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DAR APIE MISIĄS PRIE VILNIAUS KATEDROS

Sov. S-goj lankęsis Vakarų Vo
kietijos kancleris Helmut Kohl 
pasiekė eilę politinių, ūkinių ir 
mokslinių susitarimų su Sov. S- 
ga, tarp jų sumoderninti 200 
lengvos pramonės fabrikų.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas pripažino, kad 
Gorbačiovo kova prieš alkoholi
zmą nedavė lauktų rezultatų, 
nes, suvaržius alkoholinių 
gėrimų pardavimą, žymiai išau
go naminė alkoholio gamyba...

Vakarų Vokietijos kancleriui 
Helmut Kohl lankantis Sov. S- 
goj, buvo pažadėta iki š. m. pa
baigos paleisti iš kalėjimų visus 
politinius kalinius.

NYT spalio 27 išspausdino 
korespondento Philip Taub- 
man pasikalbėjimą su kardi
nolu Vincentu Sladkevičium, 
kur kardinolas pareiškia, kad 
Bažnyčia galinti pasidaryti Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio są
jungininku, nes jame dirba ir 
eilė kunigų.

Prezidentas Reagan nutarė 
visai nugriauti Maskvoj pastaty
dintus JAV ambasadai rūmus ir 
pastatydinti naujus pagal 
griežtus saugumo reikalavimus.

politbiuro tarptaut. reikalų ko
misijos pirmininkas Aleksandr 
N. Jakovlev pareiškė, kad sovie
tinėm Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos respublikom nebus leista 
turėti savo valiutas, diplomati
nes atstovybes ar imtis kitų pa
grindinių veiksmų jų nepriklau
somybei atstatyti. Bendrai, jose 
atsiradę visuomeniniai sąjūdžiai 
turėtų būti remiami, respublikų 
būklė turėtų būti ištirta ir tai yra 
svarstoma.

Irako atstovas prie J. T. Ismat 
Taha Kittani pareiškė, kad Irakas 
galįs pasistatydinti naują uostą 
Persijos įlankoj, jei Iranas ir to
liau nesutiks perleisti Irakui 
Shatt ai Arab vandens kelio.

Sov. S-gos finansų ministeris 
Boris I. Gostev pareiškė, kad 
Sov. S-ga numato turėti 58 bil. 
dol. deficitą ir kad deficitus dėl 
vyriausybės mokamų subsidijų 
ir pramonės netvarkingumo ji 
yra turėjusi per eilę metų.

Šimtai tūkstančių Indijos ūki
ninkų siekdami atkreipti v iac 
sybės dėmesį į jų nusiskundi
mus, įvairiom priemonėm 
suvažiavo į sostinę ir įsirengė 
stovyklą.

Čekoslovakijos policija Prahoj 
areštavo apie 50 disidentų, sie
kusių pasikalbėjimo su vyriau
sybės atstovais dėl Čekoslovaki
jos nepriklausomybės paskelbi
mo 70 m. sukaktuvių paminėji
mo.

Šiaurinės Kinijos apie 20 mil. 
žmonių dėl sritį ištikusios sau
sros teks badauti.

Sov. S-ga, varginama * Jų 
prie krautuvių ir menkos gami
nių kokybės, nutarė ieškoti tarp
tautinės paramos krašto ūkiui su
stiprinti. Paskutiniu metu ji pa
siskolino iš Italijos ir Vakarų Vo
kietijos bankų bilijonus dolerių 
ir veda derybas su Japonija ir 
Britanija savo fabrikam sumo
derninti.

Afganistano partizanų susi
vienijimas paskelbė tautinės 
priežiūros tarybos rinkimų planą 
krašto vyriausybei sudaryti. Rin
kimai įvyktų sausio mėn. Tarybą 
išrinktų prezidentą ir turėtų 
teisę vesti derybas su Maskva ir 
Kabulu dėl paliaubų.

DRAUSMINA KUNIGUS DĖL KRIKŠTO JUBILIEJAUS 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Kauno rajono kunigų 

protestas
Kaunas. —1987 m. balandžio 

29 d. į Kauno rajono vykdomąjį 
komitetą susitikimui su valdžios 
atstovais buvo sukviesti rajono 
kunigai.

Įvairūs pareigūnai pasakojo 
kunigams apie rajono pasieki
mus, tarp jų buvo paminėtas ir 
toks faktas, kad, sumažinus deg
tinės pardavinėjimą, rajonas per 
metus turi du milijonus nuosto
lio.

Po pareigūnų pasisakymų 
Babtų klebonas kun. Ričardas 
Mikutavičius paklausė, kodėl 
kunigai vis dar neturi lygių teisių 
su ateistais. Lektoriai bandė tai 
paneigti, sakydami, kad ir į susi
tikimo prezidiumą pakviestas 
vienas iš kunigų.

Kun. R. Mikutavičius nurodė, 
kad kunigai nepriimami į pa
minklų apsaugos draugijas, yra 
kunigų tarpe ir tokių, kurie ne
blogai valdo plunksną, tačiau nė 
vieno jų nėra Rašytojų sąjungo
je.

Tabariškių klebonas kun. Pe
tras Dumbliauskas iškėlė mintį, 
kąd kunigai nepriimami net į 
blaivybės draugijos, o čia savo 

-• darbu jie tikrai galėtų vaisingai 
pasidarbuoti visų labui.

Susitikimo metu Kauno rajo
ne dirbantys kunigai išreiškė 
protestą prieš valdžios įteisintą 
negimusių kūdikių žudymą, ku
rių kasmet Lietuvoje nužudoma 
žymiai daugiau nei žūdavo vyrų 
karo metais.

Juodino Lietuvos 
šventuosius

Klaipėda. — 1987 m. kovo 25 
d. RRT įgaliotinis Petras Anilių- 
nįs sukvietė Klaipėdos rajono 
bažnytinių komitetų narius. 

5*“savo kalboje, įgaliotinis dau
giausia dėmesio skyrė Jubilieji-*- 
nių metų iškilmėms, reikalavo 
budėti, kad iš tikinčiųjų pusės 
nebūtų “išsišokimų”.
Filed in 514

Įgaliotinis, kiek įstengdamas, 
juodino Lietuvos šventuosius. 
Įtikinėjo susirinkusius, kad šv. 
Kazimieras ne lietuvis, o lenkas, 
nemokėjęs net lietuvių kalbos, o 
būsimas palaimintasis arkivy
skupas Jurgis Matulevičius te
tarnavęs išimtinai lenkams ir Vil
nių atidavęs Lenkijos bažnytinei 
provincijai, ko net tarybinė 
valžia nepajėgia atitaisyti.

Pabaigoje viena moteris pak
lausė, kada gi bus grąžinta 
Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčia. P. Anilionis patarė 
kantriai laukti, mat klausimas 
dar tik sprendžiamas. “Jokie pa
rašai ir jų rinkėjai čia nepadės, 
— kalbėjo Įgaliotinis, privalote 
juos sudrausti ir kantriai laukti”. 

Bara už krikšto 
paminėjimą

Varputėnai (Šiaulių raj.). 1987 
m. gegužės 9 d. Varputėnų 
bažnyčioje vyko Lietuvos Krikš
to 600 metų Jubiliejaus pa
minėjimas.

Netrukus po minėjimo aptar
naująs Varputėnus Kuršėnų vi
karas kun. Edmundas At
kočiūnas buvo iškviestas į rajono 
vykdomąjį komitetą, kur pirmi
ninko pavaduotojas Tekorius 
perskaitė RRT įgaliotinio 
įspėjimą už Religinių susivieniji-.

mų nuostatų pažeidimą Jubilie
jaus iškilmėse, mat, be rajono 
valdžios sutikimo minėjime da
lyvavo svečiai kunigai iš kitų pa
rapijų, pamokslą pasakė “ekstre
mistas” Plungės altaristas kun. 
Petras Našlėnas. Parapijos ka
pinėse, esančiose netoli 
bažnyčios be rajono valdžios lei
dimo buvo pastatytas ir iškilmių 
metu pašventintas koplytstulpis. 
Netiko įgaliotiniui ir tai, kad 
minėjimo metu tikinčiuosius įsi
jungti į blaivybės sąjūdį ragino 
neseniai iš sovietinio lagerio 
sugrįžusi Jadvyga Bieliauskienė.

Pasirašyti po įspėjimu kun. E. 
Atkočiūnas atsisakė. Po juo pasi
rašė iš gretimų kabinetų pakvie
sti du liudininkai.

Kad nebūtų renkami parašai
Kaunas. 1987 m. gegužės 13 

d. 12 vai. Į Kauno miesto vykdo
mojo komiteto patalpas buvo 
sukviesti Kauno miesto kunigai. 
Kalbėjo Kauno miesto vykdomo
jo Komiteto pirmininko pava
duotojas Kazakevičius. Teigia
mai Įvertinęs pastoracinį kunigų 
darbą, jo žodžiais, džiaugiuosi 
kad tarp mūsų nėra nesusiprati
mų — lektorius išreiškė viltį, 
kąd nesusipratimų, jis tikisi ne
bus ir ateityje. Pavaduotojas Ka
zakevičius įspėjo kunigus būti 
budrius artėjant Lietuvos Krikš-

New Yorko apygardos atstovai — LB tarybos nariai, dalyvavę Tarybos pirmoje sesijoje 
rugsėjo 30 — spalio 1 Chicagoje. Iš k. Vytautas Alksninis, Lilė Milukienė, Jolita 
Gudaitytė, Algirdas Šilbajoris, Aleksandras Vakselis. Nuotr. Jono Tamulaičio

ĮSTEIGTA KOMISIJA STALINO 
NUSIKALTIMAMS IŠTIRTI

Sąjūdžio žinios liepos 25 d. ir 
Gimtasis Kraštas paskelbė, jog 
Įsteigta komisija “stalinizmo nu
sikaltimams tirti”. Steigėjai — 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
ir sovietinės Sociologų Sąjungos 
Lietuvos skyrius.. Į liepos 13 d. 
steigiamajame susirinkime suda
rytą komisiją Įeina kompozito
rius J. Juzeliūnas (pirmininkas), 
žurnalistas A. Čekuoli, kunigas 
J. Lauriūnas, ir grupė istorikų, 
filosofų, teisininkų, mokslinin
kų. Komisijos tikslai: sudaryti ir 
paskelbti vardinį teroro aukų bei 
jų šeimų sąrašą, registruoti ir 
spaudoje skelbti “represijų vyk
dytojų” prievartos veiksmus ir 
pavardes žmonių, “pasižymėju
sių ypatingu žiaurumu”, rinkti 
nukentėjusių atsiminimus bei 
kitą dokumentinę medžiagą, 
rūpintis archyvinės medžiagos 
apie “stalinizmo nusikaltimus 
Lietuvoje” išleidimu.

Komisija kreipiasi į Lietuvos 

to 600 metų jubiliejui ir pareika
lavo kad:

— bažnyčiose nebūtų renka
mi parašai po pareiškimais ar 
protestais;

— šventoriuose ir bažnyčių 
prieangiuose nebūtų prekiauja
ma devocionalijomis;

jubiliejinis medalis bažnyčio
se būtų iškabintas tik su vykdo
mojo komiteto leidimu, suderi
nus vietą, kur jį kabinti.
. Baigiantis susirinkimui pava
duotojas Kazakevičius pasiteira
vo, ar nėra klausimų.Klausimų 
neatsirado. Po lektoriaus kalbos 
kunigai pradėjo ploti, pats Kaza
kevičius sudraudė sakydamas 
“ploti nereikia”.

Įsilaužė piktadariai
Paberžė. (Vilniaus raj.) 1987 

m. kovo 2 d. sumos metu į Pa
beržės kleboniją įsilaužė nežino
mi piktadariai ir pagrobė 
bažnyčios kasos knygą.

Iškviesti milicijos pareigūnai 
po 10 valandų trukusios patikri
nimo vagių pirštų antspaudų ne
rado. Apžiūros pabaigoje pa
reigūnai paėmė klebono kun. 
Donato Valiukonio abiejų rankų 
pirštų antspaudus.

i. Apiplėšė bažnyčių
Žiežmariai. (Kaišiadorių raj.) 

1987 m. birželio 10 d. naktį buvo 

visuomenę ir organizacijas pa
gailas. Vardinio teroro aukų ir 
jų šeimų narių sąrašo sudarymas 
esąs “kiekvienos civilizuotos tau
tos, pripažįstančios žmogaus 
vertę”, pareiga. Nepasitenkin
dama archyvų tyrimu, komisija 
nori išbandyti ir visuotinę gy
ventojų apklausą. Užpildytos an
ketos prašomos siųsti šiuo adre
su: 232600 Vilnius, Mičiurino 1/ 
46 LTSR, MA Filosofijos, Socio
logijos ir Teisės Institutas, Lie
tuvos Filosofijos Istorijos sky
rius, Mečys Laurinkus. Komisija 
tikisi, kad “užsienyje gyvenantys 
tautiečiai” jai padės Įsigyti "at
skirą profesinį personalinį kom
piuterį” su didelės apimties 
‘Winchester’ tipo magnetiniu di
sku'.

(Rugpjūčio 23 d. Vilniuje įvy
kusiame masiniame mitinge tarp 
kitko kalbėjo: “Kai kurie oficialu 
respublikos tarybiniai istorikai 
teigia, jog 1918 metais buržua

(New Yorkas, 1988 spalio 24. 
LIG) Sekmadienį, spalio 23 d. 
prieš prasidedant Sąjūdžio stei
giamojo suvažiavimo
posėdžiam, Vilniaus Gedimino 
aikštėje, prie tikintiesiem jau su
grąžintos, bet kultui dar neatida
rytos katedros, įvyko iškilmingos 
pamaldos. Mišiom vadovavo 
Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius koncelebruojant 
arkivysk. Liudui Poviloniui, 
vysk. Antanui Vaičiui, vysk. Juo
zui Preikšui, vysk. Vladui Mi- 
chelevičiui, valdytojui Algirdui 
Gutauskui ir apie 50 kunigų. Pa
maldas pirmą kartą tiesioginiai 
transliavo Lietuvos televizija.

Altorius buvo pastatytas prie 
katedros durų, tarp fasado kolo
nų. Nepaisant ankstyvos valan
dos — Mišios prasidėjo 7:15 vai. 
ryto, ir šalto oro — oro tempe
ratūra Vilniuje buvo nukritusi. 
ligi nulio, katedros aikštė buvo 
perpildytą žmonėmis.

J. E. kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, užklaustas telefo
nu Lietuvių Informacijos Centro 
apie pirmuosius to ryto 
įspūdžius, sakė: “Kiek tūksta
nčių buvo, sunku pasakyti, bet 
visa katedros aiktė bangavo ir 
buvo sausakimša. Matėsi begalo 
daug žmonių, nuotaika nepapra
stai pakili, visur tautinės vėlia
vos, mūsų trispalvė. Pradėjo 
įprasta giesme ‘Pulkim ant ke
lių’... Daugumos reakcija į šių 
dienų įvykius buvo ... ašaros, 
bet džiaugsmo ašaros... Mes 
džiaugiamės šita tautos nuotai
ka, bet norime, kad ji būtų ne- 
vienadienė ir nešventinė, o pa
stovi mūsų tikrovė, ir, kad ji pa
sireikštų tautos dorovingu gyve
nimu”.

Prieš pat Mišias, kardinolas 
pirmą kartą savo gyvenime 
įžengė į katedros vidų. Ten jis 
ir kiti koncelebrantai apsirengė 
liturginiais drabužiais.

zija pasmaugė revoliuciją Lietu
voje. Iš laiko perspektyvos 
žiūrint, galima to laikotarpio 
vyksmą vertinti ir kitaip. Juk... 
iki 1940 metų Lietuvoje nebuvo 
stalinistinio teroro. Jis prasidėjo 
tik nuo 1940 metų. Per 20-tį Lie
tuvos nepriklausomos valstybės 
metų buvo intensyviai auginama 
ir puoselėjama tautinė kultūra, 
išaugo sava inteligentija. To pro
greso neturėjo LitBelo partnerė 
Baltarusija ir užtat šiandien Min
ske nėra nė vienos vidurinės mo
kyklos su dėstoma baltarusių kal
ba, nekalbant jau apie aukštąsias 
mokyklas. Tokio likimo būtų su
silaukusi ir Lietuva. Po šimt
mečius trukusio... jungo, Lietu
va iš naujo kūrėsi ant visiškų 
griuvėsių. Ką padarė Lietuva 
per minėtąjį dvidešimtmetį — 
tai stebuklas.”) (Elta)

Izraelio parlamento rinkimų 
rezultatai dar nėra aiškūs, tačiau 
vyriausybės sudarymas priklau
sys nuo to, su kuria grupe Likud 
ar Darbo partijos susiblokuos 
rinkimuose stipriai pasireišku- 
sios mažos religinės partijos.

Mišių metu tartame žodyje, 
kardinolas Sladkevičius pasvei
kino iš visos Lietuvos suvažiavu
sius Persitvarkymo Sąjūdžio de
legatus, pabrėžė, kad lietuvių 
tautai turi būti suteikta daugiau 
laisvės, bet drauge kvietė visus 
būti kantriais ir mokėti laukti, 
ragino kurti tautos ateitį pasire
miant Kristaus Evengelijos mok
slu.

Paaiškėjo, kad kardinolas apie 
katedros grąžinimą sužinojo šeš
tadienį per televiziją, kai Pirma
sis partijos sekretorius Algirdas 
Brazauskas pranešė Sąjūdžio su
važiavimui, kad katedra yra be
sąlyginiai grąžinama Vilniaus ar
kivyskupijai (suvažiavimo’ eiga 
buvo transliuojama per Lietuvos 
televiziją ir radiją). Kardinolas 
sakė, kad paskelbus šią džiugią 
naujieną “kilo didžiausios ovaci
jos, kokių dar nebuvo. Galima iš 
to suprasti kokios palankios yra 
Sąjūdžio nuotaikos Bažnyčios 
gyvenimui.”

Katedros grąžinimo klausimas 
iškilo Ministrų tarybos spalio 11 
d. susitikime su kardinolu. 
Siūlomos sąlygos kardinolui 
buvo nepriimtinos. Valdžia tada 
siūlė “dalintis” katedra —tikin
tieji naudotų ją dvasiniams po
reikiams, o valdžia koncertams. 
Anot kardinolo, “valdžia matė 
šito dalyko beprasmiškumą. 
Konfiskuota katedra buvo žaizda 
mūsų tautoje, mūsų Bažnyčios 
gyvenime”.

VILNIAUS -
MADISONO
RYŠIAI
IR LIETUVOS
OKUPACIJA

Lietuvos KP aparatas tebesi- 
stengia sugiminiuoti Vilnių su 
Madisono miestu. Birželio 
mėnesį M ad i šone lankėsi dele
gacija, vadovaujama Vilniaus 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojo Algirdo Motulo, 
kuris savo įspūdžiais pasidalino 
su Gimtuoju Kraštu (liepos 28 - 
rugpjūčio 3) ir Tiesa (liepos 29).

Išryškėjo, kad aparatčikai pa
keitė savo melodiją. Kai Madiso
no burmistras pareiškė, kad “ne
gausi Madisono lietuvių ben
druomenė yra prieš ryšius su 
Vilniumi, nes tuo pačiu atsieit 
pripažįstama Lietuvos ‘okupaci
ja’. “Motulas atsakęs: “Žmonės, 
nepainiokime miestų bendravi
mo su valstybių bendradarbiavi
mu”. Su tuo vėliau sutikęs ir 
burmistras, kuris abejojąs, ar 
būtini tuo klausimu oficialūs su
sitarimai. Madisono taryba 
pasižadėjusi iki metų galo pa
rengti bendradarbiavimo tarp 
Vilniaus ir Madisono programą. 
Kitąmet Vilniuje laukiama Ma
disono burmistro, kuris pasi
rašysiąs sutartį.

Inž. Algirdo Čeplėno vado
vaujama ALTos Skyrius Madiso- 
ne, Wisconsin, jau dveji metai 
energingai priešinasi Vilniaus- 
Madisono “susigiminiavimui”, 
pagal sovietinį šabloną

(Elta)

JAV ir toliau reikalauja, kad 
Sov. S-ga išardytų prie Krasno
jarsko statydinamą galingą rada
ro stotį, nes ji pažeidžia 1972 m. 
pasirašytą sutartį dėl balistinių 
raketų.

Afganistano komunistų parti
jos centro komitetas pašalino iš 
partijos šimtus narių, o kelios 
dešimtys centro komiteto narių 
buvo sulaikyti.

Izraelio policija ir kariuo
menė areštavo daugiau kaip 30 
palestiniečių darbo unijų vadų ir 
žurnalistų.

JAV apkaltino Sov. S-gą už 
pasiuntimą Į Afganistaną naujų 
kovos lėktuvų MIG-27 žemės 
taikiniam bombom, raketom ir 
patrankom pulti.



Audiencijos metu popiežius Jonas Paulius II sveikinasi su Sibiro kaliniu, daug iškentėju
sių dėl savo religinių įsitikinimų kun. Alfonsu Svarinsku. Nuotrauka Vatikano oficialaus 
fotografo Artūro Mari

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

apiplėšta Žiežmarių bažnyčia. 
Nežinomi piktadariai išmušė 
bažnyčios lango stiklą ir išlankstė 
geležinius rėmus, įsilaužė į 
bažnyčios vidų.

Čia išlaužė zakristijos duris, 
išplėšė aukų dėžutes ir pavogė 
tikinčiųjų suaukotas pinigines 
aukas.

Klebonas neleido rinkti 
parašų

..Vilnius. Per Lietuvą vilnija 
nauja pareiškimų-protestų ban
ga. Tikintieji reikalauja leisti 
vysk. Jul. Steponavičiui grįžti 
į Vilnių ir netrukdomai eiti savo 
ganytojiškas pareigas, taip pat iš 
kalėjimų paleisti nekaltai nutei
stus kunigus — Alfonsą Svarin
ską, Sigitą Tamkevičių, Joną-Ką- 
stytį Matulionį.

1987 m. kovo 29 d. parašai po 
analogiškais pareiškimais buvo 
renkami Sv. Rapolo bažnyčios 
prieangyje. Šios bažnyčios kle
bonas kun. Antanas Dilys liepė 
rinkėjoms išeiti už durų pareikš
damas: "Ką norite, kad mane iš 
Vilniaus iškeltų?” Pagrasino išk- 
viesiąs miliciją.

Parašų rinkimas buvo tęsia
mas lauke, ant laiptų. Klebonas 
atėjo pakartotinai, griežtai reika
laudamas pasišalinti: "Ką, gero 
žodžio neužtenka”? — kelis kar-

Apie 5000 čekoslovakų Prahoj 
suruošė demonstraciją valstybės 
nepriklausomybės 70 m. suka
kčiai paminėti ir reikalavo politi
nių reformų ir daugiau laisvių. 
Policija lazdom ir vandens švir
kštais demonstruojančius išsk
laidė ir 87 areštavo.

Brazilija, Meksika, Argenti
na, Kolumbija, Peru, Venecuela 
ir Uragvajus vedė pasitarimus, 
kaip priversti skolintojus nurašy
ti bent dalį juos slegiančių 329 
bil. dol. skolų.

NYT spalio 30 sekmadieninėj 
laidoj paskelbė Celestine Boh- 
len straipsnį, kaip Baltijos respu
blikų politiniai sąjūdžiai privertė 
vyriausybę atgaivinti oficialią at
mintį apie 1939 m. sudarytą na- 
cių-sovietų paktą, įgalinusį Sov. 
S-gą okupuoti Baltijos valstybes.

Palestiniečiams padegamom 
bombom apšaudžius Izraelio ke
leivinį autobusą ir užmušus vie
ną moterį su jos trim vaikais prie 
Jericho, Izraelio kariuomenė iš
sprogdino ar buldozeriais su
griovė eilę palestiniečių namų, 
o jo karo lėktuvai puolė palesti
niečių bazes pietiniam Libane. 

tus kartojo kun. A. Dilys.
Viena iš parašų rinkėjų paaiš

kino, kad jos jau išėjusios už 
durų ir čia renka parašus, kaip 
klebonas buvo reikalavęs. Kun. 
A. Dilys patikslino, kad ir šven
torius priklausąs bažnyčiai ir pa
rašus “leido” rinkti tik už švento
riaus vartų ar po namus.

“Ar jums patiktų, jei aš atėjęs 
į jūsų namus, šeiminin
kaučiau?!”, karščiavosi kun. A. 
Dilys. Paaiškinus, jog bažnyčia 
priklauso tikintiesiems, kun. A. 
Dilys aiškinosi, jog neleidžia 
rinkti parašų todėl, kad valdžia 
neuždarytų bažnyčios.

“Nuoširdžiai” rūpinasi 
bažnyčios reikalais

Telšiai. — 1987 m. kovo 26 
d. į Telšių Kultūros namus buvo 
sukviesti aplinkinių parapijų ko
mitetų nariai, valdžios vadinami 
“dvidešimtukais”.

Jiems kalbėjo Petras Anilio
nis. Susirinkime dalyvavo ir Te
lšių rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja B. Ur- 
belytė.

Pagrindinė įgaliotinio P. Ani
lionio paskaitos tema buvo pasi
ruošimas Lietuvos 600 metų Kri- 
kštro jubiliejui. Anilionis iškėlė 
“didžius” valdžios nuopelnus, 
siekiant padėti Lietuvos Katali
kų Bažnyčiai gražiau atšvęsti šią 
sukaktį.

Aiškino, kiek valdžia yra išlei
dusi maldaknygių, katekizmų, 
katalikų kalendorių, žinynų ir 
1.1., ir kad tai “kiek valdžia leido 
išspausdinti, pilnai pakanka ti
kintiesiems; pažadėjo, kad atei
tyje bus išleista 50,000 jubilieji
nių paveikslėlių...ir visi bus ati-

Maskvoj ir Leningrade buvo 
suruoštos demonstracijos, reika
lavusios paleisti politinius kali
nius. Policija areštavo Maskvoj 
14 ir Leningrade 36 demonstra
vusius.

Lenkijos vyriausybė nutarė 
gruodžio mėn. uždaryti Gdan
ske veikiančias Lenino vardo lai
vų statymo įmones, kuriose 
gimė Solidarumo unija. Unijos 
vadai šį veiksmą laiko politine 
provokacija.

Kinija ir Sov. S-ga susitarė dėl 
maždaug visos, rytinės sienos ir 
numato toliau tartis dėl vaka
rinės sienos.

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
jos Pakistanui pagąsdinti pradėjo 
išdėstyti modernias raketas Af
ganistano sostinėj .Kabule.

Fizikas Andrei D. Sacharovas 
įspėjo Sov. S-gos prezidentą 
Gorbačiovą, kad galios sukon
centravimas vienose rankose gali 
vėl privesti prie vieno asmens 
įsigalėjimo valdžioje. 

duoti tikintiesiems, sau pasiliksi
me tik pavyzdžius”, — dėstė įga
liotinis P. Anilionis.

Gyrėsi, kad, vyskupams atsi
sakius išleisti spalvotus bažnyčių 
albumus, šį darbą atlikti valdžia 
patikėjo “Minties” leidyklai. 500 
albumų pasirodys jau,-balandžio 
mėnesį knygynuose.

Priminė, kad netrukus Vatika- Pasiteiravus, kodėl mokyklose 
ne palaimintuoju bus paskelbtas prievartaujami tikintys moki- 
arldvyskupas J. Matulevičius, niai, visokiais būdais verčiami 
akcentavo, kad Vatikąp^jis vadi- atsisakyti savo įsitikinimų, ne- 
nama Džordžu Matulevič, tačiau lankyti bažnyčios, P. Anilionis 
tarybinės valdžios atstovai ban- atsakė, kad mokytojai taip ir turi 
dys užmegzti pokalbį su Vatika-^elgtis, mat, tai ir yra vadinama 
nu dėl lietuviškos pavardės "su- antireliginė propaganda, 
grąžinimo . Tokiais ir panašiais atsakymais

Aiškino, jog pavyko susitarti 
su dvasininkais, kad šie leistų 
valdžiai atspausdinti J. Matule
vičiaus portretus ir dabar jie jau 
ruošiami. Nepamiršo priminti,

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Išeivijos lietuvių dailininkų 
darbų paroda rugpjūčio 2 d. ati
daryta Vilniaus dailės parodų 
rūmuose. Ją surengė Lietuvos 
dailininkų sąjunga, “Tėviškės” 
draugija. Lietuvos kultūros fon
das ir Dailės parodų rūmai. Tau
tos gyvybingumo simboliu tapo 
žaliuojantis ir žydintis medis pa
rodos plakate, apžvalginėn paro- 
don įsijungė lietuviai dailinin
kai, gyvenantys JAV, Kanadoje, 
Australijoje, P. Amerikos ir Eu- 
roopos šalyse, atsiuntę per 300 
kūrinių — grafikos lakštų, tapy
bos drobių, skulptūrų, kerami
kos, vitražo ir tekstilės darbų. 
Primenama, kad pirmoji tokia 
apžvalginė lietuvių dailininkų 
paroda buvo surengta Vilniuje 
1907 m. Kita panaši paroda Kau
ne buvo susieta su Pasaulio lietu
vių kongresu 1935 m. vasarą. 
Tad iš tikrųjų šiemetinė paroda 
Vilniuje yra jau trečioji. Jos ati
daryme kalbėjo Dailės muzie
jaus direktorius R. Budrys, 
“Tėviškės” draugijos pirm. V. 
Sakalauskas, Lietuvos kultūros 
fondo valdybos pirm. Č. Kuda
ba, Lietuvos dailininkų vardu — 
V. K. Jonynas, svečias iš New 
Yorko. Džiaugiamasi, kad 
apžvalginė paroda apėmė visų 
kartų išeivijos dailininkus prade
dant Kauno meno mokyklos 
dėstytojais bei mokiniais ir bai
giant išeivijoje įsteigtos Freibur- 
go meno mokyklos auklėtiniais. 
Parodos aprašymuose minimi 
dailininkai — Valius, Galdikas, 
Jonynas, Vizgirda, Gasparonis, 
Montvilienė, Krištopaitytė, Ka
tiliūtė, neseniai Chicagoje miręs 
pirmasis profesinis išeivijos lie
tuvių dail. Mikas Šlileikis, į JAV 

kad yra duoti keli leidimai 
bažnyčių remontams ir jų rekon
strukcijoms, o taip pat ruošiami 
kunigų leidimai į Vatikane vyk
siančias iškilmes. Įgaliotinis vi
sais būdais stengėsi įtikinti susi
rinkusius, kad valdžia labai rūpi
nasi, jog Lietuva turėtų šven
tai-

“Taigi, kad Lietuvoje Katalikų 
Bažnyčia persekiojama — gryni 
pliurpalai ir melas”, — aiškino 
P. Anilionis.

Antroje paskaitos pusėje P. 
Anilionis plačiai ir griežtai pasi
sakė prieš parašų rinkimą po tek
stais reikalaujant atiduoti 
Klaipėdos bažnyčią ir į laisvę 
grąžinti nekaltai nuteistus kuni
gus A. Svarinską, S. Tamke- 
vičių, J. Matulionį.

Anilionio nuomone, teigiamų 
rezultatų galima tikėtis tik iš 
valdžios ir vyskupų derybų. 
Baigdamas pagrasė, kad parašų 
rinkėjai ateityje bus baudžiami.

Po paskaitos tikintieji lekto
riui pateikė visą eilę klausimų. Į 
klausimą, kodėl tikintieji negali 
maldaknygių laisvai įsigyti kny
gynuose ar knygų kioskuose, įga
liotinis atsakė, kad dėl to kalti
vyskupai, jie pasiima visas mal-
daknyges ir dar stengiasi pasi
pelnyti iš tikinčiųjų.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larkfleld Road, Eest. 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinai* atvejai* 516 757-2671. New Yorko ofisas ILll° 
86 - 01 114th SL. Rlchmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach’
; 33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL I^ME, i00 
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 veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sėv. Winter Garden Tavam. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami pelą Idotuvln lai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Į Gadunavos tikinčiųjų prašy
mą sumažinti bažnyčios moke
sčius, nes kasmet jie valdžiai turi 
sumokėti net po 1200 rub., įga
liotinis pareiškė, jog, matyt, ti
kintiesiems nelabai reikalinga 
bažnyčia, jei neturi pinigų jai iš
laikyti, patarė kreiptis į valdžios 
organus, kad šie bažnyčią užda
rytų.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking 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 Fl., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti Ir fjarduoti akcijas, bonus, Govt Bllls, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annultles, atidaryti 
IRA planus Ir banko certlfikatus. Suinteretuotl skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”: W)CN-FM. 90.5 
Worcester, 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 YOiRK?CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimink 
mal”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, 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. ~ 
617-586-7209.

RRT įgaliotinis P. Anilionis 
užbaigė savo paskaitą ir dar kartą 
pademonstravo “nuoširdų” 
valdžios rūpinimąsi Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia.

atvažiavęs 1913 m. Jauniausiajai 
kartai atstovavo Australijoje gy
venanti Akvilė Zavišaitė, seniau- 
siajai — Antanas Žmuidzina
vičius iš atminties nutapęs dr. 
Vinco Kudirkos portretą. Tas jo 
kūrinys buvo atsidūręs JAV ir 
dabar vėl grįžo Lietuvon.

Brolių Mindaugo ir Algiman
to Černiauskų meninių nuotrau
kų parodą “Kaimo žmonės” su
rengė Vilniaus fotografijos salo
nas. Broliai Černiauskai prieš 
dešimtį metų ryžosi nuotraukose 
įamžinti išnaikinimui pasmerk
tus lietuviško kaimo likučius, 
vienkiemius, amžinybėn iške
liaujančius senuosius gyvento
jus. Važinėdami po Aukštaitiją ir 
Dzūkiją, jiedu foto aparatais fik
savo kaimo saulėlydį, kurį bene 
geriausiai atspindi nuotrauka su 
laidotu vi procesija prie pat hori
zonto: karstą rogėse vežantis 
arklys, kryžių nešantis žmogus, 
už horizonto dingsianti mirusio
jo kelionė amžinyį>ėn. Nuotrau
kos atskleidžia paprastą senukų 
gyvenimą, trobas su būtiniau
siais rakandais, naminius gyvu
lius, tikėjimą liudija kryžiai prie 
namų, šventi paveiksliukai 
gryčiose, tėvų laiminami 
klūplantys jaunieji.

Vilnietės dail. Ievos Labu
tytės 180 grafikos lakštų, akvare
lių ir knygženklių parodą su
rengė Klaipėdos parodų rūmai. 
Jos kūriniuose atsispindi 
Klaipėdos krašto istorija, gamta 
ir žmonės. Mažosios Lietuvos 
kultūros veikėjų gyvenimas ir 
veikla. Parodoje ypač įdomus 
grafikos darbų ciklas prūsų tau
tos likimo tema. S. L. K.

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

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

Užsakau “Uthuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage i dol.

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

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

Miestas, valstija, Zlp........................................................„.........

lillS
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

MEMORIALS
66 - Sfi SO ST MIDDI.E \ Il.i.AGE Ql EE\S. X Y 

l’l K )XES (71S) 326 - 12S2 326 - 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS 
.JONAS 

I933 + 197 6

f”------------------------------------------
VYTIS

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

ŽINGSNIAI PIRMYN

Šiemet minima 70 metų su
kaktis, kaip buvo atkurta Lietu
vos kariuomenė. Tai įvyko 1918 
metais lapkričio 23. Tą dieną 
buvo išleistas pirmasis įsakymas 
Lietuvos kariuomenei.

Žinome patys, kad mūsų tarpe 
yra žmonių, kurie neigia kariuo
menės vaidmenį, stengiasi nie
kinti karius, ypač aukštesnio ran
go. Tie žmonės labai menka 
mažuma. Gaila, kad jie nesuge
ba analizuoti laiko ir to laiko rei
kalavimų. Lietuvos ginkluotos 
pajėgos buvo būtinos. Tik jos iš
vedė valstybę į nepriklausomą 
gyvenimą. Kariuomenės apginti 
nepriklausomybės metai juk 
padėjo pagrindus tolimesnei 
tautos rezistencijai. Kariuo
menėje išauklėti kariai sudarė 
sveikiausią Lietuvos visuomenės 
dalį, kuri vėliau karų ir audrų, 
naujų okupacijų metu, dauguma 
išėjo partizanauti į miškus.

Nepriklausomybės karų au
kos, partizanų karų aukos taip 
nežuvo be jokio pėdsako. Kiek
vienas kraujo lašas grįžta iš 
žemės ir pakelia naujas kovotojų 
kartas naujiems dar atkakle
sniems laisvės žygiams. Kai nie
kas nebemiršta už laisvę, miršta 
pati laisvė. Sena tokia gyvenimo 
logika—jeinori išlikti, ginkluo
jąs ir budėk, kariauk dėl savo 
krašto laisvės! Neužtenka gražių 
žodžių, diplomatų šypsnių, rei
kia darbo, vargo, kario aukos!

Lietuva, gindama savo laisvę, 
paaukojo daug ir labai daug gy
vybių. Tik pasekime, kas nutiko 
per tuos 70 metų, kai buvo at
kurta Lietuvos kariuomenė. Ėjo 
karai, negandai, trėmimai į Sibi
rą, buvo šaudomi be pasigailėji
mo tauriausi Lietuvos patriotai, 
geriausi jos sūnūs kariai.

Generolas Gustaitis, Lietuvos 
aviacijos tobulintojas, buvo kal
binamas Sovietų agentų, kad jis 

eitų tarnauti Sovietams, jų avia
cijai. Jis atsakė — ne! Okupavus 
kraštą, vėl vertė jiem tarnauti. 
Jis vėl pasakė ne. Ir jį sušaudė 
kalėjimo kieme. Bet Gustaitis 
nežuvo. Jis nepasidarė koks nie
kšas, išdavęs tautos idealus. Ge
nerolas Gustaitis ir toliau spin
duliuos lietuviams kaip taurus 
mūsų kario pavyzdys. O kiek to
kių žuvo, kad vėl keltųsi Lietu
va!

Ar ne partizaninių karų aukos 
sukėlė naują tautos atgimimą ir 
išvedė tūkstantines minias de
monstruoti dėl Lietuvos laisvės? 
todėl niekada lietuvis neužmirš 
tų savo brolių ir seserų, kurie 
tiek kentėjo dėl Lietuvos laisvės, 
kurie žuvo miškeliuose, kad visa 
Lietuva vėl būtų šventa, jų krau
ju aplaistyta.

Nueikime į 19 amžių. Ir ten 
sukilimai, revoliucijos, trėmimai 
į Sibirą. Taip likimas atvedė 
mūsų tautą prie Baltijos jūros 
krantų. Gražūs krantai ir ginta
ras gražus, bet priešai plėšikai 
panoro mūsų žemių, mūsų tur
tų. Kokie buvo sunkūs 
kryžiuočių puldinėjimai. Tai 
buvo nuolatinė karo parengtis, 
nes nežinai nei dienos, nei va
landos, kada iš miško-pasirodys 
geležim ginkluoti priešai — 
kryžiuočiai. Tik praverskime 
įstorijos lapus, šimtai puolimų 
naikino mūsų tautą.

Švęsdami Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukaktį, prisi
minkime ir senuosius Lietuvos 
karius, prisiminkime visus, ku
rie savo gyvybe grindė kelią į 
tautos laisvę.

Dažnai esame nejautrūs sa
viems reikalams, kažkaip nusisu
kame į šalį, kad nereikėtų ati
duoti tinkamos pagarbos 
praeičiai, praeities liudinin
kams. Juk mūsų tarpe dar yra 
savanorių. Ar juos tinkamai pri-

Tai buvo atmintina vakaras 
mūsų tautos istorijoje. Tai buvo 
vakaras, kai kraujas laisvai 
tekėjo, kai lietuviai petis į petį 
sustoję iš sielos gilumos išreiškė 
tautos sukauptą pyktį, skausmą 
ir pasiryžimą tiesiog pavergėjui 
— okupantui — į veidą spjauda
mi, nenusileisdami, net muša
mi.

Vos tai įvykus, sužinojome 
kad 200,000 žmonių susirinko 
Vilniuje Lietuvos Laisvės Lygos 
sušauktoje demonstracijoje 
atžymėti 49-tus metus nuo to lai
ko kai Molotovas ir Ribbentro- 
pas pasirašė savo Rugpjūčio 23- 
čios d. sutarties antrą slaptą prie
dą, per kurį Lietuva atiteko so
vietams.

Sužinojome, kad rami minia 
buvo užpulta ir apmušta sovie
tinės milicijos. Vytauto Bogušio 
atpasakojimai nušvietė, kad mi
licija, apsidengusi šalmais, sky
dais ir bananais (policininkų la
zdomis), mušė susirinkusius. 
Mušė visus — vaikus, senas mo
teris, jaunus vyrus ir merginas. 
Mušė be pasigailėjimo, lipdami

simenam, ar tinkamai pagerbia
me. Patys matome, kaip tie pa
gerbimai mum nepavyksta. Net 
ir užmirštame.

Bent šioje sukaktyje prisimin
kime savanorius, visus laisvės 
kovotojus. Prisiminkime su di
deliu dėmesiu ir meile Lietuvai. 
Tenai — aušra naujos gadynės 
teka, nušvies ir laisvės spindu
lys!

Lietuviai vyskupai su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Casserolli. Iš k. nau
jasis arkivyskupas Audrys Baškis, Vilniaus vyskupas tremtinys Julijonas Steponavičius, 
kardinolas Casserolli, Europos lietuvių vyskupas Antanas Deksnys, Kauno vyskupas 
Juozas Preikšas. Nuotr. Vatikano oficialaus fotografo Artūro Mari

per atsisėdusių žmonių galvas, 
trankydami visus, kuriem tik 
kliuvo. Sužinojome, kad žmonės 
išsisklaidė į visas puses, vengda
mi bananų smūgių, bet susigru
pavę grįžo šaukdami — “oku
pantai, lauk iš Lietuvos!”

Ir mes braukėm karštas ašaras 
nuo skruostų, prisiekdami Au
kščiausiam ir tiems, kurie parėjo 
kruvini tą vakarą, kad šis įvykis 
nenuslinks tyliai į praeitį be jo
kio atsiliepimo iš Laisvo Pasau
lio, iš Amerikos valdžios.

Tą priesaiką išlaikėm.
Rugsėjo 29 d. trylika pabal- 

tiečių organizacijų pasirašė tele
gramas Prezidentui Reagan ir 
Sekretoriui Shultz reikalaujant, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stybės, kurios nepripažįsta So
vietų okupacijos Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje Gorbachiovui 
griežtai protestuotų sovietų mi
licijos elgesį Lietuvoje. Tą tele
gramą pasirašė:

Jungtinis Pabaltiečių Komite
tas (JBANC), Amerikos Estų Ta
ryba, Amerikos Lietuvių Tary
ba, Amerikos Latvių Sąjunga, 
Amerikos Latvių Jaunimo Sąjun
ga, Amerikos Pabaltiečių 
Laisvės Lyga (BAFL), ELTA 
Lietuvių Informacijos Centras, 
Lietuvos Vyčiai, Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė, Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Lie
tuvių Religinė Šalpa, Laisvų 

Latvių Pasaulinė Federacija, Pa
baltiečių Jaunimo Sąjunga 
(BYC)

Sekančią dieną, spaudimas su
stiprėjo. JBANC asmeniškai su
sitiko su Valstybės Departamen
to pareigūnais reikalaudamas, 
kad JAV valdžia netylėtų po to- 
kio neteisėto ir žiauraus sovietų 
elgesio. Ir Valtybės Departa
mento vežimo sunkūs ratai 
pradėjo suktis.

Sekantis žingsnis buvo susi
siekti su Atstovais bei Senato
riais paprašyti, kad jie paskatintų 
Valstybės Departamentą nedel
sus pareikšti protestą tuo būdu 
pagreitindami Valstybės Depar
tamento ratų tempą. JBANC su
sisiekė su Pabaltijo ir Ukrainos 
Reikalų Ad Hoc Komitetu Atsto
vų Rūmuose prašydamas, kad 
Komiteto pirmininkai pradėtų 
laišką iš Komiteto Valstybės De
partamentui paskatinti atsiliepi
mą į rugsėjo 28 d. įvykius Vilniu
je. Gavus sutikimą JBANC 
asmeniškai išdalino tinkamą 
medžiagą Ad Hoc Komiteto na
riams, asmeniškai pasikalbėda
mas su kiekvieno Komiteto nario 
padėjėju.

Prašome, kad kuo greičįau 
skambintumėte savo Atstovams, 
Senatoriams bei Valstybės De
partamentui, reikalaudami, kad 
JAV pareikštų protestą prieš So
vietų žiaurumą Lietuvoje.

Spaudai siuntėme nuolatinius 
pranešimus, susidomėję žurnali
stai prašė daugiau žinių.

Ir spaudimas didėjo. Su jūsų 
paskatinimu, Ad Hoc Komiteto 
laišką pasirašė 69 Atstovai:

Dennis Hertel (D-MI); Don 
Ritter (R-PA); John Miller (R- 
WA); Hamilton Fish (R-NY); 
Willis Gradison (R-OH); Joseph 
DioGuardi (R-NY); Elton Galle- 
gly (R-CA); Michael Oxley (R- 
OH); Glaudinę Schneider (R- 
RI); Bill McCollum (R-FL); 
VVilliam Goodling (R-PA); Ro- 
bert Doman (R-CA); Jack Kemp 
(R-NY); Bill Lowery (R-CA); 
Thomas Luken (D-OH); Peter 
Rodino(D-NJ); Howard Berman 
(D-CA); VVilliam Lipinski (D- 
IL); Gerald Kleczka (D-WI); Jo
seph Kennedy (D-MA); Vin We- 
ber (R-MN); Richard Armey (R- 
TX); Newt Gingrich (R-GA); 
Frank McCloskey (D-IN); Terry 
Bruce (D-IL); Lane Evans (D- 
IL); Richard Durbin (D-IL); Bob 
Traxler (D-MI); Timothy Penny 
(D-M N); Hovvard Wolpe (D- 
WI); James Saxton (R-NJ); Ho
vvard Nielson (R-UT); Emest 
Konnyu (R-CA); Lavvrence 
Coughlin (R-PA); Toby Roth (R- 
WI); Harris Favvell (R-IL); Ja
mes Quillen (R-TN); John Rho- 
des (R-AZ); Dennis Hastert (D- 
GA); Thomas Ridge (R-PA); Ja
mes Sensenbrenner (R-WI); Do- 
nald Lukens (R-OH); Lynn Mar
tin (R-IL); Charles Hayes (D- 
IL); Robert Borski (D-PA); Tho
mas Manton (D-NY); VVilliam 

T^ord (D-MI); Gus Yatron (D- 
PA); VVilliam Coyne (D-PA); Pe
ter Kostmayer (D-PA); Joe Kol- 
ter (D-PA); James Hansen (R- 
UT); Denny Smith (R-OR); 
Hevvlen Delich Bentley (R- 
MD); George Hockbrueckner 
(D-NY); Joseph Early (D-MA); 
Jim Cooper (D-TN); M arty Rus- 
so (D-IL); Robert Mrazek (D- 
NY); Thomas Oglietta (D-PA); 
Tom Lantos (D-CA); Nancy 
Pevvlosi; Dale Kildee (D-NY); 
Thomas Foglietta (D-PA); Tom 
Lantos (D-CA); Nancy Pelosi; 
Dale Kildee (D-MI); Steve Bar- 
tlett (R-TX); Joel Hefley (R-CO); 
Jack Davis (R-IL).

Valstybės - Departamento 
vežimo ratai sukosi; spalio 6 
VOA žurnalisto užklausti, Val
stybės Departamento pa
reigūnai pareiškė, kad JAV 

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 
U APAŠTALAS
ANTANAS RUBSYS 
MANHATTAN COLLEGE

Nūdien ši šeima — trejukė yra 
tik skeletų likučiai. Trejukė lai
kosi kartu, saugodami vienas 
kitą, jų namui sukiūžtant prieš 
šešioliką šimtmečių. Archeologi
ja yra mokslas, kuris panaudoja 
ne tik radinius, bet ir vaizduotę.

— Ar ši šeima buvo vienintelė 
auka tą dieną? — klausiu.

— Eikim! — sako ji.
Jaunosios šeimos namas turėjo 

būti kadaise šaunus. Kitoje išli
kusių pamatų ir aslos pusėje gidė 
rodo į tarpdurį, kuriame buvo 
rastas pusamžio šeimos tarno 
skeletas. Lubų luitai ir jam su
triuškino galvą. Tinko sienų li
kučiai dar tebesipuošia šimt
mečio nublukintomis freskomis. 
Mirtis, atrodo, atėjo į Kurioną 
staiga ir be įspėjimo. Šimtai, — 
labai galima tūkstančiai, — tą le
miamą dieną tapo jos auka. Pagal 
nūdienius apskaičiavimus, ma
syvus žemės drebėjimas, su epi
centru maždaug 58 km į pietva
karius po jūros dugnu, suk-

asilas

PAULIUS
79 KIPRE

niuždė miesto pastatus, o sukel
ta jūros banga-tsunami nunio
kojo pajūrį, pasiekdama Graikiją 
vakaruose ir padarydama žalos 
Aleksandrijai, Egipte, pietuose. 
365 m. liepos 21-osios dienos 
data buvo nustatyta iš monetų, 
rastų griuvėsiuose. Monetų, ku
rios liudytų vėlesnę datą 
neužtikta.

Kurionas išblėso iš istortinės 
atminties. Tiesa, keliolikai metų 
praėjus, išdygo netoliese nauja
miestis, bet senasis Kurionas 
liko žuvusiu miestu.

Amerikiečiai archeologai 
atranda Kurioną

Ant iškyšulio skardžio prie 
jūros kyšojo kur ne kur sienų li
kučiai, matėsi skardyje išskap
tuota daubelė su ilgais suolais; 
medžiai ir krūmai iškyšulio aukš
tumos nemėgo, — smilgos ir 
piktžolės kerojosi lietingu metų 
laikotarpiu; piemenys vietovę 

laikė pavojinga, — pasitaikyda- 
> vo, kad galvijai įgriūdavo į po

žeminius rūsius. Mūsų amžiaus 
pradžioje imta domėtis vietovės 

. likučiais, raustis po daubą skar
dyje, atkasinėti pamatus... Pa
stebėta, kad prie iškyšulio būta 

! ir uosto.
Ketvirtajame mūsų amžiaus 

: dešimtmetyje (1934) amerikietis 
archeologas J. F. Danielis (Da- 
niel) tyrinėjo iškyšulio skardį ir 
užtiko romėniškus namo li
kučius. Jame atrado žemės 
drebėjimo padarinius: suk- 
niuždintą namą ir šeimos skele
tus. Pelenų niekur nebuvo 
užtikta. Sunaikinimas rodė į 
žemės drebėjimą kaip kaltinin
ką. Tačiau Danielis neturėjo ga
limybių raustis po Kuariono 
griuvėsius. Kitas amerikietis, D. 
Sorenas (Soren), penkiasdešimt 
metų vėliau — mūsų dešimtme
tyje, pradėjo domėtis miesto ant 
jūros iškyšulio senove.

Kurionas istorijoje

Kurioną įkūrė graikai XII a. 
prieš Kristų. Mikeniečių banga 

■ iš Egėjo jūros salų ir Peleponeso 
praturtino kipriečius graikų 
kultūros įnašu. Po trejeto šimt
mečių Kurionas pateko į asirų 
rankas. Asirus ilgainiui pakeitė 
egiptiečiai ir persai. Graikiškoji 
kultūra, labiau negu kitos, sąly- 
gavo kipriečius. Nenuostabu, 
kad Kurionas su entuziasmu 

dėjosi prie Aleksandro Didžiojo 
žygių IV a. prieš Kristų. Alek
sandrui mirus, Kurionas kaip ir 
visas Kipras buvo Egipto Pto- 
lemėjų valdžioje. Spėliojama, 
kad Kurionas tada išaugo į 
20,000 gyventojų miestą.

Senovės istorikas 
apie Kuriono galę

Monetos padėjo archeolo
gams nustatyti žemės dre bėji- 
mo ., sugriovusio Kurioną. datą. 
Mat jos turi ryšį su tuo, kurio 
vardu buvo nukaltos. Kurione 
rastos, vėliausiai nukaltos mone
tos, priklauso imperatoriui Va
lensų! (Valens), —jis valdė tarp 
364 - 378 m. Jos rodo, kad baisio
ji nelaimė ištiko Kurioną Valen- 
so valdymo pradžioje. Tokiu 
būdu gaunama 365 m. data.

IV a. istorikas Amijanas Mar
celinas (Ammianus Marcellinus) 
aprašo žemės drebėjimą, kuris 
ištiko Kipro pajūrį ryto metą lie
pos 21-ąją. Jis pasakoja: “Siek 
tiek po aušros, po smarkios ir pa
sikartojusios audros su žaibais ir 
griaustiniu, nejudrioji ir tvirta 
žemė drebėjo ir purtėsi. O jūrą 
bangos privertė pasitraukti nuo 
žemės. Bedugnės gelmėse 
žmonės galėjo matyti įvairiau
sius, dumble įklimpusius 
gyvūnus, pačius kalnus su giliais 
slėniais. ...Daug laivų matėsi 
ant jūros dugno tarsi ant kran
to .”

“Jūra, įtūžusi dėl šios prievar
tos trauktis nuo žemės, staugė. 
Ji sukilo ir pergalingai metėsi 
per nuniokiotas seklumas ant 
salų ir žemyno pakrančių, sunai
kindama nesuskaitomą daugybę 
pastatų miestuose... Tai buvo 
milžiniškas vandens telkinys, — 
jūra grįžo baisia banga, kai buvo 
mažiausiai laukiama, nuskandin
dama tūkstančius žmonių. Ban
gai aprimus, grasūs potvynio ir 
atoslūgio verpetai išnešė ant 
žemės daug paskandintų laivų. 
Didžiuliai laivai, nešami vėjo 
gūsių, atsidūrė ant namų stogų. 
Taip įvyko Aleksandrijoje. Kiti 
laivai buvo nunešti keletą mylių 
nuo jūros pakrantės. Taip įvyko 
lakoniečių laivui, kurį aš pats 
mačiau...”

Marcelino pasakojimas patvir
tins archeologų išvadas ryšium 
su žemės drebėjimu ir tsunami 
— naikinančia jūros banga. Van
duo pradžioje pasitraukė, ati
dengdamas net gyvūnus ant 
jūros dugno, po to grįžo nuožmia 
jėga, naikindamas visa rytinėse 
Viduržemio jūros pakrantėse.

Archeologai tebesirausia

Archeologai rausiasi po Kurio
ną nuo 1981 metų. Dovydas 
Cooper is (Cooper) ir šiemet su 
grupe specialistų iš Arizonos 
universiteto Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, panaudodami 

vėliausias archeologijos įžvalgas, 
— net seisminę archeologiją, — 
vis daugiau sužino apie Kuriono 
galą ir gyvenimo būdą Romos 
imperijos Kipro provincijoje TV 
a. po Kristaus.

Mano bendrakeleiviai naudo
jasi laisvu laiku, ragaudami Ki
pro vyną šiuolaikiniame Kuriono 
restorane ar rinkdamiesi atmi
nus krautuvėje. Klajoju vienas 
ant Kuriono iškyšulio skardžio. 
Drąsuoliai ikarai — sklandytojai 
jau kur tai nusileido. Dar tik 
birželio pradžia, o jau girdisi 
žiogų simfonija mirusiųjų miesto 
krūmuose. Vietos, kur atka
sinėjama, aptvertos virvėmis. 
Kai kur kabo užrašas: “Prašome 
netrukdyti!” Archeologų pala
pinės atokiau daubelėje su 
uždengtomis įėjimo angomis. 
Archeologai keliasi anksti. Vidu
dienio poilsis yra jiems reikalin
gas. Be to, oras įkaista. Vakarai 
naudojami paskaitoms. Gulama- 
si vėlai.

Netoliese ganosi didžiulė avių 
ir ožkų banda. Piemens nema
tau. Ir galvijai ieško paunksmės.

Viešieji Kuriono pastatai

Kuriono miesto būta kultūrin
go. Iš prieškristinių laikų mane 
sudomina du pastatai, geriau pa
sakius, dviejų pastatų rekon
strukcijos: Apolono šventovė ir 
teatras, o iš kristinių — bazilika.

(Bus daugiau)



“PABUDIMAS” PABUDINTAS PATRIA” KLESTI CHICAGOJE

Dauguma New Yorko ir apy
linkės lietuvių gerai prisimena 
prieš kelerius metus Arts Club 
Theatre pastatytą “off-off Broad- 
way” vaidinimą Antano Škėmos 
“Pabudimą”. Tai atpasakojimas 
okupuotos Lietuvos baisios tra
gedijos. Tas vaidinimas vėl pasi
rodė New Yorko padangėse. Vai
dinimas vėl režisuotas gabios 
Linda Pakri, kuri jau kelerius 
metus stato vaidinimus lietuvių 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
Manhattane, N.Y.

Du aktoriai iš paskutinio pa
statymo vėl ir čia pasirodo. 
Arūnas Čiuberkis šį kartą vaidi
na sugauto ir tardomo Kazio 
vaidmenį. Paul Taylor Robert- 
son grįžta kaipo NKVD interoga- 
torius ir Kazio jaunystės draugas 
— Pijus Kamavičius. Šį kartą ga
busis Neale Harper atlieka 
kun. Antano vaidmenį ir Mike 
Jankowitz pasirodo kaipo “gal 
būt būsimo partizano” — Prano 
rolėse. Kazio žmonos vaidmenį 
atlieka Julia Nasvytytė.

Vaidinimas centruojasi aplink 
dramatišką konfliktą, kuris įvyk
sta tarp vaikystės draugų, kurie 
tampa priešais kovoje tarp gy

Lietuviai esame visi — 3001 W. 59th Street
Lietuvių Fonde ar • Chicago, IL 60629

• (312)471-3900

unnmHNDks Z^inmiiiiiii mainu
Santrumpos: atm. Įn. - atminimo įnašas, pavardė po dvitaški. 
= aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja asm. = asmut 
suma po pavardės - įnašų iš viso.

1988 m. liepos mėn.

2 x$15 Graužinis Laima atm. įn., $115; Sventickienė Marį j 
atm. įn.: įm. 2- as., $15.

1 x $25 Adams J.e atm. įn.: Baltimorės vyrų choras ,,Iįai 
na”, $25.

3 x $100 Janušis Ipolitas ir Gina, $200; Landsbergytė-Vei* 
lon Irena, $500; Vaitkus Andrius ir Marija, $2,200.

1 x $200 Bartoševičius Eugenijus atm. in.: Bartoševičius Eu
genija, $2,100.

1 x $335 Krasauskas Ildefonsas atm. įn.: Dragunevičius V . 
& G. $30, LB Cape Cod Apylinkė $25, Jansonas dr. E. ir I. $25, 
Petrutis R. ir A. $25, Vengris J. ir O. $25'ir 16 kt. asm., $335

1 x $550 Rukšėnas Gediminas atrjZin.: jo mirties lOitų me
tinių proga, Adomėnas Antanas#Aldona $100, Mitkevičius 
Albinas $30, Šimonėlis Alfonsas $30, Činga Jonas ir Aldona 
$25, Korius Zislovas ir Stasė $25, Radvenis Gregorius ir Janina 
$25 ir 21 kt. asm , $1,564.

3 x $1,0>00 SapetKa Kazimieras, $6,000 Šuopienė Antanina 
atm. įn.: Šuopys Vincas, $1,100; Šuopys Vincas, $1,300.

Iš viso $4,440.0u.

1988 m. rugpjūčio mėn.

1 x $20 Durickas Stasys atm.; įm. 2 asm., $180.
1 x $25 Matusevičius Juozas atm. įn.: Baras Stasys ir EI.- 

na, $225.
1 x $50 Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė Austr 

$750.
1 x $65 Greater Hartford Combined Fed. Campaign, $6'..
2 x $100 Remys dr. Edmundas ir Dalia, $100; Vaitkus An L 

rius ir Marija, $2.300.
1 x $123 Stasiūnas Kostas atm. įn.: S. S. Peter & Pau'. 

Lietuvių Choras $5E, Lukas Vincas ir Ramunė $35, Kamantt t 
Vytautas ir Gražina $25 ir 1 kt. asm., $123.

1 x $140 Šapalas Pranas ir Hortenzija, $950.
3 x $150 Mikaliukas Stasys atm. įn.: Mikaliukai Stefanij x, 

Saulius ir Laimutė, $150; Rakauskas Jonas, $150; Tatarūniei>; 
Stasė atm.: Geidžiai Stasys ir Danutė $50 ir 7 kt. asm., $54(

4 x $200 Daulys Kazys, $900; Gedmintas Juozas ir Leon - 
ja, $500; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Ližaitis Juozus 
ir Valerija,'$5,400; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi; 
$3,900.

1 x $315 Majauskas Bronius atm. įn.: Danta Algis ir Julija 
$50, Gečys Alg. ir Teresė $50, Jakas Rimvydas ir Dalia $50, 
Masalaitis Putinas ir Aniliora $50, Pliuškonis Kęstutis ir Onutė 
$40, Dragūnas Gediminas ir Darija $25, Vasys Anthony $25, 
Zerr Aušra $25, $315.

1 x $500 Miežinskas Jonas ir Lionė 40 m. vedybų sukakti ■ 
proga, $500.

Iš viso $2,688.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.VIII.31 pasiekė 
4,124,465 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišku 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,307,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dal j. Iš viso ps 
kimais gauta 1,095,273 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dali turto palikin><: 
Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimu

“LITRU ANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROF I 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.’!

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanoms 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

vybės ir mirties bei Lietuvos 
laisvės. Vaidinimas puikiai pa
vaizduoja tą terorą, kuris su
spaudė Lietuvą Stalino laikotar
pyje. Šis realistiškas pristatymas 
— skausmo laikotarpis Lietuvos 
istorijoje kuris, gal būt, yra visai 
nežinomas daugumai ameri
kiečių.

Škėmos drama yra ypatingai 
jautri ir per vaidintojus, kurie 
pasigerėatinai atlikdami savo ro
les, įtraukia žiūrovą į jų gyveni
mus ir desperatiškas situacijas. 
Šio žiūrovo nuomone aktorių ro
lių pakeitimas truputį pakeitė 
dramos efektyvumą. Arūnas 
Čiuberkis, kuris paskutiniame 
pasirodyme puikiai pasirodė 
neapkenčiamo Prano vaidmeny
je, šį kartą yra ne taip įtikinąs 
kaipo partizanas Kazys. Jo vaidi
nimas yra pasigėrėtinas ir “lietu
viškesnis”, bet mes jį matome 
kaipo mandagų miestietį, o ne 
partizaną kuris kiekvienu mo
mentu yra pasirengęs bėgti su 
šautuvu į mišką. Jo pirmtakis 
buvo daugiau “rough and rea- 
dy”. Julija Nasvytytė taip pat 
priduoda tą reikalaujamą lietu
višką dimensiją, jos rolėje kaipo

Arūnas Čiuberkis ir Julija Nasvytytė vaidina Antano Škėmos 
dramoje “The Avvakening”.

Elena-Kazio žmona, kuri ne
buvo matoma ankstesnėje vai
dintojoje. Nors tos paskutinios 
artistės vaidmuo buvo be prie
kaištų, visdelto Julija pristato di
desnį rolės gilumą ir intensyvu
mą. Neale Harper, taip pat nau
jas šiame pastatyme, neblogai 
pasirodėkun. Antano rolėje. Bet 
vis dėlto, man dar neteko matyti 
artisto, kuris galėtu įtikinamai 
atlikti lietuvio kunigo vaidmenį. 
Tas gali būti ne dėl gabumų bet 
dėl tinkamo aktoriaus parinki
mo. Tą patį galima pasakyti apie 
Mike Jankovvitz Prano vaidme- 
ny. Mike gerai pristato žmogų 
kurį mes “love to bate”, bet jo 
niekšiškumas atrodo daugiau 
“newyorkietiškas” nei “sovietiš
kas”, kurį pereitame vaidmenyje 
Arūnas puikiai pavaizdavo. Paul 
Taylor Roberts, kaip ir kiti akto
riai, nors ir neturėdami pirmo 
eilinio įsivaizdavimo į charakte
rius kuriuos jie turi pristatyt, vi-

ŽINGiSNIAI 
PIRMYN
(atkelta iš 3 psl.) 

smerkia, “sovietų valdžios siste- 
mating) jėgos vartojimą prieš 
taikingus demonstrantus Lietu
voje. ...Mes skatiname sovietų 
vyriausybę susilaikyti nuo jėgos 
vartojimo prieš taikingus žygiuo- 
tojus irnubausti tuos pareigūnus 
atsakingus (už tokį elgesį).”

Nors pareiškimo laukėme as
tuonias dienas, buvome žurnali
sto užtikrinti, kad tai buvo dide
lis laimėjimas. Nelengva išgauti 
reakciją iš Valstybės Departa
mento.

Ačiū Jums užtaiką. Ištęsėjom 
savo pažadą tiems, kurie rugsėjo 
28 d. Vilniaus gatvėse tvirtai pa
reiškė savo pasiryžimą nesuk
lupti prieš okupanto bananus — 
o vieningai šaukti — “okupantai 
lauk iš Lietuvos!”

Valstybės Departamento pa
reiškimas buvo didelis žingsnis 
mums visiems. Mūsų vieningas 
darbas padarė mus politiškai 
pajėgesnius; parodėme, kad ga
lime vieningai ir greitai atsiliepti 
į savo tautos šauksmą, ir pa
matėme ką politinis spaudimas 
gali laimėti.

MintiiTkyla poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiai, “Šaukiu aš 
tautą, lietuvį stoti prie lietuvio, 
ir dėti petį prie gyvo peties....” 
Stumkimės pirmyn, palaikyki
me ryšius su savo atstovais — 
padėkodami jiems už gerą dar
bą, paskatindami juos paremti 
pabaltiečių reikalus, kurie iškyla 
Atstovi; Rūmuose — tuo būdu 
užtikrinkime nuolatinę paramą 
pabaltiečių reikalams, kurie iš
kyla JAV Kongrese. Palaikyime 
stiprius ryšius vienas su kitu, nes 
tik per bendrą darbą galėsime 
atsistoti— vieninga, laisva Lie
tuvos tauta.

Didelis ačiū Jums visiems!
Ginta T. Palubinskaitė 
JBANC Visuomeninių 

/ Reikalų Direktorė
Norintys įsigyti Valstybės De

partamento parėiškimą liečiant 
rugsėjo 28 d. įvykius, prašom 
rašyti: JBANC, P. O. Box 4578, 
Rockville, M D 20850. 

sdelto, įgyvendina efektiviai šį 
vaidmenį, kaipo lietuvį ir emo- 
cianaliai kankinamą NKVD 
agentą Pijų. Jis yra puikus meni
ninkas, kurio darbas niekados 
žiūrovo neapvylė.

Nueikite ir pamatykite šį vai
dinimą. Jei galite, atveskite ir ki
tatautį. Šiame Gorbačiovo ir gla- 
snost laikotarpyje kada sovietai 
‘ don’t seem likę such bad guys”, 
šis vaidinimas priduoda reikalin
gą istorišką perspektyvą, kurios 
mes neturime užmiršti. Paklau
skime apie tai Julijos Nasvy
tytės, kuri darbą šiame vaidini
me, dedikavo savo a. a. tėveliui, 
kuris iškentėjo tą Stalino terorą, 
pristatytą šiame vaidinime.

“Pabudimas” sukuria niūrų 
paveikslą, bet pristato realistišką 
vaizdą to žiauraus laikotarpio.

Danielius Stanišlds

Vaidinimas atsidarė spalio 27 
ir tęsis iki lapkričio 19. Spektak
liai: lapkričio 10, 11, 12, 17, 18, 
19. Po to vyksta gastrolėm į Bo-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
New Yorke: 1654 2nd Avė., (85-86 St)—TR 9 - 3047

Astorijoje: 28-28 Stelnway St — AS 4 • 3210

Florai Park, UI.: 259-17 Hlllside Avė.—343-6116

Franklln Sųuare, UI.: 981 Hempstead Tpke. 
437-7677

Ridgewood, N.YU.: Eddy’s Prime Meats 
71-72Myrtte Av.—718821 -7262

Ringwood, N.J. Alpine Deli—1165 Greenwood Lake 
TPK 201 -728-1646

Farmlngton, CT.: Mana & Frttz Deli, 270 Farmlngton 
Avė. —203677-7000

Danbury, CT: Danbury Gourmet, 296 Maln St 
203-744-S337

Norwood, Mase.: Meat and Wursthaus, 950 Boston 
Providence Hlghway, 617 762-9095

Wayne, N.J., 1234 Wlliowbrook Mali—201-785-0542

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI y 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Algis Grigas, pirmininkas

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga:

NR. 1
Didelė puokštė gėlių Nr. 4
Dėžė šokoladinių saldainių Devynios rožės
Parkeris ir kiti priedai 150.00 Dėžė šokoladinių saldainių

Nr. 2 Du (2) buteliai šampano

Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių

Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai $75.00

Butelis šampano
Parkeris ir kiti priedai 655.00 Nr. 5
Nr. 3 Vienuolika (11) rožių
Septynios rožės Dėžė šokoladinių saldainių
Dėžė šokoladinių saldainių Du (2) buteliai šampano
Butelis šampano Du (2) buteliai degtinės
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai 165.00

Parkeris ir kiti priedai $85.00

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090

Kas yra Anatolijus Šlutas Chi- 
cagos lietuviams, aiškinti nebe
reikia. Jis buvo vienas iš pirmųjų 
Chicagos ir Amerikos lietuvių, 
kuris įsteigė lietuvišką televizi
jos programą. Jis turėjo lietuviš
ką radijo programą, kuri- buvo 
skirta diskusijoms įvairiomis te
momis. Jis ir dabar turi lietuviš
ką radijo „valandėlę, kurią 
perėmė iš Aldonos Daukienės, 
ir dabar tebetęsia šį gražų lietu
višką darbą.

Daugelis esame girdėję apie 
prekybą “Patria” — dovaninių 
prekių krautuvę, kuri dabar yra 
viena iš geriausiaia žinomų Chi- 
cagoje. Čia Anatolijus Šlutas su 
savo žmona Pranciška mielai pa
tarnauja savo tautiečiams. Ši 
krautuvė specializuojasi gintaro 
papuošalais, tautodailės darbais 
iš Lietuvos, lietuviškos muzikos 
įrašais, na ir dovanomis, tinka
momis tautiečiams Lietuvoje.

stoną. Pradžia: 8:30 v.v. Parem- 
kim šią talentingą trupę, atsilan- 
kykim į jų vaidinimą. Nesi
gailėsite! Dėl rezervacijų skam
binti 212 673 - 5636. (db)

ASTRO 
INTERNATIONAL

Electronics that can be used woridwide 

110-220V PAL-SECAM-NTSC

J Televisions
Y Video Cassette Recorders
1/ Video Cameras
V Stereo Systems
J Telephones
J Appliances

1408 Centre Street
Boston, MA 02132 

617-323-6993

Tai vienintelė lietuvių elektroni
nių reikmenų ir dovaninių pre
kių parduotuvė Chicagoje.

Neseniai ši krautuvė iš ankštų 
patalpų persikėlė į erdvesnį 
namą ir ruošiasi geriaus savo tau
tiečiams patarnauti. Čia viskas 
gražiai išdėliota ir pačių prekių 
didesnis pasirinkimas, nes yra 
daugiau vietos.

Visi Chicagos lietuviai, ypač 
tie, kurie turi svečių iš tėvynės, 
yra laukiami “Patria” parduo
tuvėje, kur Siutai pasiruošę 
padėti. O krautuvė yra pačiam 
Marųuette Parko centre — 2638 
W. 71st Street. Šioje gatvėje yra 
daug lietuviškų įstaigų ir biznių. 
Visi, atvykę į Chicagos Marąuet- 
te Parką, turėtų nepraleisti pro
gos apsilankyti naujoje Šlupų 
parduotuvėje ir patys ją pamaty
ti.

(e.š.)

— Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjunga 1989 sausio 19-28 
ruošia slidinėjimo suvažiavimą 
Cortina vietovėje, Italijoje.



AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

“Sovietai grobia lietuvių 
auksą”

Dienraštis Chicago Sun-Ti- 
mes išspausdino Alto inform. 
vedėjo prel. J. Prunsldo laišką, 
įdėdamas į pirmą vietą ir užde
damas antraštę net per dvi skil
tis: “Moscow goes for Lithuanian 
gold”. Laiške atkreipiamas 
dėmesys, kad olimpiadoje Mask
va priskaito sau pavergtų tautų 
sportininkų laimėjimus. Taip 
buvo su krepšinio rungtynėmis, 
kurias laimėjo keturi lietuviai 
krepšininkai: S. Marčiulionis, A. 
Sabonis, R. Kurtinaitis, S. Cho
mičius, o laimėtą aukso medalį 
Maskva priskyrė sau. Kai porto- 
rildečiai olimpiadoje pasiekė ko
kius laimėjimus, jie buvo užskai
tomi Portoriko valstijai, o Mask
va priskyrė sau, ne Lietuvai. To
kią informaciją Altas perteikė ir 
Tribūne redaktoriams.

Palaiko ryšius su 
Liet. Bendruomene

Gavęs pakvietimą dalyvauti 
JAV LB XI-tos Tarybos sesijoje, 
Amer. Liet. Tarybos pirm. Gr. 
Lazauskas pasiuntė raštu sveiki
nimą. Sesijos posėdyje daly
vavęs prel. J. Prunskis Liet. 
Bendruomenę sveikindamas 
pabrėžė reikalą visiems dirbti 
sutarime ir vienybėje. Altas pa
siuntė sveikinimą ir naujai iš
rinktajam JAV LB pirmininkui 
dr. A. Razmai.

Kreipimasis į prezidentą 
irValst. sekretorių

Okupuotoje Lietuvoje de
monstruojantieji lietuviai prieš 
Maskvos susitarimą su Hitleriu 
buvo rugsėjo mėnesį milicininkų 
lazdomis apmušti, kai kurie net 
sukruvinti. Amerikos Lietuvių 
Taryba kreipėsi į prezidentą 
Reaganą ir Valstybės sekretorių 
Shultzą, prašydama, kad parei
kštų protestą Gorbačiovui ir pri
mintų sovietų ambasadai Wa- 
shingtone, jog toks žmonių tei
sių laužymas yra nepateisina
mas.

Ryšiai su Pabaltiečių 
komiteto pirmininku

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas inž. Gražvydas La
zauskas palaiko labai artimus 
ryšius su Jungtinių Amerikos Pa
baltiečių Komitetu. Su šio komi
teto pirmininku Lambit Savi, 
estu, prel. J. Prunskis Londone 
buvo padaręs pasikalbėjimą, ku
ris buvo išspausdintas “Laisvoje 
Lietuvoje”. ALT pasikalbėjimo 
tekstą persiuntė pačiam L. Savi. 
Jungt. Pabaltiečių Komitetas 
atlieka labai svarbų darbą sklei
sdamas informacijas ir lankyda
mas valdžios įstaigas. Jo metinis 
biudžetas 47,750. Amer. Lietu
vių Taryba šiam komitetui 
Vašingtone išlaikyti ir jo darbą 
finansuoti šiemet skiria 18,283 
dol. Tiek pat skiria ir latviai. 
Estų įnašas kiek mažesnis, nes 
jų JAV-se yra žymiai mažiau. Ko
mitetui pirmininkauja kasmet 
kitos tautybės vadovas.

Jaunimo simpoziumas

Jaunimo simpoziumas įvyks 
Amerikos Lietuvių Tarybos me
tinio suvažiavimo metu spalio 22 
d. Tautiniuose Namuose Chica
goje.

Apie įvykius Lietuvoje ir nau
jus uždavinius jaunimui kalbės 
G. Damušytė, G. Palubinskaitė 
ir B. Likanerytė.

Dr. A. Budreckis kalbės tema: 
“Altas vakar, šiandien ir rytoj!”

Dr. J. Valaitis turės pasikatą 
apie dr. P. Grigaitį, kurio atmi
nimas bus paminėtas po Alto su
važiavimo, vakarienės metu.

Žydų įstaiga pakvietė 
lietuvį kalbėtoją

Chicagoje 2020 W. Devon, 
esanti įstaiga Jevvish Vocational 
Services kreipėsi į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, prašydama at-

siųsti paskaitininką apie lietuvių 
kultūrą. Paskaita numatyta spa
lio 28 d., j ją pasiryžęs vykti prel. 
J. Prunskis.

Ginkime lietuvių teises

Lietuvių Teisėms Ginti Komi
teto ir Fondo posėdyje, įvyku
siame 1988 liepos 30 Chicagoje, 
dalyvaujant VLIKo atstovui Vy
tautui Jokūbaičiui, JAV LB at
stovams dr. Viktorui Stankui ir 
Danguolei Valentinaitei bei 
ALT pirm. G. Lazauskui, ap
svarstyti LTG Fondo tarybos ir 
valdybos papildymai.

Pasibaigus kadencijai, LTG 
Fondo tarybos pirmininkų iš
rinktas dr. Viktoras Stankus (iš 
Clevelando), LTG Fondo tary
bos pirmininku — Vytautas Jo
kūbaitis (iš Clevelando) ir LTG 
Fondo valdybos pirmininke -as 
Danguolė Valentinaitė.

Primenama, kad LTG -Fondo 
surinktos lėšos naudojamos tik 
lietuvių gynimui ir reikalingai 
dokumentacijai. Nukentėję savo 
prašymuose turi tiksliai pateikti 
su gynyba surištas sąskaitas, kiek 
ir kokioje stadijoje yra skolos, 
kas yra advokatas ir kt. Tai yra 
oficialūs formalumai, ir tai reika
linga proporcingam lėšų paskir- 
sytmui.

Visuomenė kviečiam, ginant 
lietuvių teises, aukoti Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondui, 2711 W. 
71st St., Chicago, IL 60629. Au
kas galima siųsti ir per Altą.

Okupanto propagandos 
būdai

Madison, WI, ir Vilniaus mie
stų “suporavimo” tikslu, 1988 
gegužės 15 per Madison WART 
89.9 FM radijo stotį buvo per
duotas “radijo tiltas Madison- 
Vilnius”, paruošta speciali pro
grama okup. Lietuvoje — Vil
niuje.

Madisono ALT skyr. pirm. Al-

VVORCESTER, MASS.
Kariuomenės šventė

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa kartu su “Nevėžio” ir 
“Neringos” tuntų skautais ir 
skautėmis lapkričio 27, sekma
dienį, rengia Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą.

10 vai. ryto šauliai ir skautai 
su vėliavomis organizuotai daly
vaus mišiose Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Po mišių 
vyks trumpos žuvusių pagerbi
mo apeigos prie paminklo šven
toriuje.

3 vai. popiet Maironio Parko 
patalpose minėjimas. Juozas 
Bružas iš Woodstock, Conn. Ro
dys dvi vaiz dajuostės: “Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo” — 
apie liepos 9 d. demonstracijas 
Vilniuje ir “Kelionė į Kryžių kal
ną”. Po to bus trumpa paskaita, 
kavutė ir pyragaičiai.

“Serenada” Worcesteryje

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių Putname rėmėjai kartu 
su seselėmis rugsėjo 18 Mairo
nio Parko didžioje salėje surengė 
koncertą ir vaišes. Susirinko 300 
su viršum seselių geradarių iš 
Worcesterio, Providence, Bo
stono ir kitur. Dalyvavo nemaža 
seselių ir naujoji provincijolė se
selė Bernadeta Matiukaitė.

Visus pasveikino rėmėjų sky
riaus pirm. A. Garsienė. Progra
mai vadovavo rėmėjų skyriaus 
sekr. J. Miliauskienė. Ji pakvietė 
Šv. Kazimiero parapijos naująjį 
kleboną kun. V. Parulį, MIC, 
sukalbėti maldą. Dalyvavo ir jo 
asistentas kun. J. Petrauskas, 
MIC.

Rėmėjos ir jų talkininkės pa
ruošė vaišes. Po vaišių progra
mos vedėja, supažindino su kon
certo programos atlikėjais — 
“Serenada”, trijų vyrų dainos 
vienetu iš Toronto. Vaidotas

Is visur

Svečių diena 7-toje tautinėje skautų stovykloje. Nuotr. V. Bacevičiaus

gimantas Čaplėnas iš radijo sto
ties gavo leidimą tuo reikalu 
vėliau atsakyti toje pačioje stoty
je.

Atsakymą, pagrįstą faktais, pa-

pirm. Romas Vasys ir jį perdavė 
per tą pačią stotį 1988 birželio 
26, Efektingas pranešimas 
užtruko pusvalandį.

Pastaruoju laiku Madisone 
lankėsi pora grupių iš okup. Lie
tuvos. Sugrįžę, jie savo spaudoje 
gyrėsi nebūtais laimėjimais, kaip 
įprasta propagandistams.

Choras pradėjo darbą

Po vasaros atostogų choras 
pradėjo savo darbą. Repeticijos 
.vyksta du kartu per savaitę. Cho- 
jas nori gerai pasiruoštį 
Kalėdom, Vasario 16-tos minėji
mui ir savo koncertui, kuris nu
matytas ateinančių metų kovo 11 
d. Bus tame tarpe ir mažesnių 
renginių, kur chorui reikės atlik
ti bent dalį programos. Chorui 
vadovauja muzikas P. Armonas.

Paneigė lenkų kaltinimus

Lenkų dienraštis Dziennik 
Ziciazkotcy liepos 30 įdėjo 
straipsnį “Na VVilensczyznie”, 
kuriame kaltinami lietuviai, 
žudę Žydus, skelbiama būk į va
karus pabėgę ir Ameriką pasie
kusieji lietuviai buvę nacių kola
borantai. Alto inf. dir. prel. J. 
Prunskis telefonu perspėjo vyr. 
to dienraščio redaktorę, kad tie 
kaltinimai prasilenkia su tiesa. 
Redaktorė Rychlinska pažadėjo 
išspausdinti atsakymą kurį prel. 
Prunskis laikraščiui irgi nu
siuntė.

Vaičiūnas, Paulius Vytas ir 
Ramūnas Underys atliko dainų 
pynę, kurią sudarė lietuvių liau
dies dainos, jų pačių kompozici
jos kūriniai, šio krašto populia
rios dainos. Dainuodami patys 
sau pritarė gitaromis ir elektri
niais vargonais. Dainavo be per
traukos, gražiai įjungdami ir vai
dybą.

Bernadeta Harris ir Teresė 
Miliauskaitė prisegė jiems po 
gėlytę.

Provincijole sės. Bernadeta 
padėkojo visiems, ypač Mairo
nio Parko pirm. K. Adomavičiui 
ir visai vadovybei. Taip pat infor
mavo apie vienuolijos ateities 
veiklą.

Lietuvių Labdaros dr-jos 
pirm. K. Adomavičius, Maironio 
Parko šeimininkas, pasidžiaugęs 
seselių veikla pažadėjo savo ir 
Maironio Parko talką, o taip pat 
įteikė savo ir žmonos Teresės 
vardu piniginę auką.

Seselių rėmėjų skyriaus pirm. 
A. Garsienė ir valdyba dėkoja 
Lietuvių Labdaros dr-jos pirm. 
K. Adomavičiui, vicepirm. A. 
Glodui, vadovybei už leidimą 
naudotis šia puošnia sale, visas 
dovanas ir palankumą seselėms. 
Padėka ir visoms šeimininkėms, 
patarnavusioms prie stalų, pla- 
nusiom bilietus.

Vyriausia šeimininkė — sk. 
pirm.A. Garsienė, O. Kilmo- 
nienė, M. Domantienė, A. Nor- 
kevičienė, M. Dabrilienė, M. 
Vidūnienė, A. Alytienė, P. Gai- 
liūnienė, O. Kildišienėi, D. Za- 
leskaitė, A. Jakniūfiaitė, T. Juš
kienė, I. Markevičienė, N. 
Pranckevičienė, T. Miliau
skaitė, B. Harris, Neapsieita ir 
be vyrų pagalbos. Jau daug metų 
talkina: V. Garsys, J. Miliauskas, 
Jr., P. Mikšys, K. Česna.

Su skausmu širdyje prisime-

ST. PETERSBURG, FLA

Apie persitvarkymą 
Lietuvoje

Spalio 2 Lietuvių klube po 
pietų viešnia iš Bostono, Daiva 
Izbickaitė, papasakojo savo 
įspūdžius iš Lietuvos, kurioje ji 
ką tik lankėsi ir ten susitiko su 
Persitvarkymo Sąjūdžio daly
viais. Papasakojo ir apie jaunimo 
nuotaikas.

Bibliotekos priestatas
Vienas iš didžiausių darbų 

klubo nariams šį sezoną bus nu
tarti, ar statysime bibliotekai 
priestatą, ar ne. Lapkričio 19 
šaukiamas klubo narių susirinki
mas. Drauge bus renkama klubo 
valdyba, bus proga apspręsti ir 
šio priestato reikalą.

Kultūrinių popiečių 
ratelis

Daugumas lietuvių jungiasi į 
įvairias organizacijas, pagyvina 
jų veiklą. įsikūrė ir naujas 
sambūris— Kultūrinių popiečių 
ratelis, kuris jau spėjo gerai užsi
rekomenduoti. Kviečiami visi 
lankytis jų parengimuose ir 
domėtis lietuviškomis
kultūrinėmis apraiškomis.

Pradėjome sezoną

Po vasaros atostogų Lietuvių 
klubas pasidarė labai judrus. Čia 
lankosi daug žmonių, ypač daug 
susirenka pietums. Žiemos sezo
nas oficialiai atidarytas spalio 29. 
Žmonių buvo susirinkę tiek 
daug, kad visi pamatė, kad klubo 
patalpos jau darosi per mažos.

Kasos susirinkimas

Metinis Kasos susirinkimas 
buvo spalio 9 Lietuvių klubo 
salėje. Dalyvavo ir centro įstai
gos žmonė: dr. Rimas Vaičaitis, 
Gintas Žemaitaitis, Vida Jankau
skienė ir Zenonas Jurys. Susirin
kimą atidarė St. Petersburgo 
skyriaus vedėjas A. Mieželis. 
Kalbėjo svečiai iš New Yorko, 
pabrėždami stiprią Kasos finan
sinę padėtį.

name niekada nepavargusį talki
ninką seselių vienuolijos dar
buose, nekalbant apie renginius 
VVorcestery, praėjusiais metais 
mirusį a. a. Juozą Miliauską. Li
kusi šeima, kaip anksčiau, taip 
ir dabar tęsia savo įsipareigoji
mus talkindama seselėms.

. Prisimintina taip pat a. a. 
Anelė Abramavičienė, mirusi 
šiais metais. Ji kiekvieneriais 
metais renginiuose Maironio 
Parke daug padėdavo.

Padėka abiejų parapijų klebo
nams — kun. V. Paruliui, 
MIC,ir kun. A. Volungiui už 
renginio garsinimą parapijų biu
leteniuose. Nuoširdus ačiū taip 
pat ir inž. E. Meilui, Jr., taip 
gražiai garsinusiam įvykį oro 
bangomis.

Seselių sodyba — lietuvybės 
tvirtovė. Padėkime joms ir toliau 
bendromis jėgomis tą lietuvybės 
tvirtovę išlaikyti.

J. M.

Koncertavo “Svajonių Aidai”

Spalio 20 klubo salėje koncer
tavo kvartetas iš Australijos — 
“Svajonių aidai”. Koncertą 
rengė Floridos Amerikos lietu
vių klubas. Pelnas skiriamas Vil
tam jaunimo kongresui ruošti. 
Kongresas šaukiamas Pietų 
Amerikoje 1991 m.

Svečias iš Lietuvos

Kultūrinių popiečių ratelio 
iniciatyva spalio 10 iš Washing- 
tono, D. C., lankėsi ekonomistas 
prof. Antanas Buračas. Jis yra 
vienas iš Sąjūdžio steigėjų Lietu
voje ir kalbėjo apie Persitvarky
mo sąjūdį. Parodyta vaizda
juostė iš Juodojo kaspino dienos, 
kur gražias kalbas pasakė poetas 
Sigitas Geda ir poetas Justinas 
Marcinkevičius.

Paskaita apie teatrą

Kultūrinių popiečių ratelis 
spalio 25 klubo salėje surengė 
popietę, kurioje režisierė Dalila 
Mackialienė kalbėjo apie Lietu
vos teatrą okupacijos metais. 
Daug medžiagos šiai paskaitai ji 
surinko praeitais metais besilan
kydama Lietuvoje.

Padėkos dięnos pietus

Lapkričio 24, ketvirtadienį, 
klubo salėje bus tradiciniai 
Padėkos dienos pietūs. Stalus 
galima užsisakyti pas direktorę 
J. Gerdvilienę.

Kariuomenės šventė

Romo Kalantos šaulių kuopa 
lapkričio 16 paminės Lietuvos 
kariuomenės šventę klubo 
salėje. Paskaitą skaitys Vilius 
Bražėnas . Meninėje dalyje da

lyvauja solistė O. Armonienė, 
deklamuos S. ir S. Vaškiai, pasi
rodys ir A. Mateikos vedamas 
vyrų dainos vienetas. Pradžia 3 
v. popiet.

Lapkričio 20, sekmadienį, bus 
mišios Šv. Vardo bažnyčioje už 
žuvusius karius.

Vliko pirmininko 
pranešimas

Lapkričio 20 sekmadienį. Lie
tuvių klube po pietų bus dr. K. 
Bolielio pranešimas apie Pabalti
jo politinių veiksnių atstovų su
važiavimą Londone, seminarą 
Bonnoje ir apie Vliko seimą.

Lietuvos vyčiai

Lietuvos vyčių St. Petersbur
go 147 kuopos metinis susirinki
mas šaukiamas lapkričio 29, 2 v. 
popiet Lietuvių klubo mažojoje 
salėje.

— Dr.P. Kaufmanas lapkričio 
20 atvyksta iš Washingtono, 
D.C. į Philadelphiją ir Kristaus 
Karaliaus minėjime skaitys pa
skaitą apie Persitvarkymo 
Sąjūdį. Po to bus rodoma dr. Č. 
Masaičio vaizdajuostė — Poezi
jos pavasaris 1988, užrėkorduota 
Lietuvoje. Minėjimą Šv. And
riejaus parapijs salėje tuoj po 
10.30 vai. pamaldų rengia Phila- 
delphijos ateitininkai.

— Putnam, Conn., N. P. Ma
rijos seserų vienuolyne lapkričio 
13, sekmadienį, nuo 10 vai. ryto 
iki 3 vai. popiet vyks seminaras 
“Malda mūsų kasdienoje”. Pro
gramoje paskaitos (sesuo Ona 
Mikalaitė ir sesuo M. Igne Mari- 
jošiūtė), mąstymas, mišios, 
pietūs.

— Solistė Violeta Rakau- 
skaitė-Štromienė, šiuo metu 
viešinti ir koncertuojanti JAV- 
bėse, lapkričio 12 dainuos Cle- 
velande, Dievo Motinos parapi
jos salėje. Koncertą rengia Dai
navos stovyklavietės rėmėjų ko
mitetas, kuriam Clevelande pir
mininkauja dr. Marius Lankaus
kas.

— Lietuvių Šaulių Sąjungos . 
Tremtyje Trakų rinktinės valdy
ba Naujoje Anglijoje nutarė pa-- 
remti Darbininko leidimą ir per 
Algirdą Zenkų atsiuntė 50 dol. 
Administracija nuširdžiai 
dėkoja.

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro Lietuvių Medicinos 
muziejui paskutiniu metu ek
sponatų aukojo šie asmenys: inž. 
Liūtas Grinius, dr. Marija Gim
butienė, konsule Juzė Daužvar- 
dienė, dr. Birutė Paprockienė, 
dr. Ferdinandas Kaunas, A. 
Naudžiuvienė, Salomėja Valiu- 
kienė, S. Mažutienė ir dr. D. 
Bieliauskienė, LTSC lieka 
dėkingas šiems susipratusiems 
lietuviams, kurie atėjo į talką lie
tuvių kultūrinių vertybių išlaiky
mo darbe. LTSC veikia Chica
gos Jaunimo Centre kasdieną. 
Telefonas (312) 434 - 4545.

— Jonas Augustinius paauko
jo Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui (LTSC) retą Lietuvos 
žemėlapį, kuris dabar kaba 
LTSC centrinėje raštinėje Chi
cagos Jaunimo Centro kambary
je nr. 202. Kartografijos skyriaus 
vedėjas — inž. Rimantas Kunčas 
Žemaitis. LTSC telefonas (312) 
434-4545).

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 kyfl. 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.

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.



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adal

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

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

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. Whitaker įvadu. Re
produkcijos spalvotos, išleista la
bai gražiai. Kaina 20 dol.

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

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM

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

Į Palangą ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo
simi bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir į Druskininkus.

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

JDOMUS LEIDINIAI

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

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

A. Kerulio, J. Pmnskio ir M. 
Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

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

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

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

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

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

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

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

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

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

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

J. Kaributo — Kelionė aplink 
pasaulį, 4 dol. ,

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauliničio, Kelias į sostą. - 
10 dol.

Ž. Raulinaičio, Grobio ir nai* 
kinimo žygis. 9 dol.

A. Budreckio, DLK Algirdas.
16 dol.

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

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

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

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol. ,

DEXTER PARK
PHARMACY ttj

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

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

WE DELTVER
296-4130

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 ištaiklngus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Suslv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės J Sustvlenlįlmo Centrą, P. O. Box 32, W1lkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorfco rajono lietuviai kreipkitės į Sustvienljlmo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tei. 516 261-3797, ofiso tai. 718 847 - 2686.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckld Ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Ytars" už 18 doi. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

j ’ Vardas, pavardė _______ ____ ____ ________ ___ _———...
Numeris, gatvė ---------------------------------------------------------------
*ie4fbs. vaistas. Zlp----------------- ------------- ____

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo- 
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National 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. Kiekviend gausiai 
iliustruoto ir įrišto tomo kaina 23 
dol. Persiuntimui pridedama po 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

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

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

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

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome j£ iškirpti, užp tildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. __ / įz
Prašau* pratęsti prenumeratą 1988 metam.

Vardas ir pavardė

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

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

$ 
$. 
S.

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 ar Klaipėdoje už jūsą nurodytą sumą.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industrie* 
10401 South Roberts Road 
Palos Hllls, Illinois 60^65 
Telefonas: (312) 430-0074

1NTERNATIONAL
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 prisidėjuslems prie sėkmingo 
1988 metų kelionių į Lietuvą sezono.

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

JEI NORITE PAMATYTI PASAULJ, KREIPKITĖS į G.T.!

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

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

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

DĖMESIO VISIEM: KASOJE yra žymiai pakelti santaupų certi- 
fikatų nuošimčiai! Pasiteiraukite ir perveskite certifikatus iš 
kitų bankų j lietuviškų KASĄ.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
r i Pinigines perlaidas
t R/y Čekių sąskaitas\ J Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Rlchmond HIII, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.
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Kiliulių sūnus Rimas ir duktė Daiva pasitinka tėvelius su 
gėlėm. Dešinėje šventės tvarkytoja Jūratė Dambrauskaitė- 
Tsurufuji iš Japonijos.

Dail. Vinco Kisarausko 
kūryba

Spalio 23 Liet. Piliečių drau
gijos antro aukšto alėje buvo ren
giamas susipažinimas su dail. 
Vincu Ksarausku, atvykusiu iš
Lietuvos. Susipažinime turėjo 
dalyvauti ir pats dailininkas, bet

jis jau sirgo ir negalėjo iš New 
lYorko atvykti į Bostoną. New 
• Yorke jis ir mirė spalio 27.> *

Susipažinimas su dailininko 
kūryba vis dėl to įvyko. Buvo jo
darbų paroda. Dail. Viktoras Vi
zgirda parodė skaidrių su atitin
kamais paaiškinimais. Plačiau 
apie dail. V. Kisarausko kūrybą 
kalbėjo dail. Pranas Lapė, ku
riam jau anksčiau teko jo kūrybą 
pažinti, kelis kartus besilankant
Lietuvoje. Velionis dailininakas 
buvo novatorius, pasireiškęs ta-

KILIULIŲ SIDABRINĖ SUKAKTIS

pybos, grafikos ir ekslibris dar
bais.

Didžiausios draugijos 
renginys

So. Bostono Liet. Piliečių 
draugijos metinis Surum burum 
įvyko spalio 23 draugijos namų 
trečio aukšto salėje. Renginys 
buvo gana sėkmingas. Dalyvavo 
daugiausia vyresniosios kartos 
atstovai, kuriems tas renginys 
tapo tradicija.

Vietos VVelfare įstaigai dėl 
lėšų stokos atsisakius nuomoti 
draugijos namo pirmį ir antro au
kšto patalpas, kaip to buvo 
tikėtasi, dabar jos paruošiamos

-------------------------------------
broliai”: Daiva Kiliulytė, Jonas 
Navickas, Alysa Šnipaitė ir Ro
mas Kiliulis, vadovaujami Česlo
vo Kiliulio. Po programos ičavutė 
ir užkandžiai. Rengia Jono Vana
gaičio šaulių kuopa ir ramovėnai.

Aktoriaus Kačinsko 
plokštelė

Mirusio aktoriaus Henriko 
Kačinsko įkalbėtų kūrinių plokš
telė jau paruošta ir atiduota Vogt 
Quality Recordings firmai Bo
stone pagaminti. Pagal susitari-

Svečių dovaną — kelionę laivu į salas įteikia Irena Kalvai- 
tienė. Sėdi Ona Andriulionienė, Laima ir Česlovas Kiliuliai.

Daugiau kaip ketvirtį šimt
mečio Bostono lietuvių visuo
menė naudojasi skautininkų Če
slovos ir Laimos Kiliulių paslau
gomis, padedant skautiškai 
auklėti jaunimą ir įvairiuose ren
giniuose. Laima, pradinės mo
kyklos mokytoja, yra skaučių 
tuntininkė. Česlovas — ilgame
tis Liet. Skautų sąjungos tarybos 
narys, vadovų kursų organizato
rius, Lietuviškosios skautybos 
fondo pirmininkas nuo jo 
įkūrimo 1975 metais.

Rugsėjo 17 jiedu atšventė savo 
25 metų vedybinę sukaktį šau
nioje lietuviškoje puotoje, kurią 
surengė Laimos sesuo Albina ir 
jos vyras inž. Leonas Rudžiūnai 
Stoughtone prie Brocktono. Da
lyvavo apie 50 svečių, su jais ke
turios pamergės ir du pabroliai

iš anų 1963 metų.
Šventė pravesta viešnios iš Ja

ponijos Jūratės Dambrauskaitės- 
Tsurufuji pagal senas tradicijas, 
tačiau originaliai. Dalyvavo tėvai 
V. Katauskienė-Veich (Laimos 
motina) ir Steponas Kiliulis, visi 
trys “jaunavedžių” vaikai: To
mas, Daiva ir Rimas. Brockto- 
niškė E. Ribokienė išaudė tai 
progai specialią juostą jubilia
tams perrišti. Vyriausias pabro
lys inž. Romas Bričkos gyvai 
atkūrė svarbesniuosius jų gyve
nimo momentus. Parodytas Ge
rimanto Pepiko filmas, susuktas 
per vestuves Bostone. Daug pri
siminta, daug padainuota senų 
ir naujesnių lietuviškų dainų. 
Laimingų metų iki kitos panašios 
sukakties!

Jurgis Gimbutas

Mylimai Mamytei
A. A.

VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, giliai užjaučiame dukras dr. Janiną Snleškienę, 
Danutę Birutienę, sūnų dr. Tadą Savicką ir Jų šeimas. 
Liūdime Jos netekus.

Mylimą Mamytę
A. A.

VIKTORIJĄ SAVICKIENĘ 
amžinybėn palydėjus, liūdinčius šeimos narius ir vi
sus palikuonis nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Ona Jurskienė 
ir Snieguolė Jurskytė

kitų įstaigų reikalams. Atitinka
mi remontai jau vykdomi. Bent 
dalį namo patalpų išnuomavus, 
sumažės namo išlaikymo išlai
dos.

Kariuomenės šventė
Lietuvos kariuomenės atkū

rimo 70-ties metų sukakties 
minėjimas rengiamas lapkričio 
20 So. Bostone. Sv. Petro para
pijos bažnyčioje 10:15 v. ryto 
bus iškilmingos pamaldos už 
žuvusius karius, šaulius ir visus 
kitus Lietuvos laisvės kovotojus. 
Mišias aukos klebonas kun. Al
bertas Kontautas, giedos sol. 
Ona Aleksaitė, vargonais pritars 
kompozitorius Jeronimas Kačin
skas.

Po pamaldų antroji dalis vyks 
salėje po bažnyčia. Kalbą pasa
kys Lietuvos Varpo vadėjas Pe
tras Viščinis, meninę programą 
atliks solistė Ona Aleksaitė, 
akomponuos komp. J. Kačin
skas, pasirodys ir skautai "Miško

mą plokštelė turėtų pasirodyti 
lapkričio mėn.

Iš turimų įrašų medžiagą sure
dagavo ir leidžia iniciatorių 
grupė: rašytojas Antanas Gustai
tis, buvęs Amerikos Balso lietu
vių skyriaus vedėjas Alfonsas Pe
trulis, Laisvės Varpo vedėjas Pe
tras Viščinis. Plokštelę apipavi
dalino dail. Pranas Lapė, tech
niška priežiūra — Romo Šležo.

Į plokštelę įtraukti: Kristijono 
Donelaičio, Maironio, Vinco 
Krėvės. Antano Baranausko, Ba
lio Sruogos, Vinco Mykolaičio - 
Putino, Antano Miškinio, Ber
nardo Brazdžionio, Stasio Sant- 
varo, Oskaro Milašiaus, Kazio 
Inčiūros, Kazio Binkio, Henriko 
Radausko ir Juozo Kėkšto kūri
niai.

Išleidimo finansinį pagrindą 
sudarė pokštelės iniciatorių 
įnašai, taip pat aktorės Aleksan
dros Gustaitienės, Juozo Kazic
ko ir inž. Juozo Rasio įnašai.

A. A.
PROF. PAULIUI GALAUNEI,

Elena Damijonaitienė 
Kęstutis Damijonaitis 
Stasys ir Irena Giedrikiai

4 VIKTORIJAI SAVICKIENEI
mirus, jos dukroms — dr. Janinai Snieškienei, Danutei 
Sirutienei, sūnui dr.Tadui Savickui bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Gertrūda, Juozas ir Raimondas 
Nakutavičiai

lietuviškojo liaudies meno tyrinėtojui, įžymiam muzie
jininkui, mirus Lietuvoje, jo dukrai Daliai Augūnienei 
su šeima reiškiame gfiia užuojautą.

Bronius ir Bronė Oniūnai 
Antanina Reivitienė 
Paulius Jurkus

VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame duk
roms dr. Janinai Snieškienei, Danutei Sirutienei su 
šeimomis ir sūnui dr. Tadui Savickui su šeima.

Viktorija ir Aina Bemier

A. A.
MATUI MILUKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Elenai, se
seriai Rūtai, broliams Juozui, Vytautui, Kaziui, Alfon
sui ir jų šeimoms.

A. A.
KUNIGUNDAI KEBLINSKiENEI

mirus, jos vyrui Pranui, jų vaikams Daliai, Algirdui ir 
Kęstučiui ir jos seserims Marytei Polteraltlenei ir Sta
sei Bublienei su jų šeimomis nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Leonilda ir Juozas Giedraičiai
Leonilda ir Juozas Giedraičiai

Mylimal Mamytei

VIKTORIJAI SAVICKIENEI
mirus, drauge liūdime Ir reiškiame gilią užuojautą dr. 
Janinai Snlešklenel, Danutei Sirutienei Ir Tadui Savic
kui su šeimomis.

MATUI MILUKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai su valkais, 
broliams Vytautui, Kaziui, Juozui, seseriai Rūtai ir jų 
šeimoms. Kartu liūdime.

BAGDONUI LAUCEVIČIUI
mirus, jo žmonai Jadvygai, dukrai Gabrielei, sūnui ir 
visiems giminėms reiškia gilią užuojautą.

Lietuvių Moterų Klubu Federacijos 
Neto Yorko Klubas

Elena Krasauskienė 
Gražina ir Vitolis 

Dragunevičiai

Jonė ir Vytautas S taškai 
Janina ir Vladas S taškai

MATUI MILUKUI
mirus, žmoną Eleną, dukras ir sūnų su šeimomis, se
serį, brolius, gimines ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

Mylimam sūnui ir broliui
LB Sunny Hills apylinkės valdyba

MATUI MILUKUI

RIMVYDUI DRAGUNEVIČIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Anelei Dragu- 
nevičlenei Ir Audronei Pakštienei su šeima bei visiems 
artimiesiems.

mirus, jo žmonai Elenai, šeimai Ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai
MATUI MILUKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo šeimai Ir visiems 
artimiesiems.

Washingtono Lietuvių Moterų klubas
Rita ir Kostas Klibai

1



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: lapkričio 12, šeštadienį,? 
v. v. Lotrijos traukimas ir vaka
ronė sportininkų kelionei į Au
straliją paremti.

Gen. konsulas A. Simutis da
lyvaus Korp. Neo Lithuania me
tinėje šventėje, kuri rengiama 
lapkričio 11d. Apreiškimo para
pijoje. Pamaldos bus 11 v., po 
jų akademinė dalis — parapijos 
salėje. Visi kviečiami. Lapkričio 
11 yra nedarbo diena — Vetera
nų diena.

N. Y. vyr. skaučių židinio Vili
ja sueiga kviečiama lapkričio 16, 
trečiadienį, 7:30 v. v. Irenos Vil- 
galienės namuose, 36 Hicks 
Lane, Great Necke, L.I. Tel. 
516 482 -6684.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas buvo lapk- 
riečio 4. Aptvarkyti praėjusios 
dail. Juozo Bagdono parodos rei
kalai. Paroda buvo -sėkminga, 
parduota 17 paveikslų, atsilankė 
gana daug publikos. Kitas šio 
klubo susirinkimas bus gruodžio 
9 toje pačioje vietoje. Visos 
narės prašomos nepamiršti datos 
ir dalyvauti susirinkime.

Juozas Bulevičius - Joe Boley, 
Amerikoje gimęs ir augęs akto
rius, tobulai apvaldęs lietuvių ir 
anglų kalbas, čia plačiai reiškėsi 
amerikiečių teatruose kaip akto
rius, kaip radijo pranešėjas įvai
riose radijo stotyse. Labiausiai 
veikė Lietuvos vyčių organizaci
jose. taip pat ir lietuvių lite
ratūros vakaruose jis ne kartą da
lyvavo ir skaitė lietuvių autorių 
kūrybą. Susitikimą su šiuo mie
luoju aktoriumi rengia Lietuvių 
katalikių Moterų Kultūros Drau
gija. Jis bus lapkričio 13, sekma
dienį, po pamaldų Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje,, tos para
pijos salėje. Apie Juozo Bule- 
vičiaus asmenį, jo veiklą kalbės 
jo geras bičiulis Juozas Laučka, 
visuomenininkas žurnalistas. 
Pats Juozas Bulevičius paskaitys 
įvairių lietuvių autorių kūrybos. 
Visuomenė kviečiama atsilanky
ti.

Laisvės Žiburio tradicinis ru
dens koncertas įvyko lapkričio 5 
Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Nors oras blogas ir gana 
stipriai lijo, bet žmonių prisirin
ko apie 300 - 400. Koncerto pro
gramą atlikos Los Angeles vyrų 
kvartetas. Kaip įprasta jiems, 
dainavo nuotaikingai, repertua
ras gi buvo gerai pažįstamas ir 
girdėtas. Į dainų tarpus įpynė 
linksmus nuotaikingus pasakoji
mus. Po koncerto salė persit
varkė, ir toliau visi linksminosi, 
grojant brolių Kezių orkestrui. 
Visi svečiai buvo sustoję Vandos 
ir Vytauto Vebeliūnų namuose.

LOTERIJOS TRAUKIMAS 
IR VAKARONĖ

lapkričio 12, šeštadienį, 7 v.v.
Kultūros Židinyje, 
sportininkų kelionei] Australija 
paremti
PASKUTINĖ GAUMYBĖ LAIMĖTI IKI 10,000 dol.!
Norintieji pasinaudoti grupine nuolaida kelionei su 
sportininkais, prašomi skambinti P. Gvildžiui:

diena 212 839 - 2722 
vakare 718 356 - 7871

Redakcija.......... (718) 827-1352
Admlnlstr.......... (718) 827-1351

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

Laisvės Žiburio radijas lap
kričio 6 perdavė PLB pirminin
ko dr. V. Bieliausko kalbą ir iš
traukas iš Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio konferencijos Vil
niuje. Daugiau ištraukų bus per
duota šį sekmadienį, lapkričio 
13 . Kviečiame pasiklausyti.

Dail. Vincas Kisarauskas 
mirė spalio 27 New Yorke. Į 
Ameriką jį pasikvietusi buvo 
dail. Nina Nenortienė iš Bosto
no. Atvykęs dail. Kisarauskas, 
lankėsi Chicagoje ir Bostone kur 
taip pat buvo jo darbų paroda, 
bet dėl ligos jis nebegalėjo daly
vauti. Dailininko pelenai bus 
pervežti į Vilnių ir ten palaidoti. 
New Yorke jis buvo sustojęs sve
tinguose A. irdr. R. Misiūnų na
muose, kur sustoja daug kas at
vykę iš Lietuvos. Misiūnų inicia
tyva organizuojama mirusio dai
lininko paroda. Tikslesnė infor
macija bus paskelbta vėliau.

Kun. Antanas Račkauskas po
rai savaičių iš Sunny Hills, Fla., 
buvo atvykęs į Apreiškimo para
pijos kleboniją, kur jis anksčiau 
gyveno. Pas jį iš Lietuvos buvo 
atvykęs brolis, kurį ir palydėjo. 
Brolis į Lietuvą išvyko spalio 25, 
gi kun. Antanas Račkauskas į 
Sunny Hills grįš lapkričio 8 d.

Naujas lietuviškas restoranas 
organizuojamas Kasos banko na
muose. Restoraną organizuoja 
Zenonas Jūrys ir jo dukra Daiva, 
kuri restoraną turėjo Chiagoje. 
Ten pardavė restoraną ir dabar 
keliasi į New Yorką. Patalpos bus 
visai naujai įrengtos, įrengiama 
nauja moderni virtuvė.

A. a. Bagdono Laucevičiaus 
atminimui, Marija Jasėnienė 
paaukojo Tautos Fondo Laisvės 
Iždui 25 dol. Tautos Fondo val
dyba nuoširdžiai dėkoja.

Dr. Jonas ir muzikė Nijolė 
Ulėnai spalio mėn. viduryje 
buvo išvykę į Europą turistiniais 
tikslais, aplankė Austriją, Tirolį, 
Italiją, Florenciją, Veneciją, Mi
laną. Iš Florencijos jie atsiuntė 
sveikinimus Darbininko redak
cijai. Dėkojame už prisiminimą.

Mielo draugo Bagdono Lau
cevičiaus atminimui pagerbti, 
Vaclovas Birutis su šeima aukoja 
50 dol. Tautos Fondui. Tautos 
Fondas dėkoja.

KASOS įstaiga bus uždaryta 
lapkričio 11 ir 12 (penktadienį ir 
šeštadienį), nes tarnautojai ir di
rektoriai bus išvykę į Marco 
Island, Florida, metiniam su
važiavimui.

Attention — Hiring! Federal 
govemment jobs in your area 
and overseas. Many immediate 
openings vvithout list or tęst. 
$17,840 — $69,485. Pbone call 
refundable 602 838-8885, Ext. 
6057.

A. a. Stasio Liogio atminimui 
Lietuvių Atletų Klubui aukojo: 
po 25 dol. Algirdas ir Danutė Sil- 
bajoriai, Vacys ir Anelė Stepo- 
niai, Petras ir Sophia Daukšai, 
Antanas Mičiulis. 10 dol. aukojo 
Viktorija Galinienė. Lietuvių 
Atletų Klubas už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

A. a. Stasio Liogio atminimui 
Kultūros Židiniui aukojo: Tadas 
ir Renata Alinskai — 20 dol.

A. a. Bagdono Laucevičiaus 
atminimui Kultūros Židiniui au
kojo: po 25 dol. Irena ir Aleksan
dras Vakseliai, Juozas 
Pažemėnas. Už aukas Kultūros 
Židinio administracija
nuoširdžiai 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.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

KORĖJIETĖ SOLISTĖ 
APREIŠKIMO SALĖJE

Š'. ;m. lapkričio mėn., 6 d. I 
vai. popietididžiojoje Apareišld- 
mo parapijos salėje įvyko pirma
sis solistės — lyrinio soprano 
Elizabeth Hyon dainų rečitalis.. beth Hyon balsinė medžiaga ne- 
Šią solistę mes drąsiai galime sa
vintis, nes ji jau devyni metai 
kai priklauso prie šios parapijos 
choro, jame giedodama. Taip pat. 
neretai ją girdime giedant solo 
mišių metu.

Ji dainavimo studijas pradėjo 
savo krašte — Korėjoje, jas tęsė 
Manhattan© muzikos mokykloje 
ir Mūnchene R. Strausso kon- 
cervatorijoje, V. Vokietijoje.

Šio rečitalio metu solistė Eli
zabeth Hyon padainavo 19 pn>«. 
gramoje pažymėtų dainų, vieną 
virš programos ir vieną “bisui”."

Vokiečių kalba po vieną kom-f 
poziciją atliko J. S. Bach; 
F.Curschman, R. Strauss, W. A. 
Mozart, po keturias R. Schu-ę 
mann, F. Schubert ir tris Jj 
Brahms.

Savo gimtąja kalba dainavo po 
vieną kūrinį Sungte Kirn? 
Youngsuk Yun ir dar vieną pro
gramoje nepažymėtą. Angliškai 
dainavo G. Gershwin kompozi
ciją.

Lietuviškai atliko “Žiburėlis”. 
Šios dainos autorius programoje 
pažymėtas J. Stankūnas Stanton. 
Tikrenybėje J. Stankūnas šią 
liaudies dainą tik aranžiravo.

Solistės švelnus, nestiprus, ly
rinis, kiek į tamsesnę spalvą pa-

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.

Lietuvišku tautinių kostiumų 
vidutinio ** dydžio, gražiai 
išsiuvinėtų Kaune, yra gavusi 
Darbininko administracija. 
Puikios kepurės su kaspinais. 
Kaina labai prieinama. Teirautis 
Darbininko administracijoje 
dienos metu: 718 827 - 1351.

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.

Dail. Juozo Bagdono parodoje, kuri buvo spalio 8-9 Kultūros Židinyje Brooklyne. Iš 
k. — LMK Federacijos New Yorko klubo pirmininkė Marija Žukauskienė, Viktorija 
Cečetienė, Sofija Skobeildenė , Malvina Klivečldenė, Eugenija Donohue, dail. Juozas 
Bagdonas, Jadvyga Vytuvienė, Ona Raubienė, Aldona Svalbonienė, Vanda Sutkuvienė.

Balfo vajus vyksta ir toliau. 
Kaip esame skelbę, New Yorko 
Balfo 100-sis skyrius yra išsiun
tinėjęs laiškus, prašydamas 
aukų. Praėjusiame Darbininko 
numeryje jau buvo skelbta, kas 
aukoj Balfui. Dar nepaaukoję 
Balfui prašomi jo neužmiršti ir 
savo auka paremti Balfo labdaros 
darbus.

Balfas laukia Jūsų aukos!

MUMS REIKIA CHOROl

Perkūno choras praeitą sa
vaitę buvo susirinkęs ir ap
svarstė savo darbo bei veiklos 
planus. Kelį vyrai išvyksta apsi
gyventi į šiltus kraštus. Taip pra- 
retėja choro eilės. Bet New Yor
ko lietuvių kolonijai tikrai reikia 
reprezentacinio choro. O tokiu 
gali būti Perkūno choras, kuris 
turi jau gražias tradicijas.

sinešąs balsas, klausytojų, kurių 
buvo susirinkusi gera šimtinė, 
buvo šiltai priimtas ir apdovano
tas gausiais plojimais. Sol. Eliza- 

didelė. Teko pastebėti ir toninių 
nukrypimų, kurie ypač buvo 
ryškūs jai dainuojant “Staend- 
chen” —F. Schubert. O dainuo
jant “Aufgraege” — R. Schu- 
mann pasitaikė ir nežymus balso 
užsikirtimas, kur galėjo pa
stebėti tik akylesni klausytojai.

Spėčiau, kad sol. Elizabeth 
Hyon jaučia savo ribotą balsinę 
medžiagą ir profesinės karjeros 
nesieks. Tačiau parapijų salėse 
ir bažnyčiose ji bus mielai klau
soma.

Solistei akomponavo Donald 
Brovvel. Jis labai rūpestingai iš
grojo visas partitūroje parašytas 
gaidas, bet to negana. Jis nesu
gebėjo prisitaikyti prie solistės 
ir grojo per garsiai.

Solistė Elizabeth Hyon buvo 
apdovanota net keturiomis puo
kštėmis gėlių. Viena puokštė 
buvo nuo Apreiškimo parapijos 
choro. Ją įteikdama choro sekre
torė Nijolė Baltrulionienė iš
reiškė nuoširdžią padėką vi jos 
priklausymą prie choro.

p. palys

19, šeštadienį,. 
visuomenės ir

Naujų KASOS patalpų 
oficialus atidarymas įvyks š.m. 
lapkričio 
Dalyvaus 
dvasiškijos 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 
užkandžiam s.

Brooklyno apylinkėje ieško
mas mažas butas ar privatus 
kambarys. Skambinti dienos 
metu 827 - 1351.

Parduodu gražų, modernų 
kondominiumą, 5 kambarių, su 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno, St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 813360-3261.

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

Danuatė Bobelienė iš Massa- 
pequa Park, N.Y., atnaujino
prenumeratą sų 50 dol. auka. 
Geradarei nuošiardi padėka.

Jurgis Birutis, iš Orlando, 
Fla., ilgametis spaudos rėmėjas, 
atnaujino prenumeratą, 
pridėdamas 40 dol. auką. Labai 
ačiū.

Adelė Strijausldenė, iš St. Pe
tersburg, Fla., visada paremia 
spaudą. Šiemet atsiuntė Darbi
ninkui 40 dol. ir atnaujino pre
numeratą, Administracija 
dėkoja.

A. a. Viktorijos Savickienės 
atminimui jos šermenų metu 
Kultūros Židiniui paaukojo: E. 
H. Andriuškos — 10 dol., D. J. 
Bilėnai — 50, R. K. Cerkeliūnai
— 50, O. Jasaitienė ir N. Jasai- 
tytė — 25, T. A. Jasaičiai — 50, 
J. T. Jasaičiai — 50, L. V. Milu
kai — 30, J. A. Milukai — 50, 
A. B. Petrikai — 30, A. P. Povi
laičiai — 20, A. K. Pintsch — 
30, dr. J. Šukienė — 50, A. D. 
Šilbajoriai — 25, D. PŠilbajoriai
— 25, M. D. Šulaičiai — 30, LB 
Great Neck apylinkės valdyba— 
25 dol. Iš viso 550 dol. Kultūros 
Židinio vadovybė visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO 70 M. 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 
NEW YORKE

lapkričio 20, Apreiškimo parapijoje

11 vai. Iškilmingos pamaldos už žuvusius karius, 
kovotojus dėl Lietuvos nepriklausomybės 

12:30 vai. (tuoj po pamaldų) parapijos salėje 
Akademija

Invokacija 
Lietuvos gen. konsulo A. SIMUČIO žodis 
Dr. KAZIO ĖRINGIO paskaita

Koncertas 
dainuoija solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ 
akomponuoja WILLIAM SMIDDY

Po programos — pabendravimas Ir kavutė.
Būtų prasminga, kad organizacijos jubiliejinėje 
šventėje dalyvautų su vėliavomis
Įėjimo auka — 7 dol.
Visus kviečia dalyvauti
N Y. RAMOVĖNAI, BIRUTIETĖS, ŠAUUAl IR ŠAULĖS

Choro valdyba tad ir kviečia 
visus apylinkės vyrus, ypač jau
nimą, nepasididžiuoti ir įsijungti 
į choro eiles! Kiek ten malonaus 
darbo ir kaip paskui būna smagu, 
kai dalyvauji koncertuose kaip 
choro dalyvis, lietuviškos dainos 
puoselėtojas.

Nepatingėkime ir visi įsijunki
me į Perkūno chorą! Repeticija 
bus lapkričio 18, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. 
Choro valdyba visų laukia!

Dail. Vytautas Valius buvo at
vykęs iš Lietuvos, iš Vilniaus. Jis 
yra Toronte gyvenusio ir ten mi
rusio dail. Telesforo Valiaus bro
lio sūnus. Pirmiausia ir lankėsi 
Toronte, kur išbuvo apie porą 
mėnesių. Paskui aplankė savo 
tetą Chicagoje. Grįždamas pro 
New Yorką, buvo čia sustojęs. 
A. Šalčiaus iniciatyva lapkričio 2, 
trečiadienio vakare, Kultūros 
Židinyje buvo surengtas susitiki
mas su svečiu dailininku. 
Svečias papasakojo apie dailės 
gyvenimą Lietuvoje, apie žmo
gaus vertę Sovietų Sąjungoje, 
apie paskutinius įvykius ir per
sitvarkymo sąjūdžio veiklą. Gai
la, kad į šį susitikimą su svečių 
dailininku atsilankė labai mažai 
žmonių, apie 20. Svečias daili
ninkas Amerikoje išbuvęs apie 4 
mėnesius į Lietuvą išskrido lapk
ričio 3, ketvirtadienį.

Kalėdinių atvirukų su 
lietuvišku sveikinimo tekstu 
galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Atvirukų yra 
keletas rūšių. 10 atvirukų su per
siuntimu 7 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 

-N. Y. 11207.


