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Savaitės 
įvykiai

J. T. Saugumo taryba, tik Ku
bai balsuojant prieš, priėmė re
zoliuciją, uždraudžiančią ir oro, 
susisiekimą su Iraku ir Kuvaitu. 
Toks susisiekimas galės būti pa
laikomas tik išimtinais atvejais, 
J. T. prižiūrint ir patikrinant kro
vinius.

Sov. S-gos Aukšč. taryba su
teikė prezidentui Gorbačiovui jo 
prašomas ypatingas teises kai
nom ir atlyginimam tvarkyti ir 
įstatymų vykdymui prižiūrėti 
per 18 mėn. Debatų, metu Mask
vos gatvėse pasirodė keturių pa
rašiutininkų divizijų ir dviejų 
pulkų ginkluoti kariai su dujo
kaukėm. KGB viršininkas paaiš
kino, kad jie atsirado Maskvoj 
revoliucijos sukaktuvių iškil
mėm pasirengti.

Prezidentas George Bush pa
skelbė finansinės paramos nu
kentėjusiom nuo Persijos įlankos 
krizės valstybėm skirstymo 
grupės sudarymą. Grupei pirmi
ninkaus JAV iždo sekretorius Ni- 
cholas F. Brady, o jo pavaduoto
ją paskirs valstybės departamen
tas.

Gynybos departamentas tvir
tina, kad Sov. S-ga Irake tebelai
ko ne 193 karinius patarėjus, bet 
500 ar net 1000 karinių ir civili- 
nių paiafej,ų. ,

Pietų Afrikos prezidentas F. 
W. de Klerk, kalbėdamas kon
grese, pareiškė, kad jo tikslas yra 
Pietų Afrikoj sukurti konstitu
cinę demokratiją pagal JAV pa
vyzdį.

Lenkijos prezidentas gen. 
Wojciech Jaruzelsld pareiškė, 
kad jis numato pasitraukti iš pre
zidento pareigų, kad būtų įvyk
dyti naujo parlamento rinkimai.

Abiejų Vokietijų parlamen 
’ patvirtino Vokietijų susijungimo 
sutartis.

Saudi Arabija sustabdė alie
jaus tiekimą Jordanui, nes Jorda
nas nesumoka už jam tiekiamą 
aliejų.

Jordano karalius, kalbėdamas 
į Amerikos gyventojus, ragino 
JAV atitraukti kariuomenę iš 
Saudi Arabijos, bet JAV tolų 
siūlymą atmetė ir pareiškė, kad 
Irakas be jokių sąlygų turi pasi
traukti iš Kuvaito.

Azijos valstybės neleido Ira
kui dalyvauti Azijos valstybių 
olimpiniuose žaidimuose Kini
joj.
, NYT skilties “On my mind” 
autorius A. M. Rosenthal 
rugsėjo 21 paskelbtoj akilty įro
dinėja, kad Gorbačiovo era jau 
yra pasibaigusi, kad jį yra pra
lenkęs Jelcinas, bet ir jis būsiąs 
atmestas kaip priklausęs komu
nistų partijai, o JAV turinčios 
daugiau susidomėti atsiskiria
nčiom respublikom.

Prezidentas George Bush 
pakvietė oficialaus vizito buv. 
Kuvaito emirą šeiką Jaber ai Ah- 
med al-Sabah ir Turkijos prezi
dentą Turgut Ozai.

Irakas yra užminavęs Kuvaito 
aliejaus įrengimus.

Sov. S-gos min. pirmininkas 
Ryžkovas pareiškė, kad jai šią 
žiemą gręsia bulvių trūkumo pa
vojus, nes derliaus surinkime įsi
vyravęs chaosas.

Rusijos Aukš. tarybos pirmi
ninkas Boris Jelcinas preiškė, 
kad Rusija kovosianti prieš S-gos 
prezidentui Gorbačiovui suteik
tas ypatingas teises.

VYSK. P. BALTAKIS, OFM, LANKE RYTŲ EUROPĄ
ĮAV vyskupų sudarytos trys delegacijos. Trečioje delegacijoje keliavo ir vysk. PAULIUS 

BALTAKIS, OFM. Aplankė Maskvą, Lietuvą, Latviją, Baltarusiją, Ukrainą.
Provoslavai bijo, kad jų nesunaikintų katalikai.
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JAV Vyskupų konferencija, 
norėdama arčiau susipažinti su 
Rytų ir Centro Europos bei Pa
baltijo kraštais, sudarė Ad Hoc 
komitetą, kad galėtų pagelbėti 
tų kraštų bažnyčioms. Buvo su
darytos trys delegacijos, kurios 
ir aplankė jom paskirtus kraštus.

Į pirmą delegaciją įėjo; San 
Antonio arlav. PatrickE. Flores, 
Norwich vysk. Daniel P. Reilly, 
Mrs. Erica P. John — De Rance 
fundacijos pirmininkė- ir dr. 
Bradley Foester — Catholic Re- 
lief Service narys.

Delegacijai vadovavo Los An
geles arki v. Roger M. Mahony, 
Vyskupų konferencijos tarptau
tinės politikos komiteto pirmi
ninkas. Delegacija susitiko su 
katalikų agentūromis Vienoje, 
Austrijoje, ir lankė Vengriją, Ru
muniją ir Bulgariją. Delegacija 
išvyko rugpjūčio 1, grįžo 
rugpjūčio 11.

Antrą delegaciją sudarė: Al- 
toona-Johnstown vysk. Joseph 
V. Adamec, Degroito augz. 
vysk. Dale Malezek, Fr. Dennis 
Schurr — Vyskupų konferenci
jos sekretoriaus kolega, Charles 
ir Barbara Robinson — Raskob 
fundacijos patikėtiniai >ir Gerard 
Poers — USCC Tarptautinio tei
singumo ir taikos patarėjas.

Delegacijai vadovavo Nesvar
ia) arldvysk. Theodore E. Mc 
Carrick. Rugpjūčio 18-30 ji 
aplankė Lenkiją, Čekoslovakiją 
ir Jugoslaviją.

Trečioji delegacija: St. Louis 
arkiv. John L. May-Ad Hoc ko
miteto pirmininkas, buvęs vys
kupų konferencijos pirmininkas; 
lietuvių išeivijos vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, ukrainiečių 

vysk. Basil H. Los- 
cis Butler, katalikiškų 

fundacijų (37) FADICA pirmi
ninkas, Msgr. Robert Stem, 
Catholic Near East Welfare As- 
soc. gen. sekretorius ir John 
Carr, USSCC Socialinio išsivys
tymo ir Taikos departamento 
sekretorius Maskvoje ir Lietuvo
je-.

Šiai delegacijai vadovavo kar
dinolas Joseph Bemardin. Pir
miausia delegacija nuvyko į Mi
laną, kur susitiko su Europos 
Vyskupų konferencijos pirmi
ninku kardinolu Martini, su ge
neraliniu sekretoriumi šveicaru, 
ir Caritas International prezi
dentu dr. Gerard Mayer, atvy
kusiu iš Romos.

Delegacija aplankė Maskvą, 
Lietuvą, Latviją, Baltarusiją ir 
Ukrainą. Išvyko rugpjūčio 25, 
grįžo rugsėjo 5. 

Apsilanklmo pagrindiniai 
tikslai

1. Užmegzti santykius su tų 
kraštų vyskupais ir iš jų sužinoti,

• kokia yra Bažnyčios padėtis, 
prioritetai ir kaip JAV Bažnyčia 
galėtų pagelbėti.

2. Nesiekiame mokyti ar pri
mesti savo pažiūrą, o susipažinti 
ir suteikti tokią pagalbą, kurios 
pageidautų tų kraštų vyskupai.

3. Ne bažnyčias statyti, o 
padėti susiorganizuoti vyskupų

TSR Sąjungos vadovybė infor
muota apie tai, kad Lietuvos Res
publika neketina pasirašyti jokio 
pavidalo respublikų Sąjungos 
sutarties. Atrodytų, neverta var
ginti žmonių, didinti įtampos, 
kenkti ir savo, ir Lietuvos ekono
mikai, vengiant politinių dery
bų, Antrojo pasaulinio karo pa- 
sėkmių likvidavimo fr Lietuvos 

konferencijoms, seminarijoms, nepriklausomybės pripažinimo, 
socialinėms organizacijoms, ko
munikacijos, TV ir mokyklų pro
gramoms.

Trečioji delegacija išvyksta
Trečioji delegacija, kurioje, 

kaip minėjome, buvo ir vysk. P. 
Baltakis, OFM, rugpjūčio 25,

Deja, elgiamasi kitaip, TSR 
Sąjungos pareigūnai atsisako ga- • 
rantuoti savo sutarčių įvykdymą 
dėl išteklių ir prekių pardavimo 
Lietuvai jau nuo 1990 m. spalio 
mėnesio. Tęsiama bankų ir di
plomatinė blokada, vakarinių 
Lietuvos sienų uzurpacija, gink

šeštadienį, Pan Am lėktuvu iš 
New Yorko tarptautinio JFK ae- 
rodromo išvyko į Milaną. Išskri
do 6:40 v. popiet, Milaną pa
siekė 9 v. r.

Buvo apsiniaukę ir lynojo. Ap
sistojo Cavalier viešbutyje prie 
katedros

11 vai. visi dalyvavo mišiose 
Milano katedroje. Vakare 6 v. 
buvo posėdis su kardinolu Mar
tini ir gen. sekretoriumi.

Kardinolas Martini painfor
mavo, kaip Europos Vyskupų 
konferencijos gelbsti atsikurian
čioms Centrinės ir Rytų Euro
pos bažnyčioms. Buvo sušauktas 
tų kraštų vyskupų atstovų pasita
rimas. Pasigedo Lietuvos ir Lat
vijos atstovų.

Kiekvieno krašto atstovas pa
informavo apie Bažnyčios padėtį 
ir specifines problemas, kurios 
yra labai skirtingos.

Nutarta kitą pasitarimą su
kviesti ateinantį rudenį.

Generalinis sekretorius atk
reipė dėmesį į šias apraiškas: 
baimė ir nepasitikėjimas tebėra 
net tarp kai kurių kraštų vysku
pų; kunigai neparuošti dabarti
nei situacijai; baimė dėl sekulia-.
riškumo, ateinančio jš Vakarų; dres. 
Islamo problema (Sovietų Sąjun
goje jų yra 50 milijonų); vysku
pai, kurie dirbo fabrikuose, ne
pasiruošę administraciniam vy

Ariogaloje rugpjūčio 25 rezistencijos aukų laidotuvės. Tūkstančiai ariogaliečių pagerbė 
55 Pasipriešinimo sąjūdžio dalyvių palaikų, neseniai surastų Dubysos pakrantėse, ir 
vieno tremtinio, parvežto iš Intos, atminimą. Laidotuvės vyko ant Dubysos kranto, 
senosiose kapinėse. Nuotr V. Kapočiaus

BALTIJOS ŠALIMS PAVOJUS DIDĖJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS 

skupijų tvarkymui; sunku susi
kalbėti su ortodoksais pravosla
vais, kurie baiminasi, kad 
nebūtų užgniaužti katalikų - uni
tų (Ukrainoje pas katalikus 
perėjo per 350 ortodoksų kunigų 
ir daugybė parapijų); patriarchas 
Alexi I Maskvoje pasidarė labai 
nepalankus Romai dėl Ukrainos 
katalikų.

Vysk. Bazil H. Loston pa
pildė, kad pravoslavai turi men
kavertiškumo kompleksą. Stali
nas išsklaidė katalikus unitus po 
visą Sovietų Sąjungą, ir dabar 
pravoslavai baiminasi, kad kata
likai gali juos anuliuoti. Karo 
metu pravoslavai pagelbėjo Sta
linui, ir Stalinas atsilygino ati
duodamas jiems unitus 1946 me
tais.

Svarbu paruošti katalikus pro
fesionalus, kurie galėtų koope
ruoti su valstybės TV personalu, 
nes taip yra pigiau, nei patiems 
įsigyti TV stotis.

Religinės programos yra skir
tingos kiekvienam kraštui.

“Fatimos konferencija” buvo 
sušaukta Fatimoje aptarti vaiz
dinį apaštalavimą, panaudojant 
TV, katechetinius filmus ir skai-

Šio pasitarimo išvados
Vakarų vyskupai nenori mo- 

luotas kišimasis į civilinius reika
lus, terorizuojami jaunuoliai, at
sisakantys tarnauti svetimoje ka
riuomenėje. Visaip stengiamasi 
destabilizuoti vidinę padėtį ne 
tik Lietuvoje ir ne vien Baltijos 
regione.

TSR Sąjungos prezidentas 
1990 m. balandžio 10 dieną 
kalbėjo Maskvoje komjaunimo 
suvažiavime, jog neleistina kai
talioti sienų, nes tada “susirems 
visos tautos ir nacijos”.

Konservatyviosios TSRS jėgos 
kaip tik tą kursto, siųsdamos į 
Lietuvą Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos aukštus pa
reigūnus, kad šie klaidintų pir
miausia kitataučius Lietuvos gy
ventojus. Tai ardomajai veiklai 
skiriama daug lėšų ir propagan
dos priemonių, rengiama nauja 
agresija. Kviečiame pasaulio

ISLANDIJA IR DANIJA KALBA APIE 
BALTIJOS KRAŠTUS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ GENERAL. ASAMBLĖJOJE

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
Darbininko specialus korespondentas 

Jungtinėse Tautose

Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja šiemet rugsėjo 18 rin
kosi savo 45-jai sesijai gan au
dringu metu, kada viso pasaulio 
akys yra nukreiptos į Artimuo
sius Rytus, į Iraką ir į galimą 
ginkluotą konfliktą dėl Kuvaito 
okupacijos.

Šiai sesijai skiriama daug 
dėmesio. Į ją suvažiuoja per 70 
valstybių vadovų ir valstybių 
užsienio reikalų ministrai. Žino
ma, visi jie pasakys kalbas ir be-

kyti, kaip ir ką atsikuriančios 
Bažnyčios turi daryti, bet yra įsi
tikinę, kad gerai suorganizuotos 
vyskupų konferencijų struktūros 
su efektingu sekretoriatu yra pir
masis tikslas;

nori, kad Bažnyčios išvengtų 
tų klaidų, kurios buvo padarytos 
Vakaruose;

žmones reikia paruošti pliura
listinei visuomenės struktūrai, 
kad būtų sumažintas neišvengia
mas sekuliarizmas, ateinantis iš 
Vakarų;

planuojamos įvairios evangeli
zacijos programos dešimt
mečiams į priekį,

pradžioje susitikimai su vys
kupais, tada su vyskupais ir pa
sauliečiais sykiu, galop — eku
menizmas.

Europos ir JAV intelektualai 
daro spaudimą atsikūrusiuose 
kraštuose, kad Bažnyčia būtų ab
soliučiai atskirta nuo valstybės.

Po visų posėdžių, aptarimų ir 
nutarimų rugpjūčio 27 delegaci
ja išskrido į Maskvą Alitalia 
lėktuvu. >

(Bus daugiau)

tautas ir demokratines valstybes 
nelikti pasyviomis didėjančio pa
vojaus Baltijos šalims akivaizdo
je.-

Vyt. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas 
Vilnius, 1990 m. rugsėjo 19 d.

BALTUOS KUVEITAS

Lietuva savo laiku buvo Balti
jos Kuveitu, bet tuomet niekas 
į tai per daug nekreipė dėmeio. 
Lietuvą ištiko dar skaudesni įvy
kiai, negu dabar Kuveitą, bet 
tarptautinė bendruomenė ne
reagavo. Tai pažymėjo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 

veik ta pačia tema. Tos kalbos 
prasidėjo nuo pat sesijos atidary
mo dienos. Jos lietė Iraką, 
smerkė jo invaziją į Kuvaitą, rei
kalavo, kad Irakas atitrauktų 
savo dalinius atgal.

Kalbose taip pat buvo liečiami 
ir kiti pasauliniai klausimai, dau
giausiai Centrinės ir Rytų Euro
pos atsikratymas komunistinės 
diktatūros, komunistinės ideolo
gijos žlugimas, Rytų ir Vakarų 
Vokietijos susijungimas, Pietų 
Afrikos dar nesibaigianti proble
ma, terorizmas, narkotikai, žmo
gaus teisių pažeidimas, ir t.t.

Islandija prabyla apie 
Pabaltijį

Rugsėjo 24 prie kalbėtojų pul
to žodžiui tarti pakviečiamas 
Islandijos užsienio reikalų mi
nistras Jon Baldvin Hannibals- 
son. Pradžioje savo kalbos jis pa
sveikino Lichtenšteiną, naujai 
priimtą narį į Jungtines Tautas. 
Po to jis dėstė savo valdžios po
ziciją dėl Irako, pasmerkiant jo 
militarinę agresiją. Sveikinda
mas abiejų Vokietijų apsijungi- 
mą bei kitų kraštų atgimimą, jis 
toliau pareiškė:

“Kai nauja tvarka keičia šian
dieninę Europą, neužsidenkime 
savo akių dėl dar esančių nuo 
pokarinės eros ypatybių, dėl ku
rių pakeitimo dar ir dabar kovo
jame . Baltijos kraštų padėtis yra 
puikus pavyzdys. Baltijos tautos 
buvo nepriklausomi kraštai, 
kaip tokie buvo pripažinti tarp
tautinės bendruomenės, ir yra 
faktas, kad dar ir dabar ne
leidžiama pakeisti militarinę 
okupaciją ir aneksiją. Pagaliau, 
negalima šios problemos išspręs
ti, jei Baltijos respublikos ne
turės pilno pripažinimo teisių į 
nepriklausomybę. Sveikintina, 
kad dialogas tarp Baltijos respu
blikų ir Sovietų Sąjungos jau pa
galiau prasidėjo ir reikia tikėtis, 
kad jis praskins kelią tvarkin
gam tų tautų sugrįžimui į buvu
sią padėtį praeityje. Tuo tarpu 
Islandija, kaip ir kiti šiaurės 
kraštai, nori matyti kad bendra
darbiavimas su Baltijos respu
blikomis būtų išplėstas visose 
srityse. Islandija taip pat svei
kintų, jei Baltijos respublikoms 
būtų suteiktas stebėtojų statusas 
Europos Saugumo ir Kooperaci
jos konferencijoj.”

Islandijos užsienio reikalų mi
nistro kalba užtruko apie pusva
landį, ir ia TT Generalinės 

(nukelta į 4 psl.)

spaudos agentūrai Interfax duo
tame interview.

Jis priminė, kad Lietuva, kaip 
ir kitos dvi Pabaltijo valstybės, 
buvo Sovietų Sąjungos užpulta, 
okupuota ir aneksuota, kad Lie
tuva po okupacijos patyrė dide
les nelaimes, tūkstančiai lietuvių 
buvo ištremti, kiti buvo įkalinti, 
nužudyti, bet tuomet niekas ne
sirūpino Baltijos Kuveitu.

Vytautas Landsbergis Interfcu 
agentūrai duotame pokalbyje 
pakartojo, kad Lietuva nedaly
vaus TSRS sąjunginę sutartį ruo
šiančios komisijos darbuose; pa
sakė, kad Lietuva negali svarsty
ti kuriais pagrindais turi būti su
kurta naujoji sovietinė federaci
ja, kuriai ji nepriklauso.

— Norvegija leido Lietuvos 
vyriausybei Norvegijos sostinėje 
Oslo įkurti informacijos centrą. 
Apie tai pranešė Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos spaudos biuras. 
Lietuvių Informacijos centras 
Norvegijos sostinėje nevykdys 
jokių uždavinių užsienio politi
kos plotmėje, bet rūpinsis Lietu
vos ir Norvegijos ekonominių 
ryšių išplėtimu. Centro veiklą fi
nansuos įsisteigusi privati korpo
racija Lietuva - Norvegija.



; Savaitės 
jvykiai

Japonijs armija, nesutikdama 
su oficialia politika įrodinėja, kad 
ji turi dalyvauti Persijos įlankos 
krizės veiksmuose.

Irako prezidentas Saddain 
Hussein pagrasino pulti Saudi 
Arabiją ir Izraelį, jei Irakas bus 
smaugiamas ūkinio embargo ir 
kad jis yra pasiruošęs atremti bet 
kurį JAV puolimą.

Chruščiovas dabar pasi
rodžiusiuose atsiminimuose 
tvirtina, kad 1962 m. Kubos 
krizės mėtų Fidel Castro ragino 
Sov. S-gą pulti JAV ir nesuprato, 
kad Sov. S-gos raketos į Kubą 
buvo nugabentos dėlto, kad JAV 
nedrįstų pulti Kubos.

Naujuoju karo aviacijos štabo 
viršininku vietoj pašalinto gen. 
Michael Dugan buvo nominuo
tas gen. Merrill McPeak.

Prezidentas George Bush 
pažadėjo čia atsilankiusiam Pie
tų Afrikos prezidentui F. W. de 
Klerk panaikinti kai kurias sank
cijas, jei jis ir toliau tęs aparteido 
politikos šalinimą.

Zambijos prezidentas Ken- 
neth Kaunda pažadėjo padaryti 
konstitucinių pakeitimų, įgalina
nčių daugiapartinę valdymosi si
stemą.

Rytų Vokietija formaliai pasi
traukė iš Varšuvos pakto.

Prezidentas Gorbačiovas, at
sakydamas į Nobelio premijos 
laureato Aleksandro Solženicy
no naujosios Rusijos viziją, pa
reiškė, kad rašytojas tebegyvena 
praeitim ir caro monarchijos lai
kais.

Pagal Pasaulio sveikatos orga
nizacijos duomenis 2000 metais 
10 mil. vaikų bus paliesti Aids 
ligos.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein savo televizijos kalboj 
Amerikos gyventojam tikino, 
kad iš tikrųjų Irakas buvęs anek
sijų ir konspiracijų auka ir įspėjo, 
kad prezidentas George Bush, 
siųsdamas vyrus į karą, atnaujina 
Vietnamo karo nuotaikas.

JAV planuoja pasiųsti į Persi
jos įlanką dar vieną lėktuvnešį 
“Independence”.

Sirija ir Iranas bendru pareiš
kimu pareiškė esą priešingi Ira
ko invazijai į Kuvaitą ir JAV ir 
kitų valstybių karinių pajėgų tel
kimui Saudi Arabijoj.

Saudi Arabija ištrėmė 12 Jor
dano diplomatų, o Jordanas 
dėlto atšaukė savo ambasadorių 
iš Saudi Arabijos.
' Ispanija pasiuntė į Persijos 
įlanką tris karo laivus.
- Gazos ruožo palestiniečiai 
apmėtė akmenim netyčia į jų 
stovyklą įvažiavusį Izraelio ats. 
karininko automobilį ir jį pa
degė, sudegindami juo važiavusį 
karį. Izraelio armija už tai buldo
zeriais nugriovė keliolika pale
stiniečių namų ir krautuvių, bet 
Aukšč. teismas įsakė tokius veik
smus sustabdyti.

Kinijos vyriausybė yra su
sirūpinusi, kad Tibetas nevirstų 
Lietuva, o gal net ir Libanu.

Pasaulio Lietuvių Centre buvo pagerbtas daug Lietuvai padėjęs kongresmanas Richard 
Durbin. Iš k.: v. s. Č. Kiliulis, kongr. Richard Durbin, LSS Tarybos pirm. F. Šakalys, 
ASS vadijos pirm. D. Eidukienė, vyr. skn. G. Deveikis. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

NĖRA TAIP JAU BLOGAI
VILIUS BRAŽĖNAS

Kyla klausimas, ar turime pa
kankamai pagrindo spaudoje pa- 
sirodantiem dažniems nusiskun
dimams apie viduriniąją ir jauną
ją, “čia mokslus baigusią”, lietu
vių išeivijos kartą. Tiesa, dauge
lis žinome konkrečių atvejų, kur 
tos kategorijos Amerikos lietu
viai yra nuskendę svetimųjų 
jūroje. Kaikuriuos į dugną nu
traukė prie kojų pririšti materia
lizmo, kitaip dar vadinami karje
rizmo svarsčiai. Kitus gal apsvai
gino ir lietuvišką orientacija ap
temdė madinga “liberalizmo”, 
reliatyvizmo, antinacionalizmo, 
globalizmo vyraujantis tvaikas.

Tačiau nepamirština, jog tai 
yra ilgesnės emigracijos realybės 
dalia. Normalus tautos nubyrėji
mas, kurio apraiškas — patriotiz
mo stoka galima pamatyti ir ne
priklausomų kraštų laisvėje gy
venančiose tautose. Tai mūsų 
išeivijai gal verta labiau susi
kaupti į jaunosios ir jaunesnio
sios kartos dalį, kuri atsispyrė 
išeivijos ligų baciloms arba laiki
nai sunegalavusi pagijo ir atgavo 
sveiką lietuvišką nuovoką. Atro
do, jog perdažnai žmogus atsisė
dęs verkia dėl palieto pieno ir 
pamiršta melžti karvę.

Nekartą esu teigęs, jog sunku 
mūsų jaunimą “įtraukti į veiklą”, 
kai ta veikla jam nesuprantama, 
nepatraukli, irypač kai ji nerei
kalauja nei mokslu paremto su
gebėjimo nei aukštų polėkių, nei 
idealistinio užsidegimo. Todėl 
buvo tokių lietuvių jaunuolių, 
kurie vyko į Seimą, Alabamą 
žygiuoti už negrų teises, kurie 
idealizmo vedini buvo įsivėlę 
net į kairiųjų radikalų SDS (Stu- 
dents for Democratic Society) 
“teisybės ieškojimą”, ar įsijungę 
į gražiai skambančio Ralph Na- 
dar praskiesto marksizmo smogi
kų eiles. Kiti dar nuėjo kovoti 
prieš komunizmą, siekiant para
mos Afganistano laisvės kovoto
jams.

Dabar gi, kai okupuotoje Lie
tuvoje drąsiai pakilusi tauta pa
statė išeiviją prieš konkrečiai 
apibrėžtą kovą, matome, jog 
pakėlė galvas ir platesnį žvilgsnį 
į Lietuvą ne tiktai tie jaunesnie
ji, kurie drauge su senimu iki 
šiol vilko kojas per “lietuvybės 
išlaikymo” rugienas, bet ir atk- 
ritėliai “sūnūs palaidūnai” grįžta 
į savuosius lietuviškus namus su 
kovinga dvasia, nors gal ir su 
menku lietuvių kalbos žinojimu.

Kaikurie pastarųjų puikiai val
do gyvenamojo krašto kalbą, ži
no jo politinę santvarką ir yra pa
siekę įtakos sferų. Tai šiandien 
yra ypač didelis įnašas į lietuviš
kos išeivijos kovą už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Tad vargu ar pasitarnauja mūsų 
didžiajam siekiui veikėjas, kurs 
tokį sugrįžėlį, daugelį pastarųjų 
metų nešokusį lenciūgėlio, pasi
tinka su klausimu: “O kur tu bu
vai iki šiol?...”

Konkrečiai nusisukant nuo 
dejonių, ieškotina pasigėrėjimą 
ir optimizmą keliančių pa
vyzdžių. Nuotaiką pakelti galėtų

įeiną Lietuvoje gimęs, New Bri
tam, Conn., 
išėjęs JAV armijos pulkininkas 
Juozas CJoe”) Arlauskas, gyve- r 
nąs Gloucester, Virginijoje. Tar- 
nybos kariuomenėje metu ati
tolęs nuo lietuviškos veiklos, da
bar, Lietuvos bylai atsistojus pa
saulio dėmesio centro, nuosavo 
biznio modernios technologijos 
patirtį ir gerą anglų kalbos žino
jimą bei Amerikos visuomeninės 
veiklos supratimą jis pritaiko 
Lietuvos bylos kėlimui plačiojon 
viešumon.

Pats patyręs geresnės infor
macijos apie Lietuvos bylą reika
lingumą, yra pradėjęs, pagal kom
piuterių terminologiją, “Bulle- 
tin Board” (Sieninį biuletenį”), 
pavadintą “Lithuania Advoca
te”. Tai modemus būdas infor
macijai surinkti ir per kompiute
rių naudotujus — lietuvius bei 
kitus — anglų kalboje paskleisti. 
Tos rūšies veikla, jai pavykus iš- 

stoka”? Iki šiol"ji rodavo laiko ^plėsti, įtrauktų talkon Lietuvai 
net važinėti 100 su viršum mylių 
su vaikais į St. Petersburg “lietu
višką mokyklėlę” ir joje mokyto
jauti, jau neskaitant veiklos LB 
apygardoje.

Floridos šiaurėje, Daytona 
Beach lietuvių kolonijoje, kita 
jauna lietuvė moteris Sigita Skirs- 
gailaitė-Ramanauskienė pasta
ruoju laiku įrodė, jog norint ga
lima rasti Lietuvos bylai laikos? 
net esant biznyje. Laiškų “ban
ko” idėjos rėmimą ji išvystė į 
“partizaninį” skleidimą informa
cijos (JAV vyriausybės adresų ir 
trumpų laiškų pavyzdžių) tarp 
lietuvių ir kitų amerikiečių. Tuo 
pačiu ji priminė reikalą ir skatino 
kitus atlikti lietuvišką — tautinę 
pilietinę pareigą.

Išeinant iš Floridos, dar toliau 
šiaurėje, Stafford’, Virginijoje, 
gyvenanti Lyvia Bražėnaitė- 
Garsienė, nežiūrint daug laiko 
atimančios tarnybos Washingto- 
ne ir šeimos reikalų, randa laiko 
liętuviškai veiklai Washingtone, 23061-0363. Jo kompiuterių si

stemą galima pasiekti skambi
nant 804 693 - 6571 24 valandas 
dienoje. Sistema veikia 300/ 
1200/2400 "band.”

Atviromis skimis apsižvalgius, 
daug kur rasime pasigėrėtino 
veiklumo bei išradingumo pa
vyzdžių. Ypač šiuo, Lietuvai taip 
opiu metu reikia džiaugtis kiek
vienu Lietuvai gyvu veikėju — 
nuo jauniausio iki vyriausio, 
užuot verkus dėl “palieto pie
no”.

paminėjimas bent trijų moterų 
ir vieno vyro, tarp didelio 
skaičiaus kitų, iš arčiau nežino
mų, veiklos pavyzdžių.

Floridos Pietuose, Fort My- 
ers mieste, apsigyvenusi Kristi
na Sabalytė-Krulildenė žymiai 
pagyvino apylinkės lietuvių 
veiklą, dirbdama Laisvės Foru
mo vicepirmininkės pareigose. 
Neseniai ji viešumon išėjo per 
Metro Observer laikrašty tilpusį 
platų pokalbį. Kad ji negali dirb
ti laisvės kovoje be brangaus lai
ko paaukojimo įrodė laikraštyje 
tilpusi jos nuotrauka su dviem 
mažom mergaitėm ir naujagimiu 
sūneliu. Taf turėtų juokais pa
versti kaikurių beveik jokių šei
mos įsipareigojimų neturinčių 
žmonių bandymą teisintis “laiko

Lietuvių'Skautų Sąjungoje, bei 
platesnėje amerikiečių visuo
menėje. Ji, pavyzdžiui, atstova
vo Pietvakarių Floridos Lietuvos 
Laisvės Forumui kalbėtojų tri
būnoje kiniečių studentų de
monstracijoje po Tiananmen Ai
kštės skerdynių. Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybės atsta
tymą, ji prasiveržė amerikiečių 
spaudon per pokalbį su Potomac 
News reportere.

Į kitą, jau skirtinga kategoriją,

MASKVOS KATALIKŲ KLEBONU 
VĖL PASKIRTAS LIETUVIS

Kaip praneša užsienio spau
dos agentūros, kun. Pranas Ra
čiūnas yra paskirtas Šv. Liudviko 
katalikų bažnyčios Maskvoje lai
kinuoju klebonu. Kunigas Ra
čiūnas paskutinius dešimt metų 
buvo Šventųjų Angelų Sargų pa
rapijos, Alytuje, Vilkaviškio vy
skupijoje, klebonu.

Yra gimęs prieš 71 metus, ku
nigu buvo įšventintas 1943 me
tais.

Kun. Račiūnas yra buvęs Sibi
ro tremtinys, net šešioliką metų, 
nuo 1949-ųjų iki 65-ų metų iš
kalėjo Vorkutos lageriuose, į ku

iugęs pensijon
06070. TeL 203 661*0261

SKALI NS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamėlcą Avė. (prie FOrest 
|Fway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

biznierius, profesionalus ir kitų 
sferų kompiuterininkus, tuomi 
praplečiant mūsų veiklą į naujus 
horizontus.

. • BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 428 Lafayette St (Cor. WUson Avė.), tolef. 344 - 5172. Pa- 

. ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
, Daug vietos automobiliam pastatyti. •*' • x ...... .

i BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave„ St Petersburg Beach, Ha^ 
>33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOODLAWN RJNERALHOME, 200 
J Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ha. 33707.813 345-9393. WOOOLAWN 

1Į MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St Petersburg, Ra. 33707. 813 345» 
-9393. -

JUOZO ANDRIUŠIO Rasi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj Vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamajca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljentais. .

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter<Gdrden Tavom. 
1883 Madlson SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Tolef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakfog Co. Lietuviška Ir 
< europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor

tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon BlvcL, Carone, Ouoens, 
1 N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
W ■-------

Mudviem susitikus Virginijo
je, J. Arlauskas nustebino veik 
svarą sveriančiu pluoštu nuorašų 
jo susirašinėjimo Lietuvos reika
lu su amerikiečių spauda, su 
televizijos žmonėmis, vyriausy
bės pareigūnais ir korporacijų at
stovais. Teigiamą įspūdį padarė 
jo puikiai pateikiami argumentai 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Ypač nudžiugino tai, kad jis pa
sisiūlė prijungti prie “Lithuania 
Advocate” ir laiškų “banko” 
kompiuterinę sritį.

Reikia tikėtis' kad skaityto
jai, kurie siekia informacijos ir 
propagandos už Lietuvą praplė
timo, paragins pažįstamus kom
piuterininkus susirišti su “Lith
uania Advocate” šiuo adresu: P. 
O. Box 363, Gloucester, VA 

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jn, 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadienialsS-IČ 
nval. ryto WNWK 10&9 FM.Romas Kazys 217 - 25 54th Avė. BaysMe, 

? N.Y. 11364, TeL 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552. '
r . * . "—*—t "« ______________ - - - .

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Mace, Room 905, New York, N.Y. 10007. TeL 212 

• 349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leidimų prak- 

i tlkuoti New Yorko valstijoje.

1NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 var. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 

;“Muslc of Lithuania” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
■ pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 Hd 8 v.v. 
' Dr. J. J. Štokas — direktorius, 234 Sunlit DrM Watchung, N J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

.Remkime 2

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmiršime Lietuvos 

• Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
. Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių

(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
Tautos Fondas,

Lfthuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,

Woodhaven, N.Y. 11421.

riuos buvo išvežti ir kiti lietu
viai.

Šv. Liudviko bažnyčią Mask
voje dvidešimt dvejus metus vai- f 
dęs klebonas kun. Stanislovas 1 
Mažeika, sulaukęs 85 metų, 
amžiaus, išėjo į pensiją? Liėpos 
29 kun. Mažeika, kaip Maskvos 
katalikų bažnčios klebonas auko
jo paskutines mišias, jų metu at
sisveikino su savo parapijos tiki- • 
nčiaisiais, jiem pristatė savo 
įpėdinį.

Švento Liudviko katalikų baž
nyčios parapija yra vienintelė ka
talikų parapija Maskvoje. Neo- 
klasikinio stiliaus bažnyčia buvo 
pastatyta praėjusio šimtmečio 
viduryje Maskvoje gyvenusiems 
prancūzams katalikams. Dabar 
prie šios parapijos priklauso apie 
dešimt tūkstančių tikinčiųjų, 
daugumoje svetimšalių: užsienio 
kraštų diplomatų, šiaip Maskvo
je dirbančių ar studijuojančių 
užsieniečių.

Tarp parapiečių yra taip pat 
nemažai lietuvių ir lenkų, o taip 
pat maža grupė pastaraisiais me
tais pakrikštytų rusų. Pažymėti
na, kad dabar vis daugiau rusų, 
ypač jaunimo, Šv. Liudviko baž
nyčioje Maskvoje priima krikšto 
Sakramentą.

KVECAS
JONAS 

,,^133^ 1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tcasolipo
* MEMORIALS

66 - 86 80 ST MIDDI.E VILIAGE. ŲVEFAS. X.Y. 
I’IKLNES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

Savo auka paremk lietuvišką * 
spaudą

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JŲKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300



REIKIĄ KRIKŠČIONIŠKO ŽVILGSNIO I GYVENIMO REIŠKINIUS
— Lietuvos kardinolo ir vyskupų laiškas katalikiškos spaudos reikalu —

Kas bus iš derybų su
Šią savaitę, spalio 2, antra

dienį, Maskvoje prasidėjo dery
bos atsikūrusios Lietuvos respu-. 
blikos su Sovietų Sąjunga. Lie
tuvių delegacijai vadovauja Vy
tautas Landsbergis, o Sovietų 
Sąjungos delegacijai — jų mini- 
steris pirmininkas Ryžkovas.
, Apie derybas daug buvo rašy
ta Lietuvos spaudoje, pasaulio 
spaudoje. Rašė ir Darbininkas. 
Su nerimu visi laukia, ką gero 
duos tos derybos?

. Derybose rusai visada yra ap
sukrūs, moka jas vesti ir taip 
užbaigti, kad jiems būtų gerai. 
Pasirašo jie ir sutartis, viską 
užglosto, o paskui tų sutarčių ne
silaiko. Nuo senų rusai moka 
imti ir nieko neduoti, nenori 
atsižadėti, kas užimta, kad ir ne
teisingai užimta. Pabaltijo kraš
tai užimti klasta, karine jėga, bet 
tai jiem nieko nereiškia dabar 
deklaruoti, kad Pabaltijo ateitis, 
turi būti surišta su Sovietų Są
junga.

Lietuviai derybose yra ne
agresyvūs, nuolaidūs. Tai rodo 
mūsų istorija. Lietuviai laimėjo 
daug karų, bet teritoriją vis pra
rado, atėmė svetimieji. Prisi
minkime tik Melno ežero taiką 
1422 metais. Lietuviai turėjo ge
riausias A sąlygas atsiimti 
Klaipėdos kraštą, bent didelę 
dalį Rytprūsių, o jie visa paliko 
kryžiuočiams — vokiečiams. Tai 
ir verčia susimąstyti, ar dabar 
būsime pajėgūs išvengti tokių 
klaidų.

Dabar derybos vyksta po ilgos 
okupacijos. Per tą laiką Lietuva 
ekonomiškai buvo surišta su 
Sov. Sąjunga. Iš jos vežė žalia
vas, ten siuntė savo gaminius, 
maisto produktus. Sovietų Są
junga begėdiškai mažai mokėjo 
už Lietuvos gaminius, nes ji 
buvo padėties viešpats.

Tų gerybių ir dabar nenorės

Maskva? •
atsisakyti -Maskva. Užimtieji 
kraštai turi atiduoti savo duoklę, 
kad Sovietų Sąjungos ponams ir 
Maskvai būtų lengviau gyventi.

Ir Lietuvoje yra Maskvos šali
ninkų. Tai buvę aukštieji par
tiečiai, kurie labai gerai gyveno 
sovietinio režimo metu. Turėjo 
specialias krautuves, ligonines, 
brangius butus, automobilius, 
šoferius. Ir jie nenori to taip 
lengvai išsižadėti.

Lietuvos mažumos — lenkai 
ir dalis rusų susidėjo į Jadinstvos 
organizaciją ir siekia Lietuvą su
skaldyti, sunaikinti, kad liktų ji 
okupuota.

Derybos vyksta Maskvoje, o 
ne Vilniuje. Prieš lietuviškus 
reikalus bus ir jų spauda ir so
stinės nuotaikos, nes jie nenori 
netekti Lietuvos.

Lietuviams tai bus sunkios de
rybos. Ar jie sugebės priminti, 
kiek okupantai yra padarę nuo
stolių Lietuvai. Tik okupantai 
sunaikino Lietuvą, jos klestintį 
ūkį, sunaikino ir užteršė gamtą, 
tūkstančių tūkstančius ištrėmė į 
Sibirą. Ar Sovietų Sąjunga kada 
kalbėjo, kad už tai atsiteis. Dar 
ir dabar Sibire yra žmonių, kurie 
norėtų grįžti ir negali. Niekas 
jiems nepadeda. Lietuvoje 
trūksta butų, nes daug įvežtų 
rusų užėmė lietuvių butus.

Lietuvos delegatai pareiškė, 
kad jie nepasirašys nė vieno do
kumento, kuris būtų prieš Lie
tuvos nepriklausomybę. Jeigu 
derybos įklimps, nepajudės iš 
vietos, jos bus nutrauktos, kaip 
buvo nutrauktos su Estija.

Ir kas tada?
Tada laisvasis pasaulis turi vi

som jėgom šaukti ir spausti So
vietus, kad jie pasitrauktų iš Pa
baltijo kraštų ir ten atstatytų ne
priklausomybę.

Kaip matėme, Amerikos pre-

Gerbiami broliai kunigai, 
brangūs tikintieji!

“Imkiet mane ir skaityldet, ir
tai skaitydami permanykiet”, — 
tokie buvo pirmosios lietuviškai 
spausdintos knygos pirmieji 
žodžiai. Ir štai jšu įpusėja penk
tas dešimtmetis, kaip lietuviai 
spausdintame žodyje ieško žinių 
pastiprinimo. Per spausdintą

zidentas palaiko Gorbačiovą. 
Gal jis bus patenkintas, kad de
rybos bus nutrauktos, pasuktos 
Sovietų naudai. Tačiau Ameri
kos lietuviai gali šaukti, -kalbėti 
savo kongresmanam, senato
riam. Jie tikrai eis už tautų apsi
sprendimą, už laisvės suteikimą 
visom tautom. Taigi, ir tokiu at
veju, jei derybos nepalankiai 
įklimptų ir būtų nutrauktos, dar 
nereiškia, kad Lietuva bus prira
kinta prie Sov. Sąjungos.

Amerikos kongresas ir senatas 
gali priversti prezidentą veikti 
mūsų naudai. Mum padės ir ki
tos tautos, nes laisvė nėra tik 
didžiųjų privilegija. Ji reikalinga 
visom tautom, kurios nori ugdyti 
ir puoselėti savo tautinę kultūrą 
ir laisvai tvarkytis.

Priespaudų ir okupacijų laikai 
praėjo. Yra tik laisvė, laisvė vi
siems! Kas ją išduoda, tas pats 
istorijos bėgyje bus nubaustas ir 
sunaikintas, nes laimės tie, kurie 
laisvę gina ir palaiko tautų apsi
sprendimą už nepriklausomą gy
venimą. 
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žodį plito mūsų tautoje tikėjimo 
šviesa ir paguoda. Kaip reta kuri 
tauta esame patyrę net du spau
dos draudimus: visų rūšių — 
XIX amžiuje, religinės ir patrio
tinės spaudos — šiame amžiuje.

Už reikalingą kaip duona 
spausdintą žodį per pirmąjį ir 
antrąjį draudimą tiesėsi mūsų 
knygnešių keliai į šaltąjį Sibirą. 
Visi žinome, kad carinio spaudos 
draudimo metais didžiulę dau
gumą Prūsuose spausdintos ir 
nelegaliai per sieną gabentos li
teratūros sudarė maldaknygė, 
katekizmai, šventųjų gyvenimai 
ir kita religinė literatūra.

Taip pat pastaraisiais dešimt- , 
mečiais, komunistinio draudimo 
metais, nelegaliai buvo daugiau
sia prispausdinta tikybos pirma- 
mokslių ir jaunimo maldakny
gių, o ištvermingiausias ir la
biausiai mūsų Tėvynę išgarsinęs 
leidinys buvo ir lieka Lietuvos 
Katalikų' Bažnyčios Kronika. 
Per tą patį laiką, kai kone visa 
oficialioji spauda niekino Dievą 
ir tikėjimą, klastojo Tėvynės ’ 
istoriją, Antano Maceinos, Juozo 
Girniaus ir Adolfo Šapokos dar
bai auklėjo plataus horizonto, 
krikščioniškos pasaulėjautos kar
tą.

Dėkui Dievui, per pastaruo
sius porą metų vienas po kito 
nukrito draudimai. Spaudos 

veikėjai suskato leisti religines ir 
patriotines knygas, o pernai su
laukėme ir pirmųjų dviejų kata
likiškų žurnalų: Katalikų pasau
lio ir Caritas. Per juos spindu
liuoja religinė tiesa, krikščioniš
kas gerumas, lietuviškas tyru
mas. Šiais leidiniais sekdami, 
daugumas kitų Lietuvoje eina
nčių laikraščių gaudo ir spausdi
na palankius tikėjimui straips
nius ir straipsnelius, bažnytinio 
gyvenimo žinias. Tai rodo, kad 
visuomenė labai gyvai domisi re
ligija ir Bažnyčia. Tai gražu ir 
sveikintina.

Per pastaruosius porą metų la
bai pagausėjo Atgimimo Są
jūdžio inspiruotų laikraščių, 
apskritai daug įdomesnė ir mar
gaspalvė tapo spauda. Joje atran
dama nemažai ir religinės infor
macijos. Bet čia norime tikintie
siems bei prijaučiantiems pri
minti, kad negana vieno kito 
straipsnio ar žinučių pluošto, 
reikai bendro krikščioniško 
žvilgsnio į visus gyvenimo reiški
nius, o dar pirmiau — reikia si
stemingiau bei giliau pažinti tiek 
patį tikėjimą, tiek jo liturginę 
praktiką bažnyčfoje, krikščioniš- 
kos meilės įgyvendinimo būdus 
kasdienybėje. Sitam reikalinga 
religinė bažnytinė spauda.

Mūsų kaimynai, Lenkijos ka

talikai, visą laiką turėjo šiek tiek 
katalikiškų laikraščių, žurnalų ir 
knygų. Bet buvo pastebėta, kad 
net uolūs katalikai, kas sekma
dienį dalyvaujantys šv. Mišiose, 
nekartą orientuojasi visiškai ne 
pagal Bažnyčios mintį ir Kristaus 
dvasią, o pagal pasaulietiškus iš
skaičiavimus ir vertinimus, ku
riuos nejučiomis pasisavino per 
metų metais skaitomus valdiškus 
dienraščius, per ateistines kny
gas, per bulvarinę spaudą.

Jeigu tokie vaisiai buvo tame 
krašte, kuris yra su labai stiprio
mis katalikiškomis tradicijomis, 
tai juo labiau yra pavojus mums, 
kur religija buvo daug smarkiau 
niokiojama. Dievo ' Apvaizdos 
globojami, išlaikėme tikėjimą ir 
jį praktikavome, bet ar būsime 
dabar reikiamai atsparūs nekri
kščioniškoms idėjoms, kurios 
šiandien patiekiamos įvyniotai į 
žemesnei žmogaus prigimčiai 
pataikaujančius vaizdus.

Mums dabar reikia gaivaus re
liginio žodžio, kuris ne tik pra
skambėtų pro ausis iš sakyklos, 
bet ir būtų pakartotinai skaito
mas ir studijuojamas. Juo labiau 
katalikiškoji spauda reikalinga 
tiems, kuriuos praėjusių metų 
priespauda buvo toli nustūmusi 
nuo religinės praktikos ir kurie
ką tik į ją sugrįžo ar tebegrįžta.

Bažnytinės teisės kodeksas 
įpareigoja ganytojus aiškinti ti
kintiesiems pareigą vartoti masi
nio susižinojimo priemones 
žmoniškumo ir krikščioniškumo 
ugdymui (CIC, can, 822). Tikra 
prasme katalikiškais laikomi tie 
laikraščiai ir žurnalai, kurie turi 
vyskupo skirtą globėją ar vado
vą. Salia jų gali būti ir Idfų kata
likiškos bei krikščioniškos min
ties leidinių, bet jie nelaikomi 
bažnytiniais. Laikraščiams ir 
žurnalams, kad būtų pripažinti 
katalikiškais, pakanka vyskupo 
skirto teologo globos, nereikia, 
kad būtų Bažnytinės cenzūros 
tikrinami. Atvirkščiai, religiją ir 
krikščionišką moralę liečia
nčioms knygoms reikalinga 
Bažnytinė aprobata, ir tai kiek
vienam leidiniui iš naujo, juo la
biau vertimui (CIC, can. 
823,824).

(nukelta j 4 psl.)
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KELIAS j LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMU

- Memorandume pasisakoma dėl Lietuvos te
ritorijos sienų, dėl Vilniaus, kaip valstybės sos
tinės, dėl visiškai nepriklausomos Lietuvos at
statymo. Štai keletas būdingesnių ištraukų:

Kadangi lietuviai trokšta išlaikyti ir toliau 
plėtoti savo gimtąją kalbą, savo tautinę, dvasi
nę ir medžiaginę kultūrą, paveldėtą iš žilosios 
senovės, reikalinga, kad visas jų gyvenamas 
kraštas, kuris administraciniu atžvilgiu yra iš
draskytas, būtų sujungtas j vieną politinę teri
toriją.

Rusų padalijimu, ta teritorija susideda iš 
Kauno gubernijos, mažiausia 3/4 Suvalkų gu
bernijos su Suvalkų miestu, mažiausia pusės Vil
niaus gubernijos, būtent, iš Trakų, Švenčionių, 
Vilniaus, mažiausia pusės Lydos apskrities ir 
trečdalio Ašmenos apskrities, iš nedidelės dalies 
Gardino gubernijos ir Kuršo dalies su Palangos 
miestu.' _

Rt/tinė Vilniaus gubernijos dalis, trikampio ( 
pavidalo, dar prieš keletą dešimčių metų buvo 
lietuviška, bet dabar gyventojai daugiausia kal
ba gudiškai; tuo būdu Vilnius atsiduria srityje, 
kurioj žmonės kalba maišyta kalba. Bet nie
kuomet ir nieku būdu lietuviai neatsižadės tos 

teritorijos. Nors žmones apie Vilnių kliba gu
diškai arba lenkiškai, bet jie nesiskiria nuo tų, 
kurie kalba lietuviškai: čia randame tas pačias 
dainų melodijas, tas pačias pasakas, papročius, 
tą pačią religiją, būdą, praeitį, tą pačią pader
mę ir pagaliau tą pačią išvaizdą.

Vilnius buvo Lietuvos Valstybės sostinė, iš 
kurios išaugo savarankiško krašto idėja. Todėl 
tas miestas dėl savo praeities yra lietuviams 
brangus. Taip pat šiandien Vilnius yra didžiau
sias Lietuvos miestas: iš jo išėjo lietuvybės at
gimimas, jame susidėjo ir plėtėsi kultūrinio gy
venimo mintys . ..

Politinio savarankiško gyvenimo siekimuo
se apimdami visus kraštd sluoksnius ir dėdami 
pagrindan savo ypatingą kultūrą, kuri juos ski
ria nuo kitų kraštų gyventojų, lietuviai mato 
saro krašto ateitį pastatytą ant demokratinių _ 
pamatų, su demokratine atstovybe, su Seimu 
Vilniuje, į kurį bus krašto atstovai renkami vi
suotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu.

Siekdami savo krašto nepriklausomybės, 
lietuviai kovoja taip pat su ta srove, kuri no
rėtų matyti Lietuvą atgimstančios Lenkijos da
lim; jie nenori su Lenkų karalija jokių santy
kių, kurie būtų žalingi lietuvių ūkio gyvenimui 
ir jų tautinei kultūrai. Lietuviai laiko tai ne
suderinamu dalyku su tautinės laisvės princi
pu, jeigu jų kraštas būtų paverstas kokios nors 
valstybės pavergta provincija arba kolonizaci
jos sritim, kuri būtų užplukdyta iš svetur at
gabentais žmonėmis — (P. Klimas, Mūsų kovos 
dėl Vilniaus, p. 62-63). Memorandumus pasira
šė 12 asmenų: dr. J. Basanavičius, kun. dr. J. 
Stankevičius, St. Kairys, A. Janulaitis, A. Stul
ginskis, kun. dr. J. Bakšys, A. Smetona, M.

Biržiška, P. Klimas, dr. J. Šaulys, J. Vileišis 
ir kun. P. Dogelis.

LIETUVIAI III-JAME PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
KONGRESE LOZANOJE IR II-JI LIETUVIŲ 

KONFERENCIJA LOZANOJE

Vokiečių domėjimasis kai kuriais užimtais 
kraštais, ypač kai rusai buvo pažadėję duoti 
Lenkijai autonomiją, kaskart vis didėjo. Jie pra
dėjo derybas su lenkais ir jiems žadėjo ne au
tonomiją, bet nepriklausomybę. Vbkieciai, no
rėdami silpninti politines rusų pozicijas, patrau
kė savo įtakon Rusų pavergtųjų tautų lygą Ir 

1 ėmė ruoštis į J. Gabrio ir J. Pelissier vadovau
jamos Tautybių unijos (Union dės Nationalitės) 
kongresą, šaukiamą 1916 m. birželio 27-29 d. 
Lozanoje. Į tą III Pavergtųjų tautų kongresą, 
kuriame dalyvavo 28 tautų atstovai, buvo iš
leisti ir lietuvių bei gudų delegatai. Iš lietuvių 
Lozanon nuvyko A. Smetona, St. Kairys ir dr. 
J. Šaulys, o iš gudų — Jonas Luckevičius (Luc- 
kievič) ir Vaclovas Lastauskas (Lastouski). 
Budriu palydovu delegatams buvo priskirtas 
Lietuvos vokietis baronas Friedrich von der 
Ropp. Leidimas vilniškiams išvykti užsienin, nuo 
kurio okupuotos Lietuvos gyventojai buvo vi
siškai atskirti, jau buvo didelės reikšmės laimė
jimas, nes delegacija gavo progos tiesioginiai 
susisiekti su dalyviais užsienyje veikiančio są
jūdžio, kurio centras tuo metu kaip tik ir bu
vo Šveicarijoje. Ir JAV lietuviai į tą Pavergtų
jų tautų kongresą buvo nusiuntę savo atsto
vus: kun. V. Bartušką ir dr. J. J. Bielskį.

Lietuviai tam kongresui buvo iŠ anksto pa
siruošę ir atliko visą eilę reikšmingų darbų.

(Bus daugiau)
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^Todėl primeęAme dabar su- 
skatusiėms leisti (kad ir seniau ■ 
aprobuotas religines knygas), 
kad pasirūpintų joms naują 
bažnytinę aprobatą (vad. * impri- 
matur”, t.y. “galima spausdin
ti”). Ši aprobata nereiškia, kad 
visa kas toje knygoje rašoma, yra 
grynas Bažnyčios -.mokymas.' Ji 
tik reiškia, kad knygos turinys 
Bažnyčios mokslui neprieštarau
ja. Neprieštaraudami amžinoms 
tikėjimo tiesoms, katalikiškieji 
autoriai turi teisę tarp savęs gi
nčytis dėl įvairių sampratų ir jų 
niuansų dėl praktikių išvadų pa
gal kintančias istorines aplinky
bes ir žmonių poreikius.

Brangūs broliai ir seserys,

kreipiamės į visus tikinčiuosius saulis;šeimos auklėjimo ir gaile- 
ir visus mus prijaučiančius ragin- stingumo veiklos mėnesinis žur- 
dami katalikišką spaudą prenu- - nalas Caritas; naujas religinės 
meruorti, skaityti, platinti ir įvai- kultūros mėnesinis žurnalas to
riais būdais remti: rinkti prenu- teligentijai Naujasis židinys; vi- 
meratorius, rašyti straipsnius, suomeninis katalikiškas laikraš- 
laiškus, pasiūlymus, pageidavi- tis, vėliau turintis tapti dien- 
mus, geranoriškai pasisakyti. 
Gerbiamieji kunigai prašomi pa
tys remti, platinti katalikiškąją 
spaudą ir surasti parapiečių; ku
riems galėtų duoti pažymėjimus 
- įgaliojimus rinkti prenumera
tas.

Mūsų katalikiškoji spauda 
pamažu gausėja, didėja jos infor
macijos galimybės ir įvairumas: 
bendro pobūdžio vaizdingas 
spalvotas žurnalas, einantis du 
kartus per mėnesį Katalikų pa-

grašiai patarnaus atgauta krikš
čioniškai dvasiai Ir kultūrai Lie
tuvoje, gaivins, turtins ir stiprius 
mus kiekvieną kūrybos ir išgany
mo kelyje. “Tegu saulė Lietuvoj 
tamsumus prašalina, ir šviesa ir 
tiesa mūs žingsnius telydi...”

Lietuvos kardinolas ir vyskupai

raščiu, XXI amžius.
Visus juos remkime, skaityki

me, platinkime, juose bendra
darbiaukime. Jie neabejotinai d. vietoje pamokslų.

Prašome gerbiamuosius kle
bonus skaityti šį raštą rugsėjo 30
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posėdyje Washingtone Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto valdyba, išklausiusi dr. 
Kazio Bobelio pranešimo iš oku
puotos Lietuvos bei susipažinusi 
su JAV spaudoje pasirodžiusiais 
dėmesio vertais straipsniais, . 
kreipiasi į lietuvių visuomenę 
nedelsiant sustiprinti ir paspar
tinti spaudimą į laisvų kraštų vi
suomenių ir vyriausybių sąžinę 
konkrečiai paremti lietuvių tau
tos pastangas atstatyti Lietuvos 
suvereninę demokratinę valsty-

mą kryptį Lietuvos bylos atžvil
giu ir kad Valstybės Departa
mento analistai jau sutinką su 
Boris Jelcino nuomone, kad 
prieš 3 metus Gorbačiovas pra
leidęs progą ramiai leisti Pabalti
jo tautoms atstatyti nepriklauso
mybę. Iš kitos pusės nerimą ke
lia žinia, kd Sovietų Sąjungos 
prezidentas Gorbačiovas grasi
nąs Lietuvos Respublikoje pa
naudoti “prezidentinę galią”, 
t.y. įvesti apgulos ar karo stovį.

Paskutinėmis dienomis, JAV 
sostinės didžiojoje - >. spaudoje 
būtent, The Washington Post ir 
The Washingtan Times, pasi
rodė šalia pesimistinių žinių, po
litinių komentatorių Evans ir 
Novak, C. Meyer ir. M. Dobbs 
optimizmą keliančių pranešimų. 
Teigiami reiškiniai: galimybė jog 
JAV Valstybės Departamento 
politika galintf pasisukti į teigią-

VLIKas iš naujo kreipiasi į lie
tuvių visuomenę, įskaitant orga
nizacijas ir privačios iniciatyvos 
grupes, ryžtingiau pakelti savo 
balsą už Lietuvos laisvę. Šiuo 
metu kiekviena diena yra krifiš- 
ka ir lemtinga Lietuvai. Todėl 
neturime teisės stovėti nuošaly
je, neš dabar mūsų visų veikla 
ir talka gali pagreitinti tautos ke
lią į laisvę ir nepriklausomybę.

” išlaišvinimd Komitetas

vėjančios katalikų Bažnyčios 
padėtimi. Taigi jam tų tautų re
liginis bei politinis gyvenimas 
yra gerai žinomas.

Taip pat yra pakviesti vietinės 
bei federalinės valdžios atstovai, 
kurių dalis jau sutiko dalyvauti. 
Yra pakviestos ir kitos šioje apy
linkėje gyvuojančios tautinės 
grupės. Tai estai, latviai, lenkai 
ir ukrainiečiai.

Reikia manyti, kad vietos laik
raščiai ir televizijos stotys tą die
ną atkreips į mus prideramą 
dėmesį. O mums belieka tik savo 
gausiu dalyvavimu pripildyti 
šios didžiulės katedros suolus. 
Tikrai būtų malonu, kad ir kai
myninės lietuvių kolonijos savo 
dalyvavimu, kaip ir praeityje, 
mūsų gretas padidintų.

Todėl spalio 14 visi gausiai su 
savo šeimomis, draugais bei kai
mynais dalyvaukime šioje 
šventėje.

ISLANDIJA IR DANIJA KALBA APIE 
BALTIJOS KRAŠTUS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ GENERAL. ASAMBLĖJOJE

Tikėjimas — Laisvė — 
Teisingumas!

Šiam šūkiui Lietuvoje įgyven
dinti Connecticut lietuviai orga- 
nizuoija spalio 14 iškilmingą 
maldos dieną.

Kaip iš mus pasiekiančių žinių 
matome, Lietuvos laisvės reika
lai sunkiai rieda pirmyn. Ne
laukti pasaulio įvykiai Lietuvos 
vardą, dar taip neseniai 
skambėjusį pirmuose Amerikos 
laikraščių puslapiuose bei televi
zijos ekranuose, pradeda išstum
ti iš svarbiųjų dienos įvykių 
eilės. Ši šventė bus gera proga 
susikaupti ir vėl išgarsinti šioje 
apylinkėje lietuvių bei Lietuvos 
vardą per aukštus bažnytinės bei 
įtakingus Amerikos valdžios at
stovus.

Tą sekmadienį, spalio 14 die
ną, 3 vai. popiet Šv. Juozapo ka
tedroje Hartforde mišias Lietu
vos intencija aukos vietos arki
vyskupas John F. Whealon kartu 
su kitais kviestais vyskupais ir vi-

• sais šios apylinkės lietuviais ku
nigais.

Aktualų šiems laikams pamok
slą sutiko pasakyti ukrainiečių 
katalikų diecezijos vyskupas Ba- 
sil H. Losten iš Stamford, Conn. 
Šįs vyskupas kartu.su. lietuvių 
vyskupu Pauliu A. Baltakiu, 
OFM, ir St. Louis arkivyskupu 
John L. May buvo Amerikos vy
skupų konferencijos delegacijos, ten esanti pranciškonų vasar- 
vadovaujamos kardinolo Bemar- vietė kiekvieną vasarą turi ap- 
din, dalyvis. Ši delegacija vyko 
į Rytų.Europos valstybes susi
pažinti su nuo komunizmo lais- buvo pianistės Frances Kava-

A. P. S.

'(atkelta iš 1 psl.)

Asamblėjos delegatai labai šiltai 
priėmė.

priimta labai šiltai, palydėta ilgu 
plojimu. '•

Kalba Danija
Rugsėjo 25 Danijos užsienio 

reikalų ministras Uffa Elleman 
— Jensen savo ilgokoj kalboj, 
liesdamas, demokratijos kilimą 
Centrinėj ir Rytų Europoj, 
kalbėjo ir apie Baltijos kraštus. 
Šioje vietoje jis kalbėjo taip:

“Dramatiški įvykiai Europoj 
yra aiškus eilinių piliečių pasisa
kymas. Ir tai buvo tik žmonės, 
kurie padarė revoliuciją. Žino
ma, tai nebūtų buvę galima be 
prezidento Gorbačiovo parody
tos drąsos ir jo vizijos. Arba be 
tos naujos partnerystės tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos. Viena iš tų po-, 
zityvių prezidento Gorbačiovo 
reformų — tai įvykę šį pavasarį 
laisvi rinkimai trijose Baltijos re
spublikose. Estijoj, Latvijoj ir ■ 
Lietuvoj. Tik tragiška istorija su
trukdė joms užimti savo vietą 
tarp laisvų Europos tautų. Trys 
Baltijos respublikos kuo ne 20 
metų buvo Tautų Sąjungos na
riai. Danija pripažino Baltijos 
respublikas 1921 metais ir nie
kad nepripažino jų inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą 1940 me
tais. Mes remiame jų pastangas 
atgauti formalią nepriklauso
mybę . Mes tikime, kad neužilgo 
joms bus leista dalintis atsako
mybe kaip pilnateisiams daly
viams tarptautiniam bendradar
biavime.' Mes suprantame, kad 
sunkios problemos turės būti iš
spręstos pasitarimuose su Sovie
tų Sąjunga. Mes apeliuojame į 
abi puses parodyti lankstumo ir 
gerų norų šiose pastangose",.

Ir Danijos užsienio reikalų mi
nistro kalba delegatų buvo

MLT' ■

Iii į.

Kryžių Kalne Lietuvoje jau tiek daug pristatyta kryžių, kad 
nauji nebetelpa. Jie statomi kalno papėdėje. Čia matome 
gražų kryžių, kurį pastatė Kėdainių tremtiniai. Apačioje po 
Kristaus kojų įrašyta: “Viešpatie, apsaugok nuo tremčių. 
Kėdainių tremtiniai, 1989”. Čia vaizduojamas Jėzus Na- 
zarėnaš, mėgstama lietuvių liaudies skulptūros tema. Šonuo
se du angelai laiko tremtinių organizacijos ženklą — širdį, 
kurioje įbrėžti Gedimino stulpai. Prie kryžiaus stovi iš New 
Yorko agronomas Vaclovas Butkys, kuris rugpjūčio mėn. buvo 
Lietuvoje ir ten aplankė Kryžių Kalną.

GRAŽIĄ VASARĄ PAPILDO GRAŽI MUZIKA

Frances Kavaliauskaitės piano koncertas 
pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte

Vasara į Kennebunkportą su
veda dailininkus ir muzikus. Ir

sčiai visokio meno.
Liepos 29 vasarvietės salėje

Lauklamedaugiau
Šių dviejų mums draugiškų 

kraštų pasisakymai yra svarbus 
faktas. Turime džiaugtis, kad 
mūsų krašto nepriklausomybę 
liečiantieji klausimai jau keliami 
.pasauliniame tautų forume.

To mes anksčiau nesulaukda
vom. O pastangų buvo daug de
dama. Visi kraštai, net ir drau
giškiausi mūsų bylai, kratėsi nuo 
jos ir, žinoma, mandagiai išsisu
kinėjo, ir vien tik dėl to, kad 
neužrūstintų Maskvos. Jei karts 
nuo karto mažuose JT komite
tuose pasisekdavo iškelti mūsų 
kraštą liečiančius klausimus ir 
sudrumsti sovietų nuotaiką, tai 
mes laikydavom dideliu įvykiu 
ir tuo džiaugdavomės.

Per pastaruosius dešimt metų 
beveik kasmet, BATUNo pas
tangomis, tokie klausimai buvo 
iškeliami Žmogaus Teisių komi
sijoj Ženevoje. Žinoma, tai ne
praeidavo ramiai. Sovietų Sąjun
ga visad karštai reaguodavo, pa
neigdama ir atmesdama visus jai 
pateiktus kaltinimus dėl ne
teisėtos okupacijos ir Pabaltyje 
vykdomų žmogaus teisių pažei
dimų. t

Dabar tai jau visiškai kiti vėjai 
pučia, Sovietai daugiau tyli ir ne
bebando atsakinėti į jiems meta
mus kaltinimus.

JT Generalinės Asamblėjos 
sesijos posėdžiai tęsis iki 
gruodžio mėnesio vidurio. Dar 
daug kalbų bus pasakyta. Turi
me daug kitų draugiškų kraštų, 
palankių mūsų tautos nepriklau
somybės atstatymui. Tikėkime, 
kad jie mūsų neapvils ir pasisa
kys mūsų krašto laisvės klausi
mu. Ir kuo bus daugiau, tuo 
mūsųjcrašto bylai bus geriau.

ĮVYKIAI LIETUVOJE
— Naujas katalikų savaitraš- 

tisXXI amžius Lietuvoje pasi
rodė rugsėjo 6. Savaitraštį 
leidžia Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos kultūros centras. 
Redaktorių tarybą sudaro: Min
daugas Bloznelis, Petras Plumpa 
ir Arimantas Raškinis. Numato
ma, kad šių metų lapkričio 
mėnesį bus pradėtas leisti dar ki
tas katalikų savaitraštis Naujasis •

apie 10 plenarinių pranešimų, 
veiks šešios sekcijos: Aplinkos ir 
ekologijos, Kultūros ir radiacijų, 
politikos ir istorijos, universite
tų, ekonomikos ir komercinių 
ryšių, menų ir simbolių.

— Palangoje demontuotas pa
minklas Leninui.

liauskaitės rečitalis. Ji gyvena 
New Yorko artumoje, bet New 
Jersey valstybėje, daug kur talki
na lietuvių koncertams kaip pia
nistė. Ji žinoma ir šitame atosto
gų mieste, garsiam kurorte.

Čia kiekvieną vasarą atvyksta 
ir muzikos entuziastė Elena Va- 
syliūnienė, kuri yra tokių muzi
kinių renginių vadovė. Ji charak
terizuoja atliekamus kūrinius, 
supažindina su kompozitorių, 
įstato jį į laiko rėmus. Ir šiam 
koncertui vadovavo Elena Vasy- 
liūnienė, Čia praleidusi daug va
sarų su velioniu vyru, smuiki
ninku Izidorių Vasyliūnu, ren
gusi koncertus. r

Pianistė Frances Kavaliaus
kaitė atliko eilę tarptautinių

POETO LEONARDO ANDRIEKAUS
tas katalikų savaitraštis Naujasis ■ akiai ICI/AI
Židinys. Jį spausdins žurnalo Ka- POEZIJA ANGLIŠKAI
talikų Pasaulis leidykla.

— Panevėžio stiklo fabrike 
rugpjūčio 24 apie vidurnaktį kri
to lubų sija, prakirtusi dujų 
vamzdį ir užgriovė stiklo lydimo 
krosnis. Per dvi dienas ugniage
siai negalėjo prieiti prie krosnių 
dėl užgriuvusių konstrukcijų. Iš
lydytai stiklo masei ataušus, 
pačių krosnių nepavyko iš
gelbėti. Kaip aiškina specialistai, 
lakštinio stiklo cecho remontui 
prireiks maždaug pusmečio. Fa
brikas čia pagamindavo per me
tus 4 milijonus kvadratinių me
trų langams stiklo Lietuvos sta
tyboms ir eksportui į uižsienį.

— Iš Irkutsko rugpjūčio 28 į 
Vilnių lėktuvu buvo atgebenti 
tremtinių palaikai. Tai jau buvo 
šešioliktoji ekspedicija, kurią or
ganizavo Lietuvos deportuotų 
asmenų specialus komitetas.

— Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete, spalio 16 - 21 die
nomis vyks tarptautinė konfe
rencija “Baltijos šeima”. Konfe
rencijoje dalyvaus mokslininkai 
iš Danijos, Estijos, Islandijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Norvegijos, Rusijos Federacijos, 
Suomijos, Švedijos, Vokietijos, 
taip pat keletas lietuvių išeivijois 
mokslininkų. Bus perskaityta

Šis Kennebunkporto vasar- paskui pats skaitė jo eiles. Iš tų 
rietės renginys išsiskyrė iš kitų, eilių buvo galima suprasti poeto 
Rugpjūčio 8 vasarvietės salėje x stiprybę, dvasiškumą. Poetas 

asmeniškai pergyvena Dievą, 
kuris save apreiškia gyvybėje. 
Poeto kūryboje atsispindi ir išei
vijos tamsa.

Atskaitęs Tėv. Leonardo An
driekaus poeziją angliškame ver
time, poetas Michael Tarabilda 
jau skaitė savo anglišką poeziją. 
Ją yra anksčiau skaitęs panašia
me renginyje.

Vakaro klausytojai buvo ame
rikiečiai ir lietuviai. E. V.

buvo vakaras, skirtas poeto Tėvo 
Leonardo Andriekaus, OFM, 
poezijai, kuri išversta į anglų kal
bą. Vakarą surengė “Arts in Au- 
gust” organizacija.

Programą suorganizavo ir jai 
vadovavo poetas Michael Tara- 
bilda. Jis yra lietuviškos kilmės. 
Mėgsta lietuvius, seka jų gyveni
mą. Jis gyvena Kehnebunkpor- 
te, kurį laiką redagavo vasaros 
kurortinį laikraštį. Šiaip kaip 
poetas dalyvauja amerikiečių 
kultūriniame gyvenime.

Michael Tarabilda gerai pa
žįsta Tėv. Leonardą Andriekų, 
jo poeziją, dažnai lankosi vie
nuolyne, jo vasarvietėje. Pir
miausia jis ir papasakojo Tėv. 
Leonardo trumpą biografiją, o

kompozitorių kūrinių. Pradėjo 
Maurice Ravel Sonatina. Jo mo
tina buvo ispanė, o tėvas šveica
rų laikrodžių dirbėjas. Tai savo 
kūryboje sujungia ispanų spal
vingumą su tiksliu laikrodžių rit
mu.

Antras pianistės atliktas kūri
nys buvo Claude Debussy — 
Suita Bergamasova. Jo muzika 
šiandien vadinama impresioni
stine.

Po pertraukos antrąją dalį pia
nistė pradėjo trimis Frėdėric 
Chopin kūriniais. Tai buvo Polo- 
nesas opus 26, Etiudas opus 10, 
Noktumas opus 9. Pianistė įdėjo 
daug širdies ir daug šilumos į 
elegantiškus Chopino veikalus.
Chopiną palydėjo Franz Liszt, 

buvęs vienas iš didžiausių piani
stų Europoje. Pianistė atliko 
Liebestraum — Meilės sapną. 
Čia ji parodė savo techniką ir di
delę jėgą? Lisztas skambėjo ga
lingai ir patraukliai.

Koncertą baigė S. Rachmani- 
noffo kūriniu. Sunki ir sudėtinga 
šio kompozitoriaus muzika, bet 
pianistė išgavo gražias melodijas 
ir įveikė techniškus sunkumus. 
Jos muzika buvo maloni ausiai.

Bendrai šios pianistės koncer
tų klausytis yra malonu. Tai 
kultūringa ir muzikali pianistė.

Gavusi magistrės laipsnį, ji 
dabar dirba kaip vargonininkė 
vienoje bažnyčioje, vadovauja' 
chorui ir taip pat privačiai kitus 
moko muzikos — pianino. Ji taip 
pat dar studijuoja, rengiasi dok
toratui.

Sėkmės mielai pianistei!
Ken.

— Prie Ukmergės centrinės 
ligoninės atidengtas paminklas 
nusipelniusiam Lietuvos gydy
tojui Kaziui Mikalauskui, Uk
mergėje išdirbusiam 50 metų. 
Paminklą, kurio autorius — 
skulptorius V. Ketvirtis, miesto 
medikai pastatė iš sutaupytų 
lėšų.

U.S. - BALTIC FOUNDATION įstaigoje Washingtone pilną 
laiką dirba penki asmenys, ruošdami pianus padėti Lietuvai pereiti 
| laisvos rinkos ekonomiją. Vieni planai jau paruošti ir bus netrukus 
pradėti vykdyti, kiti — įvairiose ruošos stadijose.

jstaiga aprūpinta penkiais kompiuteriais ir kitomis modernio
mis komiunlkadjos Ir dauginimo priemonėmis. Tačiau yra laikotar
pių kada reikia papildomos pagalbos. Todėl funbdadjos vadovybė 
kviečia Washingtono lietuvius, kurie laikas nuo laiko norėtų sava
noriškai įstaigos darbuose patalkinti, skambinti (202) 775 - 7477 k 
prašyti kalbėti su Linu Kojelių ar Jeff Neison. Darbo atsirastų vi
siems: mokantiems Ir nemokantiems anglų kalbos, galintiems ir 
nemokantiems rašyti mašinėle ar naudoti kompiuterį Ir bet kokiu 
laiku, jstaiga miesto centre, netoli Dupont stoties.

kartu.su


William L. Arm-

nei nuorašą laiško, kurį 
su senatoriumi Daniel 

Fatrick Moynihan rugsėjo 16 pa
siuntė kongresmanui Thomas S. 
Foley, Atstovų Rūmų viršinin
kui (“Speaker of the House”). 
Laiške rašoma, kad “Nors bloka
da Lietuvoje atrodo yra sustab
dyta, tačiau tiekimas lėtas ir su 
pertraukomis. Grėsmė tebėra, 
kad blokada gali grįžti... Ypatin
gai trūksta medicinos ir humani
tarinių reikmenų.

“Prieš vasaros atostogas 
Senatas priėmė S2757 dešimties 
milijonų humanitarinės pagal
bos Lietuvai įstatymą, kuris pa
gelbės Lietuvai ne tik medžia
giškai, bet taip pat bus ženklas, 
kad Amerika remia Lietuvą jos 
derybose su Sovietų Sąjunga. 
Mes raginame Jus skubos keliu 
duoti įstatymui (Atstovų rūmuo
se) eigą.”

Senatoriai William L. Arm- 
strong ir Daniel Patrick Moyni
han yra S2757 įstatymo Senate 
autoriai, ir laišką kongresmanui 
Foley parašė Angelės Nelsienės 
raginami.

Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministras Darius Kuolys lanky
damasis Amerikoje, telefonu su
sisiekė su poetu Bernardu Braz
džioniu pasitarti dėl Brazdžionio

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
sal tonas

DOVANA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Naujųjų Metų, įvairių jubilięjųar bet kuria - 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

Galite įsigyti:

* žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių; /

* Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

* Tautinių vėliavų, Vyčių. įvairiausių 
lipdžlų;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

* tinkančią Lietuvos dažnumams  ̂video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kuri galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki firmai 

BALTIC ASSOCIATES. LTD
P.O. Box 1406 GMF Boston, MA 02201 

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376
368 Broadway, So. Boston, MA 02127

Su malonumu VĖTROS ansamblis pristato

b Lietuvos
Kviečiame praleisti popietę su mumis. Lietuviškas liaudies dainas ir 

šokius atliks 48 dainininkai, šokėjai ir muzikantai iš Vilniaus 
Pedagoginio Instituto pasižymėjusio ansamblio šviesa.

Sekmadienį, Spalio 7 3 vai. popiet

Wilbur Cross High School, New Haven 
(6 išvažiavimas nuo 1-91 greitkelio)

Bilietai $15. Po koncerto bus vaišės šv. Kazimiero parapijos salėje, 339 
Greene Sl Bilietų, reservacijų ar papildomų žinių reikalais skambinti 

CT Lietuvių Ryšių Centrui, (203) 521-7057.
Juozui Karmuzai, (203)457-1236.

Rimui Bitėnui, New York, (914) 961-7041 
KASA-Waterbury, (203) 756-5223 

Bostono Lietuvių Informacijos Centrui, (617) 464-0148

CALIF.
literatūros vakarų Lietuvos gim
nazijose ateinančių metų pava
sarį.

Švietimo ministerija planuoja 
keliolika literatūros vakarų di
desniuosiuose centruose Lietu
vos vidurinių mokyklų jaunimui. 
Vakarai turėtų įvykti gegužės 
mėnesį.

Kazimieras Uoka, Lietuvos 
valstybės kontrolierius ir Lietu
vos darbininkų sąjungos organi

ĮVYKIAI DABARTINĖJE LIETUVOJE'

— Lietuvoje nuo spalio 1 gy
ventojams prekės bus pardavi
nėjamos tik parodžius pirkėjo 
specialią kortelę. Tokį doku
mentą kiekvienas turės išsiimti 
savivaldybėje ir prisiklijavęs 
savo nuotrauką, patvirtintą dar
bovietėje, galės parodyti par
duotuvėse.

— Kazimierra Prunskienė, 
Lietuvos Respublikos ministerė 
pirmininkė, buvo išvykusi į Če
koslovakiją ir tarėsi bendradar
biavimo klausimais, susitiko su suko paminklą, stovintį Rotušės 
prezidentu V. Haveliu. Jai buvo 
surengti iškilmingi pietūs.

— Verslininkų suvažiavimas 
įvyko Vilniaus universitete. 
Daug kviestų asmenų iš Vakarų 
negalėjo atvykti, nes jiems ne
buvo išduotos vizos. Suvažiavi
me įžanginį pranešimą padarė

zatorius, grįždamas iš tarptau
tinės Mūrininkų unijos konfe
rencijos Reno mieste, Navadoje, 
buvo sustojęs Los Angeles, Ca- 
lif., ir rugsėjo 16 Tautiniuose na
muose padarė viešą pranešimą 
apie būklę Lietuvoje. Po pra
nešimo atsakinėjo į gausius klau
simus. Uokos pranešimą organi
zavo Lietuvių Bendruomenės 
Vakarų apygarda.

Rugsėjo 15 K. Uoka dalyvavo 
dr. Zigmo Brinkio namuose įvy
kusiame “jaučio kepime”, meti
niame LF bičiulių renginyje.

min. pirm. K. Prunskienė.
— Profsąjungų kultūros 

rūmuose, Vilniuje rugsėjo 8 su
rengtas Vytauto Didžiojo 
karūnacijos dienos 560-jų meti
nių minėjimas. Minėjimą orga
nizavo Vilniaus Tremtinių ben
drija ir Lietuvos kultūros fondas. 
Meninę programą atliko solistė 
Nijolė Ambrazaitytė ir “Lie
paičių” choras.

— Vilniaus miesto savival
dybė nutarė demontuoti V. Kap- 

aikštėje; paminklą SSSR kar
vedžiui L. Čemiachovskiui, pa
sitarus su jo giminėmis, iškelti j 
karių kapines, o taip pat paruošti 
projektą Lukiškių aikštėje stovi
nčio paminklo Leninui aplinkai 
pertvarkyti...

—- Cukraus fabrikai (visi ke
turi) Lietuvoje vėl dirba pilną 
laiką, nes vėl gauna pakankamai 
žaliavų. Stengiamasi taip susi
tvarkyti, kad cukrų galėtų par
duoti ir kitiems kraštams.

— Karaliaučiaus senamiesty
je rugpjūčio 26 po ilgų tylos 
metų vėl nuskambėjo lietuviški 
maldos žodžiai. Tokiu būdu ana
pus Nemuno gyveną tautiečiai ir 

’ iš Lietuvos* atvykę tikintieji 
atžymėjo Šv' Rasto vertimo 
(vertė Jonas Bretkūnas) į lietuvių 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

-Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 30-ttes metų patirtimi gerai Ir greitai aptarnauja savo klientus ; 
siunčiant V

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

j TSRS, tame tarpe j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir kt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klijentų patogumui visi mūsų agentai turi didelį pasirinkimą šukėtos ko
kybės prekių prieinamomis kainomis.

Turime jjardavlmui mašinas: “Volga”, “Žiguli”, “Volvo , ‘Toyota .

Dėl Informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arte j visus 
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
425 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017

Tel. (212) 832 - 7550
632 Dorcbestsr Avenue 
661 Manhattan Avenue 
701 Rlmore Avenue 
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kalbą 400 i^etų sukaktį. Prie 
Prėgliaus upės kranto, po atviru 
dangumi kun. Alg. Bulota,.at
vykęs iš Kauno, aukojo mišias, 
kuriose dalyvavo ir Lietuvos 
Evangelikų Liuteronų Bažny
čios atstovai. Skambėjo “Ve- 
rusnės” ansamblio atliekamos 
religinės giesmės ir dainos.

— Kaune rugsėjop 3 įvyko Vy
tauto Didžiojo Universiteto an
trųjų mokslo metų pradžios iš
kilmės. Tą dieną buvo inaugu
ruotas ir pirmasis atkurto uni
versiteto rektorius, Califomijos 
universiteto profesorius, Algir
das Avižienis.

— Lietuvos parlamentas 
svarsto kaip apsaugoti Lietuvos 
rinką nuo išvežimo iš Lietuvos 
kultūrinių ir materialinių turtų, 
už kuriuos paliekami tik be
verčiai rubliai. Teigiama, kad 
Lietuvoje dabar esą 13 bilijonų 
niekuo nepadengtų rublių.

— Lietuvoje kol dar nėra 
žemės įstatymo, kuris nustatytų 
būsimos žemės reformos kryptį, 
ūkių dydį, nuosavybės teises ir 
kita, žemės ūkiuose dirbantieji 
gali gauti po 3 ha. ir žemės 
ūkiuose nedirbantieji, bet 
pasižadėję dirbti, po 2 ha.

— Prof. Alfredas Smailys, 
medicinos mokslų daktaras, iš 
Kanados į Lietuvą grįžo su gera 
žinia: Kaune atstatomai Prisikė
limo bažnyčiai tautiečiai dovano
jo 100,000 rublių kainuojančius 
vargonus.

— Telminlaemio bažnytėlėje, 
kur pastoriavo Ksristijonas Do
nelaitis, rugsėjo 2 pirmą kartą 
buvo aukojamos mišios.

— Prel. A. Dambrausko-Ja
kšto 130-osios -gimimo metinės 
paminėtos rugsėjo 6 Kaune kata
likų jaunimo centre. Poeziją 
skaitė aktorė Virginija Kochan- 
skytė. Po to Arkikatedroje buvo 
aukojamos mišios.

— Vilniuje per neseniai įvy- 
kusiąį Dainų šventę pasirašyta 
Lietuvos Respublikos Kultūros

1307E.Careon;' : 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue 

ir švietimo ministerijos ir Kali
ningrado srities liaudies švieti
mo valdybos bendradarbiavimo 
sutartis. Pagal tai bus galima lie
tuviu tautybės vaikams dėstyti 
lietuvių kalbą.

— Lietuvos liaudies švietimo 
ministerija ir chorų sąjunga su
rengė vaikų ir jaunimo chorų fe
stivalį, kuris keliauja per Lietu
vą, pasirinkęs filosofo Vydūno 
žodžius: “Mes, Lietuvos vaikai, 
stovėsime vienširdžiai, tvirta 
dora, rankoj ranka visi už Lietu
vą Tėvynę”. Šis festivalis 
pradėtas Panevėžyje.

VIII TEATRO 
FESTIVALIS

vyksVIII Teatro festivalis 
Chicagos Jaunimo Centre lap
kričio 15 -18 dienomis. Festivalį 
rengia JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros taryba. Festiva
lis prasidės lapkričio 15 d. su 
Ostrausko “Šaltkalviu”, kuris 
bus režisuojamas Juozo Ivanau
sko. Lapkričio 16 d. Vaidilutės 
teatras suvaidins Keturakio 
“Amerika pirty”. Lapkričio 17 d. 
po pietų Toronto Aitvaras vai
dins Alanto “Aukštadvaris”, o 
vakare Hamiltono Aukuras vai
dins Rūko “Bumbulis ir Dundu
lis”. Lapkričio 18 d. Los Angeles 
Dramos sambūris vaidins Pūke- 
levičiūtės “Žmonės ir beržai”. 
Lapkričio 18 d. vertinimo komi
sija įteiks žymenis ir festivalis 
užsibaigs iškilminga vakariene.

Teatro festivalio rengimo ko
misijai vadovauja JAV LB 
Kultūros tarybos vicepirmininkė 
Nijolė Martinaitytė. Kitais festi
valio ruošos darbais rūpinasi ko
misijos nariai: Vanda Aleknienė, 
Petras Aleksa, Ramunė Kubiliū
tė, Joana Krtjtulienė, Zigmas 
Moliejus, HalinaPlaušinaitienė, 
Ona Šulaitienė, Edvardas Šulai- 
tis, Audronė Užgirienė ir Juozas 
Žygas.

R. Kubiliūtė

Tat (617)-268-1303 
~ Tel. (718)389-8747% j

Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312) 666-3985 
Tel. (216)884-1738 
Tel. (219)432-5402 j 
Tel. (313)365-6350 . 
Tel. (203) 232-6800 

' Tai. (315) 866-3939
Tel. (317)787-0052 _ 
Tel. (201) 374-6446 >

Tat (201)363-2251 
Tel. (213)656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612)788-2545 
Tel. (201)373-8783 
Tel. (212)533-2906 
TeL (215)969-1150 ’ 
Tel. (412)481-2750 
Tel. (716)544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
TeL (518) 274*5242 ?
Tel. (508^796-2868 , 
Tel. (303) 422-4330 .

$$■$$$

Science”, veikianti New Yorke, 
paskyrė Vatikano valstybės sek
retoriui kardinolui Casaroli pre
miją už jo indėlį siekiant atkurti 
religinę laisvę Rytų Europoje ir 
Sovietų Sąjungoje. Premijos 
įteikimo iškilmės įvyks New Yor
ke spalio 29. Kardinolui Casaroli 
premiją paskyrusi organizacija 
“Appeal of Conscience” įsikūrė 
1965 m. Jos tikslas yra rūpintis 
religinės bei žmogaus asmens 
laisvės apsaugojimu ir remti 
žmogaus teisių sąjūdžius ypač 
Rytų Europoje ir Sovietų Sąjun
goje.

— Lietuvių kultūros instituto 
mokslinė konferencija ir suvažia
vimas įvyks spalio 12-14 Romu
voje, V. Vokietijoje.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas įvyks 
spalio 13 - 14 Chicagoje, Lietu
vių Tautiniuose Namuose.

— Virgilijus Noreika, Vil
niaus operos ir baleto teatro di
rektorius ir solistas, kartu su 
akompaniatoriumi pianistu Po
vilu Jeraminu koncertuos Kana
doje: Toronte spalio 14, Hamil
tone spalio 21, Montrealyje spa
lio 27.

Z
— Lietuvos vyčių centro val

dybos pirmas po seimo posėdis 
pyks spalio 20, šeštadienį, Šv. 
Jurgio parapijoje, Philadelphia, 
Pa. Globos kun. Juozas Anderlo- 
nis, parapijos klebonas ir Lietu
vos vyčių centro valdybos dva
sios vadas. Susirinkimas pra
sidės 12 vai. ir baigsis vakare su 
mišiomis.

— Lietuvos vyčių 77-tame sei
me buvo nutarta padėkoti Dar
bininkui už talką ir paaukoti 50 
dol. Ši auka gauta per centro val
dybos iždininką Frank J. Peter- 
son. Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

— Chicagos Lietuvių Opera 
1991 metų pavasarį statys Kazi
miero Viktoro Banaičio operą 
Jūratė ir Kastytis, kurioje Kasty
čio rolę dainuos žymusis Lietu
vos tenoras Virgilijus Noreika. 
Motinos role dainuoti pakviesta 
Aldona Stempužienė.

— 1990 m. Š. Amerikos pa-

pirmenybės įvyks lapkričio 4 d. 
Trinity Recreation Centre, 155 
Crawford St., Toronto, Ont. Pir
menybes vykdo Toronto estų 
plaukimo klubas. Lietuvių pir
menybės bus išvestos iš pabal
ti ečių.

IEŠKOMA

Stanislovas Jonelis, gyv. Kau
ne 233009, Eidukevičiaus 37-65, 
ieško savo dėdės Antano Jonelio 
palikuonių. Antanas Jonelis at
vyko į Ameriką apie 1905 m. ir 
gyveno Chicagoje iki 1925. 
Turėjo tris vaikus. Prašo ką nors

liepti nurodytu adresu Lietuvo
je. Iš anksto dėkoja.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: F. M. Radis, Hot Springs, 
AR, L. Waingortin, Milton, 
Mass., D. Snarskis, Thompson, 
Conn. Sveikiname naujus skai
tytojus ir dėkojame užsakyto
jams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti Išsiųsti prenumeratą 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: DARBININKAS, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207
Atsilyginu už 1990 metus, n1
Prašau pratęsti prenumeratą 1991 metams. □
Vardas Ir pavardė................................................................................

Adresas —.................................................................................. .......

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus kai
nuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata — 20 dol. me
tam. 1
Siunčiu už prenumeratą $........

Už kalendorių $..........

Spaudai paremti $---------

Skiriu stambesnę auką 1990-sukaktuvių 75-metų proga. ,

DARBININKO AbMINISTRAČlJOJE 
DAR GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS

A. Šapoka — Lietuvos Istori
ja, 20 dol.

J. Gliaudos — Atolas - Koralų 
sala. 9 dol.

J Brazaičio — Raštai. Vienų 
vieni. 10 dol.

P. Naujokaičio—Lietuvių Li
teratūros Istorija. 3 tomai po 20 
d°l.

A. Merkelio — Vincas Kudir
ka. 15 dol.

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

A. Rūtos —- Mėlyno Kar
velėlio Šviesa. Romanas. 12 dol

J. Audėno — Pa^rtinis

K. TWmko — Ieškančiojo .pėd
sakai. 10 dol. •

&

HIGH TECH KOMPUTĖRIA1
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigracija, par
duoda aukščiausios kokybės Įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausią elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas. 
Mes turime didžiuli pasirinkimą. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderiy, VSR-, 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-lejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t.

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM 
sistemos elektronikai, kuria jūs galite naudoti Lietuvoje 
ir Europoje.

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

41 W. 35th QATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, N Y 
212 465-0621 •

DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY-LUD 
ELECTRONICS

200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 
NEW YORK, N.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

32 ** $

B dexter park
PHARMACY ttį

Wnx Anastasl, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WU DELIVER

296-4130

Į

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC StSTEMAl
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 1 
ATSPAUSDMMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir jvairlų firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir

mos INNOVAT1ON, kuri ■ 
Lietuvoj

duoda vlenerių matų garantija

CHICACOj:

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

FLORIDOJ:

ĘLEKTRONINIA1 PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI
~ ITT t 

C SlIflCE

JVA1RŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

VCR (Video juostų rekordavfmo Ir groji- . 
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI j 
(jvairlų firmų, Įskaitant Ir Panasonic)

t ■■■■ ■ . ii ■ . '• ■■ - —T--------------
- 6E8 TAIP PAT TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 

. KT. JVAIRAU^ ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

o Į ■■ i. j -----------------4------------------------------- .‘---į------------------- ---------------

- VILNIUS - MIESTO PLANAS

A. Paškaus—Asmenybė ir re
ligija. 6 dol.

A. Tyruolio — Šiapus ir ana
pus saulės. Poezija. 5 dol.

600 m. Lietuvos krikšto jubi-
' liejus. Albumas. 12 doĮ_______

J. Aisčio — Poezijos rinktinė.
8 dol.

J. Puzino — Rinktiniai raštai.
2 tomai po 25 dol.

mato. Pritaikytas turistams, su pilnu gatvių indeksu. Prie
das —» angliška ir vokiška turistinė rodyklė ’

Užsakymus siųsti:
SAKALAS 

7328 S. Califomia Avė. 
Chicago, IL 60629

Sulankstytas $9.50 su persiuntimu 
Plakato forma $11.50 su persiuntimu.

LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

Bažnyčia Lietuvoje — spalvo
tas albumas. Priedas angliškai. 
15 dol.

VI. Vijeikio —- Uthuania My 
Heritage. Gausiai ijiustruotas al
bumas. 20 dol.

Atlaidai — Lithuanian Pilgri- 
mages. Foto albumas. 25 dol.

•J. S tuko — Xwąkening Lithu- 
■ania. Istoriniai bruožai, 10 dol.

S. Sužiedėlio — A History of 
the Church in Lithuania 10 dol.

My Dictionary—Mano Žody
nas. Didelio formato spalvota 
knyga vaikams. 12 dol.

Persiuntimui pridedama 1.50 
dol.

1990 M. KELIONES
NEW YORKAS - RYGA

Ten ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu), Skrydžiai 
tiesiai j Rygą iš JFK per Helsinki. Oro linija—FINNAIR. 
Skrydžiai kiekvieną trečiadieni Ir šeštadieni. Special
ios kainos nuo 1990 spalio 1 Iki 1991 kovo 31. $16. 
“U.S. taxes” nepriskaičiuota.

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
bei lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
mi Darbininko spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. •

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS

Baltic Tours siūlo specialias lėktuvo kainas kelei
viams, vykstantiems su asmeniškais Iškvietimais. 

' Kvietėjas jus pasitiks Rygoje. Jei reikės parūpinsime 
transportaciją.

-LANKANTIS LIETUVOJE
Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos viešbučiuoseyienai arba dviem savaitėm.

G. T. INTERNATIONAL pa
rūpina jūsų giminėm bilietus iš 
Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, Nėw Yor- 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Čika- 

į ga kaina nuo $1020.00 iki 
• $1337.00. Vilnius/Berlynas/New 
, Yorkas kaina nuo $944.00 iki 
, $1261.00 ir Vilnius/Berlynas/ 

Los Angeles kaina nuo $1223.00
- iki $1623.00. Su jūsų giminėmis 

ryšį palaiko ir perduoda visas in
formacijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G. 
T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430 - 7272.

HELSINKIS
Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja vieną naktį pralei
sti Helsinkyje. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendini
mas — keturių žvaigždžių Vaakuna viešbutyje; $75 o 
asmeniui dviesė viename kambaryje. Atskiras kamba
rys $109.

KELIONĖS SU PALYDOVAIS

LIETUVA IR SUOMIJA - 13 dienų kelionė
-10 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 

Kelionė Nr. 106 lapkričio 7-19 
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,899.00 iš Chicagos

ŠV. KALĖDOS IR NAUJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje, 

** Finnair linija
Kelionė Nr. 1225 gruodžio 22 — sausio 5,1991
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko
$1,999.00 iš Chicagos

NAUJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė 
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 
Kelionė Nr. 1280 gruodžio 29 — sausio 12,1991 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko 4 
$1,999.00 iš Chicagos

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak St, Sulte 4 
Newton.MA, 02164

Tei. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

o

NBVYORKE: 86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

2615W. 71stStreet, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So 50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., Hlckory Hills, IL 60457, 708-598-1333

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706, 813-367-6304

DETROITE: 24060VV. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034, 313-350-2350

WATERBURY: 6CongressAve., Waterbury, CT06708, 203-756-5223

paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje* KASOJE

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol. —
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Buvusiam Brooktyno Vaidintojų trupės nariui

JUOZUI LAPURKAI

BB

J. B. Mikalauskai 
A. Stasiūnienė 
M. Šaulienė

Nuoširdžiai užjaučiame liūdinčius
VLADĄ ir STEFANIJĄ VASIKAUSKUS, 
netikėtai mirus mielam anūkui.

Stasys Lozoraitis kalba Bostone rugsėjo 16 minint Tautos 
šventę. Nuotr. Vytauto Maželio

Kalbėjo S. Lozoraitis

LB Bostono apylinkės rugsėjo 
16 surengtame Tautos šventės 
minėjime So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos salėje pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Stasys Lozorai
tis, Lietuvos atstovas Washing- 
tone ir Vatikane. Meninę pro
gramą atliko Bostono lietuvių et
nografinis ansamblis “Sodauto”, 
vadovaujamas Gitos Kup-

činskienės.
Stasys Lozoraitis ryškino pa

skutinius įvykius Lietuvoje, riš
damas juos su mūsų tautos praei
timi ir pastangomis išlaikyti savo 
valstybę, tautinį identitetą ir 
kultūrą bei papročius. Publika 
ypač griausmingu plojimu jam 
pritarė, kai jis pareiškė, kad jis 
pripažįsta ir remia dabartinę 
Lietuvos vyriausybę, bet virš jos 
yra Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba, o virš šios — Vasario 16-osios 
aktas, kurio atstatymas įpareigo
ja mus visus. Kas veikia prieš šią 
Lietuvos vertybių gradaciją, tam 
jis, kaip laisvos Lietuvos atsto
vas, nepritaria ir nepritars.

TOMUI RIMGAUDUI KONDRATUI 
amžinybėn iškeliavus, šią liūdną atsiskyrimo valandą 
dėkojame Apreiškimo parapijos klebonui kun. Vytau
tui Palubinskui už lankymą ligoninėje Ir mūsą bran
giam Tomui suteikusiam paskutinj patepimą; dėkoja
me už sukalbėtas maldas šermeninėje, už pareikštus 
paguodos žodžius.

Dėkojame visiems, kurie lankė velionj šerme
ninėje, dalyvavo laidojimo pamaldose ir palydėju- 
siems j kapines.

Dėkojame už Apreiškimo bažnyčioje aukotas 
mišias: kun. V. Palubinskui, kun. Jonui Pakalniškiui, 
kun. Stasiui Railai, vargonininkei Gintarei Bukauskie
nei už grąžą giedojimą mišią metu.

Dėkojame visiems aukojusiems mišlom, atnešu
siam gėlių, pareiškusiem užuojautas asmeniškai, per 
spaudą, laiškais, už asmeniškas aukas ir aukas 
Kultūros Židiniui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems!
Liūdintys: tėvas Vytautas, sesuo Audronė, 
dukrefė Kristutė, močiutė Rožė Kondratienė 
ir kiti artimieji.

mirus, Jo žmonai Irenai Ir visiems artimiesiems bei 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Buvę Trupės Vaidintojai

Tadas Alinskas 
Viktorija Dėdinienė 
Stasys Dėdinas
Vida Gintautaitė-Jankauskienė 
Aldona Janus - Kennedy 
Edvardas Juzumas 
Vytautas Kidolis 
Leonas Karmazinas 
Liucija Kašubaitė-Paknienė 
Gina Purelytė - Skučas 
Roma Tilvikaitė 
Jadvyga Sirtautaitė-Šapras 
Stasys VaSkys 
Marija ir Vitalis Žukauskai

Kalbėtojas pabrėžė, kaęl Lie
tuva nebijojo Klaipėdos nacių 
teisti, atmesti Hitlerio siūlymo 
įsijungti į karą prieš Lenkiją, 
Lietuvos okupacijos metu atsisa
kyti sudaryti SS dalinį, vesti ilgą 
ginkluotą partizaninę kovą prieš 
Sovietų Sąjungą. Ji nepabūgs ir 
dabar visų gąsdinimų ir baugini
mų.

Minėjimui vadovavo LB Bo
stono apylinkės pirm. dr. Romas 
Buivydas, talkinamas Gintaro 
Čepo, kuris perdavė informaciją 
apie darbus, reikalingus skubiai 
atlikti Lietuvos reikalu.

Minėjimas išsiveržė iš nusi
stovėjusio šablono, skatindamas 
ir jungdamas visus konkretiems 
darbams, kurių atlikimo laukia 
mūsų tautos kamienas savo 
žemėje.

Mirė dr. P. Bizinkauskas

Cushing ligoninėje po ilgos 
širdies ligos rugsėjo 19 mirė dr. 
Petras Bizinkauskas iš Brockto- 
no, tesulaukęs 64 metų. Jis palai
dotas rugsėjo 22 Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyno ka
pinėse Brocktone po mišių, ku
rias už mirusio sielą aukojo aš- 
tuoni kunigai, giedant jo dukrai 
solistei Marytei Bizinkauskaitei- 
Bildienei iš'Toronto.

Dr. Petras Bizinkauskas, 
gimęs So. Bostone, į Brocktoną 
persikėlė prieš 33 metus, nuo 
jaunystės reiškėsi įvairioje lietu
viškoje veikloje. 1970 baigęs 
mokslus daktaro laipsniu švieti
mo srityje, jis buvo profesoriumi 
State kolegijoje Bridgewateryje, 
kur suorganizavo Baltų kultūros 
klubą. Brocktone jo iniciatyva 
miesto švietimo rėmuose kurį 
laiką veikė lietuvių kalbos kur
sai.

Lietuviškuose baruose sti
priausi dr. P. Bizinkausko 
pėdsakai liko Lietuvos vyčių 
veikloje, Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos darbuose, Lietuvių - 
Katalikų Religinėje Šalpoje. Už 
darbą su jaunimu CYO suaugu
siųjų grupėje jam suteiktas me
dalis “Pro Deo et Juventute”.

Jam teko keletą metų vado
vauti taip pat Sandaros 24-tai 
kuopai Brocktone, Sandaros klu
bui Brocktone ir Montellos Lie
tuvių Tautiniam klubui, būti LB 
vietos apylinkės valdyboje.

Kapinėse atsisveikinimas su 
dr. P. Bizinkausku baigtas Lie
tuvos vyčių ir Lietuvos himnais. 
Jis paliko žmoną, tris sūnus, dvi 
dukras, motiną, brolį ir seserį. 
Visus penkis savo vaikus jis su 
žmona Veronika išmokė lietuviš
kai ir įkvėpė jiems lieutviškos 
dvasios.

O
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Bostone Tautos šventę rugsėjo 16 minint, meninę programą atlieka “Sodauto” ansamb
lis. Dešinėje vadovė Gitą Kupčinskienė. Nuotr. Vytauto Maželio

dabartinei Mileikienei, pavyko b 
pasprukti iš Sibiro tremties 1960 ! 
metais, taigi, praėjus 7 metams i 
po tėvo mirties. Vėliau ji laimin
gu būdu pasiekė šį kraštą, iš
tekėjo, susilaukė šeimos.

Laisvės Varpas

Vienintelė Lietuvių greito 
viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviam ' 
yra Laisvės Varpo lietuvių radijo 
programa, perduodama lietuvių 
ir anglų kalba kiekvieną sekma
dienį 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties WCAV — FM 98. Jos ve
dėju yra Petras Viščinis, 173 Art- 
hur St., Boston, MA02402, tele
fonas: (508) 586 - 7209. Progra
mos metu skubiais reikalais 
skambinti į radijo stotį telefonu: 
(508) 587 - 9898. Žinias galima 
perduoti Faxu, skambinant tele- j 
fonu: (508) 586 - 7209. Tuo tarpu 
telefonas ir Fax yra toje pačioje 
telefono linijoje, tad dėl žinių 
perdavimo Faxu reikia pirma pa
skambinti telefonu, prašant, kad į 
būtų įjungtas Fax.r

BmiK-BV-mmi 

Pastoge paid both iuays 
Fost, [onuenient.priuatE, sete, 
įtars uitat BunKinG-Bv-mmiB
Oraitai, prieinamai, privačiai, saugiai,-nemoka-■ 
•Tnai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti į ban-p' 
'T kų ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 1 

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavęs, batikas tuoj p
traukia sumų J suskaitę. Prisideda ir užtikrink

Tremtines džiaugsmas

Ona Mileikienė iš Randolpbo. 
gavo žinią, kad rugpjūčio 22 iš 
Sibiro parvežti į Lietuvą jos tėvo 
Adomo Tamošiūno palaikai. Tuo 
pasirūpino jos sesuo su savo vai
kais. Adomas Tamošiūnas mirė 
Sibire 1953, o jo dukrai Onai,

LIETUVOJE IŠLEISTA 

NAUJA “SPARNUOTŲ LIETUVIŲ 
LAIDA

Dariaus ir Girėno kultas Lie
tuvoje yra vėl atgijęs. Daug apie 
juos rašoma spaudoje, buvo pa
gamintas ir filmas.

Amerikoje kadaise buvo išleis
ta Petro Jurgėlos parašyta knyga 
Sparnuoti lietuviai — Darius ir 
Girėnas. Išleista 1935 m.

Dabar autorius buvo visą kny
gą perrašęs, parengęs antrą lai
dą, panaudodamas visai naują 
medžiagą, o senąją medžiagą kai 
kur sutrumpindamas, sureda
guodamas kitaip. Tą naują rank
raštį buvo pasiuntęs į Lietuvą 
bene “Vagos” leidyklai.

Tuo tarpu Lietuvių Žurnalistų 
Sąjunga, nieko nelaukdama, di
deliu tiražu perspausdino senąją 
laidą. Taip naujoji pataisytoji lai
da įstrigo ir vargu bebus išleista.
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DARBININKAS
NEW

YORKE
*341 Highland Blvd.

> Brooklyn, N.Y. 11207

‘Admlnlėtr. . . . . .(718)827-1351 
Redakcija..... .(718)827-135ŽJ

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

Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 6 ir 7, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. Marijos Žu
kauskienės tapybos paroda 
žemutinėje salėje. Taip pat bus 
išstatyta Giedrės Kulpienės gin
taro dirbiniai — gėlės ir kiti pa
puošalai. Parodą rengia Lietuvių 
Atletų Klubas.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventė bus paminėta lapk
ričio 18 Apreiškimo parapijoje. 
11 vai. bus mišios bažnyčioje, o 
paskui minėjimas parapijos , 
salėje. (

• Literatūros šventė rengiama 
lapkričio 17 Kultūros Židinyje. 
Bus premijų įteikimas, poezijos 
vakaras ir koncertinė dalis. Bus 
įteiktos dvi premijos: metinė 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija už praėjusiais metais iš
leistą geriausią grožinės lite
ratūros knygąjr Aloyzo Barono 
vardo novelės premija. Koncer
tinėje dalyje dainuos Gina Cap- 
kauskienė iš Montrealio, kuri 
savo dainavimu yra papuošusi 
daugel literatūros vakarų. Lite
ratūros šventę rengia Lietuvių 
Rašytojų Draugija Kultūros 
Židinyje.

Juozo Audėno mirties meti
nių proga spalio 10 lietuvių 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje bus aukojamos mišios prisi
minti šį Lietuvos patriotą.- 
Kviečiami jo draugai dalyvauti 
šiose pamaldose.

Tadas Klimas, New Yorko 
Lietuvių jaunimo Sąjungos pir
mininkas, rugsėjo 28 išvyko 
dviejų savaičių atostogų į Brazi
liją. Su juo išvyko ir Algis Duo
ba, Detroto vieno banko vice
prezidentas. Jie aplankys Sao 
Paulo ir Rio de Janeiro ir padės 
lietuvių jaunimui pasiruošti pa
sauliniam lietuvių jaunimo kon
gresui.

Jono Meko dokumentinis fil
mas Scenos iš Andy Warhol gy
venimo buvo rodomas rugsėjo 30 
New Yorko filmų festivalyje Ali- 
ceTully Hali, Lincolno Centre.

Dail. Marijos Žukauskienės 
meno parodoje Kultūros Židinio 
apatinėje salėje spalio 6-7 bus 
ir Giedrės Kulpienės gintaro dir
biniai - gėlės. Parodą rengia ir 
visus maloniai kviečia atsilankyti 
Lietuvių Atletų Klubas.

“ŽAIBAS” NR. 6 — maisto 
produktai bus pristatyti jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvoje 
10 darbo dienų laikotarpyje. 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5 sv. 
ryžių, 5 sv. konserv. druska, 4 
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis 
sviestas, 2 dež. džiovintų slyvų, 
2 dež. razinų, 64 oz. aliejus, 1 
dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis "ŽAI
BAS”. 9525 South 79th Avė., 
Hickory Hills, IL,60457. Telefo
nas (708) 430 - 8090.

Aktorė Rasa Allan Kazlas 
savo stipendiją iš U S Informa
tion Agency režisuoti amerikie
tišką vaidinimą Lietuvoje, ir taip 
pat dėstyti Vilniaus konservato
rijoje. Rasa Kazlienė šiuo metu 
dėsto Manhattan American Aca- 
demy of Dramatic Arts mokyklo
je. Lietuvoje ji režisuos William 
Saroyan veikalą Urvų gyventojai 
— The Cave Dtvellers Akademi
niame Teatre Vilniuje.

Studentų - aktorių grupė iš 
Vilniaus konservatorijos atvyks
ta spalio 5 į New Yorką. Jie čia 
sustos trims savaitėms, lankys 
Julliard muzikos mokyklą ir susi
pažins su teatro gyvenimu New 
Yorke. Juos čia iškvietė Julliard 
mokykla.

Metinis “Blusų turgus”, reng
tas Lietuvių Atletų Klubo, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Tur
gus veikė dvi dienas Kultūros 
Židinyje. Parduota daug įvairių 
įvairiausių daiktų, Daugiausia 
pirko nelietuviai. Pelnas paskir
tas sportininkų kelionei į Lietu
vą. Rengėjai vėliau praneš, kiek 
gauta pelno.

I TALKA LIETUVAI
• Knygos Lietuvai yra priima- 
i mos penktadieniais nuo 10 vaL 
ryto iki 12 vai. popiet iki spalio

1
17 d. Kultūros Židinio sportinin
kų kambaryje. Šias siuntas tvar
ko Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa. New Jersey organizacija 

i Americans for an Independent 
Lithuania taip pat priima kny- 

! gas, kurios yra laikomos statybi- 
: ninko V. Pauliaus sandėlyje ir 
J bus sujungtos su New Yorko 
- knygomis. Ypač pageidaujamos 

lietuvių kalbos knygos, leidiniai, 
enciclopedijos, istoriniai ir poli
tiniai veikalai.

Knygos eina Lietuvos univer
sitetam, bibliotekom, seminari
jom, institucijom, švietimo mi
nisterijai. Jos siunčiamos užein- 
kuotuoe konteineriuose iš New 
Yorko iki Kauno. Ten CARITAS 
sambūris atsakingai ir tvarkingai 
knygas išdalina. Norintys pa
remti knygų siuntimą į Lietuvą, 
prašomi čekius rašyti Lithuanian 
Catholic Religious Aid ir siųsti: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
New York 11207. Norintys paau
koti knygas New Yorke, prašomi 
kreiptis į LKR Šalpos darbinin
kus Rasą Razgaitienę arba An
drių Adams tel. (718)-647-2434) 
arba New Jersey valstijpje į Lo
retą Stukienę (201) 753-5636.

Helen Siauris, gimusi 1901 
liepos 18 Lietuvoje, anksčiau gy
venusi New Yorke ir priklausiusi 
prie Moterų Vienybės, paskui iš
sikėlusi j Floridą, mirė rugsėjo 
29 Šv. Juozapo ligoninėje. Buvo 
sulaukusi 89 m. Palaidota spalio 
1 New Yorke, Cypress Hills ka
pinėse, šalia anksčiau įnirusio 
savo vyro. Religines apeigas at
liko Tėv. Leonardas An drieku s, 
OFM. Laidotuves tvarkė M. 
Shalins. Liko sesuo Pearl Field, 
dvi seserėčios Mildres Pares ir 
Gayle Turtur su šeimomis Flori
doje.

Blanche (Bronislava) Garson, 
gimusi 1906 birželio 6 Lietuvo
je, gyvenusi Woodhavene, mirė 
rugsėjo 24 Šv. Juozapo ligo
ninėje, sulaukusi 84 metų 
amžiaus. Buvo* pašarvota M. 
Shalins laidojimo koplyčioje, At
sisveikinimas buvo rugsėjo 26, 
palaidota iš Šv. Tomo bažnyčios 
rugsėjo 27 Šv. Jono kapinėse ša
lia seniai mirusio savo vyro ir 
prieš 2 mėnesius mirusio savo 
sūnaus dr. William. Laido
tuvėmis rūpinosi marti dr. Ma- 
rianna Garson.

Jau penktas mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G. T. INTER
NATIONAL raštinė Vilniuje. : 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
transportas privačiam pasivaži
nėjimui į gimtines, teatro ir ope
ros bilietų užsakymai, rezervaci
jos restoranuose ir visa eilė kitų 
paslaugų. Adresas Vilniuje: Tilto 
sk-gvė 8/2. Tel. 62-81-09. 

spalio 1 išvyko į _ 
bus tris savaites. Išlydėjo vieną 
A. Grigo suorganizuotą ekskur
santų grupę.

Dirvos laikrašačio 75 metų 
sukakties proga iš surengto 
minėjimo koncerto, kuris buvo 
rugsėjo 23, gauta pelno apie 
3500 - 4000 dol. Visas gautas pel
nas skiriamas Dirvos laikraščiui 
leisti.

Draugo dienraštis rugsėjo 22 
dienos vedamąjį paskyrė Darbi
ninko 75 metų sukakčiai pa
minėti. Darbininko redakcija ir 
leidėjai už prisiminimą dėkoja.

Vilniaus Jaunimo Teatras ga
vo kvietimą atvykti gastrolėms į 
JAV. Juos kviečia Lincoln Cen
tre teatras ir Joyce teatras. Vil
niečiai į New Yorką atvyks 1991 
m. birželio mėnesį dalyvauti 
New Yorko tarptautiniame tea
tro festivalyje.

Klasikinės operos mėgėjams 
gera žinia! Spalio mėnesį net dvi 
operos bus transliuojamos per 
televiziją. Spalio 19, penkta
dienį, 9 vai. vak. bus transliuoja
ma Arrigo Boito opera Mefistofe- 
le. į juostą įrašyta 1989 rugsėjo 
mėn. San Francisco operos 
rūmuose. Spalio 31, trečiadienį, 
8 vai. vak. bus transliuojama W. 
A. Mozart opera Don Giovanni. 
į juostą įrašyta 1990 balandžio 
mėn. Metropolitan operos 
rūmuoe New Yorke. Abiejų ope
rų pagrindinis solistas bus iškilu
sis amerikiečių bosas Samuel Ra- 
mey.

Petras Jurgėla, skautijos 
pirmūnas, įkūręs Lietuvoje 
skautus, sunegalavus širdžiai, 
porą savaičių praleido ligo
ninėje. Dabar jis jau grįžo namo 
ir rugsėjo 30 atšventė savo 89 
metų sukaktį.

Antanas Krušinskas iš 
Churchville, PA, daugelį metų 
remia Darbininkų. Padėka už 
dvigubą prenumeratos mokestį 
ir linkėjimus.

Auksei Jankauskaitei Wirz, 
studijuojančiai Pietų Kaliforni
jos Optikų kolegijoje, Fullerton, 
Calif., už pažangumą moksle pa
skirta 250 dol. stipendija. Kaip 
praneša kolegijos žiniaraštis

Kalėdinis konteineris Lietu
vos vaikam ir seneliam yra 
ruošiamas Lietuvių Katalikų Re
liginės Šalpos. Turintys naujų 
arba mažai naudotų ir švarių šil
tų drabužių, paltų, žaisliukų, 
batų, botų ir 1.1., prašomi juos 
paaukoti kalėdiniam konteine
riui. Daiktus galima pristatyti 
ketvirtadieniais nuo 12 vai. die
nos iki 3 vai. popiet ir šeštadie
niais nuo 9:30 iki 12:30 Kasos 
kredito unijos antro aukšto patal- 
įiose. Nuo liepos mėnesio, Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa yra 
pasiuntusi du 40 pėdų konteine
rius knygų ir vieną, medicininių 
reikmenų į Lietuvą.

Kalėdinis konteineris bus 
skirstomas Lietuvos vargingiau- 
siem žmonėm, našlaičiam, sene
lių prieglaudom ir pan. New 
Yorko ir -apylinkių lietuviai 
prašomi būti kuo dosnesni savo 
daiktų aukom ir finansine para
ma šiam projektui. Čekius gali- 

_ma rašyti Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York 
11207:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
rašo vietinius bilietus ir tvirtina 
Aerofloto reisus atvykstantiems 
iš Lietuvos. Taip pat parūpina
ma profesionalų pasitikimą ir 
persodinimą New Yorke bei Wa- 
shingtono Aerouostuose. Prašo
me kreiptis: G. T. INTERNA
TIONAL INC., 9525 S. 79th 
Avė., Hickory Hills, IL. Tel. 
(708) 430 - 7272.

KASOS kredito Unija New 
Yorke organizuoja specialų nau
jų automobilių išpardavimą su 
didelėm nuolaidom ir lengvom 
paskolom. Kasoje bus gaunami 
mašinų parduotuvių adresai, ku
riose su Kasos pažymėjimu ir pa
skola bus galima nusipirkti nau
jas, 1991 metų mašinas su nuo
laida ir be įmokėjimo. Specialus 
išpardavimas įvyks š.m. spalio 
19-21 dienomis, todėl prašoma 
kreiptis į Kasos įstaigą, gauti rei
kalingas informacijas ir pasinau
doti reta proga pigiai ’nusipirkti 
naują 1991 m. modelio mašiną. 
Kasos telefonas 718 - 441 - 6401. 
Darbo valandos: kasdien nuo 9 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. Ketvir- 

_ _ tadieniais nuo 9 iki 7:30 vai. va-
Auksė laimėjo “Vigor Golden karo. Šeštadieniais nuo 9 iki 1 
Plier Award”. vai. popiet.

. “Antis” grupės spektakliai sulaukia žiūrovų ir klausytojų dėmesio. Grupė pasirodys 
Kultūros Židinyje spalio 12, penktadienį, 8 vai. vak. Nuotr. R. Urbakavičiaus

Tautiniai lietuviški moteriški 
drabužiai, 5 pėdų aukščiui, be
veik nauji. Rašyti: S. Ma- 
kutėnas, 7848 N. Teel Way, In- 
dianapolis, IN 46256.

Išnuomojamas kambarys vie
nam arba dviem asmenims. 
Skambinti tel. 212 781 - 3264, 
arba 212 568 - 7531, arba 212 
927 - 6615, arba 718 277 - 7257.

Mergina iš Lietuvos ieško 
darbo namuose. Skambinti tel. 
212 781 - 3264, arba 212 568 - 
7531, arba 212 927 - 6615, arba 
718 277 - 7257.

G. T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja paslauga: užtikrin
tas pristatymas žemiausia kaina

** 7 dienų laikotarpyje. Dabar ne
reikia rūpintis ar pasiųstas kargo 
ateis neišdraskytas ar visai jo ne
gausite siųsdami jį per Maskvą. 
Už $1.25/svaras (minimumas, nius Juodelis* 239 Brookside 
100 svarų) jūsų siuntinys bus pri
statytas į Rygos muitinę. Kreip
tis — G. T. INTERNATIONAL 
INC, Cargo Division, 9525 
South 79th Avė., Hickory Hills, 
DL 60457. Telefonas (708) 430 - 
7334.

GAUMA UŽSISAKYTI 
“LIETUVOS AIDĄ”

Bronius Juodelis yra pakvies
tas Lietuvos Respublikos valsty
binio dienraščio Lietuvos Aido 

- įgaliotiniu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Lietuvos Aido 5 numeriai siu
nčiami oro paštu voke kartą į sa
vaitę. Prenumerata metams 85 
dol. Čekius rašyti: Lietuvos Aido 
vardu ir siųsti su užsakymu: Bro-

Lane, Willowbrook, 111. 60514. •

“Anties” koncerto organizato
riai atsiprašo New Yorko Jauni
mo Sąjungos, kad neatsiklausus 
Sąjungos vardas buvo įrašytas 
tarp koncerto rengėjų. ' i

APIE METINI KULTŪROS 
ŽIDINIO SUSIRINKIMĄ

Spalio 13, šeštadienį, 10 vai. 
ryto, įvyks metinis Kultūros Ži
dinio narių ir rėmėjų susirinki
mas. Kaip jau Darbininke buvo 
minėta, Židinio finansai gerokai 
svyruoja, todėl būtina imtis prie
monių pakelti pajamas ir pasta
tyti Židinį vėl ant stiprių kojų. 
Tam reikia naujų jėgų, naujų 
idėjų ir naujos energijos. Be na
rių dalyvavimo ir pritarimo to 
nepasieksime, todėl kviečiame 
kuo gausiau dalyvauti ateinan
čiam susirinkime ir pareikšti 
savo pageidavimus, pasiūlymus 
ir ypač prisidėti savo talka.

Kasmet .renkami 3 K. Židinio 
tarybos nariai. Jau keletą metų 
dėl narių pasyvumo reikėjo per
rinkti vis tuos pačius anmenis, 
nes niekas kitas nekandidatavo 
ir nebuvo iš ko pasirinkti. Šie
met ypač jaučiamas daug dide
snis susidomėjimas Židinio veik
la. Tarybos kandidatų nominaci
jų komisijai, kuri susideda iš 
pirm. Tado Klimo, ir narių — 
A. Vakselio ir A. Šilbajorio, jau 
yra pristatytas sąrašas keletos 
naujų ir jaunų žmonių, norinčių 
ir sutinkančių kandidatuoti į 
Židinio tarybą, arba pageidauja
nčių dirbti valdyboje. Prie šių 
kandidatų pridėjus tris tarybos 
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narius, kurių kadencija šiemet 
baigiasi ir gal dar kitus, kurie jau 
iš anksto sutinka būti pasiūlyti iš 
salės, šiemet rinkimai turės būti 
tikrai demokratiški.

Svarbiausia — niekam nerei
kės bijoti, kad “ginkDieve, kad 
kas nors nepasiūlytų į kandida
tus” ir visi galės drąsiai dalyvauti 
susirinkime. O dalyvauti būtina, 
nes nuo tiesioginiai, arba per 
įgaliojimus dalyvaujančių narių 
priklausys kas bus, ar kas nebus 
išrinktas į Židinio tarybą.

Kviečiame ir prašome spalio 
13 anksti ir gausiai susirinkti į 
Kultūros Židinį, užsiregistruoti 
prie narių stalo ir pareikšti savo 
balsą ir savo valią.Tuo pačiu pri
mename, kad tik aktyvūs nariai 
turf teisę balsuoti. O aktyvū: na
riai yra tie, kurie yra bent 100 
dolerių paaukoję Kultūros Židi
niui ir užsimokėję metinį nario 
mokestį. Nario mokestis pavie- 
niems asmenims yra 25 dol., or
ganizacijoms 50 dolerių. Šių 
metų mokestį bus galima susi
mokėti prie registracijos stalelio.

Laukiame ir tikimės gaūsaus 
ir produktingo dalyvavimo.

Kultūros Židinio Vadovybė

SKAUTŲ SĄJUNGA 
ATSIKURIA LIETUVOJE
Lietuvių skautų tarybos pir

mininkas'skautininkas Feliksas 
Šakalys lankosi po skautų viene
tus Amerikoje.

Spalio 15 d. per New Yorką 
jis išvyksta namo. Mes norime 
jo veiklą paremti ir labai kviečia
me savo auka prisidėti. Visi, ku
riems skautų ideologijos idėja 
yra artima ir remtina, prašome 
paremti auka. Prašome visų pa
ramos.

Čekius rašyti: Lithuanian 
Scouts Ass. Ine., ir siųsti iki spa
lio 12 šiuo adresu: Lilė Milu- 
Idenė, 111 Grohmans Lane, 
Plainview, N.Y. 11803. Tel. 516 
681 - 6172.

Iš anksto visiems dėkojame!
New Yorko skautai

ŽINOMAS LIETUVOS PIANISTAS

POVILAS STRAVINSKAS
SOUNIS KONCERTAS

spalio 14 d., sekmadlenj 4 v. popiet Kultūros Židinyje 

PROGRAMA 
Beethovenas

Chopin 
Debussy

Bilietai —10 dol.
studentams — 7 dol.


