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PAKARTOTINAI PROTESTUOJAMA PRIEŠ KARINĘ TARNYBĄ
— Persitvarkymo Sąjūdžio devintoje sesijoje gausu nutarimų —

ABEJOTINAS KHARCEVO NUOŠIRDUMAS

Sov. S-gos Aukšč. taryba po 
ilgų ginčų ir tik įsikišus prezi
dentui Gorbačiovui suteikė Bal
tijos respublikoms nuo sausio 1 
joms priimtinų ūkinę autonomi
jų, tačiau keliai, dujų ir degalų 
vamzdžiai ir toliau pasiliks Sov. 
S-gos kontrolėj.

Sov. S-gos komunistų partijos 
politbiuras priėmė griežtų rezo
liucijų, draudžiančių Lietuvos 
komunistų partijai atsiskirti nuo 
Maskvos, nes tai būtų partijos 
federalizacija ir jos vienalytišku
mo panaikinimas. Vakarų kores
pondentai abejoja, ar Lietuvos 
komunistų partija paklausys šio 
įspėjimo.

Sovietinės Gruzijos pietinėj 
autonominėj Osetinų srities sos
tinėj Tskhinvali vyko riaušės 
tarp gruzinų ir osetinų. Osetinai 
reikalauja respublikos teisių ir 
susijungimo su šiauriniais oseti
nais. Į miestų buvo įgabenta vi
daus reikalų ministerijos kariuo
menė tvarkai palaikyti.

Maskvoj apie 200 karių pro
testavo prieš karininkų elgesį su 
jais, prieš lytinį prievartavimų ir 
nepotizmų. Protestų suorganiza
vo prieš kurį laikų įsteigta karių 
žmogaus teisėm apsaugoti orga
nizacija Skydas.

Nesenai išrinktas Libano pre- 

nužudytas važiuojant Ęeiruto 
gatve. Iš tolo išsprogdinta bom-
ba kartu užmušė 23 kitus ir 
sužeidė 36. Kaltininkai tuo tarpu 
nežinomi.

Čekoslovakijoj įsisiūbavusios 
gyventojų demonstracijos pri
vertė komunistų partiją dar kartų 
pertvarkyti politbiurą, o gen. 
sekretorių Milos Jakes atsistaty
dinti. Nauju gen. sekretorium 
buvo išrinktas Bohemijos parti
jos vadas Karei Urbanek.

Čekoslovakijos studentų suor
ganizuotas dviejų vai. streikas 
buvo labai efektingas ir supara- 
ližavo miestų gyvenimą.

Prahos arkivyskupas kardino
las Frantisek Tomasek, sveikin
damas demosntruojančias mi
nias, pareiškė, kad nei vienas 
žmogus negali likti nuošaliai, kai 
yra sprendžiamas tautos likimas.

Leningrado partijos sekreto
rius Anatoli Gerasimov buvo 
pašalintas iš pareigų ir miesto 
partija buvo sujungta su Lenin
grado srities partija, nes Lenin
grado partijos kandidatai pra
laimėjo rinkimus.

Prancūzijos prezidentas 
Francois Mitterand pasiūlė su
daryti Rytų Europos atstatymo 
bankų, kuris paskolom paremtų 
tas valstybes, kurios atsisako 
centrinės ūkinės sistemos ir sub
sidijuojamų kainų ir įveda de
mokratines reformas.

Libano parlamentas vietoj 
nužudyto prezidento Rene 
Mouavvad išrinko naujų prezi
dentų Elis Hrawi, kuris patvirti
no min. pirmininko Šalim al- 
Hoss sudarytų ministerių kabi
netų ir įsakė Libano kariuo
menės vadui gen. Michel Aoun 
nutraukti opozicijų vyriausybei.

Vengrijos gyventojai maža 
balsų persvara atmetė valdan
čios partijos reikalavimą, kad 
krašto prezidentas būtų renka
mas dabar ir pritarė, kad jo rin
kimai įvyktų po parlamento rin
kimų.

Ukrainos miestuose įvyko de
monstracijos, reikalaujančios 
įteisinti Rytų apeigų katalikų 
Bažnyčią.

Vilniuje, Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidiumo salėje, 
lapkričio 12 įvyko Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio seimo de
vintoji sesija. Joje buvo svarsto
mi rinkimų į Lietuvos aukščiau
siųjų tarybų ir vietines tarybas, 
Lietuvos jaunuolių karinės tar
nybos, Sąjūdžio spaudos, Są
jūdžio seimo statuto ir įvairūs 
kiti klausimai.

Dvyliką valandų trukusi sesija 
pasižymėjo audringomis diskusi
jomis ir nuomonių įvairumu. Se
sija priėmė įvarius dokumentus 
— pareiškimus ir rezoliucijas — 
dėl Centrinės ir Lietuvos televi
zijų tendencingos informacijos 
apie pastarųjų dienų įvykius 
Moldavijoje, dėl Lietuvos Tauti
nio olimpinio komiteto, dėl Lie
tuvos jaunuolių karinės tarny
bos, dėl Sąjūdžio spaudos, dėl 
Lietuvoje vykstančios diskusijos 
rinkimų klausimu, dėl Lietuvos 
žemių melioravimo.

Seimo sesijos pertraukoje 
įvyko neplanuotas Sąjūdžio sei
mo tarybos pirmininko profeso
riaus Vytauto Landsbergio susi
tikimas su Lietuvoje tuo metu 
viešėjusiu Švedijos užsienio rei
kalų ministru Andersonu. Tuo 
pat metu ministrą lydėjusiem 
Švedijos žurnalistam buvo su
rengta spaudos konferencija, ku- 

kinėjo Romualdas Ozolas, Kazi- 
mieras Motieka, Arvydas Juozai-
tis, Bronius Genzelis, Virgilijus. 
Čepaitis ir Kazimiera Prun
skienė.

Persitvarkymo Sąjūdžio seimo 
priimtame pareiškime dėl cen
trinės ir Lietuvos televizijų ten
dencingos informacijos apie įvy
kius Moldavijoje, pažymima, 
kad ši informacija kelia rimtą 
Sąjūdžio seimo susirūpinimą. 
Pastarųjų dienų įvykius Kišinio- 
ve, sakoma pareiškime, lydi tos 
dabar jau pasmerktos tendenci
jos, kurios reiškėsi per tragiškus 
įvykius balandžio mėnesį Tbili
syje, būtent, pirma, neatsakingi 
valdžios pareigūnų veiksmai 
prieš tokius gyventojus sukėlė 
susirėmimus, ir, antra, centrinė 
televizija teikė kryptingai viena
pusiškų informacijų apie įvykius. 
Seimas smerkia ir vienų ir kitų 
besikartojančių tendencijų. 

Rezoliucijoje dėl Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
pažymima, kad Lietuvos Persi-

Lenkijos min. pirmininkas 
Tadeusz Mazowiecki lankėsi 
Maskvoj. Prezidentas Gorbačio
vas sveikino rytų Europoj vyks
tančius politinius procesus.

Rytų Vokietijos Egon Krenz 
pareiškė pritariąs, kad komunis
tų partija netektų vadovaujančio 
vaidmens.

Prezidentas Gorbačiovas vis 
dar tiki, kad marksizmas Sov. S- 
goj atsigausiąs.

SOVIETINĖ MAFIJA

Spalio 19 York Times iš
kilus korespondentas William 
Saffire rašo apie sovietinę Mafijų 
— t. y. kilantys kooperatyvai ir 
privatūs bizniai. Vienoje vietoje 
jis sako, kad Rygoje už 1 dol. jau 
galima gauti po 15 rublių. Gi ofi
cialiai už 1 dol. gali gauti tik apie 
60 kapeikų. Toks milžiniškas 
skirtumas tarp oficialios ir pri-< 
vačios rinkos pailiustruoja kiek 
sovietijos klika yra nutolusi nuo 
realaus gyvenimo.

tvarkymo sąjūdžio seimas prita
ria Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto veiksmam, reikalau
jant pripažinti jo atkūrimą Tarp
tautiniame Olimpiniame komi
tete, taip pat pritaria Lietuvos 
Olimpinio komiteto protestui 
prieš naujai kuriamą TSRS 
Olimpinių komitetų aasociaciją.

Svarbus yra Sąjūdžio seimo 
nutarimas Lietuvos jaunuolių 
karinės tarnybos klausimu. Šia
me dokumente rašoma: Lietuva, 
siekdama nepriklausomybės, 
dalyvauja bendrame Europos 
nusiginklavimo procese, 
norėdama tapti neutralia valsty
be. LTSR aukščiausioji taryba 
pripažino, kad Lietuva yra oku
puota valstybė. Jos gyventojai 
pagal Ženevos konvencijos, pasi
rašytos 1949-ais metais ir TSRS 
ratifikuotos 1954-ais metais Šl
uoju straipsniu, negali būti ver
čiami tarnauti okupuojančios 
valstybės ginkluotose pajėgose ir 
pagalbinėse pajėgose. Todėl lai
kome Lietuvos jaunuolių šauki
mų į TSRS kariuomenę ne
teisėtu.

Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio seimas nutaria pareika
lauti, kad LTSR aukščiausioji ta
ryba šių metų lapkričio mėnesio 
sesijoje panaikintų LTSR Kon
stitucijos 61-ąjį straipsnį, sustab- 

so 79-ojo ir 211-ojo straipsnių stralijoje, renka ir skelbia infor-
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Demonstracijų plakatas prie Vilniaus katedros. Nuotr. V. Kapočiaus

PERSISTENGTA SU

Pagal Paminklų restauravimo 
projektavimo instituto paruoštų 
projektų, nuo 1987 metų Pane
munės Gelgaudų pilis — vienas 
žymiausių Lietuvos renesanso 
paminklų — restauruojama, pri
taikant jų Valstybinio dailės in
stituto kūrybos ir poilsio na
mams. Projektas paruoštas be 
archeologinių tyrimų, nesilai
kant restauravimo metodikos. Jį 
vykdant, pristatomas nebuvęs 
trečias aukštas, paminkliniame 
rūsyje rengiama sauna, sunai
kinta plano ir tūrio struktūra, 
daug autentiško mūro ir archi
tektūros elementų.

Reikalaujame, kad:
— Kultūros ministerija sku

biai nutrauktų pilies rekonstruk
cijos darbus.

Siūlome, kad:
— Kauno Restauravimo val

dyba pilį konservuotų;
— Paminklų restauravimo 

projektavimo institutas atliktų

veikimų, nustatytų vietoje tarny
bos armijoje alternatyvias civili
nes prievoles, suteiktų jaunuolių 
karinės tarnybos komisijai prie 
LTSR AT prezidiumo parlamen
tinės komisijos statusų. Seimas 
nutaria pritarti respublikinio ko
miteto Lietuvos jaunuolių ka
rinės tarnybos klausimui spręsti 
veiklai ir teikti jai materialinę 
pagalbą.

Pažymėtina, kad kaip tik to
mis dienomis Sovietų Sąjungos 
gynybos ministras Yazovas dar 
kartų griežtai pasmerkė kai ku
riose vadinamose sovietinėse 
respublikose vykdomų akcijų 
prieš karinę tarnybų raudonojoje 
armijoje. Tarp tų respublikų ge
nerolas paminėjo Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Armėniją ir Gruziniją, 
apkaltindamas, pagal senųjų lai
kų stilių, tariamus nacionalistus 
akcijos prieš karinę tarnybą 
kurstymu.

Kaip pastebi užsienio spauda, 
akcijos prieš karinę tarnybą pa
kartotini pasmerkimai anaiptol 
neatbaidė žmonių nuo protesto 
veiksmų prieš karinės prievolės 
atlikimą ir už alternatyvią civi
linę tarnybą. Italijos laikraščiai 
praneša, kad Vilniuje nuo spalio 
28-os dienos grupė moterų esta- 

. fetėmis vykdo bado streiką, rei
kalaudamos, kad lietuviai jau- 
naioliaj^ nebūtų verčiąnfiatlilęti 
karinės tarnybos už" Lietuvos 
ribų.

ATNAUJINIMAIS

pilies archeologinius bei papil
domus architektūrinius tyrimus 
ir paruoštų moksliškai pagrįstų 
restauravimo projektų, pagal 
kurį pilis būtų restauruota.

Mūsų žinomas fotografas Vytautas Maželis lankėsi okupuotoje Lietuvoje, kur dalyvavo 
bendrinėje fotografijos parodoje. Čia jis kalba fotografų susirinkime. Iš k. Milda Šeš- 
kuvienė, Kazys Daugėla — iš JAV’, Vitalijus Butyrinas, Jonas Dovydėnas iš JAV’, 
Vytautas Maželis iš JAV’, Margarita Paškevičiūtė (FMS atsakingoji sekretorė), Antanas 
Sutkus (DFMD pirmininkas). Nuotr Raimundo Urbanavičiaus

Buvęs Sovietų Sąjungos reli
gijos reikalų tarytas įgaliotinis 
Konstantinas Kharčevas savai
traščiui Ogoniok duotame inter- 
vievv, kuris buvo paskelbtas spa
lio 30, padarė įdomių ir drauge 
kiek stebinančių pareiškimų.

Jis pažymėjo, kad komunistų
partijos biurokratai, ypač centro 
komiteto ideologinio skyriaus 
vadovaujantys pareigūnai, siekia 
užkirsti kelią prezidento Gorba
čiovo pastangom išplėsti religinę 
laisvę, apkaltino tuos pačius 
kompartijos biurokratus ir rusų 
stačiatikių Bažnyčios Sinodą, 
kad jie privertę valdžią jį pašalin
ti iš pareigų religijų reikalų tary
boje. Kharčevas taip pat išreiškė 
įsitikinimą, kad Stalino smurtu 
panaikinta Ukrainos katalikų 
Bažnyčia turėtų būti vėl įteisin
ta.

Kharčevas, kurio vardas ilgus 
metus buvo gerai žinomas ir Lie
tuvos tikintiesiems, patyrusiem 
jo potvarkius, kuriais buvo 
varžomas reliiginis gyvenimas, 
savo intervievv toliau apgailesta
vo, kad persitvarkymo pą- 
sekmėje nebuvo pakeisti religijų 
reikalų tarybos atsakingi pa
reigūnai. Jų daugumą ir toliau 
sudaro konservatoriai, kalbėjo 
Kharčovas, ideologai, įsitikinę, 
kad demokratizacija Bažnyčios ir 
Valstybės santykiuose yra tik 
tiek reikalinga, kiek gali patar
nauti propagandos tikslam, pa
puošti visuomeninio gyvenimo

UŽTARIAMI PERSEKIOJAMIEJI

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse veikia švento Stepono 
draugija, besirūpinanti buvusių 
ir esamų sąžinės belaisvių liki
mu. Draugija, turinti savo sky-

VIII LPS Seimo sesijos pirmi
ninkai:

M Laurinkus
A. Sakalas

(LIC)

Hondūro prezidentu buvo iš
rinktas Tautinės partijos kandi
datas Rafael Leonardo Callejas. 

fasadui. Bet esmėje, ideologų 
įsitikinimu, turi būi tęsiama se
noji politika religijos atžvilgiu.

Kharčevas pareiškė, kad parti
jos vadinamieji aparačikai siekia 
sutrukdyti bet kurį laisvėjimų re
liginėje plotmėje net pagal 1929 
metų įstaty mo straipsnius. Kha-
rčevas, betgi mano, kad naujieji 
kulto įstatymai bus vis dėlto 
priimti ir kad jie remsis Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos Vienoje nustaty
tais religinę laisvę laiduojančiais 
dėsniais.

Pažymėjęs, kad, jo įsitikini
mu, religinėm bendruomenėm 
turėtų būti suteikta galimybė 
veikti žmonių pagalbos srityje, 
Kharčevas pareiškė, kad, nors ir 
būdamas įsitikinęs ateistas gavęs 
paskyrimą vadovauti religijų rei
kalų tarybai, jis supratęs, jog turi 
būti šalinami, jo žodžiais tariant, 
nesusipratimai tarp Valstybės ir 
religinių bendruomenių, bet jo 
pastangom tuos santykius page
rinti pasipriešinę partijos ideolo
gai.

Apžvalgininkai šia proga pa
stebi, jog pagrįstai iškyla klausi
mas, kodėl Kharčevas. būdamas 
aukštose pareigose, ne tik nepa
sipriešino ideologų spaudimui, 
bet dargi ilgus metus klusniai 
vykdė religinę laisvę ir tikinčiųjų 
teises grubiai pažeidžiančius 
potvarkius, nuo kurių taip 
skaudžiai yra nukentėjusios reli
ginės bendruomenės, tarp jų ir 
Lietuvos tikintieji.

macinę medžiagą apie vis dar 
neišnykusio tikinčiųjų persekio
jimo faktus kai kuriuose pasaulio 
kraštuose, organizuoja protesto 
laiškų akcijas atitinkamų kraštų
vyriausybėm dėl asmenų perse
kiojimo ar įkalinimo už jų religi
nius įsitikinimus, siunčia solida-
rūmo laiškus persekiojamiem ir, 
galimybių ribose, teikia materia
linę pagalbų jų šeimom.

Švento Stepono draugijos 
leidžiamame biuletenyje praei
tyje daug dėmesio buvo skiriama 
Lietuvoje persekiojimus patyru
siem tikintiesiem. Biuletenis ir 
dabar spausdina pranešimus 
apie religinę padėtį Lietuvoje, 
kuri yra pagerėjusi, bet anaiptol 
dar nėra normali.

Biuletenyje dabar dažnai rašo
ma apie tebevykstantį ukrai
niečių katalikų diskriminavimų, 
kartais ir persekiojimų vien už 
tai, kad reikalauja jų religinės 
bendruomenės įteisinimo. Biu
letenis taip pat informuoja apie 
vis dar labai sudėtingų tikinčiųjų 
padėtį Kinijoje ir kituose komu
nistų valdomuose Azijos kraš
tuose.

Uragvajaus prezidentu buvo
išrinktas Tautinės partijos sena
torius Luis Alberto Lacelle.

Lėktuvas, gabenęs sovietų ra
ketas iš Nikaragvos Salvadoro 
kairiesiem partizanam, nukrito 
Salvadore. Salvadoras dėlto nu
traukė diplomatinius santykius 
su Nikaragva, o JAV pareiškė 
protestą Sov. S-gai.



ĮVYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, Conn.

Kauno valstybiniame teatre pastatyta Algirdo Landsbergio 
drama “Penki stulpai turgaus aikštėje”. Nuotraukoje scena 
iš to pastatymo. Nuotr. Vytauto Maželio, kuris tuo metu lankėsi 
Kaune.

— Marijampolėje atsidarė 
pirmosios privačios parduo
tuvės: “Ieva” kometikos ir perfu- 
merijos, o taip pat “Plokštelės” 
— fotoprekės ir plokštelės. 
Pradės veikti ir naujas duonos 
kombinatas.

— "“Tautiškumas ir meno 
kultūra” — taip pavadinta kon
ferencija įvyko Vilniuje. Suva
žiavo mokslininkai iš Rygos, Ki
jevo, Jerevano, Minsko studi
juoti meną ir kultūrines proble
mas.

— Jonas Rosales, gimęs ir 
augęs Venezueloje, baigė 
Paryžiaus universitetą ir dabar 
gamina dokumentinį filmą apie 
Lietuvą prancūzų televizijai.

— Maišiogalos apylinkėje pa
statytas paminklinis akmuo bu
vusiai lenkų demarkacijos linijai 
atminti. Ta proga pagerbti Vil
niaus krašto lietuviai veikėjai.

— “Atgimimas” praneša, kad 
Sovietų S-je 25% visų gyventojų 
dirba žemės ūkyje, ir vistiek 
stinga maisto; tuo tarpu JAV tik 
3% gyventojų dirba žemės ūkyje 
ir kasmet esti maisto perteklius.

— Kauno miesto statybos dar
bininkai nutraukė darbus Links- 
makalnio kariuomenės bazėje 
(netoli Kaišiadorių) o “žalieji” 
pradėjo statybos vietą pikietuo- 
ti, nes rusų armijos atstovai ne
sako, kas toje bazėje bus įrengta.

— Palesos kaime, Baltarusijo
je, buvo lietuviams sugrąžinta 
katalikų bažnyčia ir šį rudenį 
naujai atremontuota ir peršven- 
tinta. Atnaujinimo darbus atliko 
vyrai iš Kauno, Ukmergės ir Vil
niaus. Šventinimo apeigas atliko 
Vilniaus arkivyskupas J. Stepo
navičius.

— Tryškių daržininkystės 
sovchozas, t.y. tarybinis ūkis su
silaukė talkos rudens derliui 
nuimti: šimtas studentų iš Kur
šėnų technikos mokyklos ir Šiau
lių pedagoginio instituto. Tiesa 
skelbia, kad tai padės surinkti 
virš tūkstančio tonų daržovių, 
kad įvykdyti “valstybinį užsaky
mą” (reiškia viskas eis į Rusiją),

— Kretingos muzikiniam dra
mos teatrui kurio režisierius yra 
Egidijus Radžius už senosios lie
tuvių dramaturgijos puoselėjimą

06070. Tol. 203 661-0261.
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SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalea Avė. (prie Forest 
Pway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
ir propagavimą įteiktas specialus 
prizas. Jo pastatyta Čiurlio
nienės drama Aušros sūnūs susi-

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body work*. 
Ducco Palnting. Weldlng. Frames straightened. Flber glass work, 131-13 
Hlllside Avė., Rlchmond Hill, N.Y. 11418. John R. Chicavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towlng 718 657 - 3086.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba posėdžiavo savo 
būstinėje Chicagoje lapkričio 4 
- 5. Dalyvavo beveik visi krašto 
valdybos nariai, reikalų vedėja 
Danutė Korzoniėnė ir naujoji di-

šventėje 1990Chicagon iš Lietu
vos atvyks “Varpo” vyrų choras. 
Tikimasi, kad atvyks ir orke
strantų, kurie gros Dainų 
šventės orkestre. Panuojama, 
kad Chicagoje ir Vilniuje įvyks

Socialinių Reikalų tarybos lai
kinasis pirmininkas Linas No- 
rušis pranešė, kad “Seklyčios” 
restoranas turi naują administra
torę — p. Buivydienę. Vyres
niųjų lietuvių centras administ-

laukė didelio pasisekimo.
— Pionierių organizacijos or

ganas “Lietuvos pionierius” pa
keitė pavadinimą — Aitvaras ir 
dabar jis tapo Lietuvos vaikų 
laikraštis.

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

NEVY YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105,9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

apsimainymo knygų parodos.
Iš Vyturio leidyklos Dalia 

Kučėnienė gavo žinią, kad labai 
jaudinanti ir svarbi knyga, kuri 
JAV LB KV Kultūros tarybos 
buvo platinama JAV-se, turės 
dar dvi dalis: išeivijos tremties 
atsiminimai ir partizanų prisini

rektorė ryšiams su valdžios įstai
gomis Asta Banionytė, kuri anks
čiau dirbo nepilną laiką, bet nuo 
rugsėjo mėn. 1 pilną laiką Wash- 
ingtone.

JAV LB KV Kultūros tarybos 
pirmininkė Dalia Kučėnienė 
pranešė apie savo mėnesio vieš-
nagę Lųetųypję,,kur,pasisekė,ne. nimų tomas. Ta pati “Amžh > 
tik dir^į^vG-^npkskt disertaci
jos darbą, bet.irpasitarti.suUe-, 
tuvos kultūrininkais, laikraščių 
redaktoriais ir pan.

Lietuvos Kultūros kongresas 
bus 1990 gegužės mėn. JAV 
kultūros premijų įteikimas — 
1990 balandžio mėn. Dainų

ruojamas šiuo metu p. Jasine- 
vičiaus. Kiti tarybos nariai 
ruošiasi ieškoti įvairių lėšų 
(grants) iš įvairių sąjungų, kurios 
remia projektus, surištus su vy
resniaisiais.

Asta Banionytė per praėjusius 
mėnesius dirbo artimai su Visuo
meninių reikalų tąrybos pirmi-
ninku Arvydu Barzduku. Ji po^/biavax tarėsi per praėjusius du 
sėdyje- pranešė, -kad -Lietuvių mėnesius^ Darbas reflcalauja

spalio lĮiėn. pabaigoje. Arvydas 
Juozaitis, Laima Juozaitienė ir 
Vaidotas Antanaitis (visi iš Lietu
vos), Stasys Lozoraitis, jn. Lie
tuvių Informacijos centro direk
torius Washingtone Viktoras Na
kas — tai tik keli asmenys, su 
kuriais Asta dirbo, bendradar-

..*• X - V.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Koiodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Paric Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

Savaitės 
Įvykiai

JAV žvalgybos įstaigos tiki, 
kad, pagerėjus sekimo prie
monėm ir Rytų Europos vals
tybėse vykstant demokratėjimo 
procesui, JAV karinės pajėgos 
turėsiančios apie mėn. laiko pa
siruošti galimam puolimui.

Kinija paskelbė kovą 6 blogio 
reiškiniam: prostitucijai, porno
grafijai, merginų ir vaikų parda
vinėjimui, narkotikų prekybai, 
lošimam ir pasipelnymui iš prie
tarų.

Italijos komunistų partija nu
tarė formaliai atsisakyti savo var
do ir emblemos (kūjo su piautu- 
vu), marksizmo ir klasių kovos ir 
pasidaryti kairiojo sparno parti
ja.

Indijos parlamento rinkimuo
se ją ilgus metus valdžiusi Kon
greso partija nesugebėjo išrinkti 
parlamento daugumos. Opozici
jos partijos veda pasitarimus 
koalicinei vyriausybei sudaryti.

Rytų Vokietijos komunistinio 
jaunimo sąjunga nutraukė santy
kius su komunistų partija.

Sov. Sgos Aukšč. tarybos na
riai Beris N. Jelcin ir Juri Afana- 
sjev pareikalavo persvarstyti 
konstitucijos straipsnį, 
kiantį komunistų partijai 
vaujantį vaidmenį.

NYT eseistas VVilliam
savo paskutiniam essay pataria 
prezidento Georg Bush būsi
mam susitikime su prezidentu 
Gorbačiovu iš anksto atmesti bet 
kurį susipratimą apie galimą 
įvykti Baltijos valstybėse smurtą 
ir pareikalauti iš Sov. S-gos 
užbaigti Rytų Europos okupaci- 
ią-

įšalo žemėj”.taip pat bus verčia __
, ma į.anglų.kalbą tos pačios V ytu-, sėdyje- ptanešė, -kad -Lietuvių 

Bendruomenės prašymai Pabal
tijo laisvės judėjimams yra tik 
vienas iš daugelio tokių prašy
mų. Asta Banionytė seka JAV ir 
Lietuvoje įvykstančius įvykius ir 
pataria JAV Lietuvių Bendruo
menei ir jos pirmininkui dr. Ra
zmai apie įvairių projektų gali
mybes. Jau nuo birželio mėn. 
Asta sekė artėjančios ekologinės 
konferencijos Sofijoje planus. : 
Buvo tartasi su delegacija, gauta ■ 
konferencijos darbotvarkė, ku
rios dėka Lietuvos ekologai 
galėjo daryti pranešimą apie Lie
tuvos ekologinę padėtį. JAV LB 
Krašto valdybos finansinė para
ma padėjo užtikrinti, kad dr. Ro
mas Vaštokas iš Kanados ir Zig
mas Vaišvila, Lietuvos Žaliųjų 
vienas steigėjų, galėjo vykti į tą 
svarbią ekologinę konferenciją

rio leidyklos.
JAV LB KV Švietimo tarybos 

pirmininkė ir Asta Banionytė pa
darė pranešimus visuomenei 
penktadienį prieš posėdį Chica- 
gos Jaunimo Centre. Tai buvo 
Vidurvakarių LB apygardos val
dybos pakvietimu.

Švietimo taryba turi planus 
lankyti įvairias lituanistines mo
kyklas ir susitikti su direktoriais 
ir mokytojais. Tarybos pirmi
ninkė Regina Kučienėjau Moky
tojų stovykloje turėjo progą susi
pažinti su įvairių mokyklų 
vedėjomis, ir spalio mėn., susiti
ko su Clevelando mokytojomis/ 
ais. Lapkričio mėn. pramato lan
kytis Baltimorėje, sausio mėn. 
Los Angeles.

Švietimo Taryba gavo ne vie
ną prašymą informacijai iš Lietu
vos studentų, kurie nori studi
juoti JAV-se. Galvojama sudary
ti patarėjų komitetą, kuris, susi
pažinęs su mokslų sistemomis . 
abipus Atlanto galėtų patarti 
Švietimo Tarybos valdybai kur 
nukreipti tokius prašymus. Ta
rybos leidinių skaičius didėja ir 
įvairėja. Švietimo Taryba taip 
pat turi videojuostų sąrašą kurį 
galima gauti, kreipiantis į tary
bą. Video-juostos — tai vaidini
mai, Lietuvos įvykiai, koncertai 
ir pan.

------------------------- -------lauja s., 
JAV valdžios įstaigų bei kitų Wa- 
shingtone esančių sąjungų 
pažinimo. Ryšininkė su valdžios 
įstaigomis gali užtikrinti, kad jei 
yra galimybių rasti paramos ar 
draugų JAV lietuviams ar Lietu
vos laisvinimo procesui, bus 
stengiama jas išnaudoti.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba stengiasi per 
savo aplinkraščius informuoti 
apylinkes ir apygardas apie atlik
tus darbus ir numatytus projek
tus. Tikimasi, kad valdyba susi
lauks moralinės ir finansinės pa
ramos kukliai būstinei Washing- 
tone, tolimesnėm pastangom 
padėti Lietuvai “Dovana Lietu
vai” fondo dėka, ir tolimesniųjų 
darbų kultūros, šviestimo ir kito
se srityse.

Ramunė Kubiliūtė

ĮDOMUS PRIEŠKALĖDINIS SUSITELKIMAS

Š. m. gruodžio 10 d. 10 vai. 
ryto susitiksime Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolyne, 
Putname, CT, paklausyti įvaiz
džių ir minčių apie antrąjį Kris
taus atėjimą. Apie tai kalbės 
kun. dr. V. Cukuras mišių pa
moksle, prieš mišias ir po mišių 
— sės. Ona Mikailaitė ir kun. 
prof. A. Rubšys.

sutei- 
vado-

Safire

Per IV-tąją tuntininkų konferenciją susitiko draugai — broliai 
“Beaumont” Reserve Rock Creek, O. Iš k. Regina Giedrienė 
iš Kauno, Vladas Bacevičius iš Clevelando, kun. Antanas Sau- 
laitis, S. J., iš Cbicagos, ir kun. Kęstutis Ralys iš Kelmės. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

NEVY JERSEY, NEW YORK-"Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Uthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos"n»oJ7:30iki 8

'"Dr. J. j. Stukas — direktorius, 234 SunHtDrVWatehund, |W. 07060;- 
"Tel. 201 753 - 5636. { ~ 1

r
LITHUANIA 700 YEARS

(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu z Ino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Uthuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2 
dol.

Vardas, pavardė......

Numeris, gatvė------

Miestas, valstija, Zip

Kristus yra su mumis Švč. Eu
charistijoje ir kiekviename gyve
nimo žingsny. Tačiau dabar lau
kiame Kalėdų — Kristaus pir
mojo atėjimo šventės, nes esame 
žmonės — su amžinybės ilgesiu 
savo sieloje, bet kartu ir su tra
piu gyvenimu, kuriame vėl ir vėl 
reikia mums prisiminti, kad 
Kristus, užgimdamas Betliejuje, 
sujungė mūsų amžinybę su Die
vo dovanotu amžinu džiaugsmu. 
Kartu dera prisiminti, kad Kris
tus pažadėjo užbaigti mūsų 
neišardomą ryšį su visatos 
Kūrėju savo antru atėjimu. To
dėl dabar, ruošiantis paminėti 
Betliejaus stebuklą, tinka pa
žvelgti pro Šv. Raštą ir į antrojo 
Kristaus atėjimo didybę, kad 
minėdami jo gimtadienį, ryškiau 
pajustume šio stebuklo džiaugs
mą.

Putnamo Seselės visus kviečia 
dalyvauti šiame susitelkime, ku
ris prasidės sės. O. Mikailaitės 
žodžiu 10 vai., tęsis mišiomis 11 
vai. Po mišių papietausime vie
nuolyne ir 13 vai. 30 min. klau
sysime kun. A. Rubšio paskaitos: 
”Jau ir dar ne...”

66 - 86 80 ST MIDDI.E \ IMAGE. ŲVEENS. X Y 
l’IIONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Msolipo
A MEMORIALS v

KVECAS 
JONAS 

_ 19 33 +1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Simpoziumo didybė
Pirmojo pasaulinio karo metu, 

kai Lietuva buvo vokiečių oku
puota, lietuvių delegacija nuvy
ko pas vokiečių kariuomenės vy
riausių vadų maršalų Hindenbur- 
gų, ieškodama pagalbos neprik
lausomybei atstatyti. Hinden- 
burgas delegacijų priėmė, pa
kvietė net pietų, kurių metu jis 
pareiškė, kad jis suprantųs jų 
troškimų siekti nepriklauso
mybės, bet valstybei reikia mo
kytų žmonių. O kur Lietuvos in
teligentija?

Lietuvių delegacija pripažino, 
kad jiems trūksta inteligentų, 
bet jų noras buvo toks didelis, 
toks didelis entuziazmas, kad 
nuosaikų karį išjudino.

Taip, tuo metu Lietuvai trūko 
savų inteligentų, mokytų žmo
nių, kurie galėtų organizuoti ne
priklausomų valstybės gyvenimų 
ir jam vadovauti. Nepriklauso
mybė buvo atstatyta to didelio 
laisvės troškimo ir entuziazmo 
dėka. Su menkom pajėgom suor
ganizuotas valstybės aparatas, 
kurtos savos mokyklos, įstaigos, 
įmonės. Iš pelenų kėlėsi Lietu
va. Ji visa laikų žengė pirmyn, 
mokslinosi, apėmė vis naujas gy
venimo sirtis. Išsiskleidė lietu- 
vi^.mokshi.Trkūryba per.iabars'.^į.^^^c T- co č 
tnMipąlaiką. Tr»rddo, kadneHr--’3 »5fk

lietuvių kalba. Ir tai yra didelis 
laimėjimas, nes kalba apvaldo 
įvairias mokslo šakas, įsisąmoni
na naujus mokslo terminus. Žen
gia mokslas, kartu turi augti ir 
kalba, o tai nėra taip lengva. Tik 
tokių simpoziumų proga jaunieji 
turi pasispausti, parašyti moksli
nius darbus, lietuviškai išdėstyti 
savo mintis.

Tokie simpoziumai virsta tau
tos turtu. Būtų prasmminga ir

vis nori būti šviesus ir organizuo
tas, tiksliai apvaldyti aplinkų ir 
gyvenimų.

Vėl netekus nepriklausomy
bės, tauta neprarado troškimo 
mokytis, šviestis, didėti savo in
telektualiniu pasauliu. Ir tose sų- 
lygose tauta padarė labai daug.

Šiais metais Padėkos dienos 
savaitgalį Chicagoje įvykęs VI 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumas 
ir buvo pats didž iausias, pats 
įspūdingiausias. į jį jau atvyko ir 
įsijungė mokslininkai iš Lietu
vos. Atvyko ne taip sau vienas 
kitas, bet visas būrys, net šimtas

dešimt. Dalis skaitė paskaitas, 
kita dalis domėjosi mokslo klau
simais, studijavo, rinkosi me
džiagų, kad galėtų Lietuvų pra
turtinti.

Išleista simpoziumo programa 
didžiule knyga tiesiog pribloškia 
kiekvieną, nes vaizdžiai parodo, 
kokia dabar yra lietuvių tauta, 
kiek ji pasiekė mokslo, kaip įsi
veržė į įvairias sritis.

Simpoziumo metu buvo dau
gybė paskaitų iš įvairiausių mok
slo sričių. Labai daug iš tiksliųjų 
mokslų, — chemijos, fizikos, 
biologijos, medicinos ir t. t. Pa
skaitų pavadinimai pasidaro to
kie painūs, kuriuos suprasti gali 
tik specialistai.

Tuo pačiu metu vyko dailės 
parodos, literatūros šventė, kon
certas.

Kas ketveri metai rengiami 
simpoziumai išjudino lietuvius 
intelektualus savo mokslu pa
puošti Lietuvų, padėti jai augti, 
didėti, laimėti naujas sritis. Šis 
simpoziumas ir buvo tikra moks
lo ir kūrybos šventė, toks didelis 
, toks platus,toks įvairus. Tai 
buvo pats didžiausias šios rūšies 
renginys, ir tai suorganizavo 
emigrantai, susipratę lietuviai 

naudinga išleisti tuos mokslinius 
darbus atskirais veikalais, kad 
būtų prieinami ir kitiems, kad 
pasiliktų ateičiai.

Po daugel metų grįžti namo 
yra problema. Ir ne vien sūnui
palaidūnui. Ar tikrai įmanoma 
atsukti laikrodį 45 metus atgal?

Dar jėzuitų gimnazijoj Kaune
žaidėme sakiniais, į kuriuos su- 
kimšdavom knygų pavadinimus.
O ir dabar iš praeities išnyra ven
gro Lajos Zilehy romanas Die 
Seele erlischt (vokiečių verti
mas). Apie emigrantų, kuris nu
kilo į JAV užsidirbti, kelerius 
metus smarkiai plušo, nieko ne
matė — tik darbų ir dolerį; bet 
grįžęs į gimtųjų Vengrijų pasijuto 
svetimas, tad “užgesus sielai” 
nusprendė išvykti atgal į Ameri- 
kų... Nepadėjo ir amerikiečių 
rašytojo, dabar klasiko Thomas 
Wolfe knyga You Cant Go 
Home Again. Prisiminė ir kai ku
rie prieškariniai Lietuvos litera
tai, kurie, nežinodami kaip susi
doroti su personažu, paprasčiau
siai jį nurašydavo, pasiųsdami į 
Amerikų — su tokiu baigta, 
amen.

Vis dėlto 1989 metais Kaune

Reikia padėkoti visiem organi
zatoriam, visiem rėmėjam, kad 
įveikė visas kliūtis ir sutelkė to
kias mokslines pajėgas šiai didin
gai šventei.

Tegu tai būna naujas paskati
nimas dar uoliau dirbti, mokslin- 
tis, tyrinėti, vienas kitam padėti, 
kad lietuviai mokslo ir kūrybos 
srityse pasiektų pasaulinį garsų. 
O tai galime padaryti. Daug lie
tuvių tautoje yra neišnaudotų 
pajėgų, kurias reikia tik pabu
dinti ir pastūmėti veiklai.

Didelis ir įspūdingas, ir labai 
naudingas simpoziumas nueina į 
istorijų, labai praturtinęs šių 
metų lietuviškų veiklų!

Poetas Bernardas Brazdžionis, besilankydamas Kaune, baltų 
gėlių puokštę įteikia kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 
Kairėje Juozas Kojelis iš Santa Monicos, Calif., A. Bernotas 
ir aktorius Laimonas Noreika. Nuotr. Valerijos Baltušienės

TRUPUTIS EUROPOS

Dar kartą Kaune ir Vilniuje apsilankius
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

privačiai apsigyvenęs sugrįžėlis 
lyg ir nebuvo svetimas. Net ir tų 
rytų, kai išėjusiam į šaligatvį pa
rankioti iš sodo prikritusių obuo
lių, sugrėbti lapų praeinanti mo
teris taip ir leptelėjo: “Matai, 
svečių prie darbo pristatė”! Se
nasis kaunietis neliko skolingas: 
“Nepristatė — pats pasisiūliau”. 
Ir tai buvo teisybė.

Trečiadieniais ir šeštadieniais 
jau prieš 7-tų valandų ryto sugrį
žėlis stovėjo prie spaudos kiosko 
Savanorių prospekte. Tada rū
pėjo gauti naujų Respublikos nu
merį, kurį bematant išpirkdavo 
troleibuso ar autobuso belau
kiantieji. Jei tų Lietuvos sąjūdžio 
laikraštį tik kų atveždavo, at
vykėlis imdavo tris egzemplio
rius — prašydavo kaimynai, tuo 
laiku negalėję stovinėti prie 
kiosko.

Beje, jame galima įsigyti geros 
kokybės sųsiuvinių (24 psl., vie
na linija ar langeliais, kaina 2 ka
peikos). Žalsvuose sųsiuvinių 
viršeliuose žymiųjų lietuvių 
portretai:

Rašytojas, visuomenės blai
vintojas, jos dorovės saugotojas 
ir kultūros skleidėjas Motiejus 
Valančius ir pacituotas jo saki
nys: “Norėčiau ir numiręs būti 
jums naudingas”; kalbininkas ir 
pedagogas Jonas Jablonskis ir jo 
teiginys: “Kalboje tauta pasirodo 
kas esanti, ko verta. Tautos kal
boje yra išdėstyta visa jos pri

gimtis — istorija, būdo ypaty
bės, siela, dvasia”; lietuvių tau
tos žadintojo daktaro Vinco Ku
dirkos sąsiuvinyje — himno tek
stas; tautos atgimimo dainius Jo
nas Mačiulis-Maironis įspėja: 
“Tik žemei tėvų negamink sveti
mųjų dievų”.

Tuo kartu ir vizitas parduotu
vei — duona, bulkutės, čia taip 
populiarus kafyras (skalsus su ap
kepintom bulvėm), sviestas, žu
vies konservai, mėsa... Na, put
pelės kiaušinių čia nėra — jų rei
kia pavažiuoti, pavyzdžiui į Kai- 
šiadorius. Baltai apsisiautusios 
pardavėjos dar vis stumdo rutu
liukus mediniuose skaitytuvuo
se, apskaičiuodamos kiek mokėti 
už nupirktas prekes. Nenuosta
bu, kad atvykėlis užsigeidė tų 
skaitytuvų, tik mažesnių, ir vie
nas bičiulis juos parūpinao

Kartų prie vieno prekystalio 
nutyso ilgoka eilė — tirptinės ka
vos (iš Latvijos) ir cukraus. 
Svečias taip pat atsistojo, bet ne
trukus iš aplinkinių susigaudę, 
jog šiam pirkiniui reikia talono, 
kurio neturėjo. Užtat kitą rytą 
prie to pačio prekystalio jokios 
eilės. Nudžiugęs sugrįžėlis, jau 
su talonu rankoje, prisiartino 
prie pardavėjos: “Prašau kavos 
ir cukraus”. Pardavėja tik sužai
bavo akimis ir grinoriui iš Ame
rikos atrėžė: “O kur jūs matote 
kavą”? Na, tą dieną kavos lenty
nose jau nebuvo.

Keturios išvykos iš Kauno į 
kunigaikščių miestą (ar ir vėl, po 
tiek metų, pradedam žaisti kny
gų pavadinimais?). Antrą kartą 
pakeliui į Vilnių stabtelėjimas 
autostradoj, kur ant žolės buvo 
padėtos kelios puokštės gėlių. 
Neseniai avarijoje ten žuvo ketu
ri jaunoliai, tarp jų 19-metė fleU 
tininkė Jūratė. Jį pažinojęs 
svečio vairuotojas ten taip pat 
paliko gėlių.

Atvykėlis Vilniuje ir Kaune 
nemažai vakarų praleido teatre. 
Pradėjo, sakytum, įspūdinga 
sunkiąja artilerija — gruzino 
Čingizo Aitmatovo spektakliu 
Ilga kaip Šimtmečiai diena (Jau
nimo teatre, režisierius Eimun
tas Nekrošius). Paskui Bellini 
opera Norma, kur solistės Irena 
Milkevičiūtė ir Nijolė Ambrazai
tytė atliko sudėtingas Normos ir 
Adaldžizos partijas. Si opera yra 
Vilniaus akademinio operos ir 
baleto teatro puošmena, ypač 

gerai įvertinta per gastroles Va
ršuvos Didžiajame teatre 1988.

Kauno Filharmonijoje paliko 
įspūdžio Valstybinio jaunimo 
simfoninio orkestro koncertas. 
Programoje Mahlerio Dainos 
apie mirusius vaikus ir Verdi 
operos Nabucco fragmentai. Di
rigavo Gintaras Rinkevičius, da
lyvavo solistai: mezzo sopranas 
Nijolė Ambrazaitytė ir bosas 
Vladimiras Prudnikovas (abu 
girdėti Normoje), Kauno valsty
binis choras (dirigentas Petras 
Bingelis).

Subtilus aktoriaus ir poeto 
Kęstučio Genio poezijos vakaras 
Pabudome ir kelkimės! Progra
moje: M. K. Čiurlionio muzika, 
liaudies dainos, R. Paulausko 
daina Pabudome ir kelkimės! 
Štai, tos dainos ketvirtas ir du 
paskutinieji (7 ir 8) posmai:

Per skaistyklą, per pragarus, 
Iš nežinios į nežinią, 
Mes pagaliau atradome, 
Kad Lietuva — tai sąžinė.

Pabudome, o dvasioje
Dar pasilikom elgetos, 
Kodėl mes laisvės prašome? 
Argi laisvi taip elgiasi?

Ko verkiam ir dejuojame, 
Ko slapstomės pakampėmis?
Aušra įsidienojusi — 
Pabudome — ir kelkimės!

Pakiliai nuteikė Kauno Valsty
biniam dramos teatre surengtas 
Vytauto Mačernio poezijos spek
taklis Žmogaus apnuoginta šir
dis. Literatūrinis kompozicijos 
autorius ir režisierius Algirdas 
Vrubliauskas, kompozitorius 
Vidmantas Bartulis. Qalyvavo 
aktoriai Rūta Staliliūnaitė, Algir
das Vrubliauskas*, Leonardas Ze- 
Ičius, Petras Venslovas, Violo
nčelininkas Saulius Bartulis.

O kur dar dramos spektakliai? 
Tarp jų Keturakio Amerika pir
tyje — šiemet sukako 90 metų 
nuo premjeros grafų Tiškevičių 
daržinėje Palangoj 1899 rug
pjūčio 8 d. Kažkada, 1938 vasa
rą, teko dalyvauti šio veikalo 40 
metų sukakties minėjime Palan
goje, o dabar nudilo dar 50 
metų, ir antai spektaklis Kauno 
dramos teatre. Aktorius Zelčius 
sukūrė išskirtiną Faibčiko vaid
menį. Tas pats Zelčius, kuris

(nukelta į 5 psl.)

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
APLANKĖ LIETUVA 3

---------------------------- ALGIRDAS GUSTAITIS-------------------------

Ar nematė B. Brazdžionis 
Maironio poezijoje siektino 
idealo? Žmogus ir Tėvynė, 
Tėvynės ir Dievo temomis iš 
Maironio poezijos lyg ir pereina 
Į B. Brazdžionio poetinių apmąs
tymų laukų. Poetas ieško savojo 
šių amžinųjų klasikinės lietuvių 
poezijos temų sprendimo.

Daugelis Lietuvoje rašytų 
eilėraščių persmelkti būsimojo 
savo likimo nuojauta, o galbūt 
tai pranašiško regėjimo atšvai
stai? Prisiminkim, kiek Maironio 
poezijoje būta tolimos ateities 
matymo... O B. Brazdžionis Lie
tuvoje rašytoje Tremtinio mal
doje” sako:

— Kas atkels vartus, tėviškėn 
kai grįšim, 

Kas žiburį uždegs, kas
alkanus pavalgydins, 

Kas kas pavasarį po baltą 
vyšnią 

Mūs ištremtųjų atminimui
_ . _ pasodins?

Išeiviškojo periodo B. 
Brazdžionio eilėraščiuose dažni 

Maironio epigrafai. Poetas gili
nasi į Lietuvoje nenagrinėtą 
Maironio slapyvardžių temų. 
Galbūt neatsitiktinai ir 1982 m. 
Poezijos dienos Chicagoje skiria
mos Maironio ir B. Brazdžionio 
sukaktims paminėti... O Mairo
nio — tautos žadintojo — pa
veikslas įprasminamas taip pat 
išeivijoje rašytame eilėraštyje 
“Poetas ir žmogus”.

Grįžtant prie muziejuje vei
kiančios parodos, norisi primin
ti, kad joje — Lietuvoje rašytų 
B. Brazdžionio eilėraščių ir 
straipsnių rankraščiai, arti
miems bičiuliams ir plunksnos 
broliams autografuotos knygos, 
nuotraukos, užfiksavusios Poeto 
veiklų, studentų humanitarų 
sekcijoje, "Lietuvio studento”, 
“Ateities spindi ulių” redakcijoje. 
Ir, žinoma, su artimais to laiko
tarpio bičiuliais B. Babrausku, 
B. Rutkausku, J. Grušu.

"Legendos kalba, — rašo Alė 
Rūta 1987m. išleistoje apysako
je apie B. Brazdžionį, — kad iš 

pačių jaunystės metų Poetas, 
būdavo, ne būriais vedasi drau
gus, o pasirenka vieną, antrą; ne
daugelį turi vienu metu. Pasi
renka žmogų, kuris jam išryškina 
besilukštenantį posmą, kuris 
apipavidalina rinkinį. Ne, jam 
nereikia atramos, tiktai gal ki
tuose ryškiau pamato save. 
Minėdamas kito vardų, jis neturi 
minėti savęs, nors iš tikro — 
save išsako”.

Muziejaus fonduose neliko fo
tografijų, užfiksavusių Brazdžio
nį su Juozu Keliuočiu, dr. Anta
nu Kniukšta...

“Sakalo” leidykla glaudėsi po 
tuo pačiu Maironio namų stogu. 
Beveik visos B. Brazdžionio poe
zijos knygos ir Vytės Nemunėlio 
(jo slapyvardis) kūriniai vaikams 
išėjo su "Sakalo” leidyklos ženk
lu. Be galo skirtingais keliais liki
mas nuvedė šios kartos žmo
nes... Liko baičiuliški įrašai B. 
Brazdžionio knygose ir laiškai...

Perėję kančių pragarų, tačiau 
išsaugoję dvasios stiprybę, mūsų 
kultūros šviesuoliai kiek iš
galėdami tęsė kultūrinį darbų. 
Muziejaus fonduose išliko A. 
Kniukštos laiškų juodraščiai. 
1966 m. laiške B. Brazdžioniui 
rašoma:

“Aš pats sugrįžęs iš kelionių 
po šiaurę, dabar gaunu 45 rub. 
mėn. ir geriau gyvenu už kitus. 
Visuomeniniais pagarindais šiek 
tiek padirbėju Literatūriniame 

muziejuje”.
Šiandien mes keliame lietuvių 

literatūros vieningumo įdėją, 
tiesiame tiltus tarp šiapus ir ana
pus, kartais manydami, kad pir
mieji deklaruojame šias tiesas. 
Anos kartos žmonėms deklaraci
jų nereikėjo, papraščiausiai tar
pusavio saitų jie ir nebuvo nu
traukę... Matydamas kadaise B. 
Brazdžionio pradėto darbo Mai
ronio muziejuje prasmę, A. 
Kniukšta 1973 m. laiške bičiuliui 
rašė:

“A. Vaičiulaičiui parašiau, kad 
norėčiau Literatūros muziejui 
padaryti dar patarnavimų (gal pa
skutinį). Norėčiau surinkti visų 
rašytojų, gyvenančių ne Lietu
voje, išsiskirsčiusių po visų pa
saulį, foto nuotraukas. Tuo rei
kalu pasitarkite su Antanu ir, jei
gu kas galima, prašau padaryti. 
Juk kam nors ir kada nors pri
reiks tų nuotraukų, o kur jų ieš
koti, jei ne Literatūros muzieju
je?”

Tiesos nereikia atradinėti kas 
kartų iš naujo. Ilgų laikų ji buvo 
gerokai pamiršta. Bet šiandien 
ima švytėti visu ryškumu. Ir mes 
kas dienų praturtėjame, at
sigręždami į praeitį...

Dalia Kuizinienė, 
Maironio lietuvių lite
ratūros muziejaus vyres
nioji mokslinė bendra
darbė

“Mes taip laukėm... 
taip skaudžiai, mintinai...”
Šiandien į Vilnių atvyko poe

tas Bernardas Brazdžionis. Vid
mantė Jesukaitytė rašė VAKA
RINĖSE NAUJIENOSE”, ir jo 
eilėraštis Pavasario svajonė:

Bernardas Brazdžionis. “Poe
zijos pilnatis”. Stora tamsiai žalia 
knyga su auksinėmis raidėmis 
ant viršelio. Auksinis gėlių ir 
žolynų vainikas. Kai prieš dau
gelį metų pirmų kartų laikiau 
Bernardo Brazdžionio “Poezijos 
pilnatį” rankose, neįsivaizdavau, 
jog kada nors teks pažinti poetų 
asmeniškai ir tuo labiau pri
sidėti, kad ši iškentėta kupina 
meilės Dievui ir žmogui, viso 
gyvenimo Poeto eilėraščių rink
tinė pasiektų mūsų tėvynės žmo
nes. Leidžiant knygų, reikėjo 
nugalėti keliolika sunkumų, ku
rių pats didžiausias — popie
riaus trūkumas. Nors viešint 
Jungtinėse Valstijose ir teko 
girdėti daug nuoširdžių ten gy
venančių tautiečių pažadų pado
vanoti popieriaus Poeto knygai 
tėvynėje išleisti, tačiau tam 
reikėjo ir daugiau laiko, ir di
desnės konkrečios iniciatyvos. 
Matėme, kad tikėdamiesi popie
riaus "iš anapus”, mes ilgai 
uždelsime, o norėjosi, kad Poe
tas, kuris šiandien išlipo iš lėktu
vo Vilniaus aerouoste, pamatytų 

ir savo eilėraščių rinktinę. Tai 
menkas atsilyginimas Poetui už 
tuos gėdingus metus, kada kratų 
metu pernelyg uolūs pareigūnai, 
ieškantys draudžiamos religinės 
literatūros, konfiskuodavo ir jo 
“Per pasaulį keliauja žmogus”.

Šiandien, kada Tėvynėje su
laukėme 83 metus einančio Poe
to, kai galime skaityti ir džiaugtis 
jo patriotišku, inteligentišku, 
kupinu skausmo dėl Tėvynės li
kimo žodžiu, lieka tik padėkoti 
Apvaizdai, kad išvedė jį iš kadai
se Menui, Laisvei, Gėriui, tiesai 
pavojingų istorijos verpetų, ku
rie vargiai būtų išsaugoję Lietu
vai ir Poetų, ir tokių gausių jo 
kūrybų, o dabar parveda į atgim
stančių Lietuvų ir atiduoda mūsų 
meilei, pagarbai ir dėkingumui.

Rašant apie susitikimų su Ber
nardu Brazdžioniu Los Angeles 
mieste, reikėtų daug didesnės 
apimties publikacijos. Apie jo 
kūrybų bus kalbama ir rašoma 
taip pat daug. Dar esame, kurie 
jo nepamiršo, kurie nešiojasi jo 
eilėraščius, išmokę mintinai nuo 
savo jaunystės. Tikiu, kad ir jau
nimų, kuris Poeto nepažįsta, pri
trauks ir pavergs jo poezija savo 
žmoniškumu. Tėvynės meile, 
dideliu, plačiu pasaulio ir žmo
gaus suvokimo diapozonu. (Mes 
nesame pratę prie poezijos, ku
rioje Dievas reiškia Dievų, o ne 
metaforų ar įvaizdį).

(Bus daugiau)
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IŠ VISUR
— Gintė Damušytė, Lietuvių 
Informacijos Centro ir Lietuvių 
Religinės Šalpos įstaigos direk
torė, Amerikos Lietuvių R. kata
likių Moterų seime, vykusiame 
Centram Inn viešbutyje, Wor- 
cester, mass., išrinkta šių metų 
iškiliausia lietuve moterimi.

— Muz. Broniaus Jonušo sti
pendija lituanistikų studijuo
jančiam jaunuoliui šiais metais 
buvo paskirta dviems studen
tėms iš Chicagos — Vidai Brazai- 
tytei ir Jūratei Jankauskaitei. Tai 
jau dvyliktoji stipendija, ir ją 
gavo iš viso septyniolika studen
tų. Stipendiją įkūrė, kasmet 
skirdama po 1000 dol., muziko 
Broniaus Jonušo atminimui jo 
našlė Emilija Jonušienė iš Oma- 
hos. Kai pasitaiko, kad stipendi
jos verti du ar net trys studentai 
ir ja reikia dalintis, mecenatė 
skiriamą auką padidina.

— “Chicago Tribūne” spalio 
12 aprašo Tarptautinį teatro fe
stivalį, kuris bus 1990 vasarą. 
Aprašoma, kad prieš dvejus me- 

’ tus didelį pasisekimą turėjęs Vil
niaus Jaunimo teatras pakviestas 
antrą kartą. Sį kartą suvaidins 
Šekspyro “Lyrą”. Vilniaus Jauni
mo teatras vaidins nuo birželio 
26 iki liepos 1 Blackstone teatre.

— Dr. Vinco Kudirkos mono
grafija, paruošta, Aleksandro 
Merkelio, jau atspausdinta ir 
baigiama įrišti. Monografiją 
leidžia Vydūno Jaunimo Fondas. 
Knygos sutiktuvės ruošiamos 
gruodžio 10 Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje, Chicagoje.

— “Oktavos”, estradinio or
kestro, koncertas Chicagos Jau
nimo Centre įvyks sausio 25, 26, 
27. Rengia “Margutis”.

— Prel. P. Bartkus, Sydney 
lietuvių kapelionas, ir šiemet iš 
Australijos atsiuntė specialius 
Kalėdų sveikinimus su savo su
kurtu originaliu šventiniu 
eilėraščiu.

— Apie “Aušros” gimnaziją 
knyga jau spausdinama. Pinigi
nis vajus vyksta pakenčiamai, tik 
su ilgiau trunkančiu knygos pa
ruošimu kyla spausdinimo kaina. 
Tikimasi darbą baigti ir pradėti 
knygą išsiuntinėti prenumerato
riams 1990 metų pradžioje.

— Vilniaus universiteto an
samblis po gražiai pavykusių ga
strolių Šiaurės Amerikoje, pa
skutinę dieną prieš grįždamas į 
Lietuvą, Montrealio iškilioje 
studijoje "Motin Heights Le 
Studio”, tarpininkaujant muz. 
Aleksandrui Stankevičiui, į ka
setę užrašė penkiolika religinių, 
liaudies ir naujų muzikinių kūri
nių. Kaina: Kanadoje 10 dol., 
Amerikoje ir kitur 12 USA dol. 
Čekį arba Money Order siųsti: 
Vilnius Records, 5400 Louis-Ba- 
daillac, Carignan, Quebec J3L 
4A7, Canada.

— L. Stankevičius iš Kanados 
praneša, kad per jį galima užsi
prenumeruoti Lietuvoje lei
džiamą iliustruotą dvisavaitinį 
žurnalą “Švyturys”, metinė pre
numerata oro paštu 36 dol. Užsa
koma adresu: L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, Duvemay, 
Lavai, Que., Canada H7C 4K7

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

25 dol. —J. Pačėsa, Brooklyn, 
~N.Y.

Po 20 dol. — J. Andralaitis, 
Brooklyn, N. Y, dr. R. O. Jauniš
kis, Fort Salonga, N.Y.

16 dol. — D. Staniškis, Upper 
Darby, Pa.

Po 15 dol. — W. Žukauskas, 
Ft. Lauderdale, Fla., V. Ša- 

| Ičiūnas, Port St. Lucie, Fla., F. 
Brodsky, Brooklyn, N. Y., J. 
Laucevičius, Woodhaven, N.Y., 
J. Zaronskis, Cleveland, Ohio, 
V. Jackūnas, Washington, D. 
C., H. Matulionis, Maspeth, 
N.Y., Ch. Shimkus, West Hart
ford, Conn., V. Jasinskas, River- 
side, N.J., M. Kulis, Whiting, 
N.J., V. Biliūnas, Lake Park, 
Fla., E. Slivinskas, Indialantic, 
Fla., C. Urgiris, VVorcester, 
Mass., J. Maskeliūnas, Webs- 
ter, Mass., A. Ustjanauskas, 
Hartford, Conn., S. Šlapelis, 
Centerville, Mass.

14 dol. — J. Baltrus, Pitts- 
burgh, Pa.

12 dol. — S. Džiugas, Chica
go, III.

Po 10 dol. —V. Anonis, Rego 
Park, N.Y., V. Solomonas, Cen- 
terport, N.Y., B. Paliulionis, Ci
cero, III., A. Zailskas, Cicero, 
II., M. Shulin, Lakevvood, N.J., 
M. Kvedaras, Iselin, N.J., R. 
Bureika, Los Angeles, Calif., J. 
Kojelis, SantaMonica, Calif., E. 
Baranauskas, Schenectady, N. 
Y., R. LaBarbera, Hovvard 
Beach, N. Y., K. Brazauskas, 
Lighthouse Point, Fla., V. Bal
tutis, Chipley, Fla., M. Sodaitis, 
Darien, Conn., V. Stašaitis, Ne- 
wington, Conn. D. Jakas, Norri- 
stown, Pa., J. Puodžiūnas, Phi- 
ladelphia, Pa., J. Ramanauskas, 
Metuchen, N .J., S. VVinnegar, 
Elizabeth, N. J., B. Banaitis, 
Abington, Mass., V. Kasmaitis, 
Sutton, Mass., K. Cerkeliūnas, 
Queens Village, N.Y., H. Bu- 
drick, Maspeth, N.,Y., B. Kon- 
dratas, Quaker Hills, Conn., D. 
Venclauskaitė, Wolcott, Conn.,

— Paulonis (Paulionis), Ma
tas, sūnus Jurgio ir Leokadijos, 
ieško tėvo brolių ir seserų, bei 
jų vaikų, gyvenančių New Yorke 
ar jo apylinkėse. Jurgio Paulonio 
brolių ir seserų vardai: Joseph, 
Charles, Peter, Vincent, Mary, 
Edvvard ir Lillie. Amerikoje gy
veną Pauloniai arba apie juos 
žiną prašomi rašyti: Matas Pau
lionis, Sodų g. 8-19, Elektrėnai, 
Lithuania, USSR.

A. Skurdenis, Brooklyn, N.Y., 
A. Elskus, New York, N.Y., A. 
Zupka, St. Petersburg, Fla., J. 
Pupininkas, St. Petersburg 
Beach, Fla., S. Augonis, So. Bo
ston, Mass., B. Mikonis, Mash- 
pee, Mass., A. Fedronas, New 
Hyde Pasrk, N.Y., R. Meseika, 
Richmond Hill, N.Y., V. Stri- 
gun, W. Bridgevvater, Mass., J. 
Gaidis, Worcester, Mass., V. 
Plaušinis, Ridgewood, N.Y., B. 
Baroniūnas, New Hyde Park, 
N.Y., W. Jakusovas, Sarasota, 
Fla., J. Babilius, So. Pasadena, 
Fla., K. Bileris, Richmond Hill, 
N.Y., V. Garliauskas, Ridge- 
wood, N.Y., N. Karasa, Ormond 
Beach, Fla., B. Gaižauskas, St. 
Petersburg, Fla., kun. A. 
Janiūnas, Lawrence, Mass., W.~ 
Trinavech, So. Boston, Mass., 
A. Radzevich, Amsterdam, 
N.Y., C. Genevich, Brooklyn, 
N.Y., A. Anderson, Brockton, 
Mass., O. Piešina, Westwood, 
Mass., dr. S. Kungys, Clifton, 
N.J.

K. Bartys, Elizabeth, N.J., C. 
Sulmar, Springfield, Pa., M. 
Klemas, W. Landsdovvne, Pa, 
K. Navakauskas, Coventry, R.
I. , P. Žilinskas, Lyndhurst, 
Ohio, J. Bliznikas, Spring Hill, 
Fla., dr. K. Campė, Highland, 
Md., B. Vyžas, Jersey City, 
N.J., V. Kinkys, Somerville, 
N.J., V. Kutkus, Dearbom, 
Mich. A. Čepulis, Philadelphia, 
Pa., A. Česonis, Harrisonville, 
Mo., M. Stanaitis, Racine, 
Wisc., M. Žilinskas, Detroit, 
Mich., kun. A. Babonas, Det
roit, Mich., A. Gudeczauskas, 
Coventry, R.L, R. Viliamas, 
Cleveland, Ohio, V. Surkus, 
Sun City, AZ, J. Mikulionis, 
Sterling. Hts.^ Mich.

— A'Levonowich, 
Kenosha, WI, P. Šlapelis, Com- 
mack, N.Y., K. Aras, St. Peters
burg, Fla., A. Kairaitis, Grand 
Rapids, Mich.

7 dol. — A. Janus, Centervil
le, Mass.

Po 5 dol. — Lukas & O’Neill, 
New Haven, Conn. kun. R. Kra
sauskas, Putnam, Conn., O. 
Žudžius, Richmond Hill, N.Y.,
J. Gomez, Long Island City, 
N.Y., J. Kairys, Marion, Mass., 
J. Spirauskas, Auburn, Mass., 
M. Zinke, Piscataway, N.J., A. 
Skruodys, Jersey City, N.J., S. 
Durickas, Gulfport, Fla., M. 
Gardis, Miami Beach, Fla., J. 
Klivečka, Woodhaven N.Y., T. 
Giržadas, Brooklyn, N.Y.,I. 
Lietuvnikas, Darien, Conn., J. 
Grinius, Wethersfield, Conn., 
J. Alyta, Flushing, N.Y.,T. Svi- 
derskis, New York, N.Y., J. Juo

dis, Beverly Hills, Fla., A. Dei- 
kis, Palm Beach, Fla., M. Iske- 
liūnas, Paterson, N.J., R. Zal- 
dom, Ramsey, N.J., J. Davis, 
Plymouth, Mass., A. Savage, 
Roslindale, Mass., P. Bakūnas, 
Rochester, N.Y., S. Klevas, 
Richmond Hill,. N.Y., P. Bizau
skas, New Britam, Conn., A. Ta- 
moshunas, Stafford Springs, 
Conn., P., Tyla, Leesburg, Fla., 
V. Mamaitis, Sunny Hills, Fla., 
L. Izbickas, Cotuit, Mass., E. 
Užpurvis, No. Easton, Mass., R.

Bork, Woodhaven., N.Y., J. Ba
bravičius, St. Petersburg Beach, 
Fla., Z. Gavelis, So. Boston, 
Mass., Sisters of Jesus Cruci- 
fied, Brockton, Mass., O. Paške
vičius, Santa Monica, Calif., K. 
Beiga, Chicago, 111., V. Budrec- 
1d, Woodbine, M D, kun. C. Ba- 
tutis, Darby, Pa., M. Vildžius, 
W. Bethesda, M D, J. Strazdis, 
Madison, Wisc., D. Buračas, 
Baltimore, M D, J. Vitėnas, 
Oxon Hill, M D, V Čižauskas, 
Detroit, Mich., A. Janušis, Li-

V. 
vonia, Mich., J. Prakapas, Ba- 
kersfield, Calif., S. Savickas, 
Oak Brook, H., J. Laukaitis, Ter- 
rington, Conn. ■■ ; ,
• 4. dol. — S. Balys, Grand Ra
pids, Mich.

Po 3 dol. — V. Vaškys, 
Crownsville, MD.

Po 2 dol. — S. Kabanavičius, 
Philadelphia, Pa., S. DžekČio- 
rius, Amsterdam, A. Ver- 
byla, St. Petersburg, j- Paulin, 
Richmond Hill, N. Y.'

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admini
stracija.

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Siūlome pasirinkti tinkamą Sveikinimą Šv. 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, 
Krikštynų ar bet kokia kita proga.

Nr. 1

9525 SO. 79TH AVENUĖ 
HICKORY HILLS, ii 60457 
708-430-8090

Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $50.00

Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $55.00

Nr. 3
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $65.00

Nr. 4
Devynios (9) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $75.00

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
ŽAIBO kelioriints"maišas •;r: 
ŽAIBO parkeris $85.00

Nr. 8 — MAISTAS
5 sv. kampis 
Riešutinis sviestas
4 sv. ryžių
Slyvų
Razinų
Aliejaus'
{vairių pusrytinių kruopų (cereal)
(vairių arbatų
2 sv. kavos
Gėlės $100.00

Nr. 7 — VAISTAI * VITAMINAI
Asperinas (3x100)
CENTRUM vitaminai — 100
B-Complex — stress
MAALOX
CALAMINE
Dantų pasta (2)
Muilas (8)
SUDAFED — 100
Band-Aids (300)
Gėlės $115.00

Nr. 8 — DIABET1NINKAMS
Kraujo cukringumui matuoti glukometras
Gėlės $250.00

Nr. 9 — KŪDIKIAMS
10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoje: persikai, bananai, 
žalios pupelės, ^rniat. jnortęs,..Y9fS*eria. jautiena, _ 
kiauliena, kumpis,’kala' irtas. „ lu„T**''

Sveikinimai pristatomi į namus Jūsų nurodytą dieną ir adresu. ŽAIBO vardu iš
rašytą čekį siųsti kartu su užsakymu.

INTERNATIONAL (708) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hickory Hills, IL 80457 USA,

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M. 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Ms. Wendy-Ann Antanaitis ir Viktoras Ralys, susituokę 
rugsėjo 16 Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje Los 
Angeles, Calif. sutuokė vysk. Paulius Baltakis, OFM.

9001 KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d.
Čikaga/Bertynas/Vilnius; Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00

9002 TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d.
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2,620.00. Iš New Yorko $2,490.00.

9003 DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00 ,

9004 DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies” Ansamblio iškyla liepos 2-25 d.
ŠI KELIONĖ IŠPARDUOTA

. f '. s

9005 DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d.
Čikaga/Bertynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $2,095.00

9009 TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRMOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d.
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt.
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų;
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus;
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje;
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu.
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE - MIELAI PATARNAUSIMI

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. T orime žmogų suteikiantį sutikimo Ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ!

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPREKINIMU1 LIETUVOJE!

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje.

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9828 80. 79TH AVENUE

I HICKORY HILLS, IL 60457-2259 J
* TEL. 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ



«Dar kartą Kaune ir Vilniuje apsilankius
' x (atkelia iš 3 psl.) 
puikiai išjautė, išgyveno ir per-

- * teikė poeziją Vyt. Mačernio 
kūrybos spektaklyje. •
• Įsiminė ir Balio Sriiogos Bai
sioji naktis ir ypač Juozo Montvi
los drama iš ligoninės gyvenimo 
Didysis geismas (su Rūta Stali
liūnaite).

Pirmą kartą atvykėlis Rūtai 
Staliūnaitei po poezijos spektak
lio įteikė tamsių gėlių. O kai 

' Mačernio poezijos vakaras buvo 
surengtas ir Kauno aklųjų kom
binato salėje, iš pat ryto Bitutės 
gėlininkė pirkėjui prasitarė, esą 
R. S. mėgstanti tik šviesias 

; gėles... Taip ir buvo padaryta, 
.. ir po .spektaklio atsiprašyta už 
.: ano Vakaro tamsiąsias. R.S. sub

tiliai pastebėjo* kad jai visos 
gėlės patinka. Na, o trečią kartą, 
po dramos .Didysis geismas, ak
torė gavo dar šviesesnių gėlių.

: Ankstų rytą Vilniuje sugrįžėlis
siaurais laiptais pro žmones yrėsi

; į Aušfos Vartų koplyčią prie Švč. 
Į Mergelės Marijos paveikslo.

Mišioms pasibaigus, moterys 
' dar ilgokai lenkiškai giedojo.

Vilniaus katedroje dėmesys 
krypo į Šv. Kazimiero koplyčią; 
atvykėlis matė skulptoriaus Vy
tauto Kašubos karaliaus Mindau
go ir DLK Vytauto sidabro me
dalionus ant prieangio kolonų. 
Naujiena — pradėta įrengti 
Tremtinių koplyčia, apie kurią 

’ paaiškina katedroje pabuvęs 
gidu Viktoras Petkus.

Jei turistas, kaskart viešėda
mas Venecijoje, vis parymodavo 
prie Šv. Morkaus katedros kam
po prisiglaudusių tetrarchų, tai 
Vilniuje karo metu (1939-1944) 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
įprato susikaupti prie šv. Marijos 
Magdalenos baroko skulptūros.

I Dabar ši .kukli-tradicija buvo at- - tos ištraukė Lietuvos Sporto (re 
naujinta.. , --- •

Ir toliau Vrfmus.* nenustojusi 
grakštumo Sv. Onos bažnyčios 
gotika, “pasivaikščiojimai po se-

namiestį, glostantis žvilgsnis į 
trispalvę Gedimino kalne.

Kaune didysis susitelkimas — 
prie M. K. Čiurlionio paveikslų. 
Kartą, per anksti atėjus ir bevai- 
kštinėjant po skverą, prie muzie
jaus pasirodė dvi ekskursijos, 
bet jos nenorėjo laukti 10 mi
nučių, tad nusifotografavo prie 
įėjimo ir dingo. Tą vidurdienį 
MKC muziejuje sugrįžėlis su 
savo seserimi buvo vieniši lanky
tojai ir netrukdomi galėjo pa
simėgauti M.K.C. kūryba. Kai 
kurie paveikslai pažįstami iš 
1979 parodos Charlottenburgo 
pilyje Vakarų Berlyne, prie ku
rių dar ir dabar užsiliko pavadi
nimai vokiečių kalba.

Duoklė atiduota ir sportui. 
Kauno halėje, kuri šiemet pa
minėjo savo gyvavimo 50-metį, 
Tarybų Sąjungos aukščiausios ly
gos krepšinis pirmenybių rung
tynės Kauno Žalgiris — Tbiliso 
—Tbiliso Dy namo. Praradęs ke
turias žvaigždes užsieniui (Sabo
nis ir Chomičius šį sezoną 
žaidžia Ispanijoj, Kurtinaitis ir 
Jovaiša — Vakarų Vokietijoj), 
Žalgiris dabar persitvarko, ko
manda turi įsižaisti ir susižaisti. 
Pirmasis pirmenybių priešinin
kas iš Gruzijos nugalėtas 99-75 
(kitose rungtynėse žalgiriečiai 
laimėjo 99-65), o tai paskata 
ateičiai.

4

Per rungtynių pertrauką su
grįžėlis spaudė dešinę krepšinio 
veteranams Stepui Butautui, Ju
stinui Lagunevičiui... Jie kita 
proga aprodė buvusius Kūno 
Kultūros Rūmus, kur dabar 
įsikūręs Lietuvos Kūno Kultūros 
Institutas. Lagunavičius iš spin- 

daktpryjs Nikodemas>;Če*ėkas) • 
1937 metų nepilną^kotfiiplektą.^ 
Svečias netruko atsiskleisti kelis 
savo straipsnius, tik pasigedo re-

rDEttffiNSKl KREIPIASI J JAV 
\ PREZIDENTĄ LIETUVOS REIKALAIS

; Ėčhvard J. Derwinski, Vetera- 
nų reikalų vedėjas lapkričio 27

; painformavo VLIKo pirmininką 
J dlt K. Bobelį apie pasimatymą > 
* su prezidentu Bush.
’ Lapkričio 4 E. J. Denvinski 
\ VLIKo seime pasakė kalbą ir 

turėjo progos asmeniškai išsi-
v kalbėti su okupuotos Lietuvos 
’ organizacijos atstovais Antanu 

Terlecku, Viktoru Petkum, An
tanu Buraču, Jonu Mugevičium, 
ir kitais Seimo dalyviais apie Lie
tuvos laisvinimo reikalus. VLI- 
Kas vedėjui Denvinskiui pateikė 
naujausią informaciją apie įvy
kius okupuotoje Lietuvoje ir 
bendras Lietuvos ir laisvojo pa
saulio lietuvių pastangas atstaty-

ti Lietuvos nepriklausomybę.
Pasimatymo su prezidentu 

Bush metu E. J. Dervvinski 
įteikė jam turimą medžiagą ir 
prašė, kad Pabaltijos valstybių 
klausimas būtų iškeltas Busho ir 
Gorbačiovo pasimatymo metu. 
Prezidentas padėkojo už suteik
tą informacinę medžiagą ir 
pabrėžė, kad jam Pabaltijo val
stybių reikalai yra labai svarbūs 
Rytų Europoje vykstančių per
mainų kontekste.

Dr. K. Bobelis padėkojo Vete
ranų reikalų vedėjui Denvin
skiui už jo jau daugelį metų ro
domą didelį palankumą lietu
viams.

VLIKO PIRMININKAS PANEIGIA 
PRAVDOS KALTINIMĄ

1989 rugsėjo 13 Pravda pa
skelbė straipsnį apie rugpjūčio 6 
d. Gotlando saloje paskelbtą ten 
dalyvavusių okupuotos Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio veikėjų ko
munikatą. Komunikatas ten per
spausdintas netaisyklinga anglų 
kalba, o paskutinis sakinys apie 
visų lietuvių aukščiausią tikslą 
paliktas lietuviškai. Straipsnyje 
puolamas Justas Paleckis, Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio at
stovai, ir dr. Kazys Bobelis už 
tokio komunikato pasirašymą. 
Ypatingai kaltinamas dr. Bobe
lis, kad jis sufalsifikavęs komuni
katą. anglų kalba.

VLIKo pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis pareiškia, kad Gotlando 
saloje buvo bendrai pasirašytas 
okupuotos Lietuvos bei išeivijos
orggnizacijų veikėjų ir Lietuvos » 
korrtufiistų partijos ideologijos 

y skyriaus ^vedėjo Justo Paleckio 
-komunikatas lietuvių kalba. Jo
kio oficialaus vertimo į betkokią

kitą kalbą nebuvo ir niekas to ko
munikato kita kalba nepasirašė. 
Todėl visi kaltinimai VLIKo pir
mininkui, kad jis sufalsifikavęs 
komunikatą anglų kalba neatitin
ka tikrenybės. Komunikatą 
greičiausiai sufalsifikavo pati 
Pravda.

“Statybos” krepšinio komanda, atvykusi iš Vilniaus, žaidė 
prieš Monmouth College of N.J., Žaidimas vyko kolegijos 
salėje West Long Brandi, N.J., lapkričio 4 d. “Statybos” 
komanda pralaimėjo 58:78. Nuotr. Edvardo Arūno Bitėno

portažo apie Europos krepšinio 
pirmenybes Rygoje — to LS nu
merio nebuvo... Butautas, dar 
1962 New Yorke tautiečiui pali
kęs odiniais viršeliais knygutę' 
autografams, 1989 Kaune savo 
parašu pradėjo antrą panašią 
knygutę. Pirmoji jau primargin
ta lietuvių ir kitataučių žymūnų 
parašų iš viso pasaulio.

Po daugel metų vėl pabuvus 
Kaune ir Vilniuje, tinka vokiečių 
poeto Reiner Maria Rilke 
žodžiai: “Du bist der Gast, der 
vvieder weiter geht” — lietuviš
kai būtų: Tu esi svečias, kuris 
vėl nueina.

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis buvo pagerbtas Balzeko mu
ziejaus gruodžio 2 Chicagoje. Jo 
garbei buvo surengti iškilmingi 
pietūs, kuriuose dalyvavo daug 
svečių.

Žalgirio futbolo komanda, atvykusi iš Vilniaus, Amerikoje 
žaidė prieš North East Supėr Soccer League Ali Stars. Žai
dimas įvyko Caven Point stadijone Jersey City, N. J., lapkričio 
12. Žalgiris laimėjo 1:0. Nuotr. Edvardo Arūno Bitėno

SVARBŪS RŪPESČIAI ELIZABETHO 
PARAPIJAI IEŠKANT NAUJO KLEBONO

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
tarybos specialus posėdis įvyko 
trečiadienį, lapkričio 15-tą, pa
rapijos salėje. Šis posėdis su
sidėjo iš dviejų dalių.

Pirmąją dalį, kuri truko apie 
pusę valandos pravedė naujasis 
tarybos pirmininkas Juozas Lin-. 
kus. Čia buvo perduoti įvairių 
padalinių, įskaitant pradžios mo
kyklą, pranešimai bei kiti parapi
jos einamieji reikalai.

Tik J. Linkui uždarius posė
džio pirmąją dalį, į duris pasi
beldė klebonas kun. Petras Že- 
meikis, vedinąs svečiais — 
Union County apskrities vysku
pu, J. E. Dominic A. Marconi, 
D.D., ir kun. Michael Merlucci, 
rektorium bei vedėju (Nevvark’o 
arkivyskupijos) kunigų persona
lo.

Klebonas Žemeikis tuojaus 
susirinkimą paliko.

Prisilaikydamas nustatytos 
darbotvarkėsj posėdžio "antrąją 
dalį'Vysk. MarcpnTprądėjo mal
da. t’L to jis pasakė, kad dar kle
bonas parapijai nenumatytas ir 
pareiškė šio susirinkimo tikslą: 
išklausyti parapiečių pasisaky- 
mus ir apibendrinti parapijos 
profilį, skiriant jai tinkamą naują 
kleboną.

Čia vysk. Marconi pristatė 
kun. Merlucci, kuris apibūdino 
klebono atrankos eigą.

Yra trys šaltiniai, iš kurių pa
prastai renkami kandidatai į kle
bonus:

1. Taip vadinamas “pastor 
pool”, kurį sudaro arkivyskupi
jos visi klebonai — 240.

2. Jau apklausinėjimus perėję 
25-30 kunigai klebonai-kandida- 
tai.

3. Klebono pareigom pareiški
mą pateikę kunigai, kurie spec
ialiai ieško tam tikro parapijos 
profilio.

Taigi, iš viso pasirinkimas ar
kivyskupijoje yra iš apie 650-kių 
kunigų. Atrinktos lieka trys pa
vardės ir pristatytos Nevvarko ar
kivyskupo, J. E. Theodore 
McCarric, sprendimui. Tai turės 
būt įvykdyta iki gruodžio 15-tos, 
kad naujasis klebonas galėtų pe
rimti pareigas nuo sausio 1-mos.

Šių šaltinių eigos ypatingose 
sąlygose neįvykdžius, kur pir
menybė atiduodama kandidatui 
iš tos pačios vyskupijos, arkivys
kupas gali skirti kleboną ir iš kitų 
vietovių.

Toliau vysk. Marconi, sekda
mas pateiktą darbotvarkę, klau-

sinėjo apie parapijos gyvenimą/ 
veiklą, būtent — sakramenta
linę, švietimą, socialinių uždavi
nių. Tuoj pat jis ir pradėjo disku
sijas apie parapijos rūpesčius bei 
naujo klebono vadovavimo savy
bes.

Į klausimus atsakinėjo bei ka
rštai diskusijose dalyvavo dijako- 
nas Antanas Samalionis; dijako- 
nas Henry Kertunvitis su žmo
na; Emily Linkuvienė, liturgi
niams patarnavimams personalo 
parinkimo pirmininkė; Mary 
Beržanskienė, Moterų draugijos 
vardu; ponia Faver, mokyklos 
direktorė; Anne Mitchell-Matu- 
levičiūtė, vyčių kuopos pirmi
ninkė; Stasys Valatka ir kiti.

Visi parapijiečiai be išimties 
pirmiausiai pareiškė svarbą ir to
liau turėti lietuvį kleboną, nes 
tik tokiu būdu šios parapijos gy
venimas turi prasmę. Juozas 
Linkus pranešė, kad Amerikos 
vyskupų suvažiavime Balti- 

><♦ nrrorėje' • vysk. Baltakis raštu

OKTAVOS ANSAMBLIO 
GASTROLĖS AMERIKOJE

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubas — LAK — pakvietė Lie
tuvos profesionalinį ansamblį 
“Oktavą” gastruoliuoti Ameriko
je ir Kanadoje.

Pirmas Oktavos pasirodymas 
bus New Yorke. Orkestras groja 
Kultūros Židinyje Naujųjų Metų 
sutikime. Tai bus gruodžio 31 d. 
Suatikimą rengia minėtas LA 
klubas ir Maironio lituanistinė 
mokykla. Vyriasusias renginio 
vadovas — Pranas Gvildys.

Sausio 13, šeštadienį ansamb
lis koncertuoja dr. Jokūbo Stuko 
vadovaujamo radijo “Lietuvos 
atsiminimai” renginyje. Jis ir yra 
vyriausias renginio vadovas.

Sausio 14, sekmadienį, an
samblis koncertuoja Baltimorės 
lietuvių muziejuje. Ten bus tik

* koncertas. Vadovauja A. Grinda- 
lis.

Sausio 17 ir 19 St. Petersbur- 
"go lietuvių pensininkų klube 

koncertas ir pietūs. Vadovauja 
Br. Ginčiauskas.

Iš ten vyksta į Chicagą. Chica- 
goje rengiami trys koncertai: 
sausio 26, 27, 28. Vadovauja Pe
tras Petrutis. Rengia Margutis.

Vasario 3 koncertuoja .Detroi
te. Ten vyksta sporto klupo 40 
metų jubiliejinis balius. Vado
vauja, A. Rugienius.

Vasario 4 — Clevelande, kur 
sporto klubas Žaibas rengia jų 

.Jconcertą. Vadovauja I. Bublienė 
ir kun. J. Kijauskas.

Vasario 10 ir 11 koncertuoja 
Toronte. Sporto klubas Vytis 
rengia balių ir koncertą. Vado
vauja R. \;,nda.

Vasario 17 jų koncertas New 
Yorke, Kultūros Židinyje. Jie da
lyvauja Vasario 16 minėjime. 
Vyriausias rengėjas V. Steponis.

Vasario 24 koncertuoja Bosto
ne, kur jų koncertą ir balių ren
gia Lietuvių Bendruomenė. 
Rengėjas V. Eikinas.

Vasario 25 koncertas Hartfor
de. Rengia Lietuvių Bendruo-

įteikė prašymą arkvys. McCar- 
rick, kad kandidatais į klebonus 
būtų vertinami ir du Šv. Kazi
miero Romoje šių metų gale 
naujai įšventinami lietuviai ku
nigai. Buvo taip pat užsiminta, 
kad lietuvių kunigų yra ir mūsų 
arkivyskupijoje, jei jie ir nėra 
tiesioginiai parapijose paskirti ar 
negyvena klebonijose.

Diskusijose didelis pageidavi
mas buvo reiškiamas, kad palik
tų kun. Žemeikį ir toliau savo 
pareigose po 21-nų metų, nes 
jam kitur išėjus vis vien jam 
reikės kunigo pareigas toliau 
eiti, o čia visi jau susigyvenę.

į posėdį kiek pavėlavęs atvyko 
kan. (Very Rev. Msgr.) Edvvard 
J. Hajduk, klebonas Sv. Jadvy
gos (lenkų) parapijos, rektorius 
Rektorystės Nr. 25 bei direkto
rius Elizabetho pastoralinės stu
dijos, kuri buvo pradėta pereitą 
žiemą vieniems metams tyrinėti 
kiekvienos Elizabeth o parapijos 
visokeriopą stovį. Sv. Petro ir 
Povilo parapijos įvertinimas šios 
studijos, išvadoj bus pateiktas 
gruodžio 7-tą. (M) 

menė, vyriausias rengėja Z. 
Dresliūtė.BALFAS DĖKOJA

Balfo 100-ojo skyriaus valdyba 
dėkinga aukotojams, kurie spalio 
mėnesį aukojo šalpai. Vajus dar 
nebaigtas, laukiama ir daugiau 
aukų. Smulkesni aukotojai bus 
paskelbti vėliau, vajų užbaigus.

Drabužių New Yorko skyrius 
nerenka ir jų niekam nesiunčia. 
Tą darbą atlieka Balfo centras 
Chicagoje.

Aukas siųskite adresu: United 
Lithuanian Relief Fund, P. O. 
Box 21081, Woodhaven, N.Y. 
11421.

Šalpai aukojo:
300 dol. — H. E. Andruška.
Po 150dol. —V. E. Dudėnas, 

N.N.
Po 110dol. — E. A. Laukys.
Po 100 dol. — A. V. Žumba- 

kis, V. A. Katinas, V. D. Anonis, 
J. Markalonis, V. L. Milukas.

Po 50 dol. — kun. J. Pakalniš
kis, kun. A. Rubšys, dr. A., Du- 
najevski, A. R. Balsys, J. Gied
raitis, L. Dovydėnas, M. Šalins- 
kienė, A. D. Šilbajoris, J. Paže- 
mėnas, Lietuvos vyčių 41 kuopa, 
A. J. Miknius, R. K. Giedraitis.

Po 40 dol. — R. Jauniškis, S. 
Dimas, DDS, dr. J. Petniūnas, 
dr. Kęst. Keblys.

Po 35 dol. — A. L. Lileika, 
Alf. Mažeika.

Po 30 dol. A. Ir. Vakselis, VI. 
Morkūnas, Jed. Ostragorsky, 
ID., A. J. Rysavy, K. Čerke- 
liūnas, J. Juodis, J Botyrius.

Po 25 dol. — K. Butkus, J. 
Matulaitienė, R. Markus, V. 
Maželis, A. Greg, B. Jankau
skas, Em. Rastenienė, D. Uzas, 
An. Nutautienė, W. Klosis, K. 
Norvilą, Ei. Barnet, Reg. Čiur- 
lienė, DDS, H Michura, J. Ki- 
znis, A. J. Pumputis, V. Gerulai
tis, B. Bieliukas.

Visiems nuoširdžiai dėkoja 
Balfo šimtojo skyriaus valdyba.

— Trijų iškilių menininkų iš 
okupuotos Lietuvos — Vilniaus 
operos solisto Vaclovo Daunoro, 
Vilniaus Jaunimo Teatro akto
riaus Algirdo Grašio ir muziko 
Roberto Bekionio koncertai ren
giami JAV’ tokiomis datomis: 
gruodžio 9 — New Yorke, gruo
džio 10 — Hartforde, gruodžio 
17 — Bostone, sausio 7 — Chi
cagoje, sausio 13 — Clevelande, 
sausio 14 — Detroite, sausio 21 
— Los Angeles.

Dr. Jonui V. Dunčiai, dirban
čiam Du Pont bendrovėje, pasi
sekė išrasti naują širdies ligoms 
ir aukšto kraujo spaudimui gydy
ti vaistą, kurio cheminis vardas 
yra “Angiotensin II Receptor 
Antagonist”. Du Pont chemijos 
bendrovė sudarė sutartį su viena 
didžiausių vaistų bendrovių 
“Merck bendrai išleisti į rinką 
šį naują vaistą. Pramatoma, kad 
naujo vaisto paklausa bus plataus 
mąsto.

— Kun. Juozui Juozevičiui 
lapkričio 3 suėjo 80 metų am
žiaus.“ Jis dar dabar • Uokai dar
buojasi Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, yra Lietuvos Dukte
rų draugijos dvasios vadas, nuo
latinis religinės programos sek
madieniais atlikėjas Lietuvių so
dyboje.

— Prof. Vytautas Klemas, 
Delavvare universiteto Jūros 
inžinerijos centro direktorius, 
paskirtas JAV Mokslų akademi
jos žemės tyrinėjimo komisijon. 
Ši komisija planuoja satelitų ir 
erdvių stoties (Space Station) 
pritaikymą žemės ir jūros pasi
keitimams tyrinėti.

— “Dainavos” ansamblis Chi
cagoje, diriguojamas Dariaus 
Polikaičio, rengiasi veikalo 
“Kaip papartis žydi” pastatymui. 
Tekstą parašė Danutė Bindo- 
kienė. Premjera bus 1990 kovo 
25 Morton mokyklos salėje, Ci
cero, 111.

— Dail. Pauliaus Augiaus 
kūryba pasipuošė Nekaltai Pr. 
M. Marijos vienuolyno siena 
Putname. Tų kūrinių tarpe 
“Bažnytkaimis” — plakatas iš in
dividualios dailininko kūrinių 
parodos, vykusios rugsėjo ir spa
lio mėnesiais Vilniuje, Dailės 
muziejuje.

— Kėdainių rajono Krakių 
kolūkyje vyko liaudies meistro 
Algirdo Railos tapybos paroda 
skirta gimtojo kolūkio 40- 
mečiui.

— Bostono, Mass., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba per savo iždininką Kazį 
Bačanską Darbininkui stiprinti 
atsiuntė 25 dol. auką. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja.

— Žurnalistų suvažiavimas 
Vilniuje prasideda 1990 birželio 
23 Joninių švente. Tęsis tris die
nas. Daugelis pasiliks ir dainų 
šventei. Kadangi tuo populiariu 
metu bus sunku gauti ekskur
sinės kainos bilietus, tad jau da
bar patariama pasiteirauti savo 
vietovėse ar jungtis prie Califor- 
nijos ekskursijos. Rūtos 
Vidžiūnienės, žurnalistų sąjun
gos pirmininkės, telefonas: 805 
259 - 7020



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA ] LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 
NEW YORK, N.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(įvairaus dydžio ir jvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją

JVAIRŪS radijo aparatai 
SU TRUMPOM BANGOM

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

VCR (Video juostų rekordavimo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Jvairių firmų, įskaitant Ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

; , RUSŲ. KALBA

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 

KT. JVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

Aušros Vartų parapijos bažnyčioje spalio 15 buvo įneštas nau
jas Aušros Vartų Marijos paveikslas, kurj nupiešė Tadas ir 
Elena Sviderskiai. Iš k. parapijos administratorius kun. Eu
genijus Savickas, Tadas ir Elena Sviderskiai. Paveikslų para
pijai paaukojo dr. Gražina Baliūnaitė ir Richard Austen, pa
gerbti Oną ir Adolfą Baliūnus jų vedybinio gyvenimo 50-ties 
metų proga. Nuotr. Dalios Bulvičiūtės

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstytas Lietuvos 
žemėlapis su didvyriais, jūra, 
miškais, ežerais, upėmis ir lau
kais. Pridėtas istorinis katalogas 
anglų kalboje. Tinkama dovana 
visiems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 14 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

‘ INTRODUCTION TO MOD- 
ERN LITHUANIAN BY L. Dam- 
biūnas, A. Klimas, W. R. 
Schmalstieg. You’ll enjoy 
ovvning this Grammar and 4 
cassettes with an orchestrai 
version of the Lithuanian and 
USA National Anthems. Gram
mar — $18.00. Cassettes — 
$30.00. Postage and hand- 
ling $1.50. Availabie at: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KALĖDINĖS DOVANOS 
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausią elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas.
Mes turime didžiuli pasirinkimą. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderių, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir tt.

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM 
sistemos elektronikai, kuria jūs galite naudoti Lietuvoje 
ir Europoje.

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY 

212 465 - 0681

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus medalį 
Darbininko administracijoje. 
Medalis yra pusantro colio dy
džio, antikinės bronzos — kaina 
10 dol., pasidabruotas — 40 dol.

- Persiuntimui pridėti 1 dol.

DEXTER PARK
(Sj PHARMACY O 

AsastasL- B. S.
77-01 JAMA1CA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

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

Remkime tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, 
informuodami apie tikrą padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Neuž
mirškime Lietuvos Laisvės Iždo, 
pagerbdami savo artimuosius ir 
jų atminimą. Aukos Tautos Fon
dui nurašomos nuo federalinių 
mokesčių (IRS Tax Exempt No. 
51-0172223). Aukas siųsti adre
su: Tautos Fondas, Lithuanian 
National Foundation, Ine., P.O. 
Box 21073. Woodhaven, N.Y. 
11421.

....... .. * ■ T r'.....-
LITHUANIAN COOKERY

Irt English, 316 pages, price 10 dol.

Agrc ■ >omės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plas^’dnlu aplanku. Darbininkas, 341 Hhhland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 12doi. Persiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

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

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

Numeris, gatvė....................................................................L-------

LIETUVOS

1990 DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

ĮVYKS LIEPOS 5 - 8 DIENOMIS

Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietos yra ribo
tos. Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus 7, 11 ir 14 
dienų.

Norintieji šioje šventėj dalyvauti, galite rezervuoti 
sau vietą siųsdami $250.00 j BALT1C TOURS kelionių 
agentūrą.

BALTIC TOURS 
77 OAK ST., SUITE 4 
NEVVTON, MA 02164 
TEL. 617-965-8080 
FAX: 617-332-7781

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome j£ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

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

Adresas.................................................—............................

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

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų
proga

Lithuania 700 Years — 
$18.00.

Introduction to Modem Lith
uanian — $18.00.

4 Cassettes to ūse with above 
book — $13.00.

Lithuanian Cookery — 
$12.00.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — $13.00.

Figbters for Freedom in Lith
uania — $10.00.

History of the Church in Lit
huania — $10.00.

Lithuania My Heritage album 
— $20.00.

My Dictionary in English - 
Lithuanian — $12.00.

Persiuntimui pridedama 
$1.50. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. ‘

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA kortelesI 1 Pinigines perlaidas
Čekių sąskaitas

[/J Taupymo sąskaitas
^*JC**^ Įvairias paskolas

Įvairius taupymo certifikaius
—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—

KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 
indėlius, atidaryti aeba perkefti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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

i



POPIETĖ SU RAŠYTOJU P. JURKUM

Įprasta į tokias literatūrines 
popietes pasikviesti rašytojus iš 
toliau. Tai sutraukia daugiau pu
blikos, visiems įdomu pamatyti 
ir susipažinti su tolimu svečiu, 
kuris rašo knygas ir kurias jie 
skaito.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugija New Yorke jau 
antrą kartą tokiom popietėm pa
sikvietė čia mūsų tarpe gyvenan
čius rašto žmones. Prieš keletą 
metų jos buvo surengusios tokią 
popietę su poetu Leonardu And- 
riekum, o štai lapkričio 12 po
pietę paskyrė Darbininko redak
cijoje dirbančiam ir visiems ge
rai pažįstamam rašytojui Pauliui 
Jurkui. Tokią popietę norėjo 
anksčiau surengti, bet jis vis 
atidėliojo ir nustūmė iki šios da
tos.

Paprastai apie autorių kalbėti 
kviečiamas koks kitas rašto žmo
gus — rašytojas, kritikas, lite
ratūros istorikas. Dabar tokių 
gretos yra praretėję. Iš kitur at
sikviesti nėra taip lengva. Pats 
Paulius Jurkus išsprendė klausi
mą greitai, kad jis pats pakalbės 
apie save, savo kūrybą.

Toks sprendimas buvo šiuo at
veju puikus ir patogus, nes visa 
popietė buvo tikrai įdomi ir nau
joviška.

Popietę pradėjo Draugijos 
pirmininkė Birutė Lukoše
vičienė, primindama, kad dera 
pažiūrėti į kūrybą ir to asmens, 
kurį čia nuolat matome ir kuris

EKONOMISTUI VINCENTUI DOVYDAIČIUI 
amžinybėn Iškeliavus negrįžtamai, likusiai šeimai — 
žmonai Onutei, sūnums Vincui, Juozukui su šeimo
mis, seseriai Reginai Celiiuvienei bei kitiems šeimos 
nariams reiškiu nuoširdžią užuojautą.

r. . _  ,

DR. JADVYGOS URBANAVIČIŪTĖS
antrųjų mirties metiniu prisiminimui šv. mišios bus 
aukojamos Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brookly- 
ne gruodžio 16, šeštadienį, 11 v.r. Draugai ir pažįstami 
prašomi už ję pasimelsti.

Mylimai mamytei, 

REGINAI DALANGAUSKIENEI
mirus, Aušros VartŲ parapijos, Lietuvos vyčiu Ir para
pijos choro narei Laimai Michailovich bei šeimai reiš
kiame giliausiu užuojautą.

kun. Eugenijus Savickas, 
Lietuvos vyčių 12 kuopa, 
parapijos choras.

Su giliu nuliūdimu pranešama, kad gruodžio 3 Ma
tulaičio namuose Putname po Ilgos Ilgos mirė

POVILAS IVAŠKA,

Lietuvos nepriklausomybės kovu savanoris, a.a. Joa
nos našlys, a.a. Antano tėvas. Velionis buvo gimęs 
1900 sausio 24.

Atsiskyrimo skausme liko: duktė Teresė, žentas 
Algimantas, marti Gintarė, vaikaičiai: Andrius Ir Liu
das Landsbergiai; Rltonė, Tomas, Paulius Ir Gailė 
Ivaškos; vellonles pusseserė Teofilė Mikšytė Ir kiti 
giminės Lietuvoje.

Jei kas pageidautu vellonles atmlnlmę Įamžinti 
aukomis, jas galima slysti Nekalto Mergelės Marijos 
Prasidėjimo vienuolynui arba Tautos Fondui.

veikia ir dirba mūsų aplinkoje. 
Tuoj ir pakvietė prie pulto šios 
dienos svečią rašytoją Paulių 
Jurkų.

Jis kalbėjo išdaigiai, dažnai 
įpindamas visokių juokelių, nuo
tykių, kurie visiem sukėlė juoko. 
Pradėjęs nuo jaunystės, kaip jam 
atėjo noras piešti, pripiešti sąsiu
vinius, kaip ant duonkepio van
dens dažais darė pirmą “freską” 
ir, dažus užbaigęs, šio “įžymaus” 
kūrinio nebaigė. Pirmoje klasėje 
užsipainiojo su poezija, vėliau 
gimnazijoje vėl tapė dekoracijas, 
piešė plakatus ir 1.1. Į meno mo
kyklą neįstojo, nes tuometinis 
direktorius jį labai šaltai pasiti
ko, gi universiteto sekretorius 
sutiko labai draugiškai. Taip ir 
įstojo į universitetą studijuoti 
lietuvių literatūros.

Įstojo į studentų ateitininkų 
sąjungą, ir menininkų draugiją, 
kuri turėjo “Šatrijos” vardą. Ten 
greitai laimėjo novelės konkur
są. Novelė buvo išspausdinta 
Naujoje Romuvoje. Tas konkur
sas jam atidarė duris į Kauno li
teratūrinį gyvenimą.

Papasakojo, kaip jį staiga nu
šviečia įkvėpimo žaibas, ir jis iš 
karto mato visą kūrinį, jį suvokia 
savo esmėje. Papasakojo, kaip ir 
kodėl parašė šias knygas: Pava
saris prie Varduvos, Smilgaičių 
akvarelė — premijuotas roma
nas, Naktis ant Vilnelės tilto,

Marina ir Zigmas Raulinaičiai 

poema Juodvarniai, legendų 
knyga Kai Vilniaus liepos žydi, 
vadovėlis mokykloms — Litua
nistika. Papasakojo, kaip rašo, 
kad jam svarbu tik parašyti, o 
paskui jau nesirūpina išspausdi
nimu. Suminėjo didesnes studi
jas, parašytas Darbininke, — 
apie Čiurlionį, Maironį, Bara-' 
nauską, Aušrą ir Basanavičių ir 
kitus aušrininkus, dabar nese-

SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Darbininko redakcijoje lap
kričio 17, penktadienį, apsilankė 
pasižymėję Lietuvos disidentai, 
dėl savo įsitikinimų ilgus metus 
kalėję sovietiniuose kalėjimuo
se, Antanas Terleckas ir Vikto
ras Petkus. Juos palydėjo Juozas 
Giedraitis, Tautos Fondo valdy
bos pirmininkas, pas kurį svečiai 
ir buvo sustoję, atvykę į New 
Yorką.

Plačiau papasakojo apie savo 
veiklą, prisiminė A. Šapokos 
Lietuvos istorijos išleidimą, ku
ris esąs įstrigęs; kaip dabar savo 
veiklą pakeitė KGB ir tą veiklą 
sustiprino. Vyresniųjų dabar ne-# gaus teisių komisijoje, Balti- 
liečia, bet stipriai atakuoja jauni
mą.

Viktoras Petkus yra literatas, 
domisi literatūra, ypatingai poe
zija, rašo didesnį darbą apie lie
tuvių poeziją, yra surinkęs daug 
medžiagos, kurią prieš kratas 
suspėjo paslėpti, taip saugumas 
iš jo neatėmė ir medžiagos nesu
naikino. Keliaudamas per Ame
riką, pirmiausia jis rinkosi sau 
kuo daugiau knygų parsivežti į 
Lietuvą. Ir redakcijoje būda
mas, pakartojo tą patį, kad Lie
tuvai trūksta gerų knygų.

TARĖSI VYČIŲ VADOVYBĖ
Lietuvos vyčių centro valdyba 

per metus1 susirenka keturi s'kar
tu s.J''Trumpai posėdžiaujama 
prieš seimus pačioje seimo vie
toje. Po seimo vyksta susipažini
mas su naujai išrinktais valdybos 
nariais. Pavasarį renkamasi 
apžiūrėti kito seimo vietovės. 
Ankstyvą rudenį susirenkama 
aptarti buvusio seimo veiklos bei 
kitką.

Šių metų rudens susirinkimas 
įvyko spalio 21 Šv. Jurgio lietu
vių parapjoje, Philadelphia, Pa. 
Globojo klebonas kun. Juozas 
Anderlonis ir vietinė vyčių 3 
kuopa. Kun. Anderlonis yra cen
tro valdybos dvasios vadas.

Apie 30 valdybos narių ir 
svečių susirinko parapijos salėje. 
Po trumpos atgaivos susirinki
mas buvo pradėtas su centro val
dybos pirmininkės Onos Klizas 
Wargo malda. Aptarta korespon
dencija, išklausyti narių praneši
mai. Paskirtas atstovas Altui. 
Aptarta galimybės remontuoti 
filmą apie Lietuvių Dieną 1939 
m. Pasaulinėje parodoje. Valdy
ba nutarė apsiimti šį projektą ir 
tam reikalui buvo išrinktas komi
tetas.

Po ilgokų diskusijų apie Vyčių 
Fondų ir Vyčio žurnalo finansus, 
redaktorė Marija Rusas Kober 
buvo pagirta už gražiai išleistą 
specialų seimo numerį. Lietu- Dalia Bukičiūtė

niai baigta Darbininke apie Var
pą ir V. Kudirką.

Kalbėjo jis apie valandą laiko. 
Tada Irena Veblaitienė iš Juod
varnių poemos paskaitė pirmąją 
poemos dalį. Su autoriaus įvadu, 
kaip jis parašė pirmą posmą 
“Kaip grįžtančius namo paukš
čius”, prieita prie tos giesmės 
istorijos. Muzikas Vytautas Stro-

(nukelta į 8 psl.)

Abu pabrėžė tai, kad jie laiko 
pareigą budėti ir įspėti Sąjūdį, 
kad jo neapgautų Sovietai, kurie 
tikrai viską suka ir moka apgauti. 
Jie baiminasi ir dėl referandu- 
mo, kurio įstatymas jau priimtas 
Lietuvoje. Referandumą sovie
tai gali išnaudoti savo reikalams. 
Kad to nebūtų, reikia budėti ir 
daugiau visiems dirbti tautos la
bui.

Į Ameriką jie atvyko spalio 20. 
Atvyko tiesiai į Los Angeles, kur 
dalyvavo Amerikos Lietuvių Ta
rybos seime. Aplankė Chicagą, 
Washingtoną, kur liudijo žmo- 

morę, Clevelandą, Detroitą, 
New Yorką. Iš New Yorko išskri
do į Tampą, St. Petersburgą, 
Fla., iš ten skrenda į Los Ange
les, o iš ten jau grįžta į Lietuvą.

Svečiai taip pat aplankė ir 
pranciškonų vienuolyną, papie
tavo, ilgiau pasikalbėjo su Tėv. 
Leonardu Andriekumi, OFM, 
kuris aprodė vienuolyną, kop
lyčią, A. Galdiko galeriją.

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie
siems užsakyk Darbininką.

viškų reikalų komiteto pirminin
kas Mykolas Yuknis aptarė gali
mybes ryšiam veikti su lietuviš
kom organizacijom Washingto- 
ne. Sužinota kad Pittsburgho 19 
kuopa globos 1990 metų vyčių 
seimą.

Pranė Petkuvienė kruopščiai 
pranešė kaip turi būti išrinktas 
prezidiumas ir kokios yra jo pa
reigos seimo metu. Šių metų sei
mo prezidiumo elgsena buvo 
truputį apgailėtina.

Pirmininkė Ona Wargo ir na
riai ieškojo galimybių sutrum
pinti šiuos centro valdybos 
dažnai labai ilgus ir varginančius 
posėdžius. Buvo nutarta, kad 
prieš susirinkimus valdybos na
riai atsiųs savo pranešimus pir
mininkei, o ji juos suglaus ir per
skaitys per susirinkimą. Posėdis 
baigtas dvasios vado kun. Ander- 
lionio malda.

Pagaliau, reikia pareikšti ko
kią malonią šią mūsų “pareigą” 
mums padarė kun. Juozas ir 
vyčių 3 kuopa. Jie mus vaišino, 
važinėjot ir globojo. Po susirinki
mo buvo aukojamos mišios.

Vyčių centro valdyba per ke
lerius kadencijos metus pasidaro 
lyg šeima. Nors turim įvairių 
nuomonių ir nebijome jas išrei
kšti, bet viskam pasibaigus, vie
ningai dirbame Dievui ir Tėvy
nei.

Lietuvos vyčių centro valdybos posėdis įvyko spalio 21 Phila- 
delph įjoję Šv. Jurgio parapijoje. Centro valdybos kapelionas 
kun. Juozas Anderlionis yra šios parapijos klebonas. Nuotr 
Antano Koberio

mm
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Svečių koncertas

Lietuvos Fondo vykdomo pi
niginio vajaus pagrindu gruodžio 
17 d. 3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje rengiamas koncertas, 
kurio programą atliks Vilniaus 
operos solistas Vaclovas Dauno
ras, pianistas Robertas Bekionis 
ir Vilniaus Jaunimo teatro akto
rius komikas Algirdas Gražys. 
Koncertu rūpinasi Lietuvių 
Fondo įgaliotiniai.

Įnašai Lietuvių Fondui

Paskutiniu metu į Lietuvių 
Fondo vykdomą piniginį vajų 
savo įnašais įsijungė Juozas ir 
Anelė Januškevičiai iš Cape 
Codo, papildę savo ankstesnius 
įnašus 200 dol., Henrikas Čepas, 
įmokėjęs 100 dol. Įnašai siunčia
mi Lietuvių Fondui į Chicagą 
arba įteikiami Lietuvių Fondo 
įgaliotiniams, kuriais yra Kazys 
Bačanskas iš Dorchesterio, dr. 
Eduardas Jansonas iš Cape Codo 
ir Petras Viščinis iš Brocktono.

Naujų metų sutikimas

Naujų Metų sutikimas ruošia
mas Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje, So. Bostone, 368 W. 
Broadvvay. Numatyta įdomi pro
grama, atliekama Vilniaus Jauni
mo Teatro aktorių, vakarienė ir

Nauja paminklinė Kultūros 
Židinio mecenatų lenta jau pa
kabinta. Ją labai gražiai pagami
no uolus K. Židinio rėmėjas Pet
ras Petraitis. Už darbą ir me
džiagą jis neėmė nei cento, todėl 
lentos pataisymui aukota suma 
liko kitiems Židinio reikalams. 
Tai vienas iš gražesnių dosnumo 
pavyzdžių, kurių ir daugiau 
mūsų Židinys reikalingas. Vado
vybė nuoširdžiai dėkoja P. Pe
traičiui už didelį pasitarnavimą.

Lithuanian Cookery, trečioji 
laida, ką tik išspausdinta pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne. 
Pirmoji laida buvo išleista 1976 
m., antroji — 1980, trečioji — 
1989. Knygos kaina 12 dol. Per
siuntimui pridedama 1.50 dol. 
Prisiuntimui pridedama 1.50 
dol. Įrišta į plastikinius viršelius, 
susegta plastikine spirale, pato
gu atskleisti ir panaudoti. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Vasario mėnesio dailės paro
da rengiama ir šiemet. Visą.pa- 
rengtą parodą atvežė Algimantas 
Kezys iš Chicagos. Paroda bus 
plačios apimties, išstatyta bus 
apie 100 įvairių autorių kūrinių. 
Visi dailininkai gyvena Ameriko
je arba Kanadoje. Paroda vyks 
vasariolO-11 Kultūros Židinyje. 
Parodą įrengti padeda ir ją glo
boja N.Y. LB apygardos valdy
ba.

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei šventų dienų, nei 
atostogų!

šokiai. Svečių skaičius ribotas. 
B Stalus dešimčiai asmenų ir pa- 
rK ‘vienius bilietus galima užsisakyti 

iš anksto skambinant: L Kęstui 
ijįJjNenortui 825 - 1832, Vytautui 
*^^Jurgėlai 268 - 1108, Birutei Ba

naitienei 871 - 1517, Česlovui 
Kiliuliui 861 -1465. Bilietai prie 
įėjimo nebus pardavinėjami. 
Automobilius bus galima palikti 
aikštėje prie banko. Pokylį ren
gia Lietuviškosios skautybės fon
das.

Kariuomenės įsteigimo 
minėjimas

Š. m. lapkričio 18d. South Bo
stono lietuvių piliečių draugijos 
nariuose įvyko Lietuvos kariuo
menės įsteigimo sukakties 
rhinėjimas, kurį surengė Lietu
vos kariai ramovėnai su vietos 
šaulių daliniu.

3 vai. popiet į salę prisirinko 
visokio amžiaus lietuvių, 
mažiausia jaunimo. Buvę Lietu
vos kariai, kurių tarpe tik vienas 
savanoris-kūrėjas poetas Stasys 
Santvaras, vis dar norėjo prisi
minti kario laikus. Kiti du sava
noriai — Liutkonis ir Griešė- 
Jurgelevičius į minėjimą neatvy
ko dėl susilpnėjusios sveikatos.

Minėjimą atidarė Bostono ra- 
movėnų pirmininkas Jurgis 
Jašinskas ir pakvietė įnešti vėlia
vas. Po vėliavų įnešimo buvo su
giedotas Lietuvos himnas. Ra- 
movėnų pirmininkas Jurgis 
Jašinskas vadovauti programai 
pakvietė p. Vaitaitę, kuri pa
prašė atsistojimu pagerbti Lietu
vos kariuomenės savanorius, su
pažindino su prelegentu — Ka
rio redaktorium Baliu Raugu ir 

• pakvietė jį paskaitai.

Prelegentas paskaitoje nukėlė 
susirinkusius į tuos laikus, kada 
Lietuvos kariuomenė buvo stei
giama, kaip ji kovojo už Lietuvos 
laisvę ir gyvavo Nepriklausomos 
Lietuvos laikais iki liūdno jos iš
blaškymo. Taip pat pažymėjo at
kaklią partizaninę kovą okupaci
jos metu. Priminė ramovėnų są
jungos atkūrimą 
apibūdino Kario 
rinį tarpsnį.

Po pertraukos 
dalis, kurią atliko Clevelando 
vyrų oktetas, vadovaujamas Rai
mundo Kavaliausko, su soliste 
Irena Grigaliūnaite.

Oktetas padainavo net 20 dai
nų, iš kurių keturias solistė Gri
galiūnai tė arba kartu. Solistės 
Grigaliūnaitės ir visos okteto pa
sirinktos dainos buvo atliktos la
bai gerai, ką ir Vilniaus radijas 
paskelbė okteto gastrolėm šią va
sarą pasibaigus. Koncertas buvo 
baigtas J. Paulausko “Jūreivių 
maršu”, bet publikai labai plo
jant ir labai prašant oktetas dar 
padainavo liaudies dainą “Mane 
motulė barė, linelių raut iš
varė”...

Amerikoje ir 
žurenalo isto-

buvo meninė

V. Senuta

RENGINIAI

Gruodžio 31 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Lietuviškosios skautybės Fondo 
rengiamas Naujų Metų sutiki
mas.

1990 gegužės 6 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas, ren
giamas LB Bostono apylinkės 
valdybos.

Gruodžio 17 d., 3 vai. popiet 
So. Bostono Piliečių d-jos salėje 
Lietuvių Fondo koncertas.

1990 balandžio 22 d. I^antana 
restoreane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostboc. banketas.

1990 gegužės 6 d. Brocktonc 
kun. Alln'rto Abračinsko kuni
gystės 50 metų jubiliejaus 
minėjimas.

LAISVĖS VARPAS sekma
dieniais 9:00 - 10:00 vai. ryto ii 
VVCAV-FM banga 98.0. Vedė
jas Petras Vii- činis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
508 - 586 - 7209.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruo džio 9, šeštadienį, ne- 
paparastas koncertas, kurio pro
gramą atliks menininkai iš Vil
niaus: gruodžio 10 sekmadienį, 
2 vai., popiet susitikimas su 
Mačiu Laurinkum, žymiu Sąjū
džio veikėju, kuris tyrinėja stali
nizmo aukas.

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia Maironio lituanistinė mokyk
la ir New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubas. Jame gros ir programą 
atliks ansamblis iš Lietuvos — 
Oktava. Su orkestru dainuoja 
populiarūs solistai Liutauras Ce- 
prackas ir Žilvinas Bubelis.

Nepaprastas koncertas re n
giamas gruodžio 9, šeštadienį. 7 
\.v. Kultūros Židinyje. Jo pro
gramą atliks tr\s iškilūs meni
ninkai: Vilniaus operos solistas 
Vaclovas Daunoras. \ ilniaus 
Jaunimo Teatro aktorius komi
kas Algirdas Grašys, pianistas — 
akompaniatorius Robertas Be- 
kionis. Koncertą rengia ir \ isus 
apsilankyti ksiečia LB \ew > or- 
ko apygardos valdyba.

Mečys Laurinkus, vienas iš 
Sąjūdžio vadovų, stalininiams 
nusikaltimams Lietuvoj tirti ko
misijos pirmininkas, gruodžio 
10, sekmadienį, 2 vai. popiet 
Kultūros Židinyje padarys pra
nešimą iš savo veiklos srities, kas 
padaryta Stalino aukoms tirti ko
mitete, kas daroma ir kas bus pa
daryta. Visuomenė kviečiama 
apsilankyti. Šį susitikimą svečio 
su visuomene rengia LB Queens 
apylinkė.

Lietuvos vyčių 12 kuopos, 
Manhattan, N. Y. metinis 
Kalėdų pobūvis įvyks gruodžio 
10, tuoj po 11 vai. sumos, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Bus gau
sus vaišių bufetas, atgaiva, muzi
ka ir apsilankys Kalėdų senelis. 
Parapijos klebonas kun. Eugeni
jus Savickas ir kuopos nariai 
kviečia visus (ypač vaikučius) 
gausiai dalyvauti. Auka: 10 dol. 
Vaikam nemokamai. Dėl infor
macijos skambinti: Millie Pietz 
212 367 - 4653, Eugenijai Jano
nis 212 792 - 8342.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjime Apreiškimo para
pijoje, Brooklyne, N.Y., lapk
ričio 26 altoriui papuošti gėles 
aukojo Marytė Salinskienė. Mi
nėjimo rengėjai — ramovėnai, 
birutietės ir šauliai — nuošir
džiai dėkoja.

BRIDGES — žurnalas anglų 
kalba, spausdinąs straipsnius lie
tuviškomis temomis. Metinė 
prenumerata tik 12 dol. Reda
guoja E. Meilus, Jr. Tai graži do
vana lietuviškai neskaitantiems. 
Administracijos adresas: P. O. 
Box 3050, VVorcester, Mass. 
01613.

Kalėdų paplotėlius — Christ- 
inas Oblation Wafers — jau da
bar galima užsisakyti iš Darbi
ninko administracijos. Pašto iš
laidoms padengti pridedama 
nors ir nedidelė auka.

Naujų Metų sutikimą ren
gia Maironio lituanistinė mokyk
la ir Lietuvių Atletų Klubas 
gruodžio 31 d. 9 v.v. Kultūros 
Židinyje. Programą atliks ir šo
kiams gros ansamblis OKTAVA 
iš Lietuvos. Kviečiami New Yor
ko ir apylinkės žmonės dalyvauti 
sutikime. Vietos rezervuojamos 
už bilietus sumokėjus iki 
gruodžio 20.

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilygnu- 
siems už 1989 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
įraukiama bent 5 dol. auka už 
kalendorių. 1990 metais Darbi
ninkas minės 75 metų sukaktį. 
Skaitytojai raginami prisidėti 
prie jubiliejinių metų šventimo 
savo auka. Geradariai, paaukoję 
vieną dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomo garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

Pasaulio Lietuviu Katalikių
Organizacijų Sąjungos valdyba 
ir N. Y. Lietuviu Katalikių Moterų 
Kultūros draugija kviečia 
organizacijas ir visuomenę atsilankyti j

ŠV. MIŠIAS, SKIRTAS 
LAISVĖJANČIAI LIETUVAI 

PAMINĖTI
Malda drauge jungsimės su Sibire kentėjusiais ar miru

siais mūsų broliais ir seserimis, žuvusiais partizanais, su 
visais didvyriškai siekiančiais mūsų tautos laisvės Ir ne
priklausomybės.

Ta intencija koncelebracines mišias aukos vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, gruodžio 17, sekmadienj, 11 vai. ryto 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne, N.Y.

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
NEW YORKE

KALĖDINĖ EGLUTĖ
įvyks gruodžio 16 d., 9 vai. ryto 

KULTŪROS ŽIDINYJE
PROGRAMOJE:

Eglutės bendras papuošimas 
Moklnly pasirodymas
KALĖDŲ SENELIO ATĖJIMAS 
Vaišės ir žaidimai

Laukiame vaikučiu, tėvelių bsl aonstlų. 
Ypatingai laukiame priešmokyklinio 
amžiaus vaikučių.

Publika Pauliaus Jurkaus kūrybos popietėje, kurią Liet. Kat. Moterų Kultūros draugija 
surengė lapkričio 12 Kultūros Židinyje. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Kultūros Židinio administra
cija praneša, kad aukų arba pa
talpų užsakymo ir apmokėjimo 
čekiai turi būti rašomi Lithua- 
nian Cultural Center vardu, 355 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. Su neteisingai užvardin
tais čekiais būna keblumų, nes 
bankai nenori jų priimti. Kultū
ros Židiniui aukojami arba moka
mi pinigai yra atleidžiami nuo 
valstybinių mokesčių, todėl nėra 
reikalo kitaip čekius vardinti?

Vytautas Maželis, mūsų žino
mas fotografes, buvo išvykęs 
Lietuvon ir ten dalyvavo kolek
tyvinėje fotografijos parodoje. Iš 
Vilniaus grįžo prieš Padėkos die
ną. Fotografijos paroda buvo 
didžiulė. Iš Amerikos be minėto 
V. Maželio dalyvavo Kazys 
Daugėla ir Jonas Dovydėnas. 
Buvo kviestas Algis Kemežis iš 
Toronto bet jis tuo metu turėjo 
savo asmeninę parodą Toronte 
ir Vilniaus parodoje nedalyvavo. 
V. Maželis apsilankė Darbinin
ko redakcijoje ir atnešė naujų 
nuotraukų iš viešnagės Vilniuje 
ir iš Lietuvos gyvenimo.

New Yorko skautų kūčios 
įvyks gruodžio 16, šeštadienį, 6 
v. v. Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Kaina — 8 dol. suaugu
siems ir 2 dol. vaikams bei skau
tams. Labai svarbu žinoti daly
vių skaičių. Apie dalyvavimą 
prašoma pranešti: Aid. Žukienei 
— 516 487 - 3704 arba Ž. Jurie
nei 718 441 - 7831.

Kalėdinis apsipirkimas bus 
gruodžio 16, šeštadienį, nuo 3- 
čios valandos popiet Kultūros 
Židinio žemutinio aukšto salėje 
ir prie rūbinės. Yra gauta naujų 
prekių: medžio drožinių ir 
lėkščių su Maironio žodžiais, 
inkrustacijų, odos išdirbinių, li
ninių audinių su Lietuvos him
nu, gintaro papuošalų, kalėdinių 
papuošalų. Viskas prieinama kai
na. Vadovauja G. Popelienė.

Darbininko administracija 
bus atidara visą dieną gruodžio 
16, šeštadienį, kalėdinio apsipir
kimo metu. Bus galima sumokėti 
prenumeratas ir įsigyti kalėdinių 
dovanų, knygų, kalendorių bei 
kitų suvenyrų.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų. 
Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką, pridėdami spaudai 
paremti auką. Siunčiant sveiki- 
nimti tėkšti, nelaukite paskuti
nių dienų, nes paštas veikia gana 
lėtai ir Jūsų artimieji bei draugai 
gali nesulaukti Jūsų sveikinimo 
prieš šventes. Sveikinimo tekstą 
siųskite adresu: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Darbininkas ateinančiais me
tais mini 75 metų sukaktį. Ta 
proga priimami sveikinimai, ku
rie bus spausdinami Darbinin- t
ke. Taip pat priimamos ir aukos ’ naujas prenumeratai.

j Sieninis kalendorius 1990 me- 
’ tams su kasdien nuplėšiamais la- 
: pūkais papuoštas spalvotu Vy- 
■ tim, išleistas “Nidos” Londone. 
| Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 

kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištraukos, 
primenamos sukaktys. Kalendo
riaus kaina su persiuntimu 12 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

lia papasakojo, kaip jo tėvelis, 
kompozitorius Juozas Strolia, 
susidomėjo šiuo tekstu ir parašė 
giesmę. Pirma buvo parašyta bo
sui su piano palyda. Paskui kom
pozitorius pakeitė, įvedė chorą 
ir vargonus. Originale yra: soli
stas, choras ir vargonai.

V. Strolia buvo atsivežęs savo 
aparatūrą ir pademonstravo porą

Kultūros Židinio patalpos dėl.„ garsinių įrašų, baigė su įrašu, 
koncertų, parodų, suvažiavimų 
ir kitokių renginių turi būti užsa
komos iš anksto, užpildant užsa
kymo formas ir sumokant užsta
tą. Formos gaunamos raštinėje, 
kuri yra K. Židinio kieme. Adre
sas: Lithuanian Cultural Center, 
355 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Telefonas: 718 - 
235-8386. Dėl patalpų nuomavi
mo ir kitų Židinio reikalų taip 
pat galiitta kreiptis į K. Židinio 
valdybos pirmininką Antaną 
Mičiulį (vakarais) telefonu 718 
U 441-1131.
i'
f Graži kalėdinė dovana — 
< Darbininko metinė prenumera- 
;ta jo dar neskaitanatiems. Nau
diems skaitytojams pirmiems 
metams prenumerata tik 15 dol. 

Į Darbininko administracija 
(kviečia skaitytojus į talką užsa-

šios sukakties proga. Rudeniop 
bus surengtas didesnio pobūdžio 
renginys su atitinkama progra
ma. Renginiui ir visam minėji
mui pravesti numatoma sudaryti 
plačios apimties komitetą.

Galime atidaryti sąskaitą do
leriais jūsų giminėm Lietuvoje. 
Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 312436 
- 7772.

Reikalingiausių vaistų siunti
mas į Lietuvą: Bayer aspirinas, 
multivitaminai, vaikam vaistai 
—- 65 dol. su pristatymu. Muito 
nėra? Siunčiame ir receptinius 
vaistus. Vaistai siųsti paštu drau
džiama. Romas Pūkštys. Trans
pak, 2638 West 69 St., Chicago, 
111., 60629. Tel. 312 - 436 - 7772.

Lietuvos vyčių 12 kuopa glo
boja vieną Arts Club teatrų Škac, 
mirtie, škac! spektaklį. Jis įvyks 
gruodžio 3, sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Aušros Vartų parapijos. 
salėje. Kiti spektakliai bus lapk
ričio 25, 26, 30; gruodžio 1,2,' 
7, 8 ir 9. Dėl rezervacijų ir in
formacijų skambinti 212 673 -• 
5636. Visi spektakliai prasideda<4 
8:30 vai. vak. Lapkričio 26, 2 v.‘ 
p. p. Auka 10 dol.
Išnuomojamas butas — trys . 

su puse kambario Woodhavene. 
Skambinti bet kada 718 296 - 
8098.

Ieško namų apyvokos darbo. 
Skambinti vakarais po 6 v. 718 
592 - 9519.

Parduodamas namas 
Parkway VVoodhavene. 
binti 718 296-2237.

Forest
Skam-

POPIETĖ SU RAŠYTOJU P. JURKUM

kur buvo solistas, choras ir var
gonai. įrašyta Toronte, Kanado
je.

Tuo ir buvo baigta popietė, 
padėkojant pačiam P. Jurkui, 
rengėjom ir svečiam už atsilan
kymą ir kantrybę.

Padėkos žodį tarė ir Draugijos 
pirmininkė B. Lukoševičienė ir 
pakvietė visus prie vaišių.

Tos vaišės buvo tikrai kilnios 
— šalta bufetinio stiliaus vaka
rienė su punšu ir kava. Programa 
vyko, susėdus visiems į kėdes, o 
vaišės jau prie apskritų papuoštų 
stalų. Ir visa mažoji salė buvo 
papuošta, prinešta daug gėlių.

Popietė buvo tikrai įdomi,

Kalėdinių atvirukų su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Atvirukų yra keletas rūšių. 
12 atvirukų su persiuntimu 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N .Y. 11207.

Darbininko metinis kalendo
rius su spalvotu viršeliu persiun
čiamas j Lietuvą jūsų draugams 
ir pažįstamiems oro paštu. Pra
nešant gavėjo adresą, prašoma 
pridėti 7 dol. už kiekvieną kalen
dorių. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyun, N.Y. 
11207.

sklandžiai, nenuobodžiai praėju
si. Publikos buvo pilnutėlė 
mažoji salė, jos buvo per 120. 
Buvo atvykusių ir iš toliau, iš Pa- 
tersono ir iš kitų apylinkės mies
tų.

Reikia padėkoti šiai Lietuvių 
Katalikių Moterų Kultūros drau
gijai, kad surengia tokias popie
tes, nuveda į lietuvių literatūrą, 
tuo praturtina visus klausytojus. 
(A. K.)

SVEIKINIMAI 
ŠVENČIŲ., 
PROGA J

Gražina ir Vitolis Dragūne- 
vičiai sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su Sv. 
Kalėdom ir linki laimingų Nau
jųjų Metų.

V. Gudienė su šeima sveikina 
visus artimuosius su Sv. Kalėdo
mis ir linki laimingų Naujųjų 
Metų.

Birutė Malinauskienė Kalėdų 
švenčių proga sveikina savo 
draugus ir pažįstamus ir visiems 
linki laimingų Naujųjų Metų. Ta 
proga spaudai paremti skiria 
auką.

N. Y. Maironio Mokykla ir Lietuvių Atletų Klubas kviečia Jus j

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ \ y
gruodžio 31, 1989, Kultūros Židinyje 
Programą atliks ir šokiams gros

estradinės muzikos ansamblis iš LIETUVOS

OKTAVA
— 9:00 v. v. kokteiliai

— 10:00 v. v. karšta vakarienė
— šokiai
— šampanas
— šalti užkandžiai

Bilietu kaina: $40.00 suaugusiems
$20.00 jaunimui iki 18 m.

Bilietu* užsakyti pas:
V. Kulpą — (718) 846-1056
A. Marijošienę — (516) 883 - 9350
V. Matusaitiene — (201) 994 - 1229


