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PRIEŠ MORALINĘ IR POLITINĘ PRIESPAUDĄ

Savaitės |
įvykiai |

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad Maskvos komuni
stų partijos posėdy, kuriame da
lyvavo ir gen. sekretorius Gor
bačiovas, buvo atleistas Maskvos 
partijos sekretorius Boris N. Jel- 
cin, kuris anksčiau partijos cen
tro komiteto posėdy kritikavo 
Gorbačiovą už per lėtą persitvar
kymo politikos vykdymą Jo vie
ton buvo paskirtas Politbiuro na
rys Lev. N. Zaikin.

Arabų lygos valstybių galvų 
konferencija paragino arabų val
stybes atnaujin ti diplomatinius 
santykius su Egiptu, bet paties 
Egipto j lygą dar nepriėmė.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Savedra savo kalboj 
Amerikos valstybių organizaci
jos konferencijoj puolė prezi
dentą Reagan ir reikalavo, kad 
JAV’ tiesioginiai tartusi su Nika
ragva dėl Centrinės Amerikos 
taikos.

Pietų Afrikos vyriausybė pir
mą kartą viešai prisipažino, kad 
jos kariai Angoloj veikia kartu su 
Jonas Savimbi vadovaujamais 
partizanais. Per paskutines kau
tynes partizanai be Pietų Afrikos 
pagalbos būtų labai nukentėję, 
bet, įsikišus P. Afrikai, sunaikino 
2000 angolos, 48 rusų ir kubiečių 
karius. Partizanai neteko 155, o 
Pietų Afrika 9 karių.

Afganistane 73 proc. prieš vy
riausybinio sąjūdžio dalyvių 
(partizanų ir religinių vadų, inte
lektualų) nesutinka, kad j 
būsimą, sovietam pasitraukus, 
.Afganistano vyriausybę būtų 
priimti ir komunistai.

Izraelio okupuotam Gazos 
ruože vėl buvo šautuvo šūviais 
sužeistos dvi aukštesniosios ara
bų mokyklos mergaitės. Šaudė 
Izraelio kolonistas, jo automobilį 
apmėčius akmenim.

Arabų lygos valstybių galvų 
konferencija pareiškė solidaru
mą su Iraku ir pasmerkė Iraną 
už Irako teritorijos okupavimą.

Persijos įlankoj į JAV’ karo lai
vų saugomą tanklaivių vilkstinę 
buvo priimtas ir vienas Behraino 
prekybos laivas.

“Komsomolskaja pravda” pa
smerkė psichiatrijos piktnaudo-

VALDŽIA NURODO KUR IR KAIP MELSTIS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71

(Tąsa iš praeito numerio)

P. Anilioniui labai nepatiko, 
kad yra parapijų, pvz. Lazdijų 
dekanate — Veisiejai, Kapčia
miestis, kurios neduoda valdžios 
įstaigoms statistinių duomenų 
apie religinius patarnavimus, o 
kitos parapijos duoda sumažin
tus duomenis. “Mes skaitysime, 
kad religinių patarnavimų šiose 
bažnyčiose nebuvo. Žinokite, tai 
gali skaudžiai atsiliepti ateityje, 
kai valstybė nustatys būsimiems 
maldynams tiražus”, — vėl gą
sdino įgaliotinis.

Aprūpinami nelegaliai 
išleistu katekizmu

Palietus katekizmų klausimą 
P. Anilionis tvirtino, kad valdžia 
leido katekizmų atsispausdinti 
pakankamai, bet ir maldynuose 
kai kas iš katekizmų išspausdin
ta. “Ir apskritai, kam meluoti, 
vienas kunigas man sakė: “Kate
kizmais mes apsirūpinami” Tai 
kam dar šaukti, kad jų trūksta?” 
— nenurimo įgaliotinis.

(Tikintieji aprūpinami nelega
liai išleistais katekizmais, mal
daknygėmis, rizikuojant krato
mis, areštais, ...dvi bylos už re
liginius paveiksliukus, kratos, 
tardymai, grasinimai; ar tai tokia 
P. Anilionio giriama ir propa
guojama “pilna” sovietinė spau— 
dos laisvė?! red. past.)

Negalima perrašyti 
mašinėle

Paskaitos metu prelegentas 
prisiminė du klierikus, kurie jo 
įsakymu buvo išmesti iš Kunigų 
Seminarijos dėl nelegaliai pa
daugintos religinės literatūros. 
Esą vis vien įgaliotiniui yra žino
ma. kad Seminarijoje plinta 
mašinėle dauginta literatūra. Pa
gausim — jokio pasigailėjimo 
nebus!

Rygos seminarija 
visai Tarybų Sąjungai

Skundžiamasi, kad kunigų 
trūksta, — tęsė P. Anilionis, o 
kam išleidžiate į kitas respubli
kas? Kauno Kunigų seminarija

jimą ir sveikų žmonių uždary
mą į vidaus reikalų ministerijai 
priklausančias psichiatrines ligo
nines, kur jie yra gydomi ne
kompetentingų gydytojų ligonių 
judesius paraližuojančiais vais
tais, ir už kyšius kriminaliniam 
nusikaltėliam išdavinėjimą suk
lastotų medicinos pažymėjimų.

ruošia kunigus tik Lietuvai, o 
Rygos — visai Tarybų Sąjungai. 
Štai, pvz., kun. Jonas Zubrus... 
ko jis laksto po Novosibirską ir 
1.1. Jei ten yra tikinčiųjų, tegul 
siunčia savo kandidatus į Rygos 
Kunigų seminariją ir turės savų 
kunigų. O kun. J. Zubrui 
bažnytkaimių užteks ir Lietuvo-

Vakarų Vokietija ir Austrija 
vėl paprašė Siriją išduoti ten gy
venantį buv. nacių aukštą pa
reigūną Alois Brunner, bet Sirija 
ir dabar atsisakė jį išduoti.

Japonijos naujuoju ministeriu 
pirmininku buvo išrinktas Nabo- 
ru Takeshita, kuris sudarė naują 
ministeriu kabinetą.

Prezidentas Reagan savo pa
tarėju saugumo reikalam vieton 
į gynybos sekretorius išėjusio 
Frank C. Carlucci paskyrė armi
jos gen. Itn. Colin L. Powell.

Nikaragvos prezidentas Da
nį ei Ortega Savedra paliaubų są
lygų reikalais tarėsi su JAV At
stovų rūmų pirmininku Jim 
VVright, kuris savo ruožtu tais 
reikalais tarėsi ir su Ortegos pa
skirtu tarpininku kardinolu Mi- 
guel Obando yj Bravo. Prezi
dentas Reagan tokiu Jim VVright 
įsikišimu į derybas liko nepaten
kintas.

je.

Telšių vyskupijoje 
per mažai kunigų

Įgaliotinis pritarė, kad Telšių 
vyskupijoje didelis kunigų 
trūkumas. Neretai vienas kuni
gas aptarnauja net 3 - 4 parapijas, 
tik jo įsitikinimu, dėl tokios 
padėties kalti kunigai ekstremi
stai, mat jie specialiai kursto vy
skupus, kad naujai įšvęstus kuni
gus vyskupijoms dalintų netoly
giai ir tada galėtų kaltinti tarybų 
valdžią dėl kunigų trūkumo. 
Sprendžiant šį klausimą, P. Ani
lionis patarė sutvarkyti ekstre
mistus, kad šie nemokytų vysku
pų ir padėtis pasikeis.

Nesuprantama, kodėl P. Ani
lionis nesiryŠo nurodyti nė vie
nos vyskupijos, kurioje būtų per 
daug kunigų ar nebūtų parapijų 
be kunigų? red. past.).

Nori lojaliu kandidatyj 
seminariję

Pareiškimuose skundžiatės, 
kad į Seminariją priimami psi
chiniai ligoniai. Čia kalti kuni
gai, kurie jiems rašo rekomenda
cijas. duokite pakankamai lojalią 
ir sveikų kandidatų, o ne fanati
kų ir antitarybininkų - bos 
priimti, —aiškino P. Anilionis. 
O nesugyvenimas su taryBjų 
valdžia visada neš blogas pasek
mes. ir nebandykit manęs šan
tažuoti.

Puola Radviliškio klebonu
Štai Radviliškio bažnyčioje 

būtina paaukštinti lubas. Kletx)- 
nas, vicedekanas L. Vaičelionis, 
bandydamas mane šantažuoti, 
pareiškė: “Žmonės ruošiasi j 
Maskvą važiuoti, tai gal susitar
kim, duokit leidimą”.

Nereiks važiuoti jiems į Mask
vą, pats gerai žinau padėtį, reikia 
pakelti lubas, žmonės trokšta, 
bet ne aš ir tary bų valdžia kalti, 
o parapijos klebonas, kuris ne
nusileidžia vietinės valdžios rei
kalavimams nesilaiko religinių 
susivienijimų nuostatų.

Kol bus tokia padėtis, tolpara- 
pija negaus jokio leidimo Kun. 
L. Vaičiulioniui pasiaiškinti įga
liotinis neleido, jį pertraukė ir 
kalbėjo toliau.

Reikia melstis tik 
bažnyčiose 

prelegentui nepatiko, kad ti
kintieji ir kunigai meldžiasi ne 
tik bažnyčiose, bet ir liaudies lai
komose sventp.se vietose: Kryžių 
Kalne, Žarėnų-Latvelių kapi
naitėse ir ypatingai Alksnėnuo
se. Čia ekstremistai — kun. An
tanas Lukošaitis, kun. Antanas 
Aleksandravičius, padedami vie- 
nuoliaujančių moterų, kursto re
ligines aistras, meldžiasi lauke, 
viešoje vietoje, kai už kelių šim
tų metrų yra bažnyčia. Laikas 
šiose vietose įvesti tvarką — pik
tinosi A. Anilionis.

Rūpinamės, kad kunigai 
turėtų ramybę

“Negalima sakyti, kad mes 
kišamės į kunigų skirstymus. 
Štai kun. Juozo Gražulio nelei- 
dom paskirti į Rudaminą tik 
todėl, kad jį ten paskirti siekė 
užsienio agentai — kronikinin
kai, norėdami turėt toly gų savo 
korespondentų tinklą respubli
koj. Tokių planų mes nepalaiky
sime! O kadį Metelius neleidom 
to paties kunigo paskirsti,- turite 
būti mums dėkingi.

Mes rūpinamės, kad Bažnyčia 
ilgiau jį .turėtų. Būdamas arčiau 
savo brolio ekstremisto (kun. 
Antano Gražulio, kuris dirba II

Sutikti kaliniai
Iš šio lagerio keliems mėne

siams perkėlė į “Baraševo” la
gerį, kur greta kitame lageryje 
tuo metu buvo Simas Kudir
ka,bet su juo susitikti taip ir ne
teko. Tai buvo griežto režimo la
geriai.

Iš visų lagerių rašė ir oficialiai 
prašė atimti sovietinę pilietybę. 
Dėl to ji tolimesniam “auklėji
mui” ir nukėlė į griežto režimo 
lagerį. Net apranga tų kalinių 
buvo visa dryžuota, kaip istori
niuose filmuose apie katorginin
kus.

Ten susitiko ir Petrą Paulaitį, 
su kuriuo vėliau drauge kalėjo 
bent kelerius metus. Ten taip 
pat sutiko L. Simutį, J. Abukau- 
ską ir kitus lietuvius patriotus. 
Tame lageryje susipažino su E. 
Kuznecovu, jo bendrininkais J. 
Fiodorovu ir Muršenka. Su jais 
kartu išbuvo iki 1978 metų vidu
rio.

Tą lagerį po metų likvidavo ir 
visus pervežė į “Dodnovką” irgi 
į ypatingai griežto režimo lagerį. 
L. Simutis šiam lageriui davė 
gerą pavadinimą “pamazgų 
duobė”, nes lageris buvo pasta
tytas ant šiukšlėmis užpilto 
didžiulio prūdo. Jame išbuvo iki 
1978 birželio 9. Teko gyventi vi
sose kamerose su minėtais asme
nimis. Į šį lagerį 1977 buvo 
atvežtas ir K. Joškūnas.

Tai buvo politiniai kaliniai. 
Nežiūrint įvairių tautybių, reli
ginių skirtumų, tai buvo bendras 
pasipriešinimas prieš komunistų 
totalinį viešpatavimą, prieš mo
ralinę ir politinę priespaudą, už

peržengti Vilniaus miesto ribas, 
kas dieną nuo 8 v.v. iki 6 v. ryto 
turėjo būti savo kambaryje — 
bendrabutyje. Dar buvo ir įeitų 
reikalavimų. Už bet kokį nuosta
tų pažeidimą galėjo gauti dar 2 
metus lagerio. Bet ir tai iškentė.

Mokslas
Jis yra baigęs aukštąjį mokslą. 

Mokėsi Kauno Politechnikos in
stitute, cheminės technologijos 
fakultete. Baigiant ketvirtą kur
są, jį išmetė iš komjaunimo są
jungos, kad esąs visai ne tarybi
nių pažiūrų, klausosi užsienio ra
dijo, vaikšto į bažnyčią, neatitin
ka tarybinei santvarkai.

Pasiūlė rektoriui išmesti ir iš 
instituto. Ir išmetė, bet tai 
apibūdino kitaip, nes nenorėjo 
pažymėti, kad išmestas už politi
nes pažiūras.

Tada nuėjo dirbti į plytų fabri
ką ir Leningrado politechnikos 
institute neakivaizdžiai baigė pa
skutinį penktąjį kursą ir gavo 
inžinieriaus technologo diplomą 
— statybinių medžiagų techno
logija.

Po penkerių metų neaki
vaizdžiai įstojo studijuoti į Vil
niaus universitetą, į teisių fakul
tetą. Kai buvo ketvirtame kurse, 
jį areštavo, ir taip nespėjo 
užbaigti studijų.

Grižus 1985 metų gale į Vil
nių, KGB pasakė, kadgalės dirb
ti tik paprastu darbininku, kaip 
dirbo visuose lageriuose. Tada 
jis beveik 18 mėnesių išdirbo 
prie statybos ir gyveno viengun
gių bendrabutyje.

(Bus daugiau)

(nukelta į 2 psl.)

demokratiją.
Lageryje teko jam drauge su 

kitų tautų kaliniais atšvęsti P. 
Paulaičio 75 metų sukaktį. Visi 

- ii .linkėjo, sveikatos,
Vienas uzbekas Paulaičio gyve
nimą charakterizavo kaip šven
tojo gyvenimą.

Čia susipažino ir su Vi. Lapie
nių. Buvo ir daugiau lietuvių ka
linių, iš viso apie 15. Rudeniop 
jį su kitais 10 kalinių per Maskvą 
etapo keliu pervežė į Uralą, į 
Pakkau, kur išbuvo 13 mėnesių. 
Ten susipažino su kalėti atvežtu 
akademiku Orlovu. Po to išvežė 
dar į kitą lagerį, kur susipažino 
ir suartėjo su A. N. Sčaranskiu.

Uralo lageriai nedideli, talpi
na 70 - 75 žmones, dar skelti į 
dvi zonas po 20 - 30 žmonių.

Paleidžia iš lagerio
Paskutinis buvo Kučinko lage

ris, kur išbuvo iki 1985 rugsėjo 
13. tada etapo keliu pervežė į 

I Vilnių, kad iš ten paleistų. Vie-

gams ir vienuolėms, gairės nesu
tarimams tarp teologų ir vysku
pų derinti, pasisakymas prieš 
yąĮkljŲįkfffip mokykLo^a steigiamas 
sveikatos klinikas, kurios puo
selėtų gimdymo kontrolę, rezo
liucijos, išreiškiančios solidaru
mą su katalikais Korėjoje, kur 
vyksta demokratėjimo procesas, 
l>ei su katalikais Libane, kur geo
politinė bei ekonominė padėtis 
labai sunki. Suvažiavimas 
priėmė visus šiuos siūlymus, iš
skyrus gaires dėl nesutarimų 
tarp teologų ir vyskupų.

Pastoracinis planas, taikomas 
ispanų kilmės katalikams įrodo 
jų svarbą JAV katalikų 
Bažnyčiai. Šį planą, kurį suvažia
vimas priėmė, iš dalies iššaukė 
susirūpinimas, kad įvairios sek
tos, kaip fundamentalistai, pra
deda atitraukti ispanų kilmės 
amerikiečius nuo katalikų 
tikėjimo.

Tas susirūpinimas ir buvo

Dr. Stasys A. Bačkidm. 
lapkričio mėn. 15 d. dėl ne
sveikatos pasitraukė ii Lie
tuvos atstovo pareigi) IVa- 
shingtone. Jis lieka irtoliau 
Lietuvos pasiuntiny bes są
raše su diplomatinėmis pri
vilegijomis.

Stasys Lozoraitis, Jr., š.m. 
lapkričio 15 perėmė Lietu
vos atstovo pareigas Wa- 
shingtone, iš tų pareigų pa
sitraukus dr. S. A. Bačkiui. 
St. Lozoaraitis lieka ir toliau 
Lietuvos atstovu ir prie Šv. 
Sosto.

name lageryje jis buvo drauge 
su A. Terlecku, kun. A. Svarin
sku, S. Kovaliovu ir daugel kitų.

J laisvę paleido Vilniuje 1985 
lapkričio 13. Dar pridėjo metus 
administracinės milicijos 
priežiūros — kas savaitę tiksliu 
laiku registruotis, be teisės

priežastis dėl naujos bažnytinės 
šventės pasiūlymo. Vyskupų su
važiavimas priėmė siūlymą pa
skelbti gruodžio 12 Mergelės 
Marijos pasirodymo Meksikos 
Guadalupėj JAV katalikų bažny
tine švente. Vyskupai taip pat 
priėmė specialią liturgiją, pritai
kytą tai šventei.

ĮVAIRUS NUOMONIŲ SKIRTUMAI 
TOLERANCIJOS DVASIOJE 
AMERIKOS VYSKUPŲ SUVAŽIAVIME

VIKTORAS NAKAS.
Lietuvių Informacijos

Centro, Washington,D.K3.
vedėjas

Kaip kiekvieneriais metais, 
lietuvių išeivijos vyskupas Pau
lius Baltakis. OFM, lapkričio 16 
- 19 dalyvavo Amerikos nslcupų 
suvažiavime. 300 su virtam vy
skupų, arkivyskupų ir kardinolų 
susirinko VVashingtono Capitol 
Hilton viešbutyje.

Pagrindinę suvažiavimo pro
gramą sudarė dvi daly s Pirmoji 
daly buvo pranešimai įvairiom 
temom ir su jais susiję konkretūs 
siūlymai Antrą dalį sudarė klau

simai l>ei komentarai apie pra
nešimus ir del>atai dėl siūlymų. 
Po debatų vykdavo balsavimai.

Suvažiavimo dalyviai kasdien 
rinkdavosi į didžiulę salę, kurio
je buvo išstatytos ilgos stalų 
eilės. Salėje taip pat buvo paskir
ta vietos spaudos atstovams bei 
kviestiems stel>ėtojams.

Spaudos atstovai galėjo 
stel>ėti l>eveik visas suvažiavime 
sesijas. Be to du televizijos tink
lai — Catholk- Telecommunica- 
tions Netvvork of America ir 
K temai Word Television Net
vvork — visus viešus suvažiavi
mo posėdžius filmavo.

Nors dauguma posėdžių vyko 
didžiojoj salėj ir buvo spaudos

stebimi, būta ir išimčių. Pav., 
lapkričio 17 vyskupai pasiskirstė 
į būrelius pagal geografinius ra
jonus ir posėdžiavo atskirai. 
Lapkričio 18 popiet vyskupai su
sirinko didžiojon salėn uždaram 
posėdžiui, kuriame svarstė ypa
tingai jautrius klausimus. Sunku 
pasakyti kas tame uždarame 
posėdyje aptarta ir nuspręstra. 
Vienas žurnalistas šių eilučių au
toriui tvirtino, jog tarp kitko vy
skupai uždarame posėdyje 
svarstė kaip reaguoti į tuos atve
jus kai kunigas nusižengia prieš 
JAV įstatymus.

Suvažiavimas išklausė ir ap
svarstė įvairius siūlymus. Jų tar
pe buvo planas arčiau pritraukti 
ispanų kilmės amerikiečius prie 
katalikų Bažnyčios, nauja bažny
tinė šventė, nauja liturgija ve
stuvinėms apeigoms kai tuokiasi 
katalikas su nekataliku. rinkliava 
į pensiją pasitraukusiems kuni-

Bene įdomiausi debatai vyko 
paskutinę suvažiavimo dieną, 
kiala buvo svarstomi du kontro
versiniai siūlymai. Vienas siūly
mas buvo, kad JAV vyskupai pa
sisakytų dėl padėties Centrinėje 
Amerikoje. Antras siūlymas 
buvo bandymas nustatyti san
tykį tarp teologų ir vyskupų.

Debatuose dėl pareiškimo 
apie Centrinę Ameriką aiškiai 
matėsi trys vyskupų grupuotės. 
Mažumos grupę sudarė konser
vatoriai, kurie arba turi simpati
jų Nikaragvos vadinamiems 
“kontras" arba tik šiaip nepalan
kiai žiūri į Sandinistų režimą. 
Antrą mažumos grupę kraštuti
nių kairiųjų pažiūrų vyskupai, 
kurie rvorėjo aiškiai pasmerkti 
kantras l>ei Amerikos politiką, 
remiančią ūkis kovotojus. Dau
gumą sudarė vvvkupai, kurie ne-

(nukelta į 5 psl .)

sventp.se
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Vilniuje, Lietuvos centri

niame valstybiniame istorijos ar
chyve veikia dokumentų paroda 
"Jie tiesė kelius į laisvę”. Paro
doje eksponuojama per šimtą ar
chyve saugomų dokumentų, 
atsišaukimų, hektografuotų pie
šinių fotokopijų, vaizdžiai nu
šviečiančių darbininkų ir vals
tiečių judėjimą Lietuvoje XIX 
a. pradžioje. Dalis dokumentų 
rodomi pirmą kai tą. Paroda pro
paguoja revoliucijos ir kultūros 
istorijos vertybes.

— Lietuvos miestus ir mieste
lius bei kaimus lanko keliaujanti 
nauja dokumentinė fotografijos 
paroda “Krikščionybės kelias į

Savaitės | 
:i įvykiai i;

Prezidentas Reagan priėmė 
Afganistano Mujahedin islamo 
unijos partizanų vadą Yunis Kha- 
li ir pažadėjo partizanam nuola
tinę paramą, kol sovietų pajėgos 
pasiliks Afganistane.

Iranas pasiskelbė besiruošiąs 
naujam dideliam puolimui irtam 
reikalui mobilizuojąs vyrus.

Prezidentas Reagan, atsaky
damas į Brazilijos uždėtus JAV 
kompiuteriam suvaržymus, 
uždėjo iš Brazilijos importuoja- 
mom prekėm baudžiamuosius 
muitus.

Prancūzija ir Vakarų Vokieti
ja susitarė bendrai statydinti 
kautynių malūnsparnį ir sausio 
mėn. sudaryti bendras tarybas 
karinei ir ūkinei politikai vesti.

Irakas, Kuvaitas ir Marokas 
atnaujino diplomatinius santy
kius su Egiptu.

Lenkijos vyriausybė, kovoda
ma su infliacija, nuo 1988 m. 
pradžios.'žada labai pakelti mai
sto gaminių, degalų ir butų nuo
mų kainas. Tokios.kalbos sukėlė 
gyventojų paniką, ir jie skuba 
prisipirkti, kiek įmanoma, dar 
žemom kainom.

Beirute, Amerikos universite
to ligoninėj sprogusi bomba 
užmušė 7 ir sužeidė 31 žmogų.

Beirute, Amerikos universite
to ligoninėj sprogusi bomba 
užmušė 7 ir sužeidė 31 žmogų.

JAV ir Vengrija planuoja ben
drai steigti Amerikos tipo insti
tutą įmonių vadovaujančiam 
personalui paruošti.

Italijos min. pirmininko Gio- 
vanni Goria vadovaujamas mini- 
sterių kabinetas, iš koalicijos pa
sitraukus Liberalų partijai, atsi
statydino.

JAV senato daugumos vadas 
Robert C. Byrd formaliai pak
vietė į JAV atvykstantį gen. sek
retorių Gorbačiovą pasakyti kal
bą bendram JAV kongreso 
posėdžiui

Amnesty International pa
skelbė, kad Kinijos kalėjime 
miręs 15 m. kalėti už pogrindžio 
žurnalam straipsnių rašymą nu-

Lietuvą”, kurią paruošė atei
zmo muziejus ir fotografijos 
meno draugija.

— “Lietuvos ekonomika, 
mokslas ir technika” pavadini
mu Vengrijos mieste Dabrecene 
vyko paroda, kurioje buvo ek
sponuota mašinų, lengvosios, 
vietinės, maisto pramonės apie 
pusantro tūkstančio gaminių.

— Kaune, parodų rūmuose 
įvyko dailininko Vytauto Klem
kos grafikos ir akvarelės paroda. 
Dailininkas yra nemažai sukūręs 
meno ir kultūros darbuotojų 
portretų, kurių dalis buvo paro
doje eksponuota.

— Maskvoje, gastroliuojant 
Valst. jaunimo teatrui A. Ba- 
chrušino teatro muziejuje veiku
sioje parodoje skirtoje šiuolaiki
nio teatro meistrams-režisie- 
riams buvo išstatyti vilniečio E. 
Nekrošiaus darbai.

— Vilniuje, Lietuvos valstybi
niame operos ir baleto teatre tris 
dienas gastroliavo Estijos Tartu 
valstybinis akademinis teatras 
“Vanemuinė”. Vilniečiams pa
rodė Gian Carlo Menotti operą 
“The Consul”. Carl Orff “Der 
Mond”, estų kompozitorės L. 
Auster baletą “Tyra” ir rocko ba
letą “Riksmas”.

— Vilniuje, Tilto gatvėje, 
pradėta statyba trijų aukštų 
garažo-automobilių aikštelės, 
kurioje bus 150 vietų automobi
liams pasistatyti. Tai bus pirma
sis toks pastatas Pabaltyje. Pro
jekto autorius architektas E. Sta- 
siulis.

— Vilniaus senamiestyje, An- 
tokolskio ir Stiklių gatvių kampe 
veikią kavinė “Stikliai”. Per die
ną aptarnaujama maždaug 700 
lankytojų ir valgiaraštyje yra 26 
pavadinimų patiekalai.

— Lietuvos liaudies rašytojas 
Mykolas Sluckis už romaną 
“Medžliepis” apdovanotas Petro 
Cvirkos premija. Šio vardo pre
mija skiriama kas treji metai už

geriausius literatūros kūrinius 
kaimo gyvenimo tematika.

— Leipcige, Rytų Vokietijoje, 
išleistas Vinco Mykolaičio-Puti
no romanas “Altorių šešėly”. 
Knygos viršelyje — M. K. Čiur
lionio paveikslo reprodukcija. J 
vokiečių kalbą išvertė L. Bra- 
wing. Anksčiau buvo išversta J. 
Avyžiaus romanas “Chameleono 
spalvos” ir V. Kubiliaus sudaryta 
“Dviejų šimtmečių lietuvių poe
zijos” antologija.

— Vilniaus Dailės parodų 
rūmuose atidaryta dailės paroda, 
kurioje 220 dailininkų ekspo
nuoja apie 500 tapybos, akva
relės, grafikos, skulptūros, sce
nografijos darbų plakatų, Buvo 
istorinės tematikos paveikslų, 
šiandieninio gyvenimo vaizdų, 
žymių visuomenės kultūros 
veikėjų portretų. Paroda veiks 
visą mėnesį.

Palangoje įvyko jaunųjų žur
nalistų sąskrydis — seminaras, 
kurį rengė Komjaunimo Sąjun
gos Centro Komitetas ir Lietu
vos Žurnalistų Sąjunga. Buvo 
pranešimai ekonominio ir socia
listinio vystymo, jaunimo gyve
nimo ir ateizmo temomis, rodo
mi dokumentiniai filmai, vaka
ronės su Kretingos ir Palangos 
jaunimu ir išvykos į Klaipėdos 
miesto gamyklas.

— Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirm, pavaduotojas B. Zaikau
skas ir “Gimtojo Krašto” redak
torius A. Cekuolis išvyko Airijon 
dalyvauti “Airijos — TSRS” 
draugystės dienose ir lankysis 
Dublin, Limerick ir Cork mie
stuose, kur supažindins su Lie
tuvos ekonomikos ir kultūros 
laimėjimais, papasakos apie šaly
je vykstantį persitvarkymo pro

cesų. Išvykoje dalyvauja Vilniaus 
inžinierinio statybos instituto 
.dainų ir šokių liaudies ansamblis 
“Vingis" ir turės dešimt koncer
tinių pasirodymų. Veiks liaudies 
meno dirbinių, lietuvių autorių 
grafikos, dokumentinės fotogra
fijos, vaikų piešinių parodos. 
Dienų dalyviai taip pat lankysis 
ir koncertuos Škotijos ir Anglijos 
miestuose.

— Vilniuje. Parodų rūmuose, 
pirmą kartą atidaryta paroda 
“Mūsų butas”. Joje baldininkai, 
vietinės ir statybinių medžiagų 
pramonės įmonės ir kitos organi
zacijos demonstruoja naujų gy
venamųjų namų 2 ir 3 kamba
rių butus, kaip juos apstatyti bal
dais, papuošti fasadinėmis ir gla
zūruotomis grindų plytelėmis ir 
kitais gaminiais.

— Lietuvos kompozitorių są
jungos iniciatyva įvyko šešiolik
tasis festivalis “Muzikos ruduo
— 87” — kūrybinė muzikų ata
skaita plačiajai visuomenei. 
Druskininkuose buvo pagerbta 
“Muzikos rudens” šių metų lau
reatė G. Vanagaitė. Jos kūrinius 
atliko Čiurlionio meno mokyklos 
moksleiviai. Festivalio dalyviai 
koncertavo Kapsuko ir Raseinių 
rajonuose, , Kalvarijoje, Kazlų 
Rūdoje, Ariogaloje ir kitur. Kon
certai vyko rajoniniuose kultūros 
namuose, vidurinėse mokyklo
se, technikumuose kolūkiuose.

— Klaipėdos parodų rūmuose 
veikė Vilniaus inžinerio statybos 
instituto docento Alfonso Ketur- 
kos akvarelių paroda. Vyraujan
tis A. Keturkos akvarelių žanras
— Lietuvos kaimo peizažas su 
tipingu Aukštaitijos ir Žemaitijos 
reljefu.

S. L. K.
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Meks'ikoj 1940 m. nužudyto 
Leon Trotskio vaikaitis, Meksi
kos pilietis Estebar Volkov 
Bronstein daro žygių, kad, pa
smerkus Staliną, būtų atitaisytas 
ir revoliucijos kūrėjoTrotskio at
minimas.

Jugoslavija, kovodama su di
dele infliacija, žymiai pakėlė pa
grindinių maisto produktų ir 
kitų reikmenų kainas.

Gen. sekretorius Gorbačio
vas apkaltino iš Maskvos partijos 
sekretoriaus pareigų atleistą Bo- 
ris Jelcin nesugebėjimu vado- 
vauti ir nedrausmingu elgesiu. 
Pats Jelcin prisipažino klydęs ir 
apgailestavo savo rimtas klaidas.

Maskvos kino teatre įvyku
siam visuomenės susirinkime 
dalyviai labai klausinėjo, kodėl 
persitvarkymo politikos šalinin
kas Maskvos partijos sekretorius 
Boris N. Jelcin buvo staiga pada
rytas persitvarkymo priešu, di-

(atkelta iš 1 psl.)

Alytaus bažnyčioje), jis gali nuei-^ 
ti ekstremistų keliais, vedančiais 
į kalėjimą.

Mes rūpinamės, kad kun. J. 
Gražulis turėtų gerų draugų ir 
aplinką, saugojančią ją nuo šios 
nelaimės — kalbėjo įgaliotinis P. 
Anilionis.

Ką daryti su vaikų 
katekizaciją?

Vilkaviškio dekanas kun. Vy
tautas Vaitauskas paklausė, ką 
daryti su vaikų katekizacija. 
Gražiškiuose, kur anksčiau dirbo 
vaikų būdavo tik keletas, tuomet 
būdavo galima juos išegzami
nuoti ir kiekvieną atskiroje patal
poje, bet ką daryti Vilkaviškyje, 
kai vaikų besiruoišiančių Pirmai 
Komunijai, šimtai?

Rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Juozas 
Urbonas užpuolė bažnyčioje eg
zaminuojamus vaikus, atėmė jų 
turėtus katekizmus, gąsdino...

Anilionis pabrėžė, kad kuni
gui galima vaikus tik egzaminuo
ti ir jokiu būdu ne mokyti ar aiš
kinti, o ką reiškia egzaminuoti, 
kiekvienas kunigas privalo gerai

Kybartų pavyzdys
P. Anilionis patarė didžio 

triukšmo nekelti, ir kaip sūg^ve- 
nimo su valdžia pavyzdį nurodė 
Kybartų parapiją: “Kai nekelia
mas triukšmas, kaip gražiai gali 
ateistai ir tikintieji sugyventi, 
liudija Kybartų pavyzdys. Kol 
buvo Sigitas Tamkevičius, 
atrodė niekad nesibaigs pareiški
mų srautas iš tariamai 
skriaudžiamų tikinčiųjų, o kai 
atėjo išmintingas kun. Alfonsas 
Sadauskas, viskas susitvarkė — 
nė vienuoliaujančios mergelės 
nepajėgia sukurstyti tikinčiųjų. 
Kybartai šiuo atžvilgiu turėtų 
būti pavyzdys kitoms parapi
joms” — gyrė P. Anilionis.

(Netiesa. Kybartų tikintieji 
turi daug skaudžių ir neišspręstų 
problemų, — red. past.).

Kas kam plauna 
smegenis?

Ekstremistai, “Amerikos bal- 
*sas” apšaukė mūsų pokalbius 
“smegenų plovimu”, — nenuri
mo įgaliotinis, — mes žinome ki
tokių pavyzdžių, kai kurie vy
skupai leidžiasi, kad jiems “sme
genis plautų” ekstremistai (buvo
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dėsniu už tuos, kurie darė kraš
tui tik gėdą.

žinoti ir to laikytis, o dėl J. Urbo
no, tai jis greitai išeis į pensiją.

teistas žymus disidentas Wei 
Jingshang.

Šių metų Los Angeles Lietuvių dienos atidarymas, ką tflc kaspiną perkirpus. Iš k. LB 
Vakarų apygardos pirmininkė Angelė Nelsienė, šventės garbės pirmininkas Pranas 
Lubinas ir aktorė Rūta Lee-Kilmonytė. Šventė praėjo su dideliu pasisekimu, nepaisant 
žemės drebėjimų ir rekordinių karščių. Nuotr. A. Šėko

padarytos užuominos Telšių ir 
Kaišiadorių vyskupų adresu,), o 
po tokio “plovimo ’mes su jais 
nebesusikalbame. vyskupai turi 
“plauti smegenis” ekstremi
stams, o ne ekstremistai vysku
pams.

Pats negražiausias dalykas pa
reiškimų byloje P. Anilionio su
pratimu yra tai, kad Panevėžio 
vyskupijos kunigų raštas buvo iš
siųstas su atgaliniu senelio kuni
go Jono Vaičiūno adresu, ir kai 
jo buvo pareikalauta pasiaiškinti, 
minėtas kunigas atsakė: “Aš se
nas, nieko nebijau, vis tiek greit 
mirsiu”, visa tai įgaliotinio 
žodžiais yra bėgimas nuo atsako
mybės prieš įstatymus, piktnau- 
dojimas tarybinės valdžios hu
maniškumo, o Kauno arkivysku
pijos kunigai po pareiškimu nu
rodė Kurijos adresą.

Po paskaitos įgaliotinis P. Ani
lionis atsisakė dalyvauti ben
druose pietuose.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769-3300
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Labai svarbu ir skubu
Kai metai iš metų minime Lie

tuvos nepriklausomybės šventę, 
imame ir apsiprantame — tai 
įvyks savaime, kas čia tokio, kam 
rūpintis!

Tokia apatija ir padaro tai, kad 
pradedame išblėsti, menkėti, 
kad nebeturime entuziazmo di
desniems žygiams. Juk ateina
nčiais metais — 1988 — bus 70 
metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo: Tai turėtų 
mus visus judinti, kad iš anksto 
imtume ir organizuotume, su di
deliu pakilumu surengtume tą 
šventę. Dabar — priešingai. 
Tylu, jokios žinelės.

Tiesa, Darbininke buvo skelb
ta. kad Altas šaukia posėdį. Gau
ta informacijos. kad tame 
posėdyje dalyvavo vos keli 
žmonės. Pasikalbėjo, pasi
kalbėjo ir išsiskirstė, nieko ne
nutarę, nepradėję organizuoti.

Visuomenė laukia ir nekan
trauja. kad šventė būtų surengta 
labai pakili ir labai gerai organi
zuota. su nauja programa, be tų 
senų trafaretų.

Ar tai galima padaryti?
Pesimistai pasakys, kad nega

lima. Žinoma, jei nenori dirbti, 
tai ir nepadarysi. O kur yra noras 
ir entuziazmas, ten viskas gali
oną.

Esame įklimpę į kažkokią balą 
ir bijom apie tai pakalbėti, padi
skutuoti. kad galėtume iš tos ba
los išlipti ir vėl darniai dirbti.

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Taryba. Dėl to niekas 
čia nepriekaištauja, bet priekaiš
tauja. kad niekas nedaro jokių 
žygių, kad minėjimas būtų di
dingas ir įspūdingas. Jei Alto 
žmonės pavargo tiek metų dirb
dami. nereikia jų dabar kry žino
ti. reikia naujus žmones atrasti 
ir į jų vietas pastatyti. Nejaugi 
jau nebėra darbininkų!?

Tokių didelių. iškilmingų 

minėjimų proga ar nereikia su
daryti specialius komitetus ir 
įtraukti kuo daugiau žmonių. 
Girdėti, kad jaunimas nori su
rengti savo minėjimą kur nors 
Manhattane. Bent dalis galėtų 
įsijungti į šį Kultūros Židinio 
minėjimą.

Minėjimui reikia pakilios ir 
patrauklios programos. Reikia ir 
kalbėtojo šaunaus lietuvio, kokio 
vieno amerikiečio, bet ne dau
giau. Šalia kalbų reikia ir dainų, 
patriotinės poezijos, jaunimo 
tautinių šokių, kad visa progra
ma išjudintų ir atgaivintų.

Nevv Yorke Vasario 16 proga, 
šventės išvakarėse, buvo rengia
mos dailės parodos, literatūros 
vakarai, koncertai. Visa tai buvo 
skiriama nepriklausomybės 
šventei įprasminti. Dabar — 
nieko nesigirdi.

Reikia mum pasirodyti ir prieš 
kitus, kaip mes rūpinamės savo 
nepriklausomybės švente. Rei
kia surasti formą ir surengti 
priėmimą kur nors mieste ir kurį 
globotų Lietuvos konsulas ar dar 
kokia kita svarbi organizacija 
kaip Vlikas.

Vargiai kas daroma ir šioje sri
tyje. Atrodo, kad viskas savaimė 
pasidarys.

Todėl ir kreipiamės į visas or
ganizacijas, visuomenininkus, 
visus geros valios lietuvius su 
prašymu — surenkime Lietuvos 
nepriklausomybės gražią 
šventę. Lietuvos krikšto metai 
lietuvius ir Lietuvos reikalus iš
garsino. Negi dabar imsime ir 
pasimesime. Tokia proga, kada 
galima šaukti visam pasauliui, 
tokia proga, kada galima susi
laukti pasaulinio dėmesio.

Laikas veikia mūsų nenaudai 
Reikalas tikrai labai skubus ir 
būtinas!

Ieškome lietuviškų 
eksponatų

Tokioje pakilioje lietuviškoje 
šventėje ieškome ir lietuviškų 
eksponatų muziejuje. Jų yra, bet 
kurtu surasi. Kiek prisimenu iš 
lietuviškos meno istorijos, čia 
yra skulptoriaus Petro Rimšos 
statulėlė. Ji nedidelio formato, 
kokios pėdos aukščio. Prof. Ze
nonas Ivinskis kartą tvirtino, kad 
ją radęs vienoje spintoje, po stik
lu padėta.

Spaudoje teko pastebėti, kad 
Lietuvos tretininkai 1927 po
piežiui dovanojo albumą. Jo 
klišę suradome savo archyvuose 
ir spausdiname atskirai su 
aprašymu, spausdiname 4 pusla
py

Senosios Lietuvos eksponatų 
čia vargiai rasime. Jei kas ir 
atėjo, tai atėjo lenkų sąskaiton. 
Dar anksčiau lankant šį muziejų, 
teko matyti vieną paveikslą, ku
ris šiek tiek surištas su Lietuvos 
istorija.

Lietuviška vytis 
paveikslo rėme

Kaip žinome iš istorijos, visai 
Europai grasė turkai. Tai buvo 

tikra pabaisa. Jie veržėsi vis gi
lyn ir gilyn ir sudarė Euroos Tur
kiją Dėl to nerimo visą Europa. 
Prasidėjo kiti šventieji karai, kad 
sustabdytų turkus.

Čia į istoriją įžengia Jonas So
bieskis, didysis Lietuvos kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius.

Šv. Petro kapas jo vardo bazilikos rūsyje. Kapas yra po popiežiaus didžiuoju altoriumi.
Čia konsekruodavo naujai išrinktus popiežius.

LIETUVIŠKOJI KOPLYČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJ 
Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Romoje

išpopuliarėjęs astronomijos 
mokslas. Mokslininkai astrono
mai jo garliei pavadino net vienį
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valdęs nuo 1672 iki 1696. Tuo 
metu jungtinės Lietuvos-Lenki
jos valstybės valdovai buvo ren
kami. Buvo išrinkti du saviškiai: 
Mykolas Kaributas Višniaveckis 
1669 -1673 ir po to Jonas Sobie
skis. Jis buvo Lenkijos karo va- 
dass, Lenkijos gynėjas.

Jam teko politikuoti su 
Prancūzija, kurią valdė Liudvi
kas XIV, ir su Austrija. Prieš 
Prancūziją kurstė Sobieskio 
žmona, kam Prancūzijos karalius 
jos tėvo nepadarė kunigaikščiu. 
Sobieskis karštai mylėjo savo 
žmoną ir pasidavė jos įtakai, su
siartino su Austrija.

Tuo metu turkai įsiveržė į Eu
ropą ir jau grasė pačiai Vienai. 
Sobieskis su savo kariuomene at
skubėjo Austrijos imperatoriui 
kritikšku momentu į pagalbą ir 
1683 metais turkus sumušė ties 
Vieną. Turkai buvo išvyti ne tik 
iš Austrijos, bet ir iš Vengrijos 
dalies. Tokiu būdu buvo sustab
dyta Turkijos ekspansiją į kri- 
kčioniką Europą. Tai buvo di
delė krikščioniškosios Europos 
Įiergale prieš islamiškąjį pasaulį.

Sobieskis buvo paskelbtas 
kaip vienas iš didžiausių 
karžy gių-vadų. Tuo metu buvo 

žvaigždyną—Sobieskio šalmas.
Dabar, keliaudamas per Vati

kano muziejaus sales, vienoje 
salėje rasi patį didžiausią muzie
jaus paveikslą — Sobieskio per
galė prie Vienos. Lengva 
atspėti, kad šį paveikslą nutapė 
lenkų dailininkas Jan Mateiko, 
sukūręs daug paveikslų iš Lenki
jos istorijos. Visi jo paveikslai 
pasižymi nepaprastu savo 
dydžiu.

Tai buvo praeitame amžiuje. 
Lenkai sugebėjo pasirūpinti 
savo istorijos propaganda ir re- 
prezentavimu. Lenkų didikai, 
kai Lenkijos valstybė buvo oku
puota ir padalinta, savo lėšomis 
išlaikė žymų dailininką Mateiką, 
kad jis tapytų paveikslus iš Len
kijos istorijos. Si pergalė prieš 
turkus tiko reprezentacinei pro
pagandai visur, ypač krikščioniš
koje Europoje, ypač popiežiaus 
sostinėje Romoje. Jie ir padova
nojo paveikslą, kuriam dėl didu
mo, dėl istorinio momento tikrai 
surado garbingą vietą.

Paveikslas užima visą didžiulę 
sieną. Labai puošnūs rėmai. Tų 
rėmų kampuose yra jungtinės 
valstybės ženklai, — dviejuose 
priešinguose kampuose — Lie

tuvos vytis, kituose kampuose — 
Lenkijos erelis. Pačiame paveik
sle vaizduojamos masinės batali- 
stinės scenos. Gal gerai 
įsižiūrėjęs ir surastum! kokią 
vėliavą su lietuviškais ženklais.

Bet kas čia praeina pro šį pa
veikslą, retas žino, ką tie lietu
viški herbai reiškia. Net nepa
stebi. Tik dabar, kai popiežius 
parodė didelį dėmesį Lietuvai, 
gal atsiras galimybės ten, muzie
jaus salėse, pastatyti ką nors di
desnio nei Petro Rimšos dvyli
kos colių statulėlė.

Ieškome įėjimo į 
požemius z

Sv. Petro bazilika yra tokia di
delė, kad sunku orientuotis, kur 
eiti, kaip surasti įėjimą į bazili
kos požemius. Pačioje bazilikoje 
vyksta nuolat įvairios pamaldos. 
Visom kalbom čia meldžiasi pili
grimai. Ir tai gražu. Taip reikia. 
Su pagarba praeini jų grupes, 
jų susigrūdimus. Tik pasiklausęs 
šiaip taip surandi laiptus į 
požemius.

Paprastai galvojame, kad 
rūsiai yra kažkas niūraus, neat
baigto, plikos nuogos mūrų, sie
nos, daug dulkių, didelė tamsa, 
kur reikia pasišviesti su elektros 
lemputėm.

Sv. Petro bazilikos požemiai 
yra tos bazilikos pirmasis arba 
žemutinis aukštas, taip pat įdo
mus ir labai įspūdingas.

Prie šv. Petro kapo
Jau buvome minėję, kad bazi

liko yra pastatyta ant šv. Petro 
kapo. Pirmieji krikščionys išsau
gojo šv. Petro kapo vietą, ir po
piežiai jautė pareigą ten pastaty
ti centrinę bažnyčią, nes ir Kri
stus sakė: tu esi uola, aš ant tos 
uolos pastatysiu bažnyčią, kurios 
nei pragaro vartai nenugalės.

Šv. Petro kapas yra pačiame 
bazilikos centre, po tuo altoriu
mi, kur popiežius laiko mišias. 
Jis yra gražiai atbaigtas tame 
pačiame stiliuje, visada prie 
kapo padėta gėlių, dega voty- 
vinės lempelės. Prieiti arčiau 
negalima, nes turistų masė pri
darytų daug žalos. Gali tik iš toli 
pasižiūrėti.

Čia koridoriai nėra platūs. 
Kiek paėjus, pasidaro lyg kokios 
aikštelės, nišos. Čia ir yra dauge
lio popiežių kapai.

(nukelta į 4 psl }

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Apaštalo Pauliaus amžius ne
begyveno klasikine graikų 
kultūra, bet helenizmu — pa
saulio su-graikinimu. savita, pa
trauklia, visus bendrinančia 
kultūrine apraiška. Helenizmo 
ištaka buvo audringi Aleksandro 
Didžiojo žygiai Artimuosiuose 
Rytuose 334 - 323 m. prieš Kri
stų. Klasikinio meno ir filosofijos 
žydėjimas Atėnuose V a. prieš 
Kristų neturėjo tiesioginės įta
kos į Artimųjų Rytų pasaulį — 
Mesopotamiją, Siriją, Egiptą. 
Čia tuomet vyravo persų 
kultūra.

Prieš V a. prieš Kristų graikai 
nesireiškė kultūrine jėga. Lygi
nant su senesnėmis Artimųjų 
Rytų tautomis, graikai buvo bar
barai. Aleksandras Didysis 
jautėsi pašauktas atkeršyti per
sams už skriaudas graikams ir 
pašalinti visam laikui persų pro
veržio grėsmę. Kartu jis buvo ir 
kultūros nešėjas, nes praturtino 
išsekusius Rytus graikišku 
polėkiu. Per jį staiga prasiveržė
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į istorijos slinktį graikų genijus 
su dinamiška ir kūrybiška galia 
protauti. Aleksandro Didžiojo 
armijai padarius kelią į Artimuo
sius Rytus, graikų genijus reikš
tis kultūra juos liete užliejo.

Aleksandras mirė jaunas. Vos 
33 metų amžiaus mirtis jį ne
lauktai paguldė Babilone. Gali
ma spėlioti, kad helenizmas 
būtų vystęsis skirtinga kryptimi, 
jeigu Aleksandras nebūtų miręs. 
Jis buvo pajėgus susieti užka
riautus kraštus po viena valdžia. 
Po jo staigios mirties, Aleksan
dro imperija buvo padalinta tarp 
jo generolų. Jie vedė tarpusavio 
karus per ištisą kartą.

Ilgainiui susikūrė dvi Aleksan
dro Didžiojo palikuonės — kara
lystės: Sirijoje — seleukidų. su 
sostine Antiochijoje, ir Egipte 
— ptolemėjiškoji. su sostine 
Aleksandrijoje. Karai ir tarp šių 
karalysčių nesiliovė, — tęsėsi 
per kitą pusantrašimtinetį. Jos 
norėjo viena kitą žūt būt sunai
kinti. Pagaliau Roma jas abi 

užbaigė savo proveržiu.
Tiesa, abi — seleukidų Sirija 

ir ptolemėjų Egiptas buvo grai
kų karalystės, tačiau jų graikiš- 
kumas ribojasi valdančiaisiais, 
nes drauguma gyventojų buvo 
juo tik padažy ti. Padažymas grai
kišku m u neužgožė tautinių savy
bių. Taigi klasikinė graikų 
kultūra, nežiūrint įsigytų tauti
nių savybių darėsi vienoda.

Helenizmo laikotarpis 
pasižymėjo raštijos ir meno kūri
nių gausa. Būdinga, kad kūriniai 
buvo kuklūs. Mat buvo pasiten
kinama pamėgdžiojimu. Heleni
zmo laikotarpis, kaip ir šiuolaiki
nis amžius, pasitenkino moksli
niu tyrinėjimu ir kritika, o kūry 
bos puoselėti nesistengė.

Žinoma, mokslinis tyrinėji
mas ir kritika tiesioginiai darė 
įtaigą išsilavinusiems. Liaudis iš 
to mažai naudos teturėjo. Graikų 
kalba tapo bendrine — koinė 
kalba, plačiai naudojama Arti- 
muosiuoise Rytuose. Tik liaudis 
išlaikė savo gimtąją kalbą kaip 
lietines tarmes be svarbos rašti
jai.

Bendrinė koinė kalba padėjo 
žmonėms perimti graikų mintiji
mą, o menas gaminti buitinio 
vartojimo reikmenis graikų sti
liumi. Keliaudamas po Artimųjų 
Rytų kraštus, matai Coca-Gola. 
Esso, Volkswagen. Sony ... rek
lamas arabų kalba, matai arabiš
ką vyro galabijė -sijoną ir euro- 

pietišką drabužių eilutę šalia 
viens kito gatvėje, o kupranugarį 
bei asilą besivaržančius dėl 
posūkio kairėn su Buick’u. Man 
tai akivaizdžiai primena aną nuo
stabų kultūrinį mišinį, kurį vadi
name helenizmu.

Helenistinis miestas. Apašta
las Paulius, kalbėdamas apie 
savo atsivertimą, sako: “Aš esu 
žydas, gimęs Taršė. Kilikijo- 
je...” (Apd 22,3). Tarsas yra mie
stas šiuolaikinėje Turkijoje. Jis 
buvo svarbus helenistinis cen
tras Romos imperijoje. Miestas, 
graikiškai polis buvo graikų gy
venimo židinys.

Vienas ryškiausių graikų savy
bių buvo paradoksas: graikai, 
sukūrę iškiliausią politinę teoriją 

Apaštalas Paulius Vatikano rūmų šešėlyje. Nnotr Inin A Ru- 
l»»O

— demokratiją Vakarų istorijos 
atmintyje, bemaž nepajėgė jos 
įgyvendinti. Graikai protu 
sukūrė demokratiją — “žmonių 
[liaudies] valdžią". — sukūrė ir 
žodį, ir idėją, tačiau pačių graikų 
istorija yra bemaž istorija despo
tizmo — “tironų savavaliavimo".

Įdomu, kad polis, t.y. miestas 
kaip idealas ir pats geriausias 
būdas pakęsti buitį nuolat 
švytėjo dažnuose šlykščios poli
tinės istorijos vingiuose. Ir Alek
sandras, didysis graikų imperijos 
kūrėjas, bei jo įpėdiniai statė 
graikiškus miestus Artimųjų 
Rytų kraštuose. Statydami mie
stus, jie dėjo tvirtus pamatus 
graikų kultūrai — helenizmui.

Graikų polis buvo skirtingas 

nuo kitų Artimųjų Rytų miestų 
savo agora — “prekyviete”, t. y. 
centru. Agoroje buvo galima nu
sipirkti kur kas daugiau vaisių ir 
daržovių. Ji buvo didžiulė ne
dengta erdvė miesto viduryje. 
Bent iš dviejų šonų ją supo sto
ginės — stoa.

Stoicizmas yra “stoginės” filo
sofija. Pats vardas stoa — “sto
ginė” taikliai aptaria jos paskirtį: 
stoginė, apsaugodama nuo kai
trios Viduržemio jūros saulės, 
buvo smagi vieta pasėdėti, pasi
vaikščioti ir vesti pašnekesį. 
Stoikai buvo “stoginės” filosofai.

Agorą supo viešieji pastatai: 
Tarybos namas, vietinės savival
dos — graikų idealo išraiška, tea
tras, — dažniausiai su odeonu, 
dengta koncertų sale, platforma 
— hemą su aikšte susirinkimams 
ir kalboms, biblioteka, sporto 
salė — gymnasium (mat fizinė 
kultūra buvo puoselėjama gym- 
nos — "nuogame” stovyje) ir 
šventovės.

Agora ir ją supantys viešieji 
pastatai darė gyvenvietę polis — 
miestu. — skyrė miestą nuo kai
mo. Čia gaikas (ne graikėj — 
vyras galėjo dalyvauti veikloje, 
kuri darė jį "išauklėtu ir doru“ 
žmogumi. Įdomu, kad graikai 
"išauklėtą ir dorą” žmogų savo 
kalba vadino kalos kagathos. t.y. 
gražiu ir geru.

f Mus dauginu)
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IR ALBANIJA TROKŠTA LAISVĖS
Neretai pasitaiko, kad vienas i 

ar kitas miksų tautiečių pasipik- į

tinęs nusiskundžia: “Įsivai- <
/.duok, aš jai sakau, kad aš esu j 
iš Lietuvos, o ji man — “Lietu- ; 
va kur ji yra! Analfabete!” Tiesa, j
liet gal tai yra mums paskatini
mas uoliau ir kiečiau dirbti gar- : 
sinant Lietuvos vardų? i

Iš kitos pusės, ar nereiktų į 
save pasižiūrėti, pasiklausti ar 
mes kartais nesam tokie pat anal
fabetai kas liečia šių dienų pasau
lio geografijų. Kas būtų sakykim, 
jei kas nors paklaustų mus — ap
saugok. Viešpatie — apie Lesot- 
ho? Tūlas pasakytų — eik sau. 
tokios šalies nėra. Bet yra, ir dar 
karalystė. Tiesa, yra Afrikoj, kuri 
mums gal ne tiek rūpi, bet patik
rinki m mūsų žinias apie šių die
nų geografijų mūsų senoj mieloj 
Europoje.

m. surašymų, pačioje Albanijoj 
yra 3,000,000 gyventojų. Be to, 
daugiau kaip 1.700,000 allianų 
gyvena Jugoslavijoje. Sostinė 
yra Tirana, su 200,000 gyvento
ją

Albanija šiandien yra komuni
stų režimo valdoma. Jos išlaisvi
nimas yra vienas ryšys, kuris

£ 
jungia visus albanus. Kitas ryšys 
yra Jugoslavijoj esančios albanų 
mažumos kova dėl didesnių lai
svių.

Jų tautinės šventės proga pa
linkėkime albanans sėkmės jų at
kaklioje kovoje dėl savo laisvės 
ir nepriklausomybės.

SUTARTINĖ WORCESTERYJE

BrtUNUŠCtnMiHM©RiS
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kaip pavyzdį, paimkim kraš
tų kuris Europos valsty bių alfa- 
betiniaine surašė yra pinnas — 
ALBANIJĄ. Kiek daug mes apie 
jų žinome? Gal žinome, kad ji 
nėra Afrikoje. Tūlas bus net toks 
išmintingas, kad žinos, jog yra 
Balkanų Pusiasalyje. Ir tai 
greičiausiai viskas.

kadangi lapkričio 28 dienų Al
banai švenčia savo nepriklauso
mybės paskelbimo 75-jų su
kaktį. gal būtų pravartu duoti 
kiek žinių apie šį kraštų. Albanija 
yra rytiniame pakraštyje Adrijos 
jūros, su Jugoslavija į šiaurę ir 
Graikijai pietus. Albanai yra ili- 
rijų palikonys. Jų kalba priklau
so prie indoeuropiečių šeimos. 
Tačiau tos šeimos sustatė ji nesi- 
giminiuoja nė su viena šių dienų 
lingvistine grupe ir, panašiai 
kaip graikų bei armėnų kalbos, 
užima izoliuotų vietų. Pagal 1986

Rugsėjo 13 Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos seselių 
rėmėjai, kartu su seselėmis, 
Maironio Parko didžiojoje salėje 
surengė koncertų su vaišėmis.

Prisirinko 300 su viršum sese
lių geradarių ne tik iš Worceste- 
rio, bet ir kitų telkinių.

Programai vadovavo rėmėjų 
skyriaus sekr. J. Miliauskienė. Ji 
pareiškė, kad kleb. kun. A. 
Miciūnas su mumis yra paskutinį 
kartų ir pakvietė sukalbėti invo- 
kacijų. Rėmėjos ir jų talkininkės, 
vadovaujamos pirm. A. Gar- 
sienės, paruošė vaišes.

Visiems pasivaišinus prasidėjo 
koncertas, prieš kurį programos 
vedėja svečius supažindino su 
šiomis jaunomis lietuvaitėmis, 
kurios prieš tris metus susibūrė 
į dainos sambūrį, pačios pasirin
ko pavadinimų “Sutartinė”. Jos 
gražiai sutartinai dainuoja, tik 
neatvyko visas kvartetas, bet tik 
trys.

Kadangi šie metai lietuvių 
tautai istoriniai: Lietuvos krikšto 
600 metų, arkiv. J. Matulaitis 
paskelbtas palaimintuoju ir Šv. 
Tėvas šiuos metus pavadino 
“Marijos Metais”, tai daini
ninkės koncertų pradėjo giesme 
“Šiluvos Marijai”. Kitos dainos 
buvo įvairios: liaudies, Laetuvo-

je sukurtos naujos_
pat išeivijos kompozitorių, 
rias jos išdainavo be-----
Taisyklinga lietuvių 
noms pritarė D.
vargonėliais ir akordeonu. Taip 
pat pagrojo akordeonu ir solo.

Publika buvo sužavėta ne tik 
gražiomis dainomis, bet ir gražiu 
jų atlikimu ir nesigailėjo šioms 
puikioms lietuvaitėms plojimų. 
A. Jakniūnaitė ir T. Miliauskaitė 
apdovanojo jas rožėmis. Seselės 
ir rengėjai dėkoja joms už 
atvežtų tokių puikių programų į 
Worcesterį.

Pasivaišinusios viešnios iš
skubėjo atgal į Torontu, nes pir
madienio rytų kiekviena turėjo 
būti savo universitete. Jos yra 
pakviestos į Australijų, kur šių 
metų pabaigoje įvyks laisvojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas, atlikti jame programų.

BFECERUNT.

inkų 1927 metaisLietuvos tretininkų 1927 i Pijui XI dovanotas albumas.

Popiežiaus Pijaus XH kapas

Provincijole seselė Paulė 
padėkojo visiems, ypač Mairo
nio Parko pirm. K. Adomavičiui 
ir visai vadovybei. Šiais metais 
pirmininkui nedalyvaujant labai 
daug talkino vicepirm. A. Glo- 
das. Įvertino taip pat talkininkų 
ir rėmėjų darbų. Padėkojo ir 
kleb. kun. A. Miciūnui, MIC, 
išvykstančiam į naujų pastoraci
jos vietų ir seselių vardu įteikė 
dovanų — gražių lietuviškų juo
stų, kuria per petį perjūosė visai 
publikai plojant.

Seselių rėmėjų skyr. pirm. A. 
Garsienė ir valdyba reiškia

padėkų Lietuvių Labdaros dr-jos 
pirm. Kaziui Adomavičiui, vice
pirm. Algiui Glodui, visai vado
vybei už leidimų nemokamai 
naudotis šia puošnia sale, visas 
kitas dovanas bei nuolatinį pa
lankumų seselėms. Padėkos nu
sipelno visos dirbusios vir
tuvėje, ruošiant vaišes, patarna
vusios prie stalų, platinusios bi
lietus. Vyriausia šeimininkė 
skyr. pirm. A. Garsienė, B. 
Sviklienė, I. Savickienė, M. Do- 
mantienė, M. Dabrilienė, S. 
Burdulienė, V. Alytienė, A. Ma
skeliūnienė, O. Kildišienė, A. 
Abramavičienė, I. Parulienė, T. 
Juškienė, A. Jukniūnaitė, T. Mi
liauskaitė, L. Savickaitė, B. Ta
mašauskienė. Neapsieita ir be 
vyrų pagelbos. Mielai talkino V. 
Garsys, J. Miliauskas jr., P. Mi
kšys ir K.Cesna.

Po koncerto Marija Vidūnienė 
skyr. pirm. A. Garsienei pa
reiškė, kad ji nori įsijungti į sese
lių rėmėjų eiles. Džiaugi^nės, 
kad retėjančias rėmėjų eilę^.pa- 
pildė nors viena narė, o tai pada
ryti galėtų daug daugiau moterų.

J.M.

—LIETUVIU DOVANA POPIEŽIUI 
PRIEŠ ŠEŠIASDEŠIMT METŲ
Šiemet popiežius Jonas Pau

lius II iš lietuvių gavo visokiau
sių dovanų. Dovanojo dekoraty
vines žvakes, tautines juostas, 
paveikslus, knygas. Įdomu, kur 
visa tai paskui sudeda. Dalis jų

SEZONINĖ MUGĖ

LIETUVIŠKOJI KOPLYČIA
(at kelta iš 3 psl.)

Popiežių kapai

Popiežių didyl>ė juk buvo ne
paprasta. Iš anksto kiti pa
sirūpindavo, kad jų kapai būtų 
lyg kokie mauzoliejai, puošniau
si paminklai. Tokių puošnių pa
minklų rasi pačioje bazilikoje.

Dabar laikai pasikeitė. Papra
stume ieškoma didybės, dvasi
nio pakilumo. Čia radome kapus 
ir JonoXXIII, Pauliaus VI, Jono 
Pauliaus I. Viskas lal>ai paprasta, 
l>e jokio papuošimo, lx* orna
mentėlio. Tik marmuro ketur
kampės plokštės. Ant vienos, 
kur praeina žmonės, įrašytas tik 
vardas Dėl to ir darosi įspūdin
ga. Padėta gėlių, apšviesta elek
tros šviesa.

Publika čia praeina tikrai rim
tai nusiteikusi. Si praeitis savai
me reikalauja pagarbos ir re- 
spekto.

Surandame lietuviškųjų 
koplyčių

Jei nebūtume spaudoje matę 
nuotraukų, kaip atrodo ge
ležiniai vartai, kaip atrodo pati 
koplyčia, galėjome ir praeiti pro 
jų. Čia niekur nėra tokio įrašo, 
kad čia lietuvių koplyčia. Ge
ležiniai vartai apsaugo tik nuo tu

ristų, nuo jų vandalizmo. Gali 
pro vartus pasižiūrėti. Tavo rei
kalas kiek suprasti.

Pačiuose vartuose yra kažkoks 
raitelis, kuris šiek tiek primena 
Lietuvos vytį, liet tai ne vytis.

Gilumoje pro vartų geležis 
matai didžiulį Aušros Vartų pa
veikslų galinėj koplyčios sienoj. 
A|xičioje lotyniškai įrašyta: Gai
lestingumo Motina melskis už 
mus!

Aušros Vartus visi žinome. Tai 
ir sulaiko lietuvius turistus. Ko
plyčia užrakinta. Pro vartus šo
ninės dekoracijos gerai neįžiūri
mos. Tačiau ir jas apžiūrėsime 
l>e jokio rakto.

Šiai koplyčiai jau 20 metų. Ir 
gerai, kad ji čia įrengta. Retka
rčiais spauda pamini, o šių metų 
lapkričio 16 popiežius ėmė ir 
atėjo į šių koplyčių ir Romos lie
tuviams atlaikė pamaldas. Ir čia 
jis rado reikalų išaukštinti Lietu
vę ir jų priminti. Tokie buvo lai- 

k, i, tokia "politika”, kad niekur 
nėra parašyta, kad čia lietuvių 
koplyčia, l>et žmonės jų vadina 
Lietuvos vardu, ir popiežius joje 
apsilankė ir pasikvietė Romos 
lietuvius.

Mes apžiūrėsime jos sienas, 
kų jos reiškia, kaip ten vaizduo
jama Lietuvos praeitis.

(Bus daugiau)

CHICAGOJE TARĖSI 
LIETUVIAI TEATRALAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Tarybos iniciatyva Chi- 
cagoje buvo sušauktas scenos 
darbuotojų pasitarimas, kuris 
spalio 30 į Jaunimo Centro 
posėdžių kambarį sukvietė apie 
30 teatralų. Jie čia išklausė dvie
jų pranešimų: Dalios Sruogaitės-
Bylaitienės apie Jaunimo teatrų 
ir rež. Petro Maželio apie jo dar-
bų, statant didelio susidomėjimo 
susilaukusių dramų “Valdovų”. 
Sis iš Los Angeles atvykęs vieti
nio dramos sambūrio režisierius 
davė minčių, kaip turi dirbti šių
laikų režisierius išeivijoje.

Atvyko ir ankstesnės kartos 
darbuotojų — buvo E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė ir A. Dar- 
gytė-Byszkiewisz iš Kanados, D. 
Mackialienė iš Floridos. Buvo ir 
viduriniosios kartos atstovas 
Arūnas Ciuberkis iš New Yorko, 
kuris yra įsteigęs savo teatrų 
tačiau ne lietuvių kalba Iš pačių 
jauniausiųjų teatralų buvo chica- 
gietė Laima Sulaitytė.

Nemaža laiko užėmė diskusi
jos, kurioms įžangų pateikė 
Kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė. Įvairiais klausimais iš
sitarė visi aukščiau minėtieji, o 
lie to buvęs Teatro festivalių 
rengėjas ir teatrinių veikalų au
torius Anatolijus Kairys, praėju-
šio Festivalio vykdytojas, “Mar
gučio” radijo programos vedėjas
Petras Petrutis, PLB valdybos 
narė Milda Lenkauskienė, Pbi- 
ladelphijos LB Dramos būrelio 
vadovė Julija Dantienė, naujasis 
Cbicagos “Vaidilutės” teatro

Šventinio sezono metu ka
smet vyksta etninių grupių 
mugė, organizuojama WBAI- 
FM radio stoties, kuri transliuo- 

’ ja ispanų, trečiojo Pasaulio ir et- 
nikų programas. Šiais metais jau 
bus šešioliktoji. Jos tikslas — su
telkti pajamų ne komerciniais 
skelbimais klausytojų remia
moms programoms.

Iš 30 Amerikos valstijų 2000 
kandidatų buvo atrinkta tik 300 
kūrėjų, kurie parodys savo pro
fesinio lygio darbus, bus kera- 
TriikdS? odės,1 'rtildo; paptabšaių, 
medžio' drbžfūiųV' žtūdfrriį, Tna- 
rijonečių, kaukių, lėlių, repro
dukcijos 17-to šimtmečio instru
mentų, metalo dirbinių ir kito
kių eksponatų, kuriuos bus gali
ma įsigyti. Veiks etninių valgių 
pavilijonai.

Mugė, vadinama WBAI Holi- 
day Crafts Fair vyks tris savaitga
lius: Gruodžio 4-6, 11 - 13 ir 
18-20 Columbia Universiteto 
Ferris Booth pastate 115th St. ir 
Broadway, Manhattane. Atidarą 
penktadieniais nuo 5 vai. popiet 
iki 9 vai. vakaro, šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 12 vai. dienos 
iki 7 vai. vakaro. Įėjimas — 5 
dol.

tikriausiai patenka į Vatikano 
muziejų, kitos dovanos išsldrsto- 
mos Vatikano rūmų platybėse.

Vatikano muziejuje yra keletą 
eksponatų, patekusių anksčiau. 
1927 metais, tai yra, prieš 60 
metų, iš Lietuvos į Romų nuvyko 
tretininkų ekskursija. Jai vado
vavo tėv. Pranciškus Bizauskas, 
0FM. Jie ten lankė bazilikas, 
bažnyčias, katakombas, šventas 
vietas. Lankė ir Vatikanu, matė 
ir popiežių Pijų XI.

Iš Lietuvos jie vežėsi dovanų, 
kurių buvo parengę tretininkai. 
Tai buvo pačių tretininkų ranko
mis pagamintas albumas. Raidės 
buvo išaustos lietuviškų audinių 
fone, aplinkui lietuviškos juo
stos, lietuviškas įrišimas.

Albumo viršuje lotynu kalba 
įrašyta dedikacija, to įrašo mintis 
tokia: “ŠVėritajam Tėvui Pijui XI 
— meilės rankdatbėfts, padary
tas Lietuvos trė&ninlcų rankomis 
1927”.

Šioje nuotraukoje ir matome 
to albumo viršelį su dedikacijos 
įrašu.

— Vasario 16-osios gimnazija 
susidomėjimas Pietinėje Califor- 

- nijoje yra gana didelis. Jaunimas 
nori pagilinti lietuvių kalbos 
žinojimų ir taip pat pramokti vo
kiečių kalbų. Iš Los Angeles šie
met į gimnazijų išvyko: Andrea 
Dudaitė, Teresė Giedraitytė ir 
Aidas Palubinskas, o iš San Die
vo — Andrius Gedminas.

OFICIALIOJI KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJAUS VAIZDAJUOSTĖ

rež. Stasys Bernatavičius, A. T. 
Antanaitis ir kt. Visų kalbėtojų 
mintis pabaigoje suformulavo 
Mykolas Drunga.

Kaip atrodė, nors išeivių tea
tro padėtis nėra jau tokia šviesi, 
tačiau gerai, kad imtasi žygių pa
gyvinti bei jų diskutuoti. Tai, rei
kia manyti, atneš teigiamų vai
sių. O tai jau šioks toks laimėji
mas.

E. Šulaitis

Teatralai scenos darbuotojų suvažiavime spalio 30 Cbicagos 
Jaunimo Centre. B k.: M. Lenkauskienė, A. Kairys, J. Balu
tis, J. Dantienė, P. Maželis, E. Rukuižienė ir kt. Nuntr. Ed
Sukučio ,

Oficialioji Vatikano televizijos paruoš
ta Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
vaizdajuostė jau platinama.

Vaizdajuostė, pašyta dviem aparatais 
ir suredaguota profesionalių fotorepor
terių, parodo Lietuvos krikšto jubiliejaus 
ir Arkivyskupo Jurgio Matulaičio bea

tifikacijos Romoje pagrindinius momen
tus: popiežiškas Mišių šv. Petro bazi
likoje, lietuvių audienciją pas šv. Tėvą 
ir Kryžiaus kelius šv. Petro aikštėje.

ši garsinė bei spalvota vaizdajuostė yra 80 minučių ilgumo, 
su profesionalios kokybės lietuvišku arba anglišku atpasakojimu. 
Vaizdajuostė buvo pagaminta Lietuvos Krikščionybės 600 Metų 
tubaiejaut Centrinio Komiteto užsakymu.

Vaizdajuostę galima užsakyti VMS kasetėse, amerikietišku 
(NISC) arba europietiškų (PAL) formatu, su lietuvišku arba su 
angfišku atpasakojimu. Auka Lietuvos krikščionybės jubttejaus 
komitetui —$35.00 JAV už vieną kaselę pikis $2.00 JAV už kiekvie
nos kasetės persiuntimą paprastu peštu.

Matorrtfote pasiųsti ciėdrteą kr**č>onyte»jubBsjaus tetakrių vaizdajuoste 

( ) agz. NTSC (ameritaatiito) formato kasetes .. U.SI............................

( ) agz. PAL (europietiško) formato ktetita .. ...US.I.......................

Už ekspecfijevimą pridedu po $2.00 JAV už toetaneną kaeefoU S $

VISO SIUNČIU U.S.$

Vardas, Pavardė ....................................... .................................................

Adresas ...,........................................................................... ....................
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DAIL. ČESLOVO JANUŠO 
PARODOJE

Kodėl peisažų idilė 
vilioja žiūrovą?

Dail. Česlovo Januso paroda 
vyko lapkričio 14 - 15 Kultūros 
Židinyje. Paroda rengta jo 80 
metų sukakties ženkle. Ta su
kaktis buvo š.m. liepos 18 d. 
Rengė Lietuvių Moterų Klubų 

Federacijos New Yorko Įdubas, 
kuriam pirmininkauja Marija 
Žukauskienė.

Buvo išstatyta 73 kataloguoti 
darbai, iš jų maždaug pusė buvo 
akvarelės, o kita pusė — aliejinė 
tapyba. Per dvi dienas aplankė 
apie 150 žmonių. Parduota 19 
paveikslų.

Paveikslų tematika
Dail. C. Janušas nuo seno 

žinomas kaip jūros dailininkas, 
pamėgęs vaizduoti jūros įvairias 
nuotaikas.Teko jam dažnai buvo
ti Palangoje, buvo žymus sporti
ninkas — plaukikas, laimėjęs 
eilę pryzų, buvo jūros skautas. 
Turėjo progos stebėti žvejų gy
venimą, su jais bičiuliautis.

Atvykęs į šį kraštą, jis irgi pa
liko ištikimai jūrai, ežeram, van
denim. Tapė juos gamtoje, ški- 
cavo ir paskui atkūrė savo studi
joje.

Ir šioje parodoje du trečdaliai 
paveikslų buvo su vandens mo
tyvais — tai atvira jūra, tai pak
rantė, ežerėlis, upelis, tvenki
nys.

Šiaip dominuoja lietuviškas 
pajūris. Mėgsta jis pavaizduoti, 
kaip vandens paviršiuje žaidžia 
šviesos atspindžiai, saulės ar 
mėnulio takas.

Šalia mėgsta vaizduoti lietu
viškas sodybas su berželiais, gu
bomis, tvenkiniais. Gubos irgi jo 
mėgstama tema.

Paveikslų stilius
Dail. C. Janušas yra realistas, 

priklauso tai grupei, kuri į mūsų 
meną atėjo dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Iš tos kartos daili
ninkų bene artimiausias jam yra 
dail. Antanas Žmuidzinavičius, 
su kuriuo jam teko drauge tapyti 
gamtoje. Abiejų siužetuose daug 
vandenų, ežerų, upių. Abiejų 
koloritas šviesus, optimistiškas.

Dail. C. Janušas nėra tikras 
realistas, jis gamtos nekopijuoja 
taškas į tašką. Jis gamtą suideali
na, padaro gražesnę, link
smesnę, draugiškesnę. Ta pei- 
sažo idilė ir vilioja žmogų kažkur 
toli , į gražesnį pasaulį.

Jūra ir šiaip žmogų gundo bei 
vilioja. Kas už jos yra kur gali 
nuplaukti, o kai ją paliečia saulės 
atspindžiai, kai pasidaro saulės 
ar mėnulio takas, taip ir traukia 
šiūrovą į romantines platumas. 
Ypač svajingos yra jo mėnesie
nos, kur mėnulis kyla viršum 
jūros, palikdamas nušviestą taką 
vandeny.

Tas lietuviškas peisažas vyre
snei mūsų kartai yra labai arti
mas, matytas, į jį įdėta jaunystės 
dienos ir kiti brangūs prisimini
mai.

Ar realizmas paseno?
Mene nėra nei blogų, nei gerų 

stilių, yra tik geri, arba blogi 
kūriniai. Kas lanko šio krašto pa
rodas, tas lengvai pastebi, kad 
po tuo pačiu stogu puikiai išsi
tenka įvairūs stiliai. Čia ieškoma 
autentiško dailininko braižo, 
kaip savitai jis suvokia tikrovę, 
kaip ją pavaizduoja.

Dail. Č. Janušas yra savitas 
dailininkas, su savitu pasauliu, 
savitu koloritu. Jo realizmas ir 
optimizmas atitiko jo būdui, 
todėl toks ir susiformavo. Visa, 
kas lietuviška, jam yra sava, 
gražu apgaubta jaukios idilės.

Parodos atidarymas

Parodą atidarė LMK Federa
cijos New Yorko klubo pirmi
ninkė Marija Žukauskienė. Apie

dailininko kūrybą kalbėjo Pau
lius Jurkus.

Sveikinimo žodį tarė Brookly- 
no vienuolyno viršininkas, Aidų 
žurnalo redaktorius, besidonųs 
dailės gyvenimu, — Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Svei
kino Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis, kuris su dailinin
ku Telšiuose lankė tą pačią gim
naziją. Rengėjos dailininkui 
įteikė gėlių pluoštelę. Vėliau 
prie vyno sugiedota jam Ilgiau
sių metų.

Dailininko žodis
Trumpu žodeliu už parodos 

surengimą padėkojo ir pats daili
ninkas. Viešai jis prisipažino, 
kad turi sunkumų su akimis — 
regėjimas silpnėja. Jau dveji me
tai, kaip jis nieko netapo. 
Nežinia ar galės tapyti. Šią paro
dą jis ir pavadino savo gyvenimo 
paskutine paroda.

Kas daryti?
Dailininkui prie tų sąlygų sun

ku rengti parodas, kabinėti pa
veikslus, bet jis turi dar gana 
daug atbaigtų ir suramintų pa
veikslų. Jie tiesiog prašyte 
prašosi, kad būtų kur išstatomi 
parodose.

Reikia ieškoti būdų, kad daili
ninko nevarginant, būtų galima 
rengti tokias jo kūrinių parodas 
ir jų kūrinius paskleisti 
žmonėse.

Tai galėtų atlikti, pavyzdžiui 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas, kuriam reikia paramos 
iš šalies ir kuris turi susisiekimo 
priemones. Galima sudaryti ir 
kokį specialų komitetą Tokie pa
rodos rengimo būdai daug kur 
praktikuojami. Dailininkui tada 
nereikėtų vargti ir rūpintis paro
domis. Gal dar pagerės regėji
mas tiek, kad jis suras būdą, kaip 
save išreikšti drobėje.

Parodos lankytojai dėkoja 
rengėjom, kad sudarė sąlygas 
pamatytiu šiuos kūrinius, pabūti 
jų artumoje. Dailininkui dėkoja 
už jo lietuvišką peisažą, kuris 
taip artimas ir mielas visiems.

Linkime dailininkui nugalėti 
sunkumus ir grįžti prie kūrybos, 
pasireikšti naujom spalvom ir 
naujom formom, (p.j.)

Dail. Česlovas Janusas savo kūrybos parodoje Kultūros Židinyje. Paroda buvo prisimin
ta jo 80 metų sukaktis. Nuotr. V. Maželio

KONGRESINIS JAUNIMO KONCERTAS NEW YORKE
Darius Polikaitis ir “Aš čia

Darius Polikaitis ir jo ansam
blis “Aš čia gyva” New Yorko pu
blikai surengs ne eilinį koncertą 
gruodžio 5, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje. Ši grupė, vadovaujama 
D. Polikaičio, puoselėja lietuviš
ką estradinę muziką. Ji pritaiko 
lietuvių poetų — Brazdžionio, 
Tysliavos, Maironio — žodžius 
estradinei moderniai muzikai.

Šio ansamblio kilmė tai neei
linė. Praėjusiame Penktame pa
saulio jaunimo kongrese buvo 
sumanyta burti muzikinius ta
lentus. Pasaulio Jaunimo Sąjun
gos centro valdyba, jai esant Los 
Angeles mieste, ir skatino Darių 
Polikaitį sukurti tokį ansamblį.

Pasiremdamas savo broliais ir 
pusbroliais, Polikaitis įvykdė šį 
uždavinį, o PLJS-CV nutarė iš
leisi plokštelę, į kurią būtų 
įrašyta Polikaičio muzika. Ta 
plokštelė “Aš čia gyva” ir pasi
rodė 1987 metais. Pavadinimas 
paimtas iš Brazdžionio įspūdin
go eilėraščio, Plokštelė susilaukė 
ypatingo pasisekimo, ypač jauni
mo tarpe. Kai turistai plokštelę 
nuvežė į Punsko kraštą dova
nom, jie ten rado jaunimo tarpe 
plokštelę nurašytą į garsajuo- 
stes.

Atsidėkodamas už plokštelės 
išleidimą, ansamblis nemokamai 
yra koncertavęs Los Angeles,

New York© jaunimas ruošiasi koncertui “Aš čia gyva”. Kon
certų ruošia šis komitetas: iš k. Ritonė Ivaškaitė, Rita Gilytė, 
komiteto pirmininkė Indrė Biskytė, NYLJS pirmininkė Jolita 
Gudaitytė, Astra Bilerienė.

IŠ VISUR
— Kun. Saliamonas Samuo

lis, Sakių parapijos altaristas,
sirgęs kraujo vėžio liga, mirė 
spalio 23. velionis buvo gimęs 
1915 balandžio 29, kunigu įšven
tintas 1940 birželio 9. Dirbo įvai
riose parapijose, o nuo 1967 dir
bo Šakių parapijoje, kur jo gimi
naitis prel. Juozas Žemaitis yra 
klebonas. Tai jau penkioliktas 
šiemet okupuotoje Lietuvoje ir 
trečias Vilkaviškio vyskupijoje 
miręs kunigas. Vilkaviškio vy
skupijoje 14 parapijų neturi savo 
kunigo. Po šventimų Vilkaviškio 
vyskupija šiemet gavo tik du ku
nigus.

— Muz. Faustas Strolia, gy
venąs Chicagoje, lapkričio 16 
buvo sunkiai sužeistas pra
važiuojančio automobilio jam li
pant iš savo automobilio. Sužei
dimai rimti ir teks ilgesnį laiką 
išbūti ligoninėje ir vėliau gydytis 
namuose.

— Chicagos Jaunimo Centro 
metinė vakarienė rengiama 
gruodžio 6 savų patalpų didžio
joje salėje.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, Gintaro salėje, 
Chicagoje, lietuviškos kūčios 
rengiamos gruodžio 6.

— Philadelphijos ateitininkai 
metinį susirinkimą turės

AMERIKOS VYSKUPŲ SUVAŽIAVIME
(atkelta iš 1 psl.)

palankiai žiūrėjo į Amerikos po
litiką Centrinės Amerikos atžvil
giu. bet nenorėjo tiek su ja pole
mizuoti kiek kraštutiniai kairieji. 
Daugumos nuomone JAV per
daug dėmesio kreipia į karinį 
sprendimą Centrinės Amerikos 
problemoms, permažai į politinį 
bei ekonominį sprendimą.

Diskusijose apie gaires vysku- 
pų-teologų nesutarimams išly
ginti nebuvo toks aštrus nuomo
nių skirtumas.

Teko stebėtis, kad viena tema 
suvažiavime visai neiškilo. Tai 
ateinančiais metais įvykstanti 
tūkstanties metų krikščionybės 
įvedimo Ukrainoj bei Rusijoj su
kaktis. Šiuo klausimu nebuvo jo
kios rezoliucijos, nors pesroai 
suvažiavimas priėmė rezoliuciją 
dėl Lietuvos krikščionybės su
kakties. Neaišku kodėl Ukrainos 
l>ei Rusijos didžioji krikščio
nybės šventė neatžymėta. Ar tai 
dėlto, kad buvo pasipriešinimo 
Amerikos bažnytinėj hierarchi
joj ar dėl to, kad Amerikos ukrai
niečiai vyskupai neprisiruošė ir 
nenorėjo to klausimo kelti epi
skopato suvažiavime?

Tuo tarpu vysk. Paulius Balta
kis, OFM, visiems suvažiavime 
dalyvavusiems episkopato na
riams įteikė padėkos laišką už 
pernai pravestą rezoliuciją Lie
tuvos Bažnyčios reikalu, paci-

•. .., .b; J ii ■— ,?jO, o ,
Gbicagęje, Detroite.ir Toronte.

Dabar ansamblio koncertas 
rengiamas New Yorke, kad 
galėtume paremti VI Lietuvių
jaunimo kongresą, įvykstantį už 
mėnesio Australijoje.

New Yorko jaunimo sąjunga 
kviečia visus, ypač jaunimą atsi
lankyti į šįkonacertą. Po koncer
to veiks australiškas baras ir bus 
pardavinėjamas lietuviškas mai
stas. Taip pat veiks loterija, o šo-

tvodamas ir Lietuvos tikinčiųjų 
padėką, išreikštą “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos N r. 
72. Laiške taip pat dėkojama 
tiems vyskupams, kurie dalyva
vo vietiniuose Lietuvos krikščio- 
nyl>ės jubiliejaus minėjimuose.

Šių eilučių autoriui, stebėju
siam suvažiavimą, du dalykai pa
darė įspūdį. Pirma, sklandi tvar
ka. Buvo gražu stebėti kaip JAV 
episkopato pirmininkas John 
May, kuris yra St. Louis arkivy
skupas, su parlamentarinės 
praktikos žinovo talka, lengva 
bet tvirta ranka vadovavo su
važiavimo eigai, bandydamas 
duoti visiems progą pasisakyti, 
bet neleisdamas kad suvažiavi
mo programa nueitų į lankas. 
Antras įspūdį darantis dalykas 
buvo neformali suvažiavimo at
mosfera.

Retai tenka matyti suvažiavi
mus, kurie praeina tokioje gero
je nuotaikoje kaip Amerikos vy
skupų suvažiavimas. Tai nereiš
kia, kad nebuvo akivaizdžių nuo
monių skirtumų, o tik kad su
gebėta tuos skirtumus derinti 
krikščioniškos tolerancijos dva
sioje.

Savo vaikams; kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

Brolių Kezin-orkė-
stras.

Programa prasidės punktua- i 
liai 8 v. v. Bilietai bus parda- j 
vinėjami prie įėjimo. Informaci- 1 
jos reikalais skambinti Indrei Bi- I 
skytei — 718 - 441 - 4604.

TK

Baltas laukia Jūsų aukos!

SUKAKTUVINIS MEDALIS
Dar galima įsigyti Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties medalį, kur sukūrė skulptorius Vytautą Kašu
bą.

Medalis — vertinga dovana, tinka Šv. Kalėdų do
vanoms šeimos nariams ir draugams, kad primintų 
šią sukaktį. Tinka dovanoti įvairiomis progomis.

11/6 colio medaliai dabar gaunami už papigintą 
kalią:

1 colio bronzinis..............$10.00 (buvo $15.00)
1A6 colio sidabrinis............ $40.00 (buvo $50.00)

(Fine — .999 silver)

3 colių medaliai pagal seną kainą:
3 colių bronzinis............................................$30.00
3 colių pasidabruotas...................................$35.00
3 colių paauksuotas......................................$40.00
3 colių sidabrinis.......................  $200.00

(sidabrinių liko tik 5 — Fine —.999)

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. 
Užsakymus slysti adresais:

DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooktyn, N.Y. 11207

arta Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei: 
Loretta I. Stukas 
234 Sunlit Drlve 
Watchung, NJ 07060

— Ona Puodžiūnienė, gyve
nanti Philadelphijoje, save ir 
savo vyrą Liudviką įrašė į Lietu
vos fondo narius. Ketvirtam mi
lijonui užbaigti paaukojo 100 
dol.

— Naujųjų Metų sutikimų 
Chicagoje bus gausu. Gruodžio 
31 Jaunimo Centro kavinėje su
tikimą rengia “Dainava”, Jauni
mo Centro didžiojoje salėje ren
gia Lietuvių Operos choras, 
Tautiniuose Namuose rengia 
Lietuvių Tautinės S-gos Chica
gos skyrius. Sutikimas rengia
mas ir “Gintaro” klube.

— “Pasaulio Lietuvio” žurna
lo redagavimui ir leidimui pa
lengvinti PLB valdyba nutarė 
įsigyti kompiuterį. Numatyta si
stema su priedais kainuos apie 
15,000 dol. skaitytojai ir rėmėjai 
kviečiami prisidėti savo auko
mis.

— Dailininkas Vladas 
Meškėnas, gyvenantis Australi
joje, yra pagarsėjęs portretistas. 
Šiuo metu tapo aktorės Sue 
Cruikshank portretą, kuris kon
kurencinėje “Doug M oran ” por
tretų parodoje rungtyniaus su 
kitų dailininkų sukurtais portre
tais. Jis 1953 yra laimėjęs pirmą
ją premiją už 'Tapytojo šeima”, 
1958 religinio meno parodoje 
“Blake Prize” jo kūrinys “Kri
staus galva” atžymėtas “Highly 
commended“ žymeniu, o šiais 
metais už Donald Fried portretą 
“Daily Telegraph” kritikas pava
dino jį genijum.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: I. Biskytė, Kew Gardens, 
N.Y., A.S. Vaivada, McLean, 
Virginia. Užsakė kitiems: P. Juk
na, Sunny Mills, Fla. — S. Ru- 
chinsky, Sioux City, Iowa. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams prenumerata pir
miems metams tik 15 dol At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.
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TEIKIAMA PAGALBA

Čiurlionio ansamblio kanklių orkestras atlieka programą. Diriguoja Ona Mikulskienė. Nuotr.
\ . Baerviėiaus

KANADOJE STATOMAS PAMINKLAS 
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Lietuvos sūnūs ir dukros 
amžių tekinėje ant Lietuvos 
Laisvės aukuro sudėjo tūksta
nčius gyvybių.

Kūrėjų-savanorių, karių, šau
lių ir partizanų uždegtoji Laisvės 

, liepsna teberusena ir dabar 
mūsų pavergtoje Tėvynėje ir 
išeivijoje.

Mes likusieji su didžia pagar
ba turime nusilenkti prieš juos 
ir neužmiršti tų, kurie kaip did
vyriai žuvo Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo kovų laukuo
se, Klaipėdos krašto atvadavimo 
ir 1941 m. sukilėlių gretose. 
1944 - 54 m. Tautos, herojiško 
ginkluoto, Miško brolių, partiza
nų, Laisvės kovotojų žygių 
eilėse.

Mes privalome jų žygius, jų 
vardus, tinkamai pagerbti, ir 
visa tai perduoti mūsų Tautos 
ateinančiom kartom, kad ir jiems 
Lietuvos Laisvės ugnis būtų 
gyva ir nemari.

Vilriiaus Šaulių rinktinė, ap
jungianti visus Kanadoje esa
nčius šaulius, 1986 baland žio 26 
d. rinktinės atstovų suvažiavime 
priėmė nutarimą, visiem žuvu- 
siems už Lietuvos laisvė pastaty
ti paminklą Sv. Jono lietuvių ka

pinėse, Mississaugoje, Ontario, 
prie Toronto.

Statomas paminklas žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę yra ski
riamas visiems tiems, kurie žuvo 
už mūsų Tėvynės Lietuvos 
laisvę, Nepriklausomybės kovų 
laukuose, kūrėjams-savano- 
riams, kariams,” partizanams, 
šauliams, 1941, ir 1944 - 54 m. 
sukilėliams, laisvės kovotojams 
ir visiems tiems, kurie okupacijų 
metais žuvo ir tebežūsta kalėji
muose, koncentracijų lageriuo
se, Sibiro tremties taigose.

Paminklas bus piramidinės 
formos, keturkampis, su prieky
je , granito plokštėje Lietuvos 
Valstybės ženklais ir užrašu: 
Zuvusiems už Lietuvos Laisvę.

Šonai, iš lauko akmenų, pri
meną okupanto nugriautą pa
minklą prie Karo muziejaus 
Kaune.

Paminklo aukštis su kryžiaus 
viršūnėle 14’ 6” pėdų, pamato 
plotis 6 pėdos ant 6, su aptvaru, 
10 pėdų ant 10.

Paminklo kaina numatoma 
50,000 dolerių. Paminklą stato 
Vilniaus Šaulių Rinktinė Kana
doje.

Paminklui pastatyti yra atida
rytas V..S. R. Paminklo Statymo

Fondas. Rinktinės valdyba 
mano, kad tai yra ne vien tiktai 
šaulių, bet ir visų lietuvių reika
las.

Todėl maloniai prašo visų — 
pavienių asmenų ir organizacijų 
paminklo statymą paremti. Tuo 
pagerbsime tuos, kurie žuvo už 
Lietuvos laisvę.

Visi paaukoję V. S. R. Pa
minklo Statymo Fondui 1000 do
lerių ir daugiau bus skaitomi Pa
minklo Garbės Fundatoriais, 
paaukoję 500 dolerių ir daugiau 
Paminklo Fundatoriais. Gaus 
specialius padėkos lapus. Fun
datoriai ir visi kiti aukotojai, bus

ona Rygelė, gyvenanti Will- 
sburg, Brooklyne, prakti
ka Shiatsu Brooklyne, Man- 
tane ir Westchester.
hiatsu yra pagrįstas tais 
iais principais kaip ir acu- 
icture, kiniečių tradicinė me- 
inos praktika, tik Shiatsu da- 
las rankom, pirštais, ne ada- 
> kaip aeupuneture.
ihiatsu galima naudotis
n, pavyzdžiui, paprastam ka
liniui nuovargiui ar įtampai 
engvinti, gydytis nuo nugaros 
galvos skausmų, nervinių ir 

įvairių kitų problemų.
Norintieji gauti Shiatsu ar 

turintieji klausimų, prašome pa
skambinti 718 387 - 7237. Jei ne
rasite namuose, prašom palikti 
vardą ir telefono numerį. Aldona 
atskambins.

įrašyti paminklo metrikoje ir 
įduoti saugoti Lietuvių Archy
vams.

Čekius, bei pasižadėjimus 
rašyti: V. Š. R. Paminklo Staty
mo Fondui, Adresu: Mr. J. 
Šiaučiulis, 1500 De Seve, Mon- 
treal. P. Q. H4E 2A7 Canada.

Už betkokią finansinę parama 
nuoširdžiai tariamas AČIŪ!

Vilniaus Saulių 
Rinktinės Valdyba

DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsių
sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — K. Vilnis, St. Peter-

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

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

Į Palangę ir j Klalpėdę ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos į Panevėžį Ir j Druskininkus.

1987 M KELIONĖS Į LIETUVĄ
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva Ir Suomija

Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 
Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

D i* oroėiūro* Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166
(617) 965*8080

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH. 488 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio. J. Jokite, A. Budrocfcte Ir SL 
Lozoraičio. įvadas R. Sootey. Sotta laMa, paoMal IMalata. 
Pulki dovana kitataučiam k liatuviam, aaadofaaGaai tNt aagkf 
kalbą. Platina: Darbininkas. 341 HigMaad BlvG. Brooteya. M.Y. 
11207.

Užsakau “Llthuanla 700 Yaara” at 18 dai. Poraloatlmaa - 
postags 1 doL
Vardas, pavardė----------------------------------------------------------------
Numeris, gatvė-------------------------- - ----- --------------------------------
NHostaa, valstHa. Zip......................... .................. ................. ..........

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių į Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens Ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS Į G.T.

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

PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

15 dol. A. Jautiška, Milte*. 
Mass. ’ ‘
Po 10 dol. — P. Mackus, Ma

speth, N.Y., A. Lingis, Great 
Neck, N. Y., V. Jokūbaitis, Toms 
River, N.J., J. Astas, Hamilton, 
Ont., M. Leiga, Woodhaven, 
N.Y., U. Povilaitis, W<xxlha- 
ven, N.Y., J. H oi bert, SanAnto- 
nio, TX, A. Duinbra, Saginaw, 
Mich., R. Glinskis, New York, 
N.Y., J. Simutienė, New York, 
N.Y., B. Kondratas, Ųuaker 
Hill, Conn., P. Stančius, East 
Alton, 111., V. Paušinis, Ridge- 
w<xxl, N.Y.

Po 5 dol. — 
Br<x)klyn, N.Y. 
Br<x>klyn, N.Y.

Downey, Calif., O. Pajėdienė, 
VVorcester, Mass., 1. Stučius, 
Richmond Hill, N.Y., A. Skur- 
denis, Br<x)klyn, N.Y., J. Vaiče- 
liūnas, Toronto, Ont., 
J ackūnas, Paterson, N. J., 
Masiulionis, Buffalo, N.Yrb. 
McnciūiULSį W<xxlhaven, N. 
K. Ciurinskas, St. John, IN. 
Gagas, New Milford, N.J., 
Sperauskas, NevvYork, N.Y.
Keniansis, VVaterbury, Conn., 
F. Trunce, Nonvalk, Conn.

4 dol. — G. Jezukaitis, Gulf- 
|x>rt, Fla.

3 dol., — A. Budzinauskas, 
VVaterbury, Conn.

Po 2 dol. — H. Matulonis, 
Maspeth, N.Y., kun. J. Baltrū
nas, Esperance, N.Y.

I dol. — K. Gudukas, Center- 
ville, Mass.

J
R.

M.

li.
L.

Ramonis,
V. Rukšėnas,
E.

Mieliems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

Nr. 8800/SA Piety Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls, 
4 Buenos Aires birželio 7-18

Nr. 8801 Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16-birželio 3

Nr. 8802/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.

N r. 8803/M Lietuva 10d., Maskva 1 d., birželio 
14-16

Nr. 8804/FIM Pabaliijis;Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., 
Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 2 d., 
ir 2 dienos laive, liepos 3-17

Nr. 8805/SP Lietuva 10d., Maskva 1 d., Helsinkis 
3 d., liepos 14-29

N r. 8806/F Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.

Nr. 8807/M Lietuva 10d., Maskva 1 d., liepos 19-31.
N r. 8808/F Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas

1 d., Amsterdamas3d. rugpjūčio 15-31.
N r. 8809/M Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 

16-28.
Nr. 8810/F Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 

1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest) 
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.

Nr. 8811/M Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Br<x»klyn, 
N.Y. 11207.

DEXTER PARK ją PHARMACY B 
’SfF Wm. Anastasl, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DKUVER

296-4130

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

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau dabar galima užsisakyti 
VISA kredito korteles. Jos bus gražios, lietuviškos ir patogios visiem, kurie nori naudotis 
šiuo praktišku patarnavimu.

Dėl informacijų apie VISA kori reles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th SL, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tai. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sęlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $108.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais ir ket-

Iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet. kasoje
Apie paskolų ir ceri it Ik a tų palūkanų pasikeitimus prakoma teirautis kasoje 

darbo valandomis. Per telefonų arba paitu Jums bus sutelktos valiausios informacijos.
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10 METŲ KAI MIRĖ KUN. P.DA(
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Gruodžio 1 sueina K) metų, 
kaip Woodhavene, N. Y., mirė 
evangelikų kunigas, visuomeni-

tras Dagys.
Velionis buvo gimęs 1904 

kovo 15 Peikštenių kaime, Biržų 
valsčiuje ir apskrityje. Biržuose 
baigė gimnazijos septynias kla
ses, brandos atestatą įsigijo prie 
Švietimo Ministerijos Kaune. 
Lietuvos Universitete Kaune 
studijavo teologiją, filosofiją ir 
humanitarinius mokslus, Baigė 
1930.

Dar studentu būdamas, pasi
reiškė kooperatyvine veikla, 
įsteigė Sodeliškių ir Lapakritos 
pieno perdirbimo bendroves, 
Nemunėlio Radviliškyje įsteigė 
Smulkaus kredito banką, buvo 
beveik nuolatinis Pieno Centro 
suvažiavimo delegatas.

Nuo 1931 m. buvo Evangeli- 
kų-Šventuosios uosto parapijos 
kunigu. Ten taip pat buvo pir
muoju žuvies kooperatyvo pir
mininku. Drauge Klaipėdoje 
įsteigė Žuvies akcinę bendrovę 
ir buvo tos bendrovės revizijos 
pirmininkas.

1933 paskirtas Lietuvos ka
riuomenės evangelikų kapelio
nas su gyvenamąja vieta 
Klaipėdoje. Čia savo pirmąsias 
pamaldas atlaikė Šv. Jono 
bažnyčioje, kuri iki tol buvo vo
kiečių tvirtovė. Pamaldose daly
vavo ministeris pirmininkas Juo
zas Tūbelis ir kiti aukštieji 
valdžios pareigūnai. 1934 paskir
tas Klaipėdos krašto gubernato
riaus referentu tikybos reika
lams. Tais pačiais metais jo vado
vaujamas bažnytinis komitetas 
išleido laikratį “Lietuvos Evan
gelikų Kelias”. Tą laikraštį jis ir 
redagavo.

Praradus Klaipėdą, persikėlė 
į „Kauną, kur toliau dirbo savo 
dhrba. Bolševikams okupavus k T ,.» :. euųiil • .. M (■>- 
Lietuvą, buvo atleistas is kariuo
menės kapeliono pareigų, taip 
pat buvo uždarytas ir jo redaguo
jamas “Lietuvos Evangelikų Ke
lias.” Buvo New Yorko evangelikų

Kun. Petras Dagys, lietuvių 
evangelikų parapijos klebo
nas, miręs prieš 10 metų — 
1977 gruodžio 1 d.

g parapijos vienas iš steigėjų, 
parapijos klebonas. Pirmos pa
maldos buvo 1951 sausio 21. Ka
smet su kitom organizacijom pa
minėdavo Klaipėdos krašto pri
sijungimą prie Lietuvos.

Ilgus metus važinėjo į Toron
tą, Hamiltoną, Kanadoje, į Bo
stoną, Baltimorę, laikydamas pa
maldas lietuviams evangeli
kams. Kun. P. Dagys buvo vie
nas iš iniciatorių, kad reikia su
daryti JAV ir Kanados lietuvių 
evangelikų liuteronų sinodų. 
Toks sinodas pirmą kartą buvo 
sušauktas 1954 Toronte, ir jis 
buvo to sinodo narys.

Jo buvę parapiečiai, kuriems 
jis taip uoliai tarnavo, jo draugai 
ir pažįstami prašomi prisiminti 
jį savo maldose.

(A.B.)

Vokiečių okupacijos metu gy
veno Vilniuje ir iš ten aptarnavo 
Kauno ir Vilniaus evangelikų pa
rapijas.

Artinantis antrajai bolševikų 
okupacijai, jis pasitraukė į Šven
tosios uostą ir su žvejų laivu 
pabėgo į Švediją. J Ameriką at
vyko 1946 m., gaudamas Non 
Quota viza Nr. 4.

Atvažiavęs į Ameriką. įsijungė 
į tautinį bei visuomeninį darbą. 
Amerikos Lietuvių Taryba pak
vietė su ja aplankyti didžiuosius 
Amerikos ir Kanados miestus, 
kur gyvena lietuviai, ir ten su
rengti paskaitas. Steigė 
Mažosios Lietuvos bičiulių drau
gijas, buvo New Yorko sky riaus 
pirmininku, redagavo laikraštį 
“Gimtinės garsai”, kurį leido 
Lietuvių protestantų sąjunga 
Amerikoje, buvo tos sąjungos 
sekretoriumi. Su pertraukomis 
dirbo Lietuvių Susivienijime 
Amerikoje — SLA nuo 1947 iki 
1967, ten prisidėjo prie Tėvynės 
redagavimo, redagavo “SLA 
atžalyną”.

A.A. ELEONORĄ 
URBEUENĘ 
PALAIDOJUS

Eleonora Bartkevičiūtė-Ur- 
belienė mirė lapkričio 6 d. 11 
vai. vak. po ilgos ir sunkios ligos. 
Nuliūdime liko vyras Alfonsas, 
sūnus Algis su žmona Pam, 
anūkė Aleksandra, brolis Petras 
su žmona Gražina ir daug drau
gių ir draugų.

Velionė buvo gimusi Brook- 
lyn, N. Y., bet užaugo Panevėžy. 
Jai baigus Panevėžio gimnaziją, 
teta iškvietė ją į Ameriką. Čia 
atvyko depresijos metais ir teko 
dirbti įvairius darbus.

Susipažinus su vietiniais lietu
viais, kartu su a. a. Viktoru Rau
donaičiu suorganizavo veikimui 
nusiteikusių būrelį ir įkūrė “Lie
tuvių meno teatrą”. Bendromis 
jėgomis suvaidino keletą veika
lų, kuriais žmonės buvo labai pa
tenkinti: Eleonorai tekdavo 

~ atlikti svarbiausias ' rok's . Dėl 
gy venimo sąlygų jai pasitraukus 
iš to veikimo, “Lietuvių meno 
teatras” žlugo.

Velionė kurį laikų “Amerikos” 
savaitraščio redakcijoj tvarkė 
moterų skyrių. Visur stengėsi 
patarnauti lietuvybei savo darbu

JADVYGAI ČERNECKYTEI-GRIGIENEI 
mirus, dukrę Liudą Gudelienę, anūkus Paulių ir Laurą 
bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir jungiasi mal
doje

A'eu; Yorko ir apylinkių ateitininkai

PRANUI BROKUI 
netikėtai mirus Lietuvoje, seseriai Angelei Jonynienei 
Ir jos šeimai reiškiam gili* užuojautą.

JADVYGAI GRIGIENEI 
mirus, liūdinčią dukrę Hudą Gudelienę, jos šeimą, se
serį dr. Aldoną Sirutienę, gimines bei artimuosius gi
liai užjaučiame Ir kartu liūdime.

Dantenas ir Mirga Sula iriai

STEFANIJAI JAGELIENEI 
mirus, dukrą Nijolę, jos vyrą Almą su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

Donata ir Gediminas Grajauskai

GreMi,

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Neu> H amo Klubas

Bostono lietuvių tautinių šo
ki ų grupė, vadovaujama Onos 
ivaškienės, 50 metų veiklos su
kaktį mini lapkričio 28, šešta
dienį, 5 vai. popiet So, Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos rūmų 
trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadvvay, So. Bostone.

Programoje sambūrio jaunių, 
studentų ir veteranų atliekami 
mūsų tautiniai šokiai, Verutės 
Bizinkauskaitės dainos, karšta 
viikarienė, gera muzika 
minėjimo dalyvių šokiams.

Bostone ir apylinkėse sunku 
surasti lietuvių šeimą, kurios na
riai nebūtų/ šokę šiame 
sambūryje. Minėjimas — tai 
visų "šventė.

Romos iškilmių filmas
Stasės Gofensienės vadovau

jama Martyno Jankaus šaulių 
kuopa Brocktone lapkričio 28, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Sandaros 
salėje Brocktone rengia vaka
ronę, kurios metu bus parodytas 
filmas iš Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties minėjimo 
Romoje.

Akt. H. Kačinsko plokštelė
Aktoriaus Henriko Kačinsko 

mirties vienerių metų sukaktį 
lapkričio 1 plačiau paminėjus, 
per Laisvės Varpo radiją, įjun
giant jo atliktą Kazimiero Sapie
gos monologą iš Balio Sruogos 
dramos “Kazimieras Sapiega”, jo 
bičiulių tarpe kilo mintis išleisti 
akt. Henriko Kačinsko įkalbėtų 
klasikų kūrinių ištraukų plokš
telę.

Tokių įkalbėjimų magne- 
z tinėse. juostelėse . turi Laisvės 

Varpas ir eilė mirusiojo aktoriaus 
bičiulių. Iš jų atrinkus pačius ge- 

ir išmintimi. Rašydavo straip
snius, šeštadieninėje mokykloje 
vadovavo vaikų darželiui be atly
ginimo.

M. Gludienė

riausius įkalbėjimus, būtų gali
ma sudaryti plokštelę, įtraukiant 
į ją Antano Baranausko “Any
kščių šilelį”, Kristijono Done
laičio "Metus”, Vinco Krėvės, 
Balio Sruogos ir kitų mūsų rašy
to) kūrinių ištraukas.

Tai sudarytų iš vienos pusės 
prasmingą paminklą akt. Henri
kui Kačinskui, o iš kitos pusės 
pasitamavimą lietuvių visuome
nei, ypač lituanistinėms mokyk
loms.

Balfo renginys

Brocktone, Sandaros salėje, 
lapkričio 7 įvykęs Balfo 72 sky
riaus tradicinis metinis pobūvis 
buvo sėkmingas.

Dalyvių tarpe matėsi Šv. Ka
zimiero parapijos klelxmas kun. 
Petras Šakalys, kun. Antanas 
Jurgelaitis, dr. inž. Jurgis Gim
butas, Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimo komiteto 
pirmininkas Viktoras Kubilius su 
žmona ir kiti.

Pobūviui vadovavo Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis, 
Balfo direktorius kun. Antanas 
Baltrušiūnas dėl mirties jo brolio 
šeimoje negalėjo pobūvyje daly
vauti. Direktorė Stasė Gofen- 
sienė plušo su skyriaus iždininke 
Ona Eikiniene ir kitomis talki
ninkėmis virtuvėje.

Pobūvyje ar jo proga šalpos 
reikalams aukų gauta apie 800 
dol. stambiausias aukotojas — 
Juozas Kairys, Fitzmaurice Mo
tor Sales savininkas, atsiuntęs 
500 dol. čekį.

Komp. St. Šimkaus sukaktis
Per Laisvės Varpo radiją lapk

ričio 8 paminėta komp. Stasio 
Šimkaus gimimo 100 metų su
kaktis. Minėjimo žodinė dalis 
perpinta Stasio Šimkaus kūrybos 
pavyzdžiais.

Po Petro Viščinio įvado apie 
sukakties reikšmę ir jos 
minėjimo apimtį Lietuvoje ir 

bakūžė samanota”, atlikta sol. 
Vaclovo Daunoro su kameriniu 
orkestru, vadovaujamu Sauliaus 
Sondeckio.

Po Stasio Santvara apibūdini
mo Stasio Šimkaus, kaip retų ga
bumų žmogaus, perduota daina 
“Vėjo dukra”, atlikta mišraus 
choro, vadovaujamo Liongino 
Abariaus. Toliau Stasiui Santva
rai iškėlus Stasio Šimkaus įnašą 
į mūsų tautinę kūrybą, perduota 
sol. Stasio Baro atlikta daina 
“Pilu stiklelį”.

Pabaigoje—Stasys Santvaras 
kalbėjo apie Stasį Šimkų kaip di
namišką asmenybę mūsų tautos 
kultūros istorijoje. Programa 
užskleista “Motina saulė pakilo”, 
ištrauka iš operos “Pagirėnai”, 
sukurtos pagal Stasio Santvara li
bretą. Tą ištrauką atliko Chica- 
gos lietuvių operos choras su 
simfoniniu orkestru, diriguojant 
Alvydui Vasaičiui.

MM-BYinniL
Postngepoid botftĮuous

Š. m. spalio 30Įvykusioje Bo

ję įdomų referatą skaitė Romas

vadovavime”. /
R. Buivydas yra jaunas Bosto

no universiteto psichologijos 
mokslų doktorantas, pradedąs 
reikštis Bostono skautų veikloje. 
Paskaita iškėlė nemažai klausi
mų ir naujų minčių. Paskaitinin
kas yra skautų akademikų narys 
ir šioje sueigoje davė vyties kor
poracijos senjoro pasižadėjimų ir 
taip pat buvo pakeltas į filiste
rius.

Sueigoje buvo panagrinėti 
tik ką pasibaigę Lietuvių skautų 
sąjungos rinkimai ir jų rezulta
tai.

Sueigai vadovavo akademikų 
skautų pirmininkas Apol. Trei- 
nys. Senoji valdyba palikta eiti 
pareigas kitiems metams. Ją su
daro: J. Aukštikalnienė, Vyt. 
Jurgėla ir Apol. Treinys. Sueiga 
baiga pasišnekėjimais prie kuk
lių vaišių.

Nelaimėjo rinkimų
Lietuvis Juozas Casperas ne

laimėjo lapkričio 3 d. vykusių 
rinkimų į Bostono miesto tarybą. 
Tai nesėkmė ne tik jo, bet visų 
vietos lietuvių kelyje į politinį 
šio krašto gyvenimą. Atrodė, kad 
jis yra kvalifikuotas, populiarus, 
daug rėmėjų turįs kandidatas, 
kurio konservatyvesnė progra
ma patinka gyventojams. Kaip 
mokyklų komiteto rinktas narys, 
jis rodė daug sveikos iniciatyvos, 
radusios reikalingą atgarsį spau
doje, radijuje ir televizijoje.

Jo laimėjimui reikėjo daug di
desnio įsijungimo lietuvių ne tik 
darbu ir lėšomis rinkiminėje 
kampanijoje, bet taip pat geriau 
organizuotu ir platesniu įtaigoji- 
mu lietuvio kandidatę, ųaudai 
kitų tautinių mažumų eilėse ir 
savo draugų bei bendradarbių 
amerikiečių tarpe.

RENGINIAI
Gruodžio 6 — rankdarbių 

mugė Lietuvių Piliečių dr-jos II 
aukšto salėje, 12-5 vai. popiet. 
Rengia LTI Bostono skyrius.

Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje tradicinė 
Bostono aukštesniosios lituani
stinės mokyklos Kalėdų eglutė.

Sausio 10 Brocktone komp. J. 
Gaidelio 5 metų mirties sukak
ties minėjimas. 10 val.Sv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
bažnyčioj mišios. Po jų parapi

jos salėje minėjimas. Rengia pa
rapijos choras.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Mjy South Boston 
7Savinas Bank irs '•< ji.m „c
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį 
dėl Padėkos šventės nieko ne
bus.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje painokų nebus šį savait
galį, nes šių savaitę švenčiama 
Padėkos diena. Šių mokslo metų 
pirmas pusmetis baigiamas 
gruodžio 5.

Naujųjų Metų sutikimų 
Kultūros Židinyje šiais metais 
rengia Maironio Lituanistinė 
mokykla, ir Lietuvių atletų Klu
bas.

Alės Rūtos nauja knyga “Mar
gu rašto keliu”, laimėjusi Darbi
ninko premijų, jau išspausdinta 
Darbininko spaustuvėje, baigia
mi spausdinti viršeliai ir aplan
kai. Kitų savaitę jau knyga bus 
subrošiūruota.

LB Great Necko apylinkė, kai 
buvo paskelbtas vajus paremti li
tuanistinį švietimų, tam reikalui 
surinko 390 dol. aukų.

Dailės paroda, rengta New 
Yorko ateitininkų, praėjo su su
sidomėjimu. Joje dalyvavo kera
mikė Marytė Gaižutienė ir foto
grafas Algis Norvilą. Apie parodų 
bus parašyta kitų kartų plačiau.

Artėja šventės. Nevienam iš
kyla dovanų klausimas. Pataria
me susidomėti lietuviška knyga, 
kuriai tikrai reikia pagelbos. nes 
ji skursta.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, šį savaitgalį vyksta į Chi- 
cagų. kur bus Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimas ir lite
ratūros vakaras. To vakaro metu 
jam bus įteikta konkurso keliu 
laimėta premija už poezijos rin
kinį “Balsai iš anapus”. Iš New
Yorko taip pat į šventę vyksta ir 
Petras Ąžuolas.

Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, 
iš Kennebunkporto vienuolyno 
buvo atvykęs į Brooklynų, kur 
pranciškonų spaustuvė atliko 
įvairius spaudos darbus. Taip pat 
apsilankė ir Darbininko redakci-

Sophie Slye iš Ozone Park, 
N.Y., vietoj eilinės prenumera
tos atsiuntė 40 dol., tuo būdu 
gražiai paremdama lietuviškų 
spaudų, ačiū.

New Yorko studentų ateiti
ninkų draugovė ruošia žiemos 
stovyklų gruodžio 26 - sausio 2 
Neringos stovyklavietėje Ver- 
inonte. , Informacijos reikalais 
skambinti Audrei Lukoše- 
vičiūtei — 718 849 - 6083 arba 
Laurašai Satinskaitei — 516 - 
364 - 8783.

Gražina Siliūnas iš Flushing. 
N. Y., didelė spaudos mylėtoja ir 
Darbininko rėmėja, tai parodė 
dar kartų, atsiųsdama su prenu
merata 50 dol. Širdingai dėkoja
me.

Simas Augaitis iš VVatertovvn, 
Conn., vertindamas lietuviškų 
spaudų, šiemet su prenumerata 
atsiuntė 50dol. Labai vertiname 
paramų Darbininkui.

Dalia ir Alius Astrai iš Brain- 
tree, Mass., buvo atvykę į 
Kultūros Židiny vykstančių dail. 
C. Janušo parodų, ir nupirko jo 
gražų paveikslų. Ta proga 
aplankė ir Darbininko admini
stracija, kur spaudos kioske pasi
rinko įvairių papuošalų bei suve
nyrų už 100dol. Taip pat pridėjo 
20 dol. aukų Darbininkui stiprin
ti. Labai dėkojame.

Apolonija Chesnulis iš Albu- 
querque, N.M., atnaujindama 
metinę Darbininko prenumera
tų, atsiuntė 50 dol. Nuoširdus 
ačiū spaudos rėmėjai.

Kultūros Židinio mažajai salei 
reikalingas pianinas, kuris dar 
būtų pakankamai gerame stovy
je ir kurį būtų galima panaudoti

joje. Lapkričio 22 jis dalyvavo 
Lietuvos kariuomenės šventėje 
\Vorcester. Mass., ir pasakė kal
bų.

Kun. P. Jonaitis iš Gloversvil- 
le, N.Y., nuolatinis lietuviškos 
spaudos palaikytojas, ir šiemet 
atnaujindamas prenumeratų at
siuntė 50 dol. Tik šitokių skaity
tojų turėdami mūsų laikraščiai 
išsilaikys!

įvairiems renginiams, esantiems 
toje salėje. Kas galėtų tokį pia
ninų prieinamomis sųlygomis 
perleisti ar padovanoti Kultūros 
Židiniui, prašome apie tai pain
formuoti Kultūros Židinio admi
nistracijų, pranešant pirminin-
kui A. Mičiuliui, vakarais po 9 
v. 718 - 441 - 1131, arba dienos 
metu Darbininko redakcijų 718 
827 - 1352. Tada susitarsime dėl 
transporto.

Kalėdų ir Naujų Metų 
šventėms artėjant, skaitytojai 
kviečiami sveikinti savo draugus 
ir pažįstamus per Darbininkų, 
atsiunčiant pageidaujamų tekstų 
ir aukų spaudai paremti.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA RENGIA 
KONCERTĄ - 
ŠOKIUS

š.m. gruodžio 5 d. Kultūros Židinyje.

Programą atliks DARIUS POUKAITJS ir 
“AŠ ČIA GYVA”.

Po programos šokiai. Gros BroilŲ Kezių orkestras

Veiks australiškas baras, bus loterija, lietuviškas 
maistas.

Pelnas skiriamas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui, kuris bus Australijoje.

Pradžia 8 v.v. Bilietai gaunami prie įėjimo. Kaina 
10 dol.

Informacijos reikalais skambinti Indrei Blakytei 
vakarais 718 441*4604.

U ET. JAUNIMO SĄJUNGA KVIEČIA VISUS 
ATSILANKYTI IRPAREMTl JŲ RENGIMĄ KONGRESĄ

ATVYKO IŠ LIETUVOS

Lapkričio 23 į New Yorką atsk
rido iš okupuotos Lietuvos Vy
tautas Abrutis, jo žmona Edita 
ir 13 metų sūnus Aidas. Jie abu 
buvo paprašę leisti išemigruoti į 
Amerikų, už tai vienas ir kitas 
buvo nubausti. Dabar išleido 
emigruoti pas gimines, kurie gy
vena Washingtone. Abručiai iš 
New Yorko ir išskrido į Washing- 
ton, D.C.

Naujų ■ Metų sutikimą 
Kultūros Židiny šiemet rengia 
Maironio lituanistinė mokykla ir 
Lietuvių Atletų sporto klubas. Ir 
viena, ir kita organizacija padeda 
mūsų jaunimui tapti susipratu
siais lietuviais, todėl tikimasi 
gausaus lietuvių dalyvavimo. 
Naujų Metų baliaus pelnas bus 
skiriamas mokyklai ir sportinin
kų išvykai į Australiją.

Kelionę į Pietų Ameriką 1988 
balandžio 20 organizuoja “Laiš
kai Lietuviams” žurnalas, bus 
aplankyta Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis į American Tra- 
vel Service Bureau, 9727 So. 
VVestem Avė., Chicago, III. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Ekskursijų į Vienų, Budapeš
tu, Zagrebu, Dubronvikų ir Ste 
buklingų Medjugorie vietų 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. VVestem Avė., Chica
go, III. 60643, Tel. 312 238 - 
9787.

Darbininko 1988 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 10. Spalvotame 
viršelyje — prisiminimas iš Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakties 
ir palaimintojo, arkivysk. Jurgio 
Matulaičio iškilmių Romoje. Kas 
norėtų gauti daugiau kalendo
riaus egzempliorių prašomas 
kreiptis į administracijų, pride
dant bent 3 dol. aukų už kiekvie
nų kalendorių. Ypatinga padėka 
skaitytojams, kurie, suprasdami 
sunkių lietuviškos spaudos 
padėtį, už kalendorių prideda ir 
stambesnę aukų. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininkų, pridėdami spaudai 
paremti aukų. Siųsdami sveikini
mo tekstų, nelaukite paskutinių 
dienų prieš šventes, nes tada 
Jūsų artimieji nebespės gauti 
laikraščio su Jūsų sveikinimu lai
ku.

Kalėdinių atvirukų su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joj. Atvirukų yra keturių rūšių, 
10 atvirukų su persiuntimu kai
nuoja 7 dol.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
1987 metus, tai Darbininko 
(arba Bridges — anglų kalba) 
metinė prenumerata. Naujiems 
skaitytojams Darbininkas, 15 
dol. Bridges — 10 dol. užsakyki
te dar šių laikraščių neskaitan
tiems.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko, gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. skambinti dienų (kalbant an
gliškai) 277 - 4177, vakarais 5:30
- 9:30 vai. (kalbant lietuviškai).

Vienas asmuo ieško saulėto ir 
šilto buto Richmond Hill, Woo- 
daven ar Maspetho apylinkėse. 
Skambinti vakarais 718 894 - 
2812.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas Richmond Hill rajone. Pa
geidaujama jauna dirbančių 
pora. Skambinti 718 847- 4985.

COMPANION fbr elderly 
woman. 5 days — light cooking
— good salary. Tel. (weekdays) 
1-212-306 - 0642.

N.Y. šaulių kuopos lite
ratūros konkurso komisija at
sidėjusi skaito kuopos valdybai 
atsiųstus kūrinius. Iš viso yra 7 
veikalai. Premijų paskyrimas 
įvyks sausio mėnesio pradžioje. 
Vertinimo komisijų sudaro Ka- ’ 
zys Jankūnas, Paulius Jurkus* , 
Zigmas Raulinaitis.

tas ir šokiai įvyks gruodžio 5 1 
Kultūros Židinyje. Programą | 
atliks Darius Polikaitis ir jo an- I 
samblis “Aš čia gyva”. Jie tuo 
vardu yra išleidę muzikos plokš
telę ir taip pasivadinę važinėja 
koncertuodami.

Naujų Metų išvakarės yra tra
dicinė šventė, kurioje dalyvauti 
yra ne tik pareiga, bet ir smagus 
malonumas. Šiemet išvakarių 
balius įvyks Kultūros Židiny su 
šilta vakariene, šampanu, 
gėrimų baru, šokių muzika ir ki
tais įvairumais. Maironio mo
kykla ir LA klubas kviečia visus 
šiemet sugrįžti į Židinį Naujų 
Metų baliui. Stalus iš anksto 
užsisakyti pas skelbime nurody
tus asmenis.

Kredito Unija KASA šiemet 
lapkričio mėnesį paaukojo RAL
FUI, Krikščionybės 600 m. jubi
liejaus minėjimui New Yorke, 
parėmė Čiurlionio koncerto ren
gimų, Literatūros premijų lau
reatų šventę ir Katalikų kongre
sų Chicagoje. Kasa taip pat remia 
Jaunimo Sąjungos gruodžio 5-tos 
vakarų ir žada padaryti staigme
nų Naujų Metų sutikimo baliuje 
Kultūros Židiny.

lietuvaitė gali slaugyti serga
nčius, senelius ar pabūti su tais, 
kurie jaučiasi vieniši. Skambinti 
tel. 718 441 - 4491.

Viengungis ieško mažo 
saulėto buto. Skambinti dienos 
metu 718 827 - 1351.

7 dienų kelionė laivu iš Miami 
į Karibų salas 1988 m. sausu? 30 
d. Kainos iš New Yorko, Chica- 
gos, Detroito, Clevelando ir kitų 
miestų nuo $900.00 iki 
$1,015.00. Plūs $35.00 už uosto 
mokesčius. Iš Miami nuo 
$620.00 iki $715.00. Kreiptis į 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. VVestem Avė., 
Chicago, III., 60643. Tel. 312 
238 - 9787.

Kun. St Raila Katalikių Moterų Kultūros Drauguos narių 
tarpe. Jam buvo suruoštas pagerbimas 80 m. sukakties proga. 
Šalia jo sėdi vienaamžės: A. Uknevičienė, R. Kundrotienė ir 
M. Lušienė.

STOKIME NARIAIS | LIETUVIŲ 
FONDĄ
ir didinkime turimus įnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinj švietimą, mok* 
slų Ir Jaunimu.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
Ar juos prenumeruoji?

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
NEW HAVENO KLUBAS KVIEČIA 

ATSILANKYTI į ETNOGRAFINIO ANSAMBLIO

SODAUTO
DAINŲ ŠOKIŲ IR SKAIDRIŲ PYNĘ 

APIE ŽIRGĄ IR RŪTĄ

Ansambliui vadovauja 
GITĄ MERKEVIČIUTĖ - KUPČINSKIENĖ

Spektaklis įvyks gruodžio 6, sekmadienį, 
3 vai. popiet

ŠV. Kazimiero lietuvių parapijos salėje 
339 Greene St, New Haven, Conn.

Po programos bus vaišės 
Įėjimas — 5 dol.

NAUji U£Tai

NAUJI METAI
KULTŪROS ŽIDINYJE

**********************
IŠVAKARIŲ BALIŲ RENGIA 

MAIRONIO MOKYKLA ir 
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

AUŠRĄ GAMAUSMENĘ - 516 - 694 - 2471 
VITĄ MATUSATDENĘ - 201 - 994 - 1229 
GIEDRĘ STANKŪNIENĘ - 203 - 661 - 2654

- ŠIEMET VISI NAUJUS METUS SUTINKA KULTŪROS ŽIDINY -




