą.

1918 metų rudenį Petrapily 
moksleivių skautų skiltį įkūrė 
kun. Vladas Mažonas ir ją globo
jo. 1918 Rovne buvo įsikūrusi 
kita lietuvių skautų skiltis, kuriai 
vadovavo Eduardas Petravičius.

Pirmojo didžiojo karo ir Rusi
jos revoliucijos metu už Lietu
vos ribų buvo įsikūrę pirmieji 4 
lietuvių skautijos vienetai, kurie 
turėjo apie 45 narius.

Skautija įsikuria Vilniuje
Petras Jurgėla 1918 rugsėjo 

mėnesį atsirado Vilniuje ir dail. 
Antano Žmuidzinavičiaus pade
damas įstojo į Vytauto gimnaziją, 
kurios direktoriumi buvo Myko
las Biržiška. Direktorius jau 
buvo girdėjęs apie pirmuosius

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu 
Ų APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS KIPRE 74
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Su
sirinkimo tėvai, atmesdami iko- 
noklazmą, pareiškė, kad paveik
slai turi būti laikomi pagarboje 
(o ne garbinami) ir įsakė, kad pa
veikslai būtų sugrąžinti į švento
ves. Beje II Nikėjos Susirinki
mas — VII visuotinis — yra pa
skutinis Susirinkimas, kurį ir Ro
mos Katalikų Bendrija ir Rytų 
Ortodoksija laiko ekumenišku.

Apaštalas Paulius 
pavaldus Barnabui

Salamis buvo Barnabo gim
tinė. Giminės ir pažįstami rinko
si jį sveikinti. Ir apaštalas Paulius 
buvo maloniai priimtas dėl Bar
nabo. Salamis tada buvo šaunus 
Kipro miestas. Graikai, fini
kiečiai ir judėjai turėjo jame nau- 
jasėdijas. Apaštalai tarp jų leido 
savaites, subatomis kreipdamie
si su Žinia apie Kristų sinagogo
se. Atrodo, kad judėjai Apaštalus 
priėmė su domėsiu, nes nesigir
di apie išpuolius prieš juos.

Barnabas reiškėsi kaip vado
vas. Skelbdami judėjams Žinią 
apie Kristų, jie laikė reikalingu 
dalyku sieti Kristų su judėjų me
sijinio laukimo išsipildymu. O 
mesijinis laukimas buvo judėjų 
tikėjimo šerdis. Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas nekėlė didelių sun
kumų judėjams - farizėjams. Sa
dukėjų Kipre, nebuvo.

Ilgainiui išryškės neišvengia
mai pagrindinė fariziejų proble
ma ryšium su Žinia apie Kristų: 
mesijinio laukimo išsipildymas 
Kristuje ir jo ryšys su Mozės įsta
tymu.

Sėkla buvo sėjama. Žmogui — 
judėjui ir pagoniui buvo apie ką 
pagalvoti. Mirtis savo neišven
giamu būtinumu pabrėžia jaudi
nantį žmogaus bejėgiškumą.
Žinia, kad Dievas Jeruzalėje 
prikėlė Jėzų Nazarietį apreiškė 
Dievo galybę žmogaus bejėgiš
kume, o tikėjimas Dievu, kuris 
prikėlė nukryžiuotąjį Kristų, 

vedė į amžiną gyvenimą po mir
ties per prisikėlimą.

Iš pajūrio j salos gilumę

Iš Salamis Apaštalai, derlingu 
Pedijo (Pedhieos) upės slėniu, 
pasiekė kalnus. Kadaise juose 
Erodas Didysis buvo išsinuo
mavęs iš imperatoriaus Augusto 
vario kasyklas. Jose ir dabar dir
bo iš Palestinos perkelti judėjai.

Apaštalai galėjo rasti užeigą 
pas savo tautiečius. Pinijus Se
nasis užsimena apie penkioliką 
judėjų telkinių Erodo Didžiojo 
kasyklose. Apaštalai galėjo 
užmegsti ryšį su tautiečiais suba- 
tos dieną sinagogose. Įdomu ar 
Apaštalai aplankė visas vietoves 
su judėjų telkiniais?

Pedijo slėniu atvažiavau į Sa
lamis - Famagusta iš Nikosijos. 
Mane stebino vaismedžių sodai: 
apelsinų, citrinų, figų, persikų, 
aprikosų miškeliai. Kur ne kur 
matėsi ir šilkmedžio sodeliai. Gi
das pastebėjo, kad šilkmedžiai 
nūdien tik vietą užima. Mat sin
tetinis šilkas pakeičia augalinį.

Pedijo slėnis tebėra derlingas. 
Kalnakasybos pramonė, be abe
jo, privertė žmones kilnotis vis 
į naujas gyvenvietes. Niekur 
neužtikau Apaštalų pėdsakų. 
Juos užnešė tūkstantmečių 
dulkės. Krikščionių atmintis 
apaštalų pėdsakų Padijo slėnyje 
neįamžino šventovėmis.

Ieškau apaštalo Pauliaus 
pėdsakų

Apaštalų darbų knyga apaša- 
talo Pauliaus veiklai Kipro saloje 
skiria tik devynias eilutes (žr. 
Apd. 13, 4-13). Salamis apy
linkėse apaštalas lieka už Barna
bo nugaros. Tik Pafos (Paphos) 
mieste. Kipro prokonsulo Sergi
jaus Pauliaus rėmuose, apaštalas 
perima vadovavimą. Nuo tada 
įsitemps visos jo jėgos, — Apaš
talas išgaus iš savęs viską, ką jis 
gali duoti, išryškės visa jo žmo
giškoji esmė, atsiskleis ne tik jo 
charakteris, bet ir idealų ir įsiti
kinimų vertė, — jie nebus pa
reiškiami (tai nėra sunku), bet 
įgyvendinami visų gyvenimui.

Važiuojame į centrinę Rojaus 
įstaigą prie vieškelio į Limasolį.

Kurionas. Efestolijaus vilos aslos mozaika. Žuvis ir Povas yra 
krikščioniški simboliai. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

Pradedu kelionę j Pafos

Po ilgokos vakaronės ant vieš
bučio stogo vakaro vėsoje neno
romis paklustu -žadintuvui. Jis 
kelia mane kelionei į Pafos. Veš 
Paradise — Rojaus turistinės pa
slaugos autobusas. Iš vakaro bu
vau įspėtas būti pasiruošusiam 
8:30 vai. ryto. Laukiu prie vieš
bučio durų. Jau devinta, o Ro
jaus autobuso vis dar nėra! Paga
liau apie 9:30 vai. pasirodo ke
turvietis trijų ratų automobilis. 
Vairuoja jauna mergina. “Ar esa
te iš 402-ojo kambario?” kreipia
si į mane. Pavardė jai, matyt, 
liežuvį laužo.

Ir čia nerimas. Autobusas vėluo
jasi. Pokalbis bevieliu telefonu 
skamba kaip šūkavimas. Punk
tualumas nėra kipriečių dorybė.

“Rojaus” autobusas erdvus, 
l>et nepilnas. Lengva rasti vietą 
prie lango. Tik bėda, kad langai 
labai murzini, — fotografuoti 
per stiklą neįmanoma. Aplamai, 
šis autobusas jau sulaukęs žilo 
amžiaus. Gidė gerai kalba angliš
kai. bet turi sunkumų su garsia
kalbiu. Praneša, kad šiandien 
važiuojame tik iki Kuriono (Kou- 
rion, arba Curium), o rytoj bus 
kelionė į Pafos. Tai tau, kur 
mano nežūva! Apaštalo pėdsakų 
Kipres neužtiksiu nei šiandien.

Gidės vardas lieka neaiškus. 
Šoferis save vadina Stavros — 
Kry žiaus vardu. Šoferis Kryžius!

Stavrovounl — 
Kryžiaus kalnas

Vieškelis nuo Lamakos į Li
masolį geras. Kone autostrada. 
Saugus. Vieškelio perdalą suda
ro oleandrų krūmai su raudonų 
ir geltonų žiedų gausa. Akimis 
seku gamtovaizdį. Po kaire 
pajūrio lyguma, o dešinėje auga 
kalvos. — žali slėniai su vos vos 
tekančiais upeliais veda į vakar 
lankytą Trodos kalnyną. Žemė 
visur dirbama.

(Bus daugiau)



NAUJĄ LEIDINĮ APIE ŽMOGAUS 
TEISIŲ PAŽEIDIMUS PASITINKANT

.. 1971 metų pabaigoje inž. Br. 
Nainys JAV LB Krašto valdybai 
pasiūlė pradėti leisti anglų kalba 
metraštinį leidinį, kuris doku
mentuotų sovietų žmogaus tei
sių pažeidimus okupuotoje Lie
tuvoje. Krašto valdyba pasiūly
mui pritarė. Politinių mokslų 
profesorius dr. Tomas Remeikis 
buvo pakviestas veikalą sureda
guoti, o mintį iškėlęs B. Nainys 
rūpintis technikiniais veikalo iš
leidimo reikalais. 1972 metų Va
sario 16-sios proga buvo išleistas 
kuklus 64 puslapių leidinys “Vio- 
lations of Human Rights in Lit- 
huania — a Report for 1971”.

Savo įsipareigojimą dokumen
tuoti žmogaus teisių pažeidimus 
JAV LB Krašto valdyba tebetęsia 
iki šių dienų. Su gausėjančia po
grindžio teikiama informacija, 
gausėjo ir puslapių skaičius leidi
niuose. Šiomis dienomis išspau
sdintas jau dvyliktas metraštinis 
leidinys. 1983 -1986 metų žmo
gaus teisių pažeidimus doku
mentuojantį veikalą redagavo 
Kanadoje gyvenanti jaunosios 
kartos istorikė dr. Rasa Mažei
kaitė.

Nors ir būdama viduramžio 
laikotarpio specialiste, JAV LB 
Krašto valdybos prašoma dr. 
Mažeikaitė ėmėsi nelengvo dar
bo gausius dokumentus surinkti, 
juos suklasifikuoti, jų patikimu
mą patikrinti, ne vieną išversti 
anglų kalbon, paruošti komenta
rus bei išnašas, medžiagą pagal 
reikalą sutraukti ir apibendrinti, 
kad kitataučiui leidinys ne tik 
būtų suprantamas, bet ir įdomus 
skaityti.

Dienos šviesą išvydęs veikalas 
šu iliustracijomis turi 400 su vi-

NAUJA
JAV LB VADOVYBĖ

Praėjusį savaitgalį Chicagoje 
vyko išrinktos tarybos pirmoji 
darbo sesija, kurios svarbiausias 
uždavinys buvo sudaryti tarybos 
prezidiumą ir išrinkti Krašto val
dybos pirmininką.

Į tarybos prezidiumą išrink
ta: pirmininkė Angelė Nelsienė, 
sekretorius Almis Kuolas, nariai 
Danguolė Navickienė, Algis 
Raulinaitis ir Romas Nelsas.

Krašto valdybos pirmininku 
išrinktas dr. Antanas Razma. Jis 
gavo 34 balsus, o oponentė In
grida Bublienė 27 balsus. Nauja
sis krašto valdybo pirmininkas 
tuoj sudarys savo kabinetą ir jį 
pristatys tarybai patvirtinti.

Sesija buvo labai sėkminga ir 
gausi, iš 69 galimų dalyvių daly
vavo 63. Buvo daug jaunimo.

Sveikiname naująjį krašto val
dybos pirmininką, kurį kaip tik 
ir indorsavo Darbininkas. Svei
kiname ir prezidiumą ir visiems 
linkime kuo sėkmingiau ir uoliau 
darbuotis lietuvybės labui. 
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lietuvių skautų vienetus Rusijo
je. Jis troško kad skautija įsikurtų 
ir Lietuvoje.

1918 metais spalio 1 Tėvynės 
Sargo redakcijoje įvyko ateiti
ninkų susirinkimas, kur Petras 
Jurgėla skaitė paskaitą apie skau- 
tiją. Po jo paskaitos dvi mer
gaitės ir 10 berniukų sudarė pir- 
rrtąją skiltį, kurios pirmoji sueiga 
įvyko tą patį vakarą.

Taigi — lietuviškoji skautija 
gimė 1918 spalio 1.

Skautų eilės sparčiai didėjo. 
1918 lapkričio 1 įvyko pirmoji 
Vilniaus lietuvių skautų ir 
skaučių draugovės sueiga. 
Gruodžio viduryje sudaryta 
skaučių Birutės draugovė ir

ršum puslapių. Dr. Mažeikaitės 
suaktualintas įvadas, liečiąs da
bartino “glasnost” ir “perestroi- 
kos” laikotarpį, ir Maskvos Hel
sinkio grupės narės Ludmillos 
Aleksejevos straipsnis “Lietuvos 
disidentinis judėjimas: jo istorija 
ir galimybės glasnost poveiky
je”, pačiam veikalui teikia mok
slinį autoritetą.

Veikalo medžiaga sugrupuota 
į atskirus skyrius: tautinė ir poli
tinė teisė, žodžio laisvė ir infor
macija, kultūrinė teisė, tikėjimo 
teisė, paneigimas teisės nepri
tarti, politinių kalinių laiškai, at
siminimai ir biografijos, Lietuva 
ir Chemobylio nelaimė, tarptau
tinių institucijų parama ginant 
žmogaus teises Lietuvoje ir 1.1. 
Turiniu veikalas įdomus ne tik 
mokslininkui ar politikui, bet ir 
kiekvienam žmogaus teisių

VARGONAI
Civilizuotame pasaulyje 

būtų nelengva surasti žmogų, 
kuris nebūtų girdėjęs vargonų 
muzikos. Vargonai yra muzikos 
instrumentas, kuris randamas 
beveik kiekvienuose maldos na
muose ir koncertų salėse. Rečiau 
privačiuose namuose.

Gal ne kiekvienas (išskyrus 
muzikus) žino, kad vargonai yra 
pats komplikuočiausias muzikos 
instrumentas, o taip pat ir pats 
nepatogiausias, nes dėl savo 
dydžio jų negalima kilnoti iš vie
nos vietos į kitą. Vargonai yra 
laikomi muzikos instrumentų 
karaliumi.

Vargonų prototipas buvo jau 
žinomas senovės graikų, 
maždaug 250 metų prieš Kri
staus gimimą. Tie “vargonai” 
buvo vadinami HIDRAULOS. Į 
juos orą pūsti buvo naudojama 
vandens jėga, panašiai kaip van
deninio malūno girnoms sukti.

Vargonų pagrindą sudaro dau
giau ar mažiau medinių ir meta
linių vamzdžių, vieno ar dau
giau manualų (klevitūrų), pedalų 
(kojomis groti manualas) suspau
sto oro dėžių arba daumplių jun
ginys.

Yra ir elektrinių vargonų, ku
riems vamzdžiai nėra reikalingi, 
Tokius vargonus apie 1937 me
tus buvo įsirengusi berods Šv. 
Antano bažnyčia Žaliakalnyje, 
Kaune.

Nelengva būtų surasti vargo
nus, kurie panašėtų vieni į kitus, 
jie skirasi savo dydžiu ir išvirši
ne, architektūrine išvaizda. Di
deliuose vargonuose randama iki 
keliasdešimties tūkstančių 
vamzdžių, nuo 0.5 colio iki 32 
pėdų ilgio ir būna iki septynių 
manualų su daugybe registrų ir 
jų kombinacijų. Registrų pagal
ba yra išgaunama garso spalva ir 
jo stiprumas.

Didžiausi pasaulyje vargonai 

skautų Vytauto draugovė. 1919 
pavasarį jau buvo 40 skaučių ir 
80 skautų, iš viso 120.

Tada buvo sukurti lietuviško
sios skautijos terminai. Čia daug 
padėjo lietuvių rašomosios kal
bos tėvas Jonas Jablonskis. Taip 
metai iš metų skautija augo, 
stiprėjo. Perjos eiles perėjo dau
gybė jaunimo, stiprinusio lietu
viškąjį gyvenimą.

Sveikiname sukakties proga 
patį skautijos įkūrėją pirmūną 
Petrą Jurgėlą, visus vyresniuo
sius skautus, visą skautiją ir jų 
vadus. Stiprėkite ir budėkite, 
kad lietuviškas jaunimas augtų 
stiprus, susipratęs ir ištikimas 
skautijos idėalams. (p.j.) 

pažeidimais besirūpinančiam 
asmeniui.

Veikalas išleistas 1,700 eg
zempliorių tiražu. Iš šio 
skaičiaus 1,150 egzempliorių 
leidėju nurodo JAV LB Krašto 
valdybą. Likę tiražo egzemplio
riai išleisti su D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos ir Australijos bei 
Kanados LB kraštų valdybų eti
ketėmis.

Veikalą planuojant paskleisti 
keturiuose pagrindiniuose an
gliškai kalbančiuose kraštuose, 
skirtingos etiketės naudojamos 
išgavimui didesnio dėmesio iš 
gyvenamo krašto politinių insti
tucijų. Per eilę metų įsitikinta, 
kad Anglijos parlamento narys 
kur kas didesni dėmesį skirs lei
diniui išleistam D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos, o ne, pa
vyzdžiui, JAV Lietuvių Ben
druomenės.

Veikalo paruošimą įgalino 
Lietuvių Fondo suteikta para
ma. Veikalo išleidimą finansavo 

Apreiškimo parapijos bažnyčia ir buvusios mokyklos pasta
tas, Brooklyne, N.Y. Nuotr. kun. A. Račkausko

maldos namuose yra Mįlitarją 
Academy, West Point, N. Y. 
Tuose vargonuose yra 18,000 
vamzdžių. Gi didžiausi vargonai 
ne maldos namuose yra įruošti 
Convention Hali, Atlantic City, 
N J. Jie turi net 33,112 
vamzdžių.

Įdomu pastebėti, kad kaip 
rašo išeivijoje išleistas liuksusi
nis latvių leidinys “LATVIJA”, 
jog didžiausi Pabaltyje vargonai 
yra Rygos katedroje, kuri kaip ir 
mūsiškė Vilniuje, yra paversta į 
muziejų. Tie vargonai turi 6883 
vamzdžius, nuo 4 cm iki 10 me
trų ilgio.

Vargonais grojimas yra skir
tingas nuo kitų klevitūrinių in
strumentų. Vargonais grojantis 
muzikas, tuo pačiu metu su vie
na ranka gali groti vienu manua
lu, o su kita — kitu, o taip pat 
ir kojomis su pedaliniu (kojiniu) 
manualu. Jis turi labai gerai 
žinoti technikinę vargonų 
sudėtį: registrus jų garso spal
vas ir įvairias kombinacijų gali
mybes.

Paskutiniu laiku statomuose 

SU JUODAIS KASPINAIS
ROCHESTERY

Rochesterio Jaunimo Sąjunga 
suruošė rugpjūčio 23 Juodojo 
Kaspino dienos demonstraciją 
Charles Carroll Plazoje, prie • 
Genesee upės, pačiame miesto 
centre. Dalyvavo paltiečiai, uk- * lyviams už solidarumą ir minėjo, 
rainiečiai ir lenkai. . kad ateityje nešiosime baltus ka-

Ukrainiečių kunigas, tėvas spinus, nes Sovietų imperija su- 
Ivan Kasczak, atidarė demon- \ byrės, 
straciją dvyliktą valandą su mal- '' 
da ir ukrainietis prof. Eugene 
Lylak trumpai paaiškino demon
stracijos prasmę. Prof. Lylak 
sakė, kad visi Sovietų okupuoti 
kraštai nori žinoti teisybę apie 
Stalino nusikaltimus. Vietinė

Dvi vietinės televikzijos sto
tys rodė demonstraciją per 6 va- 

I landos žinias, Democrat & 
Chronicle dienraštis aprašė, ir 
dvi radijo stotys turėjo pasi
kalbėjimą su Pauliumi Klimu, 

televizijos stotis perdavė tiesiai ' ^oc^€s^er*° Jaunimo Sąjungos
• " - - - - , Į pirmininku.

Didelė padėka visiem Roche
sterio Jaunimo Sąjungos nariams 
ir ypač Dainiui Vidmantui už jo 
nepaprastą pasiaukojimą organi
zuoti šią demonstraciją.

P.R.K.

pasikalbėjimą su prof. Lylak per 
12-tos valandos žinias.

Monroe County Legislator Ri- 
chard Dollinger buvo pagrindi
nis kalbėtojas. Nepaprastai svar
bu atsiminti šią Nacių-Sovietų

Vasario 16-sios proga per LB vi
suomenės skirtos aukos. Dr. R. 
Mažeikaitė ruošdama veikalą tal
kos sulaukė iš LIC darbuotojos 
Gintės Damušytės, JAV LB pa
reigūno Alg. Gečio, Gailės Sto
ne, prof. Vyt. Skuodžio ir Kan- 
doje jaunųjų veikėjų suorgani
zuoto “Infotinklo”.

Tik mažas procentas leidinio 
yra skiriamas platinimui. Leidi
niu nemokamai aprūpinama JAV 
Helsinkio komisija, JAV Kon
gresas, didžiųjų universitetų bi
bliotekos, žmogaus teisių insti
tucijos, kai kurie kitataučiai žur
nalistai, JAV LB Krašto valdyba 
300 egzempliorių minimo veika
lo padovanojo Lietuvos Diplo
matinei tarnybai. 50 egz. Lietu
vių Informacijos Centro įstai
goms ir t.t.

Džiaugiamės dr. R. Mažei
kaitės vertingu įnašu supažindi
nant laisvąjį pasaulį su okupanto 
juodais darbais. Viliamės, kad ji 
šioje srityje talkins ir ateityje.

Agč.

vargonuose yra įvedama kom
piuterinė sistema. Jos pagąlba, 
koncertuojantis vargonininkas 
net visą koncerto programą gali 
užsiprogramuoti. Tuomet kon
certo metu jam atpuola reikalas 
rūpintis registracija, koncen
truojantis tik į grojamąjį kūrinį.

Vargonai, kaip ir kiekvienas 
muzikos instrumentas, reikalin
gi nuolatinės priežiūros. Jiems 
neigiamos įtakos daro nevienoda 
temperatūra ir kasdieninis jų 
naudojimas (ypač bažnyčiose).

Šiuo metu-pagrindinis vargo
nų remontas yra atliekamas 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, Brooklyne, NY. Paskutiniu 
metu jie buvo pradėję gerokai 
“šlubuoti”. Būva susirūpinta jų 
remontu. Kaip apgailestavome, 
kada š.m. Verbų sekmadienį, 
šios parapijos bažnytinio choro 
ruošto religinio koncerto metu 
neišgirdome numatyto vargonų 
virtuozo muz. Jono Žuko dalinio 
vargonų rečitalio. Tas kaip tik ir 
įvyko dėl blogo vargonų stovio.

Šių vargonų pataisymas

sutartį, kalbėjo Dollinger, — 
reikia pripažinti, kad sovietai 
buvo Nacių sąjungininkai ir ne
buvo pabaltiečių išvaduotojai. 
Dollinger padėkojo visiems da-

BAIGĖ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

Havajų universitetą baigė Vija 
Audronė Marija Sehgal ir įsigijo 
daktaro laipsnį iš epidemiologi
jos.

Vija yra duktė Aldonos Vasai- 
tytės Sehgal ir rašytojo, moksli
ninko Kazio Almeno. Už mate
rialinę paramą, už moralinį nuo
latinį skatinimą ji yra dėkinga 
savo patėviui dr. Bolraj Sehgal.

Ji gimė Chicagoje, augo Le- 
monte lietuviškoje atmosferoje. 
Skaityti ir rašyti lietuviškai išmo
ko anksčiau nei angliškai. Tai 
buvo p. Abromaitienės rūsyje su 
kitais vaikais tuo metu, kai Le- 
monto lituanistinė mokykla 
buvo mažytė. Čia baigė 8 sky
rius. Buvo aktyvi skautė ir sek
madieniais važiuodavo Chicagon 
į skautiškas sueigas.

Tėvams persikėlus į Palo Alto, 
Calif., tuojau prisijungė prie 
“Vakarų vaikų” tautinių šokių 
grupės, vadovaujamos Danutės 
Janutienės. Čia ji ne tik pati 
šoko, bet ir kitus verbavo, ypač 
artėjant tautinių šokių šventėm, 
Ji taip pat 8 savaites studijavo 
lituanistiką Vilniaus universite
te, 1978 metų Lietuva ir Vilnius 
jai paliko didelį įspūdį.

Nuo vaikystės dienų svajojo 
būti gydytoja. Baigė Califomijos 
universitetą bakalauro laipsniu, 
studijavo zoologiją ir psichologi
ją. Magistro laipsnį gavo Michi- 
gano universiteto viešosios svei
katos mokykloje. Dabar įstojo į 
Miami, Fla. univesrsitetą, kur 
gaus medicinos daktaro laipsnį.

LEMONTAS ATSISVEIKINO SU VASARA

Rugsėjo 18, sekmadienį, Chi- 
cagos priemiestyje Lemonte 
įvyko tos apylinkės lietuvių suei
ga, lyg ir atsisveikinimas su vasa
ra. Dienos programa buvo 
pradėta mišiomis gražioje, me
niškoje bažnyčioje, kuri ank
sčiau priklausė seminarijai ir ku
rios nuosavybę neseniai perėmė 
lietuviai.

Pasigėrėtina buvo pirmą kartą 
ten atsilankusiam stebėti tuos 
porą šimtų suvažiavusių maldi
ninkų, taip aktyviai dalyvauja
nčių tos dienos iškilmėse ir visur 
atiduodant tinkamą pagarbą lie
tuvių kalba. Bažnyčioje kiekvie
na maldelė ir giesmė, evangelija 

užsitęs ilgesnį laiką ir kainuos 
32,000 dolerių.

Ateinančiais metais ši parapija 
rengiasi švęsti savo 75 metų su
kaktį. Reikia manyti, kad tuo 
metu vėl galėsime girdėti šiuos 
vargonus pilname jų skambėji
mo grožyje. p. palys
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Dr. Vija Sehgal graduacijos 
metu Havvajų universitete.

Nuo mažens Vija yra daug ke
liavusi po Europą ir po Indiją. 
1982 metų vasarą ji praleido 
indėnų rezervuare White River, 
Arizonoje. Pusantrų metų dirbo 
su kūdikiais Papau, New Gui- 
nea, gyvendama labai primity
viose sąlygose su vietiniais pa- 
puasais. Tad jai ir kilo noras, įsi
gijus daktaro laipsnį, tokioje vie
toje įsteigti sveikatos centrą ir 
jame dirbti.

Kai mes, žiūrėdami televiziją, 
dažnai pagalvojam, kad reikia 
vargšam padėti ir nieko nedaro
me, štai atsirado asmuo, kuris 
ruošiasi konkrečiai padėti varg
stančiam artimui. Ilgiausių metų 
Vijai. Genė Vasaitienė 

ir pamokslas, ir visi pranešimai 
buvo tik lietuviškai.

Žavėtinas buvo vaizdas antro
je mišių dalyje, kai tėvai atvedė 
ar atnešė apie 25 priešmokykli
nio amžiaus vaikus ir susodino 
prie galo altoriaus ant grindų. 
Ten jie sėdėjo kol mišių celeb 
rantas, kun. L. Zaremba, SJ, 
kiekvieną jų atskirai pasveikino.

Po mišių publika išsiskirstė 
būreliais prie sode sustatytų sta
lų ir vaišinosi šeimininkių pa
ruoštais užkandžiais. Pasi
kalbėjimuose dažnai prisiminta 
dabar einantieji pasitarimai su 
bažnytinės diecezijos vadovybe 
dėl oficialaus šios lietuvių misi
jos statuso. Jei su diecezija bus 
sėkmingai susitarta, tuomet lie
tuviams teks sudaryti galutinius 
planus ir, žinoma, sutelkti 
nemažai lėšų. Tikimasi, kad lie
tuvių vieningumas ir pasi
ryžimas įstengs nugalėti ir pačias 
sunkiausias kliūtis. B. J.

TOTAA.NO


RUDENS BALIUS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

New Yorko ateitininkai 
rugsėjo 24, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje surengė rudens balių. 
Tai buvo vienas iš gražiausių ir 
geriausiai suorganizuotų re
nginių.

Salė buvo rūpestingai ir 
skoningai papuošta. Ant 
meškerės nematomų siūlų buvo 
sukabintos žvaigždės, įvairių 
formų balti debesėliai ir jaunas 
lenktas mėnulis. Ant sienų buvo' 
pakabinta didelis dekoratyvus 
rudens vainikas, aplinkui įvairių 
spalvų lapai ir kitoki rudens 
papuošimai.

Ant kiekvieno stalo buvo 
didelės puokštės gėlių, kurių 
viduryje degė žvakelė. Stalai 
sudėti atokiau nuo scenos, kad 
liktų daugiau vietos šokti.

Valgiams stalai buvo sustatyti 
prie scenos. Tikriausiai tai buvo 
pirmas kartas, kai ant stalų buvo 
sudėta tiek daug įvairaus, 
gardžiai pagaminto maisto. Visi 
indai buvo apšildomi. Viso
kiausių mėsų, padažų, žu- 

Tuo buvo

ateinančių metų pavasarį 
pabaigti.

Po programos prasidėjo 
šokiai. Grojo brolių Kezių orkes
tras. Jie jau įsipilietino kaip 
geras pramoginis orkestras. Su 
trim sūnumis akordeonu grojo ir 
jų tėvas Romas Kezys.

Orkestro muzika pritaikyta 
visiems ir jaunimui, ir vyres-

vų, daržovių.
pademonstruota, kad maistą 
galima pagaminti gerai, skonin
gai ir puikiai jį patiekti. Buvo 
galima valgyti kiek kas norėjo, 
bent kelis kartus grįžti prie šv
ediško stalo.

Visiems susėdus už stalų, sen
draugių pirmininkas Juozas 
Rygelis pasveikino susirinkusius 
ir pakviestė Tėv. Leonardą An- 
driekų, OFM, sukalbėti maldą. 
Jis paskaitė poetišką ir spalvingą 
invokaciją.

Po to visi sujudo iš savo vietų. 
Kiekvienas turėjo maistą pats 
pasiimti ir pats atsinešti. Bet tai 
nesudrumstė geros vakaro 
nuotaikos.

Aktorės programa
Vakarienei einant į galą, buvo 

šio vakaro programa, kurią atliko 
jauna aktorė Rasa Lišauskaitė- 
Allan Kazlas. Pradžioje ji atliko 
du pantamimikos numerius. Pir
mas vaizdavo, kaip moteris, 
likusi namuose, džiauna išs
kalbtus baltinius, antras — kaip 
ji lygina su karštu lygintuvu. Į 
abu vaizdelius buvo įpinta 
muzikos.

Tada ji nuėjo persirengti, o 
scenoje pasirodė Tadas Klimas, 
gana sumaniai ir su humoru 
papasakojo, kas yra ruduo, kaip 
jį pasitinkame.

Į sceną grįžusi aktorė, dabar 
atliko Maironio baladę 
“Čičinskas”. Buvo padėti du 
choro laiptukai — 
paaukštinimai. Ant jų aktorė 
užlipdavo ir nulipdavo. Kiek
vieną baladės frazę palydėjo vai
dyba, taip ryškindama baladės 
turinį. Įvedė ir ilgesnes pauzas 
kur jai reikėjo, kartais ir baladės 
žodžius sukeitė, pakartojo.

Gale salės buvo pražektorius, 
kuris ją apšvietė ir taip sudarė 
kitoką efektą, nei kad būtų 
apšviesta scenos šviesa. Aktorė 
gražiai įspūdingai perdavė 
baladę. Ji kalba gražia lietuvių 
kalba, tarimas šiltas ir jaukus. 
Reikia tik džiaugtis, kad ji atėjo 
į lietuvišką sceną. Tikime, kad 
tai čia tik pradžia. Ji dar 
studijuoja režizūrą ir tikisi

CONNECTICUTE ATGAIVINTA
LITUANISTINĖ MOKYKLA

Po kelių metų pertraukos, 
New Britaino Šv. Andriejaus pa
rapijos patalpose spalio 8 darbą 
vėl pradeda lituanistinė mokyk
la. Keletą metų, išskyrus šen bei 
ten kiek veikusius privačia ini
ciatyva organizuotus lietuvių 
kalbos kursus, visoje CT valstijo
je lituanistinės mokyklos nebu
vo. Dabartinė LB CT apygardos 
valdyba, po ilgokai užtrukusių 
pastangų, suieškojo mokytojus, 
būrelį jaunimo (13) ir su maloniu 
New Britaino parapijos klebono 

niesiems. Jaunimo buvo 
nemažai, ir buvo tikrai gražu 
žiūrėti, kaip jie šoko polkas, — 
tiesiog skriste skrido per salę.

Baliaus rengimo darbuose 
bene daugiausia reiškėsi 
jaunimas. Balius buvo gerai 
suorganizuotas, ir liks visiems 
kaip gražus prisiminimas. Pub
likos buvo apie 200. Jie tikrai 
apsidžiaugė, kad tokiu renginiu 
pradėtas naujas šių metų 
sezonas, (p.j.) 

ŠILUVOS ŠVENTĖ PUTNAME
Pamaldumas į Mariją Šiluvoje 

prasideda jau nuo 1608 metų, 
kada Marija su Kūdikėiliu ranko
se pasirodė piemenėliams, ga
nantiems gyvulius. Ji buvo 
liūdna ir gailiai verkė, nes prieš 
80 metų, toje vietoje, kur dabar 
yra ganomi gyvuliai, kaip Ji pati 
pasakė, buvo garbinamas Jos 
mylimas sūnus. Toje vietoje bu
vusi pastatyta bažnyčia Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo var
du.

Po to Marijos pasirodymo, vie
no šimtamečio senelio tvirtini
mu, buvo prisiminta, kad čia tik
rai yra buvusi katalikų bažnyčia, 
kuri vėliau buvo protestantų 
išplėšta ir sunaikinta. Seneliui 
nurodant, buvo atrasta, žemėje 
užkasta geležinė skrynia, su tos 
buvusios bažnyčios dokumen
tais, stebuklingu Marijos paveik
slu ir bažnytiniais drabužiais.

Radus visus reikalingus nuo
savybės dokumentus, 1612 m. 
kan. J. Kazakevičius iškėlė pro
testantams teisme bylą už žemės 
ir bažnyčios užgrobimą, kuri 
1622 m. buvo išspręsta Vyriau-, 
šio Vilniaus Tribunolo katalikų 
naudai. Taip pat buvo priteista 
13,000 auksinių sumokėti katali
kams už padarytus nuostolius. 
Ūžtuos gautus pinigus, buvo pa
statyta maža medinė bažnyčia, 
paskelbtas Švč. Marijos apsireiš
kimas ant akmens ir atradimas 
geležinės skrynios užkastos 
žemėje.

Rastas stebuklingas Marijos 
paveikslas buvo pakabintas 
didžiajame bažnyčios altoriuje. 
Visa tai patraukė į Šiluvos Mari
jos šventovę daugybę žmonių 
taip, kad 1629 m. per Švč. Mari
jos gimimo šventę 11,000 katali
kų priėmė Švč. Sakramentą.

Pirmajai bažnyčiai sudegus, 
buvo pastatyta antra 1651 me
tais. O dabartinė bažnyčia buvo 
pastatyta 1760 m.

Taip pat apsireiškimo vietoje 
1912 m. buvo pastatyta maža ko
plytėlė, kuri vėliau buvo persta
tyta, gražiai išbaigta ir pašven
tinta 1924 rugsėjo 8.

Metų bėgyje, vis plačiau 
sklindant Marijos stebuklų gar
sui ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje, popiežius Pijus VI pri
pažino Šiluvos Marijos paveikslą 
esant stebuklingu, todėl leido jį 
apvainikuoti bei suteikė visuoti
nius atlaidus rugsėjo 8 d., Mari
jos gimimo dieną, ir leido juos 
švęsti visą oktavą. Tai buvo 1775 
rugpjūčio 15.

Nuo to laiko ir prasidėjo gar
sieji Šiluvos atlaidai Lietuvoje. 
Jie buvo švenčiami su didelėmis 
iškilmėmis, dalyvaujant mi
nioms žmonių iš visų Lietuvos 
kampelių. Tas gražus paprotys

yra tęsiamas tenai ir dabar. Nors 
šiuo metu, žmonės yra 
baudžiami, gąsdinami, grasina
mi ir trukdomi, kad tik nevyktų 
ir nedalyvautų Marijos garbei 
rengiamuose atlaiduose, tačiau 
žmonių nuo jų pasiryžimų niekas 
negali atitraukti ir sulaikyti.

Taip pat Šiluvos Marijos 
šventės yra ruošiamos ir švenčia
mos ir lietuvių išeivių, iš
simėčiusių po visą pasaulį. Ši 
šventė, su visu iškilmingumu, 
buvo švenčiama ir N.M. Pra- 
sidėjomo seselių vienuolyne 
Putname. Jos, kaip Marijos duk
ros, stengėsi savo Dangiškajai 
Motinai suruošti kuo gražiausią 
šventę, norėdamos tuo parodyti 
savo meilę Marijai ir pareikšti 
padėką už Jos nuolatinę globą.

Šiemet Marijos šventė įvyko 
rugsėjo 11. Pasitaikė gražus, 
saulėtas sekmadienis. Nuo pat 
ankstyvo ryto, pradėjo rinktis 
Marijos mylėtojai ir garbintojai. 
Pati šventė prasidėjo vaizdajuo
ste iš Šiluvos, kurią nufilmavo ir 
rodymui paruošė--dr, C. Masai- 
tis. Jo dėka matėme gražius Šilu
vos vaizdus. Pasijutome, lyg ir 
mes patys būtume tenai ir po _ Marijos, kur buvo sukalbėta 
daugelio nebuvimo metų vėl specialios dienos pritaikytos 

maldos ir sugiedota giesmė į Ši
luvos Mariją.

Pasibaigus procesijai. Su
kalbėjus maldas už Lietuvą ir jos 
kankinius, šventė buvo baigta. 
Tačiau, esant tokiam gražiam 
orui, žmonės nesiskirstė, bet 
vaikščiojo, kalbėjosi, dalinosi 
įspūdžiais ir nenorėjo taip greit 
palikti šią Marijos šventovę ir jos 
aplinką, kur taip nuoširdžiai visi 
buvo seselių priimti ir išlydėti.

Petronėlė Totoraitienė

lankytume gražiąją Šiluvos 
bažnyčią ir taip mums visiems 
atmintiną Marijos apsireiškimo 
koplyčią su akmeniu ant kurio 
pasirodė Marija.

Po vaizdajuostės parodymo 
prasidėjo iškilmingos mišios, se
selių koplyčia buvo pilnutėlė su
važiavusių žmonių. Mišias auko
jo Tėvas J. Bacevičius, OFM, su 
6 kunigais. Jis pasakė pamokslą, 
kuris buvo turiningas, aktualus 
ir labai nuoširdus.

Pasibaigus mišioms, pietūs 
vyko palaiminto arkivysk. Jurgio 
Matulaičio salėje. Apie 160 daly
vių susėdo prie gėlėmis papuoš
tų stalų bendriems pietums. Po 
pietų vėl grįžome į koplyčią, kur 
Tėvas J. Bacevičius kalbėjo apie 
Mariją: Jos reikšmę mums ir Jos 
galią pas Dievą nuolat užtariant 
mus. Pasibaigus konferencijai 
buvo iškilminga procesija, kuri 
prasidėjo lauke prie Šiluvos Ma
rijos stovylos. Procesijai ir 
rožančiui vadovavo kunigai, ku
riuos sekė seselės ir daug žmo
nių. Buvo nešamos vėliavos ir 
tarp rožančiaus paslapčių gieda
mos Marijos garbei giesmės. Be
kalbant rožinį buvo dar sustota 
prie 3 Marijos stovylų kelyje ir

kun. J. Rikteraičio sutikimu — 
tinkamas patalpas parapijoje. 
Mokytojauti sutiko Danutė Ba- 
nelienė iš New Haveno ir poetas 
Leonas Adamkevičiuš - Lėtas.

Spalio 8, šeštadienį, tėvai — 
globėjai prašomi atvežti vaikus 9 
vai. ryto. Mokiniai bus suskirsty
ti į grupeles pagal lietuvių kalbos 
mokėjimą ir amžių. Tuo pat laiku 
bus sudarytas mokinių tėvų ko
mitetas padėti mokyklos admini
stracijai.

LB CT apygardos valdyba

Rasa Razgaitienė, Americans for Due Process koordinatorė, 
Hot Springs, Arkansas, Tautos šventės minėjime rugsėjo 11 
skaitė pagrindinę paskaitą. Minėjimą rengė Hot Springs 
Lietuvių Bendruomenė. Iš k. Salomėja Jankauskienė, buvusi 
newyorkietė, R. Razgaitienės krikšto motina, Rasa Razgai
tienė ir LB apylinkės pirm. Ingaunis. V. Rnciūnas

Is visur
NY Liet. Jaunimo Sąjungos susirinkime. Kairėje kalba dr. 
Jolitas Gudaitytė, buvusi pirmininkė, dešinėje — dr. Danutė 
Saldaitytė, pirmininkavusi susirinkimui.

NEW YORKO JAUNIMO SĄJUNGOS 
PIRMAS RUDENS SUSIRINKIMAS

New Yorko Jaunimo Sąjungos 
pirmasis rudens susirinkimas 
įvyko rugsėjo 16, penktadienį, 
Kultūros Židinyje. Dalyvavo 25 
nariai. Susirinkimą pradėjo laiki
noji pirmininkė Astra Bilerienė, 
toliau susirinkimui pirmininkau
ti pakvietė dr. Danutę Saldai- 
tytę.

Dr. Jolita Gudaitytė, buvusi 
pirmininkė, apžvelgė praėjusių 
dviejų metų veiklą. Buvusi iždi
ninkė Indrė Biskytė pranešė 
apie iždo stovį ir pasidžiaugė fak
tu, kad New Yorko Liet. Jauni
mo Sąjunga per dvejus metus 
aukomis pašelpė eilę lietuviškų 
organizacijų. Advokatas Tadas 
Klimas trumpai nusakė Liet. 
Jaunimo Sąjungos istoriją ir or
ganizacijos struktūrą, jos organi- 

Jzacinius sanatykius su Lietuvių 
Bendruomene.

buvo vėl sugrįžta prie Šiluvos

PIRMOJI KREDITO KOOPERATYVŲ

KONFERENCIJA
Lietuvių kradito kooperatyvų 

sąjūdis Šiaurės Amerikoje su 
ketvirčiu bilijono dolerių akty
vo jau tapo stipri finansinė insti
tucija.

Šio kontinento lietuvių kredi
to unijų pradininkai, Kanados 
lietuviai jau turi keturis koopera
tyvus: Paramos ir Prisikėlimo 
parapijos kooperatyvus Toronte, 
Talką Hamiltone ir Litą Mon
trealyje. JAV-se veikia: Califor- 
nijos lietuvių kredito kooperaty
vas Santa Monicoje, Lietuvių 
kradito kooperatyvas Los Ange-

Lietuvių Informacijos Centro 
vedėja Gintė Damušytė aptarė 
naujausius įvykius Lietuvoje. Jai 
talkino Dainius Glinskis, papa
sakodamas apie persitvarkymo 
sąjūdžio gimimą. Šį sąjūdį 
pradėjo jaunimas, kuris veikia fi
losofijos ir dailininkų klubuose. 
Vilius Sruoginis papasakojo savo 
pergyvenimus iš Vilniaus, kaip 
ten streikavo Lietuvos Laisvės 
Lygos žmonės Gediminio ai
kštėje.

Pabaigoje Ritonė Ivaškaitė su
pažindino su senosios valdybos 
ir aktyviųjų narių padėtimi, va
dovavo diskusijoms apie sezono 
planus ir pabrėžė reikalą, kad 
reikia pasiskirstyti pareigomis.

Tuo tikslu šaukiamas kitas Jau
nimo Sąjungos susirinkimas. Jis 
bus spalio 7 Kultūros Židinyje. 
Pradžia 7:30 v. v. Jaunimas ir pri
jaučiantieji kviečiami atsilanky
ti.

Tadas Klimas

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos metinis susirinkimas ir 
pramijos įteikimas įvyks spalio 
23 Clevelande.

— Australijos lietuvių daini
ninkų “Svajonių aidai” koncertas 
Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyks spalio 23.

— “Nauji vardai — nauji bal
sai II” koncertas įvyks lapkričio 
20 Chicagos Jaunimo Centre. 
Rengia “Margutis”

les, Kasa Nevv Yorke su skyriais 
Chicagoje, Cicero, Hickory 
Hills, Detroite, St. Petersburg 
Beach ir VVaterbury, Taupa Bo
stone ir Taupa Clevelande. Tau
pos kooperatyvai, nors ir pasiva
dinę tuo pačiu vardu, yra sava
rankiškos institucijos.

Jau prieš kiek laiko buvo puo
selėjama mintis sukviesti lietu
vių kooperatyvų direktorių ir 
vedėjų konferenciją, kur galėtų 
būti aptarti ne tik glaudesnio 
bendradarbiavimo, finansinio 
stiprinimo bei bendrai naujų 
idėjų pasidalinimo klausimai,- 
bet ir pasisakyti dėl lietuviškos 
veiklos ir jos remiamo jaunimo 
įtraukimo į šį kooperatyvinį 
judėjimą ir kitomis aktualijomis.

Iniciatyvos ėmėsi Vytautas 
Staškus, Clevelando Taupos 
kooperatyvo iniciatorius ir di
rektorius. Clevelando Taupa yra 
jauniausias lietuvių kooperatyvų 
šeimos narys Amerikoje, bet jo 
aktyvai jau pasiekė šešis milijo
nus, įsigyta nuosavi namai ir na
rių skaičius vis auga.

Pirmoji šios rūšies konferenci
ja kviečiama Clevelande, spalio 
28 - 29 dienomis, penktadienį ir 
šeštadienį. Be oficialiųjų darbo 
posėdžių numatoma ir susi
pažinimo vakaronė su kviesti
niais svečiais. Kredito koopera
tyvams jau išsiuntinėti pakvieti
mai.

— Jonas Glemža, Lietuvos 
respublikos ir lietuvių išeivijos 
žymus veikėjas, “Labdaros” 
draugijos steigėjas ir ilgametis 
pirmininkas, mirė V. Vokietijoje 
rugsėjo 13. Velionis buvo gimęs 
1887 sausio 20. Palaidotas spalio 
7 Hūttenfeldo kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Zina ir 
anūkė Asta su Rūtele ir Ričardu.

— “Varpo” šimtmečio minėji
mas įvyks spalio 9, sekmadienį 
Toronto Lietuvių Namuose. Pa
skaitą skaitys dabartinis “Varpo” 
redaktorius A. Kučys. Meninę 
programą atliks solistai R. Stri
maitis, V. Verikaitis, pianistė L. 
Paulauskaitė-Kanovičienė ir 
kiti.

— Lietuvos Kankinių parapi
jos, Mississauga, Ont., prie To
ronto, metinė šventė įvyko 
rugsėjo 25. Parapija minėjo savo 
gyvavimo 60 metų ir Anapilyje 
10 metų sukaktis. Dalyvavo 
vysk. P. Baltakis, kuris suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą. Pc 
pamaldų vyko iškilminga vaka
rienė su menine programa.

— Sesuo Margarita ir sesuo 
Loreta iš Toronto atvyko į Le- 
mont, 111., ir apsigyveno pranciš- 

į kiečių vienuolyne. Jos Lemonto 
lituanistinėje mokykloje dėstys 
istoriją ir religiją,, taip pat padęs 
lietuvių misiją steigiant Andreas 
buvusioje seminarijoje.

— LB Hartfordo apylinkė 
rengia metinį rudens balių spalio 
15, šeštadienį, 7 vai. vak. Ukrai
niečių namų salėje, 961 Wether- 
field Avė., Hartforde. Programą 

I atliks estradinė dainininkė Vio- 
I lėta Rakauskaitė-ŠtromienA.

Auka 10 dol., studentams iki 18 
I m. — 5 dol. bilietus ir stalus įįt- 
I Įima užsisakyti pas Reginą Stan- 

kaitytę 203 563 - 4266 arba Ziną 
| Dresliūtę 203 236 - 3501.

— Vyt. Abraitis, Amerikos 
I Lietuvių Tautinės Sąjungos 
I garbės narys, kalbės spalio 23, 
I sekmadienį, 3 vai. popiet Chica- 
I gos Lietuvių Tautiniuose Na- 
I muose rengiamame visuomenės 
I supažindinime su neseniai iš 
I spaudos išėjusią knyga “Lietu- 
| viai tautininkai — komunistų 
| kankiniai”. Akademiją ruošia 
I ALT sąjunga.

— Vinco Krėvės literatūrinė 
premija už 1986 ir 1987 metus 
bus įteiktą šį rudenį, greičiausiai 
apie lapkričio 5 Montrealyje. 
Premijos mecenatas yra Kana
dos Lietuvių Fondas. Vertinimo 
komisija: dr. Henrikas Nagys, 
Arūnas Staškevičius, dr. Ilona 
Maziliauskienė, dr. Jūratė Tan- 
per ir Andrius Valevičius.

—Elektroninio Importo Ben
drovė ieško lietuvio, kuris dirb
tų arba turėtų bent kokį kontaktą 
elektroninių gaminių srityje. 
Perkame elektroninių gaminių 
prekes ir norime surasti tos sri
ties agentą. — Australian Avia- 
tion Electronics, 752 Hamton 
St., Melboume 3187, Australia. 
Telef. 03592-6344. Telex: 03592- 
3012.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: F. Evanauskas, New Brun- 
swick. N.J., I. Muliolis, May- 
field Hts., Ohio, Austėja, New 
York City. Sveikiname naujus 
skaitytojuas ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol.



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adal

bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimu 
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, 
j 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
glų kalba. Metinė prenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei
diniai: — A Radiance in the Gu- 
lag, 6 dol. — N. Sadūnaitės. 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Pichel, 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- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir į Druskininkus.

ĮDOMŪS LEIDINIAI

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

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

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

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 HighlandBlvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

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

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome j£ 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 $....•

INTERNATIONAL 
•I INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
■» v

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 z 

77 O AK STREET 
NEWT0N, MA 02164 

617 965 - 8080

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

J. Kaributo — Kelionė aplink 
pasaulį, 4 dol.

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauliničio, Kelias į sostą. 
10 dol.

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

A. Budreckio, DLK Algirdas.
16 dol.

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

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

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

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
296-4130

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

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

G.T. INTERNATIONAL iDėkoja visiems klijentams prisidėjusiems prie sėkmingo 
1988 metų kelionių J 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 PASAULI, KREIPKITĖS Į G.T.!

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

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

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

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

BnnK-Bv-mniL 

Postage pairi both uiaųs 
fusv, conuenientpriuote, sofe,Jn»i •» 
Thūts mint BRAHinG BV4HRILB 
Gretai, prieinam*!, privačiai, uuglai, nemoka
mai. Tai taupyme* paktu 3o. Boston Savlnga

Bank būdu. Ar |um* reikta pinigu* padėti Į ban- 
7 k* ar juo* atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
/ kuriuo laiku. Jūrų »tunte gavga, banke* tuc| • 

tr,ukla •um4 I «4«taltą. Prlaldeda Ir už'ifc Ir ' 
”>aa,kadjūaųpinigai

Z ; proc*rMu*' -=/t 
' leidžiamų* (statymų. J

jJF Dei lengvo taupymo bQ- .» 

do per paltų skambinkit Mr. 
Donahua 2M-2500

arti* rašykit paduotai* adr«Ml*.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šeštomis 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.

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

f \ Lietuviškas VISA korteles
t IZ’ AŽm* I Pinigines perlaidas
i ILfVSrI J Čekių sąskaitas
\ į/' J Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas
įvairius taupymo certifikatus

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

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

jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



NEW YORKE
Čiurlionio ansambliokank- 

lių sekstetas, vadovaujamas mu
zikės Onos Mikulskienės, atvyk
sta j New Yorką ir spalio 16, sek
madienį, koncertuos Kultūros 
Židiny. Tuo metu bus paminėta 
lietuvių katalikių moterų organi
zuotos veiklos 80 metų sukaktis. 
Minėjimą ir koncertu rengia Pa
saulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų Sąjungos valdyba ir 
N.Y. Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija. Po visos minėjimo 
programos ir koncerto bus 
vaišės, pabendravimas ir loteri
ja.

SVEČIAI IŠ OK. LIETUVOS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Rugsiėjo 27, antradienis, 
buvo tikrai istorinė diena, nes 
trys svečiai iš okupuotos Lietu
vos lankėsi Kultūros Židinyje ir 
čia kalbėjo. skaitė savo 
eilėraščius, atsakinėjo į publikos 
klausimus. Tie stečiai buvo: 
poetas Sigitas Gėda, prof. Česlo
vas Kudaba ir dramos aktorius 
Regimantas Adomaitis. Jie daug 
kur svečiavosi ir kalbėjo 
žmonėm apie persitvarkymo 
sąjūdį Lietuvoje.

Žmonių atsilankė apie 300. 
Tai buvo darbo dienos vakaras,

A. A.
MARIJONUI PŪKELIUI

mirus, dukrą Danutę Lauklenę ir šeimą nuoiširdžiai 
užjaučiame.

Kristina ir Rimas, 
Leonilda ir Juozas 
Giedraičiai

Buv. Pienocentro Pirmininkui
JONUI GLEMŽAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Ziną, anūkę 
Astą su Rūtele Ir Ričardėliu. Ir mes visi jungiamės 
tame liūdesyje.

Elena ir Kazys Šeštokas su
> sūnumis Viktoru ir Ramučiu

ir jų šeimomis.

A. A.
ANDRIEJUI BRUŽĖNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Magdaleną ir 
sūnus Joną, Leonardą ir Liną su Jų šeimomis.

Kazimieras ir Kastytis Jankūnai

A. A.
ZINAIDAI DAUGVILIENEI

mirus, dukrą Ireną ir visą šeimą giliai užjaučia Ir kartu 
liūdi.

D. ir L. Siemaškos
Gražina ir Saulius

A. A. 
JUOZUI SABALIAUSKUI

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

Valė ir Jonas Zuhavičiai 
Liucija ir Vladas Adomavičiai 
Marija Balčiūnienė 
Onutė ir Vytautas Baltučiai

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

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

o žmones sutraukė nauji įvykiai 
ir tų įvykių dalyviai, atvykę čia 
į Ameriką. Tą litaratūros vaka
ronę ir pokalbius su svečiais 
rengė New Yorko Lietuvių Ben
druomenės apygados valdyba. 
Apie ką buvo kalbėta ir kaip 
kalbėta, parašysime kitą kartą. 
Sigitas Gėda dar pasiliko Ameri
koje porai savaičių. Dalyvavo 
Branduolio vakaronėje Aušros 
Vartų parapijoje ir paskui dar ke
liavo j Bostoną, Washingtoną. Gi 
prof. Č. Kudaba ir aktorius R. 
Adomaitis išvyko rugsėjo 30.

Brolių Kezių orkestras šį se
zoną turi gana aktyvią programą. 
Rugsėjo 17 jie grojo Debby 
Didžbalytės—Vyto Pileikos ve
stuvėse Jamesburg, N. J. 
Rugsėjo 24 — ateitininkų baliuje 
Kultūros Židinyje, Brooklyne. 
Spalio 1 — Lietuvių Klubo ba
liuje Providence, R. I. Spalio 8
— Ginos Vebeliūnaitės ir Step-' 
hen Diao vestuvėse, Latting- 
town, N.Y. Spalio 15—jaunimo 
baliuje Bostone. Spalio 16 — 
Rimo Bitėno ir Dalios Kava
liūnaitės vestuvėse Stratford, 
Ct. Lapkričio 5 — Laisvės Žibu
rio radijo baliuje. Lapkričio 26
— “Vytis” sporto klubo baliuje, 
Toronto, Kanadoje.

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

Apreiškimo parapijos vargo
nai už dviejų savaičių bus pa
grindinai atremontuoti. Remon
to išlaidoms padengti renkamos 
specialios aukos. Kol remonto 
darbai vyksta, choras sekmadie
niais gieda apačioje, dešiniosios 
navos sgale, prie durų, ten yra 
padėti ir maži elektriniai var
gonėliai, kuriais groja vargoni
ninkas Viktoras Ralys.

Dail. Česlovas ir Veronika Ja- 
nušai a. a. Antano Kairio atmini
mui Kultūros Židiniui paaukojo 
40 dol. Kultūros Židinio admini
stracija už auką dėkoja.

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

Jei norite greit parduoti ar 
pirkti nuosavybę investavimui, 
atostogoms ar nuolatiniam apsi
gyvenimui Lake VVorth, Palm, 
Beach, Juno Beach ar Jupiter- 
Teąuesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust Pro- 
perties Ine., Algis Petrulis. Tel. 
407-622-5000 arba vakarais 407- 
747-5946.

Lietuviškas vėliavas galima 
įsigyti už labai prieinamą kainą. 
Galime padaryti įvairaus dydžio, 
greitu laiku ir didesnį skaičių: 
The Flag Center, Flags for all 
occasions. John A. Ambrose, 854 
Beesgvvood Dr., Landsdale, Pa. 
19446. Tel. 215 855 - 7788.

PRALEISKITE ŠVENTES 
LIETUVOJE

Praleiskite Kalėdų šventes ir 
'sutikite Naujus Metus Lietuvo
je. Organizuojama grupė, kuri 
išvyksta gruodžio 21 ir grįžta 
sausio 3. Kaina 1575 dol. 
Kalėdas galėsite praleisti pas 
savo gimines, kur jie bebūtų, o 
Naujus Metus sutikti Lietuvos 
viešbutyje Vilniuje. Suintere
suok t rasom kreiptis į Vito Ge
rulaičio vadovaujamą kelionių 
agentūrą, telefonas 718 847 - 
5522, adresas: 94 - 10 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

NORWOOD, MASS.'
Lietuvos vyčių istorija

Klebonas kun. V. Valkavičius, 
dirbęs 6 metus, parašė Lietuvos 
vyčių istoriją — Lithuanian Fra- 
temalism, 75 Years of U. S. 
Knights of Lithuania”.

Knyga turi 322 puslapius. Lie
tuvišką knygos santrauką pa
ruošė Algirdas Budreckis. Kie
tais viršeliais — 35 dol., minkš
tais — 20 dol. gaunama Darbi
ninko administracijoje. 341 
Highland Blvd. Brooklyn. N.Y. 
11207.

Abiejų knygų viršelius nu
piešė parapietis Julius Špake- 
vičius, dailininkas grafikas.

Ekumeninės vestuvės
Rugsėjo 4 Šv. Jurgio parapijos 

fundatorių salėje įvyko indų 
Brahmino luomo vestuvės ir ve
stuvių puota. Pamaldos tęsėsi 3 
vai. Daugiausia jie kalbėjo 
sanskrito kalba. Buvo pakviestas

SVEČLAS APREIŠKIMO 
SALĖJE

Apreiškimo parapijos komite
tas, pasinaudodamas dr. Algirdo 
Statkevičiaus apsilankymu Nevv 
Yorke, spalio 2, sekmadienį, pa
sikvietė į -savo mokyklos salę, 
kad jis pakalbėtu apie Lietuvą, 
kojai laukti naujų persitvarkymų 
metu.

Tai buvo tuoj po sumos, 12:30 
v. į mokyklos salę susirinko apie 
60 žmonių.

Parapijos komiteto pirminin
kas Alfonsas Samušis supažindi
no su svečiu, kuris šį pavasarį 
atvyko iš Lietuvos, pradžioje su
stojo Floridoje, o dabar apsigy
veno Chicagoje.

Apie naująjį svečią dar kalbėjo 
ir Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis.

Dr. Algirdas Statkevičius 
kalbėjo apie ateities viltis, apie 
savo pergyvenimus sovietiniuo
se lageriuose. Labiausiai akcen
tavo moralę, kuri yra pagrindas 
viskam. Savo kalboje mintinai 
padeklamavo nemažai poezijos.

Po visų kalbų buvo vaišės, ku
rias surengė Moterų Sąjungos 29 
kuopa, vaišėm vadovavo E. Ke- 
zienė su savo šeimininkėm. Vi
skas užsitęsė apie tris valandas.

Svečias dr. Algirdas Statke
vičius buvo sustojęs pas Pranutę 
ir Petrą Ąžuolus.

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.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
rugsėjo 24 sėkmingai koncertas o 
Nevv Britan, Conn. Dainavo 
daugiausiai patriotines dainas, 
atliko dainų montažą — Prie 
laužo. Taip pat dainavo ir solistė 
Rasa Bobelytė - Brittain. Kon
certas gerai pasisekė, atsilankė 
daug publikos. Choristai pasi
linksminę grįžo tik po vidurna
kčio. Dabar choro repeticijų kurį 
laiką nebus, nes šiuo metu choro 
vadovas Viktoras Ralys yra labai 
užsiėmęs savo studijų darbais.

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.

Apreiškimo parapija ateina
nčiais metais minės savo gyvavi
mo 75 metų sukaktį. Ta proga 
leidžiamas didesnis leidinys, ku
ris pavaizduos parapijos praeitį.

parapijos klelnmas palaimint) 
jaunavedžius ir žodį tarti. Jis 
perskaitė Vatikano vieno doku
mento ištrauką, kur kalbama 
apie ryšius su nekrikščionimis. 
Prisimindamas sanskrito kalbos 
ryšį su lietuvių kalba, jis taip pat 
ir lietuviškai pasimeldė.

Pokalbis per radiją

Sv. Jurgio lietuvių parapijos
klebonas kun. V. Valkavičius 
“Opus” radijo programoje 
kalbės apie tautiškumą ir lietu
vius. Programa bus girdim ,a 
spalio 2 ir 9 — WRKO 6.80 AM 
bangomis 5:05 vai. ryto. Ši radijo 
stotis yra viena iš stipriausių ra
dijo stočTų Bostone. Programa 
“Opus” pasiekia per 250.(XX) 
klausytojų.

Kun. V’. Valkavičius rugsėjo
29 švenčia savo kunigystės 35 
metų sukaktį.

A. K. V.

LaisVės Varpo koncerto programos dalyviai. Iš k. solistas 
Benediktas Povilavičius, solistė Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė ir pianistą dr. Saulius Cibas.

Inž. Edmundo Cibo 
laidotuvės

Rugsėjo 10 miręs inž. Edmun
das Cibas buvo palaidotas 
rugsėjo 13 seselių kapinėse Put
liam. CT. Buvo pašarvotas J. Ca- 
spero laidojimo namuose. Atsi
sveikinime su velioniu rašytojas 
Stasys Santvarkas apibūdino jo 
nileitą kelią, visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą, atsisveikinimo 
kalbas pasakė ALIAS Bostono 
skyriaus vardu pirmininkė Rėdą 
Veitaitė, LB Bostono apylinkės 
vardu Stasys Goštautas, S LA 
vardu Aleksandras Chaplikas, 
So. Bostono Lietuvių piliečių 
draugijos vardu Algis Skabeikis, 
ALTo Bostono skyriaus vardu 
Gintaras Čepas, Tautinės Sąjun
gos Bostono skyrdiaus vardu pir
mininkas Juozas Rentelis, atsto
vavęs taip pat Tautinės Sąjungos 
centro valdybai. Vilties draugijai 
it Dirvos redakcijai.

Vietoj gėlių lankytojai suauko
jo: Religinei Šalpai 700dol., Lie
tuvių Fondui 510, Tautos Fon
dui 5(X) dol. Iš viso — 1,710.

Tautos šventės minėjimas
Tautos šventės minėjimas su

rengtas rugsėjo 10 So. Bostono 
Liet. Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėse. Rengė LB apy
linkės valdyba. Paskaitą skaitė 
Viktoras Nakas, Lietuvių Infor- 
maojos Centro direktorius Wa- 
sbingtone. Jis kalbėjo gražia lie-

8-TOSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTĖ

Vaizdajuostė apie 8-tąją tauti
nių šokių šventę bus greitu laiku 
padaryta. Ši vaizdajuostė bus 
vienos valandos ir 45 minučių il
gumo, kuri kainuos 50 dolerių ir 
plius persiuntimo išlaidos. Bus 
galima gauti dviejų rūšių: 
BETA ir VHS. Norį įsigyti šią 
8-tosios tautinių šokių šventės 
vaizdajuostę, prašomi siųsti 
užsakymus, pažymint rūšį šiuo 
adresu: Šventės Video — c/o J. 
Pleinys, 84 Balsam Avė., S., Ha- 
milton,Ont L8M 3B3 Canada.

Šiuo metu prašoma siųsti tik 
vaizdajuosčių užsakymus. Gavus 
užsakymą bus pranešta kiek kai
nuos su persiuntimu . Pasiuntus 
pinigus, bus pasiųsta vaizda
juostė. Siųskite kuo greičiau 
užsakymus. Jeigu kas neaišku, 
prašoma skambinti J. Pleiniui 
telefonu 1 -416 549 - 5372 ir bus 
suteiktos visos informacijos. — 
J- P

NAUJAUSIA KNYGA
Jau išėjo iš spaudos Petro Kli

mo “Dienoraštį^”, apimąs 1915 
- 1919 metus. Redagavo Ž. Mi
kšys. Leidinys turi daugiau kaip 
4.50 psl., įrištas į kietus viršelius. 
Kaina 20 dol.

Taip pat dar gaunama Petro 
Klimo knyga “Iš mano atsimini
mų”. Su kietais viršeliais 12 dol.

Persiuntimui už kiekvieną 
knygą pridedama po 1.50 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyun, N.Y. 11207.

tuvių kalba, įtikinajnčiai ir pa
trauklias, įdomiai iškėlė dabarti
nių įvykių Lietuvoje prasmę, pa
siektus laimėjimus ir artimiau
sius uždavinius ir ką mes galime 
jiems padėti.

Po jo kalbos ir po atsakymo į 
įvairius klausimus, parodyta vai
zdajuostė iš liepos 9 demonstra
cijų Vingio parke Vilniuje ir 
rugpjūčio 23 demonstracijos Bo
stone.

Gaila, kad žmonių atsilankė 
mažokai, ypač pasigesta jauni
mo.

S LA 43-oji kuopa
Didžiausia S LA kuopa Bosto

ne „yra 43-ji kuopa. Ligšioliniam 
jos finansų sekretoriui Algiui 
Šmidtui dėl ligos pasitraukus, jo 
pareigos pavestos Astai Karosie- 
nei. Ji priima ir tvarko kuopos 
narių mokesčius Taupoje, 368 
W. Broadvvay, So. Bostone, 
telef. 269 - 1450.

Ignalina televizijoje

Televizijos 27-tame kanale 
vietos lenkai turi suorganizavę 
savo programą, kuri kas kelintą 
šeštadienį rodoma nuo 8 iki 9 
v r. Rugsėjo 17 toje programoje 
buvo kalbama ir apie Ignalinos 
atominės elektros jėgainę oku
puotoje Lietuvoje, Tuo reikalu 
angliškai kalbėjo Dalia Ščiu
kaitė, nurodydama tos jėgainės 
grėsmę, lietuvių reikalavimą ją 
sustabdyti.

Dailės paroda
Evos Vanagaitytės-Janu- 

kienės iš Dorchesterio dailės 
darbų paroda vyksta nuo spalio 
11 iki spalio 23 Public Library 
patalpose Cambridge. Paroda 
lankoma bibliotekos darbo die
nomis.

LB apygardos suvažiavimas
Rugsėjo 25 So. Bostono Liet, 

piliečių draugijos patalpose 
įvyko LB Bostono apygardos su
važiavimas. Išklausyta veiklos 
apyskaitą, aptarta ateities veikla, 
išrinkta naują valdybą. Iki šiol 
pirmininku buvo Česlovas 
Mickūnas. Jam pasitraukus, 
nauju pirmininku išrinktas Ignas 
Budrys. Kiti valdybos nariai liko 
tie patys: Augė Rastonienė, Al
dona Kairienė, Česlovas 
Mickūnas ir Jonas Vasys. Palikta 
teisė jiems pasiskirstyti pareigo
mis.

Prie LB Bostono apygardos 
priklauso: Bostono, Brocktono, 
VVorcesterio, Cape Gode ir 
Provcidence, R. I., apylinkės, 
taip pat ir Kennebunkporto 
seniūnija.

Laisvės Varpo koncertas

Laisvės Varpo rudens koncer
tas buvo rugsėjo 25 So. Bostono 
Liet. Piliečių draugijos didžiojo
je salėje, kuri buvo pilnutėlė. 
Programą atliko solistė Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė iš Chi
cagos ir vietiniai — solistas Be
nediktas Povilavičius ir pianistas 
dr. Saulius Cibas. Visi trys meni
ninkai buvo labai šiltai sutikti.

Koncerte dalyvavo gana daug 
svečių iš okupuotos Lietuvos, at
vykusių savo giminių aplankyti.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
spalio 8 ir 9, šeštadienį ir sekma
dienį, dail. Juozo Bagdono akva
relių paroda mažojoje salėje; 
sekmadienį didžiojoje salėje — 
Australijos jaunimo kvarteto 
“Svajonių aidai” koncertas.

Dr. Algirdas Statkevičius, 
Lietuvos Laisvės Lygos atstovas, 
neseniai emigravęs į Ameriką, 
rugsėjo 30 lankėsi Darbininko 
redakcijoje. Jį palydėjo Gintė 
Damušytė, Lietuvių Informaci
jos Centro direktorė.

Dail. Juozo Bagdono akvare
lių paroda rengiama Kultūros 
Židinio mažojoje salėje spalio 8 
ir 9 dienomis. Rengia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas. 
Šeštadienį parodą galima lankyli 
nuo 12 vai. iki 9 v.v., sekmadienį 
nuo 12 vai. iki 5 vai. Parodos 
atidarymas bus šeštadienį 7 v. v. 
Parodai dailininkas rūpestingai 
atrinko savo akvareles, jas tvar
kingai įrėmino. bus išstatyta apie 
40 akvarelių ir keletas kolažų. 
Visi kviečiami į parodą atsilanky
ti ir susipažinti su dailininko 
meno pasauliu.

"Dailininko Juozo "Bagdono

Akvarelės, SKo lažai

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: šeštadienį 7 v.v.
Po atidarymo — kavutė

Įeinant aukojama Paroda bus filmuojama

Rengia ir visus atsilankyti maloniai kviečia

LIET. MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS

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

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, yra išvykęs į Europą. Spa
lio 1-7 bus Romoje, dalyvaus 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
suvažiavime ir arkivysk. Au
driaus Bačkio konsekracijos iš
kilmėse. Spalio 7-26 lankys Vo
kietijos lietuvius, Vasario 16 
gimnaziją ir aptars sielovados 
reikalus su lietuviais kunigais ir 
Vokietijos vyskupatu. Į New 
Yorką grįžta spalio 26. Spalio 29 
-31 lankys Racine, Wisc. lietu
vius.

A. Maceikos vardo biblioteka 
Kultūros Židinyje šį šeštadienį 
bus atidaryta nuo 10 vai. iki 12 
vai.

Juozo Audėno metinės mišios 
bus aukojamos lietuvių pranciš
konų koplyčioje spalio 10 d. 7
vai. ryto. Pažįstami ir draugai 
prašomi velionį prisiminti savo 
maldose.

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

Tautodailės paroda bus spalio 
29 - 30 Kultūros Židinyje. Ją ren
gia Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyrius. Parodoje 
dalyvauja Saulė Šatienė iš Provi- 
dence, R. I., ir išstatys savo su
kurtas lėles. Ji tų lėlių yra 
sukūrusi ištisus ciklus, kurie ir 
bus parodoje pavaizduoti.

“Svajonių aidai” — tuo vardu 
pasivadinęs kvartetas iš Mel- 
boumo keliauja per Pietų ir 
Siaurės Ameriką ir Europą. Spa
lio 9 šis jaunimo kvartetas kon- 
certmoja Kultūros Židinyje. 
Koncerto pradžia 2 vai. popiet. 
Rengia jaunimo kongresui remti 
komitetas, kuriam vadovauja 
Roma Kezys. Taip pat prieš kon
certą bus galima gauti kugelio ir. 
cepelino pietus, kuriuos gamina 
Eugenija Kezienė.

New Yorko žinių dar yra 5 ir 
7 puslapiuose.

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

HOUSE FOR SALE
•Richmond Hill North, near Holy 
Child church, 1 family detached 
kome, 4 bedrooms, 1 V2 baths, 
37 x 100 corner lot. Private drive 
andgarage. Toplocation. Owner 
asking $239,000.00. Telephone:
718 441 - 3334.

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 Lietuvių 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 > Z
3 vai. popiet Akademinė Ir koncertinė dalis 
Programą atllksf-

Čiurlionio Ansamblio
i

Kanklininkų Sekstetas 
vadovaujamas muzikės ONOS MIKULSKIENĖS

Loterija, vaišės, pabendravimas.

Auka — 8 dol., moksleiviams — 5 dol.

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 
mėh. 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.

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.

Suomijos ambasadorius Jung
tinėse Tautose Klaus Thomudd 
kalbės Batuno seminare spalio 
11, antradienį, 7 vai. vak. Estų 
namuose, 243 East 34 St., New 
York, N.Y. Jo tema: “Helsinkio 
sutartis ir Suomijos pastangos ją 
įgyvendinti”. Įėjimo auka 10 
dol., pensininkams ir studen
tams — 5 dol. Batunas kviečia 

• visus.

Saulės Šatienės sukurtos lėlės — Kaimo muzikantai. Jos lėlių 
paroda bus spalio 29 - 30 Kultūros Židinyje. Rengia Lietuvių 
Tautodailės Instituto New Yorko skyrius.

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.

PAMINKLŲ STATYMAS IR 
KAPŲ PRIEŽIŪRA

Daug kapų įvairiose Lietuvos 
vietose yra neatpažinti, apleisti 
ir reikalingi priežiūros. Vilniuije 
yra įsisteigusi įstaiga, kuri rūpi- 
naši 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.

NEVY YORKO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
KARTU SU LATVIŲ IR ESTŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOM KVIEČIA J PABALTIEČIŲ

RUDENS BALIŲ 
“B A L TIC-WEEN
SPALIO 29, ŠEŠTADIENI, 
UKRAINIEČIŲ LAISVĖS FRONTO NAMUOSE 
136 2nd Avė., MANHATTAN, N.Y
Groja latvių liaudžiai nusipelnęs orkestras 
SKANDALAS iš Toronto
Bilietus bus galima gauti prie įėjimo — 15 dol.
Kas bus su “halloween” kostiumu, tam 13 dol.
Informacijos reikalais skambinti: ASTRAI BILERIENEI -718 
847 - 8735, ar LAURAI ŠATINSKAITEI - 516 364-8783

REIKAUNGAS 
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.

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

SVAJONIŲ AIDAI

KVARTETAS IŠ AUSTRALIJOS
KONCERTUOJA NEW YORKE SPALIO 9, SEKMADIENJ, 
KULTŪROS ŽIDINYJE

361 HIGHLAND BLVD.,
BROOKLYN, NEW YORK

PRADŽIA 2 V. POPIET JĖJIMO AUKA - 10 DOL.

KUGELIO IR CEPELINŲ PIETŪS NUO 12 VAL IKI 2 VAL. GAMINA 
EUGENIJA KEZIENĖ

RENGIA JAUNIMO KONGRESUI
REMTI KOMITETAS

SPALIO 23 D., SEKMADIENJ, 2:00 VAL. PO. PIETŲ
ROBERTS THEATRE, W. HARTFORDE 

(TROUT BROOK RD., PRIE BOULEVARD, 43 EXIT IŠ 84 GREITKELIO)

STATOMA

ANTANO ŠKĖMOS

DRAMA
(Anglų kalba)

PABUDIMAS
LINDA E. PAKRI REŽISŪRA

...Pabudimas iškelia blogio
mizeriją. Tai detali NKVD tardytojo, re
zistencijos vado ir jo žmonos paskutinių
gyvenimo valandų studija sunkiausiais 
Stalino Teroro laikais...
(The V i 1 1 a g e r)

...Esmėje, Škėma nagrinėja kaip žmonės 
elgiasi neįsivaizduojamai baisiose 
situacijose tuo istorijos momentu kai Rytų 
Europa atsikračiusi vieno tirono pateko 
kitam.

(Steven Hart)
...Sceniškas ir dėmesį sukausiantis, kaip
ir Pakri režizūra. Pririša žiūrovo dėmesį 
kiekvieną minutę.

(Theater Review)

Bilietai $15 ($10 jaunimui Ir studentams) Iš anksto gaunami pas platintojmus, 
Hartforde pas Z. D R ES LIŪTĘ (236 - 5501), Waterburyje “Spaudoje” (756 - 5173) 
Ir pas kitus LB ir ELLA Įgaliotus. Vaidinimo dienų teatro kasoje.

RENGIA CT PABALTIEČIŲ SANTARVĖ ELLA


