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Savaitės 
įvykiai

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

Sovietinių Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikų Liaudies 
frontų ir Persitvarkymo sąjūdžio 
atstovai bendroj konferencijoj 
tarėsi dėl numatomų Sov. S-gos 
konstitucijos pakeitimų, žada
nčių panaikinti straipsnį apie 
respublikų pasitraukimą iš Sov. 
S-gos, palikti centrinei vyriausy
bei respublikų ūkių tvarkymą ir 
kitus reikalus.

Sov. S-gos užs. reikalų minis
terijos atstovas Gennady Gerasi- 
mov Vienoj žurnalistam pareiš
kė, kad Sov. S-ga numato per 3 
m. paleisti iš kalėjimų.ar trem
ties 8 politinius kalinius. Pagal 
Vakarus ten dar yra 250 politinių 
kalinių.

Saudi Arabija, siekdama pa
kelti aliejaus kainas ilgesniam 
laikotarpiui, stengiasi didinda
ma aliejaus gamybą, dabar jas 
numušti, kad priverstų kitus 
OPEC narius laikytis nustatytų 
aliejaus gamybos kvotų.

Sov. S-ga taip pat pasirašė 
tarptautinę Panamos kanalo su
tartį, užtikrindama strateginio 
kanalo saugumą taikos ir karo 
metu.

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
ji keletą dienų iš eilės neseniai į 
Afganistaną įgabentais kovos 
lėktuyais masiškai puolė partiza- 
nų pozicijas.

Vietnamas perdavė JAV 23 
Vietnamo karo metu žuvusių ka
rių lavonus. Be žinios dingusiųjų 
skaičius siekia 2387 karius.

Norvegija paskelbė, kad jos 
parduotų 15 t. sunkaus vandens 
nelegaliais keliais atsidūrė Indi
joj.

Varšuvos pakto valstybių karo 
pratimuose dalyvavę Vakarų ats
tovai nebuvo įtikinti, kad pakto 
karinės pajėgos yra pakeitusios 
savo karinę puolamąją doktriną 
į ginamąją.

Britanijos min. pirmininkė 
M ar gar e t Thatcher, lankydama
si Lenkijoj, paragino vyriausybę 
pradėti tikrus pasitarimus su vi
sais gyventojų sluoksniais, įskai
tant ir Solidarumo uniją.

Milijonai Alžiro gyventojų 
patvirtino numatomą konstituci
jos pakeitimą, įgalinantį įvesti 
politines reformas ir įgyvendinti . 
kelių partijų valdymo sistemą.

Lenkijos vyriausybė už 220 
mil. dol. nusipirko Amerikos 
Boeing 767 tipo tris keleivinius 
lėktuvus.

J. T. visumos susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, raginančią 
narius siekti, kad į Kambodiją 
negrįžtų praeityje dideliais žiau
rumais pasižymėjusi Khmar 
Rouge valdžia.

J- T. visumos susirinkimas 
130 balsų prieš 2 pasmerkė Izra
elį už jo veiksmus prieš palesti
niečius Izraelio okupuotose ara
bų žemėse. Tik JAV ir Izraelis 
balsavo prieš rezoliuciją.

Prezidentas Reagan pasirašė 
kongreso priimtą įstatymą dėl J. 
T. Genocido konvencijos ratifi
kavimo.

Pietų Korėjos miestuose vėl 
prasidėjo didelės studentų de
monstracijos, reikalaujančios pa
traukti už korupciją į teismą buv. 
prezidentą Chun Doo Hwan.

Sov. S-gos erdvės mokslinin
kas Roald Z. Sagdejev pareiškė, 
kad sovietų erdvės programa dėl 
mokslinių sferų biurokratinių ti
tulų didesnį vertinimą už patyri
mą yra atsidūrusi pavojuj praras
ti savo pirmavimą.

GĄSDINA, KAD NEBERINKTŲ PARAŠŲ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74

1
Kratė atėjusią j svečius

Vilnius. 1987 m. balandžio 
d. krata buvo padaryta vilnietės 
Bronės Vazgelevičiūtės bute, 
Dzeržinskio 160-292.

B. Vazgelevičiūtė balandžio 1 
buvo užėjusi į svečius Antkainio 
62-2, kur jau buvo daroma krata. 
Kratai vadovavusio čekisto Rai
nio potvarkiu, B. Vazgelevičiū- 
tei buvo padaryta asmeninė kra
ta, jos metu rasta “LKBK” Nr. 
73.

Nieko nelaukiant, B. Vazgele
vičiūtė buvo nuvežta į savo butą 
ir padaryta krata. Jos metu 
paėmė brošiūrą “Prisiminimai 
apie kun. J. Zdebskį”, eilėraštį 
“Šeši šimtai metų klūpo, mašin
raštinį tekstą “Atsakyms į V. Bal
kevičiaus straipsnį” ir kt. Po kra
tos B. Vazgelevičiūtė buvo tardo
ma.

Balandžio 4 KGB būstinėje 
buvo tardoma B. Vazgelevičiū
tės bute buvusi Elena Suliaus- 
kaitė. Apklausą pravedė čekistas 
Vidzenas. Saugumietį domino, 
ar E. Šuliauskaitė pažįsta Nijolę 
Sadūnaitę, pateikė eilę klausi
mų, liečiančių “LKBK”.

Pasirašyti po tardymo proto
kolu E. Šuliauskaitė atsisakė.

Atsisakė pasirašyti
Vilnius. 1987 balandžio 4 d. 

parašai buvo renkami prie Šv. 
Onos bažnyčios. _

Pasiūlius pasirašyti į bažnyčią 
įeinančiam vyriškiui, šis atsakė 
ir greižtai užprotestavo: “Ar jūs 
žinote, kas aš . toks? Parašus 
rinkti negalima, — kartojo jis, 
tai pakenks klebonui!”

Pamaldų metu šis asmuo su 
kamža patarnavo prie altoriaus.
Filed in 536

Kodėl palaidojo Petrę 
PaulaitJ iškilmingai?

Kretinga. —1987 kovo mėne
sio pabaigoje Kretingos rajono 
bažnytinių komitetų nariams 
kalbėjo RRT įgaliotinio pavaduo
tojas Juozėnas.

Jis iki šiol negali nurimti ir vis 
kelia klausimą, kai prieš metus 
laiko Kretingos bažnyčios klebo
nas kun. B. Bumeikis galėjęs iš
kilmingai su bažnytinėmis apei
gomis palaidoti tokį “nusikaltė
lį”, kaip a.a. Petrą Paulaitį.

Pavaduotoją Jūozėną kiek ra
mina tai, kad šiais metais P. Pau- 
laičio mirties metinėse, prieš 
mišias nebuvo paminėtas jo var
das “ekstremistui” kun . Rokui 
Puzonui neleista sakyti pamoks
lo.

Tai jau girtina, kalbėjo Juozė
nas, tačiau komitetų nariai priva
lo apskritai neleisti bažnyčios pa
talpas naudoti “valstybiniams 
nusikaltėliams” pagerbti.

Kad nebūtų Išsišokimų
Kaunas. —1987 balandžio 23 

susitikimui su RRT įgaliotiniu 
Petru Anilioniu į miesto vykdo
mąjį komitetą buvo sukviesti. 
Alytaus rajono kunigai. Atvyko 
tik keli.

įgaliotinis reikalavo, kad kuni
gai dėtų visas pastangas, kad 
Krikšto Jubiliejaus metu nebūtų 
“išsišokimų”.

Dekanato konferencijos— 
antitarybinės

Obeliai. (Pokiškio raj.) — 
1987 kovo mėnesį iš Vilniaus at

vykęs saugumietis kaltino vietos 
kleboną kun. A. Zuloną, kam da
lyvauja Rokiškio dekano kun. J. 
Janulio organizuojamose “antita
rybinėse sueigose”.

Čekisto vadinamos “sueigos” 
tai kartas nuo karto dekano su-

Jaunuoilis ir toliau gąsdino mi
licija, reikalavo pasišalinti, mo
terim nepaklusus, naudojo prieš 
jas jėgą, bandė atimti jau surink
tus parašus. Pasiskundus grubiu 
patarnautojo elgesiu, valdytojas 
A. Gutauskas atsakė, jog, kai at

kviečiamos dekanalinės konfe-., eisią vyrai, būsią visoms rinkė- 
rencijos. Saugumiečio žiniomis, 
tokių dalykų nėra kituose deka
natuose, todėl jų turi nebūti ir 
Rokiškio dekanate.

Geriau pritiktų saugumiečio 
uniforma, o ne kamža

Vilnius. 1987 balandžio 10 Vil
niuje S v. Teresės bažnyčioje 
vyko gavėnios rekolekcijos-.

Parašai už vyskupą J. Stepona
vičių ir _ _
renkami Šv. Teresės bažnyčios 
vičių ir įkalintus kunigus buvo ių <!rąsa rrxl>'te rodo- kad 
renkami Šv. Teresės bažnyčios - "“oliai taip elgėsi ne savo inicia- 
koridoriuje, jungiančiame baž- tyva.
nyčią su Aušros Vartų koplyčia. - 
Renkančias parašus moteris iš
varė Šv. Teresės bažnyčios zak- 
ristijolnas Povilas Stanelis ir jau
nuolis, besiruošiantis stoti į ku
nigų seminariją.

Jie elgėsi labai grubiai, grasi
no iškvies miliciją, agitavo žmo
nes nesiraš* yti po pareiškimu, 
sakydami, kad parašai renkami, 
kad būtų uždaryta bažnyčia.

Pasiūlius pasiskaityti tekstą, jo 
net neskaitė, vienai iš rinkėjų 
pasakius, kad zakristijonui, kuris 
taip elgiasi, geriau pritiktų sau-'4 
gumiečio uniforma, o ne kamža, 
P. Stanelis pasišalino.

Lietuvių Katalikių organizuotos veiklos 80 metų sukakties minėjime spalio 16 K. Židi
nyje, Brooklyne. Nuotraukoje dalis organizacijų atstovų. Iš k. kun. dr. V. Cukuras, 
P. Ąžuolienė, dr. A. Radzivanienė, E. Juškienė, E.Tutinienė, H. Gražiūnienė, dr. 
M. Žukauskienė, E. Valiūnienė, dr. N. Paronetto, M. Klivečkienė, dr. K. Valiūnas, 
dr. A. Janačienė, J. Simutienė, gen. konsulas A. Simutis, Sesuo Sereikytė, dr. O.Gus
tainienė, J. Mack, A. Shumway, M. Lušienė, B. Lukoševičienė, A. Vakselis, V. Peni- 
Idenė, A. Lukoševičiūtė, R. Adams. Priekyje Čiurlionio ansamblio kanklininkių sekste
tas. Nuotr. L. Tamošaičio

RUSŲ ISTORIKAS “PRAVDOJE”
KRITIKUOJA SLAPTUOSIUS PROTOKOLUS

Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį 
sovietų KP aparato viršūnės ne
siliovė tvirtinę, kad Stalino-Hi- 
tlerio paktas buvo grynai gynybi
nio pobūdžio ir reiškė abejones 
slaptų protokolų autentiškumu. 
Jie susilaukė atkirčio ne tiktai iš 
lietuvių inteligentijos rugpjūčio 
23 d. masiniame mitinge, bet ir 
iš Maskvoje išeinančio dien
raščio Komsomolskaja Pravda. 
Rugpjūčio 24 d. komjaunimo or
ganas išspausdino karinio istori
ko ir armijos veterano V. M. Ku-^^jiks. Kulišas priduria, kad Stali- 
lišo straipsnį, kuriame jis, cituo
damas dokumentus iš iki šiol 
uždarytų valstybinių archyvų, 
įrodo, kad paktas nebuvo gudrus 
Stalino ėjimas, padėjęs jam 
laimėti laiko. Iš tikrųjų, Stalinas 
tikėjo, kad su paktu prasidės tik
ra sovietų-nacių “detante”. Pak-

joms dar blogiau. Valdytojas A. 
Gutauskas leido rinkti parašus 
tik už bažnyčios durų, t.y. lauke, 
nes Sv. Teresės bamyčia neturi 
šventoriaus.

Balandžio 10 vakaro parašai 
buvo renkami Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Ir čia būrys patar
nautojų įžūliai reikalavo nu
traukti parašų rinkimą, grasino 
milicija ir net sumušimu, įžūli

23

Vis naikina statomus 
kryžius

Prienai. 1986 rugpjūčio 
naktį kelyje Prienai — Kapsukas 
— Alytus, ant kalnelio netoli 
naujai nutiesto kelio, tarp pušų 
buvo pastatytas medinis kryžius. 
Kryžius išstovėjo 7 paras, po to 
valdžios pareigūnų buvo nuvers
tas.

1987 balandžio 30 naktį toje 
pačioje vietoje iškilo antras 
kryžius, jis išsilaikė nenuverstas 

lį paras.

(nukelta i 2 psl.)

tas suteikė naciams laisvas ran
kas Prancūzijoje ir įgalino juos 
vėliau vienu frontu užpulti So
vietų Sąjungą.

Savo straipsnyje Kulisas paro
do kaip Stalinas planavo užimti 
Pabaltijo valstybes ir dalį Lenki
jos. Cituodamas pakto slaptus 
protokolus, jis rašo, kad Hitleris 
atsilygino Maskvai užjos laikyse
ną Lenkijos užpuolimo metu, 
perduodamas Stalinui Lietuvą, 
Latviją ir Estiją ir kitas teritori-

nas padėjo Hitleriui užimti 
valdžią kovodamas ne tiek prieš 
nacius, kiek Veimaro respubli
kos socialdemokratus.

Kuliso straipsnio santrauka 
buvo išspausdinta The Washing- 
ton Post rugsėjo 13 d. numeryje. 
Šis dienraštis pateikia tokią skir

KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS 
SUGRĄŽINTAS į LIETUVĄ

(Roma, 1988 lapkričio 7, LIC) Kristui, kad pažvelgė į mūsų tau- 
Tarp 300 - 400 žmonių sutiko tą, pažvelgė į mūsų Bažnyčią,
kun. Sigitą Tamkevičių Vilniaus 
geležinkelio stotyje anksti penk
tadienio rytą, lapkričio4 d., pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tro skyrius Romoje. Susirinko 
kunigai ir pasauliečiai, jauni ir 
seni, vyrai, ir moterys nešdami 
Lietuvos trispalves bei Vatikano 
dvispalves. Minia giedojo religi
nes giesmes ir dainavo liaudies 
dainas. Jų tarpe susirinko ir buvę 
kaliniai: kun. Jonas Kastytis Ma
tulionis, prieš dvi dienas grįžęs 
Viktoras Petkus ir Petras Cidzi
kas, kuris ką tik spalio 29 d. 
užbaigė savo 32 dienų bado 
streiką dėl Lietuvos politkalinių. 
Visi susirinkusieji nužygiavo 
prie Aušros Vartų koplyčios, kur 
kun. Tamkevičius tarė šiuos 
žodžius:

“Gruodžio 23 d. naktį, lydi
mas kareivių su vilkiniais šuni
mis, įsėdau į Stolypino . vagoną. 
Gailestingumo Aušros Vartų 
Motinos paprašiau, kad palai
mintų ir išvažiavau į Uralą. 
Prabėgo beveik šešeri metai, ir 
šį dieną man kaip sapnas. Tada 
negalėjau nė pagalvoti, kad bus 
šitokia diena kaip ši, kad tauta 
bus atgimusi, kad Bažnyčioje 
bus daug vilčių, kad žmonėse 
bus toks entuziazmas. Tada 
atrodė viskas sukaustyta ledu.

“Ir jeigu šiandien mes daug 
kuo džiaugiamės tai sakome 
‘ačiū’ Marijai. Šiais metais — 
Marijos metais. Motina pamatė, 
kad mūsų tautai, Bažnyčiai, 
mums visiems daug ko trūksta, 
daug ko reikia. Reikia meilės, 
reikia blaivių širdžių. Ir Motina 
savo Sūnui pasakė: jiems reikia 
vyno, laisvės, meilės, gerumo 
vyno. Ir jos Sūnus padarė ste
buklą ir šiandien visi susirinkę 
čia dėkojame Dievo Motinai, 
dėkojame mūsų Viešpačiui Jėzui 

tingų signalų iš Maskvos inter
pretaciją. Novosti direktorius 
Valentinas Falinas, vadovaująs 
ofenzyvai prieš pakto slaptų pro
tokolų autentiškumą, yra libera
las, bet dabar priėjo nuomonės, 
kad Gorbačiovo reformos išėjo iš 
vėžių ir privedė prie suirutės Pa
baltijo valstybėse ir Lenkijoje. 
Todėl jis prisijungė prie “kieto
sios linijos šalininkų, o tai sune
ramino Gorbačiovo-Jakovlevo 
grupę, kuri atsikirtusi Kulišo 
straipsniu.

The Washington Post nuomo
ne, Kulišo straipsnis turės dide
lio poveikio. Jis sviedžia iššūkį 
2-jo pasauline karo mitui, kuris 
oficialiai aiškinamas kaip didysis 
istorinis įvykis suvienijęs “sovie
tines tautas”, ir paverčia kiekvie- 

pažvelgė į mūsų visų gyveni
mus.

“Šiose Mišiose melskimės, 
kad mūsų tautoje prasidėjęs atgi
mimas turėtų pagrindą, kad 
žmonės rastų tiesą. entu
ziazmas labai greitai praeina, 
reikia, kad būtų pagrindas. O, 
tokiu pagrindu gali būti tiktai 
Dievas. Važinėdamas etapais iš 
Uralo į Mordoviją, iš Mordovijos 
į Sibirą, aš mačiau tūkstančius 
žmonių, tūkstančius
nužmogėjusių žmonių, baisių. 
Nesinorėjo nei būti jų tarpe, bet 
būti reikėjo, ir visi jie buvo tokie 
todėl, kad neturėjo Dievo. Jie jo 
galbūt niekada nepažino, jie ne
turėjo į ką atsiremti ir, nuėjo nu
sikaltimo keliu.

“Akivaizdžiai pamačiau, ką 
reiškia gyvenime Dievas. Jeigu 
dabartinis mūsų jaunimas, vai
kai, turės Dievą, mes turėsime 
ateitį, jeigu jie neturės Dievo — 
tai labiau yra reikalingas pagrin
das. Tūkstantinė istorija kalba ir 
rodo, mūsų tautos istorija, ypač 
pokario istorija, akivaizdžiai, 
prikišamai rodo, kad reikia šito
kio pagrindo.

“Kai buvau Sibire tremtyje, 
daugelyje Sibiro kaimų, mieste
lių, mačiau kapines ir daug jose 
mačiau senų, apipuvusių katali
kiškų kryžių. Ten liko daugelio 
mūsų tėvai, broliai ir seserys. 
Prisiminkime juos, prisiminki
me visus tuos, kurie nekaltai 
kentėjo mūsų tėvy
nėje, kurie nekaltai kentėjo Ru
sijoj, Sibire, ir kurie neišvydo 
tos dienos, kokią šiandien mato
me. Tos garbės jie buvo labiau 
verti negu mes, už tai, kad jie 
kur kas daugiau už mus iš
kentėjo”. ■"

Kun. Sigitas Tamkevičius tada 
koncelebravo mišias su šešiais 
kunigais, po kurių jis visiems 
padėkojo už laiškus (daugumos 
kurių negavo), už maldas, už 
bado streikus ir už viešai skelbia
ma įvykdytą neteisybę.

(LIC)

MELDĖSI VILNIUJE
Lapkričio 12 visi Lietuvos vy

skupai, vyskupijų valdytojai ir 
kardinolas meldėsi Vilniuje blai
vybės intencija.

KUNIGŲ PASIKEITIMAI 
TELŠIŲ VYSKUPIJOJE

Telšių katedros klebonas kun. 
Juozas Pačinskas iškeltas į 
Plungę ir padarytas dekanu.

Telšių katedros klebonu pa
skirtas Sedos klebonas kun. Juo
zas Šiurys.

Kardinolas V. Sladkevičius 
spalio 16 lankėsi Telšių katedro
je, kur buvo didelės iškilmės

Alžiro prezidentas Chadli 
Benjadid paskyrė buv. sveika
tos ministerį Khasdi Merbab mi- 
nisteriu pirmininku ir pavedė 
jam sudaryti ministerių kabine
tą.

Lech Walensa pagrasino su
kelti Lenkijos darbininkų strei
ką, jei vyriausybė neatšauks savo 
nutarimo gruodžio 1 uždaryti lai
vų statybos įmones Gdanske.

Irakas ir Iranas sutiko pasi
keisti sužeistais karo belaisviais.

Afganistano partizanai 
pradėjo ofenzyvą prieš sovietų 
įgulas pagal kariuomenės pasi
traukimo į Sov. S-gą kelius ir 
grąso uždaryti iš Kabukio į šiaurę 
einančio kelio tunelį.

ną sovietų karo paminklą dalinai 
paminklu “stalinizmo” aukoms. 
Taip pat, “pirmą sykį oficialus 
partijos organas suabejojo, ar 
Rusija teisėtai įsigijo II pasau
linio karo metu prisijungtas teri
torijas. O tai neišvengiamai 
žadins nacionalistinius jausmus 
Sovietų Sąjungos nerusų respu
blikose . (Elta)



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Iš sėkmingų gastrolių Lenki
joje grįžo Kupiškio etnografinis 
liaudies teatras su “Senovinėmis 
kupiškinų vestuvėmis”, kurių 
spektaklius stebėjo lenkai Suval
kuose, Vengozo miesto aikštėje 
surengtoje Suvalkų vaivadijos 
mugėje. “Senovinės kupiškėnų 
vestuvės” buvo suvaidintos ir 
Punsko lietuvių gimnazijoje. 
Grįžtant į Kupiškį buvo aplanky
tas vysk. Antano Baranausko ka
pas Seinų katedroje.

Kaune gyvenančią dailininkę 
Veroniką Šleivytę laikas vis la
biau susieja su gimtine — Kupiš
kio rajono Viktoriškių kaimu. 
Prieš trejetą metų ji pažadėjo 
Antašavos kolūkiui padovanoti 
savo paveikslų, piešinių, jeigu 
Viktariškėse bus kur juos ekspo
nuoti. Kolūkio pirmininkas Albi
nas Vaižmužis tokį pasiūlymą
priėmė mielai. Antašviečiai su
manūs. Jie sugalvojo, kaip iš kito

Savaitės 
Įvykiai

Sov. S-ga paskelbė sulaikiusi 
• neribotam laikui savo kariuome
nės atitraukimą iš Afganistano ir 
dėl pagyvėjusių partizanų veiks
mų yra pasiuntusi į Afganistaną 
modernesnių ginklų. Tuo pačiu 
metu ji apkaltino JAV ir Pakista
ną pažeidžiant Ženevos sutartį 
dėl pasitraukimo iš Afganistano. 
Sutartį pasirašant JAV įspėjo, 
kad jos ir toliau aprūpins ginklais 
partizanus tol, kol Sov. S-ga 
ginkluos Afganistano kariuo
menę.

J. T. paskelbė, kad Iranas ir 
toliau pažeidinėja žmogaus tei
ses, masiškai žudydamas politi- 

,nius kalinius..
Tarptaut. Raudonasis

Kryžius pasisiūlė apklausinėti 
kiekvieną Irano ir Irako karo be
laisvį, ard jie nori grįžti namo ar 
pasilikti, ir prižiūrėti karo belai
svių grąžinimą.

Nobelio premijos laureatas 
Andrei D. Sacharovas atvyko į 
JAV dviejų savaičių vizito ir pa
reiškė, kad, Sov. S-gai nepavy
kus įgyvendinti persitvarkymo 
programos, pasaulį gali ištikti 
rimtas pavojus. Jis taip pat kriti
kavo kai kuriuos numatytus ar 
jau veikiančius įstatymus, var
žančius demonstracijas ir kitas 
laisvus ir nuatytą konstitucinį 
straipsnį, suteikiantį preziden
tui dideles teises, nes tai sudaro . 
pavojų persitvarkymo programai 
ir demokratijai.

Kinijos sritį prie Burmos išti
ko smarkus žemės drebėjimas, 
pareikalavęs apie tūkstantį žmo
nių aukų.

J. T. visumos susirinkimas pa
ragino Sov. S-gą vykdyti Žene
vos sutartį dėl sovietų kariuo
menės atitraukimo iš Afganista
no.

Indijos kariuomenė numalši
no M aidi ves salų respublikoj vy
kusį sukilimą prieš vyriausybę ir 
išlaisvino sukilėlių pagrobtus 
įkaitus.

Lietuvių Informacijos Centro Washingtone vedėjas Viktoras 
Nakas kalba apie įvykius Lietuvoje “Ateities” akademiniame 
savaitgalyje rugsėjo 30 Jaunimo Centre Chicagoje. Nuotr. Ed, 
Šulaičio

kaimo ant šliūžių pervežti didelę 
gražią pirkią. Joje dabar įkura- 
dinta 130 dailininkės padovano
tų peizažų, natiurmortų. Grafi
kos darbai išdėstyti dviejose šali
mais pastatytose klėtyse. Taip 
prasidėjo kaimo meno galerijos 
gyvenimas. Jos prižiūrėtoja 
Stasė Gruodienė skaičiuoja, kad 
per prabėgusius metus galeriją 
aplankė per penkis tūkstančius 
žmonių. Atsiliepimų knygoje yra 
įrašų iš įvairių mūsų šalies vietų. 
Takelis į Viktariškius vis platėja. 
Jis prasideda dailininkės gimi
naičio panevėžiečio liaudies me
nininko Vlado Sleivio drožta 
medžio skulptūra, orentuojančią 
pakeleivį, kaip surasti galeriją. 
O Veronika Sleivytė apsilankė 
ūkyje su nauju pasiūlymu: atga
benti į Viktariškius dar vieną tro

PRO A. KEZIO OBJEKTYVĄ
Algimanto Kezio fotografija 

daugeliui meno mėgėjų yra žino
ma ir gerai pažįstama. Jo darbai 
visada būna vieni iš pagrindinių 
eksponatų kai turime galimybę 
pažvelgti naujausius lietuvių fo
tografijos pasiekimus. Ši knyga, 
be abejonės, yra vienas iš svar
biausių leidinių išeivijos foto
grafijos mene kartu su neseniai 
Chicagoje organizuota 17-tą lie
tuvių fotografijos paroda.

Cityscapes yra išleista Loyola 
University Press Chicagoje. Joje 
yra išspausdintos 126 fotografijos 
vaizduojančios JAV, Kanados, 
Meksikos, Europos ir Japonijos 
miestus su Gordon Ligocki 
įvadu.

Besklaidant šią knygą pasijauti 
bekeliaująs po truputėlį kitokį 
pasaulį. Lapai verčiasi ir fotogra
fijos įveda žiūrovą į plačias mies
tų aikštes, dengia prakeleivį go
tikiniais skliautais ir atspindi 
dangų granito ir stiklo dango
raižiuose. Jos sustabdo vienišą 
žiūrovą prieš niūrius antikinius 
griuvėsius ir amžių nuvaikščio
tus akmeninius laiptus. Nuosta
ba vis auga ir auga besisklei
džiant šiems knygos puslapiams 
ir ilgainiui tiesiog užsimiršti ir 
leidiesi vedamas šio fotografo 
ten, kur pats gal ir nepasiektum, 
ten kur jo autoriaus mintys ir 
jausmai sukuria savitą karalystę. 
Kaip galima būtų apibūdinti šią 
knygą ir tuo pačiu Algimanto Ke
zio fotografiją bei stilių? Pir
miausia gal turėčiau paminėti vi
sišką ir neįtikėtinai tikslų kom
pozicijos apvaldymą. Kiekvienas 
nuotraukos kampelis yra įrėžtas 
su visišku pasitikėjimu į tą juodą 
rėmelį. Kiekviena linija ir tonas 
papildo ir sukuria visuotinę nuo
traukos pusiausvyrą, kuri kaip 
koks spalvingiausias kaleidosko
pas vis žyra ir audžiasi į vis dau
giau dalių ir linijų ausdama tą 
nuostabiausią juodai-baltą me
zginį.

Neįtikėtina grafikinių ele
mentų jėga tiesiog negali nesu
jaudinti žiūrovo savo monumen
talumu ir lengvumu. Vien tik 
aukšta atspaudų kokybė galėtų 
atstoti Algimanto Kezio parašą 
po šiomis nuotraukomis, foto

bą, pastatyti dar vieną klėtį — 
dovanosianti daugiau savo kūri
nių, norinti, kad jie nepabirtų 
po muziejus,© apsigyventų jos 
gimtinėje. \

Justino Marcinkevičiaus poe
zijos ir jai skirtos muzikos vaka
ras buvo surengtas Šiaulių 
kultūros namuose. Savo 
eilėraščius skaitė pats poetas J. 
Marcinkevičius. Vakaro progra
moje skambėjo vilniečio kompo
zitoriaus Jono Tamulionio J. 
Marcinkevičiaus poezijos žo
džiais sukurtos dainos ir loti mu- 
ziklos kūriniai. Tarp jų buvo ir 
pirmą kartą atlikta naujoji kanta
ta “Vaikų žemė”. Ją atliko Vil
niaus filharmonijos sol. R. 
Maciūtė su Šiaulių kameriniu 
choru “Polifonija” ir instrumen
tiniu ansambliu.

Pirmąji dailyraščio konkursą 
“Rašysena-88” surengė Lietuvos 
kultūros fondas. Baigminėje da
lyje Vilniaus universitete susiti

grafo pasirinkti tokie tikslūs grą- 
fikiniai elementai ir siužetai tie
siog įpareigoja jį būti vienu iš 
profesionališlęiausių fotografų 
išeivijoje.

Siame rinkinyje nebesinori 
apsiriboti vien tik žodžiu “foto
grafija”, čia puslapiai tampa gra
fikos lakštais, juodai įrėmintais 
paminklais ir subtiliausių spalvų- 
tapyba. Šie darbai nori ir suge
ba, daugeliu atvejų, aprėpti ir 
suvienyti daugelį kitų meno są
vokų. Eifelio bokšto spyriai, 31 
p. ištempia ir sulanksto puslapį 
į metalo simetriją, pripildydami 
erdvę vos ne plunksna išregzto 
audinio. Šviesa tampa savitu 
inžinieriumi, prasiskverbdama 
tarp pakelto geležinkelio struk
tūrų, 63 p. ir atkartodama plie
ną, stato savo šešėlių sijas. Ir ta 
nuostabi siena Alamo kaimelyje, 
53 p. savo sodriu pietietišku 
tonu virpa ir trykšta pačia ryš
kiausia ir spalvingiausią pilku
mą.

Iš ko šios nuotraukos yra pada
rytos kyla klausimas. Tas stiklas 
ir vanduo tampa plienu ir akme-- 
niu, metalas ir granitas minkš
tėja, tįsta ir liejasi, sujungia ir
dengia erdves, pavirsta į švelnų žmogus sukūrė savo gamtą, savo 
prisilietimą, tokį žmogišką ir 
grakštų. Dažnai užklumpame fo
tografą žiūrinti į dangų, ypač 
moderniuose miestų tarpek
liuose ir tada pasidarome besvo
riais tamsi žemės trauka nebe
slegia ir šviesa žaidžia su betonu 
ir stiklu, sudarkydama mūsų že
miškas vertes ir supratimą. Ji su
kuria savo formas ir išranda nau
jus kanonus, atlieja purinius

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

Gegužės 16 naktį kryžius buvo 
pastatytas kelyje Prienai-Kaunas 
ant vadinamo Nuotakų kalno. 
Gegužės 19 bedieviai jį nuvertė.

Birželio 11 naktį prie kelio 
Prienai — Alytus, maždaug 7 ki
lometre, prie miško ant aukštos 
kalvos, žmonės pastatė 6 metrų 
beržinį kryžių; prie kryžiaus 
buvo užrašas: “Pažiūrėkit, mieli 
broliai, į tremtinių eisenas per 
tundras ir stepes, mylimosTr ne
laimingos Tėvynės gyvą širdį so
pulingai gniaužiančias rep
les .

Berželio 13 bedieviai minėtą 
kryžių supjaustė ir išmetė, 
pasiėmė tik krucifiksą. Kitą die
ną kažkas supjaustytą kryžių su
rinko ir išdėliojo žemėje, o šali
mais pastatė dar vieną nedidelį 
kryžių. Po nakties abu kryžiai 
dingo.

Puola, kam ragino pasirašyti
Skuodas. 1987 m. Didįjį Šeš

tadienį ir Velykose Skuodo 
bažnyčioje taip pat buvo renka- 

ko gražiausiai rašantys Lietuvos 
moksleiviai iš Švenčionių ir 
Plungės rajonų, Vilniaus ir 
Druskininkų miestų. Vertintojų 
komisijai vadovavo Vilniaus dai
lės instituto docentas A. Gurs- 
kas. Konkurso laureatai'-Drus
kininkų ir Vilniaus moksleiviai 
L. Daugelevičiūtė, M. Šalnaitė 
ir A. Čeplinskaitė. Jiems bei ki
tiems gražiausiai rašantiems 
moksleiviams įteikti prizai atmi
nimo dovanėlės. Lietuvos kul
tūros fondas šį renginį padarys 
tradiciniu.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Lark^®^
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų tele ona> vekata^ 
Jk Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisasLito P*>*>" 
86 - 01 114th St,, Rlchmond HIII, N. Y. 11418- Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2*44.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxaira, Jr. laldotuvlųdlrettorlus, Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), te ef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras „šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

aliuminijaus debesėlius, nebėra 
viršaus ir apačios tik lengvas, ne
suvaržomas šviesos pasaulis.

Žmogus, kuris kartais šmėkš
teli tarp mūrų ar stoviniuoja 
miestų aikštėse pasidaro lyg ir 
antravertis, jo būtybė^atsiranda 
ir vėl pranyksta ir tie aki
mirksniai neleidžia mums geriau 
įsigilinti ir jį atpažinti. A Kezys 
šioje knygoje nesidomi žmo-

BEACH MEMORĮAL CHAPEL, 301
’33706. 813 360 * 5577. KENFIELD WOOOLA.WN
Pasattena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 ^^393. WOODLAW
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345
- 9393. '

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
1883 Madison SU Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sale gertu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietus. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

gaus-prakeleivio portretu, jo 
veido ir kūno architektūra.
Taip pat suvoki pagaliau, kad 

čia nėra gamtos, jos platybių ir 
peizažų, o tik pavieniai elemen
tai, kurie yra visiškai apsupti 
mūrų ir metalo. Kodėl galėtume 
paklausti. Ir atsakydami gal ge
riau suvoksime kas yra šios nuo
stabios nuotraukos. Keliauda
mas po pasaulį fotografas varto 
savo delnuose ir analizuoja įdo
miai ir sudvasinta akimi žiūri ir 
nupasakoja savo aplinka ir savo 
laikmetį, jo pasiekimus ir užma
rštį, naują ir seną. Jį domina dau
giausia tai, ką žmonija pati savo 
darbais pastatė, ką išsaugojo ir 
ką paliks.

Kiekvienoje nuotraukoje kaž
kaip visada jauti vieną tokį 
Žmogų, bevardį ir beamžį, kurio 
rankos sukūrė tai, kuo meninin
kas dabar gėrisi, fotografas labai 
taikliai pavadino save metrašti
ninku? atsplindėdamas pats save 
pliene, jis irgi yra tik akimirks
nis, tas pats prakeleivis kaip ir 
mes visi. Bet jis retkarčiais su
stoja pažvelgia į dangų, jis pasta
to tuos plieno dangoraižius ant 
popieriaus lapo , jis supina nuo
stabiausius raštus ir tą besvorę, 
bekraštę erdvę, jis nutapo spal
vas pasikliaudamas vakaro to
nais. Jo garbinamas bevardis 

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

Įtal. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction 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 parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annufties, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734. 

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. V^CN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM.'Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls 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., Bėyslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

NEW JERSEY, NEW YORKT cONNECTICUT - “Lietuvos"Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. Iš y/NYM1330 AM. Plrmad. 
6-7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunlit 

1 Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

peizažus, savo neįtikėtiną įvai
rovę, prilygstančią pačiam so
driausiam tropikų miškui, jis 
sukūrė savo skliautus ir raminan
čius pavėsius, savo palaukes ir 
galingas upes. Kiekviena nuo
trauka šioje knygoje mini ir ap
dainuoja tą beveidį Žmogų, tą 
kūrėją, kuris atsispindi plieni
niame kamuolyje.

Narūnas Bukauskas

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

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

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

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

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

nu parašai po pareiškimu, adre
suotu Generaliniam sekretoriui 
M. Gorbačiovui prašant leisti iš 
tremties į Vilnių grįžti vyskupui 
J. Steponavičiui ir išlaisvinti ka
linamus kunigus.

Dekanas kun. P. Palšis iš sa
kyklos perskaitė pareiškimą ir 
paragino tikinčiuosius savo pa
rašais paremti minėtus prašy
mus. Tuoj po Atvelykio dekanas 
kun. P. Palšis buvo iškviestas į 
rajono komitetą, kur vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
ja Lažienė išbarė jį už parašų 
rinkimą.

Pavaduotoja pareiškė nesiti
kėjusi, kad dekanas galįs taip pa
sielgti. “Valdžios įstaigos žinojo, 
kad bažnyčiose renkami parašai, 
bet kad tikinčiuosius iš sakyklos 
ragintų rašytis pats dekanas — 
tai jau per daug ir toleruoti nega
lima”, — karščiavosi pirmininko 
pavaduotoja.

Išsiskiriant pavaduotoja Lo- 
žienė pagrasė dekanui kun. P. 
Palšiui, kad jei nepadės šis 
įspėjimas, teksią susitikti su pro
kuroru.

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

KVECAS
JONAS 

I933- + 1 97 b

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

A MEMORIALS
W - Vi 80 ST. MIDDI.E VII.I.ACE. Ql EE\S X Y 

PIl()\ES (718) 326 - 1282 326 - 3150

u TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— gausi parodu sale

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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

Vasaros ir rudens įvykiai Lie
tuvoje išjudino visą pasaulį. Dar 
niekada nebuvo tiek rašoma, kal
bama apie Lietuvą, Latviją, Es
tiją. Buvusios laisvos respubli
kos, Sovietų apgaule ir smurtu 
okupuotos, buvo lyg užmirštos, 
niekam nereikalingos. Kaip 
būdavo sunku įsprausti žinutę į 
didžiąją spaudą, priminti kokį 
įvykį. Kokios rengtos demonst
racijos New Yorke, bet atgarsio 
nerado didžiojoje spaudoje. 
Kiek buvo išleista pinigų, kad 
būtų rašoma apie pavergtą Lie
tuvą.

Metai iš metų ten buvo nusi
stovėję režimas, diktatūra, KGB 
ažvalgyba, tardymai, religijos 
persekiojimai, kryžių naikini
mai, bažnyčių uždarinėjimai. 
Niekas nedrįso laisviau kalbėti, 
rašyti, vienas kito bijojo. Visi 
vargo ir skurdo, brido sovietinės 
vergijos purvynėlį. Ir niekam 
negalėjai pasiguosti, turėjai sa
kyti, kaip Sovietijoje gera, kaip 
čia gražu.

Dar prieš metus niekas nenu
jautė, kad bus tokie dideli prasi
veržimai, pakeitimai, kad pūs
tels gaivesni vėjai. Bet taip 
įvyko. Šiandien tos trys paverg
tos respublikos turi daugiau 
.laisvės, nei jos turėjo prieš me
tus. Tai yra didelis laimėjimas, 
"padrąsinimas ateičiai, kai pama
žu einama į pilnutinę laisvę — 
nepriklausomybę.

Šioje išsilaisvinimo kelionėje 
neužmirškime fakto, kad Leni
nas buvo pripažinęs šias tris Pa
baltijo valstybes. Leninas gi da
bar Sovietų Sąjungoje dievų die
vas. Lenino kilnias idėjas su
griovė Stalinas, kuris ateities 
istorijoje bus vadinamas žiau
riausiu diktatoriumi. Stalinas 
nesiskaitė su Lenino palikimu, 
visur griovė ir naikino jo darbus. 
Stalinas ir Pabaltijį okupavo, 
prieš tai gėdingai sudaręs slaptą
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sutartį su Hitlerio Vokietija ir 
tuos kraštus pasidalinęs.

Kai dabar visur atitaisomos 
Stalino klaidos, statomi pamink
lai jo aukoms, reikia atitaisyti ir 
šią klaidą — Pabaltijo kraštų 
okupaciją. Tai būtų įmanoma, jei 
Sovietų Sąjunga būtų garbinga 
ir norėtų prieš pasaulį pasirodyti 
kaip gera valstybė, didžioji jėga, 
ieškanti teisybės. Bet toje Sąjun
goje yra Rusija, kuri mėgsta 
grobti, savintis svetimus kraš
tus 5Tai rodo Rusijos carų istori
ja, jų nuolatiniai užkariavimai.

Todėl sovietiniai rusai ir ne
nori prisiminti Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties, kad ne
reikėtų jos pasmerkti. Sutartis 
turi būtų pasmerkta, panaikinta, 
nes Pabaltijo tautos žengia į 
laisvę ir atmeta bet kokį smurtą, 
slaptas sutartis.

Visi pasaulio lietuviai turi da
bar padėti tautai išsivaduoti iš 
sovietinių grandinių. Kiekvieną 
jų laimėjimą šioje srityje reikia 
palaikyti, paremti. Tai galima 
padaryti per savo pažintis, įvai
rius ryšius su didžiąja spauda ir 
kitamedia. Dabar jau nebereikia 
didelių pinigų, nes patys faktai 
yra tokie įdomūs, kad spauda 
rašo ir rašo.

Naujieji įvykiai neša ir daug 
pasikeitimų. Štai lietuviškose 
išeivių salėse pasirodė Vilniaus 
Jaunimo teatras, ir pasaulis ne
sugriuvo. Ir vieni ir kiti pasidarė 
tvirtesni, vienas kitam reikalin
gesni, turtingesni.

Pats gyvenimas pravers dar 
plačiau duris, tad jas išnaudoki
me. Jau kalbama, kad atvažiuos 
ir ansambliai, dainininkai. Jie 
tikrai pagyvins mūsų apsnūdusį 
gyvenimą. Tik mokėkime laiky
tis, organizuotis, kad mūsų bro
liai pajustų mūsų nuoširdumą ir 
mūsų tvirtumą.

Ilgai okupuotoje Lietuvoje 
buvo naikinami visi paminklai, 
kurie priminė Lietuvos istoriją 
arba rodė tautos religingumą.

Tarp šių sunaikintų paminklų 
yra ir šis — Vytauto Didžiojo pa
minklas, pastatytas Aukštojoje 
Panemunėje, prie Kauno. Karo 
mokyklos rajone. Paminklo au
torius — skulptorius Vincas Gry-
bas, sukūrė eilę paminklų ne
priklausomoje Liewtuvoje.

Paminklas buvo pastatytas

Einame pakeliui į laisvę visi 
— ir ten tėvynėje, ir išeivijoje. 
Esame viena nedaloma tauta. 
Kiekvienam rūpi jos likimas ir 
geresnė ateitis.

Išrinkus lietuviams palankų 
prezidentą, vėl bus galima turėti 
įtakos į Baltuosius Rūmus. Tagų 
ir toji įtaka patrumpina lietuvių 
tautos kelią į laisvę!

Vytauto Didžiojo paminklas Lietuvos karo mokyklos aikštėje, Aukštojoje Panemunėje. 
Paminkle įrašyta “Lietuvos galybė kūrėjui”. Paminklas buvo 'pastatytas 1930 metais, 
kai buvo Švenčiama 500 metų sukaktis nuo Vytauto Didžiojo mirties. Vytauto pedestalą 
laiko pasilenkę didieji Lietuvos priešai. Paminklo autorius — skulptorius Juozas Gry
bas. Lietuvos okupantams paminklas buvo didelė rakštis ir jį susprogdino, kad nepri
mintų Nepriklausomos Lietuvos ir jos kariuomenės.

AR ATSTATYS Šj PAMINKLĄ?

1930 metais, kai buvo minima 
500 metų sukaktis nuo Vytauto 
Didžiojo mirties. Jis ir vaizduoja 
Vytauto galybę bei didybę. Pats 
Vytautas čia pavaizduotas toks 
išdidus, galingas, tvirtai ant savo 
kardo pasirėmęs.

Jis iškeltas ant aukšto pedesta- 
lo. Paminklo papėdėje stovi ke
turios didelės vazos, kurios atro
do lyg aukurai, smilką praeitį ir 
Vytauto didybę. Paskui eina ke
letas laiptų, ant jų stovi masyvi
nis pedestalas. Pedestalo kam
puose pavaizduotos keturios pa
silenkusios figūros, kurios laiko 
iškeltą valdovo statulą. Tai Lie
tuvos priešai, priversti valdovo 
didybei nusilenkti.

Prie šio paminklo kasmet vyk
davo didelės iškilmės. Čia buvo 

pakeliami į jaunesnio leitenanto 
laipsnį visi karo mokyklą baigu
sieji kariūnai. Iškilmėse daly
vaudavo Lietuvos prezidentas ir 
kiti aukštieji pareigūnai.

Ar atstatys šį paminklą kuris

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Gubernatoriaus vaišės 
pavergtų tautų atstovams 
Illinois gubernatorius Thomp

son Pavergtų Tautų savaitės lie
pos 20 d. proga suruošė 
priėmimą pavergtų tautų atsto
vams. į vakarienę, kuri įvyko Il
linois valstijos rūmuose Chica
goje buvo pakviesta nemažai lie
tuvių veikėjų. Dalyvavo ALT vi- 

taip įtikinančiai kalba apie Lietu
vos praeitį jos didžiuosius žmo
nes? Atstatyti jį turi, nes praeitis 
yra tautos turtas ir tik jai priklau
so. Skriaudos turi būti atitaisy
tos!

cepirm. K. Oksas ir ALT pirm 
G. Lazauskas.

Amerikos Lietuvių Taryba po
litiniai ir tautiniai susipratusiai 
visuomenei primena pereitų 
metų 47-tojo Alto suvažiavimo 
rezoliuciją, kad Alto nusistaty
mas dėl bendradarbiavimo su 
okup. Lietuvos lietuviais yra ne
pasikeitęs, t.y. ryšio palaikymas 
bei ekonominė pagalba gi
minėms ir kovojančiai rezisten
cijai yra labai svarbi ir reikalinga. 
Mūsų pareiga yra padėti kovoja
nčiai tautai. Tačiau bendradar
biavimai su okup. Lietuvos pa
reigūnais, kurie pildo okupanto 
valią ir netrokšta Nepriklauso
mos Lietuvos,yra nepateisinami.

Miestų “seserysčių” klausimu 
pasisakoma, kad miestai, kurie 
nepriklauso etnografinei Rusijai, 
o pavergtom tautom, privalo lik
ti neliečiami bendradarbiavimo 

^politikos tarp JAV ir Sovietų Ru
sijos.

VVashington, D.C. Jungtinis 
Amerikos Pabaltiečių Komite
tas, kuriame lietuviams atsto
vauja Altas, taip pat laikosi tų 
pačių gairių veikdamas per įvai
rias įstaigas ir pareigūnus.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kartodama Alto suvažiavimo re
zoliuciją didžiai įvertina paverg
toje Lietuvoje ir tremtyje lietu
vių ištvermingą kovą prieš Lie
tuvos okupantą ir už Nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
atkūrimą.

Didelės svarbos organizacija

Lietuvos vyčiai įvairiais 
būdais pasitarnauja lietuviškos 
dvasios palaikymui išeivijoje ir 
nuoširdžiai jungiasis į laisvės sie
kimus Lietuvai. Liet, vyčiai yra 
įsijungę į ALT darbus ir jų atsto
vas dr. L. Kriaučeliūnas yra 
ALTo vicepirmininkas. Jubilieji
niam L. vyčių seimui Amerikos 
Lietuvių Taryba pasiuntė 
nuošiardžius sveikinimus.

Iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 
Įl APAŠTALAS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

------------------------- (

asilas

PAULIUS 
KIPRE 20

Apolonas buvo Kuriono die
vas — globėjas, graikų dovana 
Kiprui. Graikų religijoje Apolo
nas buvo vienas iš svarbiausių 
dievų. Jis buvo siejamas su pra
našyste, medicina, muzika bei 
poezija, šaudymu (medžioklėje) 
iš lanko, ir įvairove piemenų po
reikių — rūpesčiu galvijais bei 
banda. Be to, Apolinui rūpėjo 
žmogaus dorovė. Jis buvo doras 
dievas. Dama ir teisėtvarka jam 
priklausė.

Graikai Apoloną dažnai siejo 
su kultūrine pažanga — įstaty
mais, menu, filosofija. Būdamas 
muzikos ir poezijos globėjas, jis 
dažnai turi santykį su Mūzomis. 
Turbūt pačioje pradžioje Apolo
nas buvo garbinamas kaip ganyk
lų ir kaimenių dievas, o ilgainiui 
iškilo kaip šviesos dievas. Po V 
a. prieš Kristų, Apolonas jau 
buvo tapatinamas su Saule — 
Helios, — jis buvo Saulės die
vas.

Beje, Apolonas mėgo moteris.

Legendose jis yra Aristėjo, Ask- 
lepijaus, ir net Orfėjo tėvu. 
Tačiau jo meilikavimasis mote
rims ne visuomet nešė palaimą. 
Dainė verčiau tapo lauro mede
liu, nenorėdama jam atsiduoti, 
o Marpesa pasirinko mirtingo 
vyro meilę, atmesdama jo meilę.

Apolono kultas buvo panhele- 
ninis — siejo visus graikus, o jo 
orakulas turėjo pranašystės rei
kšmę. Delfai ir Didyma buvo du 
žymiausi Apolono orakulai — 
šventovės.

Romėnų religijoje Apolonas 
buvo garbinamas daugiareikš
miai, bet ypač kaip sveikatos 
nešėjas ir pranašystės dievas.

Apolonas Ir Dafnė
Dainė buvo viena iš nimfų — 

deivė, kuri įasmenina lauro me
delį. Aplamai, nimfos buvo gam
tos reiškinių įasmeninimas. 
Neaišku ar nimfos buvo mirtin
gos ar nemirtingos, ar tik turėjo 
ilgą amžių. Nimfų buvo labai 

daug mitologijoje. Vienos jų at
stovavo vietovėms, o kitos buvo 
tapatinamos su gamtos reiški
niais. Jos buvo vaizduojamos 
jaunos, gražios, mėgstančios 
muziką, ieškančios meilės ir 
švelnios. Tačiau buvo nimfų, ku
rios mėgo keršyti.

Dafnę pamilo Apolonas ir 
Leukipas, paprastas mirtingasis. 
Laukipas, norėdamas būti arti 
Dafnės persirengė į nimfą. Mau
dantis, nimfos pamatė jį esant 
vyriškiu ir jį sudraskė į gabalus. 
Tada Apolonas bandė savo 
laimę. Dainei Apolonas nepati
ko. Ji prašė Gėją, kad pagelbėtų 
pabėgti nuo Apolono meilės. 
Gėja pavertė Dainę į lauro me
delį. Kadangi Apolonas labai 
liūdėjo, — o vis dėl to jis dievas, 
— jam buvo leista puoštis laurų 
vainiku.

Klprlečial mėgo 
Apolonę Ir Afroditę

Apolonas buvo graikų dovana 
Kiprui; Afroditė buvo Kipro 
deivė. Kipriečių pomėgis 
mėgautis Apolonu ir Afrodite ke
lia daug minčių. Meilė apreiškia
ma žodžiais. Kada žodžių meilei 
nebeužtenka, ji reiškiasi veik
smu. O kada veiksmo permaža, 
meilė griebiasi muzikos. Kūrini
ja yra Dievo muzika. Apolonas 
ir Afrodite atspindi graikų Die
vybės muziką gamtoje ir žmonių 
tarpusavio ryšiuose.

Apaštalas Paulius, keliauda
mas su tikrojo Dievo žodžiu apie 
meilę, kuri “visa pakelia , visa 
tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria 
(1 Kor 13,7), turėjo matyti Apo
lono šventovę Kurione visame 
jos iškilume. Dabar liečiu tik jos 
pamatus, einu aslos likučiais, at
siremiu prie atstatytų kolonų.

Stebina apaštalas, drįsęs pra
kalbinti Kipro pasaulį vardu 
Dievo, kurio muzika — pomėgis 
meilei girdėjosi pagonių pa
saulėjautoje.- Nenuostabu, kad 
Apaštalo neišsenkantys tikėjimo 
ištekliai, atvirumas gyvenimui, 
netylantis dvasios . budrumas 
skatino jį nuolat tikrinti, perver
tinti, šviežiau išreikšti, kas jau 

Nikosija. Jungtinių Tautų kariuomenės bustas prie “žaliosios 
sienos”. Graikus - kipriečius nuo turkų-kipriečių saugo JT 
kareiviai. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

kartą tikėjimu buvo išgyventa, 
ieškoti naujų, dar nepažintų ir 
nepatirtų tikėjimo atžvilgių.

Kuriono bazilika

Istorinių žinių apie Kuriono 
gyventojų krikštą nėra. Tačiau 
nėra abejonės, kad jie tapo kri
kščionimis istorijoje.

Nūdien tik žvyruotas keliukas 
teskiria Apolono šventovę nuo 
krikščionių bazilikos. Abi jos te
turi tik pamatus, archeologų nu
valytus aslos tarpsnius ir kur ne 
kur sienų bei kolonų likučius. 
Sienų ir kolonų likučių ypač gau
su bazilikoje. Labai galima, kad 
po žvyruotų keliu slypi takas ar 

net keliukas iš vienos šventovės 
į kitą. Žemės drebėjimas ir tsu- 
nami palietė jas abi.

Si Apolono šventovė buvo vie
na iš išžymiausių religinių cen
trų Kipro saloje. Joje nuo VIII 
a. prieš Kristų iki IV a. po Kri
staus Apolonas buvo garbinamas 
ir kaip miško dievas. Senovės 
raštija liudija, kad kadaise čia 
būta tankios giraitės su daug stir
nų. Giraitę iš lauro medžių, 
Nūdien nė vienas krūmokšnis 
nėra lauro medelis.

Palypėju ant kalvelės už Apo
lono šventovės. Iš čia puikiai ma
tau abi šventoves. Krikščioniš
kosios bazilikos griuvėsių raizgy
ne stovi sveikutėlė konhtiško sti
liaus kolona. Turistai laukia 
eilės, norėdami su ja nusifoto
grafuoti.

Elny j teatrą Kurione
Teatras ne tik atkastas, bet ir 

atnaujintas. Ir nūdien jame vasa
ros metu 3,500 žiūrovų dalyvau
ja greikų dramos ir Shakespear’o 
tragedijų spektakliuose. Teatrą 
II a. prieš Kristų aukščiausioje 
pajūrio skardžio vietoje, — bent 
180 m. aukštumoje, — išrausė 
graikai. Sakau “išrausė” nes tea
trą sudaro pusskritulis su nuo
žulniai išskaptuota skardžio at
šlaite publikai pasodint.

(Bus daugiau)



Lietuvių Dailės Instituto New Yorko skyriaus paroda 
Čia matome Vaitonienės austą kilimą iš praeitų metų 
parodos. Nuotr. V. Maželio

TAUTODAILĖS PARODA 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Tradicinė Lietuvių Tauto
dailės Instituto Nevv Yorko sky
riaus paroda įvyko spalio 29 - 30 
Kultūros Židinyje. Joje buvo šie 
skyriai — lėlės, gobelenai, vel
niai, dail. Vijos Terabildienės 
akvarelės ir apsipirkimo skyrius, 
kuris šį kartą buvo įrengtas sce
noje.

Kaip įprasta čia, paroda veikė 
du pusdienius. Lankytojų buvo 
kiek ir mažoka. Kiek daugiau pu
blikos atsilankė į parodos atida
rymą šeštadienio vakare.

Atidaro pirmininkė
Parodą atidarė Lilė Milu- 

kienė, LTI New Yorko skyriaus 
pirmininkė. Ji supažindino su 
parodos turiniu, pakalbėjo apie 
gobelenų audėją Eugeniją Ra- 
stonienę, apie velnių kolekciją,

dail. Viją Tarabildienę, apsipir
kimo skyrių.

Saulė Šatienė, LTI Bostono 
skyriaus pirmininkė, čia atvežusi 
didesnę parodos dalį, kalbėjo 
apie parodoje išstatytas lėles, 
kaip jomis susidomėta, kaip at
gabenta iš Lietuvos. Šios lėlės 
priklauso LTI Bostono skyriui ir 
Bostono vyr. skaučių židiniui. 
Lėlės supirktos, kad būtų galima 
vežioti į parodas. Daugiausia jos 
išstatomos amerikiečiams. Šita 
yra 14-toji paroda, kurioje daly
vauja lėlės.

Po visų kalbų ir buvo 
apžiūrima paroda, susipažįstama 
arčiau su jos skyriais ir ekspona
tais.

Parodoje dalyvavo 101 lėlė
Šių lėlių kūrėja yra Ona Baka-

REMKIME 
LIETUVOS 

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDĮ

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais, baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivaidinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą — yra kiekvieno lietuvio pareiga.

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami 
PERSITVARKYMO-ATGIMIMO SĄJŪDĮ.

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI.

1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams.

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviš
kame AUDRA travel kelionių biure, remsite 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ.
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 

FAX: (416) 763-6279
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7 
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30 - 19.00, 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 - 17.00

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

nauskienė, gyvenanti Kaune, 
Žaliakalnio ramioje gatvelėje. 
Jos namai yra ištisas lėlių muzie
jus. Ji pati jau 30 metų dirba to
kias lėles, taijT pat domisi kitų 
tautų lėlėmis.

Šiomis lietuviškomis lėlėmis 
susidomėjo Saulė Šatienė, lan
kydamasi Kaune. Taip prasidėjo 
pokalbiai, kaip reikėtų įsigyti 
vieną kitą kolekciją. Maždaug 8 
- 9 metų laikotarpyje yra 
atvežtos 4 kolekcijos, kuriose iš 
viso yra 101 lėlė. Vienos lėlės 
kaina yra maždaug 15 dol.

Tos keturios kolekcijos yra: 
Kupiškėnų vestuvės, Vakaronė, 
Eglė Žalčių karalienė, Kaimo 
muzikantai — orkestras.

Kuo įdomios tos lėlės

Lėlių tenka daug kur matyti. 
Šios išsiskiria iš kitų savo meniš
ku interpretavimu, lengvu hu
moru, lietuviška apranga.

Lėlės nedidelės, visos kiek sti
lizuotos, aprengtos tautiniais 
drabužiais ir visos pritaikytos ko
kiai nors paskirčiai. Jos dalyvauja 
kolektyve, kuriame kas nors vai
zduojama.

Kupiškėnų vestuvėse vai
zduojami senoviški ano krašto 
papročiai, visi svotai, šaukliai, 
piršliai ir 1.1. Ši grupė kadaise 
buvo išfotografuota ir išleistas 
kaip albumėlis.

Labai didelė yra Vakaronės 
grupė. Čia vaizduojami bendri 
vakaro darbai, kaip parengia li
nus verpimui, kai verpia, 
audžia. Parengtas stalas ir 
vaišėm. Groja muzikantai, jau
nieji šoka.

Eglė Žalčių karalienės kolek
cija pavaizduoja mum žinomą 
pasaką, o Muzikantų grupė — 
vaizduoja orkestrą.

Jos ir skiriamos tik parodom. 
Visą laiką stovi dėžėse, suvynio
tos į minkštą popierį. Saugoma, 
kad viena kitos neliestų, kad 
lėlė išliktų sveika, švari. Pri
vačiuose namuose jos neišstato- 
mos.

Rinkinys tikrai vertas dėmesio 
ir visada malonu jį apžiūrėti.

Kas ta gobelenų audėja?

Visus nustebino ir pradžiugi
no parodoje išstatyti gobelenai. 
Tai ypatingai sunkus menas— 
išausti iš siūlų paveikslą. Juos 
išaudė Eugenija Rastonienė - 
Baužinskaitė. Kadaise jie gyve
no New Yorke, prieš kokia 20 
metų išsikėlė į Providence, R. 
L, dabar gyvena Bostono artu
moje.

Ji seniai domėjosi menu. 
Meną studijavo Providence ir ki
tur. kaip dailininkė tapytoja da
lyvavo parodose, dalyvavo ir 
Kultūros Židinio parodose.

Kadaise jie Cape Code turėjo 
motelį. Tapyba užsiimti buvo 
sunkiau. Tapybai reikia daugiau 
ištisinio darbo. Be to, jai nepati
ko ir terpentino kvapas, o akrili
niais dažais dirbti nenorėjo. 
Tada susidomėjo gobelenu. Čia 
praeidama gali sustoti ir užkišti 
nors vieną siūlelį. Taip ir ėmėsi 
daug valandų reikalaujančio go
belenų meno.

Iš viso yra išaudusi apie 16 go
belenų, šioje parodoje buvo iš
statyti 13 gobelenų.

Fantastinis gamtos pasaulis
Ji nėra realistė, nevaizduoja 

medžioklių scenų ar vaisių 
pridėtų lėkščių. Ji ateina su poe
tiniu pasauliu, lyg dainuodama, 
deklamuodama eilėraščius.

Taip ir susikūrė savitą simbo
linį pasaulį. Štai jos paveikslų — 
gobelenų pavadinimai: Vėjo žai
slai, Taikos paukštis, Meta mor- 
fozė, Rojaus medis, Gyvybės 
gija, Gamtos žaismas, Saulės ta
kas, Mėgsta vaizduoti tiltus, ku
rie jungia du fantastinius pašau-. 
liūs.

Kartais ausdama pasigamina 
piešinį iš anksto, bet dažnai 
audžia be jokio piešinio. Čia 
nėra aštrių kontūrų, viskas 
pamažu keičiasi, tirpsta. Gobe
lenai visumoje nėra spalvingi,

bet jie turi gana daug spalvų. Jos 
suderintos, sulydytos. Domi
nuoja pilkšvai žalsvas koloritas, 
kai kada pavirsdamas šiltais ru
dais tonais.

Pati dailininkė supranta, kad 
gobelenam reikia didesnio for
mato. Bet ji nusijuokė, kad netu
ri didesnio rėmo, tuoj turėsianti 
dvigubai didesnius rėmus. Tada 
aus dvigubai didesnius gobele
nus.

Dailininkė tikrai surado save 
šioje technikoje ir prakalbėjo 
taip jautriai, taip poetiškai!

Velnių kolekcija

Lietuvoje labiausiai yra žino
ma dail. Antano Žmuidzina
vičiaus sudaryta velnių kolekci
ja. Iš jos padarytas net Velnių 
muziejus Kaune. Čia tik pradėta 
rinkti. Velniai visokiausio forma
to, įvairios technikos. Nemaža 
buvo velniukų traktuotų kaip 
spraktukai—riešutams spausti 
replės. Bet velnias lieka velniu, 
taip ir nesinori jam daugiau 
dėmesio skirti.

Sesutė dailininkė iš 
Lietuvos

Apatinėje salėje, prieškamba
ryje — fojė, buvo išstatyta jau
nos dailininkės iš Lietuvos, Vijos 
Tarabildienės, akvareline tech
nika atlikti įvairūs darbai, kurių 
tematika daugiau lietuviška.

Pirmiausia patraukia ši garsi 
pavardė., Kadaise buvo daili
ninkė Domicėlė Tarabildaitė. Ji 
ištekėjo už dail. Petro Tarabil- 
dos. Jų vaikai dailininkai. Gar
siausias Arūnas Tarabilda, grafi
kas, jau miręs. Sakoma, kad su 
juo susidorojo režimas. Domi
cėlės darbų yra gana daug šiame 
krašte. Ji irgi buvo grafikė, kny
gų iliustratorė. Vija yra jauniau
siojo Tarabildų sūnaus žmona, 
išsimokslinusi Lietuvoje, dir
banti keliose technikose.

Patalpa nebuvo dėkinga akva
relėm, nes sienos labai karpytos, 
triukšmingos, tiesiog užmuša ak
varelių įspūdį.

Darbai ant scenos

Ant scenos buvo bent keli pre
kybiniai stalai. Čia didelę kolek
ciją turėjo tautodailės meno pro
paguotoja Genė Popelienė. Jos 
kolekcijoje rasi visako, ką paga
mina Lietuvoje šios srities 
įvairūs menininkai. Pilna ginta
rų, odos dirbinių, medžio 
drožinių. Ir visi gero kvaliteto ir 
nebrangūs.

Žinoma Milda Kvedarienė

kaip pirmaeilė audėja. Kokia 
technika ji yra apvaldžiusi ir kaip 
švariai ir “skambiai” išaudžia 
įvairiausius raštus, juostas, prie
juostes ir kita!

Parodos metu apatinėje salėje 
veikė valgykla, kur visas pelnas 
buvo skiriamas sportininkams, 
vykstantiems į Australiją.

Malonu buvo pabuvoti šioje 
parodoje, pasidžiaugti lėlėm, ki
limais — gobelenais, juostomis, 
verpstėmis, kurių kelios buvo iš
statytos kaip dekoratyvūs akcen
tai.

Linkime Tautodailės Institu
tui nepavargti ir toliau rengti 
įvairias parodas, (p. j.)

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida,, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam'ir lietuviam, naudojantiem,tfk anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 700 Y tars” už 18 doJ. Persiuntimas — 
postage 1 dol. t
Vardas, pavardė---------- ----- ------------ ------ ------------------ ------------ I

fiestas. v' V.’>. ....... . ..... ...------------- -

Numeris, gatvė---------- ----- --------------—............. —......... ...........

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 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 Stei nway St — AS 4 - 3210

Florai Park, L.I.: 259-17 Hillalde Avė.- 343-6116

Franklin Square, L. I.: 981 Hempstead Tpke. 
437-7677

Rldgewood, N.YU.: Eddy’s Prime Meat* 
71-72 Myrtte Av. — 718 821 - 7262

Rlngwood, NJ. Alpine Dell—1165 Greenwood Lake 
TPK 201— 728-1646

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

Danbury, CT: Danbury Gourmet, 296 Main St 
203-744-6857

------- 7—Norwood, Mase.: Mest and Wursthaus, 950 Boston 
Providence Hlghway, 617 762-9095

Wayne, N. J., 1234 W1llowbrook Mali—201 -785-0542

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

Algis Grigas, pirmininkas

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Nauju metų proga: 
NR. 1
Didelė puokštė gėlių Nr. 4
Dėžė šokoladinių saldainių Devynios rožės
Parkeris ir kiti priedai $50.00 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 $55.00 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 $65.00

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 Roberte Road 

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



LIETUVOS VYČIŲ
SUVAŽIAVIMAS KEARNY, N.J.

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskrities suvažiavimas 
įvyko spalio 9, Nuolatinės Dievo 
Motinos Pagalbvos parapijoje, 
Keamy, N.J. Šeimininkavo 90ta 
kuopa, kuriai pirmininkauja 
Eleonora Rokas. Suvažiavo apie 
120 delegatų ir svečių. 
Atstovauta dešimčiai apskrities 
kuopų.

Atidarimo mišias konceleb- 
ravo prapijos klebonas prel. 
Domininkas Pocius ir kun. dr. 
Paškus, kuris pasakė pamokslų. 
Kalbėjo apie turtų — jo vaid
menį Sename ir Naujame Tes
tamentuose. Pamokslas ir visos 
apeigos buvo leituviškai.

Po mišių visi susirinko prie 
bažnyčios lietuviško kryžiaus, 
kuris buvo pastatytas 1961 m. ir 
dabar gražiai atnaujintas. 
Pašventinimo apeigas atliko 
prel. Pocius ird kun. Paškus.

Suvažiavimų atidarė pirminin
kas Jonas Adomėnas, pakvies
damas prel. Pocių sukalbėt 
maldų. Svečius pasveikino 90- 
tos kuopos pirmininkė E. Rokas. 
Pasidžiaugė, kad kuopos veikla
atgaivinta ir dabar’jau turi 120 
narių. Paskutinis apskrities 
suvažiavimas čia buvo net prieš 
10 metų.

Sudaryti rezoliucijų ir man
datų komitetai. Valdyba padarė

RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS PUTNAME
Spalio mėnesio paskutinį sek

madienį. įvyko Nek. Pr. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų sųsk- 
rydis. Šiam sųskrydžiui jau iš 
anksto seselės su rėmėjų centro 
valdyba pradėjo ruoštis. Štai ir 
30-ta spalio! Diena šaltoka, 
vėjuota, bet saulutė šviečia. 
Apie 10 v. ryto, pasirodo pirmie
ji sųskrydžio dalyviai. Koplyčia 
pradeda užpildyti atvykusiais, iš 
kurių vieni meldžiasi, kiti turi 
progos atlikti išpažintį. Seselė 
Teresė, kuri tvarko giedojimų 
bažnyčioje, su susirinkusiais 
pergieda jos tai dienai parinktas 
ir pritaikytas giersmes. 11 valan
dų prasideda iškilmingos mišios, 
kurias koncelebruoja kun. V. 
Cukuras su kitais 4 kunigais. 
Savo pamoksle jis primena se
selėms tiesiog pranašiškus Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
žodžius, įsteigiant Vargdienes 
Seseles. Jis jas mokė ir joms pa
tarė, kad jos dirbtų su vargšais, 
našlaičiais, ligoniais ir eitų ten, 
kur labiausiai reikia pasišventu
sių darbininkų Viešpaties vy
nuogyne.

Pasibaigus mišioms, per 200 
žmonių susirinko į Palaimintojo 
Arkv. J. Matulaičio salę pie
tums. Salė ir stalai gražiai pa
puošti gėlėmis. Sukalbėjus mal
dų kun. kapelionui, svečiai 
susėda.Tai lyg gražios, didelės

Kun. Vytautas Palubinskas prie Aušros Vartų lietuvių parapijos bažnyčios, kurioje jau 
eilę metų klebonauja. Nuotr. New York Post, Mel Finkelstein

pranešiėmus. Apskrities atstovai 
į jubilienijį seimų Washingtone 
Elena Venis ir Edvardas Burba 
Cook davė savo pranešimus iš 
sėkmingo seimo.

Spalio mėnesį vyčių apskritys 
ir kuopos renka naujas valdybas. 
Vėl buvo perrinktas apskrities 
darbštus pirmininkas Jonas 
Adomėnas.

Dėl įsipareigojimų parapijoje 
į seimų kiek vėliau atvyko 
apskrities dvasios vadas prel. 
Pranas Bulovas. Jis įdomiai 
papasakojo apie kun. Stasio 
Railos įspūdingų kelionę į 
Lietuvų — po 50 metų jos 
nematymo.

Dalyvaujančių kuopų atstovai 
davė savo pranešimus. Malonu 
buvo išgirsti apie Brooklyno 41 
kuopos atgaivinimų. Jau pris
irašė 12 naujų narių. Didelė 
padėka už tai pirmininkui Bill 
Kurnėtai ir jo darbščiai valdybai.

Po gražių vaišių nenoriai 
skirstėmės namų link. 
Važiuodama Holland tuneliu į 
“fun city”, pagalvojau apie mūsų
organizacijos dvi atgaivintas 
kuopas — Brooklyno ir Kearny. 
Visi mes linkime jom gero vėjo. 
Kitos kuopos turėtų pasekti šiuo 
pavyzdžiu.

Dalia Bulvičiūtė

šeimos pietūs, kurių metu žodį 
taria Provincijole — Sesuo M. 
Bernadeta. Ji nuoširdžiai pasvei
kina visus čia susirinkusius 
rėmėjus, padėkoja jiems už jų 
atvykimų ir jų nuveiktus darbus. 
Ji sako, kad darbai be rėmėjų pa
galbos būtų sunkiau įvykdomi ir 
ji prašo jų nepavargti ir toliau 
taip nuoširdžiai visur padėti ir 
talkinti. Po to, Sesuo M. Berna
deta papasakojo apie atliekamus 
ir numatytus įvykdyti darbus.

(nukelta i 7 psl.)

BAŽNYČIA PRIE
TUNELIO

Spalio 26 The New York Post, 
vienas iš N. Y. pagrindinių dien
raščių, patalpino aparašymą 
apie lietuvišką Aušros Vartų pa
rapiją ir jos kleboną kun. Vytau
tą Palubinską. Reporteris Char
les Cardlo stebėjosi, kad 
bažnyčia pastatyta taip arti Hol
land tunelio ir pro ją kas dieną 
pravažiuoja milžiniškas judėji
mas. Kažkas ją net pavadino 
“Our Lady of Perpetual Traffi- 
c”. Bažnyčia pastatyta 1910 me
tais, kada čia buvo residencinis 
rajonas, o tunelis 1927, paaiški
no kun. Palubinskas. Čia veikė 
įvairios intelektualų ir dramos

Prie lietuviškojo kryžiaus Sopulingosios Dievo Motinos parapijos bažnyčios šventoriuje 
iš k. Paul Shukis, Stanley Pryzchocki, kun. dr. Antanas Paškus, prel. Domininkas 
Pocius, Audrey Przybilski ir Edmund Rokas.

MUZIKOLOGIJOS ARCHYVAS KLESTI

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro Muzikologijos archyvas 
yra sudarytas iš lietuvių išeivijai 
gerai pažįstamo Juozo Žile
vičiaus muzikologijos archyvo 
bei Juozo Kreivėno muzikinės 
bibliotekos. Čia sukaupti dideli 
lietuvių muzikos kultūros turtai 
— senoviški giesmynai, liaudies 
dainų rinkiniai, knygos, gaidų 
rankraščiai, periodinė spauda, 
įvairi kitokia J. Žilevičiaus su
rinkta muzikologinė medžiaga 
(laiškai, atsiminimai, nuotrau
kos, programos, laikraščių iškar
pos, įvairių muzikinių renginių 
įrašai) apie žymiausius lietuvių 
kompozitorius ir atlikėjus, suda
ryta visų lietuvių muzikų vardy
nas.

Visa ta neįkainuojama mok
slinė medžiaga yra toliau tvarko
ma, rūšiuojama, kataloguojama, 
kad būtų lengviau prieinama vi
siems, rašantiems mokslines stu
dijas arba atliekantiems lietuvių 
muzikos kūrinius. Todėl esame 
labai dėkingi visiems, kas pade
da mums lėšomis ir nauja muzi- 
kologine medžiaga. Šią vasarų 
gavome papildomų žinių apie 
mirusių dainininkę Oną Zuba- 
vičienę (Gailytę). Dainininkės 
vyras Jonas Zubavičius padova
nojo archyvui Onos Zuba- 
vičienės autobiografijos rank
raštį, J. Žilevičiaus laiškus, rašy
tus dainininkei, nuotraukų ir kt.

grupės. Čia jų namai. S ors vasa
rą, kada durys atviros, dažnai 
pamokslai būna pertraukti sire
nomis , kurios įspėja per didelius 
sunkvežimius neįvažiuotį tunelį. 
Aš nesiskundžiu, sakokun. Palu
binskas, nes esu čia pagal savo 
pageidavimą.

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro muzikai gerbiamam Jonui 
Zubavičiui širdingai dėkoja už 
dovanų.

-o-
Lituanistikos tyrimo ir studijų 

centro Muzikologijos archyvas 
palaiko ryšius su daugeliu lietu
vių muzikų, siunčia pageidauja
mų muzikos literatūrų, teikia in
formacijų apie lietuvių muzikos 
istorijų, liaudies kūrybų ir pan. 
Lietuvių muzikai ir atlikėjai taip 
pat neužmiršta Chicagos muzi
kologijos archyvo. Esame dėkin
gi kompozitorei Giedrei Gudau
skienei už naujausiųjų gaidų ir 
muzikos įrašų pluoštų, choro di
rigentei Daliai Viskontienei, už 
Volungės choro antrosios plokš
telės įrašus, kompozitoriui Bro
niui Budriūnui už padovanotų 
Rūtos Klevos-Vildžiūnienės apie 
jį paruoštų knygų.

Ta pačia proga norime visiems 
priminti, kad Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro muzikologi- 
nis archyvas gyvuoja, tikėdama
sis visų lietuvių dėmesio ir para
mos.

LTSC veikia Chicagos Jauni
mo Centre.

-o-
Lituanistikos tyrimo ir studijų 

centro Muzikologijos archyvo 
darbuotojai ar buvę darbuotojai 
nuoširdžiai dėkoja Monikai

NEW BRITAIN, CONN.

Parapijos choro 
koncertas Ir balius

Šv. Andriejaus parapijos cho
ras savo metinį koncertų — balių 
rengia lapkričio 26, šeštadienį, 
bažnyčios salėje, 396 Church St. 
Pradžia 7:30 v.v. Įėjimo auka— 

8 dol.

Baras bus atidaras prieš ir po 
progaramos, bus platinami lote
rijos bilietai. Po programos bus 
parduodamas ir maistas.

Choro vedėja Geraldine Gan- 
zen-Sintautaitė sudarė koncer
to programų. Mišrus choras dai
nuos lietuvių ir anglų kalbomis, 
solo dainuos Jonas Valengevich, 
duetu —Juozas ir Elizabeth Ona 
Liudžiai, trijo Julie Ganzen, Ire- 
ne Belargen Leiberytė, Virginia 
Liudžiūtė, duetu — Juozas Lei- 
beris, Juozas Raškys.

Šokiams gros Spotlighten or
kestras. Kaip visuomet, chorui 
reikalinga parama, nes turi įsigy
ti gaidų, sudaryti programas, 
choras sekmadieniais 11 vai. 
bažnyčioje lietuviškai gieda 
mišias. Gegužės 1 dalyvavo Šv. 
Juozapo katedroje Hartforde, 
kur tada įvyko lietuvių diena.

Tikimės susilaukti lietuvių iš 

Lembertienei už vertingų isto
rinę medžiagų — plokštelę “Dai
nos, muzika ir gėlės“ su įvairių 
kompozitorių kūriniais, parašy
tais poeto Prano Lemberto 
žodžiais, taip pat, P. Lemberto 
knygų “Tau sesute”, įvairius įdo
mius rankraščius bei foto nuo
traukas iš lietuvių muzikų bei 
rašytojų gyvenimo išeivijoje. Po
nios M. Lembertienės dovanotų 
dalykų tarpe yra Juliaus Gaidelio 
kūrinio mišriam chorui, soli
stams ir fortepijonui “Demonas 
(P. Lemberto žodžiai) klavyro 
kopija. Taigi, J. Žilevičiaus ir J. 
Kreivėno Muzikologijos archy
vas pasipildė naujais vertingais 
rankraščiais. Ta proga kviečiame 
visus neužmiršti mokslinio lietu
vių muzikos tyrimų židinio pa
remti lėšomis, paaukoti buvusių 
jūsų draugų muzikų rankraščių, 
laiškų, atsiminimų, nuotraukų ir 
kitokių dokumentų. Išeivijos lie
tuvių muzikos kultūra yra neat
siejama nuo visos Lietuvos mu
zikos kultūros, tačiau išsaugoti ir 
studijuoti jų yra pirmiausia čia 
gyvenančiųjų šventa pareiga.

Muzikologijos archyvo direk
torius Kazys Skaisgirys, vicedi- 
rektorė Loreta Venclauskienė, 
archyvaras Juozas Sodaitis, 
LTSC telefoną (312) 434 - 4.545. 
Adresas: 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

New Britaino, Hartfordo, Wa- 
terburio, Nevv Haveno ir iš ki
tur.

Juozas Balčiūnas

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBA 

POSĖDŽIAVO

Lietuvos vyčių naujos centro 
valdybos pirmas posėdis po sei
mo įvyko spalio 15, Šv. Jurgio 
parapijos salėje, Philadelphijo- 
je. Šeimininkavo centro valdy
bos dvasios vadas kun. Juozas 
Anderlonis. Tarp nutarimų: 
Evelyn Oželis, dr. Leonardas Ši
mutis ir Marija Kinčius atstovaus 
organizacijai ALTo seime Chica- 
goje. Loreta Stukienė paskirta į 
Vyskupo komitetų leisti lietuviš
kų JAV parapijų istorijų. Tam 
reikalui paaukota .500 dol. Svei
kinimai ir dovana pasiųsti nau
jam arkivyskupui Audriui Rač
kiui. Pirmininkė Ona Klizas 
\Vargo paragino valdybų skatinti 
vyčius įsigyti Lietuvos vyčių 
istorijų, parašytų kun. VVilliam 
Valkavičiaus. Tuo reikalu bus su
sisiekta su lietuviškų knygų pla
tinimo centrais. Kitas centro val
dybos posėdis bus kovo 18 Chi- 
cagoje.

Iš visur
— Prel. dr. Juozas Tadaraus- 

kas, buvęs Hamiltono Aušros 
Vartų lietuvių parapijos klebo
nas, spalio 23 atšventė amžiaus 
75 metų sukaktį. Jis dabar gyve
na Toronte, Prisikėlimo parapi
jos klebonijoje.

— Toronte, Ont., veikianti 
Prisikėlimo parapija, kuriai va
dovauja lietuviai pranciškonai, 
lapkričio 19, šį šeštadienį mini 
35 metų veiklos sukaktį.

Lituanistikos Institutas kores- 
pondenciniu būdu išsirinko nau
jų prezidiumų ateinančių trejų 
metų laikotarpiui. Rinkimų ko
misijos pirm. dr. Stasio Goštauto 
pranešimu, balsavo 76 nariai — 
74% visų instituto narių. Prezi
diumo pirmininke išrinkta dr. 
Violeta Kelertienė, kitoms pa
reigoms — dr. Romas Misiūnas, 
Aušra Liulevičienė, kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, dr. Ilona Maziliaus- 
kienė ir dr. Audronė Barūnaitė- 
Willeke. Šis sųrašas yra sudary
tas pagal gautų balsų skaičių. 
Prezidiumo kandidatais liko Al
girdas T. Antanaitis iš Chicagos 
ir Vladas Šaltmiras iš Toronto.

— Poetė Edita Nazaraitė iš 
Kanados pakviesta ir sutiko daly
vauti Los Angeles Lietuvių 
Fronto Bičiulių ruošiamame li
teratūros vakare, kuris bus 
gruodžio 3, šeštadienį, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje. 
Vakarų organizuoja rugsėjo 17 
naujai išrinktoji sambūrio valdy
ba, kuri pareigomis pasiskirstė 
taip: P. Algis Raulinaitis — pir
mininkas, valdybos nariai — 
Rita Bureikienė, Valdas Grau
žinis, Stasys Kungys, Kazys Ša
kys.

— Los Angeles dramos 
sambūris atvyksta į Chicagų ir 
gruodžio 10-11 Jaunimo Centre 
suvaidins premijuotų rašytojo 
Anatolijaus Kairio dramų “Krikš
to vanduo”. Režisuoja Petras 
Maželis. Spektaklius rengia Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
vykdomasis komitetas.

— Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis “Gintaras” spalio 8-9 
dalyvavo Clevelando lietuvių 
dienose, kur vyriausioji studen
tų grupė atliko meninę progra
mų. Su jais taip pat dalyvavo ir 
torontiškis solistas V. Povilonis.

— Ieškoma prof. Biržiškos 
knyga “Lietuviai studentai Va
karų Europos universitetuose iki 
Vilniaus Universiteto įsteigi
mo”. Prašo mokslininkas Lietu
voje. Tarpininkauja A. Šalčius, 
1 Allen Lane, Great Neck, N. Y. 
Tel. 516 487 - 1587.

; — Ieškomi prisiminimai 
(nuotraukos, dokumentai) apie 
prof. dr. Petrų Šalčių ir rašytojų 
Antaninų Gustaitytę-Šalčiuvie- 
nę. Prašo autoriai Lietuvoje. 
Netrukus “Minties" leidykla iš
leidžia prof. P. Šalčiaus tris to
mus: “Kooperacija”, “Lietuvos 
Žemės Ūkio Draugijos” ir "Lie
tuvos Liaudies Ūkis”. Tarpinin
kauja A. Šalčius, 1 Allen Lane, 
Great Neck, N. Y. Tel. 515 487 
- 1587.

Invalidei Lietuvoje reikalingi 
vaikščiojimo rėmai — “walker”. 
Gali būti ir naudoti. Bus atsily
ginta. Tarpininkauja A. Šalčius, 1 
Allen Lane, Great Neck, N.Y. 
Tel. 516 487 - 1587.



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 knvgų leidimo fondas, auto-

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 

| Palangą Ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jfmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir j Druskininkus.

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

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti
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

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

BnnKBvmmi 

Pastoge paid both uravs 
Fast, convenient.priuate, sofEjrst •» 
That s whūt BnnKinG-BV-mnilis
Grsltol, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paltu 8o. Boston Savlngs

Bank bodu. Ar jums ralkla pinigus padėti | ban
ką ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo lelku. JOsų siuntą gavąs, bankas tuc| • 
traukia sumą | sąskaitą. Prisideda Ir už <n Ir < 

mat, kad JOsų pinigai P

i meb p,oc*r><ut> m' SSR l«l<ttlamus Įstatymų. k 
Dėl lengvo taupymo bo-.• 

do per paltą skambinkit Mr.
Donahue 260-2500 

artis rsiyklt paduotais sdrssals.

a

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.

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

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

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

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

K. Almėno, 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 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

ĮDOMŪS LEIDINIAI

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

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

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

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, .Lietuvos senovės 
palildmas, 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.

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

A. Budreckio, DLK Algirdas. 
16 dol.

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

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

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

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

DEXTER PARK 
i®į PHARMACY ttjj 

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

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

WE DELTVER
296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National 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., Brookiyn, N.Y. 11207.

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome į£ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brookiyn, 
N.Y. 11207.
Prašairpratęsti prenumeratą 1988 metam.

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

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol.* Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Sluhčlu už prenumeratą $.....

» kalendorių S 
Spaudai paremti $  ...........'

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.

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 jūsų nurodytą sumą.
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Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
Nr. 8903 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
N r. 8905 LIETUVA 10d., Maskva 1d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberte Road 

Palos Hllls, Illinois 60465 
Tel.: (312) 430-7272

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

f \ Lietuviškas VISA korteles
I \ Pinigines perlaidas
I K-AJCSfI l 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, Richmond HIII, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.
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(atkelta iš 5 psl.)

Sekančiais metais pramatyta 
užbaigti ir pašventinti Neringos 
stovykloje koplyčią. Tada Nerin
gos stovykla kaip tik švęs 20 
metų sukaktį nuo jos įsikūrimo. 
Šių metų lapkričio mėn. 13 die
ną vienuolyne bus pravestas se
minaras apie maldą. Kiekvieną 
ketvirtadienį 7 v. v. Sesuo Onutė 
dėsto Šv. Raštą, į kurį atsilanko 
ir kaimynai iš apylinkės. Nuo šių 
metų rugsėjo mėnesio yra pasių
stos 2 seselės į naują lietuvišką 
koloniją prie Tėvų Jėzuitų Misi
jos, Lemonte. Jos ten moko lie
tuviškoj mokykloj, dirba su orga
nizacijomis ir talkina Misijoj. 
Baigdama savo žodį, seselė M. 
Bernadeta kreipėsi į rėmėjų cen

A. A. 
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame mielai dr. Janinai 
Snieškienei, Danutei Sirutienei ir dr. Tadui Savickui 
su šeimomis.
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A. A.
MATUI MILUKUI

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

Vytas Nakutavičius ir šeima 
Juozas Nakutavičius ir šeima 
Pranė Nakutavičienė

A. A. MARIJA POŽELAITĖ-GUDAITIENĖ 
gimusi Ruponių kaime, Linkuvos vlsč., Šiaulių apskr., 
Amerikoje išgyvenusi 39 metus, būdama 90 metų, 
mirėiapkričio 9 d. 1 vai. popiet Palm Harbor, Fla.

Buvopašarvota Gilman laidojimo koplyčioje Put- 
nam, Conn. Atsisveikinimas buvo lapkričio 11, penk
tadieni; lapkričio 12, šeštadienį, 12 v. mišios buvo 
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuolyno ko
plyčioje Putname, po mišių palaidota to vienuolyno 
kapinėse.

Nuliūdime liko duktė Aldona Drukteinienė, sūnus 
Algirdas Gudaitis, 4 anūkai, viena anūkė, 5 proanūkai, 
4 proanūkės Ir 3 seserys Lietuvoje.

PADĖKA
Po sunkios ir ilgos vėžio ligos 1988 

splalio 28, sulaukęs 57 metų amžiaus, mirė
A.A.

RIMVYDAS DRAGUNEVIČIUS
Palaidotas 1988 m. spalio 31 d. su amerikiečių kariuo
menės tradicijomis.

Gimęs Kaune, krašte šgyveno 3” "eLs
Nuliūdime liko motina Anelė Dragunevičienė. dvi 

dukterys: Milda Riggs ir Elena, sesuo Audronė Pakš
tienė. broliai Algimantas. Vitolis ir Gediminas su šei
momis.

Šeima nuoširdžiai dėkoja Hartfordo parapijos kle
bonui kun. Juozui Matučiui už maldas koolyčioie. 
mišias bažnyčioje ir palydėjimą i kapines.

Labai ačiū LB Conn. apygardos pirmininkui jau
nučiui Nasvyčiui už gražius ir prasmingus atsisvelki- 
mmo žodžius koplyčioje.

Labai ačiū poetui — solistui Leonu' Lėtu; Adam- 
kevičiui už giedojimą bažnyčioje.

Ačiū visiems už mišių aukas, gražias gėles, daly
vavimą šermenyse Ir laidotuvėse, už karsto nešimą.

Ypatinga padėka Zitai Ir Benediktui Dapkams, ku
rių nuoširdžią Ir neįkainuojamą pagalbą Ilgai prisimin
sime.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Jonui Rimšai, 
rūpestingai tvarkiusiam laidotuves.

Nuliūdusi šeima
Hartford. Conn.

A. A.
PETRUI KONCEI

Floridoje mirus, jo broliui Alfonsui ir kitiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

Stasys Misevičius iš Pennsylvanijos 
Bronius ir Petras Misevičiai iš Toronto 
ir jų šeimos

A. A.
MATUI MILUKUI

mirus, jo žmonai Elenai, šeimai ir visiems artimie
siems užuojautą reiškia

Irena Garunkštienė

A. A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, jos dukroms dr. Janinai Snieškienei ir Danutei 
Birutienei, sūnui dr. Tadui Savickui ir jų šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą.

Viktorija ir Juozas Gruodžiai

tro valdybą padėkojo už jų ne
pailstamą darbą ir prašo juos pa
silikti ateinantiems metams. 
Valdyba su pirmininku dr. C. 
Masaičiu, susirinkusiems karštai 
plojant, sutiko savo darbą tęsti, 
įjungiant dar 2 naujus narius: A. 
Dziklą ir E. Meilų.

Toliau kalbėjo dr. Č. Masaitis. 
Jis džiaugėsi seselių nuveiktais 
darbais ir jų patarnavimais dva
sinėje ir kultūrinėje plotmėje 
bei įvairiais parengimais. Dr. 
Masaitis pareiškė, kad dirbant su 
seselėmis ir joms talkinant nepa- 
vargstama, bet atsigaivinama 
dvasioje, už ką joms tik dėkoti 
reikia. Jos rūpinasi ne tik kūno, 
bet ir dvasios reikalais, sureng- 
damos rekolekcijas, susikaupi

Pelia ir Stepas Leveckiai 

mus, maldos dienas, lietuvių su
siartinimo šventes ir kita. Jis 
kvietė visus ir toliau remti sese
lių darbus ir melstis, kad Dievas 
gausintų seselių šeimą ir jų eiles 
naujais pašaukimais.

Pietums pasibaigus, visi 
perėjo į kitą salę, kur paskaitą 
skaitė dr. Saulius Sužiedėlis 
tema: “Nepriklausomybės su
kaktis šių dienų šviesoje”. Pa
skaita buvo visų išklausyta su di
deliu dėmesiu, nes-buvo istori
niais faktais ir pavyzdžiais pa
remta, įtikinanti, ir labai aktuali. 
Dr. S. Sužiedėlis joje aptarė da
bartinį Lietuvos stovį ir joje vyk
stantį judėjimą. Pagal jo pasaky
mus, kelias į Lietuvos laisvę ir 
visišką nepriklausomybę, yra il
gas ir sunkus, tačiau reikia kan
triai laukti, stebėti tarptautinę 
padėtį ir pasitaikius mums pa
lankiems momentams, tinkamai 
ir laiku išnaudoti. Reikia budėti, 
rankų nenuleisti.

Toliau “Sodauto” ansamblis 
padainavo 14 liaudies dainų, pa
rinktų iš įvairių Lietuvos vietų 
ir tarmių. Jų dainos buvo palydi
mos, ekrane rodomais Lietuvos 
vaizdais. “Sodauto” ansamblis 
buvo gerai susidainavęs ir gražiai 
pasipuošęs tautiniais drabužiais. 
Programa buvo užbaigta visiems 
dalyviams sugiedant Lietuvos 
himną.

Po to, visi ėjome į kapines,

A. A.
STASIUI LIOGIUI

mirus, žmonai Elvyrai, dukroms ir giminėms reiškia
me gilią užuojautą.

Jadvyga ir Vytautas Laugaliai

K. K.
RIMUI DRAGUNEVIČIUI

per anksti Iškeliavus j amžinybę, reiškiame užuojautą 
visai Dragunevlčių šeimai Ir kartu liūdime su jumis.

Jonas ir Nijolė Ulėnai

Sodauto ansamblis dainuoja per rėmėjų sąskrydį spalio 30 
Putname.

kur kun. V. Cukuras pašventino 
naujai pastatytus paminklus, pa
simeldė už visus mirusius ir su
giedojo Viešpaties Angelas. 
Sugrįžus į koplyčią buvo giedami 
už mirusius mišparai. Maldoms 
pasibaigus, vėl visi dalyviai, se
selių buvo pakviesti į Palaimin
tojo J. Matulaičio salę 
užkandžiams. Su pakilusia nuo
taika, susėdę už stalų mūsų 
rėmėjai vaišinosi, dalinosi die
nos įspūdžiais ir nesiskubino 
greitai palikti gražią, lietuvišką 
aplinką ir mielas Putnamo sese
les.

Kas dar nebuvo matęs ir 
norėjo pamatyti vaizdajuostes iš 

Lietuvos apie iškėlimą lietuviš
kos vėliavos Gedimino pilies bo
kšte ir Vingo parke įvykusias de
monstracijas, tie jas galėjo pama
tyti Raudondvaryje, kur jas vi
siems norintiems rodė J. Bružas.

P. Totoraitienė

Lapkričio 1 Putname, Conn., 
mirė mokytojas Petras Bliumas, 
nuo 1949 metų gyvenęs Bosto
ne, dirbęs Bostono aukštesnėje 
lituanistinėje mokykloje, daly
vavęs įvairiose organizacijose, 
rašęs spaudoje. Jį ištiko mirtis 
baigiant 93-čiuosius metus. Pa
laidotas Putname lapkričio 3 po 
mišių, kurias aukojo prel. Vytau
tas Balčiūnas, asistuojamas prel. 
Jono Balkono ir kitų. Jis ir pa
sakė pamokslą, paryškindamas 
mirusio nueitą kelią. Iš Bostono 
į laidotuves buvo nuvykę Juozas 
Vaičjurgis, Antanas Mažiulis, 
Seimą Petružienė.

Mokytojas Petras Bliumas 
Lietuvoje dirbo įvairiose vieto
se, 1949 atvykęs į Bostoną, įsi
jungė į lietuviškos mokyklos dar 
bą, priklausė prie vietos ramo- 
vėnų, Tautinės Sąjungos, šaulių 
ir kitų organizacijų.

Taupos atstovai 
suvažiavime

Lietuvių federalinės kredito 
unijos “Taupos” pirmininkas Ro
mas Veitas, iždininkas Tomas 
Ašmenskas ir reikalų vedėja Asta 
Karosienė spalio 29 - 30 dalyvavo 
lietuvių kradito unijų suvažiavi
me Clevelande.

Siaurės Amerikoje lietuvių 
kredito unijos išaugo į stambią 
ekonominę jėgą. Suvažiavime 
dalyvavo astuonių kredito unijų 
atstovai. Iš jų pranešimų pa
aiškėjo, kad jie atstovavo apie 
ketvirčiui bilijonų dolerių lietu
viško kapitalo ir apie 20,000 na
rių. Suvažiavimas nutarė susiriš
ti stipresniais saitais bendroje 
Siaurės Amerikos lietuvių kradi
to unijų konferencijoje. Toks 
vienetas turės ir politinės reikš
mės, iškeldamas lietuvių ekono
minę jėgą

Bostono kredito unija Taupa 
šiuo metu jau artėja prie 5.5 mi
lijonų dolerių kapitalo. Dar šiais 
metais numatoma įvesti kreditų 
korteles ir atidaryti čekių sąskai
tas. Svarbu, kad lietuviai savo pi
nigus laikytų Taupoje, kur jie 
neša didesnius nuošimčius nei 
kituose bankuose, o jų saugumas 
garantuotas savais rezervais, fe
deralinės valdžios draudimu ir 
priežiūra.

Sulaukė 100 metų

Brocktone gyvenanti Barbora 
Zemeikienė spalio 25 sulaukė 
1(X) metų. Tų pačią dieną Sv. Ka
zimiero lietuvių parapija jos pa
gerbimui surengė banketą. Su
kaktuvininkę taip pat pasveikino 
ir laisvės Varpo radijas.

Sukaktuvininkė savo ilgam gy
venimo kelyje niekuomet nenu
stojo tikėjimo pergale prieš 
blogį, giedrios nuotaikos, bu
drumo. noro padėti kitiems ir 

susidomėjimu tuo, kas vyksta 
lietuviškame pasaulyje. Ji ir da
bar klausosi lietuviškos Laisvės 
Varpo radijo programos, lanko 
bažnyčią, nevengia viešumos. 
Apskritai jos sveikata pagal savo 
amžių yra gana gera.

Aukos vietoj gėlių

Kun. Jono Klimo laidotuvėse 
Lietuviškos skautybės fondui 
suaukota 902 dol. Nuo jaunystės 
kun. Jonas Klimas buvo skau
tas, tad gražiai jis ir buvo pagerb
tas šiom aukom.

Moterų klubas

Bostone veikia Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Bostono 
klubas, kuriam vadovauja Elena 
Vasyliūnienė. Spalio 15 klubo 
susirinkimas įvyko Liet. Piliečių 
d-gos patalpose. Antanas Mažiu
lis skaitė paskaitą apie lietuviš
kuosius vardus ir pavardes. Ap
tarti ir organikzaciniai reikalai, 
perrinkta valdyba. Tą valdybą 
sudaro: Elena Vasyliūnienė — 
ilgametė pirmininkė, Irena Ra- 
sienė — vicepirmininkė, Irena 
Ulpaitė — iždininkė, Milda 
Norkūnienė sekretorė. Ji ėjo tas 
pareigas nuo to laiko, kai rinktoji 
sekretorė Magdalena Lendrai- 
tienė dėl ligos pasitraukė iš tų 
pareigų. Valdybos narė — Oną 
Vilėniškienė.

Lietuviškos knygos 
parodoje

Bostono centrinėje bibliote
koje Cupply Square veikė Sovie
tų Sąjungos knygų paroda. Joje 
buvo ir lietuviškų knygų iš da
bartinės Lietuvos. Kai kurios jų 
propagandinės, o kai kurios — 
rimto turinio ir dailaus apipavi
dalinimo.

Naujų metų sutikimas

Lietuviškos Skautybės Fon
das ruošia Naujųjų Metų sutiki
mą gruodžio 31 Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos trečio au
kšto salėje. Tai bus pirmas N. 
Metų sutikimas, kurį rengia vi
durinioji ir jaunoji karta. Papra
stai tokius renginius iki šiol orga
nizuodavo vyresnioji karta.

Lietuvos reikalai 
televizijoje

Brocktone per TV Cable tele
viziją buvo parodytos ištraukos 
iš liepos 9 vykusių demonstraci
jų Vingio parke Vilniuje. Rodyta 
du savaitgalius. Paaiškinimus 
padarė jaunosios kartos atstovai: 
Daiva Izbickaitė, Verutė Bizin- 
kauskaitė ir Tadas Kulbis.

Statys paminklą ir kryžių

Martyno Jankaus šaulių kuo
poje Brocktone 1985 metais kilo 
mintis pastatyti prie Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čios paminklą Žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės. Besiaiškinant 
paminklo vietos klausimą, nesu
laukta reikalingo pritarimo. Šie
met parapijai mininįSO metų su
kaktį, Florence Bumilienė iškėlė 
mintį, kad prie bažnyčios reikia 
pastatyti lietuvišką kryžių, pati 
pažadėjo paaukoti 1000 dol.

Dabar vėl atgijo paminklo 
Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
klausimas. Bediskutuojant tą 
reikalą, nuspręsta statyti pa
minklą ir kryžių. Tuo reikalu su
daryta ir komisija, kuri pareigo
mis pasiskirstė. Romualdas Biel- 
kevičius — pirmininkas, Eligijus 
Sužiedėlis — vicepirmininkas, 
Vaclovas Senu ta — sekretorius. 
Juozas Stašaitis — iždininkas, 
Stasė Gofensienė — narė. Pa
minklas ir kryžius bus statomas 
parapijos vardu.

Mokyklos banketas

Bostono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos metinis ban
ketas rengiamas lapkričio 26, 
šeštadienį 6 v. v. So. Bostono 
Lietuvių piliečių draugijos 
trečio aukšto salėje. Jo progra
moje — Žilinskaitės rinktinių 
feljetonų vaidinimai. Banketo 
tikslas — sudaryti lėšas mokyk
los išlaikymui.
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Šį savaitgalį Kasos banko nau
jųjų patalpų atidarymas vyksta 
banke: 86-21 114th Street, 
Richmond Hill, N. Y. 11418. 
Pradžia 12 vai.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, pasakys pamokslą lapkri
čio 20 Apreiškimo parapijos baž
nyčioje per 11 vai. mišias, kurios 
skirtos Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 70 metų sukakčiai pa
gerbti.

Dr. Kęstutis Valiūnas buvo 
sunegalavęs ir buvo paguldytas 
ligoninėje. Taip dėl ligos jis ne
galėjo dalyvauti Vliko seime, ku
ris buvo praeitą savaitgalį Bosto
ne. Dr. K. Valiūnas ilgai vadova
vo Vlikui ir dabar yra jo garbės 
pirmininkas..

Liet. Fed. kredito unijos Ka
sos direktorių ir tarnautojų su
važiavimas buvo praeitą savait
galį Markos saloje Floridoje. Da
lyvavo direktoriai, kita vado
vybė, tarnautojai ir jų šeimos. 
Daugiausia atstovų buvo iš New 
Yorko. Kiti buvo iš Chicagos, 
Detroito ir kitur, Viso apie 100 
žmonių. Kartu buvo ir darbo 
konferencija. Apžvelgta dabar
tinė Kasos padėtis ir kalbėta apie 
ateitį.

Pabaltijo Tautų koncertas 
įvyks šį penktadienį, 7 v.v. lap
kričio 18 Dag Hammarskjold li- 
brary auditorijoje, (Staff enb- 
rance) 42nd St. ir Ist. Avė., New 
York. Koncertą atliks Latvijos 
dainų ansamblis Melodia, Esti
jos šokių grupė Saare Vikat, va
dovaujama Arno Sokk ir lietuvė 
pianistė Aldona Kepalaitė, kuri 
atliks Čiurlionio, Jakubėno ir 
Banaičio kūrinius. Koncertui va
dovauja Ona Zakaraitė-Charles, 
Baltic Council to the World ir 
Lilian G. Grauberg-Bein, pirmi
ninkė Intesmational Music Re- 
lations Committee of the Natio
nal Federation^pf Music Clubs. 
Reservacijos būtinos. Skambint: 
Aušros Vartų parapijai 1-212 255 
- 2648.

Arts Club Theatre šiuo metu 
stato A. Škėmos dramą Pabudi
mas Aušros Vartų parapijoje, 
ketvirtadienių ir penktadienių 
vakarais. Kun. Vytautas Palu
binskas parapijos klebonas ir 
Lietuvos vyčių 12 kuopa (prie 
kurios, vienas iš dramos aktorių, 
Arūnas Čiuberkis priklauso) ren
gia specialų veikalo spektaklį, 
sekmadienį, gruodžio 4, 2 vai. 
P- P-

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.

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.

Ateitininkai visus kviečia
pabūti su savimi tema

TAMSA ŠVIESOS NENUGALI
(jono Evangelijos pirmas skyrius) 

prasidės su Šv. Mielomis Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje lapkričio 27 d.
Praves kun. prof. A. RUBŠYS

.(718) 827-1352

.(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

Birutei Mikalauskienei lap
kričio 14 padaryta didelė galvos 
operacija. Linkime Birutei grei
čiau pasveikti ir grįžti į namus, 
kur ją globos jos rūpestingas vy
ras Jonas, uolusis Darbininko 
administracijos talkininkas.

Lietuvių Atletų klubo loteri
ja, ruošta sportininkų išvykai į 
trečiąsias pasaulio lietuvių spor
to žaidynes Australijoje paremti, 
įvyko lapkričio mėn. 12 d. 7:30 
vai. vak. Kultūros Židinyje. 
Buvo parduota 81 bilietas po 
$100.00. Kadangi ji buvo pusė/ 
pusė pagrindu, laimėtojas gavo 
$4,050.00. Laimingas nr. yra 
0054, kurį įsigijo Tom Conran ir 
Joe Cambel. Laimingąjį numerį 
ištraukė Tėv. Leonardas Andrie
kus, O.F.M. Lietuvių Atletų 
klubas ir išvykos rengimo komi
tetas visiems dalyvavusiems šio
je loterijoje širdingai dėkoja.

LB apygardos valdyba 
posėdžiavo lapkričio 7 Kultūros 
Židinyje. Kalbėta apie ateities 
veiklą. Ateinančių metų kovo 12 
rengia New Yorko apygardoje 
esančių pasižymėjusių bendruo- 
menininkų pagerbimą. Kalbėta 
apie galimybes surengti dailės 
parodą, skirtą Lietuvos nepri
klausomybei pagerbti. Išvykus 
iždininkei Birutei Malinauskie
nei gyventi į Philadelphiją, iždi
ninko pareigom pakviestas Ge
diminas Rajeckas.

Marija Gudaitienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja, mirė 
lapkričio 9 Palm Harbor, Fla. 
Palaidota lapkričio 12 Putname 
seselių vienuolyno kapinėse. Li
ko dukra Aldona Drukteinienė, 
sūnus Algirdas Gudaitis su šei
momis, eilė anūkų, proanūkų. 
Lietuvoje liko trys seserys.

The New Federalist, savaiti
nis laikraštis, kuris eina tik antri 
metai, dažnai parašo apie Lietu
vos įvykius. Šį laikraštį Darbi
ninko redakcijai užsakė nežino
mas geradaris. Ačiū labai.

The Catholic Advocate dažnai 
rašo apie Lietuvą, jos gyventojų 
religingumą. Visada pabrėžia
ma, kad, nepaisant visų persi
tvarkymų, Lietuva dar vis labai 
kenčia sovietinę-rusišką okupa
ciją.

Our Sunday Visitor lapkričio 
6 numeryje prisiminė vyskupą 
Julijoną Steponavičių, kad jis 
buvo trim savaitėm išleistas į 
Romą, kur pasimatė su popiežiu
mi ir kitais aukštais Vatikano pa
reigūnais. Į Lietuvą sugrįžo, pir
mą dieną atšventęs 77 metų su
kaktį. Laikraštis mini, kad Lietu
voje religijos srityje nieko nėra 
pasikeitę. Minimą, kad vysku
pas:, sugrįžo į Žagarę, kur jis gy
vena ištremime. Laikraštis ci
tuoja vyskupo žodžius, kad jo 
ištrėmimas yra jo auka Lietuvos 
Bažnyčiai.

Helen Yantosh iš Rahvvay, N.J., 
ilgametė spaudos rėmėja, su 
prenumeratos mokesčių atsiun
tė 40 dol. auka. Nuoširdi padėka 
geradarei.

Lietuvių Atletų klubo sporti
ninkų išvykai Australijoje į- 
vykstančiose trečiose pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse, iki 
lapkričio 10 d. aukojo:

$500.00 KASA Lithuanian Fe- 
deral Credit Union, $150.00 Bi
rutė Malinauskienė, po $100.00 
Laima Šileikytė-Hood, Eugenija 
Kezienė, kun. Antanas Rubšys, 
Youth Basketball League (per J. 
Miluką), po $50.00 Marytė R. 
Shalins, V. Sirusas, $31.50 Astra 
Bilerienė, $30.00 Donatas Uzas, 
po $25.00 Angelą Miknius, T. 
Prekerienė, Jonas Rauba, po 
$20.00 Teofilija Budininkienė, 
Jadvyga Matulaitienė, Alfonsas 
Sarauskas, $15.01 Jeronimas 
Lansbergis, po $15.00 D. ir V. 
Anonis, Koste Garbauskienė, po 
$10.00 dol. Kazys Bačauskas, 
Vytautas Kulpa, Vytautas Ma
želis, Stefa Mikulskienė, E. Sen
kus, Kazys Skobeika, Apolinaras 
Vebeliūnas, po $5.00 V. Bagdo
nienė, Vytautas Česnavičius.

Užsukąs Lietuvių Atletų klu
bas ir išvykos rengimo komitetas 
aukojusiems nuoširdžiai dėkoja.

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyta Lietuva su 
didvyriais, jūra, miškais, eže
rais, upėmis ir laukais. Pridėtas
istorinis katalogas anglų kalboje. 
Tinkama dovana visiem. Dėžutė 
siunčiama visur tik už 13 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Sieninis kalendorius 1989 
metams su kasdien nuplėšiamais 
lapukais papuoštas spalvotu vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Sophia Slye, iš Ozone Park, 
N.Y., atnaujino prenumeratą su 
45 dol. priedu spaudos palaiky
mui. Labai ačiū.

Romualdas Markevičius, 1 
VVoodhaven, N. Y., ir šiais | 
metais atsiuntė dvigubą Dar-. 
bininko metinę prenumeratą. > 
dėkojame geradariui už pastovų » 
spaudos rėmimą. *

Kalėdinių atvirukų su J 
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. )

Jei norite greit parduoti aię 
pirkti nuosavybę investavimui® 
atostogoms ar nuolatiniam apsir. 
gyvenimui Lake Worth, Palm 
Beach, Juno Beach ar Jupiterį 
Teąuesta, Fla., apylinkėse/! 
skambinkite Era Realtrust Pro-'' 
perties Ine., Algis Petrulis. Tel'J 
407 622 -5000 arba vakarais 407; 
747 - 5946.

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

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.

Attention — Hiring! Federal 
govemment jobs in your area 
and overseas. Many immediate 
openings without list or tęst. 
$17,840 — $69,485. Phone call 
refundable 602 838-8885, Ext. 
6057.

Dail. Juozas Bagdonas 
savo akvarelių parodoje 
spalio 8 Kultūros Židinyje.

Leo Petuchovas, iš Linden, 
N.J., daugiau kaip dešimtmetis 
remia Darbininką. Labai ačiū už 
spaudos rėmimą ir dosnumą.

Frank J. Monchun, iš Wind- 
sor, Conn., yra labai ištikimas 
Darbininko skaitytojas bei 
rėmėjas, draugelį metų vis at
siųsdamas po 50 dol. Šįmet irgi 
su prenumeratos mokesčiu at
siuntė 50 dol. Labai nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Vaclovas Kuzmickas, iš Wa- 
terbury, Conn., daugelį metų 
atnaujina prenumeratą su dosnia 
auka Darbininkui. Dėkojame 
jam tai padariusiam ir šįmet par- 
siuntusiam 50 dol. auką.

Stasys Liseckas, iš Downwy, 
Calif., ilgametis Darbininko 
skaitytojas visada remia spaudą. 
Šįmet prisiuntė 100 dol. savo 
žmonos Eleonoros atminimui. 
Užuojauta ir kartu padėka spau
dos geradariui. Darbininko ad
ministracija.

V. A. Virbickas, iš Danbury, 
Conn., atnaujino prenumeratą 
su 40 dol. auka. Dėkinga Darbi
ninko administracija.

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., 
Lansdalė, PA 18446. Tel. 215 
855 - 7788.

Work at home, $1000 a week. 
Send S. A. S. E. (Self Addressed 
Stamped Envelope) to: Levine 
Enterprises, 453 Bay Ridge Ave- 
nue, Suite 604, Brooklyn, N.Y. 
11220.

Lietuviškų tautinių kostiumų 
dydžio, gražiai

Darbininko administracija. 
Puikios kepurės su kaspinais. 
Kaina labai prieinama. Teirautis 
Darbininko administracijoje 
dienos metu: 718 827 - 1351.

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

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

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

Rasos Razgaitienės, Ameri- 
cans For Due Process koordina
torės, laiškas redakcijai pasirodė 
*ewsday dienraštyje lapkričio 
6, sekmadienio laidoje. Laiškas, 
užvardintas "Teisingumas prasi
deda namie”, kritikuoja News- 
day vedamąjį, kuris skatino OSI 
apkaltintuosius asmenis depor
tuoti į Sovietų Sąjungą. R. Raz- 
gaitienė rašo, kad Amerika turė
tų įvesti kriminalinius teismus 
kaip Kanadoje ir Australijoje, 
nuspręsti žmogaus kaltę karo nu
sikaltimuose. “Tiktai taip bus 
atlikta mūsų pareiga” istorijai ir 
teisingumui. Deportacijos į So
vietų Sąjungą iškelia daugiau 
problemų, negu kad išspren
džia”, rašė R. Razgaitienė.

Kasa, federalinė lietuvių kre
dito unija, yra persikėlusi į 
naujas patalpas. Patalpų oficialus 
atidarymas bus lapkričio 19, 
šeštadienį, nuo 1 vai. iki 3 vai. 
popiet. Atidaryme dalyvauja 
visas personalas, svečiai galės su 
juo susipažinti, apžiūrėti patal
pas.

Vytautas Ruginis, iš New Yor
ko miesto, jau treti metai atnau
jina prenumeratą su 50 dol. auka 
spaudai paremti. Padėka spau
dos palaikytojui.

J. Liubinskas, iš Elizabeth, 
N.J., ilgametis spaudos rėmėjas, 
atnaujindamas prenumeratos 
mokestį, pridėjo 40 dol. auką. 
Dėkinga Darbininko admini
stracija.

ELIZABETH, N.J.
I

Šv. Vardo draugijos Padėkos 
dienos šeimos komunija ir pu
sryčiai bus lapkričio 20 d., sek
madienį, 8 v.r. Pusryčiai — 5 
dol. suaugusiom, vaikam ir 
moksleiviam — 2 dol. Kalbą pa
sakys kun . William Winston. Jis 
anksčiau buvo episkopalų kuni
gas, paskui studijavo Romoje ka
talikų seminarijoje ir ten buvo 
įšventintas kaip katalikas kuni
gas. Dabar dirba kaip vikaras Šv. 
Patriko parapijoje Chatham, 
N.J.

Tradicinės lietuviškos kū
čios bus gruodžio 14, trečia
dienį, 7 v. v. rengia Altoriaus 
draugija. Bilietai —10 dol. drau
gijos nariams.

Pusryčiai su Kalėdų seneliu 
bus gruodžio 11 po 9:30 v. mišių. 
Rengia Motinų gildą. Suaugu
siom—5dol., vaikam—2dol.

Balfo vajui vadovauja kun. 
Juozas Pragulbickas. Praeitais 
metais jis surinko daugiau kaip 
2000 dol. Aukotojų buvo apie 90. 
Iš Balfo centro jis gavo net 
padėkos laišką.

Padėkos dienos pietus rengia 
Altoriaus draugija. Parapiečiai 
prašomi paaukoti maisto ir pini
gų neturtingiems žmonėms, ku
rie dalyvaus tuose pietuose.

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 RAMOVĖ*AI, BIRUTIETĖS, ŠAULIAI IR ŠAULĖS

J. Daubėnas, iš Forest Hills, 
N.Y., jau eilė metų paremia 
Darbininką. Padėka jam už 
pratęsimą prenumeratos su 50 
dol. auka.

Jonas V. Dunčia, iš Nevvark, 
DE, ilgametis Darbininko skai
tytojas ir rėmėjas, atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 50 
dol. spaudai paremti. Administ
racija nuoširdžiai dėkoja.

Izabelei Keraitienei iš Pater- 
son, N.J., jau antri metai apmo
ka Darbininko prenumeratą 
duktė Audronė, vis pridėdama 
po 50 dol. auką. Dėkingą admi
nistracija už dosnumą.

Solistė Gina Čapkauskienė 
atvyksta iš Montrealio ir 
dainuos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 70 metų 
minėjime lapkričio 20 
Apreiškimo parapijos salė
je. Jai akomponuos pianistas 
VVilliam Smiddy.

Dr. Kazys Ėringis iš Chica
gos atvyksta ir kalbės Litu- 
vos kariuomenės atkūrimo 
70 metų sukakties minėji
me, kuris bus lapkričio 20 
Apreiškimo parapijos salė
je. “Kario” žurnale jis rašo 
serijinį straipsnį “Lietu
vos karių mirtis sovietų Ar
mijos gretų replėse”.


