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Savaitės 
įvykiai

Sov. S-ga yra užbaigusi pirmą
ją pasitraukimo iš Afganistano 
fazę ir delsia su antrąja, nes Pa
kistanas ir toliau aprūpina parti
zanus ginklais. Pasirašant tuo 
reikalu sutartį, JAV pabrėžė, kad 
jos aprūpins partizanus ginklais 
ir pasitraukimo laikotarpiu, jei 
Sov. S-ga teiks paramą Afgani
stano kariuomenei.

Tarptautiniai tarpininkai 
priėjo išvados, kad Izraelis turi 
grąžinti Egiptui jo pasilaikytą 
Tabu žemės ruožą Sinajaus pu
siasaly. Sprendimas yra privalo
mas.

JAV po 32 mėn.pertraukos iš
metė į erdvę Discovery raketą, 
kuri, sėkmingai atlikusi keturių 
dienų misiją erdvėje, laimingai 
nusileido.

NYT rugsėjo 29 paskelbė AP 
žinią, kad rugsėjo 28 riaušių po
licija Vilniaus Gedimino aikštėj 
lazdom išsklaidė kelių dešimčių 
tūkstančių demonstruojančių 
lietuvių ir kelias dešimtis jų areš
tavo, daugumą sukruvintų. 
Kalbėjo per megafoną Antanas 
Terleckas. Demonstruojantieji 
apmėtė policiją akmenim. De
monstracija buvo suruošta slapto 
protokolo tarp Sov. S—gos ir na
cių Vokietijos pasirašymo suka 
kčiai pammėti.- "

Sov. S-goj rugsėjo 30 buvo ne
tikėtai sušauktas partijos centro 
komiteto posėdis, o dieną vėliau 
ir Aukšč. tarybos susirinkimas, 
kurių metu buvo padaryta eilė 
administracijos pakeitimų. Kraš
to prezidentas Andrei Gromyko 
ir CK sekretorius Anatoly Do- 
brynin buvo paleisti j pensiją, o 
Gorbačiovo varžovas Jeger Li- 
gačiovas buvo paskirtas žemės 
ūkio komisijos pirmininku, o 
KGB viršininkas Viktorą Cebri- 
kovas — teisinių reikalų komisi
jos pirmininku. Be to, buvo 
atleisti keli pasenę Politbiuro na
riai ir į jų vietas paskirti jaune
sni.

Sov. S-gos nauju prezidentu 
Aukšč. taryba išrinko partijos 
gen. sekretorių Gorbačiovą, o 
nauju KGB viršininku — buv. 
viršininko pavaduotoją Vladimir 
A. Kriučkov.

J.T. gen. sekretoriui Javier 
Perez de Cuellar tarpininkau
jant, derybos dėl taikos tarp Ira
no ir Irako vėl buvo atnaujintos.

Kanados min. pirmininkas 
Brian Moolroney, norėdamas 
patikrinti gyventojų nusistatymą 
dėl jo sudarytos su JAV laisvos 
prekybos sutarties, paskelbė 
parlamento rinkimus lapkričio 
mėn.

Sovietinėj Estijoj pavasarį su
kurto Populiaraus fronto kongre
sas įvyko spalio 1-2. Kongresas 
pritarė fronto anksčiau paskelb
tai programai, siekiančiai visiš
kos savivaldos, ir sudarė politi
nius organus jai įgyvendinti, iš
rinkdamas 100 narių parlamentą 
ir 7 narių tarybą, kurios 4 prik
lauso prie komunistų partijos. 
Kongrese dalyvvo ir partijos sek
retorius Vaino Valas ir ragino 
frontą siūlyti kandidatus į renka
mas viestas. Šiuos įvykius plačiai 
komentavo NYT net trijose lai
dose.

Vatikano biblioteka įsitaiso 
kompiuterius ir įjuos perves visą 
savo inventorių. 1995 metais Va
tikano bibliotekos 10 milijonų 
kortelių bus įprograminta kor i- 
piuteriuose.

NIJOLĘ SADŪNAITĘ VĖL TARDO SAUGUMAS 
' Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74

Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kroni
kos nr. 74

Lietuvos TSR Prokurorui 
A. A. Novikovui

Nuorašas: TikinčiųjŲ
Teisėms ginti Katalikų komi
tetui

Sadūnaitės Felicijos Ni
jolės, Jono, gyv. Vilniuje, Ar
chitektų 27-2

PAREIŠKIMAS
Suėmė svečiuose

1987 m. balandžio 1 d. KGB 
darbuotojas Rainys pažeidė LTS 
Baudžiamojo Proceso kodekso 
192 str., kur pasakyta, kad visi 
kratos metu paimtieji daiktai ir 
dokummentai turi būti išvardin
ti poėmio ar kratos protokole. 
Rainys, vadovaudamas kratai 
Antakalnio 62-2, kur aš buvau 
užėjusi į svečius, nepaliko jokio 
kratos dokumento, tik tuojau 
mane areštavo, o šeimininkę gą
sdino, kaip ji drįsusi mane priim
ti į svečius, žinodama, kad seniai 
esu KGB ieškoma.

Telefonu iškvietęs mašiną, 
liepė man įdėti maisto ir rūbų, 
nes teksią ilgai KGB rūsiuose 
pabūti. Paklausęs, kur mano 
daiktai, paėmė mano rankinuką 
ir pasakė, kad viską patikrinę 
man grąžins. Rainys paėmė. 
mano maldyną — psalmyną, 
užrašų knygutę su religinėmis 
mintimis ir adresais, man bran
gių asmenų nuotraukas, tarp jų 
ir mano mirusių tėvų nuotrau
kas. paėmė ir mano ranka rašy
tus laiškus su velykiniais sveiki
nimais. Iš manęs paimtų daiktų 
neįrašė į kratos protokolą, paties 
kratos protokolo net nepaliko, 
man nedavė jokio pakvitavimo, 
kad mano daikatus paėmė.

Atvežė | KGB būstinę
Atvažiavusi mašina mane 

nuvežė į KGB būstinę, Lenino 
40, kur viename trečio aukšto 
kabinete paliko saugomą dviejų 
KGB darbuotojų. Maždaug po 
pusantros valandos, prieš 12 
vai., buvau nuvesta pas KGB 
pulkininką Lintauską. Jo kabine
te radau besėdintį respublikos 
prokurorą J. Bakučionį, kuris 
stengėsi įtikint mane būk tai nie
kas manęs neieškojo. Tai kodėl 
mane areštavo? J. Bakučionis 
kalbėjo netiesą, nes manęs dau
giau kaip ketveri metai ieškojo 
ne tik Lietuvoje, apklausinėda- 
mi pažįstamus bet ir Latvijoje, 
Kaukaze, Gruzijoje. Chotos sto
tyje tarp kriminalinių nusi
kaltėlių buvo iškabinta ir mano 
nuotrauka, ieškojo manęs ir dau
gelyje kitų vietovių.

Tardytojas sumišo
Toliau J. Bakučionis aiškino, 

kad ne KGB, o jis ves mano bylą. 
Kaltino mane esą aš niekur ne
dirbanti ir neturinti pastovios 
gyvenamos vietos. Tada aš jo pa
prašiau, kad mane parvežtų 
namo į mano kooperatinį butą 
Architektų 27-2, kur aš gyvenu, 
kur yra mano pasas ir mano dar
bo pažymėjimas, išduotas 1987 
m. kovo 7 d. Pažymėjime tvirti
nama, kad nuo 1980 m. dirbu 
Paberžės bažnyčioje (Vilniaus 
raj.) pagalbinės darbininės pa
reigose, atlikdama bažnytinių 
rūbų skalbimą bei taisymą ir 
šventoriaus bei bažnyčios pasta
to tvarkymo darbus pagal klebo
no nurodymą (pažymėjimą pri
dedu prie šio pareiškimo).

J. Bukučionis sumišo ir pa
reiškė, kad jam mano paso nerefr 

kia, nes jis mane asmeniškai 
pažįsta. Paklaustas, ar tiek daug 
KGB dirbančių vyrų bijo mane 
parvežti į Lazdynus, atsakė, kad 
nebijo, bet jau vėlu, o buvo tik 
12 vai. — dienos pradžia. Kodėl 
nenorėjo įsitikinti, kad aš dirbu, 
bet melagingai mane kaltino? Aš 
prokurorą kviečiau ir į darbo
vietę nuvažiuoti (apie 30 km.), 
kur ne tik klebonas, bet ir zakri
stijonas, ir kiti liudininkai paliu
dytų, kad dirbu nuo 1980 m. iki 
šiol. Kodėl visaip išsisukinėjo ir 
nei į namus, nei į darbovietę 
manęs nenuvežė? Ar vien tik 
todėl, kad mane sąmoningai ne
teisingai apkaltinęs pateisintų 
mano areštavimą?

Laužo konstituciją
Tardymo metu J. Bakučionis 

ir Liniauskas labai jaudinosi, 
buvo aišku, kad pateko į nemalo
nią situaciją. Į prokuroro užduo
tus man klausimus apie “Lietu
vos Kat. Bažnyčios Kronikos 
N r. 73 ir mano prisiminimus 
atsakiau, kad kaip 1974-75 m. 
per tardymus KGB, taip ir da
bar, į bet kokius klausimus, 
liečiančius bylą, neatsakinėsiu, 
jokių parodymų neduosiu ir po 
jų protokolais nepasirašinėsiu.

Motyvas tas pat: patys tardy
tojai daro nusikaltimą, nes laužo 
sovietinius įstatymus. Konstitu
cijos bei tarptautinių susitarimų

Lietuviai, suvažiavę į arkivysk. Audrio Bačkio konsekraciją Romon, popiežiaus audien
cijos salėje su pačiu popiežiumi Jonu Paulium II. Priekyje jaunimas iš Vasario 16-tos 
gimnazijos. Nuo Šv. Tėvo į kairę antras — kun. Alf. Svarinskas, vysk. J. Steponavičius, 
į dešinę nuo Šv. Tėvo — arkivysk. Audrys Bačkis, jo tėvai — Ona ir Stasys Bačkiai 
iš VVashingtono, neatpažinta, vysk. P. Baltakis, OFM, vysk. J. Preikšas. Nuotr. Artūro 
Mari, Vatikano oficialaus fotogrąfo.

LIETUVOS TRISPALVĖ
GEDIMINO KALNE

Spalio 7 telefonu iš Vilniaus 
pranešė, kad tą dieną Lietuvos 
trispalvė vėliava buvo iškelta 
Gedimino kalno pilies bokšte. 
Iki tol plevėsavusi sovietinė 
vėliava naktį buvo nuleista, o 
penktadienį 10 vai. r. buvo iškil
mingai iškelta Lietuvos tri
spalvė. Grojo Vilniaus universi
teto liaudies ansamblis Ratilio. 
Gedimino aikštėje buvo susi
rinkę 100,000 minia.

Tą dieną buvo Tarybų Sąjun- 

paragrafus, todėl aš šioje nusi
kalstamoje byloje nei piršto ne
pajudinsiu, kad jiems padėčiau, 
o be to, šiuo metu — M. Gor
bačiovo reklamuojamos demok
ratizacijos ir persitvarkymo laiku 
tokius tardytojų veiksmus reikia 
suprasti kaip prieštaravimą M. 
Gorbačiovo politikai. Todėl nei 
po melagingu protokolu, nei po 
įtręšto dokumentu aš nepasi
rašiau.

Liepė išsimaudyti
Tada mane nuvedė į tardymo 

izoliatorių, kuris yra KGB 
rūsiuose. Uždarė vienutėje, o po 
pusvalandžio atėjusi KGB fe
lčerė padarė asmeninę kratą, 
nuėmė nuo kaklo kryželį, nors 
prašiau jį palikti, teiravosi apie 
mano sveikatą ir liepė būtinai iš
simaudyti. Kodėl būtinai?

Niekada ir niekam tai neįsako
ma, tik pasiūlomai Ar vien tam, 
kad mano su savimi atsivežti 
rūbai, batai ir maistas pasiliktų 
kameroje jos žinioje? Ji kaip tik 
ir liepė visa - tai palikti kameroje, 
kur jau man buvo atnešta pata
lynė, palikta sriuba, arbata, van
duo, arbatniukė. Rainys man 
sakė, kad pietų neduos, o čia 
priešingai — pasirūpino palik
ti...

(nukelta į 2 psl.)

gos Konstitucijos diena, nedar
bo diena, bet Vilniaus demon
strantai nutarė eiti į darbą.

Taip pat tą dieną paskelbta, 
kad lietuvių kalba yra valsty
binė kalba.

Taip pat pranešė, kad persit
varkymas spalio 22 Vilniuje šau
kia visų sąjūdžio vienetų konfe
renciją. suvažiuos 3000 delega
tų.

I. Viltingos permainos ir 
skaudūs pėdsakai.

Kelis dešimtmečius katalikai 
ir kitų tikybų išpažintojai mūsų 
krašte buvo išstumti iš viešojo 
gyvenimo, apriboti bažnyčios 
sienomis, šventoriaus bei kapi
nių ribomis. Dabar vykstantys 
visuomenės gyvenimo persikei
timai kviečia bei ragina mus — 
hierarchiją, kunigiją, tikinčiuo
sius — naujai pažvelgti į savo 
vietą šiandieninėje Tautos istori
joje. Per kelis mėnesius .gukrito 
daug žodžio varžtųj^buvo 
atšauėkti daugelis tabu. Pasi
rodė, jog nėra tiesa, kad visuo
menė bemaž ištisai tapusi atei- 
stiška ir kad krikščioniškosios 
vartybės jai nebereikalingos.

Per porą pastarųjų metų kai 
kurie žymūs kitų tarybinių re
spublikų kultūros darbininkai, o 
per šiuos — ir mūsų respublikos 
žymūs kūrėjai, garsiai prabilo 
apie religinio tikėjimo reikšmę 
tautos dvasiai, jos moralei. Jau 
yra viešai pripažinta, kad labai 
sužalojo mūsų tautos sielą ne tik 
prievartinė žemės ūkio kolekty
vizacija, nepalanki urbanizacija 
bet ir beatodairiška ateizacija. 
Buvo sužalotos žmonių sąžinės, 
kai jie turėjo kalbėti ne tai, ką 
manė, ir daryti ne tai, ką sakė; 
kai turėjo niekinti, kas jų 
tėvams, o gal ir jiems patiems, 
buvo šventa.

Dievui dėkui, šviesaus proto 
asmenybės suprato ir iš au
kščiausių tribūnų ištarė: “Šitaip 
toliau gyventi negalime! Ir prasi
veržė srovė. Atidengdama daug 
netolimos praeities neteisybių, 
klaidų ir nusikaltimų, reikalau-

Nobelio taikos premija buvo 
paskirta J. T. taikos priežiūros 
daliniam, kurie sumažina įtampą 
pavojinguose pasaulio taškuose 
ir prisideda prie taikos išlaiky
mo.

Pakistano aukšč. teismas pa
naikino buv. prezidento Zia ui 
Haq dekretą ir leido parlamento 
rinkimuose kandidatuoti bet ku
rios partijos atstovam.

Sovietinės Rusijos respubli
kos min. pirm. Vitali Vorotnikov 
buvo paskirtas respublikos pre
zidentu, o į jo vietą buvo paskir
tas buvęs vidaus reikalų ministe- 
ris Aleksandr Maso v. 

dama bausmės už juos. Kaip į tai 
žiūri Bažnyčia?

Bažnyčia nepropaguoja kerš
to, nors ir pripažįsta, jog negali
ma lengvai užmiršti nusikaltimų 
žmoniškumui, nekaltų žmonių 
laisvei ir gyvybei. Skatindama 
dvasinį visuomenės atsinaujini
mą bei apsišvarinimą. Bažnyčia 
labiausiai laukia, kad prabustų 
sąžinės. Bažnyčia, tikintieji 
gerbs tuos žmones, kurie patys 
atsisakys garbės vardų, ordinų, 
privilegijų, gautų už pasitarnavi- 
mą nekaltų žmonių naikinimo 
mechanizmui, o bausmę, jeigu 
kam ji teks, priims kaip apsivaly
mą.

Vargu ar buvo tikinčiųjų tarp 
tų žmonių, kurie organizavo ar 
vykdė trėmimus, kankino suim
tuosius, pasirašinėjo mirties ar 
ilgos nelaisvės nuosprendžius. 
Deja, buvo ir gal dar tebėra tiki
nčiųjų prigąsdintų agentų — 
gėdingoje skundikų, slaptų in
formatorių armijoje, kuri talkino 
anoms baisybėms ir dabar tebe- 
talkina priespaudos aparatui. Ši
tokius tikinčius žmones, o ypač 
bažnyčių darbininkus, kuo ri
mčiausiai įspėjame: neapsigau- 
dinėkite, neteisinkite savo 
mažadvasiškumo, atminite 
skaudžią atsakomybę prieš Die
vą! Jokia kaina neturi būti per 
didelė tam, kad galiausiai pasi- 
jaustumėte laisvi doros sąžinės 
žmonės!

Šiuo metu nuolat minimi du 
pražūtingi šalies naujausios isto
rijos tarpsniai: diktatoriaus 
asmens kulto ir sustingimo, arba 
stagnacijos. Kaip šie laikotarpiai 
palietė Bažnyčios gyvenimą?

Diktatoriaus asmens kulto lai
kais Bažnyčia, kentėjo. Buvo 
suimti ir įkalinti kas trečias Lie
tuvos kunigas ir 4 iš 5 vyskupų 
(vysk. Vincentas Borisevičius 
sušaudytas, arkivysk. Mečislo
vas Reinys mirė kalėijime). Įka
linta ir ištremta daugybė katali
kiškų organizacijų veikėjų, kri
kščioniškos kultūros darbininkų, 
daug uolių tikinčiųjų; uždaryta 
visa katalikiška spauda, mokyk
los, organizacijos, brolijos, išvai
kyti vienuolynai, uždaryta 
nemaža bažnyčių ir 3 kunigų se
minarijos, konfiskuota vienuoly
nų ir seminarijų bibliotekos. 
Bažnyčia skaudžiai kentėjo, bet 
ji liko anuo metu vienintelė viso
je šalyje institucija, negarbinusi 
diktatoriaus.

Per atoslūgį po diktatoriaus 
mirties daug gyvų likusių nu
kentėjusiųjų sugrįžo į Tėvynę, 
bet nebuvo atkurta nei religinė 
spauda, nei mokykos, nei drau
gijos; net buvo vėl uždaryta 
bažnyčių, sistemingai naikinta 
pakelių kryžiai ir koplytėlės. Su
stiprinta kova prieš tikėjimą 
spaudojė ir mokyklose, antireli
ginis spaudimas inteligentams, 
tarnautojams; grasinimais buvo 
nuo altorių nuvaromi vaikai ir 
jaunimas, o tam pasipriešinęs 
Vilniaus vyskupas Julijonas Ste
ponavičius ištremtas į Žagarę ir 
iigšiol negrąžintas į pareigas.

Stagnacijos laikais buvo labai 
stengiamasi ir Bažnyčiai prime
sti sustingimą. Per vad. dvasi
ninkų registraciją ir kitus kana
lus ateistai valdininkai nuosek
liai rūpinosi, kad į miestų 
bažnyčias ir kitas svarbesnes 
bažnytines vietas patektų kuo 
daugiau tokių kunigų, kurie su
tiks būti tylūs ir nejudrūs sielų 
darbe, kurie tegu ir atliks re
montus, palaikys švarias ir spin
dinčias bažnyčių sienas, bet ne- 
sigrums už žmonių sielas. Trys 
kunigai buvo nubausti laisvės 
atėmimu už vaikų katekizavimą,

(nukelta į 3 psl.)



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

Auka už paklydusius brolius 
j

Felčerė nuvedusi mane į 
dušą, užrakino ir tik po gero pu
svalandžio atėjusi, parvedė 
mane j kamerą. Mano nuotaika 
visą tą dieną buvo šventiškai pa
kili, džiaugiausi, galėdama savo 
mažytę auką sujungti su didžiąją 
KristausAuka už savo mylimus 
paklydusius brolius ir seses.

Todėl kameroje už tai dėkojau 
Gerajama Dievui. Vakare paval-

Savaitės
: Įvykiai |

Britanijos Darbo partijos 
vadu buvo perrinktas nuosaikus 
politikas Neil Kinnock didele 
balsų dauguma.

Sov. S-gos komunistų partijos 
politbiuras, siekdamas Įgyven
dinti didesnį atvirumą, nutarė 
pradėti leisti du papildomus lei
dinius, kurių viename būtų skel
biami partijos centro komiteto 
posėdžių eiga ir nutarimai, o an
trame — vyriausybės Įstaigų 
potvarkiai. Be to, pavedė partijai 
ir vyriausybei sudaryti planą 
krašto žemės ūkiui pertvarkyti.

Kinijos ir Sov. S-gos santykiai 
gerėja. Tai rodo Kinijos užsienio 
reikalų ministerio nusistatymas 
dar š.m. lankytis Sąv. S-goj.

JAV ir Ispanija susitarė dėl 
ten likusių JAV karinių bazių 
ateities.

Sov. S-ga sutiko Įsileisti nuo
latinį Radijo Voice of America 
korespondentą.

Haiti karinės vyriausybės gal
va gen. Prosper Abril pareiškė 
kad jo tikslas esąs Įgyvendinti 
krašto demokratiją.

JAV ir kitos Vakarų valstybės 
numato bendrom jėgom Įrengti 
erdvėj pastovią stotį.

Libano teroristai paleido jų 
prieš 20 mėn. pagrobtą Beiruto 
universiteto profesorių indą 
Mithileshvvar Singh.

Jugoslavijoj apie 5000 darbi
ninkų, protestuodami dėl žemų 
atlyginimų, suruošė žygį Į parla
mentą, bet, Serbijos partijos va
dui Slabodan Milosevic pažadė
jus jų reikalavimus patenkinti, 
išsiskirstė.

JAV ir Sov. S-ga pradėjo pasi
kalbėjimus, kaip suvaržyti bali
stinių raketų pardavimą, kad jos 
nepatektų Į trečiojo pasaulio val
stybių rankas.

JAV ir Sov. S-gos sporto vado
vai sutarė bendrai siekti, kad 
sportininkai nenaudotų jų 
pajėgumą skatinančių vaistų.

Detroito R. katalikų diecezija 
numato iš jos turimų 112 
bažnyčių uždaryti net 43, bet jų 
parapiečiai numato prieš tai ko
voti.

Afganistano partizanai užėmė 
šiaurinio Afganistano Asmar 
miestą, kurio Įgula po 2 mėn. 
apgulos pasidavė.

giau. Po pusvalandžio pajutau la
bai aštrų skausmą kairės kojos 
blauzdoje, kur atsirado didelis 
Įdubimas iki blauzdakaulio, o 
raumenys susitraukė, abiejų 
kojų pirštus, lyg būtų mėšlungis, 
išskėtė ir iškraipė. Labai nuste
bau, nes mano gyvenime tai 
buvo pirmas toks atvejis. Praėjo 
dar geras pusvalandis, kol trau
kuliai ir skausmas aprimo, nors 
tuojau pat atsiguliau ir kojas 
masažavau. Po to pajutau didelį 
silpnumą, abejingumą viskam, 
man neįprastą apatiją ir ruošiausi 
miegoti. Iš kur tokia staigi nuo
taikos permaina? Man atrodo, 
kad mane kuo tai apnuodijo.

Vėl tardymo kambaryje
Kai tik kojų traukliai praėjo, 

su trenksmu atsidarė kameros 
duryse esantis langelis ir kareivis 
liepė su visais savo daiktais išeiti. 
Buvo apie 20 valandą. Mane vėl 
nuvedė į trečią aukštą, tik šį kar
tą, kaip balandžio 7 d. iš proku
roro J. Bakučionio sužinojau Į 
KGB pirmininko pavaduotojo 
Henriko Vaigausko kabinetą. Už 
stalo sėdėjo H. Vaigauskas, jam 
iš dešinės — tardymo poskyrio 
viršininkas Baltinas, o iš kairės 
J. Bakučionis. Ant stalo stovėjo 
du dideli mikrofonai, kurių vie
nas buvo nukreiptas Į H. Vaigau- 
ską, o kitas — Į mane.

Mane pasodino prieš H. Vai- 
gauską. Jaučiausi viskam abejin
ga, net nepasiteirdavau kas tie 
du man nepažįstami vyrai, nes 
pažinau tik J. Bakučionį, o kitus 
du mačiau pirmą kartą. Nekrei-

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Iš Rostoko (VDR) neseniai 
grįžo Lietuvos fotografijos meno 
draugijos pirmininkas A. Maci
jauskas ir organizacinio skyriaus 
viršininkė M. Paškevičiūtė. Jie 
dalyvavo tarptautinės Baltijos 
šalių ir Norvegijos fotomeninin
kų darbų parodos “Ifoscanbalti- 
c”, kurios devizas — “Baltijos 
jūra — taikos jūra", atidaryme. 
Mūsiškė draugija — viena iš pa
rodos rengėjų. Šiemetinė ekspo
zicija — jau aštuonioliktoji. Ro.- 
stoke greta kitų darbų (paroda 
gaus — 350 nuotraukų) ekspo
nuojama daug lietuvių autorių 
fotografijų. Geriausios apdova
notos. Medaliai teko pa
nevėžiečiui S. Bagdonavičiui, 
kauniečiui R. Požerskui, vil
niečiui R. Pakniui; diplomai — 
vilniečiui S. Žvirgždui, pa
nevėžiečiui S. Saladūnui, kau
niečiui R. Juškeliui.Didįjį p aro
dos priz ą laimėjo VDR autorius 
G. Vėberis. Birželio mėnesį 
Chicagoje lietuvių kulatūros 
centro M. K. Čiurlionio galerijo
je personalinę parodą surengė 
JAV viešintis R. Požerskas. Ek
sponuota apie 70 nuotraukų iš 
serijos “Kaimo šventės”. “Lietu
viškos kapinės”. Paroda surengti 
pladėjo lietuvių išeivijos fotome
nininkas A. Kezvs.

piau dėmesio ir net nepaklau
siau, kam tie mikrofonai? tokio 
protavimo atbukimo mano gyve
nime nėra buvę.

Nutarė Išleisti j laisvę
Visi trys man kalbėjo, dau

giausiai H. Vaigauskas, aiškino, 
įtikinėjo, klausinėjo, teigė esą aš 
sutirštinusi spalvas, rašydama 
prisiminimus... Pasakiau, kad 
kaip tik priešingai, daug ką suš
velninau.

Po to, 21 vai. parodė man nu
tarimą, išreikšdami viltį, kad po 
juo pasirašysiu. Tame nutarime 
buvo pakartotas melagingas kal
tinimas, kad aš niekur nedirban
ti ir neturinti pastovios gyvena
mos vietos. J tai nereagavau, lyg 
tai manęs visai neliestų.

Toliau buvo rašoma, kad bu
vau sulaikyta Įtariant p adarius 
nusikaltimą pagal 199-1 str., ne
nurodant jokių faktinių duome
nų, patvirtinančių mano “kaltę”. 
Kadangi ta mano “nusikalstama” 
veikla sustabdyta, rašoma toliau, 
jie pasitarę nutarė mane išleisti 
Į laisvę.

Buvo aptemusi sąmonė
Tekstą skaičiau kelis kartus, 

bet kadangi mano sąmonė buvo 
aptemusi, tai aš net du kartus 
klausiau J. Bakučionį, kodėl iš 
manęs nereikalaujama jokių 
pažadų. Jis paaiškino žinąs, kad 
aš po tokiu pareiškimu nepasi
rašyčiau. Po minėtu nutarimu 
buvojau pasirašęs J. Bakučionis. 
0 kodėl pokalbiui vadovavęs H. 
Vaigauskas nepasirašė? Jis tik iš
reiškė viltį, kad apie tą vėlyvą 
vakaro pokalbį aš niekam nepa
sakosiu, neaprašysiu. Kodėl H. 
Vaigauskas bijojo viešumos, jei 
jis ir jo draugai elgėsi ; teisin

gai? Juk tai prieštarauja M. Gor 
bačiovo persitvarkymo ir viešu
mo politikai!

H. Vai gausimas man dar aiški
no, kad yra sulaikyta kažkokia 
moteris, kaip supratau, man pa
sirašius, ją išleis Į laisvę. Ir šia 
nesąmone tą vakarą aš patikėjau.

Pirmą kartą pasirašė
Paėmiau šaratinuką, kuri pa

davė J. Bakučionis, rankų pirštai 
buvo lyg mediniai, ne savi, ir 
pradėjau pasirašyti. Rašiausi ir 
pati čia stebėjausi, kodėl raidės 
man išeina tokios didelės, kai vi
sada pasirašau smulkiai.

Man pasirašius, J. Bakučionis 
nudžiugęs pasakė: “Pirmą kartą 
pamatėme, kai Nijolė pasi
rašo...” H.Vaigauskas, priėjo ir 
paspaudė man ranką, žadėdamas 
visur savo paramą ir netrukus 
grąžinti visus mano per kratą 
paimtus daiktus.

Sekančias dvi paras mane la
bai pykino, svaigo galva, dingo 
apetitas, o ką suvalgius — nevi
rškino ir buvo labai silpna. Iki 
šiol labai kankina troškulys ir 
nuolat džiūsta burna. Iš kur visa 
tai? Iki balandžio 1 d. tų simpto
mų pas mane visiškai nebuvo.
Prašo sugrąžinti paimtus 

daiktus
Jau praėjo beveik keturios sa

vaitės, bet nei Rainys, nei
H. Vaigauskas, nei J. Bakučionis 
mano paimtų daiktų negrąžino. 
Balandžio 7 d. J. Bakučionis man 
aiškino, kad KGB turi daug dar
bo: o mano maldyną, užrašus ir
I. 1, būtina iššifruoti...

Dar kartą prašau man grąžinti 
Raino paimtus daiktus. Negavus 
būsiu priversta kreiptis Į atitin
kamai aukšstesnes instancijas.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pa&adena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
-9393. f

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dimal, income Tax pildymas. Įstaiga veikta naujo] vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo kiijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garde n Tėvam. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnial 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..

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT-“Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunlit 
Dr., VVatchung, N J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

Romoje vykusios Liet. Kat. Mokslo Akademijos suvažiavimo 
metu kalba tos Akademijos pirmininkas prof. kun. Antanas 
Liuima, SJ, prezidiume sėdi sekretorė Alina Grinienė, prof. 
kun. Vladas Jaskevičius, SJ, ir dr. Adolfas Damušis.

BOOKS IN ENGLISH
: * 'b ' ~

Lithuanian Sashes, colored album, $45.00
Lithuania 700 Years — A History, $18.00
Introduction to Modem Lithuanian, grammar, $10.00
4 Cassettes to go with above grammar, $30.00
Lithuanian-English dictionary, $9.00
English-Lithuanian dictionary, $9.00
My Dictionary in English-Lithuanian, in color, $12.00
Lithuanian Cookery, $10.00
The Baltic Nations, $12.00
USSR-German Aggression Against Lithuania, $18.00
Lithuanians in America, $17.00
Lithuania Minor, $8.00
Samogitia, $8.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, $4.00
When the Soviets Come...$12.00
Mind Against the Wall, $8.00
Fire and Night, $20.00
The Agony, $12.00
The Lithuanian Women, $5.00
Lithuanian Pioneer Priest of New England, $5.00
We Will Conąuer the World, $5.00
Etemal dream, selected poems, $5.00
Manyland Presents Their Best, $5.00
Dr. Alexander Curtius, $2.00
Soviet Evidence In North American Courts, $15.00
An Infant Bom in Bondage, $5.00
The War Against God in Lithuania, $2.00
Lithuania Through the Wall, $16.00
Monograph Album in color of art works by Puzinas, $12.00
The Way ofA Nation, Album in colorofart works by J. Juodis, $6.00 
Encyclopedia Lithuanica 6 vol. $150.00
Map of Lithuania in color, $7.00

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino 
MEMORIALS

l>ll()XES (718) 326 - 1282 326 - 3(50

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

66 - 86 80 ST MIDDI.E \ II.L\GE. Ql EE\S. \.Y

KVECAS 
JONAS 

>933 + 197 6

Please add $1.50 postage for each book ordered.

BRIDGES — Lithuanian-American News Journal. One Year’s sub- 
scription $10.00.

Christmas Oblation Wafers — Kūčių plotkelės, available for a do- 
nation.
Wall Calendar in color featuaring the photo of the new Lithuanian 
Cardinal Vincentas Sladkevičius, $4.00

Ali of the above available from: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N Y 11207

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Ytars” už 18 doJ. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavarde _______________________________________

Numeris, gatve________________________________________

tiesras, valst'ia. Zlo__________ ______ „_________
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BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Svečiai iš pk. Lietuvos 
Kultūros Židinio scenoje

KARDINOLAS PASISAKO

Daug įvykių dedasi okupuoto
je Lietuvoje. Persitvarkymo 
sąjūdis atnešė vėjus, į Ameriką 
atvyko daugybė turistų lankyti 
savo giminių. Į Sviesos-Santaros 
studijų savaitę atvyko su paskai
tomis. Jie paskui važinėjo po lie
tuviškas kolonijas, susitiko su 
žmonėmis, informavo, kas deda
si krašte, atsakinėjo į klausimus, 
skaitė savo kūrybą.

Visa tai gerai, kad turime pro
gos susitikti veidas į veidą, išgir
sti jų autentiškus žodžius, pak
lausti, kaip ten vykdomas gersit- 
varkymas. Tai stiprina išeiviją, 
stiprina ir lietuvių tautą.

Anksčiau buvo neįmanoma 
pasikviesti į Kultūros Židinį, o 
dabar jie čia svečiavosi, 
užkandžiavo, ir visa tai rengė LB 
N Y apygardos valdyba. Ir ji ank
sčiau padaryti negalėjo.

Susitikimas su svečiais buvo 
rugsėjo 27, antradienį, Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Tai 
buvo paprasta darbo diena, o 
žmpnių susirinko apie 300. Tai 
irgi rodo, kad žmonės ieško dia
logo su žmonėmis iš Lietuvos, 
kad jiems rūpi tautos reikalai.

Tie svečiai buvo: poetas Sigi
tas Geda, prof. Česlovas Kuda-

■ jbą-, Vilniaus teatio aktorius Regi
nę mantas Adomaitis.

Jie atvyko truputį anksčiau, 
palydėti Audros ir Romualdo 
Misiūnų, pas kuriuos buvo su
stoję Manhattane. LB apygardos 
valdyba jiems surengė vaišes 
po’sėdžčių kambaryje, kur daly
vavo apie 12 žmonių. Vakarienę 
- vaišes parengė Eugenija Ke- 
zienė. ‘

Svečiai scenoje
Scenoje prie žalio stalo su lie

tuviška vėliavėle buvo susodinti 
, svečiai. LB N Y apygardos pirrni- 
-ninkas Vytautas Alksninis 
'pradėjo trumpu žodžiu ir pak

(atkeltais 1 psl.)

kiti trys už tai, kad ‘per anksti” 
pradėjo viešumo erą.

Stagnacija per ketvirtį 
amžiaus suleido labai gilias šak
nis ir šiuo metu sąjunginė Reli
ginių reikalų taryba ir kai kurie 
jos atstovai mūsų respublikoje

rengė dirvų sąjūdžiui, kas išlaikė 
ir ugdė tautinę sampratą. Tai 
atliko pogrindžio spauda. Jos 
vaidmuo yra nepaprastą visame 
šitame atgimimo paveiksle.

Susitikimas taip pat parodė, 
kad tikrai verta susieiti ir kalbėti, 
padraugauti, vienas kitą stiprin
ti, nes tikslai tie patys, tik kartais 
jie pilnai nenusakomi dėl su
sidėjusių politinių aplinkybių.

Visi broliams lietuviams lin
kini kuo geriausios sėkmės jų il
goje ir sunkioje kelionėje. Tegu 
jie nepavargsta. Mus visus jun
gia tie patys rūpesčiai. Kiekvie
nas pagal savo išgales ir sugebėji
mus atiduokime tai, ką privalo
me. (p.j.)

vietė Romą Kezį, kad apibudin
tų svečius. Tai jis ir padarė.

Pirmoji dalis buvo kalbos ir 
klausimai. Pirmas kalbėjo poetas 
Sigitas Geda, pats aktyviai daly
vaująs visame persitvarkymo 
judėjime, drąsus, sumanus, ge
ras kalbėtojas. Jo mintys 
maždaug visiems žinomos, kaip 
tauta varžiasi į šviesesnį gyveni
mą. Jis daugiausia kalbėjo apie 
politines laisves.

Prof. dr. Česlovas Kudaba, 
aukštaitis, dėstąs geografiją, 
daug keliavęs po Lietuvą, ypač 
po Žemaitiją, net žemaitiškai iš
mokęs, kalbėjo daugiausia apie 
lietuvių kalbą, kaip ją reikia 
branginti.

Į klausimus tuoj ir atsakinėjo 
visi, daugiausia atsakinėjo poe
tas Geda.

Pirma dalis užsitęsė 80 mi
nučių. Po pertraukos buvo lita- 
ratūrinė dalis. Poetas Sigitas 
Geda skaitė savo poeziją. Jis yra 
eilės knygų autorius, svarsto da
barties klausimus gana aštriai, 
jiems surasdamas simbolinius 
įvaizdžius.

Po jo aktorius Regimantas 
Adomaitis mintinai padeklama
vo bent kelias Justino Marcinke- 
vičiaūsdramų išfraūkasT'is M in - 
daugo, iš Mažvydo. Padeklama
vo ir Sigito Gedos eilėraštį. Ak
torius turi gražų balsą, ir pats 
gražiai atrodo scenoje, bet balso 
stiprumas gal buvo kiek per 
mažas, — tolimesnės vietos sun
kiai jį girdėjo. Jis kalbėdamas ne
sinaudojo garsiakalbiu.

Programa užsitęsė apie trejetą 
valandų.

Viskas buvo organizuota gana 
greitai, spontaniškai, tad ir daug 
kam liko neaišku, kaip jie čia 
atvažiavo, kaip jie laikysis grįžę 
į kraštą. Per daug jie vertino ir 
sąjūdžio nuopelnus. Gal ir nebu
vo laiko atkreipti dėmesį, kas pa- 

sunkiai persiorientuoja į dialogą 
su Bažnyčia, tebenori diktuoti 
bei administruoti; aukšti pa
reigūnai tebeperša stagnacijos 
kandidatus į atsakingus postus. 
Antrą vertus, net ir dabar, ūžiant 
gaiviems atsinaujinimo vėjams 
kultūros ir informacijos srityse, 
daugelis Bažnyčios darbininkų 
telrėra kupini baimės, netiki 
persitvarkymo rimtumu, todėl 
nesiryžta tarti drąsesnio žodžio, 
nemėgina grįžti į išplėštas pozi
cijas.

II. Aktualūs dvasininkų ir 
tikinčiųjų uždaviniai

Istorija rodo, kad Bažnyčia su
geba išgyventi prie įvairiausių 
ekonominių ir valstybinių siste
mų. Bažnyčia tačiau negali taik
stytis su neteisingais jos veiklos 
varžymais, su žmogaus teisių 
pažeidimais. Istorija rodo, kad 
niekam ir niekad laisvė nebūnr 
dovanojama, liet ka^, palan

Poetas Sigitas Geda kalba rugsėjo 27 literatūros vakare, kurį 
surengė LB N Y apygardos valdyba. Drauge tai buvo ir susi
tikimas su svečiais iš okupuotos Lietuvos. Nuotr. V. Maželio

kioms aplinkybėms susiklosčius, 
žmonės ir visuomenė turi patys 
imti elgtis kaip laisvi. Todėl šian
dien mes nebegalime ilgiau 
laukti treji metai žadamų ir vis 
atidedamų naujų įstatyminių 
aktų religijos ir Bažnyčios klausi
mu, lig šiol juk nė jokių projektų 
nepadaryta! Atsakingiausios in
stancijos jau pareiškė, kad ligšio
liniai nuostatai yra atgyvenę, ir 
mes tokiais juos laikysime. 
Todėl:

1. Vyskupų Konferencija, vy
skupai bei vyskupijų valdytojai 
ir Kunigų seminarijos vadovybė 
nuo šiol reguliariai informuos 
Religijų Reikalų Tarybos įgalio
tinį apie savo sprendimus, dvasi
ninkų paskyrimus, kandidatų 
priėmimą į Seminariją, bet ne
lauks jo išankstinio sutikimo. Ka
dangi tarybinė vyriausybė yra 
panaikinusi Lietuvos Respubli
kos konkordatą su Apaštalų So
stu ir deklaravusi nesikišimą į 
Bažnyčios kanoninę veiklą, tai 
RRT įgaliotinio įstaigos, rajonų 
valdžios ir kitų organų šių dalykų 
administravimas neturi jokio ju
ridinio pagrindo ir privalo liau
tis. Tik šitaip bus žengtas bažny
tinėje srityje žingsnis į teisinės 
valstybės sukūrimą, kuriuo sie
lojosi neseniai įvykęs reikšmin
gas forumas.

2. Kunigai, klebonai ir vikarai 
(bei jiems talkinantys kiti kuni
gai) viešai vykdys vaikų katekiza- 
ciją ir jaunimo religinį švietimą 
bažnytinėse patalpose, kaip yra 
buvę 1945 - 1947 metais. Kuni
gai klebonai mokslo metų 
pradžios ir pabaigos žiemos ir 
pavasario atostogų, didžiųjų šve
nčių ir pan. progomis surengs 
pamaldas besimokančiam jauni
mui, iš anksto tinkamai pa
skelbę. Nors mokykla atskirta 
nuo Bažnyčios, bet tikintieji 
moksleiviai ir studentai jokiais 
įstatymais nėra nuo jos atskirti, 
ir Bažnyčia turi pareigą vykdyti 
jų sielovadą (Žr. CIC: can. 773- 
780). Rekomenduojame kateki- 
zacijai panaudoti šiuolaikines au
diovizualines priemones, rengti 
talkininkus iš pasauliečių (can. 
779,776).

3. Hierarchija, dvasininkija ir 
tikintieji nepaliaus reikalauti, 
kad būtų sugrąžinta tikintie
siems Lietuvos krikščionijos lo
pšys — Vilniaus katedra ir nu
trauktas visiems brangios Vil
niaus šventojo Kazimiero šven

tovės profanavimas, kad greičiau 
būtų atkurta ir sugrąžinta 
Klaipėdos bažnyčia, kad būtų 
duodami leidimai statyti naujas 
bažnyčias ten, kur hierarchijos 
sprendimu tikintiesiems jų rei
kia: naujuose miestuose ir nau
juose didesniųjų miestų rajo
nuose. Bažnyčias tikintieji sta
tys savo aukomis. Valstybės 
biudžeto neapsunkins.

4. Neliausime klibinę visas at
sakingas instancijas grąžinti 
laisvę religinei spaudai. Tegul 
bus kasmet mums skiriamas pa
kankamas popieriaus kiekis, at
sižvelgiant į tikinčiųjų įnašą liau
dies ūkyje, o toliau mes patys — 
hierarchija ir tikintieji — 
spręsime kokiems laidiniams, 
kokiomis proporcijomis ją suvar
toti. Prieš 40 metų nusavinusi 
šimtus bažnytinių pastatų ir ke- 
lioliką spaustuvių, valstybė tegul 
nesijaus daranti dovaną, o tik ati
taisanti didelę skriaudą, kai duos 
patalpas bažnytinei leidyklai ir 
poligrafijai, vyskupijų bibliote
koms, bažnytiniam muziejui, ka
talikų informacijos centrui, tiki
nčiųjų klubams ir pan.

5. Veikiančiųjų bažnyčių kle
bonai sugrąžins normalų skam
binimą varpais. Kunigai viešai 
lydės numirėlius su religiniais 
ženklais tose vietovėse, kur ne
draudžiamas pėsčiųjų judėjimas 
gatvės grindiniu.

6. Tikintieji pasauliečiai tebus 
pasirengę, panaudodami k ©ope
racines formas, per neformalių 
grupių steigimą ir individualiai 
imtis senelių, invalidų, naš
laičių, ligonių ir kitų nelaimin
gųjų globos, tikinčiųjų šeimų 
vaikų ir jaunimo laisvalaikio su 
maldingomis išvykomis ir blai
vių vakaronių organizavimp, 
maldingų bei pažintinių kelionių 
rengimo ir pan,. Pritardami vy
riausybės vedamai blaivinimo 
akcijai, raginame kunigus rodyti 
tikro blaivumo pavyzdį, rengti 
parapijos blaivybės dienas ir sa
vaites, vyskupo M. Valančiaus 
pavyzdžiu kurti bažnytinės blai
vybės brolijas. Tikinčiuosius 
kviečiame visokeriopai prie šio 
gyvybiškai svrbaus darbo pri
sidėti.

7. Raginame tikinčiuosius pa
sauliečius pagal II Vatikano susi
rinkimo nutarimus (Dog. Konst. 
apie Bažn., 36 - 37 str., Nutar.,

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
Įl APAŠTALAS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

PAULIUS 
KIPRE 15

Driekiasi vynuo
gynai, alyvmedžių ir figų miške
liai žvalgosi nuo atšlaičių. Javai 
laukuose — miežiai ir kviečiai 
— trumpučiai su pasipūtusiomis 
varpomis. Moterys su pjautuvais 
pluša mažuose javų sklypeliuo
se, o vyrai aria bei akėja laukus 
naujai sėjai. Tarp alyvmedžių 
prie vieno upelio stoviniuoja ke
letas tankečių. Sunku iš tolo ma
tyti ar jie graikų ar kipriečių. 
Diena dar be debesėlio. Žvalgy
tis smagu.

“Po dešine”, kreipiasi į mus 
gidė, “ant uolėtos atšlaitės prie 
pat Troodos kalnų...” Visi 
sužiūrome į dešinę. “...Matote 
vienuolynas. Tai Stavrovūni 
(Stavrovouni) -— “Kryžiaus kal
no’ vienuolynas”. .

Gidė pasinaudoja proga atk
reipti mūsų dėmesį į senovės ar- 

. cheologę' Šv. Eleną. Imperato
riui Konstantinui Didžiajam da- 

, vus laisvę krikščionybei (313 
m.), jo motina Elena 327 m. ke
liavo į Jeruzalę lankyti Kristaus 

kančios vietų. Atradusi Kristaus 
kryžių, grįždama į Konstantino
polį, stabtelėjusi Kipro saloje. 
Tuo metu saloje siautęs badas, 
kurį buvo sukėlusi nuožmi 36- 
erių metų sausra. Šv. Elanai at
vykus į salą su Kryžiaus relikvi
jomis, prasidėjo lietūs ir badas 
liovęsis kankinti gyventojus.

Šv. Elena, gavusi nurodymus 
sapne, įsteigė Stavrovūni vie
nuolyną, palikdama jame šipu
lius Kristaus ir gerojo latro 
kryžių. Sunku atskirti istorinį tu
rinį nuo liaudies legendos šiame 
pasakojime. Istorija liudija, kad 
šv. Elena tikrai lankėsi Kipro sa
loje.

Klrokltlja (Khlrokltls): 
seniausia gyvenvietė Kipro 

saloje
Sėdžiu saulės pusėje. O ji ka

ršta. Gidė be paliovos pasakoja 
apie įdomybes dešinėje vieške
lio pusėje. Mano laimė, dar yra 
laisvų sėdynių dešinėje. Išsiva

duoju nuo^saulės ir galiu, pato
giai sėd^aamas, stebėti Kipro 
senovę iš vėsinamo autobuso.

Gidė sudomina Kirokitijos gy
venviete, miestu iš naujojo — 
neolitinio-akmens amžiaus 
(maždaug 6000 m. prieš Kristų). 
Stabteliame. Kipriečiai savo salą 
vadina archeologų rojumi. Kiro
kitijos likučiai — apvalių name
lių akmeniniai pamatai ir salos. 
Kadaise jie turėjo atrodyti lyg se
noviški bičių aviliai. Nūdien pa
matai ir aslos apsaugoti stogu, 
aptverti geležine tvorele. Apy
vokos rakandai, archeologų atra
sti, perkelti į muziejus. Man pe
ršasi mintis, kad apvaliosios tro
belės buvo panašios į eskimų le
dinę iglū.

Kipro saloje yra užtikta ketu
riolika gyvenviečių, panašių į Ki
rokitijos gyvenvietę. Trobelės 
lyg eskimų iglūs, būrėsi ant kal
vų ir slėnių atšlaičių. Trobelių 
viduje židinys valgiui virti ir šil
dyti žiemos metu, pasieniuose 
akmeniniai suoliukai, sienose 
langeliai — skylės.

— Kiek gyve: jų galėjo 
turėti Kirokitija? — teiraujuosi.

— Archeologų apskaičiavimu 
apie porą tūkstančių , — atsako 
gidė.

—0 kuo jie vertėsi ? — tei rau- 
jasi išvykos bendras.

Gidė skubina grįžti į autobu
są. Atrodo, kad Kipro pirmūnai 
stengėsi kurti bendruomenę, 

kad galėtų sėkmingiau dirbti 
žemę, auginti gyvulius ir galbūt 
medžioti.

Grįžus į autobusą, klausiu 
gidę apie Kirokitijos kapines. 
Mat kapinės padeda suprasti se
novės žmogų ir pomirtinio gyve
nimo viltį.

Nuo senovės prie 
rankdarbių

Kipro sala, tiesa, mažutė. Bet 
ją keliauti reikia lėtai. Nuo Lar- 
nakos iki Limasolio tik 43 km. 
Pusiaukelėje po dešine raudo
nuoja baltų namukų stogai mie
stelio vardu Lefkara. Vieta spal
vinga. Iš rytų pusės ją supa pava
sario žiedais pasipuošusi Syrka- 
tis upės lyguma, o iš vakarų Tro- 

Kadaise čia būta Kurion© miesto. Dabar ganosi avys. Nuotr.
kun. prof. A. Rubšio

dos priekalniai. Pats Trodos kal
nynas vis dar po mėlynu dangu
mi. Kur ne kur apie Olimpo 
viršūnę pradeda telktis baltas 
debesų vainikas.

Lafkaros moterys yra garsios 
savo “lefkaritika” nėriniais ir raš
tuotu išsiuvinėjimu. Meniški 
įgūdžiai perduodami iš kartos į 
kartą. Daugumoje kiemų po 
medžiais matai senelę, dukterį 
ir dukraitę prie darbo. Jos neria 
ar išsiuvinėja tylėdamos.

Kasaise šeimos motina su duk
romis nėrė iKraštavo “lefkariti- 
ką namie, o tėvas su sūnumis 
vežė jų rankdarbius parduoti į 
Aziją, Europą, Siaurinę Afriką. 
Nūdien turistai juos išperka, lan
kydami Lefkarą su mažučiais 

kiemais. Vyrų nesimato. Daugu
mas jų uždarbiauja įmonėse, ku
rios telkiasi prie didesniųjų salos 
miestų.

Lefkara tebesididžiuoja ne tik 
liaudies rankdarbiais, bet ir savi
ta architektūra ir menu. Autobu
su važiuoti siaura, akmenimis 
grįsta gatve, neįmanoma. Užtat 
pėsčiomis įdomu ja paeiti, būti 
pakviestam užeiti, pasižiūrėati ir 
ką nors nusipirkti. Pirkti 
nesiūlo, neverčia. Moterys, 
mikliai tęsdamos savo nėrimo 
darbą, priima su atviru šypsniu.

Kipro salos miesteliai ir kai
mai mane, užaugusį nuošaliame 
Žemaitijos kaimo vienkiemyje, 
apstulbina. Vietos tiek maža, bet 
visi išsitenka. Kaimyno gaidys 
žvalgosi per tvorelę į svetimas 
vištas, iš vieno kiemo į kitą ne
piktai žiūri į saulėje besnaudžia- 
nčią katę šuo, kur ne kur kieme 
laisvai vaikštinėja ėriukas. Dide
snių gyvulių nematau. Turbūt 
jie ganosi bendrose ganyklose 
upės slėnyje?

Geležinkelis Vasllikos 
upelio slėnyje

Trinu akis. Nejaugi?! Geležin
kelio bėgiai palei upės vagą į 
pajūrį! ‘Tai vienintelis geležin
kelis Kipre”, šūkteli per garsia
kalbį gidė. Turi tik 15 km. Kadai
se buvęs naudojamas vario rūdai 
gabenti. (Bus daugiau)



DR. ALG. STATKEVIČIUS LIUDIJO 
AMERIKOS HELSINKIO KOMISIJOJ

Amerikos Helsinkio Komisija 
rugsėjo 15 buvo surengusi apk
lausinėjimą apie tautybių klausi
mą Sovietų Sąjungoje. Buvo 
pakviesti pasisakyti dr. A. Stat
kevičius, gruzinas dr. Valery 
Chalidze, armėnas Paruir Airi- 
kyan ir ukrainietis Petro Ruban. 
Posėdžiui pirmininkavo komisi
jos pirmininkas kongresmanas 
Stany H. Hoyer. Visi keturi liu
dininkai pateikė raštiškus pa
reiškimus, kurie buvo perskaity
ti, o paskui komisijos nariai davė 
po keletą klausimų. Dr. Statke
vičius papasakojo apie savo kali
nimus psichiatrinėse ligoninėse, 
kalinių kankinimus bei sovietinę 
priespaudą Lietuvoje ir su
minėjo tebekalinamus lietuvius. 
Sis apklausinėjimas rugsėjo 16 
buvo aprašytas The Washington 
Post dienraštyje.

Dr. Statkevičius kartu su ki
tais buvo pakviestas užkandžių

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Tautodailės Dienos

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Philadelphijos skyrius, įsteigtas 
1979, aktyviai reiškiasi vietos lie
tuvių kultūriniame gyvenime; 
yra surengęs ne vieną parodą ir 
naujų tautodailės knygų sutiki
mą, suorganizavęs įvairius tauto
dailės kursus, informavęs apie 
mūsų tautodailę besiteirauja
nčius kitataučius, demonstravęs 
televizijoje mūsų tautinius ko
stiumus, išplatinęs nemažą 
skaičių mūsų tautodailės knygų.

Spalio 15 - 16 rengia Lietuvių 
Kultūros Centro patalpose (2715 
E. Allegheny Avė., Philadelp- 
hia, PA 19134) lietuviškų juostų 
parodą ir supažindinimą su nau
jąja dail. Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių knyga Lithuanian 
Sashes. Parodoje dalyvaus dail. 
A. Tamošaitienė su jos turimu 
turtingu senovinių ir šiuolaiki
nių juostų rinkiniu. Taip pat bus 
išstatytos ir Philadelphjijos sky
riaus pirmininkės Genovaitės

VVASHINGTON, D.C.
Dailės paroda

Algimanto Kezio sutvarkyta 
lietuvių dailės kilnojama paroda 
lapkričio 19-20 dienomis bus iš
statyta Marylando universitete. 
Suaugusių švietimo centre, Col- 
lege Park, Md. Algimantas Ke- 
zys atsiveža daugiau kaip 50 pa
veikslų, kuriuos sukūrė visų 
penkių kontinentų lietuviai dai
lininkai.

Paroda bus atidaryta lapkričio 
19, šeštadienį, 7:30 vai. vak. Tą 
vakarą ją bus galima lankyti iki 
10 vai. Sekmadienį, lapkričio 20,

KARDINOLAS PASISAKO
(atkelta iš 3 psl.)

p. 58 - 61), jiems prieinamais 
būdais paremti visuotinės atsi
naujinimo bei demokratizavimo 
pastangas ir atatinkamuose 
sąjūdžiuose atstovauti katalikų 
reikalams, kurie čia išvardyti ir 
kurie dar iškils. Jeigu pasirodys, 
kad atsinaujinimo sąjūdžiuose 
dalyvaujantiems pasauliečiams 
reikia konsultantų teologų ar ka- 
nonistų, juos parinks Vyskupų 
konferencija.

1940 ir 1948 metais vienu ypu 
buvo be saiko daug atimta iš 
Bažnyčios. Būtų teisinga laukti, 
kad šiais persitvarkymo metais 
daug kas bus iš karto grąžinta. 
Vis dėl to, mes, hierarchija, ke
tiname būti kantrūs ir savo tau- 

i i Žfih tiečius raginame būti kantriais, 
nereikalauti visko išsyk, vengti 
priešiškumo nuotaikų ir neap
galvotų veiksmų. Neužmirština 
tačiau, kad tikinčioji visuomenė

Baltuosiuose Rūmuose, kuriuos 
surengė Baltųjų Rūmų ryšininkė 
su tautybėmis Catherine Chu- 
machenko. Dieną prieš tai dr. 
Statkevičius buvo Lietuvos Pa
siuntinybėje priimtas Lietuvos 
diplomatinės tarnybos šefo dr. 
S. A. Bačkio ir Lietuvos atstovo 
S. Lozoraičio Jr.

Dr. Statkevičius taip pat 
lankėsi JAV Valstybės Departa
mente, kur kalbėjosi su Depar
tamento pareigūnu D. Grossma- 
nų. Pabaltijo skyriaus direkto
rium J. W. Ziroliu, ir ambasado
riaus Schifterio vadovaujamo 
Žmogaus Teisių skyriaus pa
reigūnais Paula Dobriansky ir 
John Finerty.

Vliko/Eltos įstaigoje jis pasi
kalbėjo su Vliko pirmininko pa
vaduotoju, dr. D. Krivicku Lie
tuvos laisvės klausimais. Wa- 
shingtono Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas pulk. D.

Mačiūnienės austos juostos.
Parodą bus galima lankyti spa

lio 15, šeštadienį, 1-4 ir 7 -10 
v.v., o spalio 16, sekmadienį, 12 
- 5 v. popiet.

Oficialusis parodos atidary
mas bus šeštadienį 7 v. v. Žodį 
tars Philadelphijos LTI skyriaus 
patarėjas skulpt. Petras Vaškys, 
Philadelphia College of Art pro
fesorius. Po to ekrane bus pade
monstruota dail. Antano Ta
mošaičio parengta trumpa vai
zdajuostė apie lietuviškas juo
stas.

Sekmadienį po kavos ir 
užkandžių, 2 v. Aldona Vasel- 
kienė, veikli LTI centro valdy-

VLIKO SEIMAS ĮVYKS BOSTONE

Š. m. lapkričio 11-13 dieno
mis Vliko metinis seimas įvyks 
Bostone. Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą — VLIKą 
— sudaro 15 lietuvių politinių ir 
rezistencinių grupių, veikiančių 

lankymo valandos: nuo 2 iki 6 
vai. popiet.

Parodą globoja rengimo komi
tetas, kurio garbės pirm, yra 
Lietuvei atstovas Stasys Lozo
raitis, pirm. Dalė Lukienė, ižd. 
Antanas Dundzila, V. Bandienė, 
ižd. Laučkaitė—Howes, Nerija 
Kasparienė, Elvyra Vodopalienė 
ir kiti.

Lankytojai laukiami iš arčiau 
ir toliau lietuvių gyvenamų vie
tovių. Būtų gera, jei lietuviai pa
sikviestų ir jiems arčiau pažįsta
mus kitataučius, mėgstančius 
dailės kūrinius. A.T.L.

galės būti kantri tik matydama 
daromus vieną po kito konk
rečius žingsnius.

P. S. Jau pernai savo pamoksle 
Krikšto jubiliejaus dienai vysku
pai yra pareiškę (Žr. KKŽ-88, p. 
79): “Mes broliškai dėkojame vi
siems prijaučiantiems Bažnyčiai 
— visiems, kurie dėl vidinių ar 
išorinių kliūčių jaučiasi negalį 
praktikuoti visų sakramentų, bet 
brangina Evangelijos vertybes, 
palaiko krikščionišką dvasią el
gesiu, žodžiu, kūrybą; visiems, 
kurie savo aplinkoje remia, glo
boja, pavienių tikinčiųjų ir visos 
Bažnyčios pastangas”. Prie šių 
žodžių pridursime įsakmią 
padėką visiems mūsų tautos 
kultūros darbininkams, kurie, 
teisingumo jausmo skatinami, 
vis garsiau kelią balsą už kri
kščioniškas moralines bei 
kultūrines vertybes, prieš jų nie
kinimą ir tikinčiųjų diskrimina
vimą.

Skučas, pas kurį dr. Statkevičius 
buvo apsistojęs buvo surengęs 
susitikimą su vietos lietuviais po 

-pamaldų Nekalto Prasidėjimo 
Katedroje Tautos Šventės proga.

Dr. Statkevičius taip pat buvo 
nuoširdžiai sutiktas Amerikos 
Psichiatrų Draugijos būstinėje, 
sveikino jį kaip kolegą ir 
džiaugėsi, kad po ilgų kentėjimų 
psichiatrinėse ligoninėse jis pa
siekė JAV-es. Paminėjo , kad 
daug rašė, rūpinosi jo išlaisvini
mu.

Aplankęs R. Sakadolsldo va
dovaujamą Amerikos Balso lie
tuvių skyrių, dr. Statkevičius 
tarė žodį klausytojams ok. Lietu
voje.

Dr. Statkevičių, jam lankantis 
Washingtone, palydėjo M. Sa- 
matienė, ir buvo jo vertėja, pei 
apklausinėjimą Helsinkio komi
sijoje, bei lankant kitas įstaigas.

(Elta

bos vicepirmininkė supažindins 
su naująja knyga Lithuanian Sa
shes, o dail. Tamošaitienė trum
pai aptars lietuviškų juostų 
dailę.

Per abi dienas bus galima įsi
gyti minėtą knygą, o taip pat lo
terijos bilietus G. Mačiūnienės 
austai juostai prie tautinio ko
stiumo. Laimingas bilietas bus 
traukiamas sekmadienį prieš 5 v. 
popiet.

Rengėjai moaloniai kviečia 
kuo gausiau atsilankyti per abi 
dienas ir tuo pagerbti dail. Ana
staziją ir Antaną Tamošaičius, 
tiek daug nusipelniusius lietuvių 
tautodailės srityje ir ypač mūsų 
dailiųjų tautinių kostiumų išpo
puliarinime.

B. V.

ne vien Amerikoje, bet ir visame 
laisvame pasaulyje. Taigi, VLL 
KAS atstovauja Lietuvai ir veda 
jos išlaisvinimo kovą ir bylą tarp
tautine plotme.

Jis skleidžia visuose žemynuo
se septyniomis kalbomis ELTOS 
Biuletenius — informaciją apie 
Lietuvą ir jos padėtį Sovietų var- 
govėje, ruošia memorandumus 
ir protestus visų valstybių vy
riausybėms, parlamentams, 
Jungtinėms Tautoms ir atsto
vybėms prie Jungtinių Tautų or
ganizacijos ginant Lietuvą prieš 
Sovietų Rusijos okupacijos įsitei- 
sinimą. Tie darbai ir pastangos 
reikalauja daug minčių, jėgų ir 
lėšų. Kasmet VLIKAS atlieka 
ataskaitą, prieš lietuvių visuo
menę ir priima svarius nutari
mus bei nustato tolimesnės veik
los gairęs seimuose.

1988 m. VLIKO seimo išva
karėse penktadienį, lapkričio 11 
d. 7:30 vai. vak. įvyks Seimo at
stovų ir visuomenės veikėjų paš
nekesys. Šio pašnekesio tikslas 
yra painformuoti mūsų visuo
menę apie Vliko darbus. Taipgi 
pačiam Vlikui pasinformuoti 
apie vietos visuomenės nuotai
kas ir pageidavimus. Žodžiu ta
riant, siekiamas glaudesnis ryšys 
tarp Vliko ir mūsų visuomenės. 
Tam pašnekesiui, kuris vyks ne
formaliai, pirmininkaus Vliko 
Seimo Rengimo Komiteto vice- 
pirm. Juozas Rentelis.

Pašnekesys įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos pa
talpose, 368 West Broadway, 
South Bostone. Visi Bostono 
apylinkių ir kitų Massachusetts 
lietuvių kolonijų veikėjai 
kviečiami dalyvauti “Piliečių 
Klubo” lietuviškoje užkan
dinėje. Seimo rengimo komite
tas parūpins vaišių ir atgaivos. 
Įėimas bus nemokamas, tik rei
kia gerų norų ir susidomėjimo!

Vliko Seimui Rengti
Komitetas Bostone

Arkivyskupo Audrio Bačkio konsekracijos proga į Vatikaną suvažiavę vyskupai lietuviai 
spalio 5 popiežiaus Jono Pauliaus II buvo priimti privačioje audiencijoje ir pakviesti 
pietų. Iš k. vysk. Juozas Preikšas, vysk. Julijonas Steponavičius, abu iš Lietuvos, Sv. 
Tėvas, arkivysk. Audrys Bačkis, vysk. Antanas Deksnys, vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Nuotr. Artūro Mari, Vatikano oficialaus fotografo

DAINININKAS IS LIETUVOS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Šiais metais nuo liepos 31 iki 
rugpjūčio 7 Vasario 16-tos gim
nazijos patalpose vyko Europos 
lietuvių studijų dienos. Tai buvo 
35-tosios. Iniciatyvą tokias studi
jų dienas rengti davė Liet. Fron
to Bičiuliai. Jiems dabar talkina 
ir kitos organizacijos.

Rugpjūčio 6, baigiant studijų 
savaitę, gimnazijos berniukų 
bendrabučio salėje įvyko kon
certas, kurio programą atliko 
svečias iš Lietuvos — daininin
kas Vytautas Kernagis.

Kęstutis Ivinskis supažindino 
su svečiu, gi pats dainininkas irgi 
šį bei tą pasakė apie save, kad 
jis gimęs aktorių šeimoje 1951 
m. Kaune. Jis pats irgi yra akto
rius, baigęs mokslus Vilniuje ir 
muzikos režisierius, baigęs mok
slus Maskvoje. Kurį laiką dirbo 
Jaunimo Teatre Vilniuje, dabar 
vadovauja Filharmonijos “Dai
nos teatrui”.

Dainavo jis keturių poetų dai
nas. Vadinas, viskas lietė da
bartį. Tie poetai yra: Geda Sau- 
kaitytė, Martinaitis ir Erlickas. 
Muziką jiem parašė irgi dabar
ties kompozitoriai.

Koncertglą aprašė “Laisvoje 
Lietuvoje” Romas Šileris. Pats 
Romas Šileris yra reta ir įdomi 
asmenybė. Jis yra gimęs Lietu
vos vokiečių šeimoje po karo. Jis 
ten ir užaugo ir išsimokslino. Pa
skui šeimai pavyko išemigruoti į 
Vokietiją. Jis gyvena prie Frank
furto. dirba vokiečių įstaigoje ir 

1988 rugsėjo 16 d. išrinkta nauja pranciškonų vadovybė:
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: tėv. Richard A. Portasik, generalinis vizitatorius; tėv. Placidas 

Barius, provincijolas; tėv. Pranciškus Giedgaudas, vice provincijolas; antroje eilėje iš kairės į dešinę 
provincijolo patarėjai: tėv. Leonardas Andriekus, tėv. Bernardinas Grauslys, tėv. Jurgis Gailiušis, tėv. 
Augustinas Simanavičius.

šalia to visą laiką atiduoda lietu
viškiems rekalams. Gerai orien
tuojasi dabarties lietuviškame 
gyvenime.

Aprašydamas šį koncertą, jis 
ir pastebėjo, kad visa tai nuobo
du, daina į dainą panaši. Tai pop

EUROPOS PARLAMENTAS VĖL 
PASMERKĖ SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
UŽ PABALTIJO OKUPACIJĄ

Pabaltiečių Tarybos biuras 
Strasbourge pranešė, kad 
rugsėjo 15 Europos Parlamentas 
Strasbourge didele balsų daugu
ma priėmė politinės komisijos 
pranešimą apie Europos ben
druomenės santykius su Sovietų 
Sąjunga (dokumentas A2-155/ 
88). Pranešimą pateikė vokiečių 
socialdemokratas Klaus Hansch, 
kuris gegužės mėn. pradžioje 
lankėsi Maskvoje ir buvo susi
tikęs su sovietų vadovu Gor
bačiovu.

Pranešime sovietų Sąjunga 
sveikinama, kad ji pagaliau yra 
pasirengusi Europos bendruo
menę pripažinti politine realybe 
ir rodo didesnį susidomėjimą 
bendradarbiauti sprendžiant pa
saulio prekybines problemas.

Viename pareiškimo punkte 
taip pat pažymima, kad “Sovietų 
Sąjunga yra valstybė, kuri be 
skrupulų yra pareiškusi preten
zijų į anksčiau buvusių neprik- 

muzika, sukurta jau Lietuoje.
Kam teko susipažinti su da

barties estradine muzika Lietu
voje, tas pastebėjo tą pati — 
nuobodu.

Dainininkų atvyks daugiau ir 
daugiau. Ne vienas koncertuos 
šen bei ten. Visi turės progos pa
stebėti tą patį. Gal tie pagerėję 
santykiai su Vakarų pasauliu jų 
kūrybą praturtins naujais polė
kiais.

lausomų valstybių įjungimą ir to
liau tebėra užėmusi Estiją, Lat
viją ir Lietuvą.”

Klaus Hansch yra Europos 
Parlamento Pabaltiečių Grupės 
neformalių pasitarimų nuolatinis 
dalyvis. Grupės generalinis sek
retorius yra A. Klimaitis.

(Elta)

— Dr. Aldona Juozevičienė, 
Lietuvių medicinos muziejaus 
(LMM) vicedirektorė, Jonas 
Vaičiukonis, Lionė Stankutė ir 
Natalija Mackevičiūtė padėjo 
įrengti LMM, kuris buvo atida
rytas š.m. rugsėjo 28 Jaunimo 
Centre, Chicagoje. LMM yra 
dalis Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro (LTSC) LMM direk
torė yra dr. Milda Budrienė, 
LTSC telefonas (312) 434-4545.

— Chicagos Jaunimo Centro 
metinė vakarienė įvyks gruodžio 
4 savuose rūmuose, didžiojoje 
salėje.

'i



SOUTH ORANGE, N.J.
Jaukus paslžmonėjimas
Jau seniai pasibaigė tie laikai, 

kada ne tik LB apylinkės, bet ir 
kitos lietuvių organizacijos vasa
ros metu stengdavosi sukviesti 
apylinkių lietuvius ir jų draugus 
į pavasariais ar ankstyvo rudens 
dienom jų rengiamas gegužines 
specialiose jom pritaikytose vie
tose. Visame krašte besiplečianti 
statyba užgožė gegužinių vietas, 
o retėjančios lietuvių organizaci
jų gretos sumažino gegužinių 
mėgėjus ir lankytojus. Iš kitos 
pusės padidėję nuomos moke
sčiai už dar likusias gegužinėm 
vietas padarė gegužinių rengimų 
neįmanomu.

Vienintelę išimtį šioj srity 
stengiasi išlaikyti tik viena visoj 
valstijoj LiLapylinkė — tai jau 
eilę metų sėkmingai Danguolės 
Didžbalienės vadovaujama Ne- 
warko apylinkė. Turėdama apy
linkės sekretorium architektų 
Algirdų Bražinskų, erdvios sody
bos savininkų, ir darbščias valdy
bos nares Liucijų Alinskienę ir 
Danutę Rogers, apylinkė kasmet 
rudenėjant Bražinsko sodyboj 
surengia jaukų pažmonį ne tik 
savos apylinkės nariam, bet ir iš 
bet kur atvykstantiem lietuviam.

Toks pažmonys čia įvyko 
rugsėjo 25.sekmadienį. Jame da
lyvavo kelios dešimtys iš įvairių 
vietų atvykusių lietuvių. Pirmų 
kartų didesniam lietuvių būriui 
teikėsi prisistatyti ir naujoji LB 
Nevv Jersey valdybos pirmininkė 
Rasa Ardytė Juškienė su valdy
bos sekretorium ir pajėgiu smui
kininku Julium Veblaičiu. Atvy
ko ir beveik nuolatiniai šių 
pažmonių dalyviai iš Amerikos 
laikraščiuose išgarsinto Yonkers 
miesto, kurio valdyba sugebėjo 
kelerius metus sėkmingai kovoti 
su teismo įsakytam pigiųjų butų

KULTŪROS ŽIDINYJE 
SKAMBĖS KANKLĖS

Čiurlionio ansamblio kankli
ninkų sekstetas atvyksta į Nevv 
Yorkų ir spalio 16, sekmadienį. 
3 v. popiet Kultūros Židinyje 
Brooklyne atliks koncertų lietu
vių katalikių moterų organizuo
tos veiklos 80 metų sukakties 
minėjimo proga. Akademijos da
lyje bus pagerbta Nijolė 
Sųdūnaitė.

Kanklininkų vadovė muzikė 
Ona Mikulskienė jau 48 metus 
pasišventusiai puoselėja ir ugdo 
šį mūsų tautinį menų, pradėtų 
Čiurlionio ansamblio įsikūrimo 
pirmose dienose Lietuvoje. Nuo 
to laiko kanklės niekad nenutilo 
jaunųjų rankose. Visi atvykstan- 
tieji iš Clevelando yra baigę 
Onos Mikulskienės kanklių stu
dijas. Sekstetų sudaro penkios 
mergaitės ir vienas jaunuolis. Jie 

< yra: Virginija Juodišiūtė, Teresė 
Majorovaitė, Nida Gelažytė, 
Rama Bublytė, Kristina Mataitė 
ir Vytautas Urbonavičius.

Minėjimų ir koncertų rengia 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sųjungos valdyba ir 
Nevv Yorko Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros draugija.

Visuomenę maloniai kviečia
me atsilankyti. (A.) 

Čiurlionio ansamblio kanklininkai. Iš k. sėdi: \ irginija Juo-
dišiūtė, Ona Mikulskienė, Teresė Majoravaitė; stovi Vytautas 
Urbonavičius, Nida Gelažytė, Rama Bublytė ir Kristina Ma
taitė. Nuotr. V. Bacevičiaus.

kolonijom rezidenciniuose rajo
nuose. Tai Janina Staškevičiūtė, 
broliai inžinieriai Staškai ir gėli
ninkystės savininkas Henrikas 
Yanuškevičius, laimėjęs dau
gybę žymenų už jo išaugintas 
gėles įvairiose gėlių parodose, ir 
kasmet praturtinąs šio renginio 
loterijų paukotom kambarinėmis 
gėlėmis.

Dalyviai buvo pavaišinti šilta 
užkanda, kava, įvairiarūšiais ke
piniais ir įvairiais gėrimais. Be
sišnekučiuojant ir besivaišinant 
buvo praleista keletas valandų, 
kurių metu valdybos iždininkė 
Danutė Rogers rinko solidarumo 
įnašus ir aukas švietimo reika
lam. Sis jos darbas buvo gana 
sėkmingas, nes, į svečius atėjus, 
ir . piniginės plačiau atsidaro. 
Turtingai loterijai vadovavo ren
ginio šeimininkė Didžbalienė ir 
Vladas Audėnas, o laiminguosius 
bilietus platino Liucija Alin- 
skienė. Svečius aptarnauti ir 
vaišinti daug prisidėjo ir Regina 
Šmitienė.

Buvusiai šių namų šeiminin
kei, dabar gyvenančiai tolimoj

NEW YORKE
Tautodailės paroda, rengia

ma Lietuvių Tautodailės Institu
to, N.Y. skyriaus, bus spalio 29 
- 30 dienomis Kultūros Židinyje. 
Bus išstatytos iš Lietuvos 
atvežtos lietuviškos lėlės, kurias 
yra pagaminusi pagarsėjusi lėlių 
meistrė Ona Bakauskienė. Tas 
lėles atveža Saulė Šatienė iš Pro- 
vidence, R. I. Savo austus gobe
lenus išstatys Augė Raste
nienė,taip pat bus juostų kolek
cija ir kita. Apatinėje salėje veiks 
valgykla, kur maistų pagamins 
Vida Jankauskienė su savo talki
ninkėmis.

Dail. Juozo Bagdono akvare
lių paroda, rengta spalio 8-9 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje, praėjo ypatingai sėkmin
gai. Publikos atsilankė abi dienas 
gana daug. Parduota 15 paveiks
lų. Platesnis aprašymas bus kita
me Darbininko numeryje.

PRANEŠIMAS 
SPAUDAI

Ryšium su gandais, kad būda
mas Chicagoje, Lietuvos atsto
vas S. Lozoraitis jr., susitikęs su 
okupuoto krašto žurnalistais 
pažymima, jog jie yra visiškai be 
pagrindo. S. Lozoraitis jr., tokių 
kontaktų nei Chicagoje, nei kur 
kitur neturėjo.

Jisai vyko Chicagon norėda
mas su atitinkamais specialistais 
išaiškinti Ignalinos branduolinės 
jėgainės technines charakteristi
kas ir su jomis surištus didelius 
pavojus Lietuvos gyventojams 
bei teritorijai.

Ta pačia proga S. Lozoraitis 
jr. norėjo taip pat pasitarti dėl 
priemonių, kurios galėtų pagrei
tinti sovietiniuose kalėjimuose 
laikomų mūsų kalinių išlaisvini
mų.

VVashingtonas, 1988 m. spalio 
mėn. 4 d.

Baltijos valstybių ir Lietuvos reikalais liudyta respublikonų partijos platformos komi
sijai Nevv Orleans mieste. Liudijimo metu trečia iš kairės Angelė Nelsienė, Amerikos 
Baltų laisvės lygos vicepirm., ir Algimantas Gečys, ketvirtas iš kairės, JAV LB krašto 
valdybos administratorius.

Chicagoje Sofijai Savickienei, 
kuri daug prisidėdavo, kad ren
ginys būtų visiem malonus, 
buvo pasiųsta dalyvių pasirašyta 
sveikinimo kortelė.

Loterijos laimėjimais pra
turtėję renginio dalyviai pamažu 
išsiskirstė, palikdami vaišingas 
šeimininkes pasirūpinti buvu
sios namuose tvarkos atstatymu.

K. J.

Australijos kvartetas, Svajo
nių Aidai, koncertavo spalio 9 
Kultūros Židinyje. Koncerto 
pradžia buvo 2 v. popiet. Kon
certavo jaunimas ir programa 
buvo skirta jaunimui, bet gaila, 
kad to jaunimo atsilankė mažo
kai. Koncerto aprašymas bus ki
tame Darbininko numerije.

Nevv Yorko filatelistų draugi
ja leidžia savo biuletenį anglų 
kalba. Kų tik išsiuntinėtas biule
tenio rugsėjo numeris. Jame 
kaip paprastai suteikta daug 
žinių apie sųjungos narių veiklų, 
apie filatelijų apskritai, aptaria 
kai kuriuos Lietuvos pašto ženk
lus, rašo apie pabaltiečių filateli
stų parodas, cituoja Adomų Var
nų, kaip jis nupiešė pašto ženk
lus Lietuvos paštui, aprašomas 
Lietuvos kariuomenės paštas, 
oro paštas tarp Karaliaučiaus, 
Kauno, Klaipėdos po pirmojo 
pasaulinio karo, skelbiamos paš
to ženklų kainos. Viršelyje yra 
laiško vokas, kurį siuntė Lietu
vos konsulatui Nevv Yorke lietu
vis, tarnaujųs prancūzų sveti
mšalių legione Indokinijoje. 
Apie tų vokų parašytas net ilgo
kas straipsnis. Biuletenį reda
guoja W. E. Norton, gyvenus 
Philadelphijoje.

N. Y. vyr. skaučių židinys Vi
lija savo sueiga kviečia spalio 20, 
ketvirtadienį, 7:30 v. v. pas Gie
drę Kulpienę, 84-01 101 Street, 
Richmond H iii, N. Y. visos židi- 
nietės prašomos dalyvauti.

BROLIŲ MATUZŲ FILMAI 
LIETUVOJE

Broliai Matuzai nepriklauso
mos Lietuvos laikais nekartų 
lankėsi tėvynėje ir filmavo jos 
gyvenimų, augimų, tvarkymų- 
si, šventes, sportų, kariuomenę 
ir įvairias pramogas. Tie filmai 
buvo rodomi Amerikos lietuvių 
kolonijose ir visus džiugino bei 
jaudino. Nemažai tų filmų šį pa
vasarį buvo išvežta į Lietuvą, ir 
kaip dabar praneša telefonu, fil
mai bus rodomi televizijoje, ir 
visa Lietuva matys, kaip atnnlė 
tie nepriklausomybės laikai apie 
kuriuos anksčiau niekas nedrįso 
kalbėti.

Bus parodyta senasis Karo 
muziejus su savo įrengimu, Karo 
muziejaus sodelis su paminklais 
— Nežinomojo kario kapu. 
Laisvės paminklu, fontanais, ka
riuomenės manevrai, paradai, 
jaunimo sporto šventės, mokyk
los. Taip jaunimas vaizdžiai pa
matys, kas buvo toji nepriklauso-
ma Lietuva ir kaip ji skatino bei
ugdė lietuviškų kūrybų. Filmai 
yra garsiniai, su muzikiniais 
įrašais.

Sunnv Mlls, ‘Tla.
LB apylinkės pirmininkė Ona 

Adomaitienė dalyvavo Floridos 
apygardos suvažiavime, PLB 
seime, Kultūros Kongrese ir 
Tautinių šokim—šventėje. 
Grįžusi padarė įSranėšimų.

Molotovo-Ribbentropo pakto 
49-toji sukaktis buvo ir čia pa
minėta rugpjūčio 23. Lietuviai 
prie savo namų iškabino juodus 
kaspinus. Pirmininkė O. Ado
maitienė painformavo spaudų. 
Atvykę reporteriai ir fotografai 
surinko medžiagų ir aprašė vieti
niuose laikraščiuose.

KASOJE žymiai pakilę taupy
mo procentai rimtai verčia ap
sispręsti ar laikyti pinigus sveti
niuose bankuose, ar lietuviškoje 
KASOJE. Šiuo metu 6 mėnesių 
certifikatai iki 10,000 dolerių 
duoda 7.5%, 12 mėn. 7.65%, 24 
mėn. 7.80%. Daugiau negu 
10,(XX) dol. certifikatai 6 mėn. 
termino duoda 8.00%, 12 mėn. 
8.125%, 24 mėn. 8.25%. KASO
JE taip pat lengvomis sųlygomis 
gaunamos nekilnojamo turto ir

Prieš 100 metų, t.y. 1888 metais, dr. Jonas Basanavičius su 
žmona Bulgarijoje.

KVIETIMAS j RĖMĖJŲ 
SĄSKRYDJ

Spalio 30 dieną, Putnam, CT. įvyksta N. Pr. Marijos 
Seserų Rėmėjų Sąskrydis. Visi rėmėjai, geradariai Ir 
bendradarbiai kviečiami dalyvauti. Minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės 70 mėty sukaktį . Sąskrydžio pro
gramoj:

11;00 Koncelebruotos Šv. Mišios ir kun. V. C U- 
K U RO pamokslas

12:00 Bendri pietūs
1:30 Paskaita dr. SAULIAUS SUŽIEDĖ

LĮ O — “Nepriklausomybės sukaktis šIų dieny švie
soje”

SODAUTO ANSAMBLIO meninė 
programa

3.00 Paminkly šventinimas ir mirusiyjy prisimi
nimas

Mišparai už mirusius ir palaiminimas 
4:30 Užkandis

Visi labai prašomi pranešti iki spalio 25 dienos 
apie savo atvykimą. Laukiame!

\ek Pr. Marijos Seserys ir Rėmėjai 
Putnam. Connecticut 06260

SENIAUSIA LIETUVOS 
GYVENTOJA

Dabartiniame Joniškio rajone, 
Skaistgirio apylinkės Ramoškių 
kaime gyvena Barbora Jasaitė, 
kurios pase įrašyta, kad ji gimusi 
1855 metais liepos 15 dienų 
Plungės rajono Stumbrių kaime. 
Taigi, ji neseniai sulaukė 133 
metus. Ji yra seniausia moteris 
Lietuvoje.

LEIDŽIAMI ISTORINIAI 
VEIKALAI

liepos 9 paskelbė, kad 
leidykla planuoja ar- 

ateityje išleisti knygų
Lietuvos istorijos

Tiesa 
Mokslo 
timoje 
serijų 
klausimais; A. Šapokos niekur 
neskelbtų “1665 m. Kėdainių 
sutartis arba švedai Lietuvoje”. 
Z. Ivinskio Lietuvos istorija (iki 
Vytauto mirties), du L Jonyno 
veikalus — “Mykolas Lietuvis ir 
jo epocha”, bei “Lietuvos didieji 
kunigaikščiai”. Ateinančių metų 
pradžioje pasirodys A. Kučo 
“Kęstutis”.

— Lietuvos Pasiuntinybė 
VVashingtone praneša, kad J. 
Žmuidzinui paprašius ir Lietu
vos atstovui S. Lozoraičiui prita
rus, Lietuvos Diplomatijos Šefas 
sutiko paskirti Henrikų Lapų Ge
neralinio konsulo Toronte pava
duotojų.

— Vytautas Bogušis iš oku
puotos Lietuvos pranešė Lietu
vių Informacijos Centrui, kad 
Lietuvos Laisvės Lyga į tautinę 
tarybų priėmė tris naujus narius; 
vilniečius Teodorų Kašdalienė ir 
Algimantų Andreikų (abu 
vykdžiusius bado straikų už poli
tinius kalinius) ir kaunietį Anta
nų Petrikonį.

Australijoje rugsėjo 9-25 lan
kosi buvęs ilgametis lietuvis 
sųžinės belaisvis docentas Vy
tautas Skuodis. V. Skuodis Au
stralijoje vizituoja didesnes lie
tuvių kolonijas Melbourne, Ho- 
barte, Adelaidėje, Canberroje ir 
Sydnėjuje. Svečias Melbourne, 
Tautos šventės — rugsėjo 8 
minėjime pasakė pagrindinę kal
bų, o Hobarte susitiko su Sųžinės 
kalinių Bičiulių draugijos na
riais. Pustrečios savaitės vieš- 
nagėn Australijoje doc. Vytautas 
Skuodį pakvietė Australijos Lie
tuvių Bendruomenė.

— Ateitininkų Federacijos 
vado, tarybos ir revizijos komisi
jos rinkimai jau pradėti. Balsavi
mo lapai registruotiems ateiti
ninkams išsiųsti spalio 3. Juos 
prašoma sugrųžinti iki spalio 31. 
Ateitininkai, nepriklausų viene
tams, prašomi skubiai pranešti 
savo adresus rinkimų komisijai; 
Ateitininkų Federacijos Tarybos 
rinkimų komisija, 2945 Forest 
Lane, VVilloughby Hills, Ohio 
44094.

— Ingrida Bublienė, kandida
tavusi į JAV LB Krašto valdytbos 
pirmininkes, nuoširdžiai dėkoja 
visiems, gausiai už jų balsavu
siems ir sveikina naujųjų Krašto 
valdybų, linkėdama sėkmės dar
buotis išeivijos ir tėvynės labui

Sodauto ansamblis iš Bostono 
atliks meninę programų per N. 
Pr. Marijos Seserų Rėmėjų 
Sųskrydį spalio 30 dienų, Put
nam, CT. Visi kviečiami pa
sidžiaugti puikia programa. Apie 
savo atvykimų pranešti iki spalio 
25 dienos šiuo adresu; I.C. Con- 
vent, Putnam, Ct. 06260, arba 
telefonu (203) 928 - -5828.

— Europos Lietuvių Studijų 
Savaitė 1989 metais vyks 
rugpjūčio mėn. pirmų savaitę 
Gotlando saloje.

—Elektroninio Importo Ben
drovė ieško lietuvio, kuris dirb
tų arba turėtų bent kokį kontaktų 
elektroninių gaminių srityje. 
Perkame elektroninių gaminių 
prekes ir norime surasti tos sri- 

, ties agentą. — Australian Avia- 
tion Electronics, 752 Hamton 
St., Melbourne 3187, Australia. 
Telef. 03592-6344. Telex; 03592- 
3012.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Virkutytė, M t. Rainier, 
M D. Užsakė kitiems: V. Tum- 
pienė. Chicago, III. — B. Saba
liauskui, Riverdale, III. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.



VERTINGOS MENIŠKOS KNYGOS
Monografija apie dail. Adai* 

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

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

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

Dail. Povilo Purino monogra
fija su Fr. Whitaker įvadu. Re
produkcijos spalvotos, išleista la
bai gražiai. Kaina 20 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

ĮDOMUS LEIDINIAI
L. Andriekaus, Atmink mane, 

Rūpintojėli, poezija, 8 dol.
L. Andriekaus, Balsai iš ana

pus, premijuota poezija. 8 dol.
A. Kerulio, J. Prunsldo ir M. 

Valiukėno, Lietuviai tautininkai 
komunistų kankiniai, 7 dol.

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas, 5 dol.

V. Nemunėlio, Mažųjų die
nos, 8 dol.

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

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

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

A. Rūtos, Daigynas, romanas. 
12 dol.

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

N. Sadūnaitės KGB akiratyje, 
5 dol.

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

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

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

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

J. Kaributo — Kelionė aplink 
pasaulį, 4 dol.

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauliničio, Kelias į sostą. 
10 dol.

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

A. Budreckio, DLK Algirdas. 
16 dol.

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

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

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

Č. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

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

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

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

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

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

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

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

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

DEXTER PARK (S PHARMACY ® 
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELJVER

296-4130

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

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

STOKIME NARIAIS j LIETUVIŲ
FONDĄ
ir didinkime turimus jnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistlnj švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS '

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norj įsirašyti kreipkitės J Susivienijimo Centru P. O. Box 32, Wilkee-Berre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės J Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tai. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

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

SVARBŪS KOMPLEKTAI

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

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM ’
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užplildyti ir pasiųsti • 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, • 
N. Y. 11207.
Prašau* pratęsti prenumeratą 1988 metam.

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

Adresas.......................-...................................................

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

^9 INTERNATIONAL*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

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

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

G.T. INTERNATIONAL Dėkoja visiems klijentafns prisidėjusiems prie sėkmingo 
1988 metų kelionių j Lietuvą sezono.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

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

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

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.



MIRĖ JADVYGA TŪBELIENĖ
Spalio 4 vakare Matulaičio na

muose Putname mirė Jadvyga 
Tūbelienė-Chodakauskaitė, bu
vusi ministerio pirmininko Juo
zo Tūbelio našlė. Liko dukra 
Marija Tūbelytė-Kulmanienė su 
vyru Kurtu, anūkas Petras Kuhl- 
man, kuris gyvena New Yorke.

Velionė buvo gimusi 1892 
gruodžio 28 Gavėnonyse, Pašvi
tinio valsčiuje, Panevėžio apsk
rityje. 1909 baigė V.Prozoro- 
vienės gimnaziją Vilniuje ir 1915 
Petrapilio aukštuosiuose moterų 
Bestuževo kursuose istorijos fi
losofijos fakultetą, 1917 m. iš
laikė valstybinius egzaminus 
prie Petrapilio universiteto ir 
gavo jo baigimo diplomą. Buvo 
pasiūlyta likti prie universiteto 
asistentės teisėmis, bet ji 1917 
grįžo Lietuvon.

Būdama Petrapilyje, buvo 
Vilties korespondentė, 1915-17 
dirbo Lietuvių Balso redakcijo
je, dėstė lietuvių kalbą ir istoriją 
Petrapilio lietuvių pabėgėlių 
gimnazijoje. 1917 metų gale per 
Švediją grįžo į Lietuvą, bendra
darbiavo Lietuvos Aide. Lietu
vos Tarybai nutarus Berlyne lei
sti žurnalą vokiečių kalba Das 
Neue Litauen, kuris gintų oku
puotos Lietuvos reikalus, buvo 
paskirta to žurnalo redaktore. 

Š. m. spalio 11d. suėjo penkeri metai nuo

A. A.
ALFONSO BURNEIKOS

mirties. Draugus ir pažįstamus prašome prisiminti jį 
savo maldose.

Vincenta Burneikienė

PADĖKA
A. A.

Mūsų Seseriai
IRENAI LAUČKIENEI

mirus, visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
spaudoje bei raštu, užprašiusiems šv. Mišias, atsiun- 
tusiems gėlių nuoširdžiai dėkoja

Leontina Jankauskienė
Janina Bagdienė
Izabelė Pogumirskienė 
ir jų šeimos

PADĖKA
A. A.

DR. PRANAS E. GALINIS
Mirė 1988 rugsėjo 16 Wareham, Mass. Gimė Lie

tuvoje 1902 sausio 12. Amerikoje gyveno nuo 1913 
metų.

Velionis buvo pašarvotas Joseph W. Casper lai
dotuvių namuose So. Boston, Mass., Ir palaidotas 
rugsėjo 20 Mt. Benedlct kapinėse, W. Roxbury, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame So. Bostono lietuvių Sv. 
Petro bažnyčios klebonui kun. Albertui Kontautui už 
maldas laidotuvių namuose, ypatingai gilų atsisveiki
nimą su velioniu Šv. Mišių metu bažnyčioje Ir už mal
das kapinėse. Ačiū kun. Antanui Baltrušūnui už daly
vavimą Šv. Mišiose.

Esame nuoširdžiai dėkingi Bostono Lietuvių Ben
druomenės pirm. inž. Brutenlui Veltui už atsisveikini
mo pravedlmą laidotuvių namuose, už atsisveikinimą 
Bostono Bendruomenės vardu Ir dr. Inž. Jurgiui Gim
butui už atsisveikinimo žodžius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems a.a. Prano drau
gams Ir mūsų draugams bei šeimos artimiesiems, at
silankiusiems laidotuvių namuose, dalyvavusiems 
Šv. Mišiose ir palydėjusiems j amžino poilsio vietą. 
Ačiū už Šv. Mišių aukas, už gėles Ir užuojautas bei 
aukas Lietuvių Fondui. Didelė padėka Joseph W. Ca
sper už labai rūpestingą laidotuvių sutvarkymą.

Nuliūdę pusbroliai ir pusseserė:
K. , Z- .

Juozas Galinis, Lemont, Illinois 
Bronius Galinis, Nonvell, Massachusetts 
Pranė Baszkietvicz, Wareham, Massachusetts 
ir jų šeimos

Žurnalo išėjo 7 numeriai, nes už 
redaktorės straipsnį apie vo
kiečių okupacinės valdžios 
siautėjimą Lietuvoje buvo 
uždarytas.

1918 paskirta organizuoti ir 
vesti Lietuvos informacijos cen
trą Berne, Šveicarijoje, 1919 
Paryžiuje suorganizavo informa
cijos centrą prie Lietuvos taikos 
delegacijos. Grįžusi į Lietuvą, 
trumpą laiką buvo Eltos direk
torė, 1927 - 29 redagavo savai- 
straštį Tautininkų Balsą. Vėliau 
savo veiklą perkėlė į moterų ir 
socialinės apsaugos sritį. Daly
vavo įvairiose moterų draugijo
se, sąjūdžiuose, 1938 Lietuvos 
vyriausybės paskirta atstove į

MIRĖ DR. PRANAS GALINIS 7-tos tautinės stovyklos parodoje iš k. D. Dundzilienė, J. Taoras, Vida Jankauskienė 
ir C. Kiliulis. Nuotr. V. Bacevičiaus

Rugsėjo 16 Wareham, MA, 
mirė dr. Prans Galinis, germani
stas. Jis buvo pirmos eilės pus
brolis inž. Broniaus Galinio, ku
ris gyvena Nonvell, M a.

Atsisveikinimas su velioniu 
buvo rugsėjo 19 Juozo Caspero 
laidojimo namuose So. Bostone. 
Kalbas pasakė inž. dr. Jurgis 
Gimbutas ir LB Bostono apy
linkės pirmininkas inž. Brutenis 

Tautų Sąjungos Ženevoje pata
riamąją komisiją socialiniams 
klausimams spręsti, dalyvavo ir 
Kauno mięsto savivaldybėje, 
Raudonajame Kryžiuje. 1940 
birželio 17 pasitraukė iš Lietu
vos, tais pačiais metais atvyko į 
Ameriką, profesoriavo Washing- 
tono universitete.

1920 ištekėjo už Juozo Tūbe
lio, agronomo, visuomenininko. 
Jis buvo gimęs 1882 balandžio 
18, plačiai reiškėsi kaip visuome
nininkas, politikas. 1918 lapk
ričio 11 buvo Lietuvos žemės 
ūkio ministeriu Voldemaro ir 
vėliau Sleževičiaus vyriau
sybėje, vėliau buvo ir švietimo 
ministeriu, vėl žemės ūkio mini
steriu, buvo ir ministeriu pirmi
ninku, Lietuvos banko valdyto
ju. Mirė 1939 rugsėjo 30 Kaune.

Veitas, iškeldamą velionio nuei
tą kelią ir veiklą lietuviškuose 
baruose. Po mišių Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje So. Bostone 
rugsėjo 2 palaidotas Benediktinų 
kapinėse Bostone. Vietoj gėlių 
velionio įamžinimui Lietuvių 
Fondui suaukota 375 dol.

-o-
Pranas Eduardas Galinis gimė 

1902 sausio 12 Miežonių kaime, 
Kaišiadorių valsčiuje, Trakų 
apskr. Tėvui mirus, 1913 metais 
motina jį išsivežė į Ameriką.

Vidurinį mokslą 1917 - 21 išėjo 
Latin School Bostone, aukštąjį 
mokslą Bostono kolegijoje, gau
damas bakalauro laipsnį. Prince- 
tono universitete gavo magistro 
laipsnį. Studijavo chemiją.

Chemijos instruktoriumi dir
bo Bostono kolegijoje, Princeto- 
no universitete ir Marąuette 
universitete, Milvvaukee, Wisc. 
Dėl susilpnėjusios sveikatos 
metė chemiją ir 1928 įstojo į 
Harvardo universitetą, kur stii- 
dijavo filologiją. 1931 gavo magi
stro laipsnį, o 1940 gavo daktaro 
laipsnį. Studijų tikslais 1930, 
1932 ir 1937 lankėsi Europoje, 
apvažiavo Rytprūsius, rinkda
mas medžiagą savo disertacijai, 
studijavo tarmes Gilijoje ir kitur. 
Jo disertacija buvo tema: Baltų 
kalbų įtaka vokiečių tarmėms 
Rytprūsiuose. Ir toliau rinko 
medžiagą baltų kilmei ir jų tar
pusavio santykiams aiškinti. Nuo 
1931 metų dėstė vokiečių kalbą 
Boston Latin School.

Kilus antrajam pasauliniam 
karui, buvo pašauktas į Ameri
kos žvalgybos tarnybą. Šioje tar
nyboje. dar ir po karo kurį laiką 
dirbo, paskui vėl grįžo dėstyti 
vokiečių kalbą kolegijoje.

Nuo pat jaunystės aktyviai da
lyvavo lietuviškoje visuome
ninėje veikloje. Atstovavo Bo
stono lietuviams Amerikos lietu
vių seimuose Pittsburghe ir Chi- 
cagoje, 1929 - 39 dėstė lietuvių 
kalbą, istortiją ir geografiją vasa-

A. A.
JUOZUI SABALIAUSKUI

mirus, žmonai Joanai, sūnui Jonui ir kitiems šeimos 
nariams reiškiame gilią užuojautą.

Julija ir Alfonas Kepeniai

Tauriai lietuvei
A. A.

JADVYGAI TŪBELIENEI,

buv. Neoriklausomos Lietuvos ministerio olrminlnko 
Juozo Tūbelio našlei mirus, jos dukrą Mariją, žentą 
Kurtą ir anūką Petrą Kuhimanus, taipogi visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

NORWOOD, MASS.

Kunigo sukakties koncertas 
Norvvoodo bažnyčioje

Viena mažiausiųjų Masssa- 
chuseto lietuvių parapijų meniš
kai atžymėjo savo klebono 35 
metų kunigystę. Tai įvyko 
rugsėjo 25 d. Nonvoode, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, o jubiliatas 
buvo kun. Vincas Valkavičius. 
Tik apie pusę publikos pilnoje 
bažnyčioje sudarė lietuviai, tad 
programa išspausdinta angliškai, 
o pranešėja kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai.

Programoje buvo 20 religinės 
muzikos dalykų. Juos atliko ne
didelis choras, žymiai papildytas 
bostoniškio “Sodauto” ansam
blio, 19 instrumentalistai ir trys 
vokalistai. Vieni profesionalai, 
kiti mėgėšjai, bet gerai susirepe- 
tavę. ansambliui dirigavo pats 
jubiliatas kun. Valkavičius. Jis 
atliko keletą dalykų smuiku, su
giedojo dvi gregorianiškas ir ke
lias kitas giesmes. Sodautiečiai, 
kaip ir jų vadovė koncerto pra
nešėja Gitą Kupčinskienė buvo 
pasipuošę lietuviškais tautiniais 
drabužiais. Buvo graži reprezen
tacija kitataučiams.

Programa buvo pravesta ki
taip, negu įprasta koncertuose. 
Pranešėja lakoniškai skaitė kle- 

riniuose kursuose lietuviams 
moksleiviams. 1919 - 36 Lietu
vių Studentų sąjungos narys, 
1931 ALRK Federacijos iždinin
kas, 1929- 45 veikė Lietuvos 
vyčiuose, 1945 - 47 Baltic Amer
ican Society of N'ew England pir
mininkas, 1930 - 40 Vilniui Va
duoti sąjungos Bostono skyriaus 
narys, nuo 1951 Vilniečių sąjun
gos Bostono skyriaus narys. Ben
dradarbiavo lietuviškoje spaudo
je ir Darbininko laikraštyje, kai 
jis buvo leidžiamas Bostone. 

bono biografijos ryškesniuosius 
momentus, kurie čia pat buvo 
iliustruojami muzikiniais įtar- 
pais. Jubiliato biografija šakota: 
kunigas, mėgėjas muzikas ir išei
vijos istorikas. Iš viso choras su
giedojo šešias tradicines lietus iš
kas giesmes, vieną portugališką 
ir vieną prancūzišką. Kitos buvo 
daugiau ar mažiau žinomi Bacho/ 
Gounod, Massenet, Corelli, 
Cherubini, Berge kūriniai. Las- 
suso “Totą pulchra es” duetą atli
ko smuiku kun., Valkavičius ir 
fleita Albinas Tamošiūnas, senas 
jubiliato draugas. Dvi paties 
kun, Valkavičiaus sukomponuo
tas giesmes atliko choras su juo 
pačiu solo. Pabaigoje klebonas 
trumpai padėkojo koncerto 
rengėjams ir dalyviams.

Iškilmė praėjo rimties, susi
kaupimo ir nostalgijos nuotaiko
je. Nebuvo ir nereikėjo tradici
nio banketo puošnioje salėje, ne
buvo liaupsinančių kalbų. Pra
nešėjos skaitytoje jubiliato frag
mentinėje biografijoje buvo 
atžymėti kiti, pagelbėję jo gyve
nimo kelvje.

Pakartotinai dėkota Dievui, 
kad suteikė gerų draugų ir para-

iimos—_ĮjTirg
Galimybės prailginti laiką
Kai kurie Laisvės Varpo klau

sytojai nusiskundžia, kad negali 
išklausyti Laisvės Varpo progra
mos lietuviškos dalies, nes tuo 
metu reikia vykti į lietuviškas pa
maldas. Bandymai šį reikalą tei
giamai išspręsti nepasisekė. Pa
skutiniu laiku graikų programa 
dėl finansinių sunkumų nustojo 
veikti, tai prie Laisvės Varpo' 
turimo laiko būtų galima pridėti 
dar pusę valandos. Tuo atveju 
programa būtų nuo 8:30 iki 10 
vai. r. Lietuviškoji programos 
dalis būtų pirmoji, pradedama 
8:30 ir baigiama 9:30 v. Dar liktų 
30 minučių nuvažiuoti į lietuviš
kas pamaldas Brocktone, Nor- 
vvoode, 45 minutės Bostone. Kas 
pageidauja tokio prailgini
mo,prašom pranešti L. Varpo 
vadovybei: 173 Arthur St., 
Brockton, MA 02402, tel. 586 - 
7209.

Tautos Fondo reikalai

Laisvės Varpas rūgėjo 25 d. 
laidoje plačiai informavo apie 
Tautos Fondą , jo struktūrą, 
uždavinius. Buvo perduotas Al
fonso Petručio pasikall>ėjimas su 
Tautos Fondo tarybo pirmininku 
Aleksandru Dauniu. Tautos 
Fondas yra skirtas Vliko veiklai 
finansuoti. Lietuvių Fondas yra 
Chicagoje, o Tautos Fondas — 
New Yorke. Tautos Fondo narių 
gali tapti kiekvienas įnešęs 100 
dol.

piečių kooperavimą. Po koncer
to publika buvo pakviesta kavu
tei apatinėn salėn. Nei čia. nei 
koncerte nebuvo bilietų ar rink
liavų. Vaišes surengė Šv. Jurgio 
parapijos sodalietės. Be ypatin
gos reklamos, be individualių 
kvietimų susirinko apie 150 
žmonių.

Teisingai kalbėjo Petras Višči
nis to sekmadienio rytą per 

Laisvės Varpo radiją: lankyki
me savus koncertus, nes jie rei
kšmingai palaiko ar kelia lietuvių 
kultūrą. Taip ir buvo.

Jurgis Gimbutas

Lietuviškas vėliavas galima 
įsigyti už labai prieinamą kainą. 
Galime padaryti įvairaus dydžio, 
greitu laiku ir didesnį skaičių: 
The Flag Center, Flags for all 
occasions. John A. Ambrose, 854 
Beesgvvood Dn- -Landsdale, Pa.* 
19446. Tel. 215 855 - 7788.

Kun. dr. Petras M. Stravin
skas, Nevvarko lietuvių Švč. Tre
jybės parapijos administrato
rius, uoliai bendradarbiauja Our 
Sunday Visitor laikraštyje, spau
sdina religinio turinio straip
snius, spalio 2 išspausdino 
straipsnį apie mišias.

Laisvės Varpo vajaus 
laimėtojai

Po Laisvės Varpo konacerto 
rugsėjo 25 traukimo keliu buvo 
paskirstytos piniginio vajaus do
vanos, kurios teko šiems asme
nims: pirmoji dovana — So. Bo
ston Savings banko 100 dol. tau
pymo sąskaita — Kaziui Bačan- 
skui iš Dorchesterio. antroji do
vana — Juozo Kairio — Fit- 
zmaurice Motor Sales savininko 
iš Brocktono paaukoti 100 dol. 
grynais pinigais — inž. Kaziui 
Daugėlai iš Bedford. N. H., 
trečioji dovana — Birutės Mit
kienės, Baltic Tours paaukoti 
gintariniai karoliai 75 dol. vertės 
— Juozui Blažiui iš Holliston, 
ketvirtoji dovana — Jadvygos 
Tumavičienės atminimui paau
koti 50 dol. — Veronikai Tumie- 
nei iš Norvvood.

Filmas iš Australijos

Martyno Jankaus šaulių kuopa 
Brocktone rengia kultūrinį su- 
batvakarį, kuris įvyks spalio 15 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St.. Brocktone. Bus parodytas 
filmas iš Australijos lietuvių die
nų ir kitos aktualijos. Po progra
mos užkandžiai ir atgaiva.

Svajonių Aidai

Spalio 15, šeštadienį, 7:30 v. v. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos trečio aukšto salėje Bo
stono lietuvių jaunimo sąjunga 
ruošia vakarą, kurio programą 
atliks dainos vienetą “Svajonių 
aidai iš \ustralijos. Po progra
mos vaišės, loterija ir šokiai, 
kuriems gros brolių Kezių or
kestras iš New Yorko.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 16 sekmadienį, lietu
vių katalikių moterų organizuo
tos veiklos 80 metų sukakties 
minėjimas ir koncertas, kurio 
programą atliks Čiurlionio an
samblio kanklininkų sekstetas, 
Pradžia 3 v. popiet. Prieš tai 11 
vai. Apreiškimo parapijas 
bažnyčioje pamaldos. Rengia 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos valdyba ir 
N.Y. Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija.

Americans For Due Process 
praneša, kad spalio 17, pirma
dieni, H:30 v. v. per TV 9 kanalą 
bus perduodamas pasikalbėji
mas apie ukrainietį John Demja- 
nuk bylą Izraelyje. Tai vyks 
Morton Dovvney programoje. 
Pats programos vedėjas yra labai 
palankus šiam, nuteistam ukrai
niečiui.

Jonas Malinauskas, buvęs 
kirpėjas* lietuvių gyvenamame 
kvartale VVoodhavene, mirė spa
lio 11. Kurį laiką jis sirguliavo, 
buvo operuotas. Dėl sveikatos 
prieš kokia porą metų kirpyklą 
buvo uždaręs.

Per Lietuvos Atsiminimų ra
diją, vadovaujamą prof. J. Stu- 
ko, spalio 13, 20 ir 27 laidose bus 
duodama Vliko pirm. dr. K. Bo- 
belii^pasikalbėjimai su rezisten
tu kun. Alfonsu Svarinsku. Pro
grama girdima ketvirtadieniais 7 
vai. vak. 1330 AM banga.

Jonas Kudirka, Simo Kudir
kos dėdė, mirė spalio 2 Eliza- 
beth, N.J. Palaidotas spalio 4 
Evergreen kapinėse. Liko 
žmona, sūnus ir trys dukterys.

New Yorko žinių dar yra 5 pu
slapyje.

A. a. Jadvygos Tūbelienės 
šviesiam atminimui Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai skiria 50 dol. 
auką Kultūros Židiniui paremti. 
Židinio administracija už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

LB Manhattan-Bronx, Staten 
Island apylinkės valdyba pra
neša, kad spalio 27, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 570 Broome 
Street, Manhattane, įvyks šios 
apylinkės susirinkimas ir valdy
bos rinkimai. Nuoširdžiai 
kviečiami minėtų vietų visi lie
tuviai dalyvauti. Po susirinkimo 
bus kavutė ir bus proga maloniai 
pabendrauti.

Naujų automobilių paroda — 
Auto Expo ’89 vyks Nassau vete
ranų memorial koliziejuje. Ji 
prasidės spalio 20 ir baigsis* spa
lio 23. Bus išstatyti Amerikoje ir 
kituose kraštuose gaminti auto
mobiliai. Tai pirmoji šiais metais 
tokia paroda Amerikoje, kada 
bus parodyti naujausi modeliai.

Galite laimėti 10,000 dolerių, 
paaukoję 100 dol. Lietuvių Atle
tų Klubui. Pardavus 200 bilietų, 
lapkričio 12 Kultūros Židiny bus 
traukimas ir laimingasis asmuo 
parsineš namo $10,000.00! Kita 
pusė pinigų už parduotus bilie
tus bus paskirta sportininkų ke
lionei į Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes Australijoje paremti, 
bilietus galima pirkti paF' Pr. 
Gvildį 718-356-7871, A. Mičiulį 
718-441-1131 ir pas A. Jankauską 
718-849-2260.

Iš Metropolitan operos rūmų 
spalio 21, penktadienį, 9 vai. 
vak. New Yorko laiku per televi
ziją bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera “H Trovatore”. Pa
grindiniai solistai: Luciano Pava
noti, Eva Marton, Sherill Mil- 
nes. Diriguoja James Levine.

Lietuvių Atletų Klubas spalio 
15, šeštadienį, rengia išvyką į 
Atlantic City. Kelionė asmeniui 
15 dol. Pelnas skiriamas sporti
ninkų išvykai į Australiją parem
ti. Norintieji vykti prašomi 
skambinti V. Kulpai 718 846 - 
1056. Išvykstama 8:15 vai. ryto 
nuo Columbia Banko, kampas 
Woodhaven Blvd. ir Jamaica Av- 
cenue.

Richmond Hill KASOS įstai
goje galima už nedidelę kainą įsi
gyti dail. Vytauto Igno paveikslų, ' 
kurie dabar puošia įstaigos sie
nas. Užsukę galite apsidairyti ir 
gauti informaciją apie paveikslų 
kainas. KASA adara dienos metu 
šešias dienas savaitėje, o ketvir
tadieniais ir pirmadieniais taip 
pat iki 7:30 vai. vakaro.

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

Lietuvių Tautodailės lnstitutoNew Yorko skyrius 
1988 m. spalio 29-30
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y.

RENGIA

TAUTODAILĖS PARODĄ

DALYVAUJĄ:
Saulė Šatienė— LĖLĖS

Augė Rastonlenė — GOBELENAI

RINKINIAI-VELNIAI - JUOSTOS

Naujos knygos — SASHES -JUOSTOS sutikimas 
PARODA LANKOMA: spalio 29, šeštadieni, nuo 12 iki 9 v.v. 

spalio 30, sekmadienj, nuo 12 iki 3 v. popiet

Parodos atidarymas šeštadieni 7 v.v.

Parodoje bus lietuviško stiliaus dovanų — audėjos 
MILDOS KVEDARIENĖS IR GENĖS POPEUENĖS stalai su 
lietuviškais dirbiniais.

Mažojoje salėje maistą gamins Sporto Rėmėjų Komite
tas, kuriam vadovauja VIDA JAUKAUSKIENĖ. Bus bulvinių 
dešrelių, atgaiva, kava ir pyragai.

Kviečiame New Yorko ir apylinkių lietuvius atsilankyti 
parodoje, ją apžiūrėti, pasivaišinti Ir praleisti valandą malo
nioje atmosferoje.

Laukiame visą! — {ėjimo auka — 3 dol.

RENGĖJOS

Repeticijų metu statant Antano Škėmos Pabudimą anglų kalba iš k. Arūnas Čiuberkis, 
Julija Nasvytis, Linda Pakri, Paul Taylor Robertson. Jų režisuotas ir vaidinamas 
spektaklis Antano Škėmos “Pabudimas” (The Awakening) statomas sekmadienį spalio 
23 d. 2;30 v.p.p. Kingswood-Oxford School, West Hartford, CT. Rengia ELLA 
Estonian, Latvian and Lithuanian Alliance of Connecticut

REIKALINGAS 
TARNAUTOJAS

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai bei Lietuvių Informacijos 
Centrui prie Kultūros Židinio 
Brooklyne skubiai reikalingas 
vienas tarnautojas arba tarnauto
ja, pilnu etatu ir antras, arba an
tra, nepilnu etatu. Reikia mokėti 
lietuvių bei anglų kalbas, rašyti 
mašinėle ir vairuoti. Darbas įdo
mus, svarbus, atlyginimas geras. 
Skambinti dieną ar akare 718 
647 - 2434.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje centro įstaigai reikalingas 
tarnautojas ar tarnautoja. Skam
binti 212 563 - 2210.

Dirbanti moteris ieško mo
ters, kuri norėtų kartu gyventi. 
Sąlygos geros. Kreiptis vakarais 
tel. 215 245 - 5491.

NEW YORKO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
KARTU SU LATVIŲ IR ESTŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOM KVIEČIA j PABALTIEČIŲ

RUDENS BĄLIŲ
“BALTIC-VEEN”
SPALIO 29, ŠEŠTADIENj, 
UKRAINIEČIŲ LAISVĖS FRONTO NAMUOSE 
136 2nd Avė., MANHATTAN, N.Y
Groja latvių liaudžiai nusipelnęs orkestras 
SKANDALAS iš Toronto
Bilietus bus galima gauti prie Įėjimo — 15 dol.
Kas bus su “halloween” kostiumu, tam 13 dol.
Informacijos reikalais skambinti: ASTRAI BILERIENEi-718 
847 - 8735, ar LAURAI ŠATINSKAITEl - 516 364-8783

SPALIO 23 D., SEKMADIENĮ, 2:00 V AL. PO. PIETŲ 
ROBERTS THEATRE, VV. HARTFORDE 

(TROUT BROOK RD., PRIE BOULEVARD, 43 EXIT IŠ 84 GREITKELIO)

STATOMA

ANTANO ŠKĖMOS

DRAMA
(Anglų kalba)

PABUDIMAS
Profesionalinio NEWYORK o pabaltlečlų Arts Club 

Theater pastatymas
LINDA E. PAKRI REŽISŪRA

...Pabudimas iškelia blogio 
mizeriją. Tai detali NKVD tardytojo, re
zistencijos vado ir jo žmonos paskutinių 
gyvenimo valandų studija sunkiausiais 
Stalino Teroro laikais...
(The V i l l a g e r)

...Esmėje, Škėma nagrinėja kaip žmonės 
elgiasi neįsivaizduojamai baisiose 
situacijose tuo istorijos momentu kai Rytų 
Europa atsikračiusi vieno tirono pateko 
kitam.

(Steven Hart)
...Sceniškas ir dėmesį sukausiantis, kaip 
ir Pakri režizūra. Pririša žiūrovo dėmesį 
kiekvieną minutę.

(Theater Review)

Bilietai $15 ($10 jaunimui ir studentams) iš anksto gaunami pas platlntojmus, 
Hartforde pas Z. DRESLIŪTĘ (236 - 5501), Waterburyje “Spaudoje” (756 - 5173) 
Ir pas kitus LB ir ELLA įgaliotus. Vaidinimo dienų teatro kasoje.

RENGIA CT PABALTIEČIŲ SANTARVĖ E L L A

Jjįfo LAISVĖS ŽIBURYS
LAPKRIČIO 5, ŠEŠTADIENI, 

N&sz/ 7UAI \/Al^ DI ĮMIGTU Al IAI7 V AL. VAK. PUNKTUALIAI
RUOŠIA 44-tę SAVO RENGINĮ - IŠKILUJj

LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETO KONCERTĄ

Programoje lietuvių liaudies Ir pramoginės dainos su humoro jtarpals. Visai naujas 
pirmą kartą atliekamas kvarteto repertuaras.

Dalyvauja: EMANUELIS JARAŠŪNAS, BRONIUS SELIUKAS, ANTANAS POLIKAI- 
TIS, RIMTAUTAS DABŠYS; akompanlatorė — RAIMONDA APEIKYTĖ; choreografija — 
PETRAS MAŽELIS.

Koncertas vyks Kultuos Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Po koncerto šokiai Ir balius. Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS. 
Maistų gamina EUGENIJA KEZ1ENĖ

Policija patruliuos gatvėje Ir apsaugos mašinas nuo vandalų.

Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse., Turtinga loterija. Baliui 
galima iš anksto užsisakyti stalus pas STASJ KARMAZINĄ 718441 - 1252.

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui Iki 15 metų — 5 dol. 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie jėjiomo. Patariama bilietus Įsigyti Iš anksto paštu. 
Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotų su pašto ženklu voką slysti: Lithuanian Radio 
Club vardu, 217 - 25 54th Avė., Bayslde, N.Y.11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY (area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
A. Stankaltienė 942 - 2344 
D. Didžbalienė 925 - 4761 
R. Bttėnas 351 - 7963

NEW YORK (area code 718) 
N.P. Baltrulionis 297 - 0991

A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kazys 769 - 3300,229- 9134
M. Šalinsklenė 296 - 2244
V. Vasikauskas 847 -1286 
KASOS IŠTAIGA 441 ■ 6799

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO


