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PABALTIECIŲ PASITARIMAS RYGOJE 
KONSTITUCIJOS PATAISŲ KLAUSIMU

Savaitės 
įvykiai

Sovietinės Lietuvos Aukšę. ta
ryba, atsižvelgdama Sov. S-gos 
primygtinius reikalavimus ne
reikalauti veto taisės prieš Sov. 
S-gos įstatymus ir patarimą kant
riai siekti suverenumo teisių, 
pritarė rinkimų įstatymų pakei
timui, bet reikalavo atidėti nu
matytų konstitucijos pakeitimų 
svarstymą, nes pagal juos visa 
galia būtų vėl sukoncentruota 
Maskvoj.

Pagal NYT Vilniaus ir Kauno 
gatvių susisiekimas buvo 10 min. 
užblokuotas demonstruojančių 
gyventojų prieš Aukšč. tarybos 
nutarimą nepasekti Estijos pa
vyzdžiu ir nereikalauti veto 
teisės prieš Maskvos primestus 
respublikom įstatymus. Gyven
tojai tokį elgesį pavadino išdavi
mu.

Sovietinės Latvijos Aukšč. ta
ryba taip pat išvengė konfronta
cijos su Maskva ir sąlyginai pa
tvirtino numatytus konstitucijos 
pakeitimus, jei Sov. S-ga patvir
tins Latvijos reikalavimus užtik
rinti individualių respublikų tei
ses.

Sov. s-gos komisija numaty
tiem konstitucijos pakeitimų 
projektam peržiūrėti atsižvelgė 
į Baltijos respublikų protestus ir 
pakeitė du nuostatus, suvar
žančius respublikų autonomiją. 
Pagal Pravdą, pakeitimai apribo
ja Sov. S-gos galią priimti naujus 
įstatymus, aptariančius Sov. S- 
gos sudėtį, ir atmesti atskirų res
publikų priimtus įstatymus. Bal
tijos respublikom šie pakeitimai 
yra nepakankami.

Pakistane vykusiuose parla
mento rinkimuose Benhazir 
Bhutto vadovaujame Liaudies 
partija išrinko 95 atstovus, o 
buv. prezidento Zuia ul-Haq va
dovaujamas Islamo demokrati
nis susivienijimas — 54. Parla
mentas turi 215 atstovų, todėl 
nei viena partija nesudaro dau
gumos, ir vyriausybė turės būti 
koalicinė.

JAV valiutą reguliuojančios 
įstaigos — Federal Reserve pir
mininkas Alan Greenspan 
įspėjo, kad, kongresui ir išrink
tam preazidentui Bush greitai 
nesiimant priemonių biudžeto 
deficitui sumažinti, JAV ūkis at
sidurs sunkioj būklėj, nes turės 
būti leista kilti procentam už pa
skolas ir augti infliacijai.

Izraelis nutarė išvystyti pro
pagandą, įtaigaujant užsienio 
valstybes paremti Izraelio politi
ką PLO atžvilgiu, bet jau dau
giau kaip 40 valstybių, jų tarpe 
Sov. S-ga, Kinija ir Egiptas, Pa
lestinos valstybę yra pripažinu- 
sios.

Afganistano užs. reik, mini- 
sterio pavaduotojas Abdul Ghaf- 
fer Lakanwal, atvykęs į J.T. 
posėdžius, pasiprašė JAV poli
tinės globos.
Amerikos R. katalikų vyskupų 
konferencija pripažino, kad so
vietų bloko valstybėse religija 
yra pastoviai persekiojama, ir 
paragino prezidentą Reagan, ta
riantis su Sov. S-ga, nuolat reika
lauti tokią padėtį pagerinti.

Jugoslaviją sukrėtė milžiniš
kos gyventojų demonstracijos: 
Belgrade šimtai tūkstančių ser
bų demonstravo prieš Kosovo 
provincijoj albanų vykdomą ser
bų diskriminaciją, o Kosovo pro
vincijos gyventojai demonstravo 
prieš dviejų provincijos vadų 
pašalinimą iš vietų.

“T NERIMI KELIA SLAPTOS VIENUOLĖS, K. SEMINARIJA
iS I Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 75 okupuotoje 
Lietuvoje pasirodė 1987 lapk
ričio 1.

Numerio turinys: Kas tai — 
eilinis “smegenų praplovimas” 
ar persitvarkymas?, Dėkojame, 
Švenčių atgarsiai, Kreipimasis į 
visus pasaulio geros valios žmo
nes, Pareiškimai ir protestai, 
Kratos ir tardymai, Mūsų kali
niai, Žinios iš vyskupijų, Iš 
“Kronikos” archyvo, Sovie
tinėse respublikose.

Numeris turi 48 mašinėle 
rašytus puslapius. Šis numeris 
perrašytas tik dalimis, nes daug 
vietų liko sunkiai išskaitomos. 
Šiuo ir pradedama supažindinti 
su Kronikos Nr. 75. (Darb. 
red.).

KAS TAI — EILINIS 
“SMEGENŲ PERPLOVIMAS' 

AR PERSITVARKYMAS?

Pakvietė j 
aukščiausię tarybą

1987 rugsėjo 17 d., 11 vai. į 
Aukščiausią Tarybą susitikimui 
su respublikos vadovais buvo 
pakviesti Lietuvos vyskupai bei 
dekanai.

Pirmas tokio lygio susitikimas 
pokarinėje istorijoje visiem kėlė 
itin prieštaringas mintis: kas tai 
— dar rafinuotesnė klasta ar toks 
madingas mūsuose sovietinis 
persitvarkymas? Spręskite pa
tys...

Susitikime dalyvavo keturi 
Lietuvos vyskupai ir nemaža da
lis dekanų. Pakvietimo negavo 
vyskupas tremtinys Julijonas 
Steponavičius ir vyskupas Ro
mualdas Krikščiūnas. Vyskupas 
Vincentas Sladkevičius, su
krėstas valdžios pareigūnų iš
puolių rugsėjo 13 Šiluvoje, sir
go, todėl į susitikimą neatvyko. 
Vilniaus arkivyskupijos valdyto
jas kun. A. Gutauskas, valdžios 
skatinimu, tuo metu lankėsi 
Lenkijoje.

Valdžios pareigūnų 
pranešimai

Susitikimą savo pranešimu 
pradėjo LTSR AT Prezidiumo 
pirmininkas R. Songaila. Gerą 
pusvalandį aiškino Bažnyčios at
stovams apie “respublikos eko
nomikos ir kultūros pasiekimus 
spalio soc. revoliucijos 70-ųjų 
metinių išvakarėse, apie šalyje 
ir respublikoje vykstančius per
sitvarkymo procesus, apie naujų 
socialinių klausimų sprendimo 
kelius ir jų perspektyvas”. Pra
nešimas buvo nuobodus, laikraš
tinės propagandos stiliaus.

Bažnyčios ir valstybės santy
kių klausimus bandė aptarti LKP 
CK cekretorius L. Šepetys.

Jo žodžiais, vykstant šalyje 
persitvarkymui, atsirado gali
mybė labiau įgyvendinti sąžinės 
laisvės principą, ir čia pat pasi
taisė, jog valstybė nustatytas ri
bas iki kiek šią laisvę toleruos, 
svarbiausia, kad toji laisvė ne
prieštarautų valstybės nuosta
tams.

Reiškia, slaptų valstybės iš
leistų nuostatų, kurie nepalygi
namai svarbesni už konstitucijos 
garantijas, šalyje vykstantieji 
persitvarkymai neliečia.

Savo kalboje L. Šepetys pa
gyrė tuos dvasininkus, kurie 
"yra lojalumo socialistinės vals
tybės atžvilgiu pozicijose ir 
užsiima jients derančia tikinčių
jų poreikių tenkinimo veikla .

Pasidžiaugė, kad gan normaliai 
praėjęs šv. Kazimiero jubiliejaus 
minėjimas.

liedievybės demoralizuojančią 
įtaką Lietuvos liaudžiai.

Panašų nusikaltimą 1986 m. 
padarė ir kun. R. Puzonas Šilu
vos atlaiduose; lektorių itin pikt- 

______ _____ ____ _ j tino kasmetinės atgailos procesi- 
nepžeidžiant įstatymų, vyksta ; )os heliais apie Šiluvos baziliką, 
krikščionybės įvedimo Lietuvo- < P tikintieji pakeitė bedievių už- 
je 600 m. jubiliejiniai renginiai, draustas maldingas keliones iš 
— kalbėjo L. Šepetys._________ " Tytuvėnų į Šiluvą. Tai, anot L.

Geriausiai, valdžios nuomo- Šepečio, tautos orumo žemini- 
ne, jie praėjo Kauno katedroje ma-s- 
ir Viniuje. Kitose katedrose — 
patenkinamai: buvę nepagei
dautinų niuansų — daug jauni
mo, montažai, peržvelgiantys 
krikščioniškos Lietuvos šešių 
amžių istoriją, giedota “Lietuva 
brangi” ir pan.

Savo panegiriką baigė žo
džiais: “užsienio agentūros, tik
riausiai, pasipiktins, kad giriu lo
jalius dvasininkus”.

Giria lojalius kunigus 

ir dabar dalyje bažnyčių,

L. Šepetys apgailestavo, kad 
Vaitkano radijas nepalaiko loja
lių kunigų ir aštriai pasisako 
prieš valdžios pareigūnus.

Nusikaltę kunigai

Pranešimas įgavo įprastą ir ge
rai žinomą bedievių lektorių sti
lių, kai buvo pradėti vardinti ku
nigų ir tikinčiųjų padaryti “nusi
kaltimai”: blogai, kad 1986 m. 
per atlaidus Žemaičių Kalvarijo
je -kun..J. Kauneckas, kun. J- Pa— 
kalniškis ir kun. A. Pakamanis 
savo pamoksluose kalbėjo apie (nukelta j. 2 psl.)

Susitikime su aktorium Juozu Bolevičium — Joe Boley. Pirmoje eilėje sėdi Juozas 
Laučka, kalbėjęs apie aktorių, aktorius Juozas Bolevičius, Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis. Stovi rengėjos, dalis Liet. Kat. Moterų Kultūros draugijos narių. Iš k. 
Pranė Ąžuolienė, Henrika Gražiūnienė, Ona Barauskienė, Juzė Norvilienė, Birutė 
Lukoševičienė, Marija Lušienė. Susitikimas buvo lapkričio 13 Apreiškimo parapijos 
salėje. Nuotr. L. Tamošaičio

PIRMAS KRIKSCIONISKAS LAIKRAŠTIS 
PASIRODĖ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

(New Yorkas, 1988 lapkričio 
9. LIC) Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad praeit 4 
mėnesį pasirodė pirmas kri
kščioniškas laikraštis pokario 
Lietuvoje. Vardu Tikėjimo 
žodis, jį leidžia prie Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio įsistei
gusi Lietuvos Krikščionių Są
junga, susidedanti iš katalikų ir 
protestantų dvasiškių, bei kri
kščionių pasauliečių. Pirmame 
numeryje, datuotame spalio 22 
d. rašo:

“Jūsų rankose pirmasis kri
kščioniškas laikraštis pokario 
Lietuvoje. ‘Kristaus žaizdomis 
esate išgydyti’. Ši eilutė iš pirmo 
apaštalo Petro laiško aiškiai h‘u-

Nepatiko, kad bažnyčioje 
kalbėjo pasauliečiai

Netiko CK sekretoriui L. Še
pečiui ir tai, kad keliose Lietu
vos bažnyčiose kalbėjo pasau
liečiai, ir čia pat nurodė jų pavar
des su ateistams neišvengiamais 
“pagražinimais”.

1987 gegužės 2 Kuršėnų baž
nyčioje buvo leista kalbėti ban- 
ditei Jadvygai Bieliauskienei, o 
rugsėjo 13 Šiluvos bazilikoje 
kun. A. Gražulio vairuotojui 
užkietėjusiam antitarybininkui 
Petrui Gražuliui.

L. Šepetys patarė padaryti 
rimtas išvadas dekanams Stanis
lovui Ilinčiui ir Vaclovui Graus- 
liui.

Baigti su parašais
Anot L. Šepečio, tikintie

siems reiktų baigti ir su parašų, respublikų aukščiausias ta- 
oei pareiškimų valstybinėms rybas

Paskelbti įstatymų projektai

dija apie mūsų tautos galimybes 
Viešpatyje. Aštuoni tūkstančiai 
palaiminimų esančių Biblijoje 
yra skirti mum, kiekvienam 
asmeniškai, kaip ir bet kurios 
tautos žmogui, kuris tiki iš
gelbėjimo Evangelija. Laik
raščio tikslas: nepaisant denomi
nacijų skirtumų skelbti gerąją 
naujieną apie gyvąjį Dievą. Dau
guma lietuvių pavargo nuo atei
zmo absurdo. Mes galime paliu
dyti, kad įmanomi tik du sąmo
ningo krikščioniško gyvenimo 
variantai: pirmasis sėkmingas 
gyvenimas; antrasis, labai 
sėkmingas gyvenimas. Tik du. 
‘Atsiverskite? ir tikėkite Evange
lija’(Mk 1,15).” •

(New Yorkas, 1988 lapkričio 
10, LIC) Praeitą mėnesį pasiūly
tas Sovietų Sąjungos konstituci
jos pataisų projektas yra sukėlęs 
nemažai kontroversijos Lietuvo
je, Latvijoje ir ypač Estijoje.

Lapkričio 8 Rygoje susirinko 
pabaltiečiai aptarti bendrų prie
monių, kurių imtis, kaip patai
sos, kurios įtvirtina tam tikrą 
rinkiminę nelygybę ir apriboja 
arba gal net visiškai panaikina 
respublikų teisę išstoti iš Sovietų 
Sąjungos, nebūtų priimtos, anot 
teisininko Kazimiero Motiekos, 
Sąjūdžio tarybos nario, su ku
riuo susisiekė Lietuvių Informa
cijos Centras, Konstitucijos pa
taisų ir papildymų projektai yra 
mums visiškai nepriimtini... 
daug blogesni negu iki šiol buvu
sioj Brežnevo konstitucijoj... 
Todėl jie net ir nesvarstytini...”

Pahaltiečių pasitarime Ra
šytojų namuose Rygoje dalyvavo 
šeši atstovai iš Estijos liaudies 
fronto, apie penkiolika atstovų 
iš Latvijos liaudies fronto ir dvy
lika iš Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdžio, jų tarpe: muzikologas 
Vytautas Landsbergis, filosofas 
Arvydas Juozaitis, ekonomistas 
Alvydas Medelinskas, filosofas 
Romualdas Ozolas, ekonomistas 
akademikas Antanas Buračas, 
rašytojas-vertėjas Virgilijus Če
paitis, ekologas-fizikas Zigmas 
Vaišvila, filosofas Bronius Kuz
mickas, teisininkas Juozas Bulo
vas, kompozitorius Julius Juze
liūnas, teisininkas Kazimieras 
Motieka. Pasitarimo dalyviai 
patvirtino kelis dokumentus, ku
rių du tekstus pateikiame.

Kreipimasis j TSRS aukš
čiausioj] Tarybą ir sąjunginių

Leidinio redaktorius — Eval
das Morkūnas, redakcinę kolegi
ją sudaro poetas Sigitas Geda, 
redakatoriaus pavaduotojas Ga
brielius Lukošius, Evangelikų 
pastorius J.Melikas, kun. 
R. Morą, referentas kun. dr. Juo
zas Pranka, kun. V. Rudzinskas, 
A. Tikušienė.

Tikėjimo Žodis yra panašaus 
formato kaip Sąjūdžio žinios, ke
turių puslapių biuletenis, 
leidžiamas kompiuterio šriftu, 
grynai religinio turinio.

Laikraštis1 platinamas nemo
kamai, leidžtatnas tikinčiųjų 
auka. Redakcijos adresas; Vil
nius, Eidukevičiaus 35-76. 
Morkūnas Evaldas. 

dėl TSRS Konstitucijos (pagrin
dinio įstatymo) pakeitimų ir pa
pildymų, bei dėl TSRS liaudies 
deputatų tarybos rinkimų, pa
rengti nedalyvaujant sąjunginių 
respublikų aukščiausioms tary
boms, akivaizdžiai prieštarauja 
TSKP 19-tos sąjunginės partinės 
konferencijos rezoliucijoms.

Užuot plėtojus liaudies savi
valdą, numatoma dar labiau ati
tolinti valstybinę valdžią nuo 
liaudies stiprinti valstybės apa
rato absoliučią galybę. Užuot de
centralizavus valdžią, dar labiau 
stiprinama centralizacija. Užuot 
demokratizavus rinkimų siste
mą, atsisakoma visuotinai pri
pažintų rinkimų teisės principų, 
visuotinių, lygiateisių ir tiesiogi
nių rinkimų. Užuot išplėtus są
junginių respublikų teises, nu
matoma sukurti unitarinę val
stybę ir visiškai atimti iš respu
blikų valstybinio suvereniteto 
garantijas.

Atsižvelgdami į nurodytus 
motyvus ir tai, kad stokojama 
viešumo, kad faktiškai nėra visa
liaudinio minėtų projektų svars
tymo išvadų, taip pat dėl to, kad 
šių įstatymų priėmimas gali 
turėti nenumatomų padarinių 
sąjunginėse respublikose, gali 
pakirsti TSRS prestižą ir yra 
pražūtingas persitvarkymo pro
cesui, raginame: pripažinti, kad 
minėti įstatymų projektai negali 
būti TSRS Konstitucijos pakeiti
mų pagrindu ir turi būti visiškai 
atmesti; naują TSRS konstitu
cinę sąrangą turi parengti Kon
stitucinė komisija, sudaryta pari
teto pagrindu iš visų sąjunginių 
respublikų atstovų, peržiūrėjus 
ir priėmus sąjunginių respublikų 
konstitucijas.

Kreipimasis priimtas Estijos 
liaudies fronto, Latvijos liaudies 
fronto ir Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio atstovų koordinacinia
me pasitarime.

Pasirašo Estijos liaudies fron
to Valdyba, Latvijos liaudies 
fronto Valdyba ir Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio Seimo Tary
ba.

-o-
(LIC pastaba: Žemiau pasi

rašytame bendrame pahaltiečių 
komunikate nurodoma, kad pa
sidalinta patirtimi ir susitarta 
toliau darbuotis dėl ekonominio 
savarankiškumo ir politinės de
mokratizacijos) .

Sąjunginių respublikų eko
nominio savarankiškumo pa
grindinės teisinės garantijos

Vadovaudamiesi TSKP 19-tos 
partinės konferencijos rezoliuci
jomis ir atsižvelgdami į tai, kad 
TSRS Ministrų Tarybai pateikti 
Pabaltijo sąjunginių respublikų 
Ministrų tarybų nutarimai dėl 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos eko
nominio savarankiškumo sąlygų 
ir garantijų ilgai nenagrinėjami 
ir nieko nenutariama šiuo klausi
mu, o siūlyti TSRS Konstitucijos 
papildymai ir pakeitimai nenu
mato sąjunginių respublikų ūki
nio savarankiškumo, Latvijos, 
Estijos liaudies frontai ir Lietu
vos Sąjūdis mano, kad reikia pa
daryti atitinkamas pataisas są
junginių respublikų konstituci
jose, taip pat laikyti šias pataisas 
TSRS valstybės santvarkos 
plėtojimo pagrindu:

(1) TSRS įstatymai įsigali at
skirose sąjunginėse respublikose 
kai juos patvirtina tų respublikų 
aukščiausiosios tarybos.

(2) TSRS valstybinės santvar
kos ir sąjunginių respublikų savi
tarpio ryšių bei santykių su Tary
bų Sąjungos organais pagrindas 
yra sąjunginių respublikų pasi
rašoma sąjungos sutartis.

(3) Sąjunginės respublikos turi 
teisę pasirašyti tarptautines su
tartis su kitomis valstybėmis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

(nukelta į 2 psl.)



LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ SKIRIA 
PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba 1988 metų Lie
tuvių Bendruomenės literatūros 
premiją skiria už 1986, 1987 ar 
1988 metais išleistą lituanistinės 
tematikos humanitarinio turinio 
mokslo veikalą arba eseistinių 
straipsnių rinkinį.

1. Premijos gali siekti ir ne
spausdinti veikalai, rankraščiai, 
nesvarbu kada parašyti.

2. Premijai bus priimami ne 
tik lietuvių, bet ir anglų kalba 
parašyti veikalai.

3. Paskutinė data veikalams 
įteikti — 1988 m. gruodžio mėn. 
31 diena.

4. Pageidautina, kad rank
raštiniai veikalai būtų parašyti 
mašinėle. Bus priimami ir leng
vai išskaitomi ranka parašyti vei
kalai.

5. Kiekvieno rankraščio pa
kanka atsiųsti po vieną nuorašą, 
bet kiekvieno spausdinto veikalo 
siunčiama po penkias knygas. 
Jas, jei norės, pasiliks vertinimo 
komisijos nariai. Visi rankraščiai 
bus grąžinami jų autoriams.

6. Apie gautas siuntas bus 
pranešta siuntėjams. Už paštuo-

Kinija tik dabar paskelbė, kad 
per 1970 m. Yunnan provincijoj 
įvykusį žemės drebėjimą žuvo 
10,000 žmonių. Tuo metu nieko 
nebuvo paskelbta net apie patį 
žemės drebėjimą.

Angolos, Kubos ir Pietų Afri-i 
kos vyriausybės patvirtino pa
siektą susitarimą dėl Kubos ka
riuomenės iš Angolos atitrauki
mo ir dėl Namibijai nepriklauso
mybės suteikimo.

Pietų Korėjoj demonstruojan
tieji studentai pradėjo puldinėti 
JAV ambasadą ir JAV karių šei
mų gyvenamus namus, bet poli
cijai pavyko juos išsklaidyti.

Andrei D. Sacharovo ir buv. 
Notre Dame universiteto prezi
dento kun. Theodore Hesburgh 
vadovaujamai tarptautinei komi
sijai bus leista patikrinti Sov. S- 
gos, JAV ir Švedijos kalėjimus, 
o vėliau — Pietų Amerikos ir 
Afrikos.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pareiškė, kad Estijos 
iššūkis Maskvos autoritui yra 
persitvarkymo proceso dalis ir 
kad dėl Baltijos respublikose iš
kilusio nacionalizmo vyriausybėj 
vyksta debatai.

JAV neseniai viešai parodytų 
radaro nepagaunamų (Stealth) 
lėktuvų uždavinys karo metu 
būsiąs Sov. S-gos karinių ir civi
linių vadų apsaugos bunkerių 
puolimas.

Liet. Kat. Mokslo Akademijos suvažiavime kun. dr. Valdema
ras Cukuras ir kun. Alfonsas Svarinskas prie Akademijos su
važiavimo plakato.

se užkliuvusias ar dingusias siun
tas Kultūros taryba neatsako. Jų 
ieškojimu rūpinasi patys 
siuntėjai.

7. Prie kiekvieno veikalo 
pridedamas lydraštis su auto-

TYLI NAKTIS...

Kalėdinio laikotarpio metu, 
maždaug nuo Padėkos dienos iki 
Kalėdų, gatvėse, krautuvėse ir 
bažnyčiose skambės kalėdinės 
giesmės. Jų tarpe girdėsime vi
same krikščioniškame pasaulyje 
plačiausiai paplitusią, nepapras
tai subtilią, jautrią ir ramybe 
dvelkiančia giesmę Tyli naktis 
(vokiškai — Stille Nacht. angliš
kai — Silent Night).

Ši giesmė yra nebejauna. Šiais 
metais jai sueina 170 metų. Tyli 
naktis giesmę (gaidas) sukūrė 
1818 metais gruodžio mėn. 24 
dieną austrų komp. Franz Gru- 
ber, tuo laiku gyvenęs Austrijo
je, Obendorf miestelyje. Ten jis 
vargoninkavo St. Nicholas baž
nyčioje. Jis buvo gimęs 1787 m. 
lapkričio mėn. 23 ar 25 dieną 
(tikroji gimimo diena nėra žino
ma).

Tuo pačiu metu kaip ir F. 
Gruber, St. Nicholas bažnyčioje

Jordano karalius Hussein pa
reiškė, kad PLO yra išpildžiusi 
JAV sąlygas, įgalinančias ją daly
vauti taikos konferencijoj, ir ap
kaltino JAV ir Izraelį taikos dery
bas blokuojant.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės parieškė, kad PLO pa
reiškimas dėl Palestinos valsty
bės įsteigimo turi pozityvių 
žingsnių siekiant taikos tarp ara
bų ir Izraelio.

Buv. Pietų Korėjos preziden
tas Chun Doo Hwan viešai tau
tos atsiprašė už jo įvykdytus 
gėdingus nusikaltimus ir pa
reiškė esąs pasiruošęs priimti už 
tai bausmę.

Sovietinėj Azerbaidžano re
spublikoj vėl prasidėjo gyvento
jų išpuoliai prieš armėnus. Esą 
Bakų mieste kariumenė turinti 
saugoti armėnų gyvenamus na
mus.

Izvestija paskelbė, kad Sov. 
S-goj pasilikęs ir 1937 m. Stalino 
sušaudytas Trockio sūnus Sergei 
L. Sedov Aukšč. teismo buvo re- 
habilituotas.

Sov. S-gos mokytojų laikraštis 
Učitelskaja Gazeta paskelbė 
Maskvos psichiatro Michail I. 
Bujanov straipsnį, atsklei
džiantį, kad sovietų psichiatrai 
patarė 1970 m. įstatymus saugo- 
jantiem organam visus prieš vy
riausybę besipriešinančius 
asmenis laikyti beprožiais. 

riaus pavarde, adresu ir telefono 
numeriu. Premijos siekti gali 
viso pasaulio lietuvių išeivijos 
kūrėjai.

8. Vertinimo komisija bus 
paskelbta vėliau.

Kūrinius siųsti adresu:
Dalia Kučėnas, 6621 Troy, 
Chicago, III. 60629.
(Tel. 312 434-0706).

vikaro pareigas ėjo kun. Joseph 
Mohr. Jis, dieną prieš Kalėdas, 
atėjęs pas F. Gruber ir atsinešęs 
savo parašytas eiles Stille Nacht, 
paprašė, kad jis joms parašytų 
gaidas dviem solo balsams, cho
rui ir gitarai.

Per maždaug porą valandų, 
kun. Joseph Mohr pageidavimą, 
Franz Gruber ir išpildė. Gaidos 
buvo parašytos. Jie abu, tos 
pačios dienos naktį, per Berne
lių mišias, giesmę Stille Nacht ir 
pagiedojo kun. Joseph Mohr pri
tariant gitara.

Dabar kyla klausimas kodėl 
buvo pritarta gitara o ne vargo
nais? — Tuo metu vargonai buvo 
sugedę. Sakoma, kad vargonų 
dumplėse pelės pragraužė sky

PABALT1EČIŲ PASITARIMAS RYGOJE 
KONSTITUCIJOS PATAISŲ KLAUSIMU

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”! W)CN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

(atkelta iš 1 psl.)

jeigu tos sutartys neprieštarauja 
sąjungos sutarčiai.

(4) Tarybų Sąjungos aukščiau
siasis atstovaujamasis organas 
sudaromas iš lygaus visų sąjungi
nių respublikų atstovų skaičiaus 
visuotinių, lygiateisių tiesiogi
nių rinkimų būdu.

(5) Sąjungos sutartyje nusako- 
malcokiais klausimais Tarybų Sįą- 
jungėfraukščiausiasis atstovauja
masis organas, tik visų sąjungi
nių respublikų delegacijoms pri
tarus, gali priimti sprendimus;.

(6) Sąjunginių respublikų Mi
nistrų tarybos nėra pavaldžios 
Tarybų Sąjungos aukščiausiajam 
vykdomajam tvarkomajam orga
nui, palaiko ryšius sąjungos su
tarties pagrindu.

(7) Sąjunginių respublikų gin
čai su Tarybų Sąjungos organais, 
taip pat ginčai tarp atskirų respu

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

įstaigoms vajumi, mat tai erzina 
tarybinę valdžią, o pareigūnai 
yra žmonės, kurie nori ramaus 
ir normalaus gyvenimo.

Nerimą kelia slaptos vienuo
lės ir kunigų seminarija
Nerimą kelia ir vadinamosios 

vienuoliaujančios moterys. Val
džia nieko neturėtų prieš jei jos 
tik melstųsi, o dabar jos kišasi į 
bažnytinį gyvenimą, dar kam 
blogiau — kai kurios, kaip pav., 
paminėjo Nijolę Sadūnaitę, pra
deda užsiiminėti net politika, 
kalbėjo L. Šepetys.

Ne geresni reikalai Kauno Ku
nigų Seminarijoje, mat, ją 
valdžios duomenimis, kasmet 
baigia nuo dviejų iki keturių 
naujų “politikierių”. Reikėtų pa
reikalauti griežtesnės atsako
mybės iš klelx)nų, kurie tokiems 
antitarybiškumu pasižymėju
siems kandidatams duoda reko
mendacijas. Kas jas parašė kun. 
Antanui Gražuliui, kun. Vytau
tui Prajarai, kun. Edmundui At
kočiūnui? — nerimo L. Šepetys.

Vengti konfrontacijos
Ko valdžia pageidautų iš Kata

likų Bažnyčios? Pirmiausia, — 
kreipėsi į susirinkusius L. Šepe
tys, — vengti konfrontacijos 
Banžyčios ir valstybės santy
kiuose, labiau remti Taikos fon
dą.

les. Dumplėse oras nesilaikė, o 
be oro vargonai negros.

Tyli naktis pradėjo plisti po to 
kai atvykęs pataisyti meistras 
Kari Mauracher nusirašė gaidas 
ir išsivežėįTyrolį. Ten ją išgirdo 
dainuojanti ketveriukė (trys se
serys ir brolis), kurie koncertuo
davo važinėdami po austrų ir vo
kiečių verslo, parodas. Giesmė 
sparčiai plito ir populiarėjo Aus
trijoje, Vokietijoje ir sklido po 
kitas šalis.

Tyli naktis giesmę ir šio 
kalėdinio laikotarpio metu, įvai
riomis kalbomis, girdės, džiaug
sis ir žavėsis milijonai žmonių, 
belaukdami KŪDIKĖLIO JĖ
ZAUS ATĖJIMO - ŠVENTŲ 
KALĖDŲ

p. palys

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, Best, 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarai* 
tik išimtinais atvejai* 516 757-2671. New Yorko ofl*a» Lito patalpo**: 
86 - 01 114th St, Rlchmond HIH, N.Y. 11418. Tel. 718 441 • 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fo'rest 
P’way St), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

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

Stiprus balsas už 
Lietuvos laisvę

The Vashington Times 
rugpjūčio 23 išspausdino Arnol
do Beichmanno straipsnį apie 
Stalino-Hitlerio paktą, stipriai 
pasisakydamas prieš Maskvos 
kolonializmų ir už Lietuvos, Lat
vijos, Estijos nepriklausomybę. 
Amer. Liet. Taryba jam pasiuntė 
padėkos raštą.

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

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

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

blikų abipusiu susitarimu gali 
būti nagrinėjami:

a. trečiųjų teisme,
b. TSRS Konstituciniame teis

me,
c. tarptautiniame teisme.
(8) visi teisėsaugos organai, t. 

y. prokuratūra, teismai, tardy
mo organai, vidaus reikalų ir 
valstybės saugumo organai, for
muojami sąjunginėse respubli
kose ir tik jom s yra pavaldūs.

— (9) Politiniams, ekonomi
niams, kultūriniams ryšiams pa
laikyti sąjunginės respublikos 
turi savo atstovybes kitose sąjun
ginėse respublikose, TSRS sos
tinėje, taippat kitose valstybėse.

(10) Liaudies frontai ir kitos 
naujos visuomeninės politinės 
organizacijos politiniame gyve
nime turi lygias teises su egzis
tuojančiomis politinėmis ir vi
suomeninėmis organizacijomis.

(LIC)

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini* 
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt., 234 SunlH 
Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

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

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

Užsakau “Lithuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1 dol.

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

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

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

Nurodė, kad liūdniausia pa
dėtis šiuo klausimu yra Kaišiado
rių ir Telšių vyskupijose, geriau
sia — Vilniaus arkivyskupijoje, 
bet ir ją lenkia Vilniaus pravosla
vai. Reikėtų didesnių įnašų į 
Kultūros ir naujai įsteigtą Vaikų 
fondus.

Savo kalboje L. Šepetys pa
žadėjo, kad Religinių susivieniji
mų nuostatai ateityje gal bus pa
keisti demokratiškesniais; bus 
grąžinta Klaipėdos Taikos Kara
lienės bažnyčia, leista rekon
struoti kai kurias kitas bažnyčias; 
ligoninėse kunigams leidžiama 
aptarnauti sunkiai sergančius li
gonius, o paskutiniu metu kuni
gai nebaudžiami ir už vaikų pa
tarnavimų Mišiose, jų dalyvavi
mą procesijose.

Ką duoda valstybė?

Taigi, pasikeitimų ir laisvių 
“l)egalės"! Kaip visada ir visur 
L. Šepetys nepamiršo išvardinti 
to viso gero, kurį valstybė duoda 
Bažnyčiai, pradedant leidimu iš
spausdinti limituotą kiekį mal
daknygių, baigiant vyskupijoms 
duotomis paskyromis automobi
liams.

Pagaliau klausimų forma, ku
rią vėliau laikraščiai pavadino 
“atviru pasikeitimu nuo
monėmis", buvo leista kalbėti 
vyskupams bei dekanams.

(Bus daugiau)
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE
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VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS
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Laukiama visų skubi pagalba
AT S I S A U K I M A S
Paskutinių dienų įvykiai oku

puotoje Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje vėl parodė, kad Maskva 
visai nenori skaitytis su pabal
tiečių pageidavimais ir laisvės 
siekimais.

M. Gorbačiovo paskelbtoji 
persitvarkymo, atvirumo ir de
mokratijos politika yra grubiai 
kontroliuojama.

Sovietinės Estijos Tarybos nu
tarimas rezervuoti sau teisę 
spręsti apie priėmimą ar vykdy
mą Sovietų Sąjungos įstatymų — 
Maskvos buvo paskelbta kaip ne- 
konstitucinis ir nepriimtinas.

S. m. lapkričio 18 - 19 dieno
mis, Sovietų Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos sesijai, po ilgų ir 
rimtų diskusijų, nebuvo leista 
balsuoti paremiant Estijos Tary
bos nutarimus ir iškeliant Lietu
vos įstatymų nepriklausomumą 
nuo Sovietų Sąjungos įstatymų.

Tarybos sesijoj priimtas nuta
rimas, kad lietuvių kalba yra res
publikinė, bet buvo papildyta 
nuostatu, kad reikia mokyti ir 
rusų kalbą, nes tai yra Sovietų 
Sąjungos tarybinė kalba ir svarbi 
tarpusavio tautų bendradarbia
vimui.

Estijos nepriklausomybės 
partijos, '“Latvijos- ^nepriklauso- " 
Inybės judėjimo ir Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovų pasitari
mas lapkričio 19 - 20 dienomis 
Rygoje priėmė eilę nutarimų ir 
pareikalavo M. Gorbačiovo, kad 
būtų nustatyta data, kada Sovie
tų kariniai daliniai bus išvesti iš 
Pabaltijo valstybių, nes Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupacija 
1940-ais metais yra net tarybinių 
istorikų jau pripažinta kaip tikras 
faktas ir Hitlerio - Stalino susita
rimai ir slapti protokolai buvo 
paskelbti net Lietuvos, Latvijos 
Jr Estijos tarybinėje spaudoje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mą Komitetas apeliuoja į visus 

pasaulio lietuvius tuoj pat rea
guoti į mūsų tautos tebesitęsian
čią priespaudą ir tautų teisių 
laužymą, kreipiantis laiškais į 
savo valstybių prezidentus, kad 
paveiktų M. Gorbačiovą vykdyti 
Sovietų kariuomenės dalinių ati
traukimą iš pavergtų Pabaltijo 
kraštų.

Mes kreipiamės į Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir JAV Lietuvių 
Bendruomenę prašydami suor
ganizuoti laiškų rašymo akciją 
prezidentui Reaganui prieš jo 
pasimatymą š. m. gruodžio 7 d. 
su M. Gorbačiovu New Yorke, 
paremiant okupuotos Lietuvos 
gyventojų teisėtus laisvės sieki
mus.

Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo

Komitetas
VVashington, D.C.

SKUBI AKCIJA LETUVAI

Ryšium su Gorbačiovo atvyki
mu į Jungtines Tautas, mums yra 
būtina neatidėliojant skambinti 
telefonu, siųsti laiškus ir telegra
mas JAV senatoriams, kongres- 
manams ir prezidentui dėl Lie
tuvos laisvės, atgavimo. Laiko 
liko mažai — skambinimus ir 
laiškų bei telegramų siuntiniu 
reikia atlikti iki gruodžio 6 d. 
(valdžios įstaigos yra uždarytos 
vakarais ir šeštadieniais bei sek
madieniais). Pridedame telegra
mų ir skambinimų pavyzdžius.

Skambinino pavyzdys
Skambinant savo senatoriui ir 

kongresmanui, kai atsilieps sek
retorė, sakykite:

“May I please speak to the Se- 
nator’s (Congressman’s) aide on 
Soviet affairs?”

Atsiliepus tam asmeniui, sa
kykite. (nukelta į 4 psl.)

Peržengėme į nepaprastai 
įdomjų laikotarpį savo tautos 
istorijoje. Susidomėję stebi
me įvykius Lietuvoje ir spėlioja- 
me kur jie mus nuves — ir kaip 
mes, būdami išeivijos lietuviai, 
turėtume paremti laisvės pro
veržius Lietuvoje.

Sis laikotarpis teikia mums 
užduotį — surėmus petis į petį 
su Lietuvos lietuviais iškovoti 
mūsų tautai laisvę; paremti jų 
politines pastangas, sustiprinti 
jų dabartinę padėtį ir padėti 
jiems užverti tas duris į poka
rinę padėtį, iš kurios neseniai 
ištrukome ir atverti duris, kurios 
įleis mūsų tautą laisvų tautų ra
telio.

Tai yra didelė užduotis, bet 
turime ją išpildyti, nes kitaip 
mūsų tauta neatsistos.

Yra mūsų pareiga atkreipti pa
saulio dėmesį į mūsų kovojančią 
tautą. Yra mūsų pareiga užtik
rinti, kad Vakarinių laikraščių 
žurnalistų foto aparatai, magne- 
tafonai ir straipsniai sektų įvy
kius Lietuvoje, nes fai^suteiks 
apsaugą tiems demonstrato- 
riams, kurie drįsta šaukti “oku
pantai, lauk iš Lietuvos”, “lietu
viai, vienykimės”, “Lietuva lie
tuviams”, kaip teko mums maty
ti šį pavasarį, vasarą ir tebe
sitęsiant iki šiandien.

Kaip tą galime įvykdyti? Kaip 
galime užtikrinti, kad laisvės ki
birkštys suplasnos į liepsną, o ta 
liepsna į neišblėstančią ugnį?

Dirbdama ir atstovaudama Jus 
Washington,D. C., aš esu atra
dus, kad atsakymas tam klausi-

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 70 metų sukakties minėjime dainavo solistė Gina Čap- 
kauskienė iš Montrealio. Jai akomponavo William Smiddy. Nuotr. L. Tamošaičio
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mui — tai yra, kaip galima įvyk
dyti Lietuvos laisvinimą — yra 
paprastas, bet sudėtingas.

Mes turime būti aktyvūs 
Amerikos politikoje; mes turime 
būti politiniai pajėgūs ir įtakingi; 
mes turime būti vieningi, susi
pratę lietuviai bei Amerikos pi
liečiai, kurie įstengia sukurti 
užtenkamai spaudimo Amerikos 
valdžioje, kad Amerika visuomet 
remtų Pabaltijo kraštus — ir juos 
visuomet užstotų.

Padidinti Amerikos lietuvių 
politinę įtaką, ir tapti tikra atra
ma laisvės proveržiams Lietuvo
je, turime:
’ (1) UŽMEGSTI RYŠIUS SU 
SAVO ATSTOVAIS BEI SENA
TORIAIS. Jeigu Atstovai ir Se
natoriai nežino, kad jie turi pa- 
baltiečių savo vietovėje, tai jie 
nejaučia atsakomybės remti pa
baltiečių reikalus, kurie iškyla 
Atstovų Rūmuose ar Senate. O 
jeigu jie turi pabaltiečių savo 
vietovėje, bet tie pabaltiečiai 
tyli, tai jie nesusilauks params 
savo reikalams.

Atstovai reaguoja į savo bal
suotojų reikalavimus, o jeigu jų 
balsuotojai nereikalauja dėmesio 
savo reikalams, tai jie kreipia 
dėmesį ten, kur jo yra reikalau
jama.

Tad, susipažinkime su savo 
Atstovais bei Senatoriais-kvies- 
kime juosį savo vietinius rengi
nius, skatinkime juos remti mū
sų reikalus JAV Kongrese, ir vi
suomet padėkokime jiems už pa
ramą mūsų reikalams.

(2) SUSIPAŽINTI SU AME
RIKOS POLITINE SISTEMA 
BEI AMERIKOS POLITIKA 
PER ĮVAIRIUS LEIDINIUS. 
Siūlau du leidinius kurie yra 
man nepaprastai padėję mano 
darbuose. Pirmutinis yra New 
York Laic School Journal of In
ternational and Comparative 
Latv (vol. 6 nr. 2 winter 1985), 
kuriame advokatas William J. H. 
Hough, III išsamiai išnagrinėja 
Pabaltijo kraštų aneksiją ir kaip 
tas paveikė tarptautinius įstaty
mus liečiant tautų okupavimą.

Antrasis leidinys vadinasi, Le- 
gislative Directory, kuriame yra 
surašyti visi JAV Kongreso At
stovai bei Senatoriai, kuriems 
komitetams jie priklauso, kada 
jų kadencija baigiasi, kiek kartų 
jie buvo išrinkti atstovauti savo 
vietovę ir svarbiausia, yra išaiš
kinama kaip užmegsti ryšius bei 
rašyti laiškus savo Atstovui ar Se
natoriui.

Norintys įsigyti šiuos leidinius 
gali kreiptis į JBANC; mielai 
juos parūpinsime, kol jų turė
sime.

(3) SEKTI TAI, KĄ AMERI
KOS SPAUDA SKELBIA APIE 
LIETUVĄ. Dabar dažniau ir 
dažniau skaitome straipsnius, 
liečiančius Pabaltijo kraštus 
Amerikos spaudoje. Padėkoki
me žurnalistams už gerus 
straipsnius — tuo būdu paska
tindami juos rašyti daugiau to
kių straipsnių. Ir, atitaisykime 
netikslius — padėkodami Žurna
listui už jo darbą atitaisydami ne
tikslumus ir paskatindami toli
mesnį Pabaltijo kraštų aprašy
mą.

(4) PASINAUDOTI POLITI
NĖM ORGANIZACIJOM. Mes 
esame sukurtos tam, kad mes jus 
atstovautume; kad gintume tai, 
kas jums svarbu; kad iškeltume 
tai, kas jums rūpi. O galime tai 
efektingiausiai įvykdyti, kai pa
laikome nuolatinius ryšius su ju
mis— o jūs su mumis. Tad, sem
kitės žinių iš JBANC — kreip
kitės į mus su savo politiniais 
klausimais, savo rūpesčiais, savo 
pageidavimais.

Šiuo metu, norėčiau iškelti 
tai, kad JBANC seka kiekvieno 
atstovo bei Senatoriaus paramą 
pabaltiečių reikalams, ir veda 
“pažymių korteles”, kurios yra 
tam, kad jus žinotumėte ar jūsų 
Atstovai bei Senatoriai remia pa- 
baltiečeių reikalus ar ne. Norin
tys įsigyti savo Atstovų bei Sena- 
tortių pažymių korteles, prašo
me kreiptis į JBANC.

Taip pat, kuo dažniau perduo
kite mums žinias apie tai, kas 
vyksta jūsų vietovėse — Ką laik
raščiai rašo apie pabaltiečius, 
kaip jūsų Atstovai bei Senatoriai 
į jus reaguoja.

Ir dar norėčiau pabrėžti kad 
mes turime vieningai dirbti. 
Mūsų visų tikslas yra tas pats. 
Tad, reikalui esant, kai JBANC 
kreipiasi į jus prašydamas, kad 
skambintumėte, ar rašytumėte 
valdžios pareigūnams, stokime 
petis į petį ir atlikime tai, ką rei
kia atlikti.

(5) DŽIAUGTIS VIENAS 
KITO PASTANGOMIS BEI 
PASISEKIMAIS NES KIEK
VIENO ASMENIŠKAS PASI
SEKIMAS YRA MŪŠI VISŲ 
PASISEKIMAS.

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik 

negrįžta arkliu 

II APAŠTALAS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

asilas

PAULIUS 
KIPRE 22

Ilgainiui, 
imperijos laikotarpiu, teatras 
buvo paverstas žiaurių ir nešvan 
kių spektaklių arena.

Būdinga, graikų visuomenė 
labai gerbė teatro artistus. Tuo 
tarpu romėnai pradžioje tik ver
gams leido vaidinti teatre.

Krikščionys senovėje teatro 
nemėgo. Krikščionių antipatija 
teatro scenai sąlygojo ir laikyse
ną artistų atžvilgiu. Artistai buvo 
laikomi “benamiais”.

Lieka laiko užeiti 
pas Eustolj

Teatre užsibuvau. Pasijuntu 
vienui vienas. Ir rusų turistų 
grupė jau senokai dingo už tea
tro pusskritulio. Retkarčiais 
girdėsi kur tai gido šneka. Sunku 
suprasti kalbą, nes esu teatro 
dauboje. Tik “Eustolios” vardą 
pagaunu.

“Eustolios” — kipriečių taria
mas Estolios yra vardas žmo
gaus, kuriam priklausė vila su 

mozaika išpuošta asla. Mat “Eu
stolios” yra išrašytas spalvotais 
akmenėliais priemenės asloje. 
Nūdien įprasta vilos griuvėsius 
vadinti Estolijaus pirtimi su 
priestatais. Vila buvo atkasta 
prieš keturiasdešimt metų. Ar
cheologų manymu, pradžioje 
Estolijaus namas priklausė vie
nam savininkui, bet ilgainiui 
buvo išplėstas į Kuriono poilsio 
bei pramogų centrą. Pirtis yra 
keleto pastatų junginys. Savo vi
suma ji atspindi įprastinę 
romėnų maudyklių statybą.

Dėmesį rište pririša aslų mo
zaika. Raštavimas jau bizantiniš- 
kas, simboliai — žuvis, povas — 
perdėm krikščioniški, o Ktisis — 
Kūrimo mozaika, įvaizdintas 
moterimi su matuokle, burte 
užburia. Ar Estolijus buvo kri
kščionis? Atrodo, kad taip, nes 
žuvies ir povo simboliai įrašų 
fone liudija krikščionį namo šei
mininką. Todėl ir Ktisis—Mote
ris su matuokle mozaika sieja 
Kūrėją, kuriantį pasaulį Išminti

mi. Išmintis Šv. Rašte vaizduoja
ma moters įvaizdžiu (žr. Pat 8-9).

Kai įdomu, užmiršti laikę
Estolijaus namų lankymą nu

traukia įkyrus autobuso signalas. 
Iš karto į signalą nekreipiu 
dėmesio. Dingteli mintis: “Ne
jaugi manasis?!” Žvilgsnis į laik
rodį ir ant keliuko ■ laukiantį au
tobusą pasako visą tiesą. Skubu 
eiti į autobusą.

Turistą barti už vėlinimąsi 
neįprasta. Bet kiti kelionės ben
drai pasitinka besivėluojantį ran
kų plojimu. Su “atsiprašau” sku
bu sėsti į savo sėdynę.

Skubame atgaivai
Anglai valdė Kipro salą kone 

visą šimtmetį. Ir dabar anglai 
jaučiasi Kipre lyg namie. Gal net 
geriau negu namie! Tarp kelio
nės bendrų yra keliolika anglų, 
kurie laiko Kipro salą savo gim
tine — antrąja tėvyne. Jiems arti 
širdies ir Keo vyno bei alaus ga
myklos. Ne vienas jų didžiuojasi 
buvę kareiviais Kipre. Kareiviai 
vyną ir alų mėgsta!

Keo įmonė yra prie Limasolio, 
Grįžtame atgal. Keo vyno ir 
alaus gamykloje esame laukiami. 
Commandaria vyno rūsyje — į- 
monės pažiba. Ten mus pirmiau
sia nuveda. Šį vyną Idpriečiai lai
ko iškiliausiu salos gaminiu. Per
veda per visą gamyklą nuo vy
nuogių traiškymo iki vyno pilsty

mo. Vėsinimo įrangos įmonė ne
turi. Pasiekus pilstymo salę, ma
tai “nusilesusius” darbininkus 
nuo alkoholio garų. Mus apdova
nojo mažučiais vyno buteliukais

Pagaliau atsiduriame vyno ra
gavimo salėje. Ji vėsinama. Sta
lai išrikiuoti su patogiomis kė
dėmis. Vietoje butelių ant stalų 
padėti vyno ir alaus — Keo gami
nių sąrašai. Gali paprašyti tokio 
gėrimo, koks labiausiai patinka. 
Be to, apstu kepintų bulvių 
skiaučių, sausainių ir sūrio. Salės 
pašonėje vyno pardavimo konto
ra. Galima vyną užsakyti dėžė
mis. Bus pasiųsta namų adresu. 
Anglai, vyną ragaudami, nesėdi, 
bet apspinta kontorą ir užsisa
kinėja vyno siuntas. “Bloody 
good sherry...” Visur maišosi 

Nikosija. Kipro laisvės paminklas. Nuotr. Kun. A. Ruhšto

gidė ir šoferis. Matomai, jie gau
na iš išmonės arbatpinigių už tu
ristų atvežimą.

Grįžtant į Lamaką nakvynei, 
anglai bando dainuoti. Išeina 
kaip anam vilkui, šunies svečiui, 
po vestuvių stalu lietuviškoje pa
sakoje. Vietoje melodijos girdisi 
šūkavimas.

Pagaliau pasieksiu Pafos
Vakar keliauta rojaus turisti

nių autobusu, o šiandien keliau- 
jau vėl su Afrodite. Džiaugiuosi, 
kad vakar buvo pakeista progra
ma. Diena buvo ir taip kupina 
įspūdžių be lankymosi Pafos 
mieste.

Kipras yra turtingas turisti
nėmis paslaugomis. Afroditės 
kelionių biuras, tiesa, mažiau 

paslaugus. Iš viešbučio nepai
ma. Reikia pačiam nueiti į nuro
dytą vietą. Todėl vėl einu prie 
Four Lantems — Keturių žibin
tų viešbučio. Kipro saloje rytai 
esti gaivūs.

Nuo Lamakos iki Pafos yra 
apie 95 km. Gamtovaizdis už 
Kuriono pasikeičia. Kalvos aukš
tesnės, daugiau medžių pašlaitė
se, o slėniuose slypi daugiau kai
mų ir miestelių su baltai nu
dažytais raudonstogiais namais. 
Vieškelis kerta milžinišką anglų 
kariuomenės bazę — Episkopi. 
Abi vieškelio pusės aptvertos 
spygliuotų vielų tvora, o prie 
įėjimų raudonkepuriai kareiviai 
tikrina dokumentus. Vėl kerta
me kalvų keterą. Ūmai atsiveria 
platus ir žalias slėnis — anglų 
Happy Valley — Laimingojo slė
nio sporto aikštės. Slėnis—spor
to aikštės yra keleto kilometrų 
ilgio, — prasideda tarp dviejų 
kalvų keterų ir baigiasi geltono 
smėlio paplūdimiu pajūryje. 
Nuo vieškelio upelio nematau. 
Tačiau slėnis yra dosniai laisto
mas.

Afrodite gimė Kipro pajūryje
Pasak geologų, Kipro sala 

buvo iškelta vulkaniško prover
žio iš Tetys (Tethys) jūros dugno 
prieš milijonus metų.

i Hus daugiau)
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(6) AUKOTI. Politinė veikla 
reikalauja nepaprastai daug lai
ko, energijos ir pinigų. Jeigu ne- 
siryžtate skambinti valdžios pa
reigūnams, ar rašyti laiškus savo 
Senatoriams, čiupkite plunksną 
ir parašykite čekį — čekį galima 
greitai parašyti, o tai mums ne
paprastai padės įvykdyti mūsų 
darbą, kuris yra visų mūsų nau
dai.

Norėčiau nušviesti vieną iš 
didžiausių mūsų politinių pasi
sekimų, kuris yra gyvas pavyz
dys to, ką jums dabar išdėsčiau. 
Rugsėjo 28 d. įvyko demonstra
cijos Lietuvoje, per kurias sovie
tų milicija, apsišarvavus ir “ba
nanais” (policininkų lazdom) ap
siginklavus, užpuolė susirinku
sius. Rugsėjo 29 d., trylika pa- 
baltiečių organizacijų pasiuntė 
telegramą Prezidentui Reagan ir 
Sekretoriui Shultz, reikalauda
mi, kad JAV pasmerktų sovietų 
elgesį Vilniuje. Po to, JBANK 
asmeniškai susisiekė ir aplankė 
Valstybės departamento parei
gūnus reikalaudami, kad JAV pa
smerktų sovietų milicijos bru- 
tualumą taikoma prieš lietuvius 
Vilniuje. Paskui, JBANC susiti
ko su kongresinio Ad Hoc Komi
teto pirmininkų ofisais, prašyda
ma, kad Ad Hoc Komitetas pri
spaustų Valstybės departamen
tą, reikalaudama pasisakymo dėl 
rugsėjo 28 d. įvykių. Kreipėmės 
į jus, prašydami, kad paskatin-

tumėte savo Atstovus pasirašyti 
tą laišką, ir su Jūsų pagalba, ne
trukus buvo išsiųstas laiškas, ku
riame buvo pasirašę 69 Atstovai. 
To pat prašėme, ir susilaukėme 
iš Kongresinės Lietuvių Katali
kų Religinės Laisvės Grupės, 
kurios pirmininkai, John Miller 
(R-WA) ir Edvvard Feighan (D- 
OH) nedelsus pasiuntė laišką 
savo grupės vardu. O visų 
spaudžiamas, Valstybės Depar
tamentas, VOA korespondento 
užklaustas, perskaitė pareiškimą 
kuriame JAV smerkė sovietų el
gesį Vilniuje, ir reikalavo, kad 
tie, kurie buvo atsakingi už mili
cijos elgesį, būtų nubausti.

Tai didelis pasisekimas mums 
visiems.

Prieš man išvykstant iš Wa- 
shingtono, girdėjau, kad per 
Valstybės Departamento susiti
kimą, su nevalstybinėmis orga
nizacijomis, viena dalyvė pak
lausė Valstybės Departamento 
parei
gūno, kodėl JAV politika liečian
ti Sovietų Sąjunga visuomet riša
ma su žmogaus teisių klausimu. 
Atsakymas buvo paprastas — 
ryšys yra daromas todėl, kad JAV 
Kongresas, kuris yra spaudžia
mas JAV piliečių, to reikalauja.

Tas tik parodo kokią įtaką mes 
galime turėti per savo Atstovus 
bei Senatorius. Mes būdami tie, 
kurie juos išrinkom į JAV Kon
gresą, galime įtaigoti jų sprendi
mus, ir tuo būdu įtakoti Ameri
kos valdžios sprendimus ir veiks
mus.

Laukiama visų skubi pagalba
(atkelta iš 3 psl.)

“My name is (pasakykite var
dą ir pavardę). I live in your 
statė. I want the Senator (Con- 
gressman) to personally call pre- 
sident-elect Bush, president 
Reagan and the State Depart
ment. When meeting Gorba- 
chev in New York on December 
7, I vvant them to ask that:
1. Moscow abolish the Rib- 

bentropp - Molotow pact;
2. Release all political priso- 

ners in Lithuania, Latvia, 
and Estonia;

3. Grant freedom to Lithua
nia, Latvia, and Estonia”.
Telegramų pavyzdžiai 

(Westem Union tel. Nr.: 
1-800-325-6000).

Senator,
Please urge Reagan and Bush 

to ask that Gorbachev void the 
Ribbentropp - Molotov pact and 
grant freedom to the Baltic 
States.

Congressman,
Please call Bush and Reagan. 

I vvant them to reąuest that Gor
bachev free Lithuania, Latvia, 
and Estonia.

Siunčiant laišką ar telegramą 
senatoriui ar kongresmanui, 
rašyti:
Senator (vardas, pavardė) 
U.S. House of Representatives 
VVashington, D.C. 20515

Congressman (vardas, pavardė) 
U.S. Senate
VVashington, D.C. 20515

Laiškų rašymo ir skambinimų 
pagalba suteikiama JAV LB kraš
to valdybos būstinėje, 2711 
West 71st Street, telef. Nr. 476- 
8210.

JAV LB 
Krašto Valdyba

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI

Šio pareiškimo pabaigoje nu
rodytų organizacijų atstovai, at
sižvelgdami į š. m. lapkričio 21 
Čikagoje įvykusio visuomenės

atstovų susirinkimo pageidavi
mus dėl šiuo metu okupuotoje 
Lietuvoje besireiškiančių įvy
kių, skelbiame savo lapkričio 23 
posėdžio nutarimą.

L Okupuotoje Lietuvoje besi- 
rutulioją įvykiai reikalauja mūsų 
visų didelio dėmesio, nors jie ir 
priklauso nuo ten gyvenančių 
tautiečių nuovokos ir veiklos 
būdų pasirinkimo.

2. Pastarosiomis dienomis ten 
pasireiškęs vadovaujančių asme
nų ryškesnis nuomonių įvairu
mas tegali būti derinamas tik jų 
pačių, nes tik okupuotos Lietu
vos gyventojai tegali suvokti, kas 
šiuo kritišku metu tautai yra ge
riausia.

3. Mūsų, lietuvių išeivijos, 
vaidmuo ten besivystančios ko
vos dėl laisvėjimo eigai yra svar
bus, tačiau tik pagalbinis.

4. Betgi suprasdami šio mo
mento ypatingą svarbą, JAV lie
tuvių išeiviją prašome kreiptis į 
savo senatorius bei Atstovų 
rūmų narius ir prašyti juos įtai
goti prezidentą, valstybės de
partamentą ir patį Kongresą pa
skelbti, kad Pabaltijo valstybių 
okupacijos nepripažinimas yra 
JAV užsienio politikos nekeičia
mas principas, ir taip pat primin
ti Sovietų Sąjungos vadovams, 
kad JAV vyriausybė įvykius oku
puotoje Lietuvoje seka ir Mask
vos valdovų pastangas ten vyks
tančiam laisvėjimui slopinti 
smerkia.

5. Jungdamiesi prie okupuo
tos Lietuvos gyventojų reikalavi
mo, kad Sovietų Sąjungos valdo
vai išvestų iš Lietuvos teritorijos 
savo ginkluotas pajėgas ir suteik
tų lietuvių tautai suverenitetą 
l>ei teisinę valstybę, palikdami 
pačiai tautai tvarkyti tolimesnį 
savo gyvenimą, Gorbačevo JAV 
apsilankymo proga mes ragina
me JAV lietuvius ketvirtoje pa
straipoje nurodytą veiklą sustip
rinti laiškais ir telegramomis 
prezidentui Reagan ir naujai iš
rinktam prezidentui Bush, ku
riose šie JAV vadai būtų prašomi 
pareikalauti Sovietų Sąjungos 
prezidentą:

a) atsisakyti Ribbentroppo - 
Molotovo pakto bei jo padarinių

Raseiniuose spalio 29 su didelėm iškilmėm buvo pakabinta 
lietuviška trispalvė Žemaičio aikštėje, toje aikštėje, kur stovi 
skulptoriaus V. Grybo sukurta statula — Žemaitis. Prieš pa
kabinimą vėliava bažnyčioje buvo pašventinta. Žmonių buvo 
pilnutėlė bažnyčia, ir į aikštę susirinko tūkstančiai.

CHICAGO, ILL.
Lietuvių Fondo 1988 m. 

vajaus pokylis
1988 lapkričio 12 Chicagoje, 

Martiniąue salėje, vyko metinis 
Lietuvių Fondo pokylis, su
traukęs apie 300 svečių ir LF 
darbuotojų.

Atidarė valdybos narė Ofelija 
Baršketytė. Ji LF vardu išreiškė 
džiaugsmą atliktais darbais. LF 
šiais metais nemažą pelno dalį

Padėkime mūsų toriui

Todėl palaikykime ryšius su 
savo Atstovais bei Senatoriais, 
remkime savo organizacijas — 
JBANC, Lietuvių Informacijos 
Centrą, ELTĄ — kurios palaiko 
nuolatinį ryšį su JAV Kongresu 
ir atstovauja mūsų reikalams 
Washįngtone.
bendruomenės jaunimui nuvyk
ti į Washingtoną aplankyti savo 
Atstovus bei Senatorius ir asme
niškai iškelti Lietuvos klausimą.

Ir, kartu su tuo, tikėkimės, 
kad su Dievo palaima, atsistosi
me — laisva ir vieninga Lietuvos 
tauta.

ir tuojau išvesti sovietų okupaci
nes ginkluotas pajėgas iš Lietu
vos teritorijos;

b) grąžinti Lietuvai laisvę ir 
pilną nepriklausomybę;

c) paleisti visus politinius kali
nius ir tremtinius;

d) atlyginti visus okupacijos 
metu padarytus nuostolius. 
Tokios veiklos prašome skubiai, 
nes mūsų išeivijos vadovai kartu 
su latvių bei estų vadovybėm dar 
prieš Gorbačiovo apsilankymą 
siekia pasimatyti su atitinkamais 
JAV valdžios pareigūnais ir įteik
ti jiems tokios pačios paskirties 
bei turinio memorandumą. 
Gausūs laiškai bei telegramos 
mūsų vadams sudarytų stipresnį 
užnugarį. Tačiau paveikiausia 
priemone visgi laikome į JAV 
valdžią kreipimąsi per senato
rius bei atstovų rūmų narius, su 
pastaraisiais susisiekiant asme
nišku apsilankymu ar bent tele
fonu.

6. Vertindami JAV spaudos ir 
kitų žinių skleidimo tarnybų 
vaidmenį už mūsų tautos siekių 
iškėlimą į viešumą, mes ragina
me lietuvių visuomenę siųsti 
jiems padėkos laiškus ir kartu 
prašyti stipriau paremti okupuo
tos Lietuvos gyventojų teisėtą 
kovą laisvei atgauti.

Pasirašė:

Įgalioti Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto

Amerikos Lietuvių Taryba

Įgalioti PLB valdybos

JA V LB Krašto valdyba
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išdalijo jauniems studentams, 
kad jie tęstų kovą ir savo patirti
mi padėtų savo tėvų žemei.

Pakviestas maldai prel. kun. 
Juozas Prunskis prašė Dievą lai
minti visus tuos, kurie aukoja 
savo laiką ir darbą ir taipgi lėšas 
Lietuvių Fondui.

Pasistiprinus šaunia vakariene 
buvo tęsiama tolimesnė progra
ma. Pirmiausia Lietuvių rašyto
jų draugijs pirm. Česlovas Grin- 
cevičius perskaitė Vertinimo ko
misijos protokolą, kur ji vienin
gai pripažino grožinės lite
ratūros geriausia 1987 metų kny
ga Kazio Bradūno poezijos vei
kalą “Krikšto vanduo Joninių 
naktį”. Lietuvių Fondo vald. 
pirm. Marija Remienė įteikė au- 

premijos 2,000 dol čekį.
Įteikdama čekį, pirmininkė 
pabrėžė, kad laiminga ta visuo
menė, kuri savo tarpe turi ver
tingų kūrėjų.

Priimdamas čekį K. Bradūnas 
dėkojo Vertinimo komisijai ir 
Liet. Fondui už šios premijos 
paskyrimą. Linkėjo, kad poezi
jos knygos negulėtų lentynose, 
bet patektų į skaitytojų rankas.

Po to buvo įteiktos stipendijos 
studijuojančiam jaunimui. Iš 39 
stipendininkų čia dalyvavo 18 
jaunuolių, kurie buvo iškviesti 
pavardėmis ir kiekvienas jų, 

Spalio 16 Telšiuose lankėsi kardinolas Vincentas Sladkevičius. 
Iškilmingai jis pasitinkamas prieš katedrą Respublikos 
gatvėje. Kairėje — kardinolas V. Sladkevičius, dešinėje — 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius.

LOS ANGELES, CALIF.
Atvyksta poetė 
Edita Nazaraitė
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 

Angeles sambūrio kasmet ruo
šiamas literatūros vakaras įvyks 
gruodžio 3 d. Sv. Kazimiero pa- 
rap. salėje. Savo kūrybą skaitys 
poetė Edita Nazaraitė, kuri prieš 
keletą metų išvykusi iš Lietuvos 
už Sovietų Sąjungos ribų, apsi
sprendė atgal negrįžti, pasirink
dama laisvę. Apsigyvenusi Ka
nadoje, kūrybingai reiškiasi lie
tuvių spaudoje.

Be jos dalyvaus ir peotas lau
reatas Bernardas Brazdžionis, 
kurio patriotinė poezija slapta 
plačiai buvo pasklidusi ok. Lie
tuvoje, o dabar, vykstant persi
tvarkymui, jau dedama viešai te
nai spaudoje. Vienas iš Persi
tvarkymo iniciatorių, lankyda
masis JAV, yra pasakęs, jei poe
tas Bernardas Brazdžionis apsi
lankytų Vilniuje, jį sutiktų 50 
tūkstančių minia.

Savo kūrybą skaitys ir rašytoja 
laureatė Alė Rūta, paskutiniu 
metu ypatingai produktyviai be
sireiškianti, išleisdama keletą 
vertingų prozos kūrinių. Ig. M.

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai paremti per visą vasarą 
buvo renkamos aukos Sv. Kazi
miero lietuvių parapijoje. Su
rinkta 11,765 doL, kurie spalio 
20 pasiųsti į Šalpos centrą, 
Brooklyn, N.Y.

priimdamas čekį, tarė padėkos 
žodį. Tuo oficialioji dalis ir buvo 
baigtaN

Geresnei dalyvių nuotaikai 
sudaryti buvo pakviesti 3 antra- 
kaimiečiai Titus Antanaitis, Vida 
Gilvydienė ir Edvardas Tuske- 
nis padeklamuoti humoristinės 
poezijos.

Jų sklandžios deklamacijos 
pakėlė visų nuotaiką ir susilaukė 
pelnytų plojimų.,,,tJ

Pabaigai vald. pirm. M. Re
mienė tarė padėkos žodį L. Fon
do aukotojams ir rėmėjams, kar
tu prašė ir toliau neužmiršti 
L. Fondo, kuris greit pasieks 5 
milijonų sumą. O jo procentai 
jau pasiekė ketvirtį milijono, ku
ris išdalinamas kasmet lietuviš
kiems reikalams remti.

Po to vykjo šokiai, grojant 
Ąžuolo Stelmoko orkestrui. Šis 
L. Fondo metinis pokylis pri
sidėjo prie Fondo kapitalo augi
mo ir davė progos mūsų lietuviš
kai publikai kultūringai paben
drauti. A. p. b.

Los Angeles Balfo skyrius 
vykdo aukų vajų, kuris baigia
mas gruodžio 4.

Dailininko Jurgio Šapkaus ir 
jo žmonos dailininkės Julijos 
Šapkuvienės tapybos ir 
skulptūros paroda įvyko UCLA 
Tarptautinio studentų Centro 
galerijoje, Westwood, CA-., 
lapkričio 6 - 30.

L.Ž.K.

DAIL. RASOS

ARBAITĖS PARODA

Santa Monica, Calif., gyvena 
dail. Rasa Arbaitė. Ji yra archi
tekto Edmundo ir rašytojos Alės 
Rūtos Arbų dukra, nuo pat ma
žens pasireiškusi kaip dailinin
kė. baigusi dailės mokslus, dirba 
kaip dailininkė. Baigusi dailės 
mokslus, dirba kaip dailininkė 
iliustratorė, Jau yra surengusi 
kelias savo kūrinių parodas.

Nuo lapkričio 6 iki 23 Ance 
Colbert galerijoje, 7378 Beverly 
Blvd., Los Angeles, CA, vyksta 
jos monotipų paroda. Yra išsta
tyta 14 paveikslų, kurie sudaro 
vieną ciklą, pavadintą Sapnai— 
Dreams.

Monotipų technika yra labai 
spontaniška. Dažai dedami ant 
stiklo, paskui nuo stiklo at- 
spaudžiami ant popieriaus. Jos 
monotipai yra didoko formato, 
naudojamas geras ir pakankamai 
storas popierius. Dažai naudo
jami įvairūs, bet dažniausiai var
tojami tie, kurie naudojami spal
votiems medžio raižiniams ga
minti.

KURIAMAS POETĖS 
O. LUKAUSKAITĖS - 
POŠKIENĖS

MUZIEJUS
Poetė Ona Lukauskaitė - Poš

kienė, gyvenusi Šiauliuose, 
buvo uoli kovotoja dėl žmogaus 
teisių, labai nusistačiusi prieš 
okupacinį režimą Lietuvoje. Už 
tai Sibire atkentėjo 10 metų, bet 
nepalūžo ir toliau rašė eilėraš
čius apie kenčiantį žmogų, apie 
dabartinį sunkų gyvenimą Lie
tuvoje.

Poetės sesuo, Sofija Jasai
tienė, kadaise gyveno Mt. Ver- 
non, palaikė ryšius su Darbinin
ko redakcija ir vis papasakodavo, 
kaip sekasi audringai seseriai 
poetei. Poetė prašydavo atsiųsti 
lietuvišką kalendorių su katali
kiškais vardais. Sofija Jasaitienė 
jai pasiųsdavo Darbininko kalen
dorių.

Poetė prieš keletą metų mirė. 
Jos keletą eilėraščių išspausdino 
pogrindžio spauda.

Dabar Šiauliuose yra įsikūręs 
Tremtinių klubas, kur susirenka 
visi buvę ištremti į Sibirą. 
Poetės draugė, su kuria ji buvo 
Sibiro tremtyje, iš Šiaulių pra
neša Elenai Valiūnienei, Sofijos 
Jasaitienės dukrai, kad Šiauliuo
se bus atidarytas poetės Lukaus- 
kaitės - Poškienės muziejus. Jau 
renkamos nuotraukos ir kita su 
poetės gyvenimu ir veikla surišta 
medžiaga.

PHILADELPHIA, PA.
Vyčių ketvirtos kūčios

Lietuvos vyčių trečioji kuopa 
ruošia 4-tas metines tradicines 
kūčias Šv. Jurgio parapijos 
salėje, Salmon ir Venango gatvių 
kampe. Kūčios bus gruodžio 17 
tuoj po 5-tos valandos mišių va
kare.

Mišios bus aukojamos išreikšti 
padėką už grąžintą Vilniaus ka
tedrą ir padarytus kitus paleng
vinimus, kurių susilaukė mūsų 
broliai ir seserys Lietuvoje.

Philadelphijos ir apylinkės lie
tuviai nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti mišiose ir bendrose 
kūčiose. Bilietus kūčiom reikia 
įsigyti iš anksto. Norintieji užsi
sakyti, prašomi skambinti Irenai 
Ožalis, 333-8921 arba Elenai 
Šaulytei 334-6858. E.



KURIAMAS PASAULIO LIETUVIŲ 
DIDŽIULIS CENTRAS LEMONTE

Jeigu palyginsime Pasaulio 
lietuvių centro kūrimąsi Chica
goje su siuviamu drabužiu, tai 
suknelė jau pasiūta. Lemonto ir 
aplylinkių lietuviai susirinko 
spalio 23, sekmadienį, ją pasima
tuoti. Dar bus daug pataisymų, 
bet Vytauto Vebeliūno vizija 
pamažu virsta tikrove.

Tą sekmadienį 11 vai. Centro 
nuosavoje bažnyčioje, kuri pa
naši į Maspetho lietuvių 
bažnyčią, buvo pamaldos. Jėzui
tas kun. L. Zaremba aukojo 
mišias. Susirinko apie 300 žmo
nių. Jų tarpe daug jaunų šeimų 
su mažais vaikais. Kun. Zaremba 
persikels čia gyventi. Jam ren
giamas butas. Po pamaldų buvo 
pirmasis metinis susirinkimas.

sirinks pirmininką, kuris sudarys 
valdybą.

Vajus centro statybai bus va
romas visoje Amerikoje. Nese
niai Draugo buvo įdėtas viso pu
slapio skelbimas. Bus ir kituose 
laikraščiuose. Reikia manyti, 

veikėjai: Valdas' kad daugelis lietuvių padės Le- 
montui įsigyti puikius namus. 
Aukos nurašomos nuo taksų.

Didelis rūpestis, kaip išspręsti 
operacinių išlaidų problemą, — 
jų susidaro apie 200,000 dol. per 
metus. Manoma išnuomoti pa
talpas butams, įkurti kondomini- 
jumus, išnuomoti sales irt.t. Dėl 
to naujieji savininkai nesibaimi
na.

susirinkime išrinko korporacijos 
tarybą — board of direktors. į 
tarybą išrinkti žinomi, patikimi 
visuomenės
Adamkus, dr. A. Razma, kun. 
A. Saulaitis, S. J., Birutė Jasai
tienė, Rūta Sušinskienė-Nai- 
nytė, Jurgis Riškus, R. Gulbi
nas. Kaip Lemonto Lietuvių 
Bendruomenės atstovai į tarybą 
dar buvo paskirti du atstovai — 
L. Šlėnys ir A. Kerelis. Tuo 
būdu Pasaulio lietuvių centras 
artimai susirišo su Lemonto Lie
tuvių Bendruomene. Taryba iš- Petras Ąžuolas

Talkos būdu įrengta salė, ku
rioje jau buvo koncertas ir ba
lius. Tiesa, besilinksminant 
užėjo lietus, ir per lubas pradėjo 
bėgti vanduo...

Įrengtos klasės šeštadieninei 
mokyklai ir Montessori vaikų 
darželiui. Tai tik pradžia. Pasau
lio lietuvių centras yra milžiniš
kas vienaaukštis pastatas. Le
monto laukuose, užimęs 125,000 
kvadratinių pėdų ir yra pusės 
mylios ilgio, o jo stogai — trys 
akrai.

Naujas tų namų savininkas yra 
Lithuanian Mission Center, 
Ine., Lietuvių Misijos Centras, 
tax exempt korporacija. Pasaulio 
Lietuvių Centras — aiškina savi
ninkai — yra to pastato vardas. 
Susirinkime nebuvo kalbėta ir 
nesusidaro įspūdis, kad taŲbūtų 
pasaulio lietuvių centras. Iš tik
rųjų tai yra Lemonto lietuvių na
mai, kuriais galės pasinaudoti ir 
kiti Chicagos lietuviai. Jie yra 
apie 25 mylios nuo miesto cen
tro.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
pirma buvo įkurta minėta korpo
racija. Norėta įkurti lietuvišką 
parapiją ar misiją Lemonte. Po 
įvairių bandymų susidarė jaunų 
profesionalų grupė, kuri susi
jungė su lietuvių misijos centru 
ir, pagaliau, š.m. rugsėjo mėnesį 
pasirašė pirkimo aktą su Lito 
korporacija. Tie iniciatoriai 
buvo: Ričardas Burba, A. R. Do- 
manskis, M. Jakaitis, C. Januš- 
kis, A. Jonikas, L. Norušis, J. 
Riekus, R. Sušinskienė.

Žmonės mielai aukojo, pasi
darė daug tūkstantininkų. Iki su
sirinkimo buvo surinkta per 
200,000. Susirinkimo metu gau
ta 25,000 dol. Kita panaši grupė 
Aušra dabar likviduojasi ir žada 
perleisti 29,000 dol. Pirkimo su
tartis numato 20% nuošimčių 
nuolaidą, jei visa suma bus su
mokėta iki š.m. galo, iš viso 
800,000 dol. Matant tokį entu
ziazmų, aišku, kad reikiama 
suma bus sumokėta.

Paaukojęs 200 dol., gauna vie
ną balsą, tampa daliniu nuosa
vybės savininku. Naujieji nariai

Is visur
Bažnyčia lietuvių centre Lemonte, IL. Bažnyčioje jau vyksta 
pamaldos.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA PASISAKO
JAV LB Krašto valdyba lapk

ričio 12 Chicagoje surengė spau
dos konferenciją. Ją pradėjo Ra
munė Kubiliūtė, vicepirm. in
formacijos reikalams, pakvies- 
dama dalyvaujančius Krašto val
dybos narius pateikti savo planus 
ateities veiklai.

Pirmasis prabilo valdybos pir
mininkas dr. Antanas Razma. 
Savo trumpame žodyje dr. A. 
Razma pateikė svarbesnius atei
ties veiklos užmojus. Dauguma 
valdybos narių gyvena Chicagos 
apylinkėse, išskyrus sekretorių 
Praną Jogą iš Clevelando ir Ar
vydą Barzduką iš Washingtono. 
Pareigų ir raštų iš senosios val
dybos perėmimas vyko sklan
džiai.

Iš svarbesnių planuojamų už
davinių yra numatomi du. Kalė
dų laikotarpiu paskelbti lėšų tel
kimo vajų, ryšium su įvykiais 
Lietuvoje. Ir taipgi organizuoti 
Vasario 16 minėjimus, kartu ren
kant aukas įvairiems projektams 
finansuoti. Be to, ruošti JAV-se 
birželio išvežtųjų ir rugpjūčio 
mėn. Hitlerį ir Stalino pakto pa
minėjimą, kurio pasėkoje Lietu
va neteko savo nepriklauso
mybės.

Birutė Jasaitienė, vicepirmi
ninkė organizaciniams reika
lams, paaiškino, kad aukščiausią 
galią LB veikloje turi Taryba, iš
rinkta trejiems metams. Valdyba 
tik vykdo jos nutarimus, JAV-se 
yra 77 LB apylinkės, 10 apygar
dų. Jaunesnei kartai išsisklaidž 
iš lietuviškųjų getų, organizavi
mo darbas gerokai pasunkėjo, 
ypač ryšių palaikymo atžvilgiu.

Regina Kučienė, Švietimo ta
rybos pirmininkė, iškėlė litua
nistinio švietimo svarbą lietuvy
bei palaikyti bei ugdyti. Ji siūlė 
švietimo darbą pradėti su maža
mečiais jau nuo 4-5 metų am
žiaus. Toliauji paminėjo konkur
sų reikalingumą jaunimui pa
traukti. Pramatomi 3 konkursai: 
1) Lietuviškų vaizdų albumo su
darymas, 2) pradinės mokyklos 
mokiniams Gedimino sapno le
gendos pavaizdavimas pieši
niais, 3) dr. V. Kudirkos 130 
metų nuo jo gimimo minėjimų 
paruošimas

Toliau kalbėjo Kultūros tary
bos pirmininkė Dalia Kučėnie-

nė. į kultūros apimtį įeina , 
žodinė kūryba, menas, muzika. 
Bus ruošiami teatro festivaliai, 
dainų šventės, poezijos pavasa
riai ne tik Chicagoje. Ateities 
dainų šventė turėtų įvykti 1990 ' dol., o dabar ižde tesama tik

59,000 dol. Reiėkės pasispausti 
visoms apylinkėms, kad įstengtų 
tą sumą sutelkti. Išdininku yra 
pakviestas Vladas Sinkus.

Dar kalbėjo dr. P. Vytenis Ki
sielius apie ieškojimą būdų 
ryšiams palaikyti su Lietuva, be
sikeičiant situacijai.

Po to vyko gyvos diskusijos, 
kur buvo liečiami konkretus 
aspektai, liečią finansų organiza
vimą, ryšių su Lietuva, palaiky
mą ir kt.

Spaudos konferencijoj dalyva
vo be Krašto valdybos apie 15 
spaudos žmonių. Konferencija 
užsitęsė apie pusantros valan
dos. Buvo iškeltas pageidavimas 
kitam kartui valdybos nariams — 
savo veiklos planus pateikti raš
tu.

m.
Socialinių reikalų tarybos 

pirm. Danguolė Valentinaitė 
dėkojo spaudos žmonėms už 
bendradarbiavimą šioje srityje. 
Yra ieškomas autorius paruošti 
studijai apie senėjimo procesų ir 
vyresniųjų priežiūrą. Studija 

> .turėtų būti užbaigta per dvejus 
metus. Iš visų etninių grupių lie
tuviai pirmauja. Bus ruošiamos 
vaizdajuostės iš vyresniųjų gyve
nimo. Chicagos vyresniųjų cent
ras plečiasi, atsiranda naujos 
problemos ryšium su įvykiais 
Lietuvoje.

Ramona Steponavičiūtė, ryši
ninkė su jaunimo organizacijo
mis, savo veiklos planus pateikė 
raštu. Savo uždaviniu ji laiko 
jungti visas jaunimo organizaci
jas bendram lietuviškam darbui.
______ ___________________21-

KILNOJAMOJI PARODA KELIAUJA

Ketvirtajame Kultūros Kon
grese Toronte buvo surengta 
dailės paroda ir pavadinta Expo 
’88. Jos organizatorius meno en
tuziastas Algimantas Kezys, 
pasižymėjęs fotografas, išleidęs 
eilę fotografijos meniškų knygų.

Tą surinktą kolekciją jis pa
darė kilnojamąja dailės paroda. 
Iš Toronto nuvežė į Los Angeles, 
Calif., ir ji buvo atidaryta, kai 
ten vyko lietuvių diena Šv. Kazi
miero salėje.

Iš ten nukeliavo į Clevelandą 
ir buvo išstatyta Dievo Motinos 
parapijos salėje, kai ten vyko lie
tuvių diena.

Lapkričio trečią savaitę jis 
lankėsi Washingtone ir parodą 
surengė Marylando universiteto

Bronius Juodelis, vicepirmi
ninkas finansiniams reikalams, 
pabrėžė finansinio pagrindo 
reikšmę visai lietuviškai veiklai. 
1989 metų sąmata siekia 153,000

A. P. B.

MININT LIETUVOS VYČIŲ
75 METŲ JUBILIEJŲ

vedėja, pakvietė pasižymėjusius 
kuopų senesnius narius pa
kalbėti apie jų kuopų pradžios 
istoriją. Jie perskaitė vardus 
visų, kurie išbuvo nariais 40 
metų ir daugiau: Pittsburgh C- 
19 — (12), Cleveland C-25 — 
(5), Cleveland Senjorai — (4), 
Southfield, MIC-79 — (3), Day- 
ton C-96 — (18), Detroit C-102 
— (14), Detroit C-139 — (5), Sa- 
ginaw, MI. C-149 — (1).

Sekmadienį visi dalyvavo 
mišiose Dievo Motinos Neper- 
stojančios Pagalbos bažnyčioje. 
Į 3-čią vyčių laipsnį buvo pakelti 
Bertha Kuzma C-19, Pittsburgh 
ir Margie Tumer C-19, Pitt
sburgh. Taigi per šias Mišias 
kun. Kijauskas, S. J. prisiekdino 
naujai išrinktą apygardos valdy
bą.

Tuoj po Mišių buvo pietūs 
Liurdo Švč. Marijos Šventovės 
valgykloje. Po pasivaišinimo da
lyviai susirinko kuklioje Šven
tovės koplyčioje, prieš išstatytą 
Švenčiausį Sakramentą prisi
minti savo organizacijos miru
sius narius.

Apygardos pavasarinis su
važiavimas įvyks Gegužės mėne
syje Southfield, MI. ir rudeninis 
suvažiavimas bus laikomas 
rugsėjo mėnesyje 1989 metais 
DuBois, Penna.

Vincas Gražulis

— Tėv. dr. Klemensas Žala- 
lis, OFM, gvenąs lietuvių pran
ciškonų vienuolyne Brooklyn, 
N.Y., lapkričio 23 atšventė savo 
amžiaus 70 metų sukaktį. Sveiki
name jubiliatą!

— Aleksandras Dabšys, teisi
ninkas, gyvenęs Los Angeles, 
Calif,. po sunkesnės ligos mirė 
lapkričio 21. Palaidotas per Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

— Los Angeles Dramos 
sambūris, dalyvavęs su savo pa
statymais visuose Dramos festi
valiuose Chicagoje ir Toronte, 
ne kartą laimėjęs teatro žymenį, 
su dviem veikalais aplankęs Aus
traliją, gruodžio 10-11 vaidina 
Chicagos Jaunimo Centre A. 
Kairio Lietuvos krikščionybės 
jubiliejui parašytą dramą “Krikš
to vanduo”.

— Dr. Jonas Balys, Jonas 
Ambrizas, Kazimieras
Račiūnas, Pranas Jomantas ir 
Vytautas Juodka stambiai auko
jo Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui (LTSC), kurio tikslas yra 
išsaugoti lietuvių kultūrines ver
tybes. LTSC veikia Chicagos 
Jaunimo Centre. Telefonas (312) 
434 - 4545.

Spalio 21 - 23 Clevelande 
įvyko Lietuvos vyčių vidurinio 
centro apygardos suvažiavimas. 
Šia proga taipgi buvo minima 
vyčių deimantinis (75 m.) jubi
liejus. Dalyvavo atstovai iš Day- 
tono, Detroito, Dubois, 
PA.,Pittsburgho, Saginaw, MI, 
ir Southfield, MI. Suvažiavimo 
posėdžiai įvyko Holiday Inn 
viešbuty,Wickliffe, 0H. Buvo 
išrinkta nauja apygardos valdyba 
kitiems metams: kun. Ged. Ki
jauskas, S. J., (Clev.) C-25 — 
dvasios vadas; Jonas Baltrus, 

Pitts., C-19, pirmininkas;Juozas Dunmora salėje kun. Kijauskas,
P. Mantz, Dayton, C-96, 1-mas 
vicepirmininkas — specialių 
projektų; Eleanora Mantz, Day
ton C-96, 2-tra vicepirmininkė 
— narių reikalams; Ona Uždavi- 
nis, Southfield C-79, 3-čia vice
pirmininkė — jaunimo reika
lams; Marijona Gražulis (Gray), 
Cleveland, C-25, sekretorė; 
Charles Machutas, Cleveland C- 
25, iždininkas; Jurgis Mikalau-

skas, Dayton C-96 ir Catherine 
Kurpovvic, Detroit C-139, iždo 
globėjai; Andrius Roger, Pitt
sburgh, C-19 ir Tomas Brūžga, 
Dubois, PA C-86, tvarkos 
prižiūrėtojai; Sesuo M. France- 
ska, O.S.F., Pittsburgh C-19, 
Lietuvos reikalų komiteto pirmi
ninkė; Sally Miller, Dayton C-96 
kultūros komiteto pirmininkė; 
Alvina Luiza, Cleveland C-25, 
apeigų komiteto pirmininkė; 
Vincas Gražulis, Cleveland C-25 
spaudos reikalų tvarkytojas.

Šeštadienio rytą viešbučio

S. J., kalbėjo susirinkusiems 
tema “Krikščionybė Lietuvoje 
nuo septinto šimtmečio”. Šešta
dienio vakare, Europa Party 
Centre, vyčiai buvo ypatingai 
pagerbti turėdami savo tarpe 
Lietuvos vyčių pirmininkę Anną 
Klizas Wargo. Banketo metu ji 
kalbėjo susirinkusiems apie 
vyčių pasižymėjimus lietuvių vi
suomenei. Aldona Ryan, vakaro

RANKRAŠTIS APIE 
ISTORIKĄ

Darbininko redakciją yra pa
siekęs rankraštis apie kun. Juozą 
Stakauską, istoriką, archyvo di
rektorių Kaune. Kun.J. Stakau- 
skas buvo tylus ir kuklus, bet la
bai kruopštus istorikas, vilnietis, : 
pasižymėjęs didele labdara, karo 
metu išgelbėjęs nuo pražūties 
daug žydų. Jis jau yra miręs.

Knygą apie jo gy venimą pa
rašė kun. Nikodamas Svogžlys. 
Milžinas, labai uolus kunigas, i 
lenkuojančių parapijų atlietu- į 
vintojas. taip pat istorikas jau , 
miręs. Yra gauta ir nuotraukų, i

• — Edis Sabas iš Andrevvs prie 
; Washingtono oro pajėgų bazės 
parašė laišką “The VVashington

t Times” dienraščiui, kuris buvo 
J paskelbtas spalio 11. Čia jis rea- 
I guoja į žurnalisto Tom Knott 

straipsnį “Soviets erush U.S. 
Dream” — apie sovietų 
laimėjimą prieš Amerikos ko
mandą olimpiniuose žaidimuo
se. “Straipsnis praeina pro vieną 
svarbų faktą”, rašo Sabas. “Pa
grindiniai žaidėjai sovietų ko
mandoje buvo lietuviai. Iš 82 
taškų keturi lietuviai žaidėjai 
laimėjo 62. Per metų metus so
vietų krepšinio komandos pa
grindą sudaro lietuviai... Lietu
viai olimpiadose kovotų už aukso 
medalį, jei Lietuva būtų laisva 
valstybė ir nepriklausytų nuo so
vietų”, rašo jaunas lietuvis kari
ninkas Edis Sabas.

galerijoje. Ten būdamas, lankėsi 
knygynuose, kur autografavo sa
vo išleistą knygą Cityscopes 
(Apie ją buvo rašyta Darbininko 
44 nr., lapkričio 18 d.).

Iš AVashingtono buvo užsukęs 
į New Yorką ir svečiavosi savo 
mamytės namuose. Iš čia lapk
ričio 26 išvyko į Rochesterį, 
N.Y., kur parodą surengė lietu
vių parapijos salėje.

Šioje kilnojamoje parodoje da
lyvavo 54 dailininkai iš Ameri
kos, Kanados, Pietų Amerikos, 
Australijos ir iš Europos įvairių 
kraštų.

Dabar A. Kezys organizuoja 
lietuvių dailininkų išeivijoje kil
nojamą 1989 metų parodą. Ji bus 
atidaryta Vasario 16 proga Čiur
lionio galerijoje Chicagoje.

— Pradžiuginkite savo tėvus.
Knygai bus ieškoma leidėjų, i gimines, draugus ar pažįstamus, 

kad tuo praturtintų lietuviško- . užsakydami jiems “Pensininko 
į žurnalą, kuris juos lankys kiek- 

____________________ | vieną mėnesį, nežiūrint kur jie
begyventų. Žurnalas leidžiamas 
LB Socialinių Reikalų Tarybos, 
redaguojamas K. Milkovaičio, 
pasiekęs aukšto lygio ir tiražo. 
“Pensininko metinė prenume
rata Amerikoje ir Kanadoje tik 
10 dol. Užsienyje — 16 dol. 
“Pensininkas yra geriausia do
vana įvairiausiom progom. Jame 
daug įvairiausių žinių iš socia
linės gerovės, sveikatos klausi
mais, įvairenybių ir kita. Užsa
kymus siųskite: Lithuanian Hu- 
man Services Council of the 
USA, Ine., 2711 VVest 71st St., 
Chicago, 111. 60629.

— Nauji Darbininko skaity to
jai: E. Gudaitis, VV. Hempstead, 
N.Y., L. J. Šimutis, Evergreen 
Park, III. Užsakė kitiems: K. 
Gudėnas, Medford Lakęs, N.J. 
— I. Gudėnas, Fremont, Calif. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.

sios istorijos autorių kolekcijų. į

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 - 1351

GOOD N EWS...
IF YOU HAVE EVER WANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT 
TO THE USA OR CANADA, NOW IS THE TIME TO ACT ...

BECAUSE OF NEW GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE GRANTING OF 
PERMISSION TO VISIT RELATIVES AND ALSO FRIENDS ABROAD, THE POSSI- 
BILITIES OF APPROVAL OF INVITATIONS REQUESTS ARE NOW BETTER THAN EVER 
BEFORE. IF YOU HAVE TR1ED IN THE PAST AND WERE TURNED DOWN, IT IS 
NOW SUGGESTED TO TRY AGAIN.

WE PREPARETHE NECESSARY DOCUMENTATION AND ARRANGE THE PREPAID 
TRANSPORTATION. CALL OR VVRITE US FOR DETAILS ABOUT THE REQUIRED 
FORMALITIES TO EXTEND THE INVITATION.

PLEASE TELL A FRIEND WHO MAY ALSO BE INTERESTED!!!
To recieve a colored brochure and further Information, call tollfree or write:

Baltic American Holidays Ine.
A DIVISION OF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017 • (212)972-0200

TOLL FREE 
1-800-835-6688



LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau "Llthuania 700 Ycars” už 18 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė..........-............ ——............----------------- -———-

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

Miestas. v '» 7,n................. .......................——

ASTRO
INTERNATIONAL

Electronics that can be used worldwide

110-220V PAL-SECAM-NTSC

Televisions
Video Cassette Recorders
Video Cameras

Stereo Systems
Telephones
Appliances

1408 Centre Street
Boston, MA 02132 

617-323-6993

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau* pratęsti prenumeratą 1968 matam.

Vardas ir pavardė

Adresas...

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

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.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

j Palangę Ir J Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jtmu 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

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 Tr'jųTaiininimąt Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuoffedy- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondai, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

INTERNATIONAL

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

Algis Grigas, pirmininkas

$75.00

DEXTER PARK
PHARMACY iŠ

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

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

WE DELIVER
296-4130

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.
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., 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 patenkinsiiųe 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.

STOKIME NARIAIS j LIETUVIŲ FONDĄ
ir didinkime turimus įnašus, nes Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mokslą ir jaunimą.

Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,
Chicago III. 60629

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Robertą Road 

Pelos Mills, IIHnols 60465 
Tel.: (312) 430-7272

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LIETUVOJE
KASA

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

NR. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladinių saldainių
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 3
Septynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris Ir kiti priedai

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

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

$50.00

$55.00

$65.00

Nr. 4
Devynios rožės
Dėžė šokoladiniu saldainiu
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių
Dėžė Šokoladiniu saldainiu 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $85.00

---------------------- 0 -------------------------------------------------
Čia galite gauti:

Lietuviškas VISA korteles
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudų parėmę.

25 dol. — kun. P. Gillis, Van- 
cleave, Miss.

Po 20 dol, — L. Kurkulienė, 
Rochester, N.Y., J. Birutis, 
Glen Ellyn, Iii., P. Karosas, 
New Britam, Conn., V. Žukas, 
Great Neck, N.Y., V. Misiūnas, 
Elizabeth, N.J.,M. Burbienė, 
Brockton, Mass., dr. J.Gustai
tis, Scranton, Pa., D. Kava
liūnas, Bronxville, N..Y,

Po 15 dol. — R. Leimonas, 
Kingston, Mass., R. Liūtinis, 
Webster, N.Y., A. Staknis, 
Stuart, Fla.

Po 10 dol. — B. Nemickas, 
Jericho, N.Y., R. Glinskis, New 
York, N.Y., J. Kučinskas, Miami 
Beach, Fla., G. Daunys, North 
Miami Beach, Fla., V. Jokūbai
tis, Toms River, N.J., V. Jasins- 
kas, Riverside, N.J., S. Alis, 
Springfield, Mass., B. Galinis, 
Nonvell, Mass., V. Vizbarą, 
Cambria Hts., N.Y., H. Gagas, 
Woodhaven, N.Y., J. Didžiulis, 
Fort Lauderdale, Fla., G. Kliuč- 

Mielam Dėdei, architektui

DR. STASIUI KUDOKUI

mirus, jo žmonai Sofijai reiškiame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą.

A. A.
VIKTORIJA SAVICKIENĖ

mirė spalio 18. Palaidota Visų Šventų kapinėse, Great 
Neck, L.I.

Dėkojame mūsų mielam bičiuliui klebonui kun. 
J. Pakalniškiui už sukalbėtą rožančių atsisveikinimo 
metu, atlaikytas Šv. Mišias Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Ir palydėjimą j amžino poilsio vietą.

Mūsų gili padėka visiems draugams ir bičiuliams 
už taip gausų dalyvavimą apeigose, už užprašytas Šv. 
Mišias, už gėles, užuojautas, pareikštas žodžiu ir 
spaudoje ir už aukas Kultūros židiniui.

Ačiū p. M. Shallnsklenei už malonų ir rūpestingą 
patarnavimą.

Giliame nuliūdime likę

dukterys Janina, Danutė, sūnus Tadas 
marčios, žentai, anūkai ir proanūkės

PADĖKA

Mūsų mylimas Ir brangus vyras, tėvas, senelis ir 
brolis

INŽ. BAGDONAS LAUCEVIČIUS,

gyvenęs Woodhaven, N.Y., mirė spalio 23 d. Kūnas 
buvo pašarvotas M. Shalins laidotuvių namuose.

Reiškiame ypatingą padėką Apreiškimo par. kle
bonui kun. J. Pakalniškiui už sukalbėjimą rožančiaus 
šermeninėje, kun. D. Staniškiul už aukotas gedulingas 
mišias Ir religines apeigas bažnyčioje laidotuvių die
ną. ,

Dėkingi esam Marytei Sallnsklenei uz rūpestingą 
patarnavimą.

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu, 
spaudoje, telefonu, už gėles, užprašytas mišias už 
velionio sielą ar jo atminimui pinigines aukas lietuviš
koms Institucijoms ir visiems atsilankiusiems šerme
ninėje bei dalyvavusiems laidotuvėse.

Šio skausmo valandomis Jūsų visų parodytas 
nuoširdumas buvo didelė mums paguoda.

Žmona Jadvyga, duktė Gabrielė 
ir sūnus Edmundas su šeimomis 
ir sesuo Sofija Gedvilienė

niks. Manalapan, N.J. A. Šilei- 
kaitė-Balodis, Marlton, N.J., V. 
Nakutavičjus, FishkilL, N.Y., Z. 
Dičpinigaitis, Woodhaven, N. 
Y., V. Brandtneris, Avon, 
Mass., R. Laurenitis, Sunder- 
land, Mass., S. Zebertavičius, 
Parlin, N.J., J. Sabaliauskienė, 
Blairstovvn, N.J., V. Valakas, 
New Haven, Conn., T. Jem- 
nings, Berlin, Conn., R. Šid
lauskas, Brooklyn, N.Y., T. Klo
va, Brooklyn, N.Y., M. Vildžius, 
Bethesda, Md., E. Ąžuolas, 
South Orange, N.J., A. Pitkuni- 
gis, Scotch Plains, N. J. 
Bruižis, Worcester, Mass.
Savulis, Sudbury, Mass., E. Ke- 
zienė, Woodhaven, N.Y., B. Bo
belis, Kingston, N.Y., P. Molis, 
Shrewsbury, Mass.; V. Rukšė
nas, Dovvney, Calif., S. Sližys, 
Ridgewood, N.Y., A. Kantake- 
vičius, Richinond Hill, N.Y., R. 
Pilvelis, West Hartford, Conn., 
J.Grinius, Wetheršfield, Conn., 
V. Krištolaitis, Brooklyn, N.Y., 
S. Palionis, Brooklyn, N.Y., Z. 
Dreslius, Hartford, Conn., J. 
Povilavičius, Yonkers, N.Y., R. 
Mack, Phoenicia, N.Y., A. Li- 
nartas, Woodhaven, N.Y.

J
F.

6 dol. —A. Keniausis, Water- 
bury, Conn.

Elena Balkienė su šeima 
ir kiti giminės

Po; 5 dol. — J. Alekna, El- 
inont, N. Y., V. Morkūnas, 
VVoodhaven, N.Y., R. Barbieri, 
Oakville, conn.,V. Zdanys,West 
Hartford, Conn.,A. Beart, New
Oalts, N.Y., M Woisilokow, • 
Woodhaven, N.Y., A. Spakau- 
skas, Philadelphia, Pa., P. 
Stančius, East Alton, III., 
A.Dulkis, Nevvark, N.J., J. Ke- 
vet, Toms River, N.J., S. Suba- 
tis, Arlington, Mass., S. Minei- 
ka, Centerville, Mass., A. Cer- 
geles, Brooklyn, N.Y., A. Gri
gas, Jamaica, N.Y., J. Babro- 
vičius, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Bražėnas, Bonita 
Springs, Fla., V. Valbutas, Dou- 
glaston, N.Y., S. Kulys, Wood- 
haven,N.Y.,F. Trunce, E. Nor- 
walk,Conn., S. Augaitis, Water- 
town, Conn., H. Laucius, Sum- 
mit, N.J., O. Lenartas, Eliza
beth, N. J., T.Boyce, Walpole, 
Mass., R. Waleyko, Bedford, 
Mass., H. Matulionis, Maspeth, 
N.Y., A. Malinauskas, Woodha- 
ven, N.Y., J. Simanis, Washing- 
ton, D. C., A. Janušis, Livonia, 
Mich., H. Koch, Glendale, 
N.Y., M. Slavinskas, NevvHyde 
Park,v N.YU., S. Marcavage, 
Milford, Conn., P. Bagdonas, 
Plymouth,Conn., V. Kligys, 
Edison, N.J.,J.Jackūnas, Pater- 
son, N.J., J. Misiūnas, Stuart, 
Fla., J. Kavaliūnas, New Smyr- 
na Beach. Fla.,B. Budrevičius, 
Biddeford, Maine, A. Plėnys, 
Mississauga, Ont., E. Putvytė, 
Kinnelon,N.J., K. Ciuoderis, 
Fort Lee, N.J., Sisters of I.C. 
Montreal, Que., A. Maslauskas, 
Hartford, Conn., V. Vilkutaitis, 
Cleveland, Ohio, A. Mazalas, 
Hartford, Conn., M. Saltanis, 
Montreal, Que., kun. J. Bace
vičius, Kintyre, N D, A. Lendza, 
Baltimore, Md., C. Laukaitis, 
Baltimore, Md., dr. S. Bačkis, 
Washington, D.C., P.Ba-

Mylimai Mamytei
A. A. 

VIKTORIJAI SAVICKIENEI
mirus, dukras dr. Janiną Snieškienę, Danutę Siru
tienę, sūnų dr. Tadą Savicką ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame.

A. A. 
MATUI MILUKUI

mirus, žmonai Elenai su šeima, seseriai Rūtai, bro
liams Juozui, Vytautui, Kazimierui, Alfonsui, jų šei
moms ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

D. S. Biručiai
J. Snieškienė

A. A.
BAGDONUI LAUCEVIČIUI

mirus, jo žmonai Jadvygai Ir šeimai 
reiškia gilią užuojautą.

Magdalena ir Benediktas Jankauskai

MATUI MILUKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą Jo žmonai Elenai, duk
roms Nijolei Ir Danutei, sūnui Vitaliui, seseriai Rūtai, 
broliams Antanui, Juozui, Kaziui, Vytautui Ir Jų šei
moms bei visiems artimiesiems.

Natalija ir Jonas Kiaušai 
Margarita Samatienė 
Alina ir Edvardas Stakniai

m 
ILMOS_

RANKDARBIŲ MUGĖ
Lietuvių Tautodailės Instituto 

skyrius gruodžio 11, sekmadie
nį, nuo 12 vai. iki 5 vai. vakaro 
rengia rankdarbių mugę Liet. 
Pil. Dr-jos IlI-čio aukšto salėje. 
Kaip ir kiekvienais metais, bus 
galima įsigyti Kalėdų eglutei 
šiaudinukų, deginto medžio 
lėkščių, dėžučių ir dubenėlių, 
audinių, tautinių drabužių, gin- 

'taro, kalėdinių vainikų, lietuvių 
dailiniknkų darbų, knygų, plokš
telių ir sveikinimo kortelių. Ne
praleiskite geros progos ap
sirūpinti kalėdinėmis dovano
mis.

Taip pat nepraleiskite gruo
džio mėnesį neatsilankę į Mu- 
seum of Fine Arts, kur galėsite 
pasigėrėti lietuviškais šiaudinu
kais papuošta Kalėdų eglaite. 
Šiaudinukus suvarstė bei suklija
vo Danutė Augienė ir Rūta Ma- 
nomaitienėi. Marytės Goštau- 
tienės rūpesčiu pirmų kartų mu
ziejuje bus lietuviška eglutė.

(s. s.)

Baltų koncertas
Baltų draugija, kuri rengia kon
certus, šiais metais mini savo 
veiklos 30 metų sukaktį. Tos su
kakties pirmas koncertas įvyko

Ičiūnas, Cleveland, Ohio.
4 dol. — A. Rygelis, Kinne- 

lon, N. J.
2 dol. — A. Mažeika, Jamaica,

Po 1 dol. —K. Gudukas, Cen- 
terville, Mass., F. Boreišis, La- 
kewood, N.J.

Aukotojams nuoširdžiai dė
koja Darbininko administracija.

Antanina, Juozas Grajauskai 

, lapkričio 6 The First and Second 
’Church salėje Bostone. Progra
mų atliko smuikininkė Lina Ve- 
leckytė iš Chicagos su pianistu 
dr. Saulium Cibu, latvių liaudies 
instrumentų ir dainos ansamblis 
Kolibri ir estas pianistas Rein 
Ranap, 1987 m. iš Estijos pasi
traukęs į vakarus.

Programa užtruko ilgai, gal 
net per ilgai. Estas pianistas 
skambino daugiau kūrinių, nei 
programoje buvo numatyta. Lie
tuviams gražiai atstovavo smui
kininkė Linda Veleckytė ir pia
nistas dr. Saulius Cibas. Jie atli
ko Kazio Banaičio sukurtų sona
tų.

Publikos susirinko daug dau
giau nei kitais kartais, nes tai 
buvo sukaktuvinis koncertas. Be 
to, programų atliko trijų tautų 
menininkai.

Koncertų lankymų apsunkina 
stoka vietos automobiliams pa
statyti, bet viešosiomis susisieki
mo priemonėmis privažiavimas 
neblogas. Koncertai susilaukė 
atitinkamo dėmesio amerikiečių 
spaudoje.

Vliko seimas
Laopkričio 11-13 Bostone 

vyko Vliko seimas, kuriam rengti 
iš anksto buvo sudarytas komite
tas. Jam vadovavo dr. Algirdas 
Budreckis. Prieš seimų įvyko 
Vliko valdybos pašnekesys su 
vietos visuomene, šeštadienio 
vakare banketas, kuriame 
kalbėjo dr. Kazys Bobelis, paro
dyti filmai iš demonstracijų Vil
niuje, meninę programų atliko 
Daivos Matulionytės - de Sa Pe- 
reira vadovaujamas Bostono 
vyrų sekstetas. Publikos buvo 
daug.

Pašnekesys ir banketas vyko 
So. Bostono Liet, piliečių drau
gijos patalpose, o seimo posė
džiai Quality Inn viešubyje, sek
madienį pamaldos — Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje.

Į seimų atvyko 36 atstovai, ša
lia jų sprendžiamu balsu dar da
lyvavo valdybos nariai, taip susi
darė iš viso 40 asmenų su balsa
vimo teise. Seimui vadovavo 
Teodoras Blinstrubas, J. Juras iš 
Anglijos ir Bronius Bieliukas. 
Seimas susilaukė daug sveikini
mų žodžiu ir raštu, išklausyti val
dybos pranešimai, Tautos Fondo 
pranešimas, aptarta eilė klausi
mų, priimtos rezoliucijos.

Seimas susilaukė dėmesio ir 
vietos spaudoje. Apie jį ir ryšium 
su juo apie Lietuvų rašė dienraš
tis “The Boston Globė”.

Kultūrinė popietė
Lietuvių Tautodailės Insti

tuto Bostono skyrius lapkričio 13 
Liet, piliečių draugijos patalpo
se surengė kultūrinę popietę, 
kurioje su savo darbais dalyvavo 
dail. Anastazija Tamošaitienė, 
Aldona Veselkienė, abi iš Kana
dos. Apie leidinį “Lietuviškos 
juostos” kalbėjo inž. dr. Jurgis 
Gimbutas. Savo poezijų skaitė V. 
Bogutaitė - Keblienė. Buvo ro
domos lietuviškos priejuostės, 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
leidiniai. Apie lietuvių liaudies 
menų kalbėjo dail. A. Tamošaitis 
ir A. Veselkienė.

Šalpos reikalai
Brocktone gražiai reiškiasi 

Balfo 72 skyrius, kuris kasmet 
šalpos reikalams sudaro gražių 
sumų. Lapkričio 6 įvyko skyriaus 
metinis pobūvis. Balfo šalpai 
gauta 1,623 dol. į tų sumų įeina 
667 dol. aukų ir 996 dol. pelno, 
gauto iš pobūvio. Aukos dar te- 
beplaukia. Jas priima skyriaus 
iždininkė Ona Eikinienė. Baigus 
vajų ir pridėjus nario mokestį, 
susidarys apie pora tūkstančių 
dol. aukų Ralfui. Maždaug kas
met tokių sumų skyrius pasiunčia 
Balfo centrui.

Premijos už indėlius
Lietuvių federalinė kredito 

unija Taupa plečia savo veiklų 
Bostone ir apylinkės lietuvių tar
pe. Dabar ji jau turi pusšešto mi
lijono dolerių pagrindinio kapi-

talo ir stengiasi jį didinti. Pasku
tiniu laiku nutarė duoti premijas 
tiems, kurie atidarys savo naujų 
sųskaitų arba įneš naujų indėlį į 
turimų sųskaitų. Už naujų sųskai
tų arba už indėlį, nemažesnį 500 
dol., du asmenis pavaišins pietu
mis Liet. Piliečių draugijos 
užkandinėje. Už naujų 10,000 
dol. indėlį ar daugiau, Taupa su
mokės įėjimų į Naujų metų suti
kimų, kuris rengiamas tame 
pačiame klube.

Nepriklausomybės minėjimas
Brocktono Lietuvių Taryba 

nutarė Lietuvos nepriklauso
mybės šventę paminėti vasario 
12 d. Programa bus nustatyta 
vėliau.

Šaulių kuopos sukaktis
Martyno Jankaus šaulių kuopa 

Brocktone lapokričio 19 Sanda
ros salėje paminėjo savo veiklos 
30 metų sukaktį. Buvo suorgani
zuotas pobūvis su atitinkama 
programa. Kalbėjo Petras Višči
nis, paminėjo, kad žuvusiems 
šauliams dėl Lietuvos nepriklau
somybės Karo muziejaus sodely
je buvo pastatytas paminklas, 
prie kurio kiekvienų vakarų buvo 
tam tikros pagarbos apeigos. Tas 
apeigas pavaizdavo garsiniais 
įrašais ir skaidrėmis.

Apie kuopos veiklų trumpai 
papasakojo kuopos pirmininkė 
Stasė Gofensienė. Šventės proga 
kuopa gavo sveikinimų. Sveiki
no LŠST pirmininkas Abarius, 
Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinės pirmininkas A. Zen- 
kus, kaimyninių kuopų pirmi
ninkai ir kiti. Po programos buvo 
vaišės.

RENGINIAI

Gruodžio 4 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
)os trečio aukšto salėje So. Bo
stone komp. J. Kačinsko kūrinių 
koncertas.

1980 sausio 7-8 Cambridge, 
Mass., bus statoma A. Škėmos 
drama “Pabudimas” angliškai. 
Teatras atvyksta iš New Yorko, 
Rengia LB Bostono apylinkė.

Vasario 5 Norwoode Vasario 
16-osios minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. dr. Jurgis 
Gimbutas.

Balandžio 23 — Šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone me
tinis banketas Lantana Restora
ne Randolphe.

BROCKTON, MASS.
Statys paminklą

Brocktone jau seniai iškilęs 
sumanymas pastatyti paminklų 
ne tik įnirusiems lietuviams pa- 
rapiečiams, bet visiems lietu
viams: savanoriams, kariams, 
šauliams, partizanams ir visiems 
tiems lietuviams, kurie žuvo už 
Lietuvos ir visos žmonijos laisvę.

Daug praėjo jubiliejų: Šv. Ka
zimiero, Lietuvos krikštijimo ir 
kt., bet Brocktone nebuvo ypa
tingai atžymėti. Dabar iškilo 
rimtas reikalas tokį paminklų pa
statyti.

Šv. Kazimiero parapija yra dar 
gana lietuviška ir ji su klebonu 
kun. Petru Šakaliu imasi šios ini
ciatyvos tokį paminklų pastatyti 
oarapijos žemėje. Jau sudarytas 

'specialus paminklui statyti ko
mitetas, kuris renka geriausius 
projektus, suras tinkamų vietų ir 
simbolinį gražų paminklų pasta
tys.

Komitetų sudaro: garbės narys 
klebonas kun. P. Šakalys, pirm. 
R. Bielkavičius, vicepirm. E. 
Sužiedėlis, ižd. J. Stašaitis, sekr. 
V. SenūtairnariaiS. Gofensienė 
ir F. Bumiia. Komitetas jau ta
riasi su paminklo projekto žino
vais. Pradžiai pinigų jau turi.

— O —
Brocktono lietuvių taryba 

savo posėdyje lapkričio 15 nu
tarė Vasario 16 dienos minėjimų 
rengti vasario 12. Smulkesnės 
žinios bus paskelbtos vėliau.

V. Senūta
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LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas dėl susidėju
sių aplinkybių nukeliamas. Jis 
bus gruodžio 10, sekmadienį, 
toje pačioje vietoje. Visos narės 
prašomnos dalyvauti.

Naujųjų Metų sutikimų New 
Yorke rengia Liet. Atletų Klubas 
ir Maironio lituanistinė mokyk
la. Jis bus gruodžio 31 Kultūros 
Židinyje (žiūr. skelbimų) 
Diskusijos apie persitvarkymo 
sąjūdį Lietuvoje įvyko lapkričio 
27, sekmadienį, Aušros Vartų 
parapijos salėje. Rengė LB Man- 
hattano apylinkė. Pranešimas ir 
diskusijos buvo labai įdomios. 
Kalbėjo Rita Dabkutė, kuri dve
jus metus studijavo Vilniaus uni
versitete. Ji yra iš Chicagos. J 
Amerikų grįžo lapkričio 26. Per
sitvarkymo sąjūdžio ji buvo pa
kviesta būti vertėja užsienio ko
respondentam.

Spaudos konferencija ryšium 
su Gorbačiovo atvykimu į Jung
tines Tautas, rengiama gruodžio 
6 Estų namuose. Bus paliesti ak
tualiausi šios dienos įvykiai. Da
lyvauja visų trijų Pabaltijo tautų 
vadovaujantys asmenys. Lietu
vius atstovaus PLB pirmininkas 
dr. V. Bieliauskas. Į konferenci
jos organizavimų yra įsijungę 
PLB ir JAV LB, ir Nevv Yorko 
LB apygardos valdyba.

Sportininkai į Australiją iš
vyksta gruodžio 21. Per Romo 
Kezio vadovaujamą Vyties kelio
nių agentūrą vyksta 64 asmenys. 
Grupėje daugiausia yra iš New 
Yorko, keli vyksta iš Bostono ir 
iš Washingtono. Dauguma 
grįžta į Nevv Yorkų sausio 5.

Lietuvos kariuomenės 
šventė, 70 metų sukaktis, kaip 
buvo atkurta Lietuvos kariuo
menė, buvo gražiai paminėta 
lapkričio 20. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje buvo pamaldos, 
kur organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Minėjimas buvo tos 
parapijos didžiojoje salėje. 
Kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, svečias iš Chi
cagos dr. Kazys Ėringis skaitė 
paskaitų, dainavo solistė Gina 
Capkauskienė iš Montrealio, jai 
akomponavo lietuvių draugas 
VVilliam Smiddy. Po minėjimo 
apatinėje salėje buvo vaišės. Pla
tesnis minėjimo aprašymas bus 
kitame Darbininko numeryje.

Kalėdinių atvirukų su 
lietuvišku sveikinimo tekstu 
galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Atvirukų yra 
keletas rūšių. 10 atvirukų su per
siuntimu 7 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

A.. A. DAIL. VINCO KISARAUSKO 
ir

DAIL. SAULĖS KISARAUSKIENĖS

MENO PARODA
1988 m. gruodžio 11 d., 

sekmadienį, 2 vai. popiet 
Kultūros Židinio mažojoje salėje

361 Highland Blvd., Broo ’yn, N.Y.

Parodą atidary* 
dail. Vladas Žilius

Visos pajamos bus skiriamos 
dail. Kiserausko šeimai Vilniuje

Rengėjai:AUDRA MISIŪNIENĖ 
ARŪNAS BUKAUSKAS 
NARŪNAS BUKAUSKAS

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

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

Kazimieras Matnzas. gyvenąs 
Ozone Park, N.Y., yra filminin- 
kas, daug kartų važinėjo į ne
priklausomų Lietuvą ir ten filma
vo. Ypač gražiai yra nufilmavęs 
iškilmes Karo mokykloje, kaip 
kariūnai išsirikiavę duoda prie
saiką, kaip jiem įteikiami kardai. 
Visa tai vyskta prie Vytauto 
Didžiojo paminklo. Okupantai 
tų paminklą susprogdino. Dabar 
Kaune kilo sąjūdis atstatyti tų pa
minklų. Apie tai rašė Darbinin
kas lapkričio 18 d. nr. 44. Įsidėjo 
ir nuotraukų, kaip tas paminklas 
atrodė. Kazimiero Motuzo gimi
naitis, taip pat filmuotojas, Kau
ne Kazimiero vardu paminklui 
atstatyti komitetui paaukojo tam 
tikrų sumų pinigų. Komitetas iš 
Kauno laišku padėkojo K. Matu- 
zui ir sako, kad paminklas bus 
tikrai atstatytas.

Dr. Kęstutis Valiūnas, buvęs 
ilgametis Vliko pirmininkas, da
bar garbės pirmininkas, yra pa
rašęs prisiminimus iš Vliko veik
los. Prisiminimų angliškoji laida 
pasirodys dar prieš Kalėdas.

Rimas Giedraitis, gyvenąs 
Smithtown, N.Y., yra specia
listas, kaip tvarkyti atliekamas 
medžiagas, įvairias šiukšles. Jų 
išvežimas, panaikinimas sudaro 
daug vargo miestui, atskirom 
bendrovėm. Anksčiau jis tarna
vo kitoje įstaigoje, o dabar pats 
vienas pradėjo verstis. Dirba la
bai sėkmingai. Rimas Giedraitis 
yra dr. Leonildos ir Juozo Gied
raičių sūnus.

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.

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.

Arts Club teatras pratęsia 
savo sezoną — Antano Škėmos 
“Pabudimo” spektakliai dar 
įvyks gruodžio 1, 2, 8 ir 9 dieno
mis Aušros Vartų parapijos 
salėje. Pradžia 8:30 v.v. 
Gruodžio 4 taip pat bus vienas 
spektaklis 2 vai. popiet. Jį spon- 
soruoja klebonas kun. Vytautas 
Palubinskas ir Lietuvos vyčių 12 
kuopa.

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

SVEIKINIMAI 
ŠVENČIŲ^ 
PROGA

Lietuvių tautodailės Institu
tas New Yorke ką tik turėjo savo 
tradicinę tautodailės parodą, 
kuri praėjo su pasisekimu.

Ta proga ypatingai dėkojame 
parodoje dalyvavusioms mūsų 
menininkėms: L dail. Eugenijai 
Rastenienei už atvežtus gobele
nus, 2. Bostono Tautodailės sky
riaus pirmininkei Saulei Šatie
nei, kuri mum labai gražiai 
apibūdino Lietuvoje meni
ninkės Onos Barkauskienės pa- 
darytasįlėles, 3. dail. Vijai Tara- 
■bildienei iš Vilniaus, kuri išstatė 
savo spalvingus paveikslus. Taip 
pat dėkojame paskolinusiems 
velnių rinkinius: Šimukoniams, 
dr. Birutei Paprockienei, R. 
Cesnavičienei ir L. Milukienei.

Didelė padėka tenka ponams 
Dubauskams, kurie apnakvindi
no ir globojo mūsų menininkes. 
Padėka R. Cesnavičienei, I. 
Alksninienei, R. Alinskienei, D. 
Bobelienei ir visiems, kurie pri
sidėjo prie šios parodos parengi
mo. Padėka Mildai Kvedarienei 
ir Genei Popelienei už dalyvavi
mą parodoje.

Parodoje per abi dienas veikė 
valgykla, kurios maistą gardžiai 
ir lietuviškai gamino Vidos Jan
kauskienės komitetas. Sveikina
me šį komitetą, kad jam pavyko 
sėkmingai parduoti maistą ir su
telkti lėšų sportininkų kelionei 
Australiją.

Kaip ir visada, didžiausia 
padėka priklauso Nevv Yorko lie
tuviams ir lietuvėms, parėmu- 
siems mūsų renginį ir gausiai 
mūsų parodą lankiusiems.

Su padėka visiems!
Rengėjos

Janina ir sūnus Vidas Va-1 
liušaičiai a. a. Stasio Liogio atmi
nimui paaukojo Kultūros Židi
niui 25 dol. K. Ž. vadovybė 
dėkoja. ’A.

Birutė Malinauskienėj 
Woodhaven, N.Y., vykdydamna. 
a. a. savo vyro Jono valią, kuris' 
jau kelerius metus atsiųsdavo- 
Darbininkui dvigubą prenume-: 
ratą, ir šiais metais paaukojo 40) 
dol. Labai ačiū.

J. Jacevičius iš Worcester, . 
Mass., jau eilė metų atsiųsdamas I 
metinę Darbininko prenumera- J 
tą, prideda 20 dol. Sunkėjant 
laikraščio leidimui, geradariui 
už paramą dėkojame.

Vincas Lietuvninkas, Eliza- I 
beth, N.J., jau daugelį metų at
keliauja su padidinta metine 
prenumerata. Ir šiais metais at
siuntė 80 dol. Dosniam spaudos 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

Danguolė Surantas, MD, iš 
Rockford, III., eilę metų prie 1 
prenumeratos mokesčio prideda 
auką spaudai paremti. Labai ačiū 
ir už šių metų 50 dol. pridėtą 
auką.

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

Graži kalėdinė dovana, kuri ■ 
gavėjui jus primins per ištisus j 
metus. Tai Darbininko (arba 1 
Bridges — anglų kalba) metinė 

, prenumerata. Naujiems
skaitytojams Darbininko pre- > 
numerata tik 15 dol. Bridges — 
tik 10 ęlol. Užsakykite dar šių ' 
laikraščių neskaitantiems.

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. Į1207

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.

Laima Šileikytė ir jos vyras 
John Hood sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
proga ir linki laimės ateinančiuo
se Naujuose Metuose. Ta proga 
skiria auką Darbininko laik
raščiui paremti.

KASOS pastate, 86-21114th 
Street, Richmond Hill, N.Y. yra 
išnuomuojami 3 atskiri kam
bariai. Visi yra naujai įrengti, su 
šildymo ir vėsinimo sistemomis, 
daugiausiai tinkami įstaigų ar 
biznio reikalams. Vienas kam
barys yra 1500 kvd. pėdų, kitas 
1200 ir trečias 300 kvad. pėdų. 
Nuomavimo pirmenybė 
lietuviams. Dėl s.ąlygų kreiptis gaunami pas choro narius, 
į KASĄ tel. 718 441 - 6401 darbo 
valandų metu, šešias dienas 
savaitėje.

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

Darbinbinko 1989 metų ka
lendorius visiems skaitytojams 
išsiųstas lapkričio 22. Spalvota
me viršelyje Lietuvos kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus atvaiz
das. Kas norėtų gauti daugiau 
kalendoriaus egzempliorių, 
prašomas kreiptis į administrato
rių, pridedant bent 4 dol. auką 
už kiekvieną kalendorių. Ypatin
ga padėka skaitytojams, kurie, 
suprasdami sunkią lietuviškos 
spaudos padėtį, už kalendorių 
prideda stambesnę auką. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuviškas vėliavas galima 
įsigyti už labai prieinamą kainą. 
Padaroma įvairaus dydžio 
vėliavos greitu laiku. Gaminami 

. ir didesni kiekiai. Dėl infor- 
.macijos kreiptis: Flag Center, 
Flags for all occasions. John A. 
Ambrose, 954 Beechvvood Dr., 
Lansdale, PA 18446. Tel. 215 

: 855 - 7788.

Elizabetho lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijos kunigai, iš 
k. kun. Petras Žemeikis — klebonas, ir kun. Juozas Pragul- 
bickas, šiais metais atšventęs 85 metų sukaktį.

ELIZABETH, N J.

Balfo 24 skyrius Elizabethe 
nuo lapkričio 15 iki gruodžio 15 
vykdo metinį vajų, kuriam vado
vauja kun. Juozas Pragulbickas.

Liudas Stukas, parapijos var
gonininkas, dirbąs parapijoje 
šešerius metus, išeina į pensiją 
ir išsikelia gyventi į Floridą. Jam 
išleistuvės rengiamos gruodžio 4 
tuoj po 11 vai. mišių. Rengia 
choras. Bilieto kaina — 20 dol.,

MAIRONIO LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

Svarbus tėvų, susirinkimas
Spalio 15 įvyko svarbus Nevv 

Yorko Maironio lituanistinės 
mokyklos tėvų susirinkimas. 
Šiuo metu mokyklos vedėjo ir 
administratoriaus pareigas eina 
Pranas Gvildys, kuris jau antrus 
metus uoliai rūpinasi mokyklos 
gerbūviu ir kiekvienų šeštadienį 
skiria mokyklos reikalams. Nu
tarta, kad mokyklos vedėjo pa
reigas kitais metais perims vie
nas iš devinto skyriaus mokinių 
tėvų, o administruoti mielai s.u-_ 
tiko pasilikti Pranas Gvildys. To
kiu būdu kas metai keisis mokyk
los vedėjai.

Šiais metais tėvų komiteto pir
mininkas yra Vladas Bileris, o 
iždininku iš iki šiol tas pareigas 
labai sąžiningai ir stropiai einan
čio Antano Razgaičio perėmė 
Marijus M alijošius. Šių metų 
iždo reviziją padarė Lietuvių 
Bendruomenės Nevv Yorko apy
gardos revizijos komisija ir rado, 
kad knygos vedamos gerai ir tei
singai. Tėvai yra labai dėkingi A. 
Razgaičiui už jo rūpestingą iždi-

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

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
įvyks gruodžio 31

Kultūros židinyje Brooklyne
9 v. v. — kokteiliai, 10 v. v. — vakarienė Ir šokiai

Groja JOE THOMAS ORKESTRAS

Bilietas asmeniui — 30 dol. užsisakius iš anksto 
—* 35 dol. perkant prie jėjlmo 
— 15 dol. jaunimui iki 18 mėty

Stalų ir pavleniŲ billety užsakymus priima:

Aušra Garbauskienė — 516 694-2471 
Vita Matusaitienė — 201 994-1229 
Aldona Marijošienė — 516 883-9350 
Giedrė Stankūnienė 203 661-2554 
Vytautas Kulpa — 718 846-1056

ŠJ Unksmę Ir nuotalklngę Naujųjų Metų sutikimų rengia 
Ir visus atsilankyti kviečia

N.Y. MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Pusryčiai su Kalėdų seneliu 
rengiami gruodžio 11 po 9:30 
vai. mišių. Remgia motinų gil
dą. Bilietai — 5 dol. suaugu
siom, viakam — 2 dol.

Tradicinės lietuviškos kūčios 
rengiamos gruodžio 14, trečia
dienį, 7 v. v. Rengia Altoriaus 
draugija. Kaina asmeniui — 10 
dol. bilietų galima gauti pas 
draugijos narius.

Naujų metų sutikimų rengia 
parapijos taryba gruodžio 31, 
7:30 v. v. bus mišios, 8 v. v. 
pietūs ir šokiai. Asmeniui 35 dol.

ninko darbą.
Patalpų klausimas

Tėvų komitetas neužilgo turės 
išspręsti mokyklos patalpų klau
simą. Mokinių skaičiui mažė
jant, reikia keltis į kitą vietą. Da
bartinės patalpos pasidaro per 
brangios ir nepateisina patalpų 
išlaidų.

Vaidinimas .
Šių mokslo metų bėgyje nu

matyta surengti vaidinimą, kurį 
atliktų Maironio mokyklos moki
niai.

Naujų Metų sutikimas
Kaip pernai, taip ir šiemet 

Maironio lituanistinė mokykla 
drauge su Atletų Klubu rengia 
Naujųjų metų sutikimą Kultūros 
Židinyje. Visuomenė prašoma ir 
kviečiama jau dabar planuoti su
tikti Najus metus malonioje, 
linksmoje ir lietuviškoje aplinko
je.

Kalėdų Eglutė
Maironio mokyklos vaikam 

Kalėdų Eglutė bus gruodžio 17 
d., šeštadienį, 11:30 v. Holy 
Child mokyklos patalpose, 111 
St., Ricmond Hill, N.Y. (tarp 
Myrtle ir Jamaica Avė.).

Mokyklos tėvų komitetas 
kviečia visus mokyklos amžiaus 
vaikučius, kurie nors ir nelanko 
šiuo metu mokyklos, ateiti į 
Kalėdų Eglutę ir pabendrauti su 
lietuviais vaikais. ą


