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LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS 
IŠSIRINKO VYKDOMĄJĄ TARYBĄ

Savaitės 
įvykiai

NYT spalio 24 laidoje plačiai 
aprašė Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio kongresą, jo priimtas 
rezoliucijas ir šeštadienio vakare 
įvykusias pamaldas prie Vilniaus 
katedros, kurias celebravo kardi
nolas Vincas Sladkevičius ir ku
riose su žibintais dalyvavo per 
200,000 žmonių.

NYT spalio 25 įvykiams Lietu
voje skyrė net tris straipsnius. 
Viename jų korespondentas Phi
lip Taubman nagrinėja galimas 
Persitvarkymo sąjūdžio siekimų 
pasekmes, antrame korespon
dentė Celestine Bohlen plačiai 
aprašo Lietuvos poeto Sigito Ge
dos pareikštas mintis apie dabar 
Lietuvoje vykstančius įvykius ir 
kaip poetas virto Lietuvoje vyk
stančio epo veikėju. Tos dienos 
vedamuoju pažymi, kad dabar 
Baltijos srityje vykstąs fermentas 
yra pažymėtinas ir užsitarnauja 
konstruktyvaus Amerikos atgar
sio, iškylančio aukščiau už dog
mas tų, kurie Baltijos valstybes 
laiko tik pavergtomis val
stybėmis.

Palestinietis teroristas pieti
niame Libane išsprogdino savo 
autovežimį Izraelio karių auto- 
vežimių voroje, užmušė 7 ir 
sužeidė 8 Izraelio karius. Izrae
lis, atsikeršydamas net du kartus 
pasiuntė karo lėktuvus, kurie 
puolė palestiniečių bazes 
užmušė 13 ir sužeidė 28 gyven
tojus.

Nobelio fizikos premija buvo 
paskirta trims amerikiečiams: 
Leon M. Lederman, Melvin 
Schwartz ir Jack Steinberger už 
jų darbus neutrono spindulių 
srity; chemijos premija buvo pa
skirta trims Vakarų Vokietijos 
mokslininkams: Johann Deisen- 
hofer, Robert Huber ir Hartmut 
Michel už jų darbus proteinų sri
tyje.

Jugoslavijos komunistų parti
jos centro komitetas užbaigė 
savo posėdžius, nesutaręs jokių 
planų krašto ūkiui iš jį ištikusios 
krizės išgelbėti ir etninių grupių 
nepasitenkinimus išlyginti.

Pagal Italijos ministerį pir
mininką Giriaco Da Mitą, Euro
pos valstybės, paremdamos Sov. 
Sąjungos prezidento Gorbačiovo 
ūkinio persitvarkymo planus, 
galėtų užsitikrinti neįsivaizduo
jamų prekybinių laimėjimų.

JAV susirūpino, kad jų sąjun
gininkai yra pasiruošę suteikti 
Sov. S-gai 9 bil dol, paskolą, kuri 
įgalintų ją ir toliau laikyti tokias 
pat karines pajėgas.

Nobelio premijos laureatas 
Andrei D. Sacharovas buvo iš
rinktas Sov. S-gos Mokslų aka
demijos prezidiumo (akademijos 
nariu jis yra jau nuo seno) nariu 
ir lapkričio pradžioje žada lanky
tis JAV.

Britanijos karalienė Eliza- 
beth II pirmą kartą oficialiai 
aplankė Ispaniją.

Nigerijos prezidentas gen. 
Ibrahim I. Babangida pažadėjo 
iki 1992 m. krašte įgyvendinti 
dviejų partijų demokratinę siste
mą.

Sov. S-gos komunistų partija 
vieton į pensiją paleisto centro 
komiteto sekretoriaus užsienio 
reikalams Anatoli F. Dobarynin 
paskyrė žinių agentūros Novosti 
direktorių Valentin M. Falin, 
kuris yra dažnai pasisakęs prieš 
santykių su Vakarais gerinimą.

KAI GYVENI TEISINGAI, SIELOJE PAVASARIS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74

lš kun. Jono-Kastyčio 
Matulionio laiškų:

Dėkoju už gimtojo 
žodžio šviesą. Iš Tėvynės rašo 
lietuviškai, kai kuriuos laiškus 
gaunu. Jūsų laišką buvo per
siuntę Čitgos ligoninėn, kurion 
išvežė be mano sutikimo.

Prieš tai sakė, kad nedaug liko 
ir keliauti nėra reikalo. Po to 
kažkam kliuvau ir išsiuntė (nuo 
kovo 9 d. iki balandžio 22 d.) tik 
vienas Dievas žino, ką buvo su
galvoję, ir kodėl siuntė... Galvo
jau, negrįšiu ne tik Tėvynėn, bet 
ir lagerin, ligoninėje buvo kritiš
ka sveikatos būklė. Atsidaviau 
Dievo valiai.

Laiškai sunkiai pasiekia
(...) Lagerio buitis ir gyveni

mas senose vėžėse, jums gerai 
žinomose. Gyvenimas čia sun
kus, slogus. Galite įsivaizduoti, 
kokie mieli man laiškai keliau
ninkai, pagaliau suradę ir pa
siekę mane. Nors tarp lagerio ir 
Čitos tik 180 km, trys valandos 
kelio, bet laiškai keliavo ir grįžo 
atgal daugiau nei mėnesį.

pa-

Neleidžia paimti 
reiiginlŲ paveikslų

Šiandien mane iškvietė 
siimti iš Prancūzijos siunčiamos 
bandarolės, kuri visuomet-nau- 
jiena ir nuostaba. Ta pačia proga 
klausiau cenzorės ir dėl religinių 
paveikslėlių. Atsakė: “Neduosi
me, Atsiimsite tik išeidami. Toks 
administracijs įsakymas”.

Keistoka, kad, kai muziejai 
pilni religinių paveikslėlių, kny
gynuose galima rasti religine 
tema atvirukų, man jų turėti 
uždrausta. Ir ką gi — ‘perestroi- 
ka’.

Pareiškimai traktuojami 
kaip malonės prašymai

“Ryšium su jūsų 1987.02.01 
laišku, gautu iš TSRS Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo, pra
nešu, kad asmenų nubaustų už 
antitarybinę agitaciją ir propa
gandą, nuo tolimesnės bausmės 
atleidimo klausimą TSRS Au
kščiausias Tarybos Prezidiumas 
svarsto tik tada, kai nubaustieji 
į jį kreipiasi, prašydami pasi-

Gera būti turtingu 
Dlevuje

Esant tokioms aplinkybėms, 
siųsti religinius paveikslėlius 
nėra prasmės.

Ir jūs (...) ne kartą patyrėte, 
kaip gera nieko neturėti, būti 
turtingu Dievu, visur ir visada 
Viešpačiui padėka ir paklusnu
mas. Jo valios vykdymas daugiau 
nei pareiga. Tenebūna paklu
snumui ribų.

Dėkoju Viešpačiui
(...) Po kelių dienų Romoje 

pasauliui bus paskelbtas arkivy
skupo Jurgio Matulaičio šventu
mas. Lietuva švęs Krikšto Jubi
liejų. Šventėse ir iškilmėse dva
sia būsiu su visais — Sibiro tyloje 
melsiuos, aukosiu ir giedosiu: 
“Tave, Dieve, garbiname’, ‘Die
vas mūsų prieglauda ir stiprybė’, 
‘Marija, Marija... Jos Sibire — 
Užbaikalėje niekada ne
skambėjo. Dėkoju Viešpačiui, 
kad mane pasiuntė į šitą žemės 
kraštą Jį pagarbinti, padėkoti, at
siprašyti ir aukoti niekad čia 
neaukotų šv. Mišių auką”.
1987 m.

Rašo Gintautas Iešmantas:
“(...) Mano gyvenimas bėga 

dabar jau įprastu ritmu, niekas 
jame iš esmės nesikeičia, nebent 
tai, kad vasario mėnesį — apie 
tai jūs tikriausiai girdėjote — pa
rašiau laiškus TSRS ir LTSR Au
kščiausioms Taryboms. Jais 
norėjau paaiškinti savo poziciją, 
kodėl atsisakiau rašyti pareiški
mą, įsipareigojantį ateityje ne
pažeidinėti įstatymų.

Be to laišku LTSR Aukščiau
siajai Tarybai, kuris buvo pakan
kamai platus ir išsamus, turėjau 
ir tikslą priminti apie save vi
siems, kurie dedasi kovoją už 
persitvarkymą.

Netiesa manęs nepalaužė
Galvojau, tegul žino, kad ir aš 

šiuo klausimu turiu nuomonę, 
dar vis egzistuoju, netiesa ir ne
teisingumas manęs nepalaužė ir 
1.1., todėl atsakymų į tuos laiškus rašytą 
visiškai nesitikėjau gauti.

Ir vis dėlto atsakymai atėjo. 
Tiesa, atsiliepė ne adresai, o ati
tinkamos prokuratūros. Jos 
sudėjo, kaip įprasta sakyti, taš
kus ant visų “I”. Manau, kad 
įdomu, kokie tie atsakymai, 
todėl pateikiu vieną po kito.

Pirmiausia TSRS Proku
ratūros raštas:

kštųjų instancijų traktuojami 
kaip malonės prašymai. Ir kitaip 
politiniai kaliniai nepaleidžiami. 
Žinoma, nėra taisyklės be išim
ties... Taipatrodo mielaširdišku- 
mas, nuėmus nuo jo apgaulės 
skriaistę.

O ką byloja "lietuviškieji” pa
reigūnai?

Laiškas lieka be 
pasekmių

“Pranešu, kad jūsų laišką, 
1987.02. 19, adresuotą 

' Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumui, Respubli
kinė prokuratūra gavo, ir aš jį 
peržiūrėjau. Laiške išdėstyti ar
gumentai neatitinka bylos 
medžiagai ir įrodymams ir ne
duoda juridinio pagrindo imtis 
priemonių jus paliuosuoti nuo 
tolimesnės bausmės atlikimo, 
teismo nuosprendžiu paskirtos 
1980 m. gruodžio 28 d. dėl to 
jūsų laiškas lieka be pasekmių. 
Lietuvos TSR prokuroras A. A. 
Novikov”.

Tai P. Griškevičiaus 
politikos vaisiai

Komentarai, kaip sakoma to
kiais atvejais, nereikalingi. Ne
bent būtą galima pridurti tai, 
kad pats atsakymas atskleidžia 
seną, naftalinu trenkiantį mąsty- 

t „ ... ___ r______ _ rno pobūdį, rieštaraujantį persit-
gadėti. Skyriaus vyr. prokuroras varkymui net savo biurokratiniu 
J. E. Ovcarov”. stiliumi. Bet ko ir tikėtis iš novi-

Taigi, visi tie nekalti pareiški- kovų!...
mai dėl paleidimo, įsipareigo
jant nepažeidinėti įstatymų, au (nu kelta į 2 p.si.)

PATVIRTINTA JAV LB KRAŠTO VALDYBA

Spalio 5 Vatikane popiežius sveikina vyskupą Julijoną Steponavičių, atvykusį iš Lietu
vos, iš ištrėmimo į Žagarę. Nuotr. oficialaus Vatikano fotografo Artūro Mari.

Naujai išrinktas JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkas dr. An
tanas Razma sudarė savo kabine
tą ir patvirtinti pasiuntė JAV Ta
rybai. Tarybos prezidiumas, ku
riam pirmininkauja Angelė Nel- 
sienė, posėdžiavo spalio 25 Los 
Angeles mieste ir suskaitė atsių
stus tarybos narių balsus. Iš 69 
galimų balsuoti balsavo 58 Tary
bos nariai. Visais balsuotojų bal
sais patvirtinta dr. Antano Ra
zmos sudaryta valdyba.

Tą JAV Krašto valdybą sudaro: 
dr. Antanas Razma — pirminin
kas, Linas Norušis — vicepirmi
ninkas, Pranas Joga — sekreto
rius, Bronius Jodelis — iždinin
kas, vysk. Paulius Baltakis,

OFM —religiniams reikalams, 
Arvydas Barzdų kas — visuome
niniams reikalams, Birutė Jasai
tienė — organizaciniams reika
lams ir reikalų vedėja, dr. Petras 
V. Kisielius — specialiems rei
kalams, Ramunė Kubiliūtė —

ARVYDO JUOZAIČIO SVARSTYMAI 
“POLITINĖ KULTŪRA IR LIETUVA”

kikas, Montrealio olimpijadoje 
laimėdamas bronzos medalį.

Pirmoji straipsnio dalis teori
nio pobūdžio, autorius teigia, 
kad “konkrečią politiką" būtina 
"remti kultūriniu brandumu”, 
nes kitaip “ji praranda gy vybę.

Persitvarkymo Sąjūdžio ini
ciatyvinės grupės nario, filosofo 
Arvydo Juozaičio straipsnis “Po
litinė kultūra ir Lietuva" šįmet 
eina iš rankų į rankas, nors jis 
nepasirodė oficialioje spaudoje. 
Juozaitis pasižymėjo ir kaip plau-

(New Yorkas, 1988 spalio 26, 
LIC) Persitvarkymo Sąjūdžio 
centras pranešė Lietuvių Infor
macijos Centrui, kad Sąjūdžio 
steigiamajame suvažiavime, 
įvykusiame š.m. spalio 22 - 23 
d.d., dalyvavo 1127 delegatai. 
Jie buvo renkami į suvažiavimą 
pagal profesijas (Vilniuje ir 
Kaune), pagal teritorijas (kituose 
miestuose, kraštuose ir
rajonuose) ir pagal rinkėjų prik
lausymą visuomeniniams
judėjimams (Žalieji, kiti nefor
malieji susivienijimai ir 
dvasininkija). Pvz., suvažiavime 
Lietuvos Laisvės Lygai 
atstovavo septyni nariai: Antanas 
Terleckas (sveikinęs suvažia
vimą Lietuvos Laisvės Lygos 
vardu), buvusieji partizanai — 
Leonas Laurinskas, Jonas Pet
kevičius ir Jonas Protusevičius, 
Romas Ragaišis, Genutė Šaka- 
lienė ir Jonas Volungevičius. 
Pasak rengėjų, 
vyko dr. Jono 
1905 m. Vilniaus

Suvažiavimas, 

suvažiavimas 
Basanavičiaus 
seimo planu.
pagal Persit

varkymo Sąjūdžio organizacinę
struktūrą. priėmė Sąjūdžio 
programą. įstatus ir rinko dalį 
seimo narių bei patvirtino seimo 
išrinktą tarybą. Pramatoma 
seimą sušaukti tris kartus per 
metus svarstyti ir spręsti 
Lietuvos reikalus, vadovaujantis 
Sąjūdžio programa. Seimo 
sprendimai bus priimami pap
rasta balsų dauguma, dalyvauj
ant ne mažiau ka .ip dviem- 
trečdaliais seimo narių.

Seime buvo 220 narių, iš kurių 
slapto balsavimo būdu išrinko 35 
asmenų tarybą.

Naują tarybą sudaro: kun. 
Vaclovas Aliulis (Lietuvos vys
kupijų liturginės komisijos pir
mininkas), miškininkas Vaidotas 
Antanaitis, Kazimieras An
tanavičius, kompozitorius Os
valdas Balakauskas, rašytojas 
Vytautas Bubnys, ekonomistas 

informacijai, Regina Kučienė — 
Švietimo reikalams. Dalia 
Kučėnienė — kultūros reika
lams, Ramona Steponavičiūtė — 
jaunimo reikalams ir Danguolė 
Valentinaitė — socialiniams rei
kalams. Jaunimo Sąjungos atsto
vu paskirtas Darius Sužiedėlis, 
Sporto sąjunga dar paskirs savo 
atstovą.

Antanas Buračas, , Algimantas 
Čekuolis (Gimtojo Krašto redak
torius), vertėjas Virgilijus Če
paitis, poetas Sigitas Geda, 
filosofas Bronius Genzelis, 
rašytojas Roma Gudaitis, rusas 
Georgijus Jefremovas (Alytaus 
Sąjūdžio atstovas), filosofas Ar
vydas Juozaitis (Sąjūdžio žinių 
vyr. redaktorius), kompozitorius 
Julius Juzeliūnas, architektas Al
girdas Kaušpėdas (Anties roko 
grupės vadovas), geografes Čes
lovas Kudaba (Kultūros Fondo 
pirm.), filosofas Bronius Kuz
mickas, muzikologas Vytautas 
Landsbergis, sociologas Mečys 
Laurinkus, poetas Justinas Mar
cinkevičius, poetas Marcelijus 
Martinaitis, ekonomistas Al
vydas Medelinskas, filosofes 
Romualdas Ozolas (Atgimimo 
redaktorius), rašytojas Vytautas 
Petkevičius, ekonomistė Kazi
miera Prunskienė, filosofes Vyt
autas Radžvilas, ekonomistas 
Raimundas Rajeckas, žurnalistas 
Vitas Tomkus, darbininkas 
Kazimieras Uoka, fizikas- 
ekologas Zigmas Vaišvila, kino 
režisierius Arūnas Zebriūnas, 
Emanuelis Zingelis (Lietuvos 
žydų kultūros draugijos pirm.). 
Bent 13 tarybos narių priklauso 
Komunistų partijai.

Taryba yra svarbiausias 
Sąjūdžio organas, Lietuvos 
mastu įgyvendinantis jo prog
ramą. Tarybą sudaro komisijos 
(žmogaus teisių, gynimo, 
ekologijos, ideologijos,
Konstitucijos, ekonomikos, 
išorinių ryšių ir kitas) bei kitus 
darbo organus ir koordinuoja jų 
veiklą. (LIC)

LIETUVOS 
PERSITVARKYMO
SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. spalio 22 - 23 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio suvažiavimas, kurio 
metu taip pat kalbėjo ir Lietuvos 
Laisvės Lygos narys Antanas 
Terleckas, bei kiti Lietuvos lai
svinimo grupių nariai, kaip gyd. 
Antanas Butkevičius, Jurgis Ok- 
sas , ir kt.

Po įvairių karštų diskusijų su
važiavime buvo nutarta, dėl įvai
rių motyvų, okupuotos Lietuvos 
išsijungimo iš Sovietų Sąjungos 
klausimą šiuo metu nekelti.

Suvažiavime taip pat dalyvavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, dr. Vytautas 
Bieliauskas.

Spalio 23 d. sekmadienį, 
Vlniaus katedros aikštėje buvo 
laikomos iškilmingos šv. Mišios, 
kurias aukojo kardinolas Vincen
tas Sladkevičius, asistuojant aš- 
tuoniems kunigams. Pamaldos 
buvo transliuojamos visai Lietu- 

(Elta)

virsta prievartos aparatu ir pa
skelbia karą viskam, kas gyva ir 
jos nekontroliuojama. Taip gim
sta konclageriai, nusinešantys į 
kapus milijonus gyvybių”. Poli
tinė kultūra gi “neatsiejama nuo 
demokratijos ”, tikras politinis 
gyvenimas “neįmanomas be 
pliuralizmo”. Kylanti neforma
lių susivienijimų banga, po
kyčiai, “vaduojantys mus iš poli
tinio snaudulio”. Vis labiau pri
mena Europos kultūros tradici
jas. Esminini šios kultūros poli
tinės saviraiškos elementai yra 
“nacionali savimonė, sveikas 
protas, suverenitetas”.

Suverenitetas, anot Juozaičio, 
“suteikia tautai — valstybei ne
lygstamos vertės pajautą...nes 
tauta susivokia esanti vienintėlė 
teisėta savąjį likimą nu-

(nukelta į 2 psl.)

«



ARVYDO JUOZAIČIO SVARSTYMAI 
“POLITINĖ KULTŪRA IR LIETUVA”
(atkelta iš 1 psl.)
sprendžianti jėga”. Parlamente, 
rašo jis, “susirenka visos pagrin
dinės viešojo politinio gyvenimo 
jėgos, susiburia net priešiškiausi 
interesai ir tikslai... stichija, 
prievarta ir susinaikinimas galu
tinai įgauna kultūrinio gyvenimo

formas. Viešasis gyvenimas vir
sta politine kultūra.” Parlamen
tinėje valstybėje “teisė privalo 
tapti vienintele jėga, kuriai būtų 
leidžiama pakilti virš visos visuo
menės. Jai turi paklusti bet kuri 
partija, bet kuri visuomeninė or
ganizacija, bet kuri valdžia, bet 
kuris individas”.

Savaitės 
įvykiai

Sov. S-ga paskelbė konstituci
nių pakeitimų projektą krašto 
valdymo sistemai pakeisti. Pagal 
juos komunistų partijos tam tik
ras galios būtų perleista laisvai 
išrinktam įstatymdavystės orga
nui, pareigūnų terminas būtų 
apribotas 10 m. terminu ir prezi
dentui būtų suteikta žymiai di
desnės teisės. Aukšč. tarybos 1/5 
narių būtų kasmet perrenkamas.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl su 5 ministeriais ir 
50 biznierių išvyko į Sov. S-gą 
naujam tarp abiejų valstybių 
vykstančių santykių laikotarpiui 
pradėti. Sov. S-gos prezidentas 
Gorbačiovas jį šiltai priėmė.

Keli šimtai vengrų, nepaisy
dami valdžios draudimo, pa
minėjo 1959 m. įvykusį Vengri
jos sukilimą.

Sov. S-ga paskelbė rinkimų 
įstatymo projektą, kuris numato 
leisti priešrinkiminę kandidatų 
kovą. Pagal projektą būsią iš
rinkta 2250 atstovų, kurie išrinks 
krašto prezidentą ir mažesnį par
lamentą — Aukšč. Taryba 
posėdžiautų 8 mėn. per metus. 
Liaudies kongresas turės teisę 
pareikšti prezidentui nepasi
tikėjimą.

Iždo 
skelbė, 
Korėja, 
valiutos
stangom sumažinti užsienio pre
kybos deficitą.

PLO paragino Izraelio gyven
tojus rinkimų metu balsuoti už 
tuos, kurie pasirenka taiką.

JAV dėl visai pairusių santy
kių su Nikaragva nenumato jai 
teikti paramos ją ištikusio uraga
no nuostoliam palengvinti.

Dėl pietiniame Sudane vyk
stančių kovų su partizanais jo gy
ventojai bėga į šiaurinį Sudaną. 
Manoma, kad 250,000 gyvento
jų, daugiausia vaikų, 
lionės metu žuvę.

departamentai pa- 
kad Taivanas ir Pietų 
manipuliuodami savo 
vertę, trukdo JAV pa-

yra ke-

Be to, rašo autorius, šitokia so
cialinė tvarka turi remtis esmine 
metafizine prielaida, kuri skel
bia, kad “žemiškasis žmogaus 
gyvenimas niekad nepasieks 
maksimalaus gerbūvio, idealios 
ramybės ar absoliučių patogumų 
būsenos. T.y. niekada nepasieks 
tos rožinės komunistinės idilės, 
kuria užkrėtė žmonijos protą keli 
Naujųjų amžių mastytojai-svajo- 
tojai”.

Pasak Juozaičio, politinė 
kultūra yra “europinės kultūros 
sudedamoji dalis ir kaipo tokia 
galutinai išsirutuliojo”, o “20 
amžiuje tapo visuomenės są
monėjimo gaire. Akivaizdžiau
siai tai parodo taptautinės teisės 
išsivystymas ir jos tiesioginis su
siėjimas su žmogaus teisėmis. 
Be šių dviejų polių šiuolaikinis 
tarptautinis gyvenimas būtų 
neįmanomas. Būtų neįmanomas 
jos racionalumas ir sveikas pro
tas. Ir juo labiau — suvarenite- 
tas”.

19 a. pabaigoje lietuviai racio
naliai, t.y. realiai įvertino esamą 
padėtį ir siekė valstybinės ne
priklausomybės. “Proletarinės 
jėgos” šiame procese nedalyva
vo, nes darbininkų judėjimas 
Lietuvoje buvo labai menkas, o 
“proletarinio internacionali
zmo” ideologija atmetė “buržua
zinio valstybingumo” formas. 
Lietuvos bolševikų ideologai 
sąmoningai. vengė tautinio 
judėjimo. V. Kapsukas I Pasauli
nio karo išvakarėse jau buvo pra
radęs lietuviškąją savimonę ir 
(liaudininko Albino Rimkos liu
dijimu) tuo metu puoselėjo 
mintį, kad “verta kuo greičiau 
atsisakyti lietuvių kalbos ir urmu 
prisišlieti prie rusų bolševikų 
judėjimo’. Bolševikinė revoliu
cija “turėjo įvykti” ne tautos val
stybinio įtvirtinimo dėlei, o 
priešingai —jos ištirpdymo rei
kalui. 1917 m. spalio 6 d. lietu
viai bolševikai visą tautą pa
skelbė “reakcine ir nacionalisti
ne’ . 1920 m. pavasarį Kapsukas 
rašė: “Lietuvos ir Baltarusijos

komunistų partija niekada 
nekėlė nepriklausomybės obal- 
sio”.

Sudaryti “revoliucinę” Lietu
vos valdžčią įsakė tuometinis 
Tautybių Komisaras Stalinas — 
proletariniai Lietuvos valdžios 
klausimai buvo sprendžiami 
Maskvoje. Kapsukas siekė Tary
bų valdžios Lietuvoje, bet negal
vojo apie nepriklausomą Lietu
vą. 1919 m. vasario 2 d. buvo 
įvykdytas Lietuvos susiliejimas 
su Baltarusija, kuris Lietuvai 
būtų reiškęs “kultūrinę nivelia
ciją”.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 70-mečio jubiliejui 
artėjant, valdantis aparatas, 
“žinodamas šios datos reikšmę ir 
autoritetą lietuvių tarpe”, 
pradėjo labai daug kalbėti apie 
“tarybinį (socialistinį) suvereni
tetą”, nors bolševikinis gruodžio 
16 d. “Manifestas” nieko bendro 
neturi su tautos suverenitetu. 
Masinės komunikacijos tinklu 
buvo plačiai skleidžiamos 
“žemiausio lygio” falsifikacijos. 
“Visa tai remiasi į pirmaisiais ta-

rybiniais metais ‘nukaltą’ kon
cepciją, kad Lietuvos valstybė 
tebuvo vidaus buržuazijos ir 
užsienio imperialistų kūrinys, 
visiškai netarnavęs lietuvių tau
tai (ją praleido J. Žiugžda ir vai
nikuoja R. Žiugžda.)”

Masiniuose stalininius mitin
gus atkartojančiuose žmonių 
subūrimuose miestų aikštėse, - 
visi turėjo vieningai “smerkti” 
JAV prezidento R.Reagano ir 
kongresmanų laiškus lietuvių 
tautai. “Ar įmanoma kultūringa
me krašte... įsivaizduoti situaci
ją, kai žmogus smerkia tai, ko 
net nežino”?

“Tad ką mums toliau daryti? 
Toliau kasti savuose miniatiūri
niuose darželiuose žemę ir lauk
ti... ko? Laukti nebeįmanoma, 
nes socialinis bejėgiškumas at
vedė mus visus prie pražūties... 
Šiuolaikinis liaudies politinis 
bejėgiškumas — ūkinio apsilei
dimo ir anarchijos versmė.”

“MARGINALIJA: Politiškai 
bejėgė tauta yra pasmerkta sek
liam kultūriniam gyvenimui, nes 
giliausi, būtiškiausieji visuome
ninės sąmonės klodai nuolat yra 
sekinami ar pasisavinami išori 
niųjėgų. Palaipsniui tauta prara
do savigarbą ir garbę.”

. (Elta)

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Tautinės dramaturgijos fe
stivalis “Kopgalio vasara” buvo 
surengtas Klaipėdoje. Savaitga- 
linias etnografinėje žvejo sody
boje Smiltynėje savo naujausius 
spektaklius rodė Kretingos rajo
no Dimitravo, Klaipėdos rajono 
Agluonėnų, Klaipėdos jūrų mu
ziejaus ir akvariumo klojimo tea
trai. Tauragės ir Kretingos liau
dies teatrai, Saviveiklinės dra
mos mėgėjai išvydo Vydūnp 
Žemaitės Vaižganto, L. Didžiu- 
lienės-Žmonos, G. Petkevičaitės 
Bitės, A. Fromo-Gužučio pje
ses. “Kipgalio vasaros” festivalį 
užbaigė Kauno energetikų namų 
eksperimentinio teatro suvai
dinta Vytautės Žilinskaitės “In- 
fantilija”, sukurta liaudies pasa
kų motyvais.

Smulkūs prekiniai sandėriai 
Lietuvoje nuo XIV š. pabaigos 
buvo apmokami vietinės kilmės 
monetomis. Ankstesnis atsiskai
tymas už prekes betgi sudarė 
galvosūkį, kurį dabar padėjo 
išspręsti Raseinių rajono Gėltu- 
vos senkapių teritorijoje rastos

sidabrinės vielos atkarpos. 
Kėdainių rajono Šilučių kapiny
no XIV š. kape aptiktas gabalas 
sidabrinės segės ir tokio pat me
talo sulankstytas lelijos formos 
kabutis. Padaryta išvada, kad šie 
brangiojo metalo gaminiai pakei
sdavo pinigus, kol nebuvo nuo
savų monetų. Atsiskaitoma tada 
būdavo pagal gaminio svorį. Pa
puošalų meistrai jį stengdavosi 
susieti su kurio nors piniginės si
stemos vieneto svoriu. įgudusi 
akis papuošalo vertę nustatyda
vo pagal jo dydį. Panašūs atsi
skaitymo metodai yra žinomi iš 
Lenkijos, Čekijos ir Švedijos pi
nigų istorijos.

Vilniaus universiteto “Ramu- 
vos” klubo kraštotyrininkai, va
dovaujami dėstytojo A. 
Judženčio, šią vasarą rinko 
medžiagą Onuškio apylinkės 
Dusmenų kolchoze. Rokiškio ra
jone. Didžiajam lietuvių kalbos 
žodynui buvo surinkta apie 700 
žodžių, 400 vietovardžių, 360 
tautosakos vienetų, paruošti 53 
etnografiniai aprašai.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East. 
Northporth, N. Y- 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarels 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose; 
86-01 114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Foreat 
P’way St), Woodhaven, N.Y.-11421. Sutelkia garbingas laidotuves 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tefralra, 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, Fkr, 
'33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HČME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden TSvem. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”: WICN-FM. 90.5 
VVorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM.' Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini- 
mai”, ketvirtadieniais nuo7 iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dlrekt, 234 Sunlit 
Dr., VVatchung, 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.

' - ■ Mg

LITHUANIAN COOKERY
ln 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 “Lithuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

Ketvirtosios Baltų laisvės lygos žymenio įteikimo šventės 
kalbėtojai. Iš k. žurnalistas advokatas William Pearl, Latvijos 
garbės konsulas Aivars Jarumanis, dr. Algirdas Statkevičius, 
Estijos garbės konsulas Jaak Treiman. Nuotr. L. Tumaitės

Katalikė Bažnyčios KrOnlkOS
(atkelta iš 1 psl.)

Jie gi yra ryškūs P. Griške
vičiaus “nacionalinės” politikos 
vaisiai. Ar skaitėte jo pranešimą 
LKP CK Plenume (Tiesa, kovo 
14)? Jei ne, paskaitykite. Ten 
atskleidžiama tikroji visuomenės 
gyvenimo intemacionalizavimo 
esmė.

Persitvarkymo priešai
Laikraščiuose taip pat kalba

ma ir apie persitvarkymo 
priešus. Televizijos komentato
rius Bovinas juos vadina “kon-

Baltų laisvės lygos vadovybė ir IV laisvės žymens šventės programos dalyviai. Sėdi šie 
lietuviai -J. Matulaitis, D. Mažeikienė ir A. Nelsienė, stovi — V. Šakalys, A. Mažeika 
ir dr. A. Stankevičius, kiti amerikiečiai, estai ir latviai. Nuotr. L. Tumaitės

servatoriais”, kiti — “biurokra
tais”, R. Vanagas Literatūroj ir 
mene juos pavadina apibendrin
tai “Fedka”. Kaip matome ne 
“fedkos” svarbiausia kliūtis, tai 
konkretūs aukšti pareigūnai ir 
įstaigos.

Bet aš jau nukrypau nuo te
mos. Norėjau tik paprasčiausiai 
informuo ti, o įsileidau į nepa
geidautinus samprotavimus. 
Dar užpyks mūsų viešpačiai.

Mano padangėje jau irgi pava
sarėja. Pučia pietų vėjas, šian
dien, prasidėjo atlydys, matyt, 
reiškiantis pavasario pradžią. 
Tiesa, visas kovas buvo gražus, 
saulėtas, be vėjo. Dienomis sau
lutė, kuri čia labai kaitri, jau ėmė 
nors ir nežymiai, tik atokaitose, 
tirpinti sniegą. Suskambėjo 
zylės giesmelė. Ką atneš šis pa
vasaris? Kol kas nieko nesitikiu.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMIĮ VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

asolino 

MEMORIALS
66 - S6S0 ST. MIDDLE VILIAGE. ŲIT.ENS. X Y. 

I’HONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA -
- GAUSI PARODU SALE

.KVECAS
JONAS 

9 33 + l 97 6

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

Maloniu laukimas mum 
svetimas

Kaip rodo prokuratūrų atsaky
mai, nėra ko ir tikėtis. Bet... ką 
čia ir kalbėti. Pagaliau, gyvena
me ne tam, kad ko nors 
tikėtumėmės. Malonių laukimas 
mums yra svetimas.

Dėl to ir einame tokiais 
erškėčiuotais keliais. Sunku, bet 
gera, kai žinai, kad gyveni teisin
gai. Tada visuomet širdyje ir sie
loje pavasaris”.
1987.03.29

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

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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



Kaip kantri bus Maskva?
Ryšium su paskutiniaisiais 

įvykiais Baltijos respublikose 
NYT nepagailėjo savo skilčių 
jiems aprašyti. Spalio 25 laidoje 
laikraščio korespondentas Philip 
Taubman savo straipsniu užpila 
kiek šalto vandens ant Baltijos 
respublikose vykstančių persit
varkymo reiškinių euforijos. Vi
sose trijose pavergtose respu
blikose išaugo viltis, kad ta pati 
Komunistų partija, kuri atkakliai 
tas sritis rusino, dabar gali joms 
suteikti nepriklausomybę. Bet 
netrūksta ir jausmo, kad harmo
nija tarp partijos ir nepriklauso
mybės grupių yra tik išviršinė 
priedanga, ir kad neišvengiamai 
įvyks susidūrimas ir viltys į ne
priklausomybę bus sutriuškin
tos.

Neaišku kodėl politiuras leido 
partijai žygiuoti kartu su 
grupėmis, nes tai Kremliaus 
įtaką Baltijos respublikose gali 
tik susilpninti.

Klausimas yra rimtas, nes 
Sov. S-gą sudaro daug etninių 
grupių, kurios buvo prievarta 
pajungtos Maskvos kontrolei. 
Anksčiau murmesys dėl neprik
lausomybės būdavo sutriuškina
mas, nes, leidus vienai grupei, 
ir kitos bus skatinamos jos siekti. 
Net ir carų laikais Maskva turėjo 
var^b nelik Raitijos srity, bet ir 
trijose Kaukazo respublikose — 
Gruzijoje, Armėnijoje ir Azer
baidžane.

Bet nelauktai prieš visas tradi
cijas harmonija tarp partijos ir 
Baltijos respublikų nepriklauso
mybės sąjūdžių tebeviešpatauja. 
Tačiau nepaisant šito nujaučia
ma, kad šiom dviem pajėgom yra 
lemta susikirsti ir galbūt žiauriai. 
Tai tikriausiai lemtų vos užsime
zgusių sąjūdžių pralaimėjimą.

Šiaip ar taip nepriklauso
mybės sąjūdžiai tarnauja Sov. S- 
gos sistemos lankstumui pavai
zduoti ir sukelti viltį tiems, kurie

remia Gorbačiovo politines re
formas.

Partija neapsiskaičiavo ir 
neįvertino iš visuomenės pagrin
dų kylančių sąjūdžių ir jų su
gebėjimo beveik per naktį suor
ganizuoti ir vadovauti didelės 
apimties politinėms organizaci
joms.

Galimumas susidurti buvo aiš
kiai jaučiamas įvykusiame Lietu
vos grupės kongrese Vilniuje.

Kai delegatas po delegato 
išėjo kalbėti ir smerkti 48 oku
pacijos metus, tūkstančiai žmo
nių aikštėje pritardami kiekvie
nam puolimui pašoko ant kojų. 
Atrodė, kad komunistų partija 
atsidūrė teisme ir kad jos nusi
kaltimai nėra abejojami.

Kalbėdamas apie sovietų 
aneksiją 1940 m. atstovas, istori
kas Jurgis Oksas kongresui pa
reiškė: “Tiesa yra aiški. Tai buvo 
mūsų krašto okupacija”! Su vos 
slepiama aliuzija kitas atstovas, 
filmų direktorius Arūnas 
Zebriūnas pareiškė: ‘ Jokia ideo
logija, nežiūrint kaip šventa ji 
būtų jos išpažinėjams, neturi 
teisės mūsų tautinės sąmonės 
sunaikinti”.

Respublikos naujai paskirtas 
partijos vadas Algirdas Brazau

skas pareiškė savo pritarimą^ bet 
ragino būti kantriais ir pasku
tinėmis minutėmis atstovus nu
ginklavo, skatindamas juos susi
laikyti nuo mažai užmaskuoto 
pilnos nepriklausomybės reika
lavimo.

Bet daug ne taip karštų rezo
liucijų, kurios buvo priimtos, 
atrodė siekia už labiausiai tole
rantiškos partijos ir net paties 
Gorbačiovo, kuris pirmas iškėlė 
didesnės demokratijos reikalin
gumą Sov. S-goje, pritarimo 
ribų.

Iš tikrųjų vietiniai partijos va
dai, kai Brazauskas gali būti pri
versti rinktis tarp ištikimybės

Dažnai spaudoje, diskutuoda
mi lietuviškas problemas simpo
ziumuose ir įvairių organizacijų 
pokalbiuose linksniuojame lietu
viškojo jaunimo vardą, svarsto
me jo problemas, rūplinamės, 
kad jis jungtųsi į lietuviškąją 
veiklą. Tačiau tai liečiame PLJ 
Sąjungą, ar kitas jaunimo organi
zacijas. Gi apie lietuvius sporti
ninkus, jų veiklą, plačiau neban
doma kalbėti. Tik spaudoje spor
to skyriuose randame kuklių 
užuominų apie atskirų sporto 
šakų rungtynes.

O vistik išeivijoje, laisvajame 
pasaulyje, pasirodo, turime labai 
stiprią ir Sporto sąjungą įvairiuo
se kraštuose ir daug sportuoja
nčio jaunimo. Tad vistik ir apie 
mūsų sportininkus pravartu 
dažniau ir plačiau šnektelėti.

Štai, šiais metais praėjus di
diesiems Lietuvių Bendruo
menės ruoštiems renginiams— 
Pasaulio lietuvių kultūros kon
gresui, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimui ir Aštuntajai 

savo kraštui ar Maskvai, nors iki 
šiol partija ir sąjūdžiai sugebėjo 
dirbti kartu. Partija pirmą kartą 
pajutusi nepriklausomų politi
nių jėgų spaudimą, sutiko leisti 
anksčiau neįsivaizduojamo laip
snio laisvas kalbas ir susirinki
mus.

Bet po draugiškumo ir ragini
mų į ūkinę, politinę ir kultūrinę 
autonomiją skraiste partija ir 
sąjūdžiai turi nesuderinamas 
programas. Sąjūdžiai galutinėje 
analizėje siekia nepriklauso
mybės, bet ir vietinėms parti
joms ir Maskvai nepriklauso
mybė yra nepriimtina.

-o-
P. S. Maskva jau pasisakė, kad 

apie nepriklausomybę negali 
būti ir kalbos. Jos negaus Baltijos 
valstybės, negaus ir kitų didelių 
laisvių. Bet vis dėl to daug kas 
gauta.

Tad nereikia sustoti ir nuleisti 
rankų. Reikia budėti, kantriai 
laukti ir nuolat spausti į tą patį 
tikslą. Tikslas lieka tas pats — 
nepriklausoma Lietuva.

Todėl turime remti Sąjūdį 
Lietuvoje, kiek jis siekia 
Lietuvos laisvės, turime remti 
Laisvės lygos žygius. Turime dar 
uoliau dirbti Lietuvos išlais
vinimui. Lietuva juk gyva! Tai 
parodė praeitos savaitės įvykiai, 
pasaulio spaudos atsiliepimai. 
Su apdairą ir didesniu uolumu 
tęskime Lietuvos išlaisvinimo 
žygį!

APIE LIETUVIUS SPORTININKUS
Tautinių šokių šventei, Kanado
je, dėmesys krypsta dar vieno 
didžiojo renginio kryptimi, 
būtent Trečiųjų Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių, įvykstančių 
šių metų gruodžio mėn. 25-31 
d.d. Australijoje, Adelaidės mie
ste.

Šios Žaidynės vyksta Australi
jos Lietuvių Dienų metu. Sporto 
•žaidynės susilaukia ypatingo 
dėmesio kaip didysis renginys, 
nes jame iš laisvojo pasaulio 
suskris įvairių šakų sportininkų 
apie vieną tūkstantį.

Na, dar prie to prisideda ir iš 
okup. Lietuvos atvykstanti gar
siojo Žalgirio krepšinio jaunių 
komanda ir dar keletas pavienių, 
kitų šakų sportininkų. Taigi Au
stralijoje vykstančios Sporto žai
dynės ir įgauna pilną Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių vardą.

Tad kas gi rūpinsis tuo 
didžiuoju sportiniu renginiu?

Australijoje yra sudarytas ir 
jau antri metai intensyviai dirba 
Sporto žaidynių organizacinis 
komitetas, kuriam vadovauja 
Jurgis Jonavičius ir talkina P. 
Andrikaitis, S. Umevičius, R. 
Pocius, R. Sidabras, A. Skiparis 
ir E. Taparauskas. Pagelbinį ko
mitetą sudaro 20 asmenų, jų pa
reiga pasirūpinti sportininkų su
tikimu, apgyvendinimu, tran- 
sportacija, maistu, bilietų plati
nimu ir 1.1. Tuo tarpu Organiza
cinis komitetas neša pilną atsa
komybę už šventės programą, 
salių, aikščių parūpinimą (jau 
parūpinta) ir už šventės sėkmę.

Jonas Adomėnas (d.), Lietuvos vyčių Vidurio Atlanto 
apskrities pirmininkas, dėkoja F. Schmidt, N.Y. valstijos as- 
semblimenui, už pasiūlymą rezoliucijos, kuri buvo priimta 
abiejų rūmų ir paties gubernatoriaus pasirašyta, kad vasario 
16-toji yra Lietuvos nepriklausomybės diena. Nuotr. J. Svvedish

Be abejo į tokią šventę skren
da ir iš kitų kraštų sportininkų. 
Vien iš Šiaurės Amerikos Sporto 
žaidynėse dalyvaus 9 klubų 13 
įvairių sporto šakų komandų su 
200 sportininkų. Australijos 
sportininkų susidaro apie 350. 
Na, prie tų prisidės ir kitų kraštų 
sportininkų.

Iš Šiaurės Amerikos sportinin
kų išvyka rūpinasi taip pat suda
rytas komitetas: pirmininkas 
Valdas Adamkus, R. Dirvoms, 
dr. Petras Kisielius, Vyt. Gry
bauskas ir Kanados atstovas Pra
nas Bemeckas.

Tokiam dideliam renginiui, 
be abejo, ir vėl reikės nemaža 
lėšų. Ach, pinigų, pinigų, pini
gų! — pagalvosime. Bet su dide
liu dėkingumu tenka vertinti lie
tuviškąją išeiviją, kuri didžiųjų 
renginių proga parodo didelį so
lidarumą, lietuviškų reikalų su
pratimą ir dosnumą. Tad ir Spor
to žaidynėm, be abejo, reikės šių 
nuoširdžių rėmėjų talkos. 
Lėšoms telkti komitetui vado
vauja uolus visuomenininkas, 
aktyvus bendruomenininkas, 
ryžto žmogus dr. Petras Kisie
lius su talkininkų būriu. Jau ko
mitetas yra išsiuntęs 6000 su vi
ršum laiškų ir prašo aukos. Atsi
minkime jų šauksmą ir atsiliep
kime su auka.

Šalia jau minėtų Išvykos ir Or
ganizacinio komitetų yra sudary
tas Išvykos globos komitetas, į 
kurį įeina Stasys Lozoraitis — 
Lietuvos atstovas JAV ir Vatika

ne, vysk. Paulius Baltakis, Stasys 
Baras — Lietuvių fondo tarybos 
pirmininkas, dr. Vytautas Bie
liauskas— PLB valdybos pirmi
ninkas, dr. Kazys Bobelis — 
VLIKo pirmininkas, Grožvydas 
Lazauskas — ALt-o pirminin
kas, Marija Rudienė — BALFo 
pirmininkė, Vytautas Volertas 
— JAV LB KV pirmininkas.

Kaip matome, Sportinių žai
dynių rūpesčiais gyvena mūsų 
veiksnių ir organizacijų pirmi
ninkai, aukštas dvasiškis ir t..t.

Truputį statistikos. Iš Šiaurės 
Amerikos vyksta, kaip minėjau, 
9 klubai: New Yorko LAK— 
45 sportininkai, Clevelando Žai
bas — 30, Detroito Kovas — 25, 
Chicagos Neris — 30, Los Ange
les Banga — 25, Bostono Gran
dis — 20, Toronto Vytis — 18, 
Chicagos Lituanika — 10 ir Wa- 
shingtono Vėjas — 3 žaidėjai.

Vyksta vyrų, moterų ir jaunių 
krepšinio, tinklinio komandos, 
lauko teniso, šachmatų, golfo, 
biliardo žaidėjai. Žodžiu šiose 
Sporto žaidynėse bus atstovauja
ma įvairiom sporto šakom.

Pati šventė plačios apimties, 
su plačia programa. Svarbu, kad 
suvažiavę sportininkai parodytų 
drausmingumą, gražų elgesį, 
būtų aktyvūs ir siektų pelnytų 
laurų. Nuo to dalinai priklausys 
ir pati šventės sėkmė. Tad spor
tuojančiam jaunimui ir vyre
sniems ir linkėtina sėkmės ir 
gero vėjo kengūrų žemėn. O ten 
žada australiečiai lietuviai užtik
rinti visiems svetingą viešnagę.

Jurgis Janušaitis

— Montrealyje anksčiau gy
venusios Marijos N. P. seserys 
Palmira ir Teresina rugsėjo 
mėnesį paskirtos išsikelti į To
rontą. J Montrealį atvyksta sese
rys Paulė ir Janina, kurios čia 
dirbo ir anksčiau.

— Dr. Mindaugas Vygantas 
su ypatingai stambia auka ir dr. 
Jonas Valaitis, dr. Ferdinandas 
Kaunas, dr. Vacys Šaulys ir dr. 
Kazys Ambrozaitis prisirašė kai
po Lietuvių medicinos muzie
jaus (LMM) nariai LMM atida
ryme Jaunimo Centre Chicago- 
je. LMM yra dalis Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro (LTSC), 
LTSC tikslas yra išsaugoti lietu
vių kultūrines vertybes, LMM 
direktorė dr. Milda Budrienė, 
LTSC telefonas (312) 434-4545.

Iš kelionės tik asilas 
ftegrjžta arkliu
U APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS KIPRE
MANHATTAN COLLEGE FMP RC

Mačetę nesunku iš toli matyti. 
Minaretai stiebiasi virš neaukštų 
namų stogų. Radęs mečetę, ban
dau užeiti, bet mečetė užrakinta 
su didele spyna vartuose. Mu
sulmonui kipriečiui nėra vietos 
tarp krikščionių kipriečių. 
Turbūt tas pat galioja krikščio
nims kipriečiams anapus “žalio
sios sienos”.

Graikai Ir turkai geria 
toklę pat kavę

Nūdienis Limasolis, būdamas 
Kipro didmiesčiu, uostu, vyno 
sandėliu, turi ir daug atgaivos 
namų — “kavinių”. Geriausias 
gėrimas yra kava. Ji tiršta, juoda, 
su daug padugnių. Geriama iš 
mažų puodukų su daug cukraus. 
Graikai ją “graikiška”, o turkai 
“turkiška” vadina. Norint bent 
šiek tiek kavos skonį pajusti, rei
kia paprašyti kavos “su mažai” 
cukraus.

Tikrovėje ši kava yra turkų ka
vinės pomėgis- Užsisakydamas 

graikiškos kavos puoduką, pri
menu patarnautojui turkiškąjį 
“az šekerli” (mažai cukraus). Vai
kinas mane gerai supranta. Gau
nu kavos az šekerli.

Šiandien nerandu Apaštalo 
pėdsakų

Už Limasolio į vakarus, irgi 
palei pajūrį, yra kita senovės ka
ralystė: Kurionas (Kourion arba 
Curium), Graikai-kipriečiai ją 
vadina Kourion vardu. Romėnai 
kadaise pakeitė vardą į Kurium. 
Važiuojame jo linkui.

Gidė iškilmingai paprašo mus 
įsidėmėti dvi datas: 365 m. lie
pos 21-ąją ir XII a. prieš Kristų. 
Pirmoji data svarbi, nes tą dieną 
žemės drebėjimas visiškai sunai
kino Kurioną, svarbų Kipro mie
stą, o antroji primena lemtingą 
šimtmetį salos istorijoje su masi
niu imigrantų antplūdžiu iš 
Egėjo jūros salų, padariusi Kiprą 
graikišku.

Vieškelis, lyg asfalto strėlė, 

karta milžinišką Fasūri (Phas- 
souri) plantaciją. Siauras. Šonus 
saugo eukaliptai. Kadaise čia 
būta pajūrio pelkių su uodais, o 
dabar yra citrusų miškas su vy
nuogynų properšomis. Gidė atk
reipia dėmesį į granatmedžius. 
Jie sodinami pakelėse, nes jų 
vaisius granatas — išvaizda pa
našus į obuolį — esąs ir gardus 
ir stebuklingas.

Kipriečiai brangina gausią šei
mą ir senus vestuvių papročius. 
Vestuvių vakarą sutraškoma gra
natmedžio vaisius prie jauna
vedžių miegamojo durų. Kadan
gi granatas turi daug sėklų, tiki
masi, kad sutraiškymas padės 
jauniesiems turėti daug vaikų.

Kurionas. Apolono šventovė su vieniša archeologų palapinę.
Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

Važiuoti per Fasūrį plantaciją 
malonu. Eukaliptai, rymodami 
vieškelio šonuose, lyg skėčiu 
dengia vieškelį nuo saulės. Ati
darius langą, jauti gaivų orą.

Komandarija (Commandaria) 
vynas

Parvažiavus plantaciją, vieš
kelis pradeda vingiuotis. Ato
kiau nuo vieškelio — trejeto ki
lometrų atstume, matosi Kolosi 
(Kolossi) bokštas — tvirtovė. 
Gidė pastebi, kad Kolosi tvir
tovė yra 23 m. aukščio. Tai 
kryžiuočių — Sv. Jono riterių 
(arba Jeruzalės) būklas Kipro sa
loje.

Saladinas išvietino 

kryžiuočius iš Šv. Žemės. Jų or
dinai ieškojo užuovėjos vi
duržemio jūros salose. 1210 m. 
Šv. Jono riteriai pasistatė sau 
centrą, gavę iš luziniečių 40 
aplinkinių kaimų. Pradžioje jie 
užsiėmė vynuogynais ir cukrinių 
runkelių auginimu.

Commandaria — Komen- 
datūros vynas buvo gaminamas 
iš vynuogių, kurios auga apie 
Kolosi tvirtovę. Vynas raudonas 
ir tirštas. Malonus gerti. Panašus 
į porto vyną, tik kur kas salde
snis. Kipriečiai jį geria “ant 
trečiosios” — po valgio.

Kipro salos “pompėja”
— Kurionas

Kuriono griuvėsiai nuo vieš
kelio nesimato. Mat miešto būta 
ant pajūrio iškyšulio skardžių ir 
aukštumos. Užvažiavus į aukštu
mą, pamatai archeologų atkastas 
miesto dalis. Išlipus, mūsų 
dėmesį patraukia ne griuvėsiai, 
bet šiuolaikinis Ikaras — du ika
rai — sparnuoti drąsuoliai be 
sklandytuvų. Pajūrio aukštuma 
ir popiečio vėjas nuo jūros suda
ro sąlygas sportininkams pasiga
lynėti ir pasimėgauti oro 
srovėse.

“Tai anglų karininkai iš Epi- 
skopi bazės”, paaiškina gidė. 
Sparnai spalvuoti, judesiai pri
mena baletą, — abu sutartinai 
ieško paslaugių oro srovių, 
verždamiesi į jūrą. Smagu 

stebėti jų vienišumą, drąsą ir pa
valdumą oro srovėms. Skraido 
meistriškai.

Ikaras drobės sparnų ne
turėjo. Jo sparnai bijojo saulės, 
nes buvo padaryti iš vaško.

Tę dienę atėjo pasaulio 
galas

Kuriono lankymą gidė prade- 
d ^pasakojimu apie lemtingą 
žemės drebėjimą. Stovime prieš 
vitriną su piešiniu. “Jie buvo 
miegamajame kambaryje. Moti
na, jaunutė vos 19 metų moteris, 
dar tebelaiko prie savo krūtinės 
pusantrų metukų kūdikį. Kūdi
kis, su dygstančiais dantukais, 
griebiasi už motinos alkūnės. 
Ant jų guli vyriškis, maždaug 28 
m. amžiaus, — atrodo, šeimos 
tėvas, — ir bando apsaugoti mo
tiną ir kūdikį nuo milžiniškų kal
kakmenio luitų....Tai įvyko tą 
dieną, kada pasaulis baigėsi Ku- 
rione .

Kurionas yra atkastas tik iš da
lies: teatras, keletas vilų, pago
nių ir krikščionių šventovės. 
Daugumas miesto pastatų 
tebėra po šimtmečių antklode.

365 m. liepos 21-oji diena
Moteris, kurios kaklą nutarto 

kalkakmenio luitas, turi kaulinį 
segtuką plaukams. Ant vyro pirš
to yra žiedas su “chi-ro” — 
dviem pirmosioms raidėms iš 
graikiško “Christos" (Kristus).

(Bus daugiau)



“Svajonių aidų” dainininkė Virginija Bruožytė dainuoja 
Kultūros Židinio scenoje. Nuotr. V. Maželio

Iš “Svajonių aidų” koncerto, kuris buvo spalio 9 Kultūros 
Židinyje, dainuoja Virginija Bruožytė ir Arūnas Bruožis. 
Nuotr. V. Maželio

POEZIJA “ŽIEMOS VALTYJE

DAR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES REIKALU

ALĖ RŪTA

Tik 27-nerių metų poetas Ju
lius Keleras, baigęs Vilniuje Fi
lologijos mokslus, dirbąs Lietu
vos kino studijoje “Dokumenti
kos” redaktoriumi, išleido šie
met pirmąją poezijos knygelę; 
nedidelio formato, bet talpina
nčią apie Šimtą eilėraščių, roda
nčių jo kūrybinį išradingumą.

Trys skyriai — “Maro ba
ladės”, “Žiemos slenkstis” ir 
‘ Lietus naktį”; ypač pirmame 
skriuje eilėraščiai dažnai turi 
istorinį pagrindą: baudžiavos lai
kus, maro metų Lietuvoj siaubą, 
sukilimų, knygnešių, poetų Vie
nažindžio, Maironio apdainuo
tus laikus...

“bėk žodi tiesiai per avižų 
Lietuvą

iki Maironio silueto knygoje 
su atvertais tėvynės vaizdais 

su nelengvu dilgėlėm apipintu 
kryžiumi

kuri reikės kažkam užnešti 
į Šatriją ar net aukščiau 
į sielą.

o kai pasieksi viršūnę
ant Gandralizdžio kalno 

pasakyk
garsiai garsiai kad girdėtų 

net tie
kurie užsiklojo žemele prieš 

baudžiavą
Gyvenimas

(35 p.)

Julius Keleras rašo modemiš
kai: daugumoj ne klasikine for
ma, ne ketureiliais, nesilaiko 
kalbos ženklų, rimų beveik nėra, 
tačiau jaučiamas eilių bangavi
mas, savotiškas ritmas. Yra 
eilėraščių panašių į balades, lyg 
į senovines raudas; tie gana 

vaizdūs ir lyriški:

“danguje šią naktį 
šienpioviai su šeimomis 
jų pievas užliejo vanduo 
užtekėjus baltajam mėnuliui 

tik tu nebijok
dabar jie mėnulyje geria 

arbatą ir šypsosi.—
(20 p.)

“gaila jūsų baudžiavos 
žmoneliai

atlikot lažą per tokį lietų o 
neturit

nei kruopų nei samčių nei 
puodų

nei stogo viršum širdies".
(23 p.)

“saule saulele
tai tu pagirdai ežerus 
paukščiams sparnus tai tu 

išskleidi...
-o-

vis tu raudonas akmenėli o 
kur mes

ir būtume kuo be tavęs...— 
(22 p.)

Vietomis juntama poeto Mar
celijaus Martynaičio įtaka; pvz., 
eilėrašty “Vėjas per karą” — (28

“mažytė moteris vyšnioje 
sunerimsta: ji mato 

kaip piktliežuvis vėjas per 
pirmąjį pasaulio

karą laksto po Lietuvą 
padeginėdamas trobas 

apsisiautęs civiliais išdavystės
drabužiais."

Keli ar keliolika savitų 
eilėraščių, įdomių naujoms te
momis, rodo poeto Juliaus Kele
ro neabejotiną talentą; yra vilties 
sulaukti netrukus ir antros jo 
knygos, gal dar brandesnės.

Julius Keleras taip pat siekia 
aukštesnio išsimokslinimo laips
nio kaip literatūrologas; jau aa-

1988 m. liepos 3 d. Hamilto
ne, Kanadoje, vykusi VlII-ji Lai
svojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventė šokėjų ir žiūrovų 
gausumu bei lietuvių išeivijos jai 
teiktu dėmesiu buvo viena iš 
didžiųjų mūsų tautiškumo ir lie
tuviškojo solidarumo manifesta
cijų.

Užjūrio lietuvių tautinių šo
kių grupių gausus dalyvavimas 
liudijo mūsų buvimą lygiais tos 
pačios tautos vaikais. Tiek meni
niu tiek organizaciniu požiūriu 
šį šventė buvo viena iš sėkmin
giausių. Didelė padėka tenka 
šventės meno vadovams (Ritai ir 
Juozui Karasiejams, Genovaitei 
Breichmanienei, Liudui Sagiui) 
ir dr. Vaidoto Kvedaro vadovau
tam Rengimo komitetui, gerai 
atlikusiems daug asmeniško pa
siaukojimo reikalavusius šventės 
ruošos uždavinius.

Šventės metu būta ir tamsaus 
šešėlio, sudrumstusio pakilią 
nuotaiką ir ne vienam sukėlusio 
nerimą dėl lietuvių gero vardo

ANTIES” KONCERTAS ROMOJE
Roma. Sporto parke įvyko lie

tuvių rock muzikos ansamblio 
“Antis” koncertas. Koncerte da
lyvavo keli šimtai žiūrovų, tarp 
jų ir Romos lietuvių grupė.

Ansamblio dalyviai į sceną 
išėjo su Lietuvos trispalve vėlia
va; atlikėjams pradedant pirmą 
kūrinį, vėliavą paėmė vienas jau
nuolis iš žiūrovų tarpo ir laikė ją 
iškėlęs per visą koncertą.

Italų spauda, rašydama apie 
“Anties” ansamblio koncertų, 
atkreipia dėmesį į rugsėjo 4 d. 
įvykusią ansamblio narių spau
dos konferenciją. Konferencijoje: 

PHILADELPHIA, PA 
įdomi popietė

Šių metų spalio 2 dienos sek
madienį Lietuvių Moterų Fede
racijos Philadelphijos Klubas Šv. 
Andriejaus parapijos salėje su
rengė kultūrinę popietę visuo- _ rios, plakatų su šūkiais bei reika- 
menei. Dr. Jonas Stiklorius darė lavimais gausybė, himno giedo- 
pranešimą apie savo įspūdžius iš jimas, 
Pasaulio Baltų Santalkos konfe
rencijos rugsėjo 9-10 Londone.

Santalka, kurią sudaro estų, 
latvių ir lietuvių vadovaujančios 
politinės organizacijos (iš lietu
vių pusės VLIK’as), yra pagrįsta 
mintimi, kad trys Pabaltijos tau
tos, kurių likimas artimai rišasi 
— jos visos trys iškovojo neprik
lausomybę 1918 metais ir jos ne
teko 1940 metais — gali savo rei
kalus ginti ir protestuoti prieš so
vietinę okupaciją daug geriau ir 
efektingiau, jeigtu jos visos kalba 
ne trimis, bet vienu, jungtiniu 
balsu. Konferencija, kurios daly
viai įdėmiai ir rūpestingai seka 
greitai besikeičiančius įvykius 
pavergtose tėvynėse, svarstė 
būdus kaip padėti saviesiems 
tautiečiams ir taip pat diskutavo 
strategiją, kuri resikalinga efek
tyviau įsijungti į kovą už visų tri
jų tautų nepriklausomybę.

Po pranešimo buvo rodoma 
Juozo Bružo susukta vaizda
juostė iš liepos 9-tos dienos de
monstracijos Vilniaus Vingio 
parke. Klubo pirmininkė Snie
guolė Jurskytė trumpai supažin
dino kas vaizdajuostėje rodoma, 
kokiu tikslu buvo tas susibūri
mas rengiamas, kas jo iniciato
riai, kas buvo kalbėtojais. Taip 
pat ji pateikė Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio (LPS) ir Lietuvos 
Laisvės Lygos (LLL) charakteri
stiką.

Su dideliu rimtumu ir susijau- 

bar jis spausdina periodikoje kri
tikos ir įvairiom literatūrinėm 
problemom besirūpinančius 
straipsnius.

Julius Keleras, ŽIEMOS 
VALTYS, eilėraščiai, “Vagos’ 
leidykla Vilniuje. 1988 m.

pažeidimo. Svetingame Mc 
Master universiteto bendrabu
tyje vykęs keliolikos jaunuolių 
triukšmavimas ir jį sekė vandali
zmo veiksmai priskirtini nepa
teisinamam, smerktinam ir vi
siems lietuviams gėdą dara
nčiam elgesiui.

Šokių šventės atsakingieji 
rengėjai — JAV ir Kanados LB 
kraštų valdybos — su dėkingu
mu priima spaudoje tilpusius pa
sisakymus jaunimo netinkamo 
elgesio klausimu. Jaunimo van
dalizmas šiais laikais yra tautiš
kumo ribų nepaisanti blogybė ir 
prieš jį visomis priemonėmis 
privalome kovoti. Mūsų visuo
menei esame taip pat dėkingi už 
supratimą, kad triukšmadariai 
vandalai sudarė labai nežymią 
šventėje dalyvaujančių 2,200 
šokėjų mažumą. Jaunimo daugu
mos elgesys buvo be priekaišto 
ir šiuo jaunimu vertai didžiuo
jamės. Jis išlaikys mūsų tautos 
gyvybę ir perduos ateities kar
toms.

“Anties” ansamblio vadovas Al
girdas Kaušpėdas. Persitvarky
mo sąjūdžio narys, italams žur
nalistams trumpai nušvietė da- 
dabartinę Lietuvos padėtį, pa
brėždamas, kad jų grupė su 
savo kūriniais įsijungia į Lietu
voje plačiu mastu vykstantį tau
tinį sąjūdį, susijusį su viešumo 
ir persitvarkymo politika.

Italų publika “Anties” pasiro
dymą priėmė su dideliu entuzia
zmu. J koncertą susirinkęs jauni
mas, net ir nesuprasdamas atlie
kamų dainų žodžių, ritmingai ir 
karštai įsijungė į lietuvių ansam
blio atliekamas melodijas.

dinimu, publika sekė vaizda
juostėje savo tėvynainių pakilią 
nuotaiką bei nuoširdų laisvės 
troškimo ir atgimimo pasisaky
mą. Uždegančios kalbos, neprik
lausomos Lietuvos vėliavų ma-

reikšmingos dainos ir 
skandavimas, sukėlė nepamirš
tamą, tiesiog neįtikinamą įspūdį. 
Kai Vingio parke pakilo himno 
garsai, publika salėje spontaniš
kai sustojo ir ne vienas braukė

Popietė praėjo su gražiu pasi
sekimu, o susirinkusieji pamažu 
skirstėsi dalindamiesi naujais 
jausmais ir nuotaikomis. J. St.

Literatūros mylėtojui brangi 
bus Vinco Natkevičiaus Vytauto 
Mačernio poezijos analizė. Dr. 
Milda Budrienė tęsia savo studi-

Jaučiame visuomeninę parei
gą pateikti faktus apie McMaster 
universitete vykusį vandalizmą. 
Anksčiau to negalėjome, nes su 
McMaster universitetu nebuvo 
baigti pasitarimai dėl žalos. Ga
lutinu apskaičiavimu žalos pada
ryta už $2,638.95 Kanados valiu
ta (apie $2200.00 JAV dolerio 
kursu). Du jaunuoliai policijos 
buvo suimti, juos apkaltinant po
kštavimu (mischief). Teisme jau
nuoliai prisipažino kaltais. Bylą 
spręsdamas, Kanados teisėjas 
apkaltintiems pritaikė “McGill 
rule”, kuri nusikaltimui nesutei
kia teisminio pastovumo (crimi- 
nal record).

1988 m. rugsėjo 24 d. Toronte 
įvykusiame Kanados ir JAV-ių 
LB Kraštų valdybų atstovų pasi
tarime buvo svarstoma sankcijų 
pritaikymas neklaužadoms. Tei
smo rastiem kaltais jaunoliams 
nutarta atimti teisę ateityje būti 
tautinių šokių švenčių dalyviais. 
Remiantis turimais kambarių 
žalos dokumentais, bet neturint 
žalą tiesioginiai dariusių asmenų 
pavardžių, išskyrus du teismo 
nubaustuosius, nutarta kreiptis į 
specifinių tautinių šokių grupių 
vadovus, juos įpareigojant nek
laužadas surasti, nubausti, ir 
apie tai painformuoti šventės 
Rengimo komitetą. Siūlymą

A i d ų N r. 3
Šią vasarą išėjęs Aidų Nr. 3 

skaitytojui bus įdomus ne vienu 
atžvilgiu. Čia jis ras kard. Vin
cento Sladkevičiaus kalbą lietu
viams, išsamų kultūros kongre
so, PLB seimo ir šokių šventės 
aprašymą su atitinkamomis išva
domis bei pastabomis (L. An- 
driekus). Taip pat šioje Aidų lai
doje paskelbta ir dr. Kęstučio 
Girniaus kongrese skaityta pa
skaita “įsipareigojimas tiesai”.

Be to, kiekvienam lietuviui 
turėtų būti žinotinas prof. Algi
manto Kajecko straipsnis “Istori
niai ir vėliausieji archeologiniai 
atradimai Vilniaus katedroje”. Ši 
studija parodo kokie mūsų tautos 
praeities lobiai slypi po Vilniaus 
katedra. Gaila, kad tie moksli
niai kasinėjimų rezultatai men
kai teskelbiami išeivijos perio
dinėje spaudoje. Aiduose prie 
šio straipsnio yra ir 5 iliustraci
jos, vaizduojančios kelis kate
dros statybos sluoksnius. 

spaudoje paskelbti nusikaltėlių 
pavardes negalime pątenkinti, 
nes varžo Kanados teisėjo spren
dimo pobūdis, įrodymų stoka, ir 
įstatymai, neleidžią skelbti ne
pilnamečių jaunuolių pavardžių. 
Tikime, kad per tautinių šokių 
grupių vadovus vykdomas jau
nuolių drausminimas bus efekty
vi priemonė.

Apgailestaudami už keliolikos 
jaunuolių neleistinus veiksmus, 
norime visuomenei pastebėti, 
kad vandalizmo problema keliais 
atvejais detaliai buvo svarstyta 
Rengimo komiteto posėdžių 
metu. Kiekvienas šokių šventėje 
dalyvaująs jaunuolis pasirašė ad
vokato paruoštą pareiškimą, ku
riuo jis prisiėmė atsakomybę, jei 
padarytų nuostolių. Už 18 metų 
neturinčius jaunuolius privalėjo 
pasirašyti jų tėvai. Vandalizmo 
klausimas buvo liestas ir su tau
tinių šokių grupių vadovais. 
Rengiamo Komitetas kreipės.! į 
universiteto vadovybę prašyda
mas sustiprinti patalpų saugu
mą, pakviečiant Hamiltono mie
sto policiją. Tai padaryti univer
siteto vadovybė atsisakė. Ateity
je teks imtis papildomų priemo
nių vandalizmo veiksmams 
užkirsti.

JAV-ių ir Kanados LB 
Kraštų valdybos 

1988 m. spalio 19 d.

ją apie lietuvius gydytojus Ame
rikoje XX šimtmetyje. Visa tai 
praturtina Kazio Bradūno naujų 
eilėraščių ciklas (4 p.) ir Latvių 
poeto Gunars Salinš poeziją 
gražiai išversta į lietuvių kalbą 
(A. L.).

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
St. Goštautas rašo apie per mažai 
vertinamą literatūros šaką — 
vertimus kaip į kūrybą; ,A. 
Dundzila pamini Baltimprės lie
tuvių bibliotekos 80 m. veikimo 
sukaktį; Adolfas Markelis (nese
niai miręs) iškelia dail. Magdale
nos Stankūnienės meną; Taip 
pat recenzuojamos 3 knygos: 
Juozo Keliuočio atsiminimai 
“Dangus nusidažo raudonai” 
(Algirdas Gustatis), Australijos 
metraštis apie Lietuvą (J. Liepi
nis) ir Česlovo Milošo The Col- 
lected Poems (J. Žemkalnis).

Sis Aidų numeris turi 80 dide
lio formato puslapių. Iliustruo
tas daugiausia kultūros kongre
so, PLB seimo ir šokių šventės 
nuotraukomis.

Aidų metinė prenumerata 20 
dol. Adresas: Aidai, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.



BALTIMORĖS ŽINIOS WORCESTER, MASS.
Metinis parapiečių lankymas 

— kalėdojimas prasidėjo rugsėjo 
20. Klebonas kun. Antanas 
Dranginis iš sakyklos praneša 
kokiomis dienomis kokius rajo
nus lankys. Siame reikale talkina 
ir lietuvių radijo valandėlės 
vedėjai Albertas Juškus ir Kęstas 
Laskauskas. Klebonas palaimins 
namus, padalins plotkeles ir 
įteiks kalendorių naujiems me
tams.

Lietuvių Posto 154 Amerikos 
veteranų organizacijos nariai ir 
jų padėjėjos rugsėjo 25 dalyvavo 
su naujomis valdybomis susi
pažinimo iškilmėse Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje. Iš
kilmėse dalyvavo Marylando ir

lab-

Balfo vajus
Balfo 17-tasis Bostono skyrius 

spalio mėnesį pradėjo šių metų 
aukų rinkimo vajų. Spalio 30 
buvo aukojamos mišios už gyvus 
ir mirusius Balfo rėmėjus Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Pagal turimus adresus Balfo 
skyriaus valdyba išsiuntinėjo 
kvietimus ir prašymus, kad visi 
savo auka paremtų Balfo 
darybės darbus.

Mokyklbšvbgnketas

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas visus lietuvius kviečia 
atsilankyti į banketą, kuris įvyks 
lapkričio 26 d. 6 vai. vak. 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje.

Pirmą kartą Bostone bus 
surengtas humoreskų vakaras, 
kuriame bus suvaidinti rinktiniai 
Žilinskaitės feljetonai. Visi ' 
kviečiami pasidžiaugti linksma 
programa ir paremti lietuvišką 
mokyklą. Banketas yra vienin
telis būdas sutelkti mokyklai 
reikalingas lėšas.

Stalus galima užsisakyti pas 
šiuois asmenis: Gintas Banaitis 
828 - 9588, Laima Kiliulienė 861 
- 1465, Aldona Navickienė 969 - 
5873.

Susitikimas su Vliko 
- nariais ~

Lapkričio 11-13 Bostone vyk
sta Vliko seimas. Kad Bostono 
lietuviai galėtų susitikti su seimo 
delegatais ir pasikalbėti, lapk
ričio 11, 7 v.v. So. Bostono Liet. 
Piliečių draugijos užkandinėje 
rengiamas pašnekesys su seimo 
atstovais ir vietos lietuvių visuo
mene. Seimo rengimo komiteto 
vicepirmininkas Juozas Rantelis 
praves pašnekesį. Seimo rengi
mo komiteto pirmininku yra dr. 
Algirdas Budreckis.

Baltų Draugijos sukaktis

Naujosios Anglijos Baltų drau
gija mini savo veiklos 30 metų 
sukaktį. Tai sukakčiai skiriami 
naujo sezono du koncertai: lapk
ričio 6 koncertas ir ateinančių 
metų balandžio 16 koncertas. 
Pirmame koncerte programą 
atliks smuikininkė Linda Velec- 
kytė iš Chicagos, akomponuos 
dr. Saulius Cibas, ir latvių in
strumentinis ansamblis, vado
vaujamas Peteris Aldins. Kon
certai vyksta The First & Second 
Church patalpose, 66 Marlbo- 
rough St. Bostone.

Kultūrinė popietė

Lietuvių Tautodailės Instituto 
skyrius lapkričio 13, sekma
dienį, 3 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių d-jos trečio aukšto salėje 
rengia kultūrinę popietę. Dail. 
Anastazija Tamošaitienė ir Al
dona Veselkienė, viešnios iš 
Kanados, dalyvaus su prijuosčių 
paroda. Pirmoje dalyje knygos 
Lithuanian Sashes sutiktuvės. 
Apie knygą kalbės dr. Jurgis 
Gimbutas. Antroje dalyje — Vi
talija Bogutaitė-Keblienė skaitys 
savo poeziją, (s.s.)

Baltimrės didžiūnai. Naujam va
dovui Kęstui Galeckui, jo valdy
bos nariams, Mary Byrne ir jos 
valdybos narėms linldm geriau
sios sėkmės ateities darbuose.

Dainos choras, kuris per me
tus išlaiko šioje kolonijoje lietu
višką dainą ir giesmę, pradėjo 
repetuoti rugsėjo 22. Repeticijos 
vyksta Lietuvių namuose. Dai
nos mėgėjai kviečiami prisijung
ti ir toliau tęsti šį kilnų ir reika
lingą darbą.

Šeštadieninė mokykla šioje 
kolonijoje naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 10. Mokytojas, 
tėvus ir vaikučius Šv. Alfonso 
mokyklos patalpose pasveikino 
parapijos klebonas.

Rožančiaus žygis, surengtas 
Mėlynosios Armijos, Šv. Alfonso

MIRĖ MATAS J. MILUKAS
Po ilgos ir saunkios ligos spalio 

26 dieną Floridoje mirė Matas 
Jonas Milukas. Laidotuvės įvyko 
spalio 29 Sunny Hills, Florida.

Velionis buvo gimęs 1912 
metais Philadelphijoje, PA. 
Baigė Aušros gimnaziją Kaune ir 
studijavo ekonomiją Vytauto 
Didžiojo Universitete. Iki 
sovietų okupacijos 1940 metais 
jis dirbo JAV diplomatinėje 
pasiuntinybėje Kaune. Ją 
uždarius, dirbo JAV konsulate

MIRĖ DAIL. VINCAS KISARAUSKAS

Iš Lietuvos atvykęs dail. Vin
cas Kisarauskas šen bei ten 
svečiavosi. Atvykęs į Nevv Yorką 
ir sustojęs pas A. ir dr. R. Misiū
nus, rengėsi kelionei į Lietuvą. 
Čia jis mirė spalio 27. Atlikus 
visus formalumus, jo pelenai bus 
pervežti į Vilnių ir ten palaidoti.

Velionis buvo gimęs 1934 
kovo 1 d. Baisiogalos valsčiuje, 
Kėdainių apskrityje. Buvo 
Woodhavene gyvenančio K. 
Bačausko kaimynas. Vilniaus

A. A.
KUNIGUNDAI KEBLINSKIENEI

mirus, jos vyrui Pranui, jų valkams Daliai, Algirdui Ir 
Kęstučiui ir jos seserims Marytei Polteraltlenel Ir 
Stasei Bublienei su jų šeimomis nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Kazimieras Janūnas

A. A.
BAGDONUI LAUCEVIČIUI

mirus, jo žmoną Jadvygą su šeima Ir visus gimines, 
esančius giliame skausme, nuoširdžiai užjaučiu ir kar
tu liūdžiu.

Marija Karečkienė

A. A.
JONUI MALINAUSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnums Romui Ir 
Jonui, žmonai, dukrai Ir visiems artimiesiems

Giedrius ir Birutė
* Bagdžiūnai

A. A. 
MARIJONUI PŪKELIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Danutei, 
žentui Edvardui Ir anūkei Julytei Laukiams ir visiems 
giminėms bei artimiesiems.

Aldona, Klaus, Monika ir Matas P i n t s c h

bažnyčioje vyko spalio 2. Įvairių 
tautų maldininkai susirinko 3:30
vai. popiet. Sukalbėtos pilno 
rožančiaus maldos. Jauni vyrai 
nešė Fatimos Marijos statulą 
procesijoje. Pamaldos baigėsi 
pamokslu ir palaiminimu su Švč. 
Sakramentu. Toks rožančiaus 
žygis Šv. Alfonso bažnyčioje 
vyksta kiekvieną pavasarį ir ru
denį.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioje vyko spalio 16 -18.

Klebono laiškas pasiekė para- 
piečius. Jame aprašyta parapijos 
ateities veikla, kada įvyks ne tik 
pamaldos, bet ir kitokie rengi
niai. Klebonas padėkojo visiem, 
kurie savo aukomis padeda išlai
kyti šią gražią bažnyčią. Paragino 
ir kitus įsijungti ir tęsti šį kilnų 
darbą.

Jonas Obelinis

Karaliaučiuje. J JAV grįžo 1941 
metais. Ilgą laiką gyveno 
Richmond Hill, NY. Nuo 1978 
metų gyveno Sunny Hills, FL.

Liko žmona Elena Kalinaus- 
kaitė-Milukienė, sūnus Matas 
Vitalis Milukas, Californijoje ir 
dvi dukterys — Danutė Elena 
Siler ir Nijolė Margarita O’Hara, 
abi Massachusetts.

Taip pat liko sesuo Rūta Straz
dienė, Sunny Hills, ir keturi 
broliai JAV.

dailės institutą baigė 1959 buvo 
tapytojas ir grafikas, dalyvavo 
parodose Lietuvoje ir užsienyje. 
Tarptautinėse parodose išs
tatydavo savo sukurtus ekslib
risus.

Buvo vienas iš savičiausių 
dailininkų, niūrus, sunkiomis 
nuotaikomis vaizduojąs
ekspresionistinį pasaulį. Vaiz
davo dabarties žmogų, apsuptą 
sutemomis, pasižymėjo klaikia 
formų deformacija.

Skautų sukaktis
“Nevėžio” ir “Neringos” tun

tų skautai ir skautės lapkričio 12 
- 13 paminės skautiškos veiklos 
VVorcestery 35 metų sukaktį.

Lapkričio 12, šeštadienį, 7 
vai. vak. Maironio Parko didžio
joje salėje koncertas, vaišės, šo
kiai. Koncerto programą atliks ir 
šokiams gros “Grandies” ansam
blis iš Chicagos.

Sekmadienį skautai dalyvaus 
mišiose 10 vai. ryto Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje. Po 
mišių iškilminga sueiga ir suneš

A.A. STASYS LIOGYS
Stasys Liogys, gyvenęs VVood- 

havene, paskutiniu laiku sunkiai 
sirgęs, mirė spalio 26. Palaidotas 
spalio 28 iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapinė
se. Liko nuliūdime žmona Elvy
ra, dukros Rita ir Dana, brolis 
Bronius, sesuo Rovena Kubilie
nė Nevv Britaine, kita sesuo Flo
ridoje.
Velionis buvo gimęs Kybartuo

se 1920 m., kur ir užaugo. Gyve
no Kaune ir Vilniuje, kur tarna
vo Lietuvos geležinkelių valdy
boje. Karo audros atbloškė jį į 
Vokietiją, kur gyveno Rothen- 
burgo miestelyje, Bavarijoje. 
Atvykęs į Ameriką, apsigyveno 
Nevv Yorke ir čia įsijungė į lietu
višką veiklą. Buvo matomas be
veik visuose lietuviškuose rengi
niuose. Priklausė prie Apreiški
mo parapijos ir čia lankėsi kiek
vieną sekmadienį.

Labiausiai buvo pamėgęs 
sportą, buvo aistringas futbolo 
rungtynių stebėtojas ir rėmėjas. 
Buvo Liet. Atletų Klubo valdy
bos narys iki pat savo mirttes. 

------ - A. A.
Dipl. Inž. BAGDONUI LAUCEVIČIUI 

mirus, Jo žmonai Jadvygai, dukrai Gabrielei Vigan-
tienei, sūnui Edmundui, seseriai Sofijai Gedvilienei 
su šeimomis bei visiems artimiesiems, reiškiame gilią 
užuojautą Ir kartu liūdime.

Antanas ir Liucija Sperauskai

A. A.
MATUI MILUKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Elenai, 
seseriai Rūtai, broliams Juozui, Vytautui, Kaziui, Al
fonsui Ir jų šeimoms.

tinės vaišės .Maironio Parko pa
talpose.

— Režisierius Petras Maželis 
ir visas Los Angeles dramos 
sambūris, vadovaujamas Vinco 
Dovydaičio, intensyviai ruošiasi 
premijuotos rašytojo Anatolijaus 
Kairio dramos “Krikšto vanduo” 
pastatymui gruodžio 10-11 Chi
cagos Jaunimo Centre. Bilietai 
gaunami J. N. Vaznelių preky
boje, 2501 W. 71 St., Chicago, 
III. 60629. Tel. 312 471 - 1424.

Viena jo dukra irgi buvo Atletų 
klubo krepšininkė.

Dirbo žinomoje vaistų bend
rovėje Pfizer. Čia pradėjęs nuo 
žemiausios pakopos,'iškilo į va
dovaujančią vietą. Buvo visada 
kuklus ir ramus ir visiems pa
slaugus. Mažėjanti lietuvių kolo
nija Nevv Yorke tikrai jo pasiges, 
jo darbštumo, uolumo visose pa
reigose ir jo malonumo visiems.

Rima ir Antanas Gudaičiai

— Lietuvių Operos tradicinis 
balius, koncertas ir laimingų bi
lietų traukimas Chicagos Jauni
mo Centro didžiojoje salėje 
įvyks lapkričio 5.

— Toronto skautų “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai atšventė 
Tautos šventę rugsėjo 11. Pri
sikėlimo parapijos bažnyčioje 
mišias koncelebravo skautų dva
sios vadas kun. Augustinas Sima
navičius, kun. Eugenijus Jurgu
tis ir kun. Balys Pacevičius. Gie
dojo “Volungės” choras, vado
vaujamas muz. D. Viskontienės. 
Skautai atliko visus skaitymus ir 
patarnavimus. Skautijos 70 metų 
sukaktį skautai minės lapkričio 
6.

— Tilžės Akto — Mažosios 
Lietuvos su Didžiąja Lietuva su
sijungimo 70 metų sukakties 
minėjimas Chicagoje, Saulių 
salėje įvyks lapkričio 13. Rengia 
Mažosios Lietuvos Rezistencijos 
sąjūdis.

— Lietuviškos skautybės 70 
metų sukakties minėjimą Chica
gos Jaunimo Centro kavinėje 
lapkričio 18 skautams ir visuo
menei rengia Chicagos skauti
ninkų ir skautininkių Ramovė.

— Solistės Violetos Rakau
skaitės koncertą Clevelande, 
Dievo Motinos parapijos salėje, 
lapkričio 12 rengia Dainavos sto
vyklavietės rėmėjų komitetas.

— Toronto, Ont., Kanadoje, 
Prisikėlimo lietuvių parapijos 35 
metų sukaktis bus minima lapk
ričio 19. Šiai parapijai vadovauja 
lietuviai pranciškonai.

— Juozo Urbšio atsiminimai 
netrukus pasirodys, nes jie jau 
spausdinami “Draugo” spau
stuvėje Chicagoje. Suredagavo 
Pilypas Narutis, leidžia Tautos 
Fondas.

— Dr. Irena Pivoriūnienė, 
kuri Lietuvoje vadovauja “Svei
kata” televizijos programai, 
buvo atsilankiusi į Lietuvių me
dicinos muziejaus (LMM) atida
rytą Chicagos Jaunimo Centre. 
LMM yra dalis Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro (LTSC), 
LTSC tarybos pirmininkas yra 
dr. Adolfas Damušis, valdybos 
pirmininkas — dr. Jonas Rač
kauskas, LTSC telefonas (312) 
434 - 4545.

— Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus dramos konkurso komi
sija, kurią sudarė C. Grince- 
vičius, pirm., ir nariai: N. Mar
tinaitytė, Ž. Šilgalienė, prof. 
Br.Vaškelis ir Z. Visockienė, 
premijavo rašytojo Anatolijaus 
Kairio dramą “Krikšto vanduo”. 
Šią dramą bus galima stebėti 
gruodžio 10 -11 Chicagos Jauni
mo Centre. Spektaklį ruošia Los 
Angeles dramos sambūris. Ren
gia jubiliejaus vykdomasis komi
tetas.

— Kun. Antanas Valiuška, 
per paskutinius 20 metų tar
navęs Phoenix, Ariz., ir apylin
kių lietuviams, išsikelia į Vista, 
Calif. Arizonoje dar lieka trys 
lietuviai kunigai: kun.J. Domei
ka, kun. R. Klumbys ir kun. V. 
Nevulis.

—Vytenis Statkus, Lietuvos 
kariuomenės istorikas, šiuo 
metu yra Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro (LTSC) konsul
tantas kariniams reikalams. 
LTSC ruošia muziejų Chicagos 
Jaunimo Centro antrame aukšte, 
kuris bus atidarytas š.m. 
gruodžio mėn. Muziejaus viena 

I dalis eksponuos karinius ordinus 
bei ženklus. LTSC muziejų di
rektorė yra Nijolė Macke
vičienė. LTSC telefonas (312)



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adal

bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomai. 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 j kietus viršelius, išleistas 
gražiai ir skoningai. Kaina — 30 
dol.

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

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

Dail. Povilo Purino monogra
fija su Fr. VVhitaker 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 doi.

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

Darbininko administracijoje 
dar gaunama anglų kalba šie lei
diniai: — A Radiance in the Gu- 
lag, 6 dol. — N. Sadūnaitės. 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Pichel, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The'USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets

Came... by R. Raid, 12 dol.; Lit
huania Minor by M. Brakas, 10 
dol.; Dr. Alexander Carolus 
Curtius, 4 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1.50 dol. už kny
gą. Šios bei kitos knygos, plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooldyn, 
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. Prunsldo ir M. 
Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

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

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

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

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

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

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

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

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

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

J. Vaišni®, Praktinė Lietuvių 
kalbos vartosena. 9 dol.

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

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

Darbininko administracija la
bai prašo skaitytojų, kurie dar 
neapsimokėjo prenumeratos už 
1988 metus, atsiųsti kiek galima 
greičiau privalomą mokestį. Pa
gal pašto reikalavimus turime 
sustabdyti lailęraščio 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

į Palangą Ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
|*mu 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 į. Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
miesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEVVTON, MA 02164 

617 965 -8080

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, Kebas į sostą. 
10 dol.

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

A. Budreckio, DLK Algirdas.
16 dol.

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

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

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

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER

296-4130

dėkoja Darbininko administraci
ja.

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

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

BnnK-Bv-mnii 

Pastoge paid both ujaųs 
tat, convenient.priuate, safejm i’ 
Ttat J Ujhtrt BRnKinC-BVmnilis
Gretai, prieinamai, privačiai, Muglal, nemoka
mai. Tai taupymas paltu 80. Boston Savings

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti | ban
ke ar Juos atsiimti, tai galite attikti namie bet

kuriuo laiku. JOeų skintą gavps, bankas tuc| • 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir už*<n Ir 

mes, kad JOsų pinigai
z / »>roc*Mut’

' kH P* leidžiamus (statymų, 
pP DM lengvo taupymo bO-.*

do per paltą skambinkit Mr. 
Donahue 2SS-2500

artis rašykit paduotais adresais.

^4-

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

SVARBŪS KOMPLEKTAI

Juozo Brazaičio Raštai. Reda
gavo A. Skrupskelienė ir Č. 
Grincevičius. 6 tomai įrišti į kie
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti

mui pridedama po 2 dol. už 
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

1 Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

-DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome įj iškirpti, užplildyti ir 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooktyrų 
N. Y. 11207.
Prašau*pratęsti prenumeratą 1988 rnatafti.

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

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus Icainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Sluhčlu už prenumeratą__ $.....

CJž kalendorių $.....
Spaudai paremti $..... ........................

INTERNATIONAL•1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

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

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

G.T. INTERNATIONAL iDėkoja visiems klijentams prisėdėjusiems prie sėkmingą 
1988 metų kelionių J Lietuvą sezono.

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

JEI NORITE PAMATYTI PASAULĮ, KREIPKITĖS Į G.T.!

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

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

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

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

f \ Lietuviškas VISA korteles
i 1 Pinigines perlaidas
l J Čekių sąskaitas
\ y Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond Hill, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 64Q1.

»



Šviesiam Žibintui

A. A.

PROF. PAULIUI GALAUNEI

mirus šių metų spalio 18 Kaune, atvedusiam lietuvių 
dailę J savo tautos kūrybinę versmę, per amžius 
susikaupusios liaudiniuose menuose, savo dėking
umą ir širdgėlą reiškiame velionio žmonai Kazimierai 
Galaunienei, dukrai Daliai Augūnienel, anūkams Ir 
visai Galaunių giminei.

Dailininkai Irena Griežė ir V. K. Jonynas

PADĖKA
A.A. 

JONUI MALINAUSKUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. Danieliui Staniškiui 
už sukalbėjimą rožančiaus šermeninėje, už visas reli
gines apeigas bažnyčioje ir kapinėse;

Marytei Šalinskienel už rūpestingą patarnavimą 
ir visą parodyta nuoširdumą;

Visiems už atsilankymą laidotuvėse, draugams ir 
pažjstamiems, lankiusiems velionj koplyčioje, pa- 
lydėjusiems j amžino poilsio vietą, užprašiusiems šv. 
mišias, už užuojautas asmeniškai, laiškais ir per spau
dą.

Žmona Birutė, sūnūs Romas ir Arvydas, duktė 
Loreta, velionio brolis Antanas su šeima

A.A.
KVIRINUI ALEKSANDRAVIČIUI

mirus, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

LB Sunny Hills apylinkės valdyba

A. A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos mielą dukrą dr. Janiną 
Snieškienę su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A.A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, Danutę, Janiną,Tadą, Stasiuką, Ligiją, Kaziuką, 
Vytj, Kristiną, Paulių, bei visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Irena, Algis ir Ričardas Šimkai

I

A. A.
KVIRINUI ALEKSANDRAVIČIUI

mirus, Jo sūnums, mieliems giminaičiams Tomui su 
šeima ir daktarui Donaldui, reiškiame gilią užuojautą 
ir kartų liūdime.

Antanas ir Liucija Sperauskai

Mylimai Mamytei ir Senelei
A. A.

VIKTORIJAI SAVICKIENEI
mirus, dukras dr. Janiną Snieškienę ir Danutę Siru
tienę, sūnų dr. Tada Savicką ir Jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi.

Jadvyga Matulaitienė

A.A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, jos dukteris Danutę, Janiną ir sūnų Tadą bei 
Jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu.

Kęstutis Jonynas

A. A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, jos dukroms dr. J. Snieškienei, D. Sirutienei, 
sūnui dr. T. Savickui su šeimomis reiškiame gilią 
užuojautą.

A. L. Gydytojų Draugijos 
New Yorko skyrius

PADĖKA
A.A.

ELEONORA LISECKIENĖ,
mano mylima žmona, sunkios ligos iškankinta, mirė 
198# m. rugsėjo mėn. 21 d. 3*45 vai. popiet.

Amerikoje liko velionės vyras S. Liseckas, sūnus 
Algimantas su šeima, duktė Alba Šukštienė su šeima. 
Lietuvoje liko brolis, sesutė ir daug giminių.

Reiškiu ypatingą padėką prel. J. Kučingiui, kuris 
lankė mano žmonelę namuose, aprūpino šv. sak
ramentais ir atliko visas laidojimo apeigas. Dėkoju A. 
Neisienei už tartą atsisveikinimo žodj kapinėse. 
Dėkoju J. Kiškiui už patarnavimą kapinėse ir tartą at
sisveikinimo žodj. Dėkoju visos mano šeimos vardu 
visiems, palydėjusiems mano žmonelę j amžino poil
sio vietą. Ačiū visiems, užprašiusiems mišias, už 
gėles ir kita. Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
dalyvavusiems laidotuvėse, padėjusiems mums 
skaudžiose valandose, guodusiems mus bei 
pareiškusiems iš arti ir toli užuojautą spaudoje, 
žodžiu, telefonais bei laiškais.

Liūdi:
vyras S. Liseckas,

sūnus su šeima, 
duktė su šeima,' 

keturi anūkai

PA D Ė K A

Spalio mėn. 18 d. mirė mūsų mylima Mama

ANASTAZIJA BOBINIENĖ

Nuliūdime likę duktė Adelė, žentas Antanas 
Grigaliūnai nuoširdžiai dėkoja giminėms, draugams 
už gėles, mišias, palydėjimą j amžino poilsio vietą.

Ypatingai dėkojame Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. Jonui Pakalniškiui už atlaikytas mišias 
ir palydėjimą j kapus, kun. Danieliui Staniškiui už at
kalbėjimą rožančiaus koplyčioje, muzikui Viktorui 
Raliui už gražų grojimą vargonais ir giedojimą. Labai 
dėkojame Marytei Shalins užtokj rūpestingą ir malonų 
laidotuvių sutvarkymą ir Jonui Beleckui už pietų 
paruošimą.

Didelis lietuviškas ačiū mūsų mieliems ir geriems 
draugams — Elenai ir Juozui Adriušiams už visą 
paramą ir pagalbą tame mūsų sunkiame laikotarpyje.

Nuliūdę

duktė ir žentas Adelė ir Antanas Grigaliūnai

A. A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, jos dukrom — dr. Janinai Snieškienei, Danutei 
Sirutienei, sūnui dr.Tadui Savickui ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Aleksas Daunys

A. A.
JADVYGAI TŪBELIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą Mariją Kuhl- 
mann su šeima.

Vincė JonuŠkaitė-Zaunienė
Dovas Zaunius
Giedrė Zauniūtė

PADĖKA
A. A.

Inž. EDMUNDAS CIBAS
mirė 1988 m. rugsėjo 10 d. Bostone, palaidotas 

Nekalto Prasidėjimo vienuolyno kapinėse, Putnam, 
CT.

Esame labai dėkingi kieb. kun. A. Kontautui, prel. 
V. Balčiūnui ir kun. A. Baltrušlūnul už atnašautas šv. 
Mišias Šv. Petro bažnyčioje, South Bostone. Ačiū so
listei D. Mongirdaitel už įspūdingą giedojimą šv. Mišių 
metu, vargonais palydint komp. J. Kačinskui.

Dėkojame kun. V. Cukurui, prel. V. Balčiūnui Ir 
vienuolyno seselėms už jautrų sutikimą Ir velionio 
palydėjimą j amžiną poilsio vietą su giesmėmis ir mal
domis kapinėse.

Ačiū Tautinei Sąjungai Ir AUAS už gražiai suorga
nizuotą atsisveikinimą su velioniu laidotuvių namuo
se ir visiems organizacijų atstovams už Jautrius 
žodžius. Ypatinga padėka poetui S. Santvarul už šir
dingą atsisveikinimo žodj laidotuvių namuose Ir “Dir
voje”.

Dėkojame už paaukotas šv. Mišias, gausias gėles, 
užuojautas žodžiu, telegramomis, laiškais Ir spaudo
je, dosnias aukas Fondams. Ačiū P. Vlščlniul už atsi
sveikinimo Jrašą Juostoje ir pranešimus “Laisvės var
po” radijo programoje.

Mūsų gilaus skausmo valandose Jūsų parodytas 
nuoširdumas buvo mums didelė paguoda.

Žmona Stasė, duktė Ramunė, jos vyras Kin ir sūnus Saulius

A. A.
ELEONORA URBELIS

Lapkričio 5 sueina vienerl. metai nuo Eleonoros 
mirties. Jos prisiminimui už jos sielą bus aukojamos 
šventos mišios pranciškonų Šv. Kazimiero vie
nuolyne Brooklyne.

Nuoširdžiai prašau draugus ir pažjstamus pris
iminti a.a. Eleonorą savo maldose.

Nuliūdęs vyras Alfonsas ir šeima

A. A.

VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, dukras dr. Janiną Snieškienę, Danutę Birutienę 
Ir sūnų dr. Tadą Savicką bei visus artimuosius 
užjaučia

Giedrė Zauniūtė

Mylimai Mamytei
' A. A.

VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, dukrai dr. Janinai Snieškienei reiškiame gilią 
užuojautą.

New Yorko ir New Jersey kolegės
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: lapkričio 5, šeštadienį, 
Laisvės Žiburio rudens koncer
tas. Programą atlieka Los 
Angeles vyrų kvartetas.

Laisvės Žiburio koncertas, 
kuris rengiamas lapkričio 5, šį 
šeštadienį, jau bus 44-tas kon
certas. Laisvės Žiburio rengiami 
koncertai yra patys didžiausi ir 
sutraukia ypatingai daug pub
likos. Šiemet koncerto programą 
atlieka Los Angeles vyrų kvar
tetas, pianų palydi muzikė 
Raimonda Apeikytė.

LMK Federacijos New Yorko 
Įdubo susirinkimas bus lapkričio 
4, penktadienį, 7 v.v. bute 85 -
10 87 St., Woodhaven, N. Y. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Aleksandrui Žemaičiui, gyv. 
Leonia, N.J., padaryta sudė
tinga akių operacija. Kurį laiką 
buvo ligoninėje, dabar gydosi 
namuose savo žmonos dr. Mari
jos Žemaitienės priežiūroje.

Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis dalyvaus Lietuvos kariuo
menės minėjime, kuris bus lap
kričio 20, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje. Minėjime 
kalbą pasakys dr. K. Ėringis, 
dainuos solistė Gina Capkaus- 
kienė. Rengia New Yorko 
ramovėnai.

Elizabeth Hyon, sopranas, 
kuri yra Apreiškimo parapijos 
choro narė, lapkričio 6, tuoj po
11 vai. mišių, Apreiškimo 
parapijos viršutinėje salėje re
ngia pirmą savo koncertą. Ji Ap
reiškimo parapijos chore gieda 
jau 9 metus. Balsą pradėjo 
lavinti Seoule, Korėjoje, Man- 
hattano muzikos mokykloje ir su 
prof. Dame Elika Zimmerman 
Richardo Strausso konser
vatorijoje Miunchene, V. Vok
ietijoje. Kaip solistė yra
pasirodžiusi Bostono ir Manhat- 
tano korėjiečių bažnyčiose.

Solistė Elizabeth Hyon, sop
ranas, Apreiškimo parapijos 
choro narė, lapkričio 6, sek
madienį, Apreiškimo 
parapijos mokykloje rengia 
savo pirmą koncertą. 
Pradžia 1:15 v. popiet. Visos 
aukos skiriamos bažnyčiai.

ELIZABETH HYON soprano, 
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO 

NARĖS IR SOLISTĖS 

KONCERTAS - REČITALIS
bus lapkričio 6, sekmadienį, 1:15 v.

Aprelikimo parapijos salėje,

259 No. 5th Street, Brooklyn, N.Y.

Visos aukos, gautos prie įėjimo, skiriamo* kavutei, kuri 

bus žemutinėje salėje prieš koncertą-

Per Laisvės Žiburio radiją 
lapkričio 6, šį sekmadienį, bus 
duodamas pasikalbėjimas su dr. 
Vytautu Bieliausku, PLB pir
mininku, kuris dalyvavo persit
varkymo sąjūdžio konferencijoje 
Vilniuje. Iš pavergtos Lieuvos jis 
grįžo spalio 30, aerodrome jo 
sutikimą organizavo LB NY 
apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis. Sutikimo metu Romas 
Kezys ir padarė šį pasikalbėjimą.

New York Times praeitą 
savaitę beveik kas dieną rašė 
apie Lietuvą. Vieną dieną buvo 
du straipsniai ir vedamasis. 
Paminėta Lietuvos problema ir 
spalio 30, sekmadienio laidoje, 
labai objektyviai pasakojami 
Lietuvos istoriniai įvykiai, 
Molotovo-Ribbentropo paktas, 
pradėti sovietų varžymai ir kitą. 
Paminėjo ir Sigitą Gedą, poetą 
iš Lietuvos, įsidėjo ir jo nuot
rauką, kurią padarė Vytautas 
Maželis.

Petras Jurgėla, per pas
kutinius dvejus metus 
sunegalavus širdžiai, gydytojų 
patariamas, ėmė vaistus ir dėl to 
negalėjo dalyvauti savo brolio is
toriko dr. Kosto laidotuvėse 
Washingtone, nei aplankyti savo 
įkurtos skautijos jubiliejinės 
stovyklos. Dabar jo sveikata 
pagerėjo ir vėl imasi rašomosios 
mašinėlės sąvo pradėtiems dar
bams užbaigti.

Naujų KASOS patalpų 
oficialus atidarymas įvyks š.m. 
lapkričio 19, šeštadienį,. 
Dalyvaus visuomenės ir 
dvasiškuos atstovai, o taip pat 
kviečiami ir visi apylinkės 
lietuviai ta proga apsilankyti 
KASOJE. 1 vai. popiet bus 
atidarymo iškilmės, bet svečiai 
galės lankytis nuo 12:00 iki 3:00 
vai. p. p. susipažinimui ir 
užkandžiams.

A. Paškaus dvi naujos knygos 
Evoliucija ir krikščionybė (6 
dol.) ir Krikščionis ir šiandiena 
(5 dol.) gaunamos Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Persiuntimui pridedama po 1 
dol.

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.

Nuo Juozo Malinausko mir
ties spalio 25 suėjo 11 metų. Vel
ionis palaikė lietuvišką spaudą, 
Lietuvoje buvo šaulys, o 
Amerikoje priklausė prie Air 
Force. Už jo sielą žmona Ona, 
gyvenanti Camden, N.J., Šv. 
Antano bažnyčioje užprašė 
mišias.

Muzikas Liudas Stukas ilgai 
vargoninkavo Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčioje Elizabethe. 
Kaip skelbia parapijos biulete
nis, jis po Kalėdų švenčių pasi
traukia į pensiją ir išsikelia 
gyventi į Floridą. Parapijos 
choras gruodžio 4 rengia jam iš
leistuves, kurios bus tuoj po 11 
vai. mišių parapijs salėje. Choro 
nariai platina bilietus. Kaina 20 
dol., asmeniui.

Petras Ąžuolas spalio 22-23 
dalyvavo Alto suvažiavime 
Chicagoje ir grįžęs per Laisvės 
Žiburio radiją painformavo apie 
Alto veiklą, kas dabar daroma, 
kaip reikia reaguoti į dabartinius 
įvykius Lietuvoje. Toje pačioje 
radijo laidoje jis painformavo, 
kaip Lemonte, prie Chicagos, 
kuriamas Pasaulio lietuvių cen
tras.

Anatolijus Lapinskas, kom
pozitorius, yra atvykęs iš 
Lietuvos, sustojęs pas savo 
gimines Stamford, Conn., Ginto 
Žemaitaičio palydėtas, jis 
lankėsi A. Galdiko galerijoje, 
domėjosi išeivių dailininkų 
kūryba, apžiūrėjo ir Kultūros 
Židinį.

Popiežiaus Jono Pauliaus 
H dešimtmetis kaip jis išrinktas 
popiežiumi buvo paminėtas spa
lio 16 Šv. Patricko katedroje 
Manhattane. Buvo surengtas 
koncertas. Garbės svečių sąraše 
randame ir mūsų vysk. P. Bal
takį, OFM. Koncerte buvo atlik
ta Moniškos Aušros Vartų litani
ja, įdėtas vysk. P. Baltakio laiško 
faksimilė, kur sveikinami 
rengėjai. Gale dėkojama spau
dai, kuri garsino šį renginį. Ten 
suminėtas ir Darbininkas. 
Rengė Stanislovo Moniuškos 
muzikos draugija, kurios vienas 
iš pagrindinių veikėjų Jan Milun 
lankėsi ir Darbininko redakcijo
je. Koncerto proga buvo išleista 
gražiai sutvarkyta spalvota pro
grama su popįe^iąus atvaizdu.

Dr. Birutė Paprocldenė a. a. 
Viktorijos Savickienės pris
iminimui paskyrė 50 dol. auką 
Kultūros Židiniui. Už auką K. Ž. 
vadovybė maloniai dėkoja.

Kalėdinių atvirukų su ?; 
lietuvišku sveikinimo tekstu ’ 
galima gauti Darbininko ad- l 
ministracijoje. Atvirukų yra 
keletas rūšių. 10 atvirukų su per- | 
siuntimu 7 dol. Darbininkas, ’» 
341 Highland Blvd., Brooklyn, \ 
N.Y. 11207.

A. A. Viktorijos Savickienės < 
šviesiam atminimui Marina ir . 
Zigmas Raulinaičiai skiria 50 dol. 
auką Kultūros Židiniui paremti.

Viktorijai Savickienei mirus, 
Mrs. B.. Silano, Mrs. P. Gal- 
lagher ir Mrs. M. Smith 
paaukojo American Heart As- 
sociation.

KASOS pastate, 86-21 114th * 
Street, Richmond Hill, N.Y. yra 
išnuomuojami 3 atskiri kam
bariai. Visi yra naujai įrengti, su 
šildymo ir vėsinimo sistemomis, 
daugiausiai tinkami įstaigų ar 
biznio reikalams. Vienas kam
barys yra 1500 kvd. pėdų, kitas 
1200 ir trečias 300 kvad. pėdų. 
Nuomavimo pirmenybė 
lietuviams. Dėl s.ąlygų kreiptis 
į KASĄ tel. 718 441 - 6401 darbo 
valandų metu, šešias dienas 
savaitėje.

Parduodami ypatingai gražūs 
tauriniai drabužiai, atvežti iš 
Lietuvos. Skambinti po lapkričio 
6 d. tel. 212 595 - 0538.

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.

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.

i

Los Angeles, Calif. kvartetas, kuris lapkričio 5 koncertuoja Kultūros Židinio salėje 
Brooklyne ir atliks programą Laisvės Žiburio rudens koncerte-baliuje. Iš k. Rimtautas 
Dabšys, Antanas Polikaitis, pianistė Raimonda Apeikytė, Bronius Seliukas ir kvarteto 
vadovas Emanuelis Jarašūnas.

Anelė Šimkienė iš Sunny 
Hills, Fla., a. a. Kvirino Alek
sandravičiaus atminimui skiria 
25 dol. auką Kultūros Židiniui 
paremti. K. Ž. vadovybė dėkoja.

Darbininko skaitytojams, 
kurie dar neužsimokėjo pre
numeratos, paskutinėmis
dienomis buvo išsiųsti atvirukai 
su priminimu, kad jau laikas at
silyginti už laikraščio siuntimą. 
Administracija prašo atsilyginti.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
metus. Tai Darbininko (arba 
Bridges — anglų kalba) metinė 
prenumerata. Naujiems
skaitytojams Darbininko pre
numerata tik 15 dol. Bridges — 
tik 10 dol. Užsakykite dar šių 
laikraščių neskaitantiems.

■ Aldona Noakaitė-Pintsch, 
LMKF pirmininkė, spalio 9 
lankėsi Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Federacijos Klubo 
susirinkime. Artimiau susipaži
no su klubo narėms, papasakojo 
apie dabartinę Federacijos vei
klą ir taip pat pasikalbėjo apie 
ateities planus. Philadelphijos 
klubo pirmininkė yra Snieguolė 
Jurskytė.

Lietuviškas vėliavas galima 
įsigyti už labai prieinamą kainą. 
Padaroma įvairaus dydžio 
vėliavos greitu laiku. Gaminami 
ir didesni kiekiai. Dėl infor
macijos kreiptis: Flag Center, 
Flags for all occasions. John A. 
Ambrose, 954 Beechvvood Dr., 
Lansdale, PA 18446. Tel. 215 
855 - 7788.

Lietuviškų tautinių kostiumų 
x vidutinio dydžio, gražiai 

išsiuvinėtų Kaune, yra gavusi 
Darbininko administracija. 
Puikios kepurės su kaspinais. 
Kaina labai prieinama. Teirautis 
Darbininko administracijoje 
dienos metu: 718 827 - 1351.

ŽIDINIO GRINDŲ 
VAJUS

Spalio 8 Kultūros Židinio na
rių susirinkime buvo pranešta, 
kad didžiojoj Židinio salėj bus 
dedamos naujos grindys. Kai
nuos apie 30,000 dolerių. Laiš
kais buvo prašyta aukų šiam rei
kalui, bet gauta labai mažai atsi
liepimų. Iki šiol suaukota 3,780 
dolerių.

Didžiausia 2,000 dol. auka 
gauta iš KASOS Kredito Unijos. 
Gražus pavyzdys, bet ne visi gali 
aukoti tūkstančius. Šimtinės, 
dešimtinės ir penkinės taip pat 
daug padeda.

Židinio valdyba apeliuoja į 
asmenis ir organizacijas ir prašo 
siųsti aukas šiuo adresu: Lithua- 
nian Cultural Center, 355 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Visiem bus atsiųsti pakvi
tavimai ir visos aukos gali būti 
nurašomos nuo valstybinių mo
kesčių. Iš anksto dėkojame.

Kultūros Židinio valdybsa

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką, pridėdami spaudai 
paremti auką. Siunčiant 
sveikinimo tekstą, nelaukite pas
kutinių dienų, nes paštas veikia 
gana lėtai ir Jūsų artimieji bei 
draugai gali nesulaukti Jūsų 
sveikinimo prieš šventes. 
Sveikinimo tekstą siųskite ad
resu: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DOSNUMAS BALFUI
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet New Yorko Balfo 100- 
tojo skyriaus vajus jau pra
sidėjęs. Kiekviena auka — di
desnė ar mažesnė yra laukiama, 
nes sakoma: — Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo.

Stambesni vajaus aukotojai 
pradžioje: 300 doh — E. ir H. 
Andruškos, Woodhaven, 200 
dol. — dr. G. Klivečka, Brook
lyn. po 150 dol. — dr. Daiva 
Bajorūnas, Manhattan, N. ir 
J.Valaičiai, Stamford, CT, 125 
dol. —NN, Woodhaven, po 100 
dol. — D. ir Vyt. Anoniai, Fo- 
rest Hills, M. Arvystas, Manhat
tan, “Kasa”, liet. Kredito Unija, 
Richmond Hill, 60 dol. — A. ir 
V. Katinai, Richmond Hill, 50 
dol. — D. ir Alg Silbajoriai, 
Richmond Hill, 45 dol. — Lietu
vių pranciškonų spaustuvė — 
kun. Pr. Giedgaudas, OFM, 
Brooklyn, 40 dol. — dr. L. ir J. 
Giedraičiai, E. Northport.

Dabar vykstantis persitvarky
mas ok. Lietuvoje manoma, at
neš ryškesnių prošvaisčių Balfo 
darbams, tad prašome prisidėti 
savo auka, darbu ir patarimu 
prie Balfo veiklos. Balfas laukia 
aukų iš visų. Kurie dar neauko
jote, prašome dabar atlikti šią 
lietuvišką pareigą.

Ačiū tiems, kurie jau at
siuntėte savo auką.

Balfo 100-tojo skyriaus valdyba

SU AKTORIUMI 
JOE BOLEY —

JUOZU BULEVIČIUMI

bus lapkričio 13, sekmadlenj,
po 11 vai. mišių,
Apreiškimo parapijos salėje

JUOZAS LAUCKA. Iš Washingtono, kalbės apie 
J. Boley asmenį ir jo veiki?.

įvairių autorių kury b? skaitys pats aktorius.
Vaišės su tortais ir kitais skanėstais. Valgius 

gamina draugijos narės.
įėjimo auka 8 dol.
Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

Liet. Kai. Moterų Kultūros Draugija

VISI KVIEČIAMI
Šį šeštadienį, lapkričio 5 d., 

kviečiu visus—ir iš Lietuvos be
sisvečiuojančius ir vietinius'— į 
Kultūros Židinį. Kviečiu sutikti 
dainuojančius inžinierius iš Los 
Angeles. Jų daina gėrėjosi bent 
keliolikoje miestų lietuviai JAV- 
bėse ir Kanadoje, o taip pat ir 
Australijoje. Sako, kad ruošiami 
planai jiems vykti ir į Lietuvą.

Jau 44-tą kartą kviečiu vis
ti menę apsilankyti Laisvės 
Žiburio koncerte. Per 22 metus 
Laisvės Žiburys yra supažindi
nęs New Yorko — New Jersey 
visuomenę su visais iškilesniais 
lietuviškais meno vienetais ir 
menininkais. Tokių “rekordu” 
mes pagrįstai didžiuojamės. Los 
Angeles vyrų kvartetas puikiai 
derinasi į šią Laisvės Žiburio 
renginių eilę.

Atvykę ne tik pasigėrėsite au
kščiausiu tokio žanro vienetu 
JAV, bet paremsite ir Laisvės 
Žiburį. O tos paramos mums 
reikia visai rimtai, nes radijo 
laiko kainos kyla, o rėmėjų 
skaičius, deja, mažėja. Tad sup
laukime visi šį šeštadienį į 
Kultūros Židinį pasigėrėti daina, 
pasilinksminti ir sustiprinti 
Laisvės Žiburio pagrindus.

Romas Kezys
Laisvės Žiburio radijo 

vedėjas

ELIZABETH, MJ.
Šv. Petro ir Povilo parapijos 

Šv. Vardo draugija organizuoja 
šeimų padėkos mišias ir pus
ryčius lapkričio 20, sekmadienį, 
8 vai. ryto. Mišias koncelebruos 
klebonas kun. Petras Žemeikis 
ir kun. Juozas Pragulbickas. 
Jiems asistuos dijakonai An- 
thony Samalonis ir Henry 
Keturwitis. Pusryčiai vyks 
parapijos salėje. Bilietai su
augusiems 5 dol., studentams 
2 dol. Lietuviškų namuose 
gamintų kepinių bus galima 
įsigyti lapkričio 19, šeštadienį, 2 
vai. popiet parankos salėje.


