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KRUVINOS DEMONSTRACIJOS VILNIUJE

Savaitės į 
įvykiai ■

Sov. S-gos Aukšč. tarybos ne
seniai paskirtas politbiuro narys 
ideologijos reikalam Vadim A. 
Medvedev partijos vadų konfe
rencijai pareiškė, kad pasaulio 
komunizmas yra atsidūręs 
krizėj, ir ragino partiečius pasi
savinti naujų socializmo suprati
mą, priimanti politines ir ūkines 
idėjas ne tik iš kitų socialistinių 
valstybių, bet ir iš kapitalistinių 
Vakarų.

JAV pasiūlė Sov. S-gai pavesti 
kai kuriuos tarp abiejų valstybių 
kilusius ginčus išspręsti Pasaulio 
teismui Haagoj ir kad šio teismo 
sprendimai būtų abiem šalim 
privalomi. Tokiam sprendimui 
yra reikalingas JAV senato prita
rimas.

Čilės gyventojų atsiklausime, 
ar dabartinio prezidento gen. 
Augusto Pinochet terminas dar 
turi būti pratęstas vienai 7 m. 
kadencijai, balsuotojų dauguma 
(54 proc.) pasisakė prieš. Tokiu 
būdu pagal konstituciją Pinochet 
kraštą galės valdyti tik iki 1990 
kovo 11.

N.J.dienraštis The Record 
spalio 9 paskelbė straipsnį apie 
Vilniuje, Gedimimo aikštėj įvy
kusią Laisvės Lygos suruoštą de- 
rponstraciją, . kuriojedalyvavo 
apie 100,000 žmonių. Pradėjus 
Antanui Terleckui kalbėti, poli
cija ėmė demonstraciją sklaidyti, 
žmonės ją apmėtė akmenim. 
Buvo sukruvinta ir areštuota ke
lios dešimtys žmonių. Atrodo, 
kad demonstracija buvo suruošta 
paminėti Aukšč. tarybos prezi
diumo dekretui, suteikiančiam 
lietuvių kalbai valstybinės kal
bos teises ir leidžiančiam naudo
ti kai kuriuos religinius simbo
lius.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas išbarė ten atsilankiusi 
Rumunijos prezidentą Nicolae 
Ceausescu už jo vedamą ūkinę 
ir politinę liniją, kuri daranti 
gėdą visai komunizmo sistemai.

Prezidentas Reagan, prieš 
FBI ir Valstybės departamento 
protestus ir nepaisydamas įtari
mų, kad Izraelio ginklų pirkimo 
įstaigos New Yorke pareigūnai 
yra įsivėlę į nelegalią aukštos 
technologijos reikmenų preky
bą, suteikė 43 tos įstaigos pa
reigūnams diplomatinį imunite-

Jugoslaviją sudaro 6 respubli
kos ir 2 autonominės sritys. Kol 
maršalas Tito buvo gyvas, jis 
tvirta ranka sugebėjo vįsas 
mažumas sudrausminti, bet jam 
mirus, pagal konstituciją krašto 
prezidentas yra renkamas ka
smet iš atskirų respublikų, todėl 
centrinės valdžios galia žymiai 
susilpnėjo. Tuo pasinaudodami 
įmonių darbininkai dėl didelės 
infliacijos ir žemų atlyginimų 
pradėjo kelti streikus, o prie jų 
prisidėjo ir didžiausios respubli
kos, Serbijos, gyventojų skun
dai, kad jie yra diskriminuojami 
Kosovo provincijos albanų. 
Krašto prezidentas Raif Dizda- 
revic savo kalboj pagrasino, kad 
krašte vykstanti krizė gali vy
riausybę priversti panaudoti ne
paprastas priemones.

Paskutinėmis savaitėmis 
Izraelio karių šūviais sužeistų 
palestiniečių skaičius padvi
gubėjo, nes, pradėjus jiems nau
doti plastikines kulipkas, šaudy
mai į palestiniečius suinten
syvėjo.

BUVĘ POLITINIAI KALINIAI RAŠO GORBAČIOVUI
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74

TSKP CK GENERALINIAM 
SEKRETORIUI M. GOR
BAČIOVUI

PAREIŠKIMAS
Daug vilčių mes dėjome į Jūsų 

paskelbtą šalies persitvarkymo ir 
demokratizacijos programą, 
tikėdamiesi, kad ji iš esmės pa
gerins žmogaus teisių padėtį So
vietų Sąjungoje, kad bus paleisti 
sąžinės belaisviai ir pasibaigs 
žmonių persekiojimas dėl politi
nių, tautinių, religinių motyvų.

Buvo žengtas ir pirmas žing
snis ta kryptimi (sic). TSRS Au
kščiausios tarybos š.m. vasario 2 
ir 9 d. įsakais iš sovietinių 
kalėjimų, lagerių bei tremties 
buvo išlaisvinta apie 100 asme
nų, nuteistų už vadinamuosius 
“valstybinius nusikaltimus”.

Palietė tik dalj kalinių
Deja, reikia pastebėti, kad 

šis sovietinės valdžios aktas, taip 
plačiai išreklamuotas Vakaruose, 
buvo ne politinė amnestija, o 
bausmės “dovanojimas”, kuris 
palietė tik nežymią dalį politinių 
kalinių. Mūsų duomenimis, di
desnė dalis lietuvių sąžinės be
laisvių tebėra bausmės atlikimo 
vietose. Mes labai susirūpinę tų 
žmonių, mūsų tautiečių ir buvu
sių nelaisvės draugų likimu ir 
norime atkreipti Jūsų dėmesį f 
jų padėtį.

Kunigai — A. Svarinskas ir S. 
Tamkevičius — 1983 m. buvo 
nuteisti už visuomeninę religinę 
veiklą, kurią inspiravo ne sieki
mas nuversti sovietų valdžią, bet 
gilus savo žmogiškos ir kunigiš
kos pareigos supratimas. S. m. 
pradžioje kun. A. Svarinskas ir 
kun. S. Tamkevičius buvo atga
benti į Vilniaus KGB izoliatorių, 
kur mainais į laisvę jiems buvo 
siūloma atsisakyti savo principų.

V. Petkus ir B. Gajauskas — 
Lietuvos Helsinkio grupės nariai 
1977 m. jie buvo suimti ir nutei
sti po 10 metų laisvės atėmimo 
ir po 5 metus tremties.

V. Petkus kartu su kitais 
grupės nariais yra iškėlęs eilę 
žmogaus teisių pažeidimo faktų. 
Lietuvoje, ragindamas Sovietinę 
vyriausybę laikytis Helsinkio su
sitarimų raidės ir dvasios, taip 
pat yra pasisakęs už Lietuvos iš
stojimą iš TSRS.

B. Gajauskui pateikti kaltini
mai rinkimas dokumentų apie 
stalininį terorą Lietuvoje, mate
rialinės pagalbos kaliniams orga
nizavimas, mėginimas išversti 
A. Solženicino knygą “Archipe- 
lag Gulag”. iš viso B. Gajauskas 
sovietiniuose kalėjimuose ir la
geriuose iškalėjo 35 metus, 
Petkus — 25 metus, kun,. 
Svarinskas — 20 metų.

A.

Nubaudė už pogrindžio 
spaudą

G. Iešmantas ir P. Pečeliūnas 
šiuo metu yra nutrėmime. Abu 
buvo nuteisti už bendradarbiavi
mą pogrindžio leidiniuose “Per
spektyvos” ir “Alma Mater”. 
Savo straipsniuose, pareiški
muose G. Iešmantas ir P. Peče
liūnas yra pasisakę už sovietinės 
visuomenės — politinės siste
mos pertvarkymą, už atvirumą 
ir demokratiją, nūdienos per
mainų fone jiems pateikti kalti
nimai atdrodo absurdiškai: šian
dien tokie pat pasisakymai 
plačiai skamba iš pačių aukščiau
sių tribūnų ir iš sovietinės spau

aa

dos puslapių. Tuo tarpu G. Ieš
mantas ir P. Pečeliūnas ir toliau 
laikomi “ypatingai pavojingais 
valstybiniais nusikaltėliais”.

Kun. J. K. Matulionis atlieka 
3 metų laisvės atėmimo bausmę 
viename iš kriminalinių lagerių 
Čitos srityje. Visa jo “kaltė” ta, 
kad Vėlinių dieną, kartu su para- 
piečiais dalyvavo procesijoje į 
kapines.

Nubaudė už mėginimą 
sieną pereiti

Jonas Pakuckas 1981 m. už 
mėginimą pereiti TSRS-Suomi- 
jos sieną buvo paskelbtas 
Tėvynės išdaviku ir nuteistas 15 
metų laisvės atėmimo.

Visa eilė jaunų lietuvių buvo 
patraukti baudžiamojon atsako
mybėn ir nuteisti už atsisakymą 
tarnauti sovietinėje armijoje už 
dalyvavimą gatvės eitynėse, už 
tariamą sovietinių simbolių iš
niekinimą. Ir tokios rūšies bylos 
reikalauja peržiūrėjimo ir naujo 
traktavimo.

Mes išvardiname tik lietuvių 
politinių kalinių pavardes. Kartu 
su jais sovietiniuose kalėjimuo
se, lageriuose, psichiatrinėse li
goninėse, ištrėmime laukia išlai
svinimo šimtai kitų sąžinės belai
svių ukrainiečių,; rusų-,—žydų, 
kaukaziečių, estų, latvių ir kt.

Popiežius Jonas Paulius II sveikinasi su naujai konsekruotu arkivyskupu Audriu Bačkiu 
spalio 5 privačioje audiencijoje, kada buvo priimti iškilmėse dalyvavę lietuviai vyskupai.

MOMENTAI IS ARKIVYSKUPO 
A. BAČKIO KONSEKRACIJOS

Šv. Petro Bazilikoje Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II spalio 4, antra
dienio pavakarėj, pontifikalinių 
mišių metu asmeniškai konsek
ravo prel. dr. Audrį Bačkį vysku
pu.

Konsekracija vyko prie Kate
dros altoriaus, pačiame Bazilikos 
priekyje. Su Šv. Tėvu mišias 
koncelebravo iš okup. Lietuvos 
atvykęs vysk. Juozas Preikšas ir 
kardinolas Silyestrini. Vysk.J. 
Preikšas, Kauno Arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos apašta
linis administratorius, yra arki
vysk. A. Bačkio ordinaras, kaip 
ir daugelio kitų kunigų, baigusių

Būtlna amnestuoti 
visus politinius kalinius
Jeigu Jūs tikrai norite iš esmės 

išspręst Sovietų Sąjungoje visur 
dar tebeegzistuojančią žmogaus 
teisių problemą, pirmiausia 
būtina amnestuoti visus politi
nius kalinius.

Po to reikėtų panaikinti 
RTFSRBK70str. (iranalogiškus 
sąjunginių respublikų straip
snius), nes jie yra antikonstituci
niai ir absurdiški loginiu ir juri
diniu požiūriu, tiktai šios prie
monės leistų nutraukti politines, 
tautines, religines represijas ir 
užkirstų kelią jų pasikartojimui.

Pasirašė buvę politiniai i 
sąžinės kaliniai: Jadvyga Bieliau
skas, Petras Cidzikas, Liudas 
Dambrauskas, Anastazas Janu
lis, Mečislovas Jurevičius, Vla
das Lapienis, Petras Plumpa, 
Nijolė Sadūnaitė, Julius Sasnau
skas, Liudas Simutis, Vytautas 
Skuodis.

KRATOS IR TARDYMAI
Bara už gerą 

vaiką išauklėjimą
Vilkaviškis. 1987 m. kovo 6 d. 

grupė saugumiečių, nepasisa
kiusių savo pavardžių, padarė 
kratą Onos ir Jurgio Brilių gyve- 

'namajame name, Vilkaviškio 
TSfrėštė, Vilniaus *Nr. 30. Kietos tys, buvo -įtveriami už rankų- ir -

(nukelta į 2 psl.) koJų' ir 8rūdami ‘ mašinas" Ta-

studijas Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoje Romoje. Kardinolas 
Silvestrini, Viešųjų Bažnyčios 
Reikalų Sekretorius Vatikane, 
yra buvęs ilgametis arkivysk. A. 
Bačkio tiesioginis viršininkas.

Netoli altoriaus mišiose taip 
l>at dalyvavo penkiolika kardino
lų ir apie keturiasdešimt vysku
pų, jų tarpe lietuviai vyskupai 
Antanas Deksnys, Paulius Balta
kis ir pirmą kartų besilankąs Ro
moje Julijonas Steponavičius, 
Vilniaus arkivyskupijos apaštali
nis administratorius, ilgametis 
tremtinys Žagarės miestelyje.

Pirmose eilėse sėdėjo ypatingi

rųinėmis lazdo- 
trantus, su- 

o 28 į Gedimi- 
inėti Molotovo- 

ntropo pakto antrojo slap-

(New Yorkas, 1988 rugsėjo 
30, LIC) Šalmuoti milicininkai 
su skydais ir 
mis primušė de 
sirinkusius ru 
no aiš 
Ri 
tojo protokolo 49 metų sukaktį. 
Vilniuje šį mitingą sušaukė Lie
tuvos Laisvės Lyga prisiminti ir 
pasmerkti tą dieną, kai hitlerinė 
Vokietija perleido Lietuvių So
vietų Sąjungos įtakos sferai.

Lietuvos Laisvės Lygos narys 
Vytautas Bogušis pranešė Lietu
vių Informacijos Centrui, kad 
milicija ir kareiviai jau valandą 
prieš demonstraciją apjuosė Ge
dimino aikštę. Matydami, kad 
aikštėje nepavyks mitinguoti, 
rengėjai ir dalyviai rinkosi apie 
6 vai. vak. prie Gedimino kalno 
papėdės.

Ten Bogušis atidarė mitingą ir 
kvietė Antaną Terlecką tarti 
žodį. Jam vos pradėjus kalbėti, 
su guminėmis lazdomis ginkluo
ti milicininkai puolė į minią. 
Nors Bogušis dar spėjo surikti 
visiems ramiai vietoje atsisėsti, 
pasak jo “baudėjai pradėjo lipti 
per galvas ir, visiškai nepaisyda
mi ar tai vaikai ar senutės, mušė 
visus be jokio gailesčio”.

Išsigandę žmonės bėgo į visas 
puses, bet vėl susibūrė ir grįžo 
atgal šaukdami: “Fašistai oku
pantai, lauk iš Lietuvos!” Tarp 6 
ir 6:40 vai vak. demonstrantus 
keturis kartus puolė ir mušė mi
licija bandydama išsklaidyti mi
nią.

Panašūs baudėjų užpuoliai 
vyko ir kitur mieste. Vien pie
tinėje Gedimino aikštės dalyje 
buvo matomi areštuoti bent 30 
žmonių, jų tarpe kun. Edmun
das Paulionis. Pasak liudininkų, 
“žmonės, net nuošaliau stovin- 

arkivysk. A. Bačkio svečiai: 
tėvai, brolis su vaikais, buvęs ka
linys kun. Alfonsas Svarinskas, 
Lietuvos vyskupus atlydėję ku
nigai Vaclovas Aliulis ir Jonas 
Grigaitis, Vatikano diplomatai, 
arkivyskupo buvę l>endradarbiai 
Vatikano diplomatinėje tarnybo
je. Romos lietuviai bei visi lietu
viai, kurie buvo atvykę į Romą 
keturioliktam Lietuvos Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mui.

Ryškiai matėsi ir keliolika Va
sario 16-osios gimnazijos moki
nių, kurie buvo apsirengę tauti
niais drabužiais. Jaunimo tarpe 

dalyvavo ir arkivysk. A. Bačkio 
parapijos choras, kuris gražiai 
sugiedojo vieną posmą giesmes 
“Marija, Marija" mišių metu — 
tai choro noras padėkoti nauja- 

rimomis žiniomis miliicija 
suėmė bent 80 žmonių, jų tarpe 
ir sukruvintų. Sužeistųjų 
skaičius nežinomas.

Eisena j Aušros Vartus
Po puolimų žmonės vėl su

sibūrė į aikštę, sugiedojo Lietu
vos himną, Marija, Marija, Lie
tuva brangi ir tylos minute pa
gerbė Lietuvos valstybės prara
dimą. Tada 5,000 demonstrantų, 
dainuodami liaudies dainas ir 
giesmes, atsiskyrė nuo minios ir 
taikiai pradėjo žygiuoti Aušros 
Vartų link.

Pasak Bogušios “žmonės šali
gatviuose plojo, sveikino, kiti 
verkė. Iš balkonų mojavo ranko
mis”. Prie Aušros Vartų kalbas 
pasakė Andrius Tučkus, Antanas 
Grigas, Teodora Kašdailienė, 
Algimantas Andreika. Programa 
buvo užbaigta Lietuvos himnu. 
Dalis žmonių išsiskirstė, q kiti 
patraukė atgal Gedimino aikštės 
link.

Apie 7:30 vai. vak. vėl įvyko 
smarkus susirėmimas tarp žmo
nių ir milicijos prie buvusių Pio
nierių rūmų, Gedimino kalno 
papėdėje. Pasak liudininkų mili
cija žmones suspaudė prie tvoros 
ir pradėjo juos mušti. Mušamie
ji, bandydami apsiginti, griebėsi 
už ten esančių statybos nuolaužų 
ir plytgalių ir pradėjo juos mesti 
į šalmuotus ir šarvuotus milici
ninkus.

Pasklidus gandui, kad bus 
bandoma iškelti Lietuvos tri
spalvę Gedimino pilyje, milicija 
apie 8 vai. vak. pasitraukė iš ai
kštės į Gedimino kalną. Tuomet 
apie 25,000 žmonių spontaniškai 
suplūdo į aikštę, o tūkstantinės 
minios taip užtvindė Lenino 
prospektą ir kitas aplinkines gat
ves, kad nebegalėjo važiuoti au
tomobiliai.

Dauguma f friftinj|ą taip Irne
pajėgė prasiveržti į aikštę. Ryto
jaus dieną Vakarinės Naujienos 
patvirtino, kad Vilniaus gatvių 
eismas buvo sutrukdytas.

Vėlesnis mitingas — 
be trukdymų

Nuo 8 vai., vak. mitingo eigai 
Gedimino aikštėje jau nebuvo 
kliudoma. Kun. Robertas Grigas 
šitaip telefonu atpasakojo mitin
go programą Lietuvių Informa
cijos Centrui.

“Apie 8 vai. vak. staiga visi mi
licininkai pasitraukė nuo Kate
dros. Tada žmonės spontaniškai 
susibūrė, visa Katedros aikštė 
buvo užpildyta. Galėjo būti ir 
kelios dešimtys tūkstančių žmo
nių. Kas mane kaip kunigą ir lie
tuvį labai džiugipa, didžiulė da
lis buvo jaunimo — studentiško, 
moksleiviško amžiaus: masė, 
jūra lietuviškų trispalvių vėliavų 
ir jaunų veidų.

“Kalbas pasakė kun. Krikščiu
kaitis, aš, Algimantas Andreika, -■ 
kun. Jonas Sabaliauskas (Baga
slaviškio klebonas Kaišiadorių 
vyskupijoje), dar keletas asme-

(nukelta į 4 psl.)

jam arkivyskupui už uolų ir 
nuoširdų darbą toje Romos para
pijoje.

Pats Šv. Tėvas dėkojo arkivy
skupui A. "Bačkiui, “brangiam 
lx?ndradarbiui”, už uolų darbą 
tarnaujant Apaštalų Sosto atsto- 
vybėse Maniloje, San Jose Ko- 
starikoje, Ankaroje, Lagose ir 
paskutiniu metu Vatikano Val
stybės sekretoriate aukštose ir 
atsakomingose diplomatinėse 
pareigose.

Popiežius kalbėjo: “Džiau
giuosi, kad galiu asmeniškai ran
kų uždėjimu tau suteikti kuni
gystės pilnatvę ir tave įvesti į 
apaštalų įpėdinių bendruo
menę. Džiaugiuosi, nes ir šiuo 
budu turiu galimybę tau išreikšti 
dėkingumą už daugelį darbų, 
kuriuos pastaraisiais metais esi 
atlikęs Apaštalų Sostui,

(nukelta į 2 psl.)



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
Daugiau kaip pusantro šimto 

lėlių pasaulio tautų nacionali
niais kostiumais eksponuojama 
Klaipėdos liaudies meno muzie
juje. Parodų parengė Leningra
do TSRS tautų etnografijos ir an
tropologijos muziejai. Lankyto
jai gali susipažinti, kaip devynio
liktajame ir dvidešimtajame 
amžiuose rengėsi Rusijos, Pabal
tijo, Vidurinės Azijos, Kaukazo 
tautos, pasigrožėti nencų, even- 
kų, totorių drabužiais, raštuoto
mis skaromis, staltiesėmis, ran
kšluosčiais. Taip pat pateikiama 
Vakarų Europos, Japonijos, Ki
nijos, Indijos gyventojų kasdie-

JAV nutartė pasiųsti į Pakista
ną bombų pašalinimo įrengimų 
ir instruktorių, kurie apmokytų 
pakistaniečius, o šie afganus 
bombų pašalinimo meno, nes 
Sovietų Sąjunga, Afganistanas ir 
partizanai Afganistane yra 
išdėstę milijonus bombų, suda
rančių grėsmę gyventojų gyvy
bei.

Lenkijos valdovui gen. Woj- 
ciech Jaruzelski lankant krašto 
gyventojus, jis buvo užtvindin- 
tas gyventojų skundų dėl aukštų 
kainų, prekių trūkumo ir žemų 
atlyginimų, bet jis visą kaltę su
vertė nelegaliai Solidarumo uni
jai, darbininkų tinginiavimui ir 
Tarptautiniam monetariniam 
fondui už finansinį kolonializmą.

Alžire dėl aukštų kainų ir ne
darbo auga studentų demonstra
cijos, kurias išnaudoja ir religi
niai fanatikai. Spėjama, kad yra 
žuvę per 200 žmonių. Krašto 
prezidentas Chadli Bandjadin 
savo kalboj ragino gyventojus 
nurimti ir duoti vyriausybei lai
ko reformom įgyvendinti.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Europos parla
mento būstinėj Strasbourge, pa
ragino Vakarų valstybes 
glaudžiau bendradarbiauti su 
Rytų Europos valstybėm.

Kuba sutiko savo kariuomenę 
atitraukti iš Angolos per 23-30 
mėn.
Iš Vietnamo į JAV numatoma 

įsileisti apie 30,000 ten JAV ka
rių paliktų vaikų su jų šeimų na
riais.

Pietiniam Sudane, kur vvksta 
nuolatinės kovos tarp vyriau
sybės karių ir partizanų, kasdien 
dėl bado miršta šimtai žmonių. 

Arkivyskupu konsekruotas Audrys Bačkis eina per Šv. Petro 
baziliką žmones laimindamas.

ninė, šventinė ir apeigų apran
ga. Teikianti nemažai informaci
jos apie tautų kultūrą grožio ir 
harmonijos suvokimą.

Kauno F. Dzeržinskio Stakių 
gamybinio susivienijimo vyriau
siojo konstruktoriaus skyriaus 
liaudies vartojamų prekių biuro 
specialistai, vadovaujami Petro 
Kinderio, pateikia naujovių. 
Viena jų — buitinė šildymo kro
snelė “Gabija”, kurią sukūrė 
inžinierius konstruktorius Lai
mis Lukaitis. Šį krosnelė, papa
sakojo jis, skiriama iki dvidešimt 
penkių kvadratinių metrų ploto 
gyvenamosioms patalpoms 
apšildyti. Ji gali būti naudojama 
ir maistui pašildyti, uogas, vai
sius, grybus džiovinti, Liaudies 
vartojamų prekių biuro inžinie
rių orientacinė kaina nuo 150 iki 
200 rublių, ji svers 92 kilogra
mus, gražiai įsikomponuos kiek
vienoje nedidelėje patalpoje.

New York Times spalio 10 ir 
11 paskelbė Esther B.Fain 
straipsnius apie sovietinės Latvi
jos sostinėj Rygoj vykstantį Lat
vijos Liaudies Fronto kongresą, 
kuriame dalyvauja 1063 atstovai, 
jų tarpe 65 rusai. Fronto reikala
vimai yra panašūs į tokius pat 
Estijos Fronto reikalavimus. 
Kongrese dalyvavo ir kalbą pa
sakė partijos sekretorius Janis 
Vagris. Ta proga įvyko ekume
ninės pamaldos Dom Katedroj, 
kuri iki tol buvo paversta koncer
tų sale. Kongresas buvo tran- 
sliuojma per televiziją.

Čekoslovakijos min. pirmi
ninkas ir politbiuro narys Liubo- 
mir Strougal, nesutardamas su 
partijos vadu Milos Jakes, pasi
traukė iš abiejų postų.

Graikijos teismas nutarė iš
duoti JAV palestinietį Moham- 
med Rashid, kuris yra kaltina
mas išsprogdinęs oro linijos Pan 
am keleivinį lėktuvą 1982 m.

Kongreso įstaiga nustatė, kad 
į Energijos departamento slap
tas branduolinių ginklų laborato
rijas buvo nuolat įleidžiami lan
kytis sovietų ir kitų valstyubių 
pareigūnai ir net žymūs agentai.

Sovietinės Estijos laikas, iki 
šiol suderintas su Maskvos laiku, 
buvo priderintas Suomijoj nau
dojamai laiko zonai.

Gynybos sekretoriaus pava
duotojas VVilliam H. Taft paragi
no Europos sąjungininkus skirti 
daugiau lėšų ginklavimuisi, nes 
Sov. S-gos pavojus Vakarų sau
gumui nėra sumažėjas.

Kaune. Sąjunginio sviesto ir 
sūrių pramonės mokslinio tyri
mo institute Lietuvos filiale, ati
darytas Lietuvos pienininkystės 
mokslo muziejus, pirmasis tokio 
pobūdžio šalyje. Muziejuje su
kaupti rašytiniai duomenys apie 
XVI amžiuje Lietuvoje gamintus 
sūrius, sviestą, dvaruose turėtas

Iš Lietuvių Katalikų

(atkelta iš 1 psl.)

metu čekistai paėmė pogrindžio 
leidinio “Tiesos kelias” tris nu
merius, 10 pakų rašomojo popie
riaus, kalkės ir kt. Krata truko 5 
valandas. Jos metu buvo sulaiky
tas Bartininkų parapijos (Vilka
viškio raj.) klebonas kun. A. 
Liubsys. Jam griežtai pareiškus, 
kad turi suspėti vakarinėms pa
maldoms į savo parapiją, po ku
rio laiko minėtas kunigas buvo 
paleistas.

Po kratos į Vilkaviškio saugu
mą taradymui saugumiečiai išsi
vežė J. Brilių. Čekistai piktinosi, 
nuolat prikaišiojo, kad J. Brilius 
blogai išauklėjo savo vaikus — 
du sūnus kunigai; taip pat baugi
no kad jo dukra Birutė Briliūtė 
esą sugauta rašant “Kroniką” ir 
areštuota.

J. Brilius pareiškė, kad jis savo 
vaikus auklėjo toje dvasioje, ko
kioje ir pats gyvena. Pasirašyti 
po protokolu tardomasis atsi
sakė.

Ieško pogrindžio spaudos
Kybartai (Vilkaviškio raj.), 

1987 m. kovo 6 d. krata buvo 
padaryta Kybartų m. gyventojos 
Onos Sarakauskaitės bute, Če
pajevo skg. Nr. 19. tuoi pat metu 
krata buvo padaryta ir Birutės 
Briliūtės bei Onos Kavaliau
skaitės gyvenamose patalpose, 
esančiose tame'pačiame name.^’

Kratos tikslas: “Surasti ir 
paimti šmeižiško turinio lite
ratūrą ir jos dauginimo priemo
nes”. kratai vadovavo Vilniaus 
KGB tardymo skyriaus vyr. tar
dytojas majoras Rainys ir Vilka
viškio rajono prokuroro padėjėja 
Siugždinytė. Kratos metu iš O. 
Kavaliauskatės gyvenamo kam
bario paėmė: magnetofono ka-
setę su kun. J. Zdebskio laidotu- -kokiu tiraržu ir kas kiek laiko jie 
vių Rudaminoje pamokslų išeina, kaip jie patenka į užsienį
įrašais, 16 egz. kun. Alfonso S va- ir 1.1.
rinsko nuotaraukų su užrašu “Už 
Bažnyčią ir Tėvyne”, 5 egz. kun. 
Sigito Tamkevičiaus laiško, rašy
to 1984.07.01, knygas — A. 
Sollženicino “Gulgo salynas”, R. 
G. “Rekrūtų atsiminimai”, Rai
los “Kitokios Lietuvos ilgesys”, 
Roberto Grigo rašytą laišką.

MOMENTAI IS ARKIVYSKUPO 
A. BAČKIO KONSEKRACIJOS NENORIAIS

(atkelta iš 1 psl.)

Baigdamas kalbą, Šv. Tėvas 
tarė: “Dabar siunčiu tave kaip 
savo atstovą Olandijon. Tai kraš
tas, kuris pasižymi gausiomis pi
lietinėmis ir religinėmis tradici
jomis, bet kuriame Bažnyčia pa
staruoju laiku patyrė skausmin
go įtempimo laikotarpį. Tau pa
vedu perteikti mano meilės jau
smus to krašto tikintiesiems, 
užtikrinant juos, kad pasitikiu jų 
sugebėjimu kurti ateitį, semian
tis jėgų iš praeityje sukauptų 
dvasinių turtų.”

Popiežius Jonas Paulius II 
rodo didelį pasitikėjimą arki- 
vy.sk. A. Bačkio paklusnumu ir 
pajėgumu, siųsdamas jį pirmom 
vyskupo pareigom būti apaštališ
kuoju nuncijum tokiame tikybi
niai neramiame krašte.

Po konsekracijos apeigų eu
charistines dovanas nešė brolis 
Ričardas Bačkis, jo sūnus ir 
duktė bei kun. Alfonsas Svarin
skas. Jis jaudinančiai ir ilgai pa
sikalbėjo su Šv. Tėvu.

Popiežius kun. A. Svarinskui 
tuo metu tarė: “Kunige Svarin

sūrines, pirmąją Lietuvos ūki
ninkams skirtą knygą lenkų kal
ba (išleista 1775 m), pirmąją pu
blikaciją lietuvių kalba pieno hi
gienos ir sviesto gamybos klausi
mais, išspausdintą 1846 m. L. 
Ivinsko kalendoriuje. Pateikta 
pienininkystės mokymo ir mok
slo raida.

S. L. K.

Bažnyčios Kronikos
Iš B. Briliūtės paėmė: portaty

vinę rašomąją mašinėlę ir du vo
kus su rankraštiniais ir mašinraš
tiniais tekstais, taip pat keletą 
pareiškimų, adresuotų valdiš
koms įstaigoms.

Krata truko 7 valandas. Po 
kratos tardytojas Rainys dar apie 
2 valandas tardė B. Briliūtę ir 
O. Sarakauskaitę. Po tardymo 
protokolais nei O. Sarakau- 
skaitė, nei B. Briliūtė nepasi
rašė.

Ir vėl už pogrindžio 
spaudą tardo

Kybartai. 1987 m. kovo 18 d. 
į Vilniaus valstybinį saugumą pas 
tardytoją Stepučinską buvo išk
viesta Ona Sarakauskaitę, gyve
nanti Kybartuose, Čepajevo skg. 
Nr. 19. Tardytojas Stepučinskas 
apklausinėjo O. Sarakauskaitę 
kaip liudininkę jai nežinomoje 
“Vilkaviškio byloje” dėl po
grindžio literatūros platinimo 
bei dauginimo.

Tardymo metu buvo pateikta 
eilė klausimų: ar pažįsta Daną ir
Antaną Kelmelius, Janiną ir 
Romą Blazukus, gyvenančius 
Vilkaviškio mieste; ar dalyvavo 
kun. J. Zdebskio laidotuvėse ir 
metinėse, kiek žmonių jose daly
vavo, kas sakė pamokslus ir kal
bas, ką žino apie O. Kavaliau
skaitės kambaryje kratos metu 
paimtus daiktus.

O Sarakauskaitę po tardymo 
protokolu nepasirašė. Tą pačią 
dieną buvo paimti jos pirštų ant
spaudai ir rašysena.

Kybartai. 1987 m. kovo 19 d. 
Vilniuje saugumietis Rainys 
tardė Birutę Briliūtę. Rainys pa
teikė tardomajai eilę “LKB Kro
niką ir “Aušrą” liečiančių klau
simų: ar nežino kas finansuoja 
minėtus pogrindžio leidinius,

B. Briliūtė pasakė, kad į pa
našius klausimus atsakyti negali, 
nes nežino. Baigdamas tardymą 
Rainys pareiškė, kad B. Briliūtė 
paleidžiama tik laikinai, dar 
dažnai turės su juo susitikti. Po 
apklausos protokolu B. Briliūtė 
nepasirašė.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, Ea»t. 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N,Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction 6lvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St., 9th Fl., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IR A planus ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM." Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT “Lietuve* Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6-7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunlit 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM ban 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton.MA 02402.-7 
617-586-7209.

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

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

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

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

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

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

skai, kiek tu iškentėjai, kiek tu 
iškentėjai...” Kun. A.Svarinskas 
lenkiškai tada atsakė: “Tai Auš
ros Vartų Motinos paveikslas, 
dovana Lietuvos kenčiančios 
Bažnyčios, kuri kenčia, bet ne
nugalėta. Šventasis Tėve, Lietu
va širdingai dėkoja už kardinolą 
ir prašo laiminti ištikimą vysku
pą Julijoną Steponavičių. Šven
tasis Tėve, laimink Lietuvą.”

Tada popiežius atsikėlė ir pa
bučiavo kun. A. Svarinską į abu 
skruostus, o jis pabučiavo du 
kartus Šv.Tėvo ranką. Visa pu
blika, pajutusi šį jaudinantį mo
mentą, pradėjo ploti.

Po pusantros valandos 
įspūdingų ceremonijų bei gie
smių, pasibaigė konsekracinės 
mišios ir pirmą kartą žengė prie 
žmonių naujasis vyskupas, 
dėvėdamas vyskupo mitrą ir neš
damas savo vyskupišką lazdą.

Popiežiui išėjus, visikviesti 
svečiai. Jų tarpe ir visi lietuviai, 
išėjo iš Šv. Petro bazilikos Seno
jo Sinodo salės linkme, kur 
vyko bendras priėmimas pasvei
kinti naująjį arkivyskupą.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66 - Sfi SO ST \HDDI.E \ IMAGE. Ql EE\S. \ Y 
PHONESitlSl Jžfi - I2S2 326 - 3150

KVECAS 
JONAS 

.,1933 + i 97 6

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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



nų. Savo kalbose palietėme isto- KRUVINOS DEMONSTRACIJOS VILNIUJE 
rinę temą, šio rugsėjo 28 d. su

Trispalvė Gedimino

Senojoje Lietuvos sostinėje, 
garsiajame Gedimino pilies bo
kšte, trečią kartą iškeliama Lie
tuvos vėliava — trispalvė — gel
tona, žalia, raudona. Pirmą kartą 
iškelta 1919 sausio 1 d., pavaka
ry. Pakėlime dalyvavo 10 Lietu
vos kariuomenės savanorių, va
dovavo karininkas Kazys Škirpa 
(vėliau pulkininkas). Antrą kartą 
1939 spalio 29, kada Lietuvos ka
riuomenė įžengė į Vilnių. 
Įžengė spalio 28, gi spalio 29 
buvo didelis paradas, dalyvavo 
organizacijos su savo vėliavomis, 
kariuomenės daliniai. Trečią 
kartą iškilmingai pakelta š.m. 
spalio 7 d. 10 vai. ryto Vilniaus 
laiku.

Kalne ir kalno papėdėje, Ge
dimino aikštėje susirinko 
100,000 žmonių minia pasakytos 
ugningos kalbos apie persitvar
kymo žygius. Kalbėjo ir archi
tektas Vytautas Landsbergis, da
lyvavęs pirmą kartą vėliavos 
pakėlime 1919 metais. Jis pri
minė savanorį Statį Butkų ir ki
tus, (Savanoris Stasys Butkus gy
veno New Yorke ir čia mirė 1961 
gruodžio 11).

Ši žinia sujaudino ne tik lietu
vius tėvynėje, bet ir emigracijo
je esančius. Tikrai reikia džiaug
tis, kad vėl leidžiama naudoti lie
tuviškąją vėliavą. Dar taip nese
niai dėl tos vėliavos jaunimas 
buvo gujamas iš mokyklos net 
baudžiamas kalėjimu.

Iškelta vėliava Gedimino kal
no bokšte daug ką simbolizuoja. 
Ji lietuviui primena tautos istori
ją ir dabarties rūpesčius. Vėliava 
dar labiau ugdys lietuvių patrio
tizmą ir suburs apie save viso pa
saulio lietuvius svarbiausiems 
tautos žygiams — pilnam nepri
klausomybės atstatymui.

Ir šiose negandų dienose lie
tuviui vis plevėsuos jo vėliava, 
ne okupanto primesta. Ji visada 
ir visur primins, ko turi siekti

tartį, jos padarinius Lietuvai.
“Kalbėjome apie Bažnyčios, 

katalikybės nuopelnus lietuvių 
tautai ir bendras su lietuvių tauta 
jos kančias. Kalbėjome ir apie 
tai, kas mums gali padėti kaip 
tautai išlikti ir atkurti savo ne
priklausomą valstybę ateityje, 
būtent apie aukštą dorovę, prisi
rišimą ar bent palaikymą visom 
priemonėm Bažnyčios tautinių 
tradicijų... Kalbėjome apie tai, 
kad jeigu tauta bus kilni, tai ji 
anksčiau ar vėliau atgaus laisvę.

“Kun. Jonas Sabaliauskas pa
minėjo ką Bažnyčia iškentėjo 
nuo okupanto kartu su tauta, 
būtent, kad kas trečias kunigas 
buvo deportuotas, iš penkių vy
skupų keturi represuoti, du iš jų 
— Vincentas Borisevičius ir 
Mečislovas Rainys —nužudyti 
ir kad tie persekiojimai tęsiasi iki 
šiol... Kunigai nebuvo tarp 
baudėjų, kurie trėmė į Sibirą, 
nebuvo tarp tų, kurie cenzūravo 
mūsų kultūrą, griovė tautinius 
paminklus, bei buvo vis kitoje 
pusėje, buvo tautos pusėje — 
kaip kun. Alfonsas Lipniūnas, 
kentėjęs nacių lageryje, jo ben
dravardis kun. Alfonsas Svarin
skas, kuris analogiškai kentėjo 
sovietiniame lageryje.

pilies bokšte

lietuvis ir kaip turi gyventi, kad 
tauta būtų tvirta, mokyta, vis
kam pajėgi.

Džiugina mus ir tas faktas, kad 
susirinko tokia daugybė žmonių. 
Nereikėjo jokios agitacijos. Žinia 
sklido iš lūpų į lūpas, ir visi jautė 
šventą pareigą dalyvauti ir pade
monstruoti, kad lietuvių tauta 
yra gyva. Okupantas kiek dėjo 
pastangų perauklėti jaunimą, 
laimėti jį savo naudai, o jaunimas 
su džiaugsmu kelia lietuvišką tri
spalvę ir gieda Lietuvos himną.

Tiesa, dar tauta neturi neprik
lausomybės. Dar okupanto pot
varkiais išvežama daug gėrybių 
iš krašto, dar lietuvis skurdžiai 
gyvena. Daug kas mano, kad taip 
ir pasibaigs visi laisvinimo 
žygiai. Sakys, davėm jum vėlia
vą, padarėm lietuvių kalbą val
stybine kalba, tai ir džiaukitės, 
o mes ir toliau plėšime kraštą.

Taigi, vėliavos pakėlimas dar 
nereiškia krašto išlaisvinimo. Tai 
tik vienas žingsnis į tikslą. Gi ga
lutinis tikslas yra tai, kad turi vėl 
atstatyti nepriklausomybę. Gal 
to bus pasiekta per persitvarky
mo sąjūdį, nes stengiamasi su
griauti Ribbentropo - Molotovo 
slaptą sutartį ir paskui padaryti 
išvadą, kad Lietuva įjungta 
smurtu į Sovietų Sąjungą, o da
bar iš tos Sąjungos išstoja.

Labiausiai priešinasi tie, kurie 
iš komunizmo susikūrė gerą gy
venimą, pralobo. Tie nenorės 
netekti savo gerų pozicijų. Todėl 
amerikiečių spaudoje jau rašo
ma, kad tai galį sukelti civilinį 
karą, kuris irgi privestų prie visų- 
respublikų išsilaisvimimo.

Džiaugdamiesi tuo, kas krašte 
pasiekta, vis dėlto . neužmirš
kime ir to fakto, kad kraštas 
tebėra okupuotas. Todėl ir nuk
reipkime žvilgsnius į vėliavą Ge
dimino pilies bokšte ir visom pa
stangom siekime pavergtai tau
tai nepriklausomybės!

“Mano džiaugsmui ir nuosta
bai, ten susirinkęs jaunimas... 
visa tai priėmė labai palankiai, 
nuolat nutraukdavo kalbą ploji
mais... Už žuvusius sutartinai 
visa minia sukalbėjo Tėve mūsų. 
Pagerbėme žuvusius tylos minu
te, sugiedojome Lietuvos him- 
n4- ,

“Siame mitinge Algimantas 
Andreika ir Inga Kriaunevičiūtė 
paskelbė, kad nuo šios rugsėjo 
28 d. jie tęsia bado streiką, reika
laudami dar likusių politkalinių 
išlaisvinimo, kadangi Sąjūdis ir 
vyriausybė neišpildė savo 
pažadų. Ta prasme neišpildė, 
kad buvo žadami masiniai rengi
niai politkalinių naudai, o tai ne
vykdoma ir politkaliniai iki šiol 
ne visi išlaisvinti...

“Tai buvo tam tikros kritikos 
Sąjūdžiui, nors asmeniškai ma
nau, kad Sąjūdis visdėlto atlieka 
teigiamą vaidmenį. Gal daugiau 
laikosi tokios diplomatijos, bet 
vis dėlto tas reiškinys yra 
apėmęs visus lietuvių tautos 
sluoksnius ir kol kas Partija jo 
praktiškai dar nekontroliuoja.

“Kalbos daug kartų buvo nu
traukiamos plojimais, skandavi

Iškeliama trispalvė vėliava Gedimino pilies bokšte Vilniuje 
1939 spalio 29 d.

mais ‘Lietuva bus laisva’. Kal
bant apie ką tik įvykusias visų 
akyse represijas, jaunimas atsa
kydavo šauksmais ‘Gėda, gėda’, 
‘Fašistai, okupantai, kolonizato
riai’. Aplamai, kaip kunigą ir 
kaip žmogų be galo džiugina 
mūsų .jaunosios kartos atgavi
mas. Oficiali ideologija tą jaunąją 
kartą praktiškai jau prarado. Kai 
pamatė jaunimas tuos bananus, 
skydus... jokia propaganda iš są
monių jau nebeištrins.’’

Mitingas užsibaigė apie 9:15 
vai. vak. Minia tvarkingai išsi
skirstė, daugiau susirėmimų ne
buvo.

Mitingavo ir Kretingoje

Tą pačią dieną Kretingoje su
rengtas mitingas praėjo taikiai. 
Dalyvavo apie 6000, įskaitant 
nemažai suvažiavusių iš 
Klaipėdos, Palangos ir aplinki
nių rajonų. Šį mitingą iš pradžių 
šaukė Lietuvos Laisvės Lygos 
bendraminčiai, bet paskui 
perėmė Kretingos Persitvarky
mo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.

Pusantros valandos mitinge 
kalbėjo daug kalbėtojų, jų tarpe 
istorikas Bumbliauskas, kuris, 
pasak dalyvių, išsamiai ir rimtai 
išnagrinėjo Molotovo-Ribben- 
tropo paktą. Lietuvos Laisvės 
Lygos atstovams bei mitingo ori
ginaliam iniciatoriui Sigitui 
Martišiui nebuvo duotas balsas.

Mitingas išreiškė nepasitenki
nimą Kretingos vykdomojo ko
miteto pirmininkės Kubilin- 
skienės stalinistinėm pažiūrom 
ir jos nusistatymui prieš Sąjūdį. 
Taip pat buvo išreikštas nepasi
tikėjimas rajono partiniais, kurie 
apsimeta esą sąjūdžio rėmėjais, 
o paskui stengiasi Sąjūdį ardyti 
iš vidaus.

Delegacija naktį aplankė 
Vidaus reikalų ministeriją

Vilniuje

Trečiadienio naktį, 11:30 vai. 
vak., apie 20 žmonių, jų tarpe 
trys kunigai, nuvyko į Vidaus 
reikalų ministeriją teirautis apie 
dingusius demonstrantus. Mili
cijos karininkas — majoras suti
ko pasimatyti tik su vienu dele
gacijos nariu — kun. Robertu 
Grigu.

Kun. Grigui užklausus dėl 
suimtųjų kun. Edmundo Pau- 
lionio ir Andriaus Tuškaus liki
mo, karininkas jį nukreipė į mi

licijos valdybą Mindaugo 
gatvėje. Ten milicijos valdybos 
atstovas aiškino kun. Grigui ir 
kun. Rokui Puzonui, kad kun. 
Paulionis ir jo brolis Arvydas jau 
paleisti, o teigė nieko nežinąs 
apie Andrių Tučkų?

Paaiškėjo, kad Andrius Tuo
kus, kuris buvo sulaikytas pake
liui į namus jau po mitingo, buvo 
11:30 vai. vak. paleistas. Jį 
perspėjo, kad jam gręsia 500 ru
blių bauda. Nors jam buvo įsaky
ta grįžti sekančią dieną į miliciją, 
Tučkus nenuvyko.

Paryčiui milicija 
Gedimino aikštėje 
išvaikė badautojas

Algimantui Andreikai paskel
bus, kad vėl tęsia bado streiką 
Gedimino aikštėje už sąžinės ka
linius, tą naktį prisijungė dar aš- 
tuoni badautojai. Kaip.žinia, Al
gimantas Andreika kartu su Pe
tru Cidziku buvo pirmo bado 
streiko dėl politinių kalinių ini
ciatoriai. Apie vidurnaktį Gedi
mino aikštėje dar buvo ir 300 so
lidarizuojančių.

Apie 4:45 vai. ryto į Gedimino 
aikštę įvažiavo trys autobusai. Iš 
jų iššoko guminėmis lazdomis 
ginkluoti milicininkai, kurie 
puolė ir sumušė čia badaujančius 
ir apie 50 žmonių, pasilikusių 
per naktį badaujančius saugoti.

Pasak liudininkų “moteris 
griebė už plaukų, vyrus bė gaile- 
sčio mušė su bananais. Du smo
gikai paimdavo badaujantį 
žmogų, privesdavo prie autobu
so ir prieš įstumiant jį, galvą su
trenkdavo į autobusą. Keletas 
žmonių buvo apsipylę kraujais... 
Labai žiuriai mušė Ingą Kriau- 

nevičiūtę ir Algimantą Andrei
ką. .. Didesnė žmonių dalis buvo 
išvežta į Kosciuškos gatvę, kur 
yra išankstinio sulaikymo kame
ra.”

Spontaniški protestai 
prieš milicijos smurtą

Ketvirtadienį 11 vai. ryto prie 
Kosciuškos gatvės kameros susi
rinko būrys žmonių protestuoti 
sulaikymus ir ten kilo mintis 
suorganizuoti mitingą prieš mili
cijos baudėjų elgesį, išvaikant 
trečiadienį susirinkusius ir ket
virtadienio rytą sumušant ba-

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu 
lį APAŠTALAS PAULIUS

KIPREANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Nūdien ir jis primena 
senovę, — bėgiai aprūdiję tarp 
jų auga piktžolės.

Vėl Limasolio mieste

Nuo Kirokitijos netrunkame 
pasiekti Limasolį. Vieškelis 
priartėja prie pajūrio. Paplūdi
miai platūs su viliojančiai gelto
nu smėliu. Viešbučių ir vilų su 
soduose slypinčiais plaukymo 
baseinais pilna. Tik žmonių 
maža.

Limasolis yra antras savo di
dumu miestas Kipre. Įdomus 
tuo, kad išdygo tarp dviejų 
pajūrio karalysčių: Amato 
(Amathus) iš rytų šono ir Kurio- 
no (Kourion arba Curium) iš va
karų. Jo pradžia sietina su graikų 
naujasėdija. Pradžioje vadinosi 
Nea Polis — Naujamiesčiu. 
Vėliau liaudis jį pradėjo vadinti 
Nemessos, o ilgainiui prigijo Le- 
messos - Limasolio vardas.

Apie Limasolį pirmusyk išgir
dau gimnazijos suole. Tai buvo 
prabėgomis, ryšium su Trečiuo

ju kryžiaus karu (1189 - 1192), 
kalbant apie kalifą Salah ad-Din 
-Saladiną, laimėjusį lemiamą 
Hatino (Hattin) mūšį prieš 
kryžiuočius (1187).

Ričardas Liūtaširdis, jaunas 
Anglijos karalius (1189 - 1199), 
nedelsdamas tuoj po savo 
karūnacijos, įsijungė į Kryžiaus 
karą prieš Saladiną. Pakeliui į 
Palestiną Ričardas užkariavo dalį 
Sicilijos salos, nes jam atrodė, 
kad tokiu būdu jo kryžiuočiai 
turės saugų užnugarį. Mokyt. 
Juozas Mickevičius, istorijos 
dėstytojas, mėgdavo pavedžioti 
mus po įdomias praeities įvykių 
giraites.

Ričardas Liūtaširdis pasiekia 
ir Kiprą

Saladinui užėmus Jeruzalę, 
buvo aišku, kad Europa bandys 
atgauti prarastas žemes Palesti
noje. Kipro sala galėjo būti pa
ranki bazė kryžiuočiams. Tuo
metinis Kiprovaldytojas Izaokas 

Dūkas (Isaac Ducas) užvedė de
rybas su Saladinu, tikėdamasis 
pagalbos ginantis nuo 
kryžiuočių. Iš derybų nieko gero 
neišėjo.

1191 m. pavasarį Kiprą pa
siekė žinia, kad Anglijos karalius 
Ričardas išplaukė iš Sicilijos su 
kariauna ir yra pakeliui į Palesti
ną. Gandai tapo tikrove, kai ba
landžio pabaigoje trys Ričardo 
flotilės laivai pasirodė Kipro 
pajūryje. Du iš jų nuskendo au
dros metu, bet tretysis, kuriame 
keliavo Ričardo sesuo Joana, Si
cilijos karalienė, ir jo sužadėtinė 
Berengarija Navarietė (iš Navar- 
re), išmetė inkarą prie Limaso
lio.

Valdytojas Izaokas atskubėjo į 
Limasolį, norėdamas pakviesti 
karališkąsias damas išsikelti į 
salą. Tačiau jos atsisakė, nes bai
minosi, kad nepatektų į valdyto
jo Izaoko rankas kaip įkaitai. Rei
kalo verčiamos, paprašė leidimo 
įgulai išlipti ir apsirūpinti vande
niu ir maistu.

Valdytojas Izaokas atsisakė 
duoti leidimą. Sklido gandai, 
kad pats Ričardas yra pakeliui į 
Kiprą, — Izaokas metėsi stiprin
ti pajūrio gynybą. Maždaug už 
savaitės atplaukė Ričardas su di
desne flotile.

Izaoko elgesyje Ričardas 
įžiūrėjo užgavimą. Neprašyda
mas leidimo, Ričardas išsikėlė į 
salą su karo pasiilgusiais 

kryžiuočiais ir pradėjo žygį į Li
masolį. Mieste buvo daug valdy
tojui Izaokui nepalankių italų 
prekybininkų ir graikų gyvento
ji-

Atsargumo dėliai Izaokas pa
sitraukė į Troodos kalnyno atšlai
tes. Matydamas Ričardo jėgų 
persvar ą, pasiūlė derybas. De
rybos vyko • Ričardo stovyklo
je.Valdytojas Izaokas sutiko su
mokėti karaliui vienkartinę 
duoklę, leisti laisvai be muitų 
apsirūpinti maisto atsargomis 
bei vandeniu, siųsti savo kariuo
menės dalinį į Kryžiaus karą Pa
lestinoje, — net pasiūlė karaliui ■ jos karalienės karūna. Sekančią 
savo dukterį kaip įkaitą! dieną Limasolį pasiekė ir atsili-

Izaokas buvo suktas. Lanky- kusioji Ričardo flotilė.

Kurionas. Ktisis — Kūrimas vaizduoja kūrėją — dievą kaip 
moterį su matuokle. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

damasis Ričardo būste pa
stebėjo, kad karalius nėra toks 
galingas kaip iš tolo atrodė. Vos 
grįžęs į savo stovyklą, nuo sutar
ties atsimetė. Izaoko nelaimei, 
tą pačią dieną prie Ričardo jėgų 
prisijungė keletas Palestinos di
dikų su riterių palyda, norėdami 
pasveikinti daug žadantį karalių.

Ričardas kelia vestuves 
Limasoiyje

Gegužės 12-ąją Ričardas atš
ventė savo vestuves su Barenge- 
rija Limasolio pilies koplyčioje, 
apvainikuodamas jaunąją Angli-

Tuo tarpu valdytojas Izaokas, 
supratęs savo klaidą, pasitraukė 
į kitą salos galą — Famagustą. 
Ir čia nesijautė saugus, nes grėsė 
pavojus ir iš jūros, ir iš salos. 
Nutarė trauktis į salos centrą — 
Nikosiją. Žmoną, armėnę prin
cesę ir vienintelę dukrą pasiuntė 
į šiaurinį salos pakraštį — Kire- 
nijos (Kyrenia) uostą, tikėdama
sis, kad bėdos atveju, šeima 
galės pabėgti į Armėniją.

Nikosijoje sutelkęs kariauną, 
pastojo kelią Ričardui prie Tre- 
initus (Tremithus) miestelio. 
Mūšis nenešė Izaokui pergalės. 
Reikėjo trauktis bėgant. Ričar
das įžygiavo į Nikosiją be pasi
priešinimo, — gyventojai sutiko 
jį išskėstomis rankomis kaip iš
gelbėtoją. Mat valdytojas Izao
kas buvo neteisėtai paglemžęs 
salos valdymą iš Bizantijos impe
ratoriaus.

Istorija yra pilna staigmenų. 
Likimas nusišypsojo Izaokui: 
Ričardas staiga susirgo. Dabar 
Gajus Luzinjietis (Guy de Lusi- 
gnan) perėmė vadovavimą. Jis 
užėmė Izaokui ištikimas tvirto
ves, paėmė į nelaisvę jo šeimą, 
laukiančią išgelbėjimo Kirenijos 
uoste.

Isaokas dal>ar aiškiai suprato, 
kad pralaimėjo. Pasiduodamas 
liesąlyginiai Ričardui, prašėsi, 
kad nebūtų sukaustomas 
geležies grandinėmis.

( Ru.s ddugūiu)



KRUVINOS DEMONSTRACIJOS VILNIUJE
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daujančius Gedimino aikštėje. 
Protesto mitingas įvyko už poros 
valandų, apie 1 vai. popiet prieš 
Vidaus reikalų ministeriją. Pen
kiasdešimt minučių trukusiame 
mitinge dalyvavo apie 5000 žmo
nių.

Iš bendros tribūnos kalbėjo 
Lietuvos persitvarkymo
Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Ly
gos ir Katalikų Bažnyčios atsto
vai. Vytautas Bogušis pastebėjo, 
kad tai buvo bene pirmas kartas, 
kai kartu stojo ir Laisvės Lyga ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 
Pasak Bogušio, tai buvo tikra 
tautos konsolidacija.

Sąjūdžio narys Vytautas Land
sbergis pabrėžė, kad protesto 
akcija buvo neplanuota, sponta
niškas renginys, kad nebuvo lai
ko visai Sąjūdžio iniciatyvinei 
grupei priimti kolektyvinio nu
tarimo šiuo klausimu. Todėl jo 
bei kitų Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narių žodžiai laikytini 
asmeniškais pasisakymais.

Žodį tarė Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės nariai Vytautas Land
sbergis, Zigmas Vaišvila, 
Artūras Skučas ir Gintaras Son
gaila; Lietuvos Laisvės Lygos 
narys Antanas Terleckas; Lietu
vos žmogaus teisių asociacijos 
sekretorė Teodora Kašdalienė; 
kun. Edmundas Paulionis ir kiti 
nukentėjusieji nuo milicijos bru
talumo.

Landsbergis kalbėdamas pa
naudojo pavyzdį iš caro laikų, 
kaip į rekrūtus buvo įmami ka
reiviai, iš jų ruošiami žandarai, 
kurie kovojo prieš savo tėvus, 
brolius, lietuvišką žodį. Jis sakė, 
kad jis ir jo kolegos kvietė “laiky
tis rimties... toliau siekti teisin
gumo, kad būtų nubausti tų bru- 
tualių veiksmų kaltininkai”.

Teodora Kašdalienė paprašė, 
kad žmonės praneštų apie su
mušimus ir nurodė du asmenis, 
kurie renka medžiagą. Ji pasako
jo kaip žiauriai milicijos baudėjai 
pasielgė su badautojais: Andrei
ka buvo smaugiamas su šaliku ir 
daugiau kaip 20 minučių smar
kiai mušamas karceryje, kur kiti 
kalinami badautojai girdėjo jo 
“nežmoniškus klyksmus”.

Vytautas" Landsbergis patvir
tino, kad “aš pats mačiau Andrei
ką, aš pats buvau milicijos posky
ryje, kai gavau žinią, kad jie ten 
nuvežti ir laikomi, ir man leido 
prieiti prie jų, netrukdė pasi
kalbėti su Andreika. Jo buvo su
mušta burna, sutinusi, kruvina 
lūpa ir taip pat smarkaus smūgio 
žymė krūtinėje. Tai tą aš pats

Bado streikas Lietuvoje prie Vilniaus katedros. Kalba atsi
stojęs Petras Cidzikas, kairėje Algimantas Andreika, dešinėje 
kun. Robertas Grigas.

mačiau”.
Kiek žinoma, Algimantas An

dreika paguldytas į ligoninę.
Kun. Edmundas Paulionis 

smulkiai papasakojo kaip jis 
buvo sumuštas “smogikų bana
nais”. Milicijoje reikalavo, kad 
jis pasirašytų pasiaiškinimą. Jam 
atsisakius, iškviestas milicinin
kas už jį pasirašė.

Mitinge buvo reikalaujamas 
liaudies teismas nusikaltusiems 
milicininkams. Girdėjosi tokie 
šūkiai: "Lietuvos specdaliniai — 
tautos gėda”, “Didžiausia tironi
ja yra ta, kuri paremta įstatymai- 
s”, “Valstybės veidas — milici- 
♦ »» ja •

Susitikimas su prokuroru; 
paleidžia badautojus

Po šios protesto akcijos Land
sbergis, Vaišvila ir kiti susitiko 
su Lietuvos TSR prokuroru Sa
bučiu. Ketvirtadienį popiet 
įvyko Algimanto Andreikos ir 
kitų suimtųjų teismas. Jie buvo 
išteisinti ir paleisti. Gedimino 
aikštėje buvo susirinkusi minia 
žmonių pasitikti grįžtančių bado 
streiko dalyvių. Kiek žinome,

PHILADELPHIA, PA
Kalbame vargšų vardu

Jau pagal seną tradiciją, 
priartėjus spaliui, Balfo mene-' 
siui, visoje plačioje Amerikoje 
įvairiomis priemonėmis — per 
spaudą, radiją, žodžiu — prime
nama, kad atėjo laikas atiduoti 
savo metinę duoklę bet kur pa
saulyje kenčiančiam, ypač varga
nas dienas leidžiančiam Lietuvo
je ir Sibire.

Philadelphijoj šis darbas atlie
kamas laiškais, apeliuojant į ge
raširdžius žmones. Malonu pa
stebėti, kad mūsiškiai į Balfo 
darbuotojų pagalbos šauksmą at
siliepia greitai ir su dosnia auka. 
Todėl piniginio vajaus įplaukos 
kiekvienais metais, kad ir po tru
putį, vis didėja. Siek tiek kyla ir 
aukotojų skaičius, tuo labai 
džiaugiasi Balfo valdyba, jau 
gana sunkios metų naštos slegia
ma.

Nemažai aukų Philadelphijos 
Balfas susilaukia ir per United 
Way. Per jį mėgsta aukoti mūsų 
dirbantieji.

Jei kas nors dėl vienokios ar 
kitokios priežasties nebūtų 
gavęs Balfo laiško, savo auką ma
lonėkite siųsti šiuo adresu: 
United Lithuanian Relief Fund, 
Saint Andrevv’s Rectory, 1913 
VVallace Street, Philadelphia, 
Pa. 19130. - 

badaujantys pareiškė nutrauktą 
bado streiką. Nepatvirtintomis 
žiniomis, bado .streiką yra pa
skelbęs Petras Cidzikas.
Filed in 413 v

Kaip žinia, rugpjūčio 26, nu
traukiant pirmąjį bado streiką 
dėl politinių kalinių, buvo pasi
rašytas susitarimas, kuriame nu
rodyta, kad iki rugsėjo 26 bus 
pradėtas politinių kalinių bylų 
peržiūrėjimas. Landsbergis pri
pažino, kad praėjus terminui 
žmonės rodo tam tikrą nekantru
mą, bet pastebėjo, kad iš pokal
bio su respublikos prokuroru 
Persitvarkymo Sąjūdžio atstovai 
susidarę įspūdį, kad šiuo klausi
mu rimtai stengiamnasi išsiaiš
kinti, nors prokuratūra laukia in
formacijos iš tolimų vietų, kad 
galėtų padaryti sprendimus.

Dar kita protesto 
akcija Vilniuje

Turimomis žiniomis penkta
dienį buvo surengta protesto ak
cija prie Televizijos ir radijo ko
miteto Vilniuje, protestuojant 
prieš iškreiptą pranešinėjimą 
apie praėjusio trečiadienio vaka
ro ir ketvirtadienio įvykius. 
(LIC)

Šiais metais Balfo valdyba vie
toje įprastinių vajaus užbaigimo 
pietų lapkričio 13, tuoj po lietu
viškos sumos, Sv. Andriejaus pa
rapijos salėje ruošia Felikso An- 
driūno skyriaus pirmininko ir 
Balfo direktoriaus, parašytos ir 
išleistos dail. Adalberto Stanei- 
kos monografijos sutikimą. Jo 
kūryba aptars Paulius Jurkus, o 
apie Staneiką kaip asmenį kalbės 
skulpt. Petras Vaškys, buvęs jo 
studentas.

Trumpoje meninėje dalyje pa
sirodys amerikiečių tarpejplačiai 
žinoma Carol Cheledin (Celėdi- 
naitė) Alcom. Ji su arfa, bene 
didžiausiu ir labai retai besutin
kamu styginių instrumentu, pa
skambins kelis kūrinius. Kartu 
vyks dail. Staneikos darbų paro
da. Balfo valdybos ponios ruošia
si atsilankiusius nemokamai pa
vaišinti kava ir skaniais 
užkandžiais. Tuo, kad ir simbo
liškai, norima pareikšti padėka 
Balfo geradariam. Visi kviečiami 
ir laukiami. B. V.

G INOS ČAPKAUSKIENĖS
KONCERTAS KENNEBUNKPORTE

Tikrai bus 15, o gal ir 20 metų, 
kaip solistė Gina Capkauskienė 
rugpjūčio viduryje koncertuoja 
lietuvių pranciškonų vasar-
vietėje Kennebunkporte. Gražį 
tai tradiciją, kad solistė atvyksta 
čia ir vasarotojus pradžiugina 
savo dainom bei giesmėm, nes 
ji taip pat gieda ir bažnyčioje. 
Tai būna Žolinių švenčių 
rėmuose, kai ir pačioje vie
nuolyno sodyboje pats 
didžiausias žydėjimas — atsis
veikinimas su vasara.

Su Ginos Capkauskienės kon
certu baigiama ateitininkų sen
draugių studijų ir poilsio savaitė.

Šiemet jos koncetas įvyko 
rugpjūčio 19, penktadienį. Jai 
akomponavo William Smiddy, 
žymus pianistas, lietuvių 
bičiulis, čia ne kartą koncertavęs 
ir kitus solistus palydėjęs savo 
skambinimu.

Šio koncerto programa buvo 
beveik ištisai nelietuviška. Tai 
ištraukos iš operų. Į jų tarpą 
buvo įrašyta tik V: K. Banaičio 
arija “Kastyti, jaunuoli” iš 
operos “Jūratė ir Kastytis”. Toks 
repertuaras lietuvių kom
pozitorių tikrai nepradžiugina. 
Jų kūryba ir toliau lieka 
stalčiuose, kad lietuviškų salių 
scenas užima svetimieji. Tokie 
koncertai skiriami lietuviams, o 
ne tarptautinei publikai. Tikrai 
reikėtų klausytojus pagerbti, tuo 
pačiu ir lietuvius kompozitorius.

Savo koncertą paskirstė į

Vaizdas iš bado streiko prie Vilniaus katedros. Kairėje Vytautas Bogušis, toliau Petras 
Cidzikas, neatpažintas, kun. Matulionis ir kun. Robertas Grigas.

LIETUVIS PASKIRTAS
PENNSYLVANIJOS KOMISIONIERIUMI

Pennsylvanijos gubernatorius 
Robert P. Casey 1988 rugsėjo 22 
paskyrė JAV LB Krašto valdybos 
vykdomąją administratorių inž. 
Algimantą S. Gečį atstovauti lie
tuviams Pennsylvanijos Tauti- 
nių-Etninių Reikalų Komisijoje. 
Paskyrimas yra dviejų metų ter
minui.

Minėtai komisijai pirminin
kauja Pennsylvanijos viceguber- 
natorius Mark S. Singel ir jai 
priklauso tautybių ^atstovai (po 
viena nuo tautybės), devyni 
“bendrosios visuomenės” atsto
vai, du valstijos senatoriai ir du 
valstijos seimo nariai.

Komisijos uždaviniais yra 
ryšių puoselėjimas tautinių gru
pių tarpe, kultūrinės veiklos ska
tinimas, kultūrinio lobyno ap
sauga, tautinių grupių nariams 
pagalba socialinio gerbūvio ir 
sveikatingumo srityse. Komisija 
taip pat veikia kaip patariamasis 
vienetas gubernatoriui, vietovių 
valdinėms įstaigoms ir nepelno 
organizacijoms, veikiančioms 
kultūros išlaikymo bei apsaugos 
srityse.

keturias dalis. Po kiekvienos 
dalies išeidavo atsikvėpti. Kon
certe buvo atlikta tokia prog
rama:

Vedrai carino — “Don 
Giovanni” — W. A. Mozart, Tai 
galybė eliksyro — “Meilės elik
syras” — G. Donizetti, Chacun 
le sait — “Pulko duktė” — G. 
Donizetti, Caro nome — 
“Rigoletto” G. Verdi, Quando 
men vo — “La Boheme” ir Kartą 
pamatysi” — M adam a But- 
terfly” — G. Puccini, Kastyti 
jaunuoli — “Jūratė ir Kastytis”
— V. K. Banaitis, Summertime
— “Porgy and Bess” — G. Ger- 
shwin, O noble sir — “Die 
Fledermaus” — J. Strauss, 
Ardon g’lincensi — “Lucia di 
Lammermoor —G. Donizetti.

Bisui padainavo Aš maža 
paukštytė noriu giedoti 
Lietuvoje ir Paskutinė rožė.

Pianistas William Smiddy vir- 
tuoziškai paskambino Saint 
Saėns - Horovvitz, “Danse 
Macabre.

Publika labai šiltai priėmė 
dainininkę ir akompaniatorių. 
Po koncerto buvo gražios vaišės 
visiem vasarotojam. Tuo ir buvo 
baigta ateitininkų sendraugių 
poilsio ir studijų savaitė.

Vasara dar ėjo ir toliau, 
gražioji Kennebunkporto vas
ara. Reikia čia pabūti, kad ją sup
rastum, kad, suvoktum, ką 
reiškia šį lietuvių pranciškonų 
sodyba lietuviams, (p.j.)

A. Gečio paskyrimą komisijo- 
nieriumi stipriai rėmė Pittsbur- 
go, Philadelphijos ir Pennsylva- 
nijos “angliakasių Lietuvos” or
ganizaciniai vienetai: parapijs 
klubai, Lietuvių vyčių kuopos, 
Susivienijimai, šalpos organiza
cijos, kultūriniai ir visuomeni
niai sambūriai. Naujose pareigo
se A. Gečys žada derinti Penn- 
sylvanijos lietuvių kultūrinę 
veiklą, burti lietuvius j junginį, 
kuris jiems padėtų efektyviau 
pasinaudoti ‘ valstijos teikiama 

BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Sashes, colored album, $45.00 
Lithuania 700 Years — A History, $18.00 
Introdučtion to Modem Lithuanian, grammar, $10.00 
4 Cassettes to go with above grammar, $30.00
Lithuanian-English dictionary, $9.00
English-Lithuanian dictionary, $9.00
My Dictionary in English-Lithuanian, in color, $12.00
Lithuanian Cookery, $10.00
The Baltic Nations, $12.00
USSR-German Aggression Against Lithuania, $18.00 
Lithuanians in America, $17.00
Lithuania Minor, $8.00
Samogitia, $8.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, $4.00
When the Soviets Come...$12.00
Mind Against the Wall, $8.00
Fire and Night, $20.00
The Agony, $12.00
The Lithuanian Women, $5.00
Lithuanian Pioneer Priest of New England, $5.00
We Will Conquer the World, $5.00
Etemal dream, selected poems, $5.00
Manyland Presents Their Best, $5.00
Dr. Alexander Curtius, $2.00
Soviet Evidence In North American Courts, $15-00
An Intant Bom in Bondage, $5.00
The War Against God in Lithuania, $2.00
Lithuania Through the Wall, $16.00
Monograph Album in color of art works by Puzinas,$ 22.00
The Way of A Nation, Album in color of art works by J. Juodis, $6.00
Encyclopedia Lithuanica 6 vol. $150.00
Map of Lithuania in color, $7.00

Please add $1.50 postage for each book ordered.

BRIDGES — Lithuanian-American News Journal. One Year’s sub- 
scription $10.00.

Christmas Oblation Wafers — Kūčių plotkelės, available for a do- 
nation.
Wall Calendar in color featuaring the photo of the new Lithuanian 
Cardinal Vincentas Sladkevičius, $4.00

Alį of the above available from: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckld Ir St 
Lozoraičio, {vada* R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista, 
pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojamiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years“ už 18 dal. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė-------------------------------------------------------------
Numeris, gatvė______________________________________

fiestas, valstHa, Zlp__________———.

parama.
A. Gečys yra baigęs Drexel 

universitetą magistro laipsniu. 
Išdirbęs Budd bendrovėje 31- 
rius metus, šiais metais pasi
traukė ^ankstyvon pensijon. Yra 
vedęs Teresę Masionytę, Phila
delphijos LB apylinkės pirmi
ninkę, ir išauginęs dviejų dukte
rų šeimą. Eilę metų yra dar
bavęsis LB vienetų, PLB ir JAV 
LB Krašto valdybose.

B. V. Krokys



RŪPESČIAI KULTŪROS ŽIDINIU
Narių metinio suvažiavimo proga

Spalio 8 įvyko Kultūros Židi
nio narių metinis suvažiavimas. 
Prieš tai jiems išsiuntinėta laiš
kai (apie 500), kviečiant dalyvau
ti. Deja, šiais metais atsilankė 
mažiau narių kaip pernai. Tai 
ženklas, kad labiau reikia su
sirūpinti Kultūros Židinio reika
lais. Kai jis buvo statomas, nebu
vo laiko kalbėti apie jo išlaikymą. 
Visos viltys buvo sudėtos į bin- 
gus. Bet po 15 metų padėtis pa
sikeitė. Bingo lošimai vis labiau 
silpnėja, o lietuvių visuomenė 
iki šiol dar nėra įpratusi aktyviau 
prisidėti prie Kultūros Židinio 
išlaikymo. Mažai kas pagalvoja, 
kad neužtenka pastatyti, reikia 
ir išlaikyti. Šis metinis suvažiavi
mas, nors ir negausus, bet labai 
polėldngas, j šį svarbų reikalą su
telkė pilną dėmesį.

Suvažiavimui vadovavo 
Kultūros Židinio tarybos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis, 
sekretoriavo Jonas Klivečka. 
Metinį pranešimą pateikė valdy
bos pirmininkas Antanas Mičiu- 
lis išsamiai apibūdindamas 
padėtį.

Kultūros Židinio nario mo
kestį, nors yra keli šimtai įsipa
reigojusių rėmėjų, atsiuntė vos 
66 asmenys. Metinis mokestis 
yra tik 10 dolerių, o išlaidos bei 
įvairūs administraciniai reikalai 
labai dideli. Štai didžiajai salei 
reikalingos naujos grindys, ku
rios kainuos apie 30,000 dol. Tuo 
reikalu Kultūros Židinio išlaiky-
mo organizacijos nariam išsiųsta 
apie 500 laiškų prašant stambe
snių aukų. Iki suvažiavimo su
rinkta 3000 dol. J tą sumą įeina 
Kredito bendrovės “Kasos 2000 
dol. auka.

Prie finansinių problemų 
priklauso ir pastatų šildymo bei 
vėsinimo pertvarkymas, kurį 
reikės atlikti po metų. Žymesnis

DELEGACIJA PAS ARKIVYSKUPĄ
Praėjusių metų lapkričio 22 

Los Angeles buvo iškilmingai 
paminėta Lietuvos 600 metų kri
kščionybės sukaktis. Šio komite
to garbės pirmininkas arkivysku
pas Roger H. Mahony tuo metu 
buvo išvykęs į Romą ir jam nebu
vo įteiktas jubiliejinis medalis.

Pirmiausia komiteto delegaci
ja apsilankė pas Califomijos gu
bernatorių George Deukmejian, 
painformavo jį apie tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje ir paprašė jį pa
sirašyti peticiją dėl Vilniaus ka
tedros grąžinimo. Gubernato
riui buvo įteiktas sukakties me
dalis ir jis pasirašė peticiją.

Gavusi audienciją komiteto 
delegacija su Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu kun. dr. A. 
Olšausku ir komiteto pirm. A. 

Lietuvos krikšto sukakties minėjimo komiteto delegacija, apsilankiusi pas Los Angeles 
arkivyskupą Roger H. Mahony, įteikia jam jubiliejinį medalį. Iš k. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. dr. A. Olišauskas, D. Polikaitienė, arkivysk. Roger H. Mahony, 
A. Nelsienė, I. Med ziukas ir J. Kojelis.

KVIETIMAS J RĖMĖJŲ 
SĄSKRYDJ

Spalio 30 dienę, Putnam, CT. įvyksta N. Pr. Marijos 
Seserų Rėmėjų Sąskrydis. Visi rėmėjai, geradariai Ir 
bendradarbiai kviečiami dalyvauti. Minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės 70 metų sukaktj . Sąskrydžio pro
gramoj:

11 ;00 Koncelebruotos Šv. Mišios Ir kun. V. C U- 
K U RO pamokslas

12:00 Bendri pietūs
1:30 Paskaita dr. SAULIAUS SUŽIEDĖ

LIO — “Nepriklausomybės sukaktis šių dienų švie
soje”

SODAUTO ANSAMBLIO meninė 
programa

3.00 Paminklų šventinimas ir mirusiųjų prisimi
nimas

Mišparai už mirusius ir palaiminimas
4:30 Užkandis

Visi labai prašomi pranešti iki spalio 25 dienos 
apie savo atvyklmę. Laukiame!

\'ek. Pr. Marijos Seserys ir Rėmėjai
Putnam, Connecticut 06260

taisymas neįmanomas, nes se
niems įtaisams nebegaunama 
reikalingų dalių.

Į rūpesčių sritį įeina ne tik 
šie specialūs remontai, bet ir ei
linis administravimas. Šiais me
tais administracinės išlaidos 
siekė 44,535 dol. Neminint pa
tarnautojų algų, elektra, van
duo, dujos kainavo 8,278 dol., 
švaros bei priežiūros reikmenys
— 4,385 dol.; pastatų apdrauda
— 6,535 dol.; pastatų pataisymai
— 3,695 dol.; salės bei raštinės 
telefonas — 1,064 dol. ir 1.1.

Pajamos gi yra šios: už salės 
nuomą lietuviam ir kitataučiam 
gauta 11,265 dol.; pajamos iš 
bingų — 19,100 dol.; aukos -

Algimanto Dragūnevičiaus pagerbime Hartforde. Prie 
garbės stalo iš k. Frank Monchun su žmona, Šv. Andriejaus 
parapijos klebonas kun. Jonas Riktoraitis iš New Britain, kun. 
Albinas Gurklys, MIC. Algimantas Dragunevičius, jo motina 
Anelė Dragunevičienė, Švč. Trejybės parapijos Hartforde 
klebonas kun. Juozas Matutis ir inž. Jaunutis Nasvytis.

HARTFORD, CONN.
Pagerbta radijo 

darbuotojas
Algimantas Dragunevičius 

Hartfordo lietuvių radijo progra
mai “Tėvynės Garsai” vadovauja 
jau 30 metų. Nenuostabu tad,

Nelsiene rugsėjo 19 apsilankė 
pas arkivyskupą ir įteikė jam me
niškai apipavidalintą medalį su 
atitinkamu įrašu. Delegacija 
buvo gražiai sutikta.

Pirmininkė arkivyskupą pain
formavo apie dabartinę religinę 
padėtį Lietuvoje, taip pat įteikė 
jam knygą apie Nijolę Sadūnaitę 
A Radiance in the Gulag, nupa
sakodama, kad ši disidente buvo 
pakviesta susitikti su JAV prezi
dentu Ronald Reagan kai jis 
buvo nuvykęs į Maskvą.

Ta proga delegacijos nariai 
buvo supažindinti su vyskupijos 
įstaigomis.

Apie komiteto delegacijos su
sitikimą su arkivyskupu parašė 
katalikų savaitraštis The Tidings, 
įdėdamas ir nuotrauką.

Ig. M.

5,900 dol.; nario mokestis — 650 
dol. Nebūtų taip bloga, jei išsi
laikytų abu bingai. Bet vienas jų 
(ketvirtadienio) šių metų pabai
goj turės užsidaryti. Priežastis: 
stoka darbuotojų ir sumažėjęs 
bingams dėmesys amerikietiško
je visuomenėje. Lietuviai gi vi
siškai nesidomi ir lošimuose ne
dalyvauja.

Suvažiavime iškilo klausimas 
— ką daryti? Su remontais šiaip 
taip bus galima susitvarkyti iš 
santaupų likučio ir iš aukų. Bet 
didį rūpestį kelia eilinė admini
stracija, kuri kaip minėta, šiais 
metais kainavo 44,535 dol. Atei
nančiais metais išlaidos nebus

(nukelta į 7 psl.)

kad rugsėjo 18, sekmadienio po
pietę, šį uolų radijo darbuotoją 
pagerbti prisirinko pilna salė 
svečių iš Hartfordo ir apylinkių.

Šį radijo programa yra tikrai 
įdomi. Ji suteikia klausytojams 
vietinių žinių apie lietuviškų or
ganizacijų veiklą Amerikoje, taip 
pat žinių iš okupuotos Lietuvos, 
paskaitų, dainų. Radijo banga iš
tartas lietuviškas žodis randa at
garsį gausių klausytojų širdyse.

Algimantas Dragunevičius yra 
taip pat nuoširdus Lietuvių Ben
druomenės veikėjas., Jis yra 
buvęs LB apygardos pirminin
ku, penkerius metus LB apy
linkės pirmininku, Lietuvių 
Fondo sąrašuose jis įrašytas pir
moje šimtinėje. Veikia ir su ra- 
movėnais. Jis geras organizato
rius save paskyręs visuomeni
niam darbui.

Kad “Tėvynės Garsai" būtų 
įdomūs klausytojams, A. Dragu
nevičius pasikvietė į talką pasiš
ventusius visuomenininkus Zitą 
Dapkienę, Alfonsą Dziką, Lion
giną Kapecką, o vėliau ir poetą 
Leoną Adamkevičių-Lėtą. Fi
nansų reikalais rūpinasi Algis Si-

Vera Viiu Allik, estė solistė, atliks tarptautinių kompozitorių. 
(Schubert, Brahms, Sibelius, Aav, Ludig, Lehar, Romberg, 
Berlin, Gershvvin, Herbert) kūrinių koncertą Lincoln centre 
Alice Tully Hali patalpose spalio 27, ketvirtadienį, 8 vai. vak.

monaitis. Radijo valandėlė išsi
laiko iš nuoiširdžių klausytojų 
aukų. Nei vedėjas nei jo talkinin
kai, dirbą lietuviškam žodžiui, 
atlyginimo negauna.

Oficialią pagerbimo programą 
pradėjo Zita Dapkienė, priseg
dama Algimantui ir jo motinai 
po gėlę. Supažindino su garbės 
stalo svečiais. Algimanto seseri
mi Audrone Pakštiene iš Wa- 
shingtono bei su broliais Vitalių 
ir Gediminu Dragunevičiais iš 
Philadelphijos.

Zita Dresliūtė ir Lionginas 
Kapeckas Algimantui įteikė dail. 
Vytauto Igno paveikslą.

Žodžiu sveikino Hartfordo lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis, teisėjas Frank 
Monchun, VVaterburio radijo va
landėlės vardu Antanas Paliulis, 
viešnia iš VVaterburio Danutė 
Venclauskaitė, RMK 17 kuopos 
pirmininkė Helen Stumbers.

Raštu sveikino Bostono 
“Laisvės Varpo” radijo progra
mos vedėjas Petras Viščiis, LB 
New Haven apylinkės vardu Jo
nas Šaulys, New Yorko “Laisvės 
Žiburio” radijo valandėlės 
vedėjas Romas Kezys, Worce- A. V.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
ruošia

spalio 29, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Lietuvių Namuose Baltimorėje 

Šokiam gros žinoma grupė K A S H M I R
Jėjimo auka 5 dol. su kauke 

Dėl informacijos ar stalų rezervacijos 
skambinkite Dainai Buivytei 301 744-4023

I Iš visur Į
— Vysk. Julijonui Stepona

vičiui išvykstant į Romą, į arki
vysk. A. Bačkio konsekracijos-iš
kilmes, Vilniaus geležinkelio 
stotyje jį išlydėjo apie šimtas jau
nų vilniečių. Jaunimas stotyje 
sugiedojo “Lietuva brangi”, 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himną. Gėlių buvo tiek prinešta, 
kad joms buvo galima išpuošti 
visą vagoną.

— Estijos garbės konsulas 
Jaak Treiman, Los Angeles, Ca- 
lif.; rugsėjo 8 d. The Christian 
Science Monitor dienraštyje, pa
stebėjęs, kad Sovietų Sąjunga 
jau viešai pripažino, jog Moloto- 
vo-Ribbentropo paktas prieš 49 
metus tikrai buvo padarytas, 
klausia: “Ar Sovietų Sąjunga da
bar sutiks iš Pabaltijo valstybių 
atitraukti okupacines pajėgas, 
nes brutali jų aneksija įvykdyta 
remiantis nelegaliu ir nemoraliu 
susitarimu?” Konsulo Treimano 
laiškai laikas nuo laiko pasirodo 
Los Angeles ir kituose Amerikos 
dienraščiuose.

— Kun. Romualdas Mace
vičius, Stakių klebonas, Jurbar
ko rajone, Kauno arkivyskupijo
je, mirė rugsėjo 27. Velionis 
buvo gimęs 1931 metais, taigi

i buvo sulaukęs tik 57 metų 
amžiaus. Kunigu buvo įšventin
tas 1955, o nuo 1959 dirbo Stakių 
parapijoje. Tai jau 16-tas šiemet 
Lietuvoje ir pirmas Kauno arki
vyskupijoje miręs kunigas. Kau
no arkivyskupijoje jau daugiau 
negu 30, tai yra vienas ketvirta
dalis, parapijų neturi savo kuni
go-

— Aktorius Algis Dikinis mirė

sterio radijo programos vedėjas 
Ed. Meilus, Arimantas Dragu
nevičius iš Lietuvos.

Radijo bangomis sveikino dr. 
Jokūbas Stukas iš New Jersey, 
Petras Petrulis iš Chicagos, Juo
zas StempužisišClevelando, Jo
nas Rimša iš Hartfordo.

Pagrindinę sveikinimo kalbą 
LB vardu pasakė inž. Jaunutis 
Nasvytis, išryškindamas Algi
manto veiklą lietuviškose orga
nizacijose, ypač Lietuvių Ben
druomenėje.

Meninė programa, kruopščiai 
paruoštą Algimanto bendradar
bių ir Jurgio Petkaičio buvo per
duota “Tėvynės Garsų” radijo 
bangomis.

Pabaigoje sukaktuvininkas Al
gimantas tarė padėkos žodį iškil
mių rengėjams, sveikintojams ir 
svečiams.

Visi buvo pavaišinti vaišių šei
mininko Vyto Jelinsko paruoš
tais skaniais užkandžiais ir kava.

“Tėvynės Garsų” radijo pro
gramos klausytojai linki Algi
mantui nepavargti ir dar ilgus I rugsėjo 16 Nashville, TN, kur 
meteus ištesėti visuomeniniame I paskutiniu metu buvo išsikėlęs 
darbe. Į gyventi. Velionis buvo gimęs

1922 Raseiniuose. Vaidino Vil
niuje, o taip pat yra surengęs 
spektaklių ir pats vaidinąs Chica
goje.

— Vytautas Abraitis, “Naujo
sios Vilties” redaktorius, su
pažindins Chicagos visuomenę 
su naujai išleista knyga Lietuviai 
tautininkai — komunistų kanki
niai spalio 23 Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Meninėje da
lyje dalyvauja Daiva Vaitke- 
vičiūtė-Meilienė — deklamaci
jos, Linda Burbienė — dainos. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdyba.

— Dr. Saulius Sužiedėlis 
kalbės tema “Nepriklausomybės 
sukaktis šių dienų šviesoje” per 
N. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų 
Sąskrydį spalio 30 dieną, Put
nam, CT. Visi kviečiami daly
vauti ir apie savo atvykimą pra
nešti iki spalio 25 dienos, šiuo 
adresu: Immaculate Conception 
Convent, Putnam, CT. 06026.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos 48-tasis metinis suvažiavi
mas įvyks spalio 22, šeštadienį, 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
6422S. Kedzie Avė., Chicagoje.

— Solistė Slava Žiemelytė 
ruošiasi išleisti lietuvių ir kitų 
kompozitorių dainų kasetę. Da
lyvauja taip pat smuikininkė Re
gina Bankienė-Odette, fleitistas 
Tomas Regina ir akompaniato
rius Jonas Govėdas.

— LITHPEX XXII, Chicagos 
Lietuvių Filatelistų Draugijos 
“Lietuva” paroda, įvyks spalio 
22-23 Chicagos Jaunimo Centro 
mažojoje salėje.



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adal- rius yra žymus vokiečių poetas,

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

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

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

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

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

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

BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an
glų kalba. Metinė prenumerata 10 doi. Administra
cijos adresas: 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

ĮDOMUS LEIDINIAI
L. Andriekaus, Atmink mane, 

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

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

Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

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

K. Almeno, Sauja skatikų, ro
manas. 14) dol.

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

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

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

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

Vardas Ir pavardė........... ~............................ ............... .

Adresas • •••••••••••••••••••• •«••••••• ••••••••••■•

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

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei
diniai: — A Radiance in the Gu- 
lag, 6 dol. — N. Sadūnaitės. 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitiaby Ch. 
T. PicheI, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets

Came... byR. Raid, 12 dol.; Lit
huania Minorby M. Brakas, 10 
dol.; Dr. Alexander Carolus 
Gurtius, 4 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1.50 dol. už kny
gą. Šios bei kitos knygos, plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoje, 
341 Highiand Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos $u pernakvo- 
Jfrnu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė ,128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti- 
mieeiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis: -

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWT0N, MA 02164 

617 965 - 8080

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

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

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

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

A. Rūtos, Daigynas, romanas.
12 dol.

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

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

Alės Rūtos — Žvaigždė vi
ršum girios, romanas, 5 dol. •

A.Gailiušio, Savanorio 
duktė,romanas. 9 dol.

A.Gailiušio, Visaip atsitinka, 
novelės, 4 dol.

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

J. Kaributo — Kelionė aplink 
pasaulį, 4 dol.

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauliničio, Kelias į sostą.
10 dol.

Z. Raulinaičią, Grobio ir nai-7^ 
kinimo žygis. 9 dol.

A. Budreckio, DLK Algirdas.
16 dol.

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

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

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

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

DEXTER PARK
0Į PHARMACY

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

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

WE DELTVER
296-4130

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

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas LietuviŲ Tautodailės InstitutoToronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija Ir Antanas Ta
mošaičiai. Jrišta j Ištaiklngus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 doi. Gaunama: Darbininkas, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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-

INTERNATIONAL
BI INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 1

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

1NTERNATION  AL
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

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

G.T. INTERNATIONAL Dėkoja visiems klijentams prisidėjusioms prie sėkmingo 
1988 metų kelionių j Lietuvę sezono.

G.T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos 
keliais. Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo dokumentus artimiesiems Iš 
Lietuvos.

JEI NORITE PAMATYTI PASAUL], KREIPKITĖS j G.T.!

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

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

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

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

BnnK-BV-inniL 

Pastoge pnid both uuavs 
Fasv, umvenientpriuate, safe,Jn « i’ 
That s uihnt BRnKinC-BYmRIlB
GreN*l, prieinamai, privačiai, m ūgiai, nemosi
mai. Tai taupyme* paltu So. Boston Savlngi

l Bank būdu. Ar jums reikia pinigui pidlti j ban-
' kj ar Juo* *t*llmtl, tai pelitą atlitrtl remi# b*t

kuriuo laiku. Jūaų skinte gavfi, bankas tuc| • 
traukia sumą Į apskaitą. Prltldeda Ir ut’iolr-

M mat, kad |0*ų pinigai

/ ~=r~/1' E3Br leidžiamų*(statymų. J
lengvo taupymo bo

do per pakte skambinkit Mr. 
Donahu* 28B-2500

arti* rašykit paduotai* adresais.

a

ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

SVARBŪS KOMPLEKTAI
Juozo Brazaičio Raštai. Reda

gavo A. Skrupskelienė ir Č. 
Grincevičius. 6 tomai įrišti į-kie
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti
mui pridedama po 2 dol. už 
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 • Highiand 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA_S Ą
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

J/Lietuviškas VISA korteles 
f ix ) Pinigines perlaidas
l KACMĄ 1 Čekių sąskaitas
\ J Taupymo sąskaitas

X**^X*Z< Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



ATSISVEIKINANT 
SU A.A.
J.TŪBELIENE

i
Lietuvos nepriklausomybės 

išvakarių ir jos valstybingumo 
aušros aktyvi dalyvė a. a. Jadvyga 
Tūbelienė mirė spalio 4 d. 8 v. v. 
Matulaičio Namuose, Putname, 
Conn. Seselių rūpestingai 
prižiūrima ir globojama, velionė 
baigė savo turiningą žemišką ke
lionę sunkiai sirgdama.

Atsisveikinta su a. a. J.Tūbe- 
liene Gilman šermeninėje spalio 
6 d. 7 v. v. Velionės karstą supo 
artimųjų ir draugų gėlės,jų tarpe 
gražus Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos vainikas. Mirties ne
daug tepakeistame velionės 
gražių ir kilnių bruožų veide 
glūdėjo gili ramybė.

Be velionės dukros Marijos i 
žento Kurto Kuhlmanų, šerme
ninėje susirinko gražus būrys se
selių ir velionės pažįstamų tarti 
paskutinį sudie. Maldoms ir 
skaitymams vadovavo Matu
laičio Namų kapelionas kun. Ra
polas Krasauskas ir kun. Alfonsas 
Petraitis. Lietuvių Bendruo
menės vardu atsisveikino prof. 
dr. Česlovas Masaitis. Jis pasakė 
gražią poetišką kalbą, išryškin
damas mintį, kaip velionė 
mylėjo artimą kaip veikė ir orga
nizavo motinos ir vaikų globos 
organizacijas, kaip ji buvo žurna
listė, redaktorė, kaip dirbo Elto
je. Savo kalbą baigė šiais 
žodžiais:

‘Todėl čia melsdamiesi už ją, 
mes kartojame ačiū, Jadvyga, 
už tavo darbą, už tavo meilę 
tėvynei. Tu nuėjimi ilgą ir puošnų 
gyvenimo kelią, tavo atminimas 
įrašytas į mūsų krašto istoriją ir 
tavo meilė į Viešpaties teisingu
mo ir gailestingumo knygą. 
Todėl šiandien mūsų maldos, 
prašant tau amžino poilsio, tėra 
tik Viešpaties meilės neprilyg
stamos tikrovės atspindys.

Ilsėkis ramybėje, Jadzyte, 
Jadziule brangioji, ilsėkis myli
nčio Viešpaties prieglobsty ir 
mūsų tėvynės šviesioj atminty’.

Dr. Česlovo Masaičio žodį pa
lydėjo giesmė ir Lietuvos him
nas.

Kitą dieną, spalio 7, 10 va], 
ryto velionės karstas buvo išsta
tytas vienuolyno koplyčioje. Ge
dulingas pamaldas laikė kun. Ra- 
polas'Krasauskas, koncelebravo 
prel. Jonas Balkūnas, kun. Al
fonsas Petraitis ir kun. Antanas

A. A.
MARIJAI JUOZAPAVIČIENEI 

mirus, jos dukrai, Woodhaveno LB apylinkės valdy
bos narei, Reginai Balsienei, velionės žentui Aloyzui 
Balsiui Ir kitiems artimiesiems reiškiame gllię užuo
jautą.

Woodhaveno LB apylinkės valdyba

A. A.
MARIJAI JUOZAPAVIČIENEI

mirus, jos dukrai Reginai Balsienei ir žentui Aloyzui 
Balsiui reiškiame gilią užuojauta Ir kartu liūdime.

Vladas ir Patricija Sidai su šeima

A. A. 
JONUI MALINAUSKUI

mirus, reiškiame gllię užuojauta jo žmonai Birutei, 
dukrai Loretai, sūnums Romui, Jonui Ir broliui Antanui

Jadvyga Tūbelienė

Grigaitis. Abipus altoriaus, sese
lių rūpesčiu, blykčiojo tautinių 
spalvų šviesos. Mišių metu gie
dojo seselės joms įprastas, o da
lyviams žavingas giesmes.

Kun. R. Krasauskas pasakė 
pamokslą, kuriame nušvietė Jad
vygos Tūbelienės gyvenimo pa
grindinius bruožus. Turininga
me pamoksle iškilo velionės 
neužmirštami nuopelnai besiku
riančiai Lietuvos valstybei, jos 
ryškus ir šviesus vaidmuo visuo
meniniame gyvenime.

Palaidota tuoj po pamaldų 
Putnamo vienuolyno kapinėse. 
Laidojimo apeigoms vadovavo 
kun. R. Krasauskas, padedamas 
kun. A. Petraičio. Seselių choras 
palydėjo velionę į amžinastį jau
smingomis giesmėmis, daly
viams beriant simboliškąjį 
žemės žiupsnelį ant karsto.

Po laidojimo dalyviai buvo 
Marijos ir Kurto Kuhlmanų pak
viesti pietums į vienuolyną.

Z. R.

BALFAS KREIPIASI J 
VISUOMENĘ

New Yorko Balfo 100-sis sky
rius išsiuntinėjo laiškus, prašy
damas aukų, nes ruduo, spalio 
mėnuo yra Balfo rinkliavos lai
kas. Kas yra Balfas, nebereikia 
jau aiškinti, ir ką jis nuveikia, 
taip pat visiems žinoma. Dar ir 
dabar reikia šelpti į vargą pate
kusius lietuvius. Balfas pasiekia 
net Sibirą, įvairias vietoves Lie
tuvoje, šelpia Vokietijos ir kitų 
kraštų lietuvius, patekusius į 
vargą.

Visi prašomi atsiliepti į gautus 
laiškus ir čekius siųsti laiške nu
rodytu adresu* United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Chapter 100, P. O. Box 21081, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Marija ir Vytautas Oniūnai

MATYSIME KETURIAS VAIZDAJUOSTES 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS ĮVYKIŲ

New Yorką pasiekė bent ke
lios vaizdajuostės iš okupuotos 
Lietuvos. Vaizdajuostėse nufil
muoti paskutinieji įvykiai kurie 
taip giliai palietė visą tautą. Spa
lio 21, penktadienį, Kultūros 
Židinyje ir bus parodytos pačios 
svarbiausios juostos iš šios vasa
ros įvykių.

Pirmoji vaizdajuostė yra apie 
Lietuvos trispalvės vėliavos 
iškėlimą Gedimino kalno bokš
te. Tai buvo spalio 7, penkta
dienį. Apie jį rašėme Darbinin
ko praeitame numeryje. Užrašy
tos visos kalbos. Kalba vienas iš 
tų, kuris nepriklusomybės 
pradžioje dalyvavo vėliavos 
iškėlime šiame Gedimino kalne.

Į šį vėliavos pakėlimą susirin
ko 100,000, išreikšdami savo 
norą būti nepriklausomais lietu
viais.

Antroji vaizdajuostė rodo Lie
tuvos Laisvės Lygos surengtas 
demonstracijas Vilniuje prieš 
Ribbentropo-Molotovo paktą. 
Čia pamatysite, kaip milicija ir 
kariuomenė vaiko demonstran
tus, kaip juos muša guminėm la
zdom, kaip demonstrantai nepa
siduoda ir muša valdžios pa
reigūnus.

RŪPESČIAI KULTŪROS ŽIDINIU

(atkelta iš 5 psl.)

mažesnės. Suvažiavime svarsty
ta įvairūs sprendimai. Pirmiau
sia nutarta visom jėgom ieškoti 
daugiau naujų narių — Kultūros 
Židinio palaikytojų. Be to, pake
liamas narystės mokestis: orga
nizacijoms 50 dol., paskiriems 
asmenims — po 25 dol. metams.

Taip pat nutarta, ilgai nelau
kiant, sušaukti New Yorko apy
linkės lietuvių organizacijų susi- 
rinkiri^^jų čia yra apie 50) ir jas 
įtraukti į Kultūros Židinio išlai
kymo veiklą. Pagaliau šio su
važiavimo svarbiausias ryžtas 
buvo žadinti lietuvių visuomenę 
ir ją įtikinti, jog tol gyvuos 
Kultūros Židinys, kol visuomenė 
jį pajėgs išlaikyti. Kitos išeities 
nėra. O dėl finansinių nepritek
lių uždaryti Kultūros Židinį, 
būtų baisiai nemalonu ir net 
gėdinga.

Po Chicagos, New Yorko ir 
apylinkės lietuviai, įskaitant 
New Jersey yra visoj išeivijoje 
gausiausi ir finansiškai stiprūs. 
Reikia tik atsibusti iš to abejin
gumo snaudulio, ir viskas pak
ryps į gerą pusę. New Yorkas, 
galima sakyti, taip pat yra visos 
Amerikos ir net kai kuriais atžvil
giais pasaulio centras. Čia juk at
vyksta iš okupuotos Lietuvos be
veik visi mūsų tautiečiai, lanky
dami savo gimines ar bičiulius, 
ir laukia mūsų pagalbos. Su
važiavime visiškai neliesta Židi
nio užsidarymo galimybė, o tik 
jo išlaikymo, suaktyvinant visuo
menės paramą.

Į suvažiavimo programą dar 
įglausta Kultūros Židinio tarybos 
narių, kurių pasibaigė terminas, 
rinkimas ir taip pat tuščių vietų 
naujais papildymas. Balsavimu į 
tarybą perrinktas Aleksandras 
Vakselis ir į valdybą Antanas 
Mičiulis. Taip pat į tarybą išrink
ti šie nauji nariai: Tadas Klimas, 
Jonas Klivečka, Vytautas Vaičiu
lis ir tėv. Leonardas Andriekus. 
Vakseliui, kuris Kultūros Židinio 
planavimui vadovauja nuo 1964 
metų, ir Antanui Mičiuliui, kuris 
Židinio valdyboj labai seniai vei
kia (ne pats nebeatsimena kiek 
metų), vadovaudamas admini
straciniam darbui suvažiavimas 
išreiškia nuoširdžiausią padėką. 
Iš tikrųjų sunku ir įsivaizduoti, 
kiek dienų bei valandų 
posėdžiams ir darbui yra paau
koję šie du Kultūros Židinio en
tuziastai. Ir visa tai — be jokio 
atlyginimo.

Po suvažiavimo toje pačioje 
salėje įvyko naujos tarybos

Trečioji vaizdajuostė skirta 
Baltijos jūrai, kuriai gręsia pavo
jus pasidaryti mirties jūra. Visos 
prie jūros gyvenančios tautos 
stojo gelbėti jos gyvybę, susirin
ko žmonės, daugiausia jaunimas, 
ir visą jūrą apjuosė rankų grandi
ne. Lietuvos jaunimas demon
stracijoje dalyvavo su tautinėm 
vėliavom.

Ketvirtoji vaizdajuostė — Gy
vybės žiedas, tai atominės 
jėgainės Ignalinoje problema. 
Apie ten vykusias demonstraci
jas irgi rašeme Darbininke. Ir ji 
buvo apsupta rankų grandine, ir 
reikalauta, kad būtų sustabdyta, 
kad nebūtų jokio pavojaus nei 
lietuvių tautai, nei Pabaltijo kai
mynam.

Šį vaizdajuosčių demonstravi
mą organizuoja Lietuvių Ben
druomenės apygardos valdyba. 
Vaizdajuostės bus rodomos spa
lio 21, penktadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje. Tai vienin
telė proga pamatyti įvykius, ku
rie jaudina visą pasaulį, ne tik 
lietuvius. Kviečiami visi, visi! 
Paraginkite ir savo kaimynus at
silankyti!

posėdis, kuriam vadovavo Tadas 
Klimas. Pirmiausia pasiskirstyta 
pareigomis. Tarybos pirmininku 
išrinktas Algirdas Mačiulaitis, iki 
šiol Židinio reikalam parodęs la
bai daug nuoširdaus dėmesio bei 
rūpesčio vicepirmininkais iš
rinkti Antanas Mičiulis — admi
nistracijai ir Tadas Klimas—tei
siniams klausimams bei ryšiams 
su jaunimu. Aleksandras Vakse
lis išrinktas finansų planuotoju, 
■Vytautas Vaičiulis — tarybos 
sekretoriumi, T. Leonardas An
driekus — informacijos reika
lams.

Naujoji taryba iš savo pusės 
pasiryžo išvesti Kultūros Židinį 
iš finansinių sunkumų ir išjudinti 
visuoimenę. Priemonių išvengti 
finansinės krizes gi yra nemažai, 
pavyzdžiui, testamentiniai pali
kimai, metiniai renginiai (banke
tai su svaresniais bilietais), pa
skirų oarganizacijų bei asmenų 
žymesnės aukos (ypač mirčių 
progom įamžinant velionius), 
verslininkų ir finansinių vienetų 
žymesnės aukos ir 1.1. Šiuo 
atžvilgiu dosnų pavyzdį jau pa
rodė kredito bendrovė “Kasa”, 
paaukodama 2,000 dol. Suvažia
vime jai išreikšta visų padėka.

Visuomenei norint ir Dievui 
padedant, Kultūros Židinys gali 
turėti laimingą ateitį.

T. Leonardas

NORWOOD, MAS S.
Dviejų parapijų pamaldos

Švęsdama Marijos metus, vie
tinė Šv. Jurgio lietuvių parapija 
praeitą gegužės mėnesį surengė 
l>endras pamalda su kaimynine 
Šv. Petro lenkų parapija. Pamal
dos prasidėjo lietuvių bažnyčio
je. Šv. Petro parapijos airių 
kilmės administratorius kun. 
Danielius Crovvley pasakė trum
pą pamokslą. Marijos garbei su
giedotas vienas posmas lenkiš
kos giesmės.

Po trumpų pamaldų susirin
kusieji ėjo procesijoje šaligatviu 
į Šv. Petro lenkų bažnyčią. Prie 
įstatyto Švč. Sakramento Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos klebo
nas kun. Vincas Valkavičius pa
sakė pamokslą apie mistinio 
kūno paslaptį, kuri apjungia vi
sas tautas ir visus žmones. Lietu
viškai sugiedota Marija, Marija.

Marijos metų dvasiniai 
vaisiai

Kad ateičiai pasiliktų Marijos 
metų dvasiniai vaisiai, Šv. Jurgio

Gvadalupės Marijos baziliko
je Meksikos mieste dirba lietuvis 
kunigas Antanas Trimakas. Šią 
šventovę aplanko dvylika milijo
nų maldininkų per metus. Kun. 
Trimakas buvo susirgęs, bet, pa
darius operaciją, pasveiko ir 
grįžo į darbą. Gyvena jis kunigų 
l>endrabutyje prie bazilikos. Jis 
yradr. Antano Trimako, buvusio 
Vliko pirmininko, sūnus, kadai
se gyveno Brooklyne, čia 
mokėsi, čia ir į kunigus įšventin
tas, dirbo amerikiečių parapijo
je. Gerai mokėdamas ispaniškai, 
vėlau pritapo prie meksikiečių.

Elena Vizbarienė, St. Peters- 
burg Beach, Fla., lankydama sa
vo draugus ir pažįstamus New 
Yorke, Darbininko prenumera
tai ir spaudai įteikė 60 dol. Gera
darei dėkojame. Ta pačia proga 
Elena aplanko ir sūnų bei anūką, 
kurie gyvena Kensington, NH.

A. Paliulis, Stamford, Ct., ku
ris tarnybos reikalais gyvena 
Paryžiuje, jau keletą metų sių
sdamas metinę prenumeratą pri
deda stambesnę auką mūsų 
spaudai palaikyti. Šiais metais 
prie metinės prenumeratos dar 
pridėjo visą šimtinę. Nuolati
niam spaudos rėmėjui labai 
dėkojame.

Poetas Sigitas Geda 
ir paroda

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyrius spalio 2 So. Bo
stono Lietuvių Piliečių draugijos 
antro aukšto salėje surengė 
įdomų renginį. Čia vyko paroda 
ir poeto Sigito Gedos sutikimas 
bei pokalbis su juo.

Parodoje dalyvavo Augė Ra- 
stonienė su savo austais gobele
nais ir jos dukra dailininkė akva- 
relistė. Jų kūrybą apibūdino 
Goštautienė. Emilija Sakadol- 
skiehė kalbėjo apie kankles ir pa
demonstravo jų skambinimą.

Poetas Sigitas Geda kalbėjo 
apie dabartines aktualijas Lietu
voje. Atsakė į poeto Stasio Sant
vara tris iškeltus klausimus ir 
taip pat atsakė į publikos klausi
mus. Kalbėjo įtikinančiai. Su 
susidomėjimu išklausyta ir jo 
poezijos skaitymas. Svečią pu
blika pagerbė atsistojimu. Po 
programos dar ilgai šnekučiuota- 
si aktualiomis šių dienų proble
momis. Publika taip pat parodė 
susidomėjimą paroda ir paskaita.

Tuo buvo paminėta Lietuvių 
Tautodailės Instituto Bostono 
skyriaus 10 metų veikla.

parapija įsteigė komitetą, kuris 
reguliariai rūpinsis ligonimis ir 
vienišais. Savanoriai kviečiami 
bent du kartus per mėnesį tele
fonu ar aplankant palaikyti ryšį 
su pasirinktais žmonėmis. Para
pija duoda pašto ženkliukus ir 
siuntinukus sveikinimui. Komi
teto koordinatorė yra Ona Pa- 
zniokaitė. Komitetas rugsėjo 27 
susirinkęs patikrino ligonių są
rašą, papildė jį ir pasidalijo įgy 
tomis žiniomis.

Norwoodo lietuvių istorija

Nonvoodo Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas kun. V. Val
kavičius parašė istorinį veikalą 
apie šią parapiją. Knyga turi 157 
puslapius, pavadinti, “Lithua- 
nians of Nonvood, jMassachu- 
setts: A Sočiai Portrait in a Mul- 
ti-ethnic Town ”. Įdėta daug 
nuotraukų. Tiražas 500. Knygos 
kaina su kietais viršeliais — 29 
dol., minkštais — 19 dol. Kny
gos išleidimas buvo brangus, tai 
ji parduodama savikaina.

J. Bradūnas, Baltimore, MD, 
vietoj metinės prenumeratos at
siuntė 60 dol. Dėkojame gerada
riui už spaudos palaikymą ne tik 
šiais metais, bet jau eilę metų 
pridedančiam didesnę auką.

Marija Juozapavičienė, gyve
nusi VVoodhavene 91 gatvėje, 
mirė spalio 12 d. 4 v. iš ryto. 
Buvo pašarvota M. Shalins šer
meninėje, palaidota iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Liko sesuo Regi
na Balsienė, Aloyzas Balsys, ve
lionės žentas, ir sūnus Edvinas, 
gyvenąs Kaune, Lietuvoje. Jis 
gavo leidimą, atvyko iš Lietuvos 
aplankyti sergančios mamytės ir 
dalyvavo jos laidotuvėse.

Arts Club Theater vėl statys 
Antano Škėmos dramą “Pabudi
mas” (The Avvakening). Spektak
liai vyks Aušros Vartų parapijos 
salėje, 570 Broome Street, 
N.Y.C., 8:30 v.v. Auka 8 dol. 
bus 12 spektaklių: spalio 27, 28, 
29, lapkričio 3, 4, 7, 10, 11, 12, 
17, 18, 19. dėl reservacijų kreip
tis: 212 673-5636.

Juozafina Galminienė^ miru
sio Jono Galmino motina, per 
sūnaus šermenis rugpjūčio 25 
buvo paguldyta ligoninėje. Ji ne
begalėjo dalyvauti nei sūnaus 
laidotuvėse. Iš ligoninės ji buvo 
išimta rugsėjo 23 ir patalpinta 
privačiuose namuose, nes ji jau 
nebegali gyventi viena be nuola
tinės priežiūros.

Lietuviški reikalai per 
radiją

Spalio 8 radijo stotis WBET- 
AM perdavė pasikalbėjimą su 
Tautinio klubo Brocktone pirmi
ninku advokatu William Pri- 
bušausku apie to klubo surengtą 
tautodailės parodą. Kalbėtasi an
gliškai aprie lietuvių liaudies 
meną ir dabartinius įvykius 
Lieuvoje. Programa užtruko visą 
valandą. Pasikalbėjime suteikta 
daug įdomios medžiagos apie 
Lietuvą.

80 metų sukaktis

Brocktone gyvenanti Marija 
Janonienė sulaukė 80 metų 
amžiaus. Ta proga per Laisvės 
Varpo radiją ją pasveikino sūnus 
Juozas Materas iš Califomijos, 
posūnis Vytautas Janonis iš Cle- 
velando ir draugai iš Brocktono. 
Sukaktuvininkė jaučiasi gerai ir 
džiaugiasi stipria sveikata.

Ji plačiai žinoma Fulgeno ir 
Marijos Janonių stipendijų Fon
du, sudarytu Lietuvių Fonde, ir 
taip pat savo aukomis Vasario 16- 
tos gimnazijai paremti. Dabar 
gimnazijos reikalams ji paaukojo 
500 dol.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas

Komp. Jeronimo Kačinsko ka
merinių ir vokalinių kūrinių kon
certas rengiamas gruodžio 2 d. 
2 v. popiet So. Bostono Liet. Pi
liečių draugijos trečio aukšto 
salėje. Programą atlieka Berklee 
muzikos kolegijos 35 asmenų 
koncertinis choras, vadovauja
mas prof. Anne Peckham, solistė 
Ona Aleksaitė, trys instrumenta
listai iš New Engianti konserva
torijos, prof. Matthew Marvu- 
glio iš Berklee kolegijs, tos kole
gijos varinių instrumentų an
samblis. Programoje taip pat da
lyvauja ir pats kompozitorius.

Dalyvavo LB Tarybos 
sesijoje

Chicagoje vykusioje JAV LB 
XII-sios Tarybos sesijoje dalyva
vo visi Bostono apygardoje rinkti 
atstovai: Česlovas Mickūnas, Al
fonsas Petrutis, Gintaras Čepas, 
Marius Žiaugra ir Edvardas Mei
lus, Jr J sesiją nenuvyko tik 
Ignas Budrys, naujas LB Bosto
no apygardos pirmininkas. Bost- 
goniškiai dalyvavo įvairiose dar
bo komisijose, išrinkti į Kon
trolės komisiją: Česlovas 
Mickūnas, Alfonas Petrutis, Mą- 
rius Žiaugra, Kandidatu lieka 
Gintaras Čepas.
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— Šį savaitgalį Kultūros Židi
nyje: spalio 21, penktadienį, 7 
v.v. rodomos keturios vaizda
juostės apie įvykius okupuotoje 
Lietuvoje. Rengia LB New Yor
ko apygardos valdyba.

Marytė Salinsldenę - Shalins 
paminėjo jos gimtinės laikraštis 
— The Forest City News. Įsidėjo 
nuotrauką iš šios vasaros Kenne- 
bunkporte, kaip ten pranciškonų 
sodyboje lankėsi vicepreziden
tas George Bush su žmona. Nuo
traukoje vaizduojama vienuoly
no viršininkas tėv. Jurgis Gai- 
liušis, OFM, svečias su žmona 
ir Marytė Salinskienė. Su
minėta, kad tose iškilmėse taip 
pat dalyvavo Marytė seserys ir 
broliai Antanaičiai.

Aušros Vartų parapijos titu
linė šventė ir rudens pietūs bus 
lapkričio 6, tuoj po 11 vai. ryto 
sumos, parapijos salėje. Pietūs 
bus “catered”. Auka 20 dol. 
Veiks gausi loterija. Parapijos 
kunigai ir taryba visus 
nuoširdžiai kviečia atsilankyti ir 
paremti parapiją.

Tautodailės paroda, rengia
ma Lietuvių Tautodailės Institu
to N.Y. skyriaus bus spalio 
29 - 30 Kultūros Židinyje. Bus iš
statyta Lietuvoje padarytų lėlių 
didelė kolekcija, kurią surinko 
Saulė Šatienė iš Providence, R. 
L, Augės Rastonienės nuausti 
gobelenai ir rinkiniai lietuviškų 
velnių bei juostų. Maistą paga
mins Sporto Rėmėjų Komitetas, 
vadovaujamas Vidos Jankau
skienės.

Jonas Malinauskas, miręs 
spalio 11, buvo pašarvotas M. 
Shalins šermeninėje, palaidotas 
spalio 15 iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Liko žmona Birutė, duk
ra Loreta, sūnūs Romas ir Jonas, 
taip pat ir brolis, kuris gyvena' 
Woodhavene.

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

*

Advokatas Vytautas Vai
tiekūnas mirė prieš 4 metus. 
Mišios už jo sielą bus spalio 22, 
šeštadienį, 9 v. ryto pranciško
nų vienuolyno koplyčioje Brook- 
lyne. Velionio draugai ir pažįsta
mi prašomi jį prisiminti savo 
maldose ir dalyvauti pamaldose. 
V. Vaitiekūnas čia reiškėsi visuo
meniniame ir politiniame gyve
nime, visuomeniniais klausimais 
daug rašė spaudoje, talkino lie
tuviškom organizacijom, buvo 
Liet. Laisvės Komiteto narys.

Prof. kun. Antanas Rubšys, 
Manhattano kolegijos profeso
rius, spalio 23, sekmadienį, tuoj 
po sumos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, tos parapijos salėje 
kalbės Šv. Rašto klausimais ir ro
dys skaidres. Pokalbį rengia 
New Yorko ateitininkai.

Susitikimas su aktorium Juo
zu Bulevičiu - Joe Boley rengia
mas Lapkričio 13, sekmadienį, 
po 11 vai. mišių, Apreiškimo pa
rapijos mokyklos salėje. Bus pro
ga pasikalbėti su įdomiu ir daug 
patyrusiu aktoriumi, išgirsti apie 
jo veiklą ir jo darbus. Rengia 
Liet. Kat. Moterų Kultūros’ 
draugija.

Petras Ąžuolas New Yorko 
’ Alto narys, šį savaitgalį vyksta į 

Chicagą ir dalyvaus Alto suvažia
vime, kuris vyksta spalio 22.

Lietuvių pranciškonų cent
rinės vadovyf^s^pasikeitimai jau 
buvo skelbti Darbininke. 
Keičiami ir vietinių vienuolynų 
vadovai. Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyno virši
ninku nuo 1979 m. rudens buvo 
tėv. dr. Leonardas Andriekus, 
OFM. Po trijų trimečių viršinin
kavimo jis lieka viršininko pava
duotoju ir provincijolo patarėju, > 
o Brooklyno viršininku paskirtas 
tėv. Antanas Prakapas, OFM.

Jei norite greit parduoti ar 
pirkti nuosavybę investavimui, 
atostogoms ar nuolatiniam apsi
gyvenimui Lake VVorth, Palm 
Beach, J tino Beach ar Jupiter- 
Teųuesta, Fla., apylinkėse, 
skambinkite Era Realtrust Pro- 
perties Ine., Algis Petrulis. Tel. 
40 / 622 -5000 arba vakarais 407 
747 - 5946.

KETURIOS VAIZDAJUOSTĖS APIE

ĮVYKIUS DABARTIES LIETUVOJE
RODOMOS Š.M. SPALIO 21, PENKTADIENI,
7 V.V. KULTŪROS ŽIDINYJE.

PAMATYSIME
1. LIETUVOS VĖLIAVOS PAKĖLIMĄ GEDIMINO 

KALNE VILNIUJE.

2. LIETUVOS LAISVĖS LYGOS RENGTAS DE
MONSTRACIJOS RYŠIUM SU RIBBENTROPO- 
MOLOTOVO PAKTO PASIRAŠYMU.

3. DEMONSTRACIJĄ GELBĖTI BALTIJOS JŪRĄ 
NUO UŽTERŠIMO. RANKŲ GRANDINE AP
JUOSIAMA VISĄ JŪRA.

4. GYVYBĖS ŽIEDAS - MINIA RANKOM APJUOSIA 
IGNALINOS ATOMINĖS ENERGIJOS JĖGAINĘ 
IR REIKALAUJA JĄ SUSTABDYTI.

Tai jvykiai, kurie jaudina ne tik lietuvius, bet ir visą 
pasaulj. Juos verta pamatyti ir susipažinti su nuotaikomis 
okupuotoje Lietuvoje.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia.
LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

SPALIO 23 D., SEKMADIENĮ, 2:00 V AL. PO. PIETŲ 
ROBERTS TH EATR E, W. HARTFORDE 

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

STATOMA

ANTANO ŠKĖMOS

DRAMA
(Anglų kalba)

PABUDIMAS
Profesionalinio NEWYORK.o pabaltlečlų Arts Club 

Theater pastatymas

LINDA E. PAKRI REŽISŪRA
...Pabudimas iškelia blogio 
mizeriją. Tai detali NKVD tardytojo, re
zistencijos vado ir jo žmonos paskutinių 
gyvenimo valandų studija sunkiausiais 
Stalino Teroro laikais...
(The V i 11 a g e r)

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

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

(Theater Review)

Bilietai $15l$10 jaunimui Ir studentams) Iš anksto gaunami pas platlntojmus, 
Hartforde pas Z. DRESLIŪTę (236 - 5501), VVaterburyje “Spaudoje” (756 - 5173) 
Ir pas kitus LB Ir ELLA įgaliotus. Vaidinimo dlenę teatro kasoje.

RENGIA CT PABALTIEČIŲ SANTARVĖ E LLA

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
šaukia visuotinį choro narių susi
rinkimų spalio 28, penktadienį, 
7:30 v. v. Kultūros Židinyje. Bus 
aptarti choro veiklos planai. 
Choro valdyba praneša, kad vi
siems choristams dalyvavimas 
būtinas.

KORP! LITU ANUOS ŠVENTĖ

Korp! Neo Lituanijos New 
Yorko vienetas minės korporaci
jos įsikūrimo 61-tąsias metines 
lapkričio 11d.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje 11 vai. pamaldos už korpo
racijos mirusius ir ištremtus na
rius. Po pamaldų parapijos 
bažnyčioje 11 vai. pamaldos už 
korporacijos mirusius ir ištrem
tus narius. Po pamaldų parapijos 
mokyklos patalpose bus užkan
džiai. Vienetą aplankys vyriau
sias korporacijos valdybos pirmi
ninkas Jurgis Landritis iš Chica- 
gos.

Lapkričio 11 yra oficiali nedar- 
lx> diena — Veteranų diena.

Korporacijs nariai, jų draugai 
bei pažįstami kviečiami atsilan
kyti, pabendrauti bei pasidalyti 
įspūdžiais.

New Yorko žinių dar yra 5 ir 
7 puslapyje.

Akupunktūros lietuvė gydyto
ja (gydymas adatomis) siūlo pa
slaugas gydyti: radikulitai — stu
buro ataugos, sąnarių ligos, 
trumparegystė (pas vaikus), 
emerezė (naktinis šlapinimas), 
kojų kraujotakos sutrikimai, 
nuomora (epilepsija), astma, mi
grena. Skambinti 718 434-7962.

Išnuomojamas 3 Vz kambario 
butas antrame aukšte Woodha- 
vene. Skambinti vakarais 718 - 
296 - 8098.

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

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

■

Lietuvių Tautodailės instituto New Yorko skyrius 
1988 m. spalio 29- 30
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y.

RENGIA

TAUTODAILĖS PARODĄ
DALYVAUJA:

Saulė Šatienė — LĖLĖS

Augė Rastonienė — GOBELENAI

RINKINIAI - VELNIAI - JUOSTOS
Naujos knygos — SASHES - JUOSTOS sutikimas
PARODA LANKOMA: spalio 29, šeštadienj, nuo 12 Ud 9 v.v. 

spalio 30, sekmadienj, nuo 12 iki 3 v. popiet

Parodos atidarymas eštadtenj 7 v.v.

Parodoje bus lietuviško stiliaus dovanų — audėjos 
MILDOS KVEDARIENĖS IR GENĖS POPEUENĖS Statai su 
lietuviškais dirbiniais.

Mažojoje salėje maistą gamins Sporto Rėmėjų Komite
tas, kuriam vadovauja VIDA JAUKAUSKIENĖ. Bus bulvinių 
dešrelių, atgaiva, kava ir pyragai.

Kviečiame New Yorko ir apylinkių lietuvius atsilankyti 
parodoje, ję apžiūrėti, pasivaišinti ir praleisti valandą malo
nioje atmosferoje.

Laukiame visų! — įėjimo auka — 3 dol.

RENGĖJOS

NEW YORKO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
KARTU SU LATVIŲ IR ESTŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOM KVIEČIA j PABALTIEČIŲ

RUDENS BALIŲ

“B A L TIC-W E E N”
SPALIO 29, ŠEŠTADIENI, 
UKRAINIEČIŲ LAISVĖS FRONTO NAMUOSE 
136 2nd Avė., MANHATTAN, N.Y

Groja latvių liaudžiai nusipelnęs orkestras 
SKANDALAS" iš Toronto

Bilietus bus galima gauti prie jėjimo — 15 dol.
Kas bus su “halloween” kostiumu, tam 13 dol.

Informacijos reikalais skambinti: ASTRAI BILERIENEI-718 
847 - 8735, ar LAURAI ŠATINSKAITEI - 516 364-8783

LAISVES ŽIBURYS
LAPKRIČIO 5, ŠEŠTADIENJ, 
7 VAL. VAK. PUNKTUALIAI
RUOŠIA 44-tą SAVO RENGINĮ - IŠKILŲJĮ

LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETO KONCERTĄ

Programoje lietuvių liaudies ir pramoginės dainos su humoro Jtarpais. Visai naujas 
pirm? kartę atliekamas kvarteto

Dalyvauja: EMANUELIS JARAŠŪNAS, BRONIUS SEUUKAS, ANTANAS POUKAF 
TIS, RIMTAUTAS DABŠYS; akompaniatorė — RAIMONDA APEIKYTĖ; choreografija — 
PETRAS MAŽELIS.

iaras.

Koncertas vyks Kultuos Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Po koncerto šokiai ir balius. Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS. 
Malstę gamina EUGENIJA KEZIENĖ

Policija patruliuos gatvėje ir apsaugos mašinas nuo vandalų.

Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse., Turtinga loterija. Baliui 
galima iš anksto užsisakyti stalus pas STASJ KARMAZINĄ 718 441 - 1252.

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 doL 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie Jėjiomo. Patariama bilietus įsigyti iš anksto paštu. 
Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotą su pašto ženklu vokę siųsti: Lithusnlan Radio 
Club vardu, 217-25 54th Avė., Bayslde, N.Y.11364,

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY (area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
A. Stankaltienė 942 - 2344 
D. Didžballenė 925 - 4761 
R. Bitėnas 351 - 7963

NEW YORK (area code 718) 
N.P. Baltrullonis 297 - 0991

A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kezys 769 - 3300, 229 - 9134
M. Šalinsklenė 296 - 2244
V. Vasikauskas 847 - 1286
KASOS IŠTAIGA 441 - 6799

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO


