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IR TARDOMI IR KALINAMI JIE GARBINA DIEVĄ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 74

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas, kalbėdamas kai kurio
se srityse praktikuojamų žemės 
nuomininkų atstovam, pareiškė, 
kad visas Sov. S-gos žemės ūkis 
turi būti išlaisvintas iš valstybės
tvarkomos kolektyvinių ūkių si
stemos. Ateity valstybė turėtų 
tik aprūpinti rajoninius centrus 
mašinom, degalais, techniškais 
patarimais ir rinkos parūpinimu.

R. Katalikų Bažnyčia pa
reiškė, kad Turino drobulė, į ku
rią tariamai buvo suvyniotas Kri
staus kūnas, iš tikrųjų yra tik vi
durinių amžių falsifikatas.

S. m. Nobelio premijos buvo 
paskirtos šiem asmenim: lite
ratūros Egipto rašytojui ir dra
maturgui Naguib Mahfouz; me
dicinos 2 amerikiečiam — Ger- 
trude M. Elion ir George H. 
Hitchings — ir anglui Sir James 
Black už jų darbus vaistų srityje; 
ekonomijos — prancūzų ekono
mijos teoretikui Maurice Albais 
už Prancūzijos ūkio atstatymą po 
II Pasaulinio karo.

Per šiaurės Indiją nusiautu- 
sius potvynius žuvo 900 žmonių 
ir tūkstančiai buvo palikti be pa
stogės.

JAV žinovai tvirtina, kad 
lėktuvas, kuriuo skrisdamas 
žuvo Pakistano prezidentas Zia 
ul-Haq, nukrito dėl mechaninių 
gedimų, bet Pakistanas teigia, 
kad dėl sabotažo veiksmų.

Sov. S-ga savo ambasadorių 
Afganistanui netikėtai pakeitė ir 
nauju ambasadorium paskyrė 
pirmąjį užs. reik, ministerio pa
vaduotoją Juli M. Vorontsov. 
Spėliojama, kad Afganistaną val- 
dančioj partijoj atsinaujinusios 
varžybos tarp partijos Khalqi ir 
Parchami grupių dėl valdžios.

JAV pareiškė, kad jos tik tada 
sutiksiančios, kad ateinančioji 
Helsinkio susitarimų peržiūros 
konferencija 1991 m. įvyktų 
Maskvoj, kada Sov.S-ga page
rins žmogaus teisių būklę, 
įgvendins laisvą emigraciją, nu
stos trukdyti užsienio radijo 
transliacijas ir leis žmogaus tei
sių veikėjam dalyvauti konferen
cijoj.

Pietų Korėjos prezidentas 
Roh Tae Woo, pirmą kartą 
kalbėdamas J. T. visumos susi
rinkime, paprašė sušaukti tarp
tautinę konferenciją Korėjų su
jungimui įgyvendinti.

JAV ir Sov. S-ga susitarė 
pasikeisti meno parodom ir me
nininkais ir bendrai organizuoti 
sinjpozijumus apie abiejų kraštų 
meną.

JAV ir Filipinai pasirašė susi
tarimą pratęsti ten veikiančių 
JAV karo laivyno ir karo aviacijos 
bazių veiklą iki 1991 m. rugsėjo. 
JAV sutiko vietoj iki šiol kasmet 
mokėtos 180 mil. dol. nuomos ją 
pakelti iki 481 mil. dol. per me
tus, bet Filipinų gyventojai šia 
sutartim nėra patenkinti.

Meksikos vyriausybė prieš 
gyventojų nepasitenkinimą pa
leido į darbą pirmą branduolinės 
energijos Lagūna Verdė jėgainę 
prie Meksikos įlankos.

Vatikanas per 1987 m. turėjo 
63.8 mil. dol. deficitą, todėl pa
ragino tikinčiuosius padidinti 
savo aukas.

Alžiro prezidentas ten vyksta
nčių demonstracijų bangai 
sumažinti pažadėjo įvykdyti gy
ventojų atsiklausimą lapkričio 3 
dėl krašto konstitucijos pakeiti
mo.

Kratos ir tardymai

(Tąsa)
Kaltina už atvirę, laišką

Kaunas. 1987 m. balandžio 10 
d. į Kauno KGB būstinę buvo 
iškviestas Liudvikas Simutis, gy
venantis Kaune, Borisos 25.3. 
Saugume jam buvo pateikta pa
sirašyti po oficialiu įspėjimu.

L. Simutis kaltinamas jog pa
rašęs ir išplatinęs šmeižikiško tu
rinio dokumentus: pareiškimą 
KGB tardytojui Vidzenui ryšium 
su kun. A. Svarinsko byla (1983 
m.) ir atvirą laišką Lietuvos jau
niesiems kunigams ir klierikams 
(1984 m.).

Pasirašyti po įspėjimu L. Si
mutis kategoriškai atsisakė, mo
tyvuodamas tuo, kad abiejuose 
dokumentuose jis rašęs tik tiesą 
ir tik apie jam pačiam gerai žino
mus dalykus, be to, šie doku
mentai buvo išplatinti be jo pa- 
galobos ir sutikimo, todėl 
minėtas kaltinimas niekaip nesi
derina su TSRS viešumo ir de
mokratizacijos politika.

Paima piršto antspaudas
Kybartai. 1987 m. kovo 19 d. 

į Vilniaus KGB būstinę pas tar
dytoją Stepučinską buvo iškvie
sta ir Ona Kavaliauskaitė.

Tardytojas Stepučinskas klau
sinėjo O. Kavaliauskaitę apie 
kratos metu iš jos paimtus daik
tus. Klausinėjo, iš kur pažįsta 
Grigą, ar buvo kun. J. Zdebskio 
laidotuvėse ir mirties metinių 
minėjime Rudaminoje.

Po pietų tardytojas Stepučin
skas supažindino O. Kavaliau
skaitę su kovo 17 d. KGB 
posėdžio nutarimu paimti jos 
pirštų antspaudas ir rašysenos 
pavyzdžius. Si procedūra truko 
maždaug 2 valandas. O Kava
liauskaitė pasirašyti po protoko
lu atsisakė.

Svečiuose suima Sadūnaitę

Vilnius 1987 m. balandžio 1 
d. Vilniuje, Antakalnio 62-2, 
buvo padaryta krata. Kratai va
dovavo majoras Rainys. Bute če
kistai rado į svečius atėjusią Ni
jolę Sadūnaitę. Saugumiečiai, 
pagrąsinę buto šeimininkei, kaip 
ji drįsusi savo namuose laikyti to
kią valstybinę nusikaltėlę.

N. Sadūnaitę areštavo ir 
išvežė į saugumą. Kelyje majo
ras Rainys priekaištavo: Savo 
prisiminimų tomais tu iš mūsų 
tiesiog tyčiojiesi, dabar ilgam at
sisėsi ir daugiau prisiminimų ne
rašysi.

J tai N. Sadūnaitę juokaudama 
atsakė, kad tikrai jau beveik vi
ską parašiusi ir neturėjusi apie 
ką rašyti, o dabar KGB duos 
medžiagos trečiam prisiminimų 
tomui.

Saugume N. Sadūnaitę tardė 
prokuroras Bakučionis ir saugu
mietis Liniauskas. N. Sadūnaitei 
buvo pateikta eilė klausimų, 
liečiančių “LKB Kroniką”, jos 
prisiminimus “KGB akiratyje” ir 
“Penkti metai Gerasis Dievas 
slepia nuo KGB”.

Kaitina, kad nieko 
nedirbanti

Atsakinėti į klausimus, lie
čiančius bylos medžiagą, N. Sa- 
dūnaitė kategoriškai atsisakė. 
Prokuroras Bakučionis dar ban
dė kaltinti N. Sadūnaitę esą ji 
niekur nedirbanti ir neturinti 
pastovios gyvenamosios vietos.

Prieš nuvedant į KGB rūsius 
izoliatorių. N. Sadūnaitei

buvo liepta pasirašyti po arešto 
dokumentu. Suimtoji pasirašyti 
atsisakė.

Apnuodijo narkotikais

Tos pačios dienos vakare, 
maždaug 21 vai. (apnuodyta vai
stais, spėjama, jog narkotiku sco-

lis kartus skaitė tekstą, po to 
bandė klaust, kodėl ją išleidžia 
jei ji nieko saugumui nepažada, 
galiausiai lyg ne savais pirštais, 
stambių raštu pasirašė ir buvo 
išleista. H. Vaigauskas išreiškė 
viltį, kad apie jų vėlybą pokalbį 
niekas nesužinos.

(New York, 1988 spalio 21, 
LIC) Eilė išeivijos lietuvių buvo 
Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio kviečiami dalyvauti 
spalio 22 - 23 įvyksiančiame 
Sąjūdžio steigiamajame suvažia
vime. Jų tarpe: “Environmental 
Protection Agency” pareigūnas 
Valdas Adamkus iš Chicagos, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Bieliau
skas iš Cincinnati, Lietuvių In
formacijos Centro vedėja Gintė 
Damušytė iš New Yorko, Euro
pos Parlamento Baltų grupės 
sekretorius Algis Klimaitis iš 
Strasburgo, Jungtinių Amerikos 
Pabaltiečių komiteto darbuoto-

zos nebuvo išduotos Gintei Da- 
mušytei, Dariui Sužiedėliui ir 
Broniui Vaškeliui. Damušytės 
atveju, Sąjūdžio atstovas teigė, 
kad jos reikalai “įstrigo” Užsie
nio reikalų ministerijoje. Ji taip 
pat nesulaukė jai pakartotinai 
pasiųstų Sąjūdžio kvietimų.

Vizos negavo ir Kestono ko
ledžo vedėjas Londone, Anglijo
je, kun. Michael Bourdeaux, ku
ris tikėjosi, Sąjūdžiui kviečiant, 
dalyvauti suvažiavime Vilniuje. 
Kun. Bourdeaux yra “Hill of 
Crossess” (Kryžiaus Kalno) kny
gos autorius ir koledžo steigėjas. 
Kestono koledžas seka bei 
skleidžia žinias apie religinį per

polomin) N. Sadūnaitę buvo an
trą kartą iškviesta tardymui.

Šį kartą kabinete jos laukė ge
nerolas J. Vaigauskas, tardymo 
skyriaus viršininkas Baltinas ir 
prokuroras Bakučionis. Vėl sekė 
eilė klausimų apie “LKB Kroni
ką” Nr. 73, kurios egzempliorių 
kratos metu N. Sadūnaitę spėjo 
suplėšyti; į klausimą, kodėl 
suplėšė, tardomoji paaiškino, 
kad, “Kroniką” perskaičius, ją 
reikia duoti kitam, ji areštuoja
ma, o saugumas tikrai “Kroni
kos neplatins, todėl ir sunaikino.

Čekistai aiškino N. Sadūnaitei 
apie kažkokią moterį, kuri, neva, 
suimta, o pas ją rasta Nijolės ran
ka perrašytas "Kronikos” Nr. 73 
egzempliorius; graudeno, jog tos 
moters likimas jos rankose —jei 
pasirašys po prokuroro Bakučio- 
nio duodamu tekstu, minėta mo
teris ir ji bus išleistos į laisvę.

Tekste buvo parašyta, kad N. 
Sadūnaitę areštuota, įtariant pa
darius nusikaltimą pagal B K 199- 
1 str., kadangi nusikaltimas su
laikytas, ji išleidžiama į laisvę.

Apsvaiginta N. Sadūnaitę ke-

Reikalauja grąžinti 
paimtus daiktus

Kiek vėliau N. Sadūnaitę pa
reiškimu kreipėsi į prokurorą 
Novikovą, reikalaudama grąžinti 
kratos metu paimtus daiktus 
(maldyną-psalmyną, užrašų kny-
gutę su religinėmis mintimis ir 
adresais keletą nuotraukų laiškų 
ir 1.1.) arba bent duoti kokį nors 
pakvitavimą, kad jai priklausan
tys daiktai tikrai yra saugume.

Gegužės 18 d. N. Sadūnaitę 
buvo iškviesta į saugumą, kur 
tardytojas Stepučinskas grąžino 
jai priklausančius daiktus, pasili
ko tik kunigų A. Svarinsko bei 
S. Tamkevičiaus nuotraukas, esą 
jas paėmęs prokuroras Bakučio
nis, mat, ant nuotraukų yra 
užrašęs “Už Dievą ir Tėvynę”.

KALINIŲ LAIŠKAI

Rašo kun. Sigitas 
Tamkevičius:

“Rašau pirmąjį laišką iš Mor- 
dęjijos. Kaip matai —pra
našystės neišsipildė... J Baraše-

(nukelta į 2 psl.)

jas Darius Sužiedėlis iš Wa- 
shingtono ir Lituanistikos kate
dros vedėjas prof. Bronius Vaš
kelis iš Chicagos.

Visi minėtieji kvietimus į su
važiavimą priėmė. į Lietuvą 
kaip svečiai-stebėtojai išvyko 
Vytautas Bieliauskas ir Algis Kli
maitis. Valdas Adamkus dėl tar-
nybinių įsipareigojimų vyksta į 
Lietuvą tik po suvažiavimo. Vi-

sekiojimą komunistinėse šalyse.
Sąjūdžio pres. centro atstovas 

Adolfas Ūža pranešė Lietuvių 
Informacijos Centrui, kad su
važiavimui užsiregistravo per 
100 Vakarų korespondentų ir 50 
iš socialistinių šalių. Dalyvauja
nčių korespondentų tarpe yra 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
vedėjas Romas Sakadolskis iš 
VVashingtono. (LIC)

KARDINOLAS K0NCELEBRAV0 MIŠIAS 
SU SLAPTAI /ŠVENTINTUOJU KUNIGU 
LAISVĖS KOVOTOJU ROBERTU GRIGU

Lietuvių Informacijos Centras 
sužinojo, kad rugpjūčio 27 kardi
nolas Vincentas Sladkevičius au
kojo mišias Kiauklių parapijoje, 
Širvintų rajone, kur buvo sutei
kiamas sutvirtinimo sakramen
tas.

Prieš mišias kardinolas tikin
tiesiems pranešė, kad Robertas 
Grigas, kuris Kanklių parapijai 
yra gerai pažįstamas, nes ilgą lai-

Lietuvos trispalvė vėliava spalio 7, penktadienį, 10 v.r. iškeliama Gedimino pilies 
bokšte Vilniuje. Nuotr. Lietuvių Informacijos Centro
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PABALTIEČIAI PRIEŠ LŪBECK’O 
IR KLAIPĖDOS “PARTNERYSTĘ”

Pabaltiečių Tarybos biuro 
Strasbourge žiniomis sovietinė 
pasiuntinybė Bonnoje išreiškė 
pageidavimą, kad būtų užmegsti 
ypatingi ryšiai tarp Lūbeck’o ir 
Klaipėdos. Biuro direktorius A. 
Klimaitis rugpjūčio 8 pasiuntė 
atvirą laišką Lūbecko burmi
strui, kuriame jis primena, kad 
V. Vokietija, kaip ir daugelis kitų 
valstybių, nepripažįsta Hitlerio- 
Stalino vaisiaus — Lietuvos 
aneksijos teisėtumo. Sovietų Są
junga dabar mėgina įteisinti Lie
tuvos- užpuolimą, siūlydama, 
kad “sovietinės” Lietuvos ir V. 
Vokietijos miestai būtų susieti 
kaip “partneriai”.

Anot Klimaičio pabaltiečiai 
apeliuoja į vokiečių atsakomybės 
jausmą, nes vokiečiai yra didele

dalimi atsakingi už dabartinę 
Lietuvos padėtį. Lūbeck’o ir 
Klaipėdos “partnerystė” yra la
bai graži idėja ir komplimentas 
lietuviams, bet istorinės ir poli
tinės sąlygos tokiam žingsniui 
dar netinkamos. Šiomis dieno
mis šimtai tūkstančių lietuvių 
demonstruoja už slaptų Hitlerio- 
Stalino pakto protokolų paskel
bimą, o Europos Parlamentas 
priėmė rezoliuciją, remiančią 
lietuvių suverenumo reikalavi
mus. /

Laisvo apsisprendimo reikala
vimas, rašo Klimaitis, “nėra na
cionalizmas ar ekstremizmas, 
bet tarptautinė, specifiniai euro
pietiška ir esminė žmonių teisė”. 
Todėl pabaltiečiai prašo, kad 
Lūbeckas atidėtų savo ryšio su

Klaipėda idėją, kol tautos ir žmo
gaus teisės Lietuvoje sutaps su 
tarptautinės teisės ir Helsinkio 
Baigiamojo akto principais.

Šiuo metu Vakarų Vokietijoje 
jau užmegsti ryšiai tarp “miestų- 
partnerių” Bremeno ir Rygos. 
Kielio ir Talino. Hageno ir Vil
niaus. Planuojami ryšiai tarp 
Lūneno ir Lietuvos miesto bei 
Lippe apskrities ir “Lietuvos so
vietinės respublikos.

(Elta)

Brazilijos prezidentas Jose 
Sarvey ėmėsi priemonių Ama
zonės baseino džiunglių naikini
mui sumažinti.

Sov. S-ga paskelbė, kad Čer
nobylio katastrofa valstybei kai
navusi 12.8 bil. dol.

JAV ir Sov. S-ga susitarė ben
dradarbiauti tyrinėjant Aidsligą, 
narkotikų naudojimą ir kaikurio- 
se kitose medicinos srityse.

ką čia ėjo zakristijono pareigas, 
neakivaizdiniu būdu yra pasi
rengęs kunigystei ir buvo įšven
tintas kunigu praėjusių metų 
gruodžio 8. Kardinolas čia pat 
pakvietė kunigą Robertą apsi
vilkti kunigiška sutana bei litur
giniais drabužiais ir drauge su 
juo aukoti mišias. Taip pat pra
nešė, kad kun. Robertas paskir
tas Kiauklių parapijos vikaru.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika liudija, kad Robertas 
Grigas gerai pažįsta sovietines 
represijas, ypač fizinį smurtą.

Nors jis buvo apdovanotas 
mokslo pirmūno ženkleliu WPI 
užsienio kalbų fakultete, vo
kiečių kalbos specialybėje, prieš 
jį buvo daroma atvira diskrimi
nacija už jo religinę pa
saulėžiūrą. Pvz., jam nebuvo lei
sta 1980 m. rudenį su III kurso 
vokiečių kalbos studentais pagal 
nusistovėjusią tradiciją vykti 
kartu į VDR. Už jo draugystę su 
“nacionalistais” ir už dalyvavimą 
“atviruose” politiniuose tei- 
muose, KGB jį grasino “ateities 
perspektyvų praradimu”, o pro
kuratūra — uždarymu psicia- 
trinėje ligoninėje. Sekė kratos ir 
tardymai bei pašalinimas iš Pe
dagoginio Instituto.

1982 m. gegužės mėn. Grigas 
buvo paimtas į sovietinę armiją, 
kuriai jis atsisakė duoti karinę 
priesaiką, motyvuodamas, kad 
tai prieštarauja jo krikščioniškai 
sąžinei ir tautinei ištikimybei. 
Už tai jis buvo pasodintas į darbo 
katorgą, kur vienu metu gauda
vo vidutiniškai iki 40 smūgių. 
Nors buvo nustatyta, kad šitokiu 
būdu jam įlaužė šonkaulius, jo 
vežti į ligoninę nesiskubino. Ka
riškiai visaip jį terorizavo: 
plūsdavo Grigą necenzūriškais 
-žodžiais, grasino sušaudyti jo 
tėvus, jį kalino su fizine prievar
ta grasinačiais kaliniais, visaip 
luošino jo sveikatą, pvz. dizente
rija sergantį Grigą laikė karcer- 
tyje, kur vieninteliai “baldai” — 
ant betoninių grindų patiesti 
laikraščiai.

1984 m. baigėsi jo privalomos 
tarnybos laikas. Vienas iš aukštų
jų karininkų, anksčiau besityčio
jusių iš jo, atsisveikindamas pa
reiškė: “Linkiu gyvenime būti 
visada tokiu atkakliu, kaip ir dera 
žmogui ir vyrui. Norėčiau, kad 
ir mano sūnus būtų panašus į 
Tave."

(nukelta į 2 psl.)



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
Vasarotojų Palangoje jau dau

gelį metų laukdavo tradiciniai 
estradinės muzikos festivaliai 
‘Baltijos jaunystė ”, nakties sere
nadų konceertai Birutės kalno 
papėdėje rengiami poetų ir akto
rių vakarai. Naujovę šių vasarų 
tapo vasarotojų liaudies dainos 
ant Birutes kalno. Daugeliui 
inksčiau negirdėtas dainas, su
rinktas tautosakos ekspedicijose, 
traukdavo įvairaus amžiaus iš 
įvairių Lietuvos vietovių 
suvažiavę vasarotojai. Jie susi
rinkdavo vakarinėje Birutės kal
no dalyje, kur yra apžvalgos aikš
telė, aptverta mūro siena su gre
ta sustatytais iš rųstų nutašytais 
masyviais suolais. Dainininkai 
nesutilpdavo aikštelėje, rikiuo- 
davosi ir ant laiptų po šviesomis 
sužėrėjusiais žibintais. Entuzia
stiškų liaudės dainų vakarų 
užbaigdavo Maironio ir J. Nauja-

Sov S-ga pažadėjo Afganista
no atstatymui per J.T. paskirti 
400 mil. rb.

Arabų valstybės įteikė J. T. 
18 mil. dol. Izraelio okupuotų 
žemių palestiniečiam šelpti.

Kinijos komunistų partijos 
centro komitetas, siekdamas iš
laikyti krašto ūkio kontrolę savo 
rankose, nutarė kontroliuoti 
maisto kainas, suvaržyti pri
vačios prekybos augimų ir 
sumažinti vietinių savivaldybių 
išlaidas.

6 Amerikos žydų kongreso, 
Amerikos žydų komiteto ir anti- 
defamation lygos įtakingi nariai 
pareiškė,, kad įtakingiausias žydų 
reikalų, . gynėjas, , Amerikos- 
Izraelio viešųjų reikalų komite
tas, arba Aipac, neatstovauja or- 
ganizuotos žydų bendruomenės, 
kai kuriuose Artimųjų Rytų klau
simuose, ir dėlto sudarė Wa- 
shingtone Jungtinį Izraelio poli-
tinį komitetų, kuris nepritaria 
Aipac opozicijai parduoti ginklų 
Kuvaitui ar uždaryti PLO įstaigų 
prie J.T. ir neleisti PLO pirmi
ninkui Yasir Arafat atvykti į JAV 
ar dalyvauti J.T. posėdžiuose.

JAV nutarė ūkinės krizės var
ginami Meksikai suteikti trum
palaikę 3.5 bil. dol. paskolų.

Jugoslavija yra varginama de
monstracijų ir streikų dėl žemų 
atlyginimų ir etninių grupių vai
dų. Dėlto komunistų partijos 
centro komitetas susirinko 
posėdžio, kurio metu buvo pa
teiktas ūkinės reformos planas, 
siūlus uždaryti nuostolingas įmo
nes, padrųsinti užsienio dalyva
vimų krašto ūky ir įmonių gamy- 
lx)s kontrolę pavesti įmonių va
dovam, o ne darbininkam. 

Popiežius audiencijos metu spalio 6 sveikina arkivyskupo šeimų — Oną Bačkienę, dr. 
Stasį Bačkį ir brolį Ričardų.

lio tautine giesme tapusi daina 
“Lietuva brangi”. Jų giedantys 
atsistodavo ir veidu atsigręždavo 
į Baltijos jūrų.

Memorialinį rašytojo Juozo 
Paukštelio (1899 - 1981) muziejų 
Kėdainiuose steigia jį savo sky
riumi laikysiantis Lietuvos lite
ratūros muziejus Kaune. Memo
rialiniam muziejui yra parinkta 
sodyba, kurioje ilgai gyveno ir 
kūrė J. Paukštelis. Ji atnaujina
ma pagal architektų Kęstučio 
Miežinio ir Jono Stravinsko pro
jektų. Būsimam muziejui jau įsi
gyta prieš karų išleistų J. Paukš-

DAR KARTĄ JONAS PAULIUS II 
TARĖ ŽODĮ LIETUVIŲ KALBA

Šventasis Tėvas spalio 6 
priėmė audiencijoje Audrį 
Bačkį, tituliarinį Mėtos arkivy
skupų, Pro-Nuncijų Olandijai, jo 
įšventinimo vyskupu proga, kar
tu su tėvais, lietuviais vyskupais, 
arkivyskupo giminaičiais ir drau
gais. Popiežius Jonas Paulius II 
ta proga pasakė kalbų itališkai.

Savo kalboje Šventasis tėvas 
pirmiausia apibūdino arkivysku
po Bačkio asmenį, jo įšventinimų 
ir jo tarnybų Bažnyčiai. Po to jis 
paminėjo gerbiamų vysk. Stepo
navičių, daug metų kentėjusį, 
vysk. Preikšų, atstovaujantį Lie
tuvos vyskupų konferencijai ir jo 
asmeny Lietuvų, visuomet esa
nčių jo mintyse.

Toliau jis išvardino vysk. Bal
takį, kuris rūpinasi dvasiniais lie
tuvių išeivių reikalais ir jo pirm- 
takūnų vysk. Deksnį. Paminėjo 
taip pat ir Lietuvių katalikų mok
slo akademijos narius, dalyvau
jančius jos suvažiavime Romoje 
ir čia esančius, įvertindamas lie
tuvių ištikimybę Kristui irj 
Bažnyčiai.

Po to Popiežius širdingai pa
sveikino vysk. Bačkio draugus, 
atvykusius iš įvairių kraštų daly-

Iranas sutiko išvalyti Shatt al- 
Arab vandens kelių nuo ten pa
skandintų laivų ir minų, bet 
nežada atsisakyti teisių į šį kelių.

Izraelio Aukšč. teismas 
uždraudė rabino Meir Kahane 
vadovaujamai Kach partijai daly
vauti parlamento rinkimuose.

Maskvoj vyksta trijų azer- 
baidžanų teismo byla už 
žmogžudystes ir padegimus 
Sumgait mieste per ten vasario 
28 įvykusias riaušes.

Čekoslovakijos min. pirmi
ninku buvo paskirtas ekonomi
stas Ladislav Adameo.

Lenkijos universitetų dešim
tys tūkstančių studentų demon
stravo, kad būtų įteisinta nelega
li Nepriklausoma studentų sų- 
junga.

telio knygų, rankračių, laiškų, 
dokumentų ir nuotraukų. J. Pau
kštelio muziejaus atidarymas

SU KUNIGU ROBERTU GRIGU
(atkelta iš 1 psl.)

Prieš metus Grigas buvo pra
vardžiuojamas sovietinėje spau
doje už aktyvų dalyvavimų 1987 
ra. suruoštame rugpjūčio 23 d. 
paminėjime Vilniuje. Tada sau
gumas mėgino labai grubiai susi
doroti su Grigu ir kitais demon
stracijos dalyviais. Jis bei Kiauk
lių parapijos klebonas kun. Ro
kas Puzonas (nuo praeitų metų 
perkeltas į Kirdeikius) ir Nijolė 
Sadūnaitė buvo atskirai milici- 

vauti jo įšventinime vyskupu ir 
išvykimų naujoms pareigoms 
Apaštališkuoju Nuncijum į Olan
diją

Savo kalbos itališkai gale 
Šventasis Tėvas iškėlė vysk. Bač
kio vyskupiškųjį motto “Sub 
Tuum praesidium”, kaip jo atsi
davimų Marijos globai ir prašant 
jos pagelbos savo misijai.

Šventasis Tėvas savo kalbų 
baigė lietuviškai taip:

Gailestingumo Motina, šiuo 
meilingu vardu garbinama Auš
ros Vartuose Vilniuje! Pažvelk į 
šį savo sūnų, Tau patikintį nau
jas savo pareigas, į kurias jį šau
kia Bažnyčia: apšviesk jį, palai
kyk jį, išmelsk jam gausių Dievo 
Malonių.

Gailestingoji Motina! Lai
mink ir stiprink vysk. Bačkio 

Iš Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos
su skalbimo mašina, lygintu

vu, ir kt., plius dvidešimt penki 
metai Kristaus Vynuogyne.

^atkelta iš 1 psl.)

vųatvykau balandžio 10 d., todėl 
Velykas švenčiau ne ant ratų. Iš 
Vilniaus į lagerį, kaip ir ankste
sniais atvejais, važiavau trauki
niu.

Trečių kartų turėjau progos ne 
tik pavargti, bet ir daug kų pama
tyti, pamųstyti. Ačiū Dievui už 
viską, o ypatingai už išorinę ne
laisvę, kuri moko mane dar la
biau branginti vidinę laisvę.

Mokosi naujų amatų
Atvykęs pradėjau mokytis 

siuvėjo amato, bet greitai persik
valifikavau į skalbėjo. Jau daug 
profesijų išbandžiau savo gyve
nime. Kariuomenėje dirbau sta
tybininku, dailide, skardininku, 
kino mechaniku, bibliotekinin
ku, 1969 m. — melioratorinin- 
ku, darbininku prie štampavimo 
staklių. Paskutiniu metu 
bandžiau savo gabumus kaip elg
tis su šluota, samčiu, na, o dabar 

pramatomas sekantį pavasarį, 
kai bus minimos devyniasdešim
tosios jo gimimo metinės.

VALDAS C DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
ilk išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko oflaas Lito patalpose- 
86 - 01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

ninku ir saugumo agentų pa
grobti, jėga įsodinti į mašinas ir 
vežami aplink Lietuvų bei į Bal- 
tarusijų. Grigų primušė bei gra
sino sušaudyt už dalyvavimų šia
me pirmame Juodojo kaspino 
dienos minėjime Lietuvoje.

S. m. rugpjūčio 23 d. Robertas 
Grigas prašė balso per Persitvar
kymo Sąjūdžio mitingų Vingio 
parke, bet organizatoriai jam ne
leido kalbėti. Grigas buvo vienas 
iš 25 lietuvių, kurie pirmieji 
viešai kreipėsi į Lietuvos žmo
nes šiais metais paminėti Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto 49 metų 
sukaktį. Jis yra aktyvus teisių 
gynėjas, pasirašęs po eile pareiš
kimų. Kun. Grigas taip pat buvo 
įsijungęs į Gedimino aikštėje ve
damų bado streikų už politinių 
kalinių išlaisvinimų.

(LIC)

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario TelxeJra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), teief. 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 WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

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

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

tėvų ir motinų, jo giminaičius ir 
draugus.

Gailestingumo Motina! Su 
meile pažvelk į tų tautų, kurios 
sūnumi yra vysk. Bačkis, palai
mink prieš šešis šimtmečius Lie
tuvoje šaknis įleidusių Bažnyčia, 
palaimink jos Ganytojus ir 
padėk, kad ji ir toliau, kaip 
praeityje, visada būtų tauri ir 
ištikima!

Telydi jus mano apašastališ- 
kasis palaiminimas.

(Paimta iš L’Osservatore Ro
mano 1988.X.7 d. nr., p. 4, kur 
ištisai kalba buvo atsplausdinta.)

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 Fl., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modities, auksų, sidabrų, gyvybės apdraudimų, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Sulnteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - *734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO 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., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

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

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

Esu įsitikinęs, kad visur ir vi
sada galima gyventi pilnakraujį 
gyvenimų ir būti naudingu ki
tiems.

Jei Viešpats atsiuntė mane į 
lagerį, tai suprantama, kad mano 
gyvenimas čia Bažnyčiai yra rei
kalingesnis nei laisvėje. Turiu 
progos kai kų paaukoti Dievui, 
turiu galimybę savo idealus pa
statyti aukščiau už visas kitas 
vertybes.

Išorinė laisvė nėra 
didžiausia vertybė

Nesigailiu, kad grįžau atgal, 
kitaip pasielgti ir negalėjau. Išo
rinė laisvė, kurių žmonės taip la
bai brangina, nėra pati didžiau
sia vertybė. Vidinės laisvės kaina 
yra didesnė ir šitos laisvės niekas 
negali atimti, jų galima tik 
pačiam prarasti, gyvenant ne pa
gal sųžinę.

Balandžio 18 d. minėjau savo

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

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

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

Vardas, pavardė ..—*...............................................................

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

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

kunigystės sidabrinį jubiliejų. 
Dėkojau Dievui, kuris mane taip 
labai apdovanojo.

Kunigystė mane suartino su 
Viešpačiu, suteikė galimybę pa
sitarnauti žmonėms, kunigystė 
man davė daug gerų taurių žmo
nių, kurių prisiminimas mane 
gaivina ir čia, toli nuo Tėvynės.

Kad laikas būtų pažymėtas 
šventumo Ir aukos ženklu
Visa, kų aš per 25 kunigystės 

metus nuveikiau ir daviau ki
tiems, labai maža, palyginus su 
tuo, kiek gavau iš kitų. Nežinau, 
kaip ilgai ir kokiose sąlygose 
Dievas leis man darbuotis, bet 
norėčiau kad tas laikas būtų 
pažymėtas šventumo ir aukos 
ženklu.

Man atrodo, kad dabartiniame 
pasaulyje žodis yra labai nuver
tintas, ir žmonių širdis gali pa
siekti aukos kalba. Prašau jus ir 
visus su kuriais mane suvedė ku
nigystė, melsti, kad Viešpats lai
mintų tolimesnį mano kelių.

asolipo 
MEMORIALS
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

KVECAS
' TONAS 
1933 +l97 b

Artėja Sekminės. Visiems linkiu 
gausių šv. Dvasios dovanų”

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.:718 769 - 3300
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Vilniaus katedrą grąžinant
Jau spalio 21 ėmė sklisti 

žinios, kad grąžinama kulto rei
kalams Vilnaius katedra ir Šv. 
Kazimiero bažnyučia, kur yra 
įrengtas ateizmo muziejus. 
Vėliau ėmi žinios prieštarauti, 
kad dar katedra negrąžinta. Kaip 
ten bebūtų, katedra bus su
grąžinta. O gal jau ir yra.

Katedra sukėlė daugiausia kal
bų visame pasaulyje. Rašė ame
rikiečiai žurnalistai, Europos 
tautų žurnalistai. Visi pabrėžė, 
kokia reikšminga yra katedra lie
tuvių tautai ir kaip ciniškai elgia
si okupantas, ją uždaręs, pa
vertęs koncertų sale ir paveikslų 
galerija.

Skaudi gyvenimo ironija 
buvo, kad okupantas užgrobė ka
tedrą, visai nesiskaitydamas su 
tautos aspiracijomis. Jam reikėjo 
įrodyti, kad komunistai yra be
dieviai, agresyvūs tikėijimo 
priešai. Tai ir padarė. Bažnyčių 
užgrobinėjimo sriaute ir katedrą 
paglemžė ir ją visokiais būdais 
išniekino. Čia buvo gražioji šv. 
Kazimiero karsto koplyčia su 
šventojo relikvijomis. Šventojo 
karstas buvo parneštas į Antakal
nio Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. 
Tai buvo 1951 metais, daugiau 
kaip trisdešimt metų katedra 
buvo atimta iš tikinčiųjų.

Vilniaus mieste vis dėl to ši 
vieta yra labiausiai brangi kiek
vienam lietuviui. Čia yra lietu
vių tautos istorijos, jos civilizaci
jos centras. Šioje vietoje susitiko 
dvi didelės epochos, — pagoniš
koji ir kriščioniškoji Lietuva. Čia 
buvo stabmeldžių šventykla. Čia 
lietuvišku žodžiu, lietuviška gie
sme buvo garbinamos gamtos 
jėgos. Iš čia sklido lietuviška pa
goniška moralė. Kiek mes atse
kame iš istorijos, senovės raštų, 
tie stabmeldžiai lietuviai buvo 
aukštos moralės ir aukštos doros 
žmonės.

Čia degė amžinoji ugnelė —

šventa ugnelė senovės lietu
viams, šventa ir krikščionims.

Archeologija įrodė, kad čia 
Mindaugas pastatė pirmąją 
bažnyčią, toje vietoje, kur buvo 
pagoniška šventovė. Tai buvo 
1251 metais pirmojo krikšto lai
kais. Paskui vėl grįžo pagonių 
tikėjimas į šią vietą. Vėl čia buvo 
pagoniškos giesmės gamtos jė
goms.

Kai Jogaila ir Vytautas 1387 
krikštijo Lietuvą, užgesino šven
tąją ugnį, išgriovė aukų altorius 
ir vėl pastatė krikščionišką 
bažnyčią. Jos jau nebesunaikino 
laikas. Tik ji buvo apnaikinta gai
srų ir ilgo amžiaus, bent kelis 
kartus perstatyta.

Dabartinė katedra yra sukurta 
žymaus lietuvio architekto, bu
vusi baudžiauninko iš Panevėžio 
— Lauryno Stokos-Gucevi- 
čiaus. Ji pradėta statyti dar seno
sios Lietuvos laikais, panaudo
jant senuosius pastatus. Baigta 
19 amžiaus pradžioje. Joje yra 
senų sienų, mūrų, kurie siekia 
tikrai vytautinius laikus, kurie 
paliečia ir senosios pagonišos 
šventyklos buvusius mūrus. Čia 
ir susitinka senieji amžiai, visa 
mūsų tautos istorija.

Kai krikštijo Jogaila ir Vytau- 
, Jas,,visa, kas pagoniška buvo su-* 

'griaunama, nes turėjo krikščio
nybė įsitvirtinti. Todėl ir buvo 
sugriauti aukų altoriai be jokio 
pasigailėjimo praeičiai. Tik vė
liau ėjo kalbos, kad kažkur kate
dros požemiuose esąs pagoniš
kas aukų altorius. Ten dar esą ir 
liekanos grūdų, kuriuos senovės 
lietuviai aukoję.

Gal tai buvo tik legendiniai 
pasakojimai. Tačiau šiemet kaž
kur Vilniaus artumoje rastas se
novės kulto akmuo su Gedimino 
iškaltais stulpais. Akmuo siekia 
XIII amžių. Taip ir ateina min
ais, kad, pagerbiant senovę, rei
kia tą akmenį atgabenti į kate-

Plačiai po pasaulį išsklaidytus 
lietuvius jungia kalba, kultūra, 
tradicija ir organizacinė veikla. 
Norint išsaugoti tautinę sąmonę, 
reikia puoselėti ir remti visa tai, 
kas mus vienija ir riša. Ypatingai 
svarbu ugdyti jaunimo tarpe 
norą bendrauti ir palaikyti tarpu
savio ryšį. Tam tikslui yra jauni
mo organizacijos, stovyklos, tau
tinių šokių šventės ir kongresai. 
Salia to viso yra ir jaunimo labai 
mėgiamos lietuvių sporto žai
dynės. Dažniausia jos būna vie
tinio pobūdžio, bet kartą į.metus 
įvyksta viso šiaurės Amerikos 
kontinento sporto šventės, o nuo 
1978 metų yra vykdomos ir 
didžiosios Pasaulio Lituvių 
Sporto žaidynės.

Pirmą kart jos įvyko Toronte, 
antrą kart 1983 metais Chicago- 
je, o šiais metais žaidynės ruošia
mos Adelaidės mieste, Australi
joj. Kodėl taip toli? Čia reikia 
priminti, kad tenykštė lietuvių 
sporto veikla yra labai gyva ir gal 
būt panašų klausimą kėlė Au- 
straliečiai, kai jie buvo pakviesti

drą, kad ant jo jau būtų aukojo- 
ma Nekruvinoji auka.To ne
galėjo padaryti anie krikštytojai 
prieš 600 metų. Tai galime pada
ryti šio amžiaus kartą, brangin
dama lietuviška senovę, pagerb
dama ją.

Kaip žydams kadaise 
lės šventykla buvo tautos bran
giausia vieta, tokia dabar yra Vil
niaus katedra, kur giliausiame 
rūsyje yra lietuviški senieji 
amžiai, kur dabarties kolonose ir 
kupolose gyvena lietuviškojo 
tautos dvasia.

Vicepresidentas George Bush su žmona Barbara rugsėjo 13 Hyatt Regency viešbutyje 
Chicago, UI., susitiko su lietuviais, paskirtais vadovauti jo rienkiminei akcijai į prezi
dentus lietuvių tarpe. Iš kairės inž. Anatolius Milunas — Illinois valstijos tautinių 
grupių respublikonų tarybos pirmininkas, iš dešinės — pulk. Kazimieras Oksas, Ame
rikos lietuvių respublikonų tautinės federacijos pirmininkas.

PAKELIUI j AUSTRALIJĄ

į žaidynes Kanadoje ar Ameriko
je. bet jie atkeliavo su tvarkin
gom, gerai paruoštom koman
dom ir sėkmingai dalyvavo abie-
jose Pasaulio Lietuvių Žai
dynėse, nepabūgę ilgos kelionės 
vargų, didelių atstumų ir išlaidų. 
Atėjo laikas ir Amerikos konti
nento lietuviams sportininkams 
tinkamai pasirodyti Adelaidės 
žaidynėse, kurias gruodžio 25 - 
31 rengia Australiečiai. Šį kartą 
mes būsime jų svečiai, oiš mūsų 
jie daug tikisi ir laukia.

Su dideliu entuziazmu į ke
lionę ruošiasi 9 lietuvių sporto 
klubai: Bostono Grandis, Chica- 
gos Lituanica ir Neris, Clevelan- 
do Žaibas, Detroito Kovas, Los 
Angeles Banga, New Yorko 
LAK, Toronto Vytis ir Washing- 
tono Vėjas. Iš viso apie 200 spor
tininkų. Kiekvienas klubas sten
giasi savomis išgalėmis telkti 
lėšas didžiosios kelionės išlai
dom padengti. Čia ypač 
pasižymi New Yorko LA Klubas, 
rengdamas koncertus, loterijas, 
išpardavimo turgus ir 1.1. Kiti 
klubai irgi neatsilieka, bet to 
neužtenka. Didžiausią naštą 
turės pakelti patys sportininkai 
ir būtų labai gaila, jeigu kai kurie 
dėl lėšų trūkumo negalėtų Au

Jeruza- stralijon nuvykti.
Kadangi iš Lietuviškų fondų

sportinis judėjimas daug pagal
bos negauna, tenka ir vėl kreip
tis į geraširdišką lietuvių visuo
menę. Tam tikslui yra sudarytas 
išvykos lėšų telkimo komitetas, 
kurio pirmininku yra žymus vi

suomenininkas ir jaunimo drau
gas dr. Petras Kisielius. Išsiun
tinėta apie 6000 laiškų, su prašy
mais paremti lietuvių sportinin
kų kelionę.

Ne visus tie laiškai pasieks, 
todėl kreipiamasi per spaudą su 
tuo pačiu prašymu — mieli tau
tiečiai, padėkite savo jaunimui 
per sportinę veiklą išlikti lietu
viais. Sporto žaidynės Australi
joje vertos tokio pat dėmesio, 
kaip šokių šventė ara jaunimo 
kongresas ir todėl žaidynes mo
rališkai remia ir globoja garbės 
komitetas, sudarytas iš žymiau
sių asmenybių. Štai jų pavardės: 
vysk. Paulius Baltakis, Stasys 
Baras — Liet. Fondo Tarybos 
pirm., dr. Vytautas Bieliauskas
— naujasis PLB valdybos pirm., 
dr. Kazys Bobelis—VLIKO 
pirm., Gražvydas Lazauskas — 
ALTo pirm., Stasys Lozoraitis
— Lietuvos atstovas JAV ir Vati
kane, Marija Rudienė — BAL- 
FAS pirm. Vytautas Volertas — 
buv. JAV Krašto valdybos pirm. 
Esame tikri, kad jie visi jungiasi 
į prašymą aukoti ir remti lietuvių 
sportininkų suvažiavimą Austra
lijoje.

Surinktos aukos bus naudoja
mos palengvinti išvykos organi-

LIETUVIAI RINKIMINĖJ VEIKLOJ

JAV viceprezidentas George 
Bush anksčiau spaudos klube 
VVašhington, D. C., paskelbė 
rinkiminės akcijos tautinių gru
pių vadovybę. 

zacines išlaidas, padėti klubams 
kelionės, nakvynių, aprangos ir 
sportinių reikmenų apsirūpini
me bei kitom nenumatytom iš
laidom. Kiek kas pajėgia, aukas 
prašoma siųsti šių adresu: III 
PLSŽ Org. Committee, c/o Ro
mas Puodžiūnas, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, IL 60636. 
Čekius rašyti “Lithuanian World 
Community” vardu, tada kiek
viena auka galės būti nurašoma 
nuo valstybinių mokesčių.

Trečiosios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės bus didelis ir 
reikšmingas įvykis išeivijos lie
tuvių gyvenime, nes jis padės 
sujungti lietuvių jaunimą, išsisk
laidžiusi po visus kontinentus. 
Australijos žaidynėse bus pa
minėta lietuvių tautinės olimpi- 
jados 50 metų sukaktis, o kartu 
dalyvaus ir už laisvę kovojančios 
Lietuvos “Žalgirio” klubo jau
nieji krepšininkai. Tai irgi istori
nis įvykis.

Būtų gražu, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė nepagailėtų 
aukų ir nusiųstų reprezentacijos 
vertas sporto komandas į tolimą
ją Australiją, kur lietuviai laukia 
mūsų dėmesio, pritarimo ir da
lyvavimo.

Alg. Š.

Garbės pirmininkų tarpe yra 
buvęs kongresmanas ir šiuo 
metu valstybės pasekre torius 
Edward Dervvinski, senatorius 
Alfonse D Amato, tautinių gru
pių respublikonų tarybos pirmi
ninkė Anna Chennault ir eilė iš
kilių tautinių grupių asmenų.

Lietuvių tarpe rinkiminei ak
cijai vadovauti paskirti du pirmi
ninkai: inž. Anatolijus Mihinas, 
Dovvners Grove, 111., vadovavęs 
dviems paskutinėms prezidento’ 
Reagan rinkiminėms akcijoms ir 
šiuo metu vadovaująs tautinių 
grupių respublikonų tarybai Illi
nois valstijoje, ir pulkininkas Ka
zimieras G. Oksas, lietuvių re
spublikonų tautinės federacijs 
pirmininkas ir Cook apskrities 
prisiekusiųjų teismo komisionie- 
rius.

Abu šie lietuviai yra ilga
mečiai respublikonų veikėjai, 
dirbą ne tik lietuvių tarpe, bet 
taip pat tautinių grupių respubli
konų taryboje ir reguliarios par
tijos veikloje.

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
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Ričardas 
buvo Liūtaširdis ir mėgo sąmojų: 
Izaoką liepė atvesti surakintą si
dabro grandine.

Visa Kipro sala buvo Ričardui 
Liūtaširdžiui pavaldi. Jam 
rūpėjo galimai daugiau iš to pa
sipelnyti. Izaokas buvo pa- 
glemžęs valdžią — atsimetėlis 
nuo Bizantijos. Ričardas grąžino 
teisėtvarką, kuria vadovavosi Ki
pras prieš Izaoko atsimetimą.

Salos gyventojai graikai paju
to, kad Izaoko pralaimėjimas 
jiems neatnešė pergalės. Ir da
bar jie neturėjo žodžio salos val
dyme. įdomu, kad Ričardas 
Liūtaširdis uždraudė graikams 
auginti barzdas. Kipriečiai 
turėjo nusiskusti barzdas!

Ričardo valdžia Kipre 
trumpa

Ričardas Liūtaširdis užkariavo 
Kiprą nenoromis. Už tat tuojau 
pat pradėjo ieškoti būdo, kaip 
nuo Kipro atsikratyti. O vis dėl 

to reikėjo skaitytis su nauju 
Kryžiaus karų poreikiu. Palesti
noje kryžiuočiai buvo nustumti 
į pajūrį.

Šiuo metu Jeruzalės karalystė 
ir kitos kryžiuočių valstybės 
turėjo stiprius laivyno telkinius 
rytinėje Viduržemio jūros dalyje 
dėka itališkųjų, Jūrų užvaldžiu- 
siųjų, respublikų. Visi laikė sa
vaime suprantamu dalyku, kad 
Kipras turi būti pavaldus 
Kryžiaus karo poreikiams kaip 
kadaise jis buvo pavaldus Arti
mųjų Rytų imperijoms.

Ričardas greitai patyrė tai, ką 
jis nujautė iš pat pradžios, — kad 
Kipras jam neš vietoje naudos 
daug bėdų. Tiesa, graikai 
pradžioje džiaugėsi išlaisvinimu 
iš Izaoko Dūko — apsimetėlio 
letenos. Tačiau graikai negaišo 
murmėti ir sukilti prieš svetim
tautį užkariautoją.

Ričardo paliktas valdytojas an
glas sukilimą numalšino, — pa
korė graiką vienuolį, kuris buvo 

pasiskelbęs Kipro imperatoriu
mi. Be abejo, šis įvykis dar la
biau skatino Ričardą kaip nors 
parduoti Kiprą. Kryžiuočių 
Templarų ordinas jam pasiūlė 
100,000 dinarų, įmokėdamas 
tuojau pat 40,000 dinarų gry
nais.

Kryžiuočiai, kaip kadaise ara
bai musulmonai, siautėjo salos 
lygumų miesteliuose, priversda
mi gyventojus trauktis į kalnus. 
Templarai sukilimo nesitikėjo, 
— kreipėsi į Ričardą, norėdami 
atsisakyti pirkimo sutarties.

Ričardas buvo ne tik “liūtašir
dis”, bet ir atviras intrigoms. 
O intrigų kipriečiai apie jį daug 
pasakoja. Norėdamas išnarplioti 
Jeruzalės karalystės raizginį, jis 
“suteikė” Gajui Luzinjanui, Sa- 
ladino nugalėtam Jeruzalės kara
liui, už tą pačią 100,000 dinarų 
kainą.

Šiaip taip sukrapščius 40,000 
dinarų sumą Templarams at
mokėti, Kipras vienerių metų 
būvyje perėjo į naujo savininko 
rankas — luzinjaniečių dinasti
jos, kuri valdė Kiprą tris šimt
mečius.

Karalystė vardu Amatus 
(Amathus)

Autobusas lėtai rieda kone 
pačiu pajūriu. Saulė duoda ra
miai jūrai žydrai mėlyną spalvą. 
Gidė neperstojamai kalbėdama, 
sieja pakelės vietoves su istorija 

L>ei turizmo įžymybėmis. “Iš 
Amatus karalystės beliko tik šis 
piliakalnis po dešine”.

Visų galvos nukrypsta į pailgą 
kalvą su plokštuma ant viršaus. 
Sutojame. Piliakalnis atkasinėja
mas. Saulėje plūšta vaikinai ir 
merginos.. Vaikinai trumpakel
niai ir tik kepurėti, o merginos 
dangstosi ir palaidinukėmis. 
Gidė įterpia gerą žodį apie juos: 
“Tai jauni studentai iš daugelio 
kraštų. Jie savanoriškai dalyvau
ja archeologiniame Amatus kara
lystės atkasime. Nauda ir mums 
ir jiems: atkasa mūsų praeitį ir 
mokosi būti archeologais”.

Naudoti savanorišką jėgą Arti
mųjų Rytų archeologiniame ty
rinėjime yra šiuolaikinis poslin

Nikosija. Kipro arkivyskupo rūmai iš viduramžių. Nūdien 
juose yra etnografijos muziejus. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio.

kis. Esu patyręs asmeniškai jo 
naudą. Apčiuopiamu būdu do
mimasi ir susipažįstama su ar
cheologijos metodu ir darbu.

Amatus karalystės senovė sie
kia XI a. prieš Kristų. Vario ir 
geležies rūdų kasyklos masino ir 
asirus, ir filistinus, ir finikiečius, 
— reikėjo uosto rūdai išvežti, 
amatiečių karalystę sudarė ne 
graikai ar kiti ateiviai, bet čiabu
viai. Savo kalba, politine sąran
ga, atvirybe kultūrai amatiečiai 
buvo “tikrieji kipriečiai”.

Archeologiniai radiniai — 
Amatus karalystės įžymybės 
nūdien patraukia dėmesį dauge
lyje pasaulio garso muziejų: Lu
vras Paryžiuje, Metropolitan 
New Yorke, Stambulas.

Amatus karalystė tapo pilia
kalniu dėl pasikartojančių arabų 
užpuolių. XIV a. senasis uostas 
ir miestas buvo palikti šiuolaiki
niams archeologams. Piliakalnio 
akmenis prancūzas M. F. Les- 
seps panaudojo Suezo kanalo 
statybai.

Asilas ir automobilis 
ant vieškelio

Kipre asilą pakeičia automobi
lis. Tačiau asilų ant vieškelio ir 
nūdien galima pamatyti. Ypač 
rytmečiais ir pavakare. Būdinga, 
kad vyras joja ant asilo į dienos 
darbus ar po darbų, o žmona su 
kūdikiu ant rankų ar po ranka 
seka pėsčiomis.

Turistai dažniausiai stebisi ir 
klausia gidę, “Kodėl vyras, o ne 
moteris ant asilo”? Gidė atsaky
mo neturi. Šypsosi ir prideda: 
"Pas mus taip įprasta”! Kartą ir 
plačiau paaiškino: “Jeigu matai 
moterį jojant, o vyrą einant iš 
paskos, žinok, kad su moterimi 
yra kas nors negero..."

Limasolio mečetės 
užrakintos spyna

Po 1974 metų turkų invazijos 
Kipro sala išgyveno “tautų krau
stymasi”. Turkai - kipriečiai kė
lėsi, viską palikę, į turkų sritį, o 
graikai-kipriečiai — į graikų. 
Turėdamas pusvalandį laisvo lai
ko Limasolyje, ieškau mečetės.

į Utis daugiau)
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— Prof. Balys Vitkus po trum
pos ligos mirė St. Francas ligo
ninėje Blue Island, III., spalio 5. 
Velionis buvo gimęs 1898 kovo 
1 Staškūniškio vsd., Daugailių 
vis., Utenos apskrityje. Buvo il
gametis Dotnuvos Žemės Ūkio 
akademijos profesorius ir rekto
rius, laikinosios Lietuvos vyriau
sybės ministeris. Išeivijoje vi
suomenės, ypač agronomų są
jungos, veikėjas.

— Kaziui Bradūnui už 
eilėraščių rinkinį “Krikšto van
duo Joninių naktį”, išleista Atei
ties literatūros fondo Chicagoje 
1987 metais, paskirta Lietuvių 
Rašytojų draugijos 1987 metų 
premiją. Vertinimo komisija: 
Aušra Liulevičienė (pirmi
ninkė), Juozas Toliušis (sekreto
rius), Julija Švabaitė-Gylienė, 
Nijolė Jankutė-Užubalienė ir dr. 
Alfonsas Sešplaukis-Tyruolis 
Chicagoje posėdžiavo 1988 
rugsėjo 19.

— Kun. Alfonsas Grauslys 
rugsėjo 14 mirė Toronte, su
laukęs 86 m. amžiaus. Buvo 
žinomas pamokslininkas Lietu
voje ir išeivijoje. Gyveno Chica
goje, bendradarbiavo spaudoje, 
talkino lietuvių pastoracijoje.

— Kun. Juvenalis Liauba, 
OFM, Hamiltono Aušros Vartų 
Rietuvių parapijs klebonas, 
rugsėjo 11 paminėjo 70 metų 
amžiaus sukaktį. Dėkingi para- 
piečiai gausiai dalyvavo iškilmin
game pagerbime, kuris vyko pa
rapijos Jaunimo Centro patalpo
se. . ■ . .

— Alfonsas Nakas, daugelio 
išeivijos lietuvių laikraščių ben
dradarbis, šiuo metu gyvenąs 
Sunny Hills, Fla., laimėjo kon
kursą už Tautinių šokių šventės 
rengimui pasiūlytą šūkį: “Tauti
nio šokio judesy — TėVyne, 
mums gyva esi”.

— “Kauno aidas” — tokiu 
vardu eina specialus Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio Kauno 
zonos laikraštis. Jis surašomas 
mašinėlę. Jo 5 numeryje, kuris 
pasirodė rugpjūčio 22, įdėtas 
Bernardo Brazdžionio žinomas 
eilėraštis — “Šaukiu aš tautą, 
GPU užguitą... Tai vienas iš aš
triausių eiliraščių, nukreiptų 
prieš komunizmą.

— Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų dr-jos Lietuvos Kan
kinių parapijos skyrius kapinių 
lankymo proga rengia parodą 
spalio 30, sekmadienį, Anapilio 
parodų salėje. Dalyvauja daili
ninkės Joana Marcinienė ir Rita 
Kvedarienė su savo kūriniais, 
Teklė Benotienė — su rankdar
biais.

— Dainavos • ansamblio 
ruošiamam “Lietuviškų Užga
vėnių” pastatymui dekoracijas 
ruošia dail. Ada Sutkuvienė ir 
dail. Jurgis Daugvila. Pastaty
mas bus spalio 30 Chicagoje, 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėje.

— Lietuvių operos tradicinis 
balius-koncertas įvyks lapkričio 
5, šeštadienį, 7 vai. vak. Chica- 
gos Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Programą atliks operos 
choras ir jo solistai.

— Šviesos taupymo sumeti
mais laikrodis vėl sukinėjamas. 
Spalio 29, šeštadienį, prieš ei
nant gulti patartina laikrodį at
sukti vieną valandą atgal.

— Kun. Juozas Bacevičius, 
ėjęs Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
Clevelande administratoriaus 
pareigas septynerius metus su 
viršum, rugpjūčio 11 vyskupo 
Anthony M. Pillos oficialiai pa
skirtas pilnateisio kleliono parei
goms.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 
RUOŠIASI NAUJAI VEIKLAI

Dr. Antanas Razma, naujai iš
rinktas JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas, spalio 6 sukvietė į 
Seklyčią savo parinktų krašto 
valdylx)s narių pasėdį. Susirin
kusieji pasisakė pasiruošę dirbti 
lietuvybės labui, ypač šiuo 
metu, kai okupuotoje Lituvoije 
nauji įvykiai ir pasikeitimai visus 
dar labiau įpareigoja.

Naujoje LB krašto valdyboje 
įvairiose srityse yra sutikę vado
vauti šie asmenys: vysk. Paulius 
Baltakis — religiniams reika
lams, Arvydas Barzdukas — vi
suomeniniams reikalams, Birutė 
Jasaitienė — organizaciniams 
reikalams ir reikalų vedėja, Pra
nas Joga — sekretorius, Bronius 
Jodelis — iždininkas, dr. Petras 
V. Kisielius — specialiems rei
kalams, Ramunė Kubiliūtė — 
informacijai, Regina Kučienė — 
švietimo reikalams, Dalia 
Kučienė — kultūros reikalams, 
Linas Norušis — pirmininko pa
vaduotojas, Ramona Stepona

LOS ANGELES, CALIF.

Šv. Kazimiero liet, parapijos 
komitetas nuo šių metų gegužės 
mėnesio padidėjo savo narių 
skaičiumi ir uždaviniais. Komi
tetą sudaro įvairios sekcijos: li
turgijos, dvasinio atsinaujinimo, 
parapijos renginių, parapijos pa
statų priežiūros ir kt. Komitetų 
šiuo metu sudaro: klebonas kun. 
dr. Algirdas Olšauskas, pirmi- 

-ninkas Juozas Pupius, vicepirmi
ninkė Dalilė Polikaitienė, sekre
torė Birutė Varnienė, nariai: dr. 
Rolandas Giedraitis, Valentinas 
Varnas, Mindaugas Banionis, 
Vytas Žemaitaitis, Dalytė Trot- 
manaitė, Danguolė Kuolienė, 
Jūratė Venckienė, Gintaras 
Grušas, Vita Vilkienė, Albinas 
Mitkevičius, Romas Žemaitaitis, 
Vincas Dovydaitis, Albinas Se
kas, Česlovas Norkus, Juozas 
Dženkaitis, Antanas Polikaitis, 
Emilija Mikalonienė, Dana Da- 
bšienė, Vytautas Zelenis, Dan
guolė Varnienė, Salomėja Ša
kienė, Bronius Papšys, Mykolas 
S trupes.

Lietuvių Radijo klubo rengia
mas metinis balius įvyks spalio 
30, sekmadienį, 12:30 vai. po
piet Šv. Kazimiero parapijos vi
ršutinėje salėje.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
atvyksta iš Chicagos ir lapkričio 
4-5 vadovaus dvasiniam susi
kaupimui San Luis Rey pranciš
konų misijos patalpose, Oceansi- 
de, Calif.

Rūtos Lee - Kilmonytės pa
gerbimas rengiamas lapkričio 5 
Registry viešbutyje, 555 Univer- 
sal Terrace Parkway, Univesrsal 
City, Calif. Iškilmingų pietų
metu programą atliks pati Rūta 
ir kitos Hollyvvoodo žvaigždės. 
Pietų auka 75 dol. asmeniui. Va
karą rengiėa Califomijos lietu
viai respublikonai.

Angelė Mičiulytė-Budrei- 
kienė, B. A., skaitys paskaitų 
tema: Lietuvių tautinių dra- 

VVORCESTER, MASS.
Skautljos sukaktis

. Lapkričio 12 Worcesterio 
skautai švenčia 35 metų veiklos 
sukaktį. 7 v.v. Maironio parke 
Shrewsbury, MA, iškilmingas 
banketas, programa ir šokiai. 
Gros Gintaras iš Chicagos.

Bilietus 12.50 dol. asmeniui, 
New Yorke platina Vida Jankaus
kienė Kasos įstaigoje — 718 441 
- 6401, arba skambinti tuntinin- 
kams į Worcesterį — 508 753 - 
7232.

Taip pat visi svečiai, skautai,
jų rėmėjai kviečiami lapkričio 13 
d., sekmadienį, 10 vai., dalyvau
ti pamaldose Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Po pamaldų 11:30 v. 
iškilminga tuntų sueiga Mairo
nio parke.

vičiūtė — jaunimo reikalams ir 
Danguolė Valentinaitė — socia
liniams reikalams.

JAV Lietuvių jaunimo sąjunga 
savo atstovu paskyrė Darių 
Sužiedėlį, o su Sporto sąjungos 
vadovybe tariamasi dėl jų atsto
vo.

Susirinkime taip pat dalyvavo 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkė Birutė Vindašienė ir 
iš Califomijos atvykusi JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmininkė 
Angelė Nelsienė. Ji pažadėjo ga
limai greičiau pristatyti tarybos 
nariams valdybos narių kandida
tų sąrašą patvirtinti.

• Balsavimo laiškai buvo išsiųsti 
spalio 10. Atsiliepimas pagei
daujamas ne vėliau kaip už 
dešimt dienų. Naujoji valdyba 
laukia patvirtinimo, kad susitikę 
su buvusios krašto valdybos na
riais tvarkingam pareigų perda
vimui galėtų pradėti naujos ka
dencijos užmojus.

bužių gaminimas, jų grožis ir 
istorija. Pas kaita anglų kalba bus 
skaitoma lapkričio 3, ketvirta
dienį, 9:30 vai. ryto ir lapkričio 
14, pirmadienį, 9:30 vai. ryto 
San Diego, Calif. Paskaitą rengia 
San Diego Creative VVeavers 
Guild ir Polamar Weavers 
Guild.

Lietuvos Dukterų Draugija 
lapkričio 6, sekmadienį, 1 vai. 
popiet Šv. Kazimiero parapijos 
salėje rengia solistės Lilijos Su- 
kytės-Vasyliūnienės ir pianisto 
dr. Vytenio Vasyliūno koncertą.

Balfo Los Angeles skyrius nuo 
rugsėjo 17 iki gruodžio 4 vykdo 
aukų rinkimo vajų. Vajaus proga 
lapkričio 13, sekmadienį, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje vyks tradicinis Balfo ba
lius.

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapija jau eilę metų surink- 
(davo daugiausia aukų negu bet 
kuri kita lietuvių parapija laisva
jame pasaulyje. Šiemet šiam tik
slui surinkta 11,080 dol.

Lietuvių abiturientų eilę už 
nuopelnus moksle ir visuomeni
niame darbe specialiu žymeniu 
pagerbė Išskirtinių Amerikos 
gimnazijų studentų draugija 
(The Society of Distinguished 
American High School Stu- 
dents). Štai atžymėtieji lietuviai 
studentai: Auris Jarašūnas, Vy
lius Leskys, Erikas Petraitis, An- 
drea Nelsas, Paulius Mosinskis, 
Tara Barauskas, Andrius Kudir-

NAUJI VARDAI - NAUJI VEIDAI

Tokiu vardu buvo pavadintas 
spalio 2 Chicagos Jaunimo Cen
tre nuskambėjęs koncertas, kurį 
surengė “Margučio” radijo pro
gramos vedėjas Petras Petrutis. 
Jis jau ne kartą Chicagos publiką 
supažindino su mažai arba visai 
negirdėtais vardais, o šį kartą 
davė tikrą staigmeną ir Chicagos 
publikai visus tris atlikėjus pa
rodė pirmą kartą.

Tenka pastebėti, jog vienas iš 
jų — Algis Valiūnas —jau vieną 
kartą anksčiau dainavo Chicagos 
lietuviam, nors gal tik mažesnės 
apimties koncerte. Jis vieninte
lis iš trejukės, kuris yra pirmo
sios kartos lietuvis šiame krašte, 
gi kiti du — Julianne Barnes ir 
Edward Zelnis — jau trečiosios 
kartos lietuviai.

Algio Valiūno specialybė nėra 
muzika. Jis mokslinius laipsnius 
turi iš anglų literatūros, o šiuo 
metu Chicagos universitete 
ruošiasi doktoratui iš politinės fi- 
losonjos. Tačiau prieš trejus me
tus susidomėjo dainavimu ir 
lankė privačią balso lavinimo 
studiją ir reiškiasi amerikiečių 
muzikiniame gyvenime.

t

Daugybė žmonių su lietuviškomis vėliavomis susirinko į vėliavos pakėlimo iškilmes. 
Lietuviška vėliava Gedimino pilies bokšte Vilniuje pakelta spalio 7 d. Nuotr. Lietuvių 
Informacijos Centro

Vaizdas iš Gedimino pilies bokšto į Gedimino aikštę, kurią užtvindė didžiulė žmonių 
minia, kai kalno bokšte buvo keliama Lietuvos trispalvė vėliava. Nuotr. Liet. Informacijos 
Centro.

ka, Tanya Barauskas, Zina Mar
kevičius, Petras Mosinskas, Vy
tas Žemaitaitis, Paulius Kudirka.

Tolandas Antanas Petraitis, 
U.S. Air Force Academy, Colo., 
kariūnas, įrašytas į Akademijos 
superintendento sąrašą už 
pažangumą studijose ir karinia
me pasiruošime Tolandas bai
gė Šv. Kazimiero lituanistinę 
mokyklą ir pasižymėjo lietuvių 
skautų veikloje. Tolandas yra 
Rimtauto ir Giedrės Petraičių 
sūnus. — L. Ž. K.

Tiek Barnes tiek Zelnis yra 
baigę muzikos konservatorijas 
ir, galima sakyti, yra profesiona
lai dainininkai, nors dar didelių 
aukštumų ir nepasiekę. Pirmoji 
turi gražų soprano balsą, o Zelnis 
nustebino savo tvirtu tenoru.

“Margučio” koncerte pirmasis 
į sceną išėjo bosas-baritonas A. 
Valiūnas, kuris sudainavo tris 
Salomėjos Cerienės kūrinius.

Po jo sekė Barnes, atlikusi Ka
zimiero Banaičio, Stasio Gaile- 
vičiaus ir Vlado Jakubėno kom
pozicijas. Pirmosios dalies pa
baigai Zelnis įtikinančiai sudai
navo Kazimiero Banaičio ir vieną 
Juozo Gruodžio kūrinį.

Ši dalis buvo atlikta lietuviš
kai, nors dviems paskutiniems 
solistams ne visada lietuviškų, 
žodžių ištarimas buvo lengvai 
įkandamas riešutas. Bet matėsi, 
kad pastangų įdėta daug ir už tai 
juos reikia sveikinti.

Antroje dalyje daugumoje 
buvo arijos iš operų — Mozarto, 
Puccinio, Wagnerio ir kitų kom
pozitorių originalo kalbose. Čia 
solistams sekėsi geriau ir jie 
galėjo išsitiesti pilname savo

LIC SVEIKINIMAS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMUI VILNIUJE

(New York, 1988 spalio 21, 
LIC) Sąjūdžio kviesta, bet nega
vusi leidimo vykti į Lietuvą, 
Gintė Damušytė iš Lietuvių In
formacijos Centro pasiuntė šio 
turinio telegramą suvažiavimui 
per malonę Sąjūdžio žinių vyr. 
redaktoriaus Arvydo Juozaičio:

Lietuvių Informacijos Centro 
vardu sveikinu šį visuotiną lietu
vių tautos atstovų suvažiavimą? 

Tikėjausi būti jūsų tarpe. Deja, 
tenka prabilti iš tolimo New Yor- 
ko. Tautos atgimimą už okeano
pergtyvename ir mes su iškiliau
sia nuotaika. Jaučiame, kad lie
tuviškoji sąmonė ir jos krikščio
niškos ir humaniškos vertybės 

ūgyje. Pabaigoje visi trys sudai
navo Mozarto kūrinį lietuviškai.

Bendras koncerto įspūdis ge
ras. Ir publikos buvo ne tiek 
maža, nežiūrint, kad programa 
rimta, neskirta pigiai promogai. 
Žinant, kad tą savaitgalį Chica
goje būta tiek daug renginių, ga
lima sakyti, jog žiūrovų vargu ar 
buvo galima daugiau laukti.

Visų solistų dainas ir arijas pia
ninu palydėjo prityręs muzikas 
Mangirdas Motekaitis.

Netrukus “Margutis” supažin
dins su dviem Chicagoje mažai 
girdėtais vardais. Tai smuiki
ninkė Linda Veleckytė ir piani
stas Saulius Cibas.

Chicagos priemiesčiuose gy
venanti Linda Veleckytė netaip 
seniai gavo muzikos magistro 
laipsnį Bostono univesrsitete ir 
dabar groja Indianos valstijoje 
gyvuojančiame Northvvest sim
foniniame orkestre. 

yra gyvos ir vaizdžiai atidengia
mos visam pasauliui. Ir nedidelė 
tauta, bet stipri savo dvasine ga
lia, siekdama teisingumo žmo
giškajai gerovei, gali tapti galin
gų veiksniu ir kitų tautų gyveni
me. Tad tegyvena mūsų tautoje 
išmintingas tarpusavio solidaru
mas. Tegul bendrasis visų jos pi
liečių gėris būna tuo Biliūno 
žiburėliu laimės kalne. Tegul so
cialinis teisingumas visiems,
laisvės žmogaus kūrybingai ini
ciatyvai, jo religiniam ir kultūri-
niam vystymuisi būna visų sie
kių pagrindu. Tegyvuoja laisva, 
nepriklausoma Lietuva!

Gintė Damušytė

Pianistas Saulius Cibas, turįs 
taip pat medicinos daktaro 
laipsnį, daugiau reiškiasi Bosto
no ir apylinkių muzikiniame gy
venime.

Šis naujas koncertas bus lapk
ričio 20 d. 3 vai. popiet Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje.

E. Šulaitis

— Aldona ir Kazimieras Rim
kai, dr. Vanda Stuogienė, Jani
na Vasiukevičienė, Vitalis 
Žukauskas ir Kazys Bartašius 
aukojo knygų bei periodikos Li
tuanistikos tyrimo ir studijų cen
trui (LTSC). LTSC tikslas yra iš
saugoti lietuvių kultūrines ver
tybes, LTSC kasdieną veikia 
Chicagos Jaunimo Centre, bi
bliotekų vedėjas — dr. Robertas 
Vitas, periodikos vedėjas — 
I-eonardas Kerulis. LTSC tele
fonas (312) 434 - 4545.



DAIL. J. BAGDONO 
AKVARELIŲ PARODOJE

Dail. Juozo Bagdono akvare
lių paroda buvo surengta spalio 
8-9 Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Paroda buvo atidaryta 
šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 v.v., 
sekmadienį — nuo 12 v. iki 5 v. 
atidarymas vyko šeštadienio va
kare 7 v.

Rengė Liet. Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubas. 
Šio klubo pirmininkė Marija 
Žukauskienė ir pradėjo atidary
mą trumpu žodžiu. Apie daili
ninko gvenimą ir jo akvareles 
kalbėjo Paulius Jurkus. Kalbėjo 
ir pats dailininkas, su humoru 
prisimindamas praeitį ir kūrybi
nius laimėjimus. Gavo ir gėlių 
puokštę, kurią atsiuntė kiek ank
sčiau į parodą atsilankęs dail. 
Vladas Žilius. Po atidarymo 
buvo kavutė, ir publika jaukiai 
praleido valandėlę parodą 
apžiūrėdama, besikalbėdama.

Paroda buvo ypatingai gausiai 
lankoma. Per abi dienas ją 
aplankė apie 300 žmonių. Sek
madienį didžiojoje salėje vyko 
koncertas, kurio lankytojai, taip 
pat apžiūrėjo ir parodą. Parduo
ta 15 paveikslų. Daugiausia par
duota pirmąjį vakarą.

Buvo išstatyta 42 kataloguoti 
darbai, iš jų 4 kolažai, o kitos 
akvarelės. Šalia kataloguotų dar 
buvo iškabinta keletą akvarelių, 
taip iš viso parodoje buvo- apie 
50 kūrinių.

Keturi ciklai

Dail. J. Bagdonas akvarelėmis 
labiau susidomėjo būdamas Vo
kietijoje, Ravensburgo mieste.

Australiečių koncertas K, Židinyje

Spalio 19, sekmadienį, 2 vai. 
popiet K. Žiinyje pasirodė Au
stralijos lietuvių jaunimo kvarte
tas “Svajonių aidai” ir atliko 
estradinės muzikos koncertą. 
Publika džiaugėsi jų entuziazmu 
ir jaunatve, kad jie dainuodami 
keliauja į tolimus kraštus.

'Jie išvyko iš Australijos pasi
skardenę, kad aplankys tris kon
tinentus — Pietų Ameriką, 
Šiaurės Ameriką ir Europą, “ra
gindami jaunimą tęsti VI pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
pradėtus darbus, neužmiršti 
savo tėvų žemės, likti ištikimais 
savo tautai” (iš jų programos). 
Koncerte gi skaitė įvairius tek
stus ir akcentavo, kad jie yra 
šaukliai ir kviečia rengtis jau sep
tintam jaunimo kongresui, kuris 
bus Pietų Amerikoje.

Tokia ankstyva reklama, žino
ma, geras dalykas, bet žmonės 
juk užmirš, nes kongresas dar tik 
už kalnų. Tad koncertą priėmė 
kaip eilinį jaunimo koncertą, o 
ne kaip kvietimą kažkur, dar į 
nežinomą, neapkalbėtą kongre
są. Be to, to jaunimo salėje buvo 
tiek mažai, kad galėjai juos visus 
suskaityti. Kvarteto dalyviai 
skardenosi ir tikėjosi, kad jų kon
certus rengs Jaunimo Sąjuinga. 
Čia taip nebuvo. Jaunimo Sąjun
ga nerengė, koncertu nesi
domėjo, o rengė specialus komi
tetas, kuriam vadovavo Romas 
Kezys. Iš tikrųjų, rengėjas ir 
buvo Romas Kezys su savo sūnu
mis. Jis ir talkino, kai niekas ne
norėjo surengti “Svajonių Aidų 
koncerto.

Išvyko jie kelionėn gerai pasi
rengę, gerai išmokę savo reper
tuarą. Čia vyriausia ir geriausia 
dainininkė yra Virginija 
Bruožytė, kuri turi stiprų balsą, 
pati yra muzikali. Dainuoja Vik
torijos operos chore. Svarbiau
sia, ji turi šiltą ir jaukų priėjimą 
prie pubikos. Jai talkina Jos bro
lis Arūnas Bruožis. Jis skambino 
gitara ir taip pat dainavo drauge 
su savo seserim. Abiejų duetinis 
dainavimas buvo pasigėrėtinas, 
išlygintas.

Tai buvo pirmieji pokario metai, 
kada aliejinė tapyba buvo gana 
sunkiai apiforminama, nes trūko 
medžiagų. Lengviau prieinama 
buvo akvarelė.

Jo akvarelės apėmė 4 ciklus. 
Pirmasis ciklas —Vokietijos vai
zdai, konkrečiau — Ravensbur- 
gas ir jo apylinkės. Antrasis— 
Kolumbijos vaizdai, — nes ten 
jis kurį laiką gyveno. Trečiasis 
ciklas — Lietuvos prisiminimai, 
— tai lietuviški peisažai. Ketvir
tas ciklas — naturmortai, ab
straktai. Didžiausias buvo pir
masis ciklas.

Čia jis vaizdavo senų miestų 
gatveles , pilis, miesto vartus. 
Formato atžvilgiu tie darbai 
buvo didesni, sudėtingesni, 
kruopščiai atlikti. Kolumbijos 
vaizdai labiau apibendrinti, 
mažiau detalių, ieškota tik ben
dros egzotinės nuotaikos.

Lietuvos prisiminimuose vy
ravo apibendrinta nuotaika, nes 
tūi Lietuva, kuri mum taip ilge
singa ir brangi.

Paroda yra parengta. Galėtų 
ją kas nors surengti artimesnėse 
vietovėse, nes dailininkas dėl 
sveikatos to padaryti negali. O 
pamatyti ją ir kitiems būtų nau
dingas ir verta.

Savo bute Woodhavene daili- 
ninaks dar turi daugybę darbų, 
daug drobių su abstraktine tapy
ba, daug nuotraukų. Dabar orga
nizuojama vaizdajuostė apie jo 
gyvenimą ir tapybą.

Linkime dailininkui sveikatos 
ir kuo geriausios kūrybos!

(P-j-)

Pianu palydėjo Zita Prašmu- 
taitė, kuri kartais prisijungdavo 
prie dainavimo. Gi Tomas Zda
nius, mušęs būgnus, taip dide
snio vaidmens neturėjo.

Dainavo jie įvairiai, su garsia
kalbiais, be garsiakalbių. Konce- 
to pradžioje buvo įjungti mikro
fonai, balso stiprintojai. Tai buvo 
toks trenksmas, kad sunku buvo 
pirmose vietose pasėdėti. Per 
garsiai trenkė pianinas, mušė 
būgnai.Tai atitiko šio laiko triu
kšmingam stiliui. Vėliau jau ne
besinaudojo ta modernia techni
ka. Tada jų dainavimas buvo kur 
kas geresnis, jaukesnis. Publika 
juos priėmė šiltai, nesigailėjo 
plojimų. Džiaugėsi svečiais, 
džiaugėsi jų jaunatve.

Repertuaras
Atsivežė gražiai parengtą pro

gramą, su informacija, su kvarte
to dalyvių nuotraukomis, jų 
aprašymu. Repertuaras surašy
tas tvarkingai, neužmiršti teksto 
autoriai.

Kvartetas tai solo, tai duetu, 
tai trijo atliko šias estradines dai
nas: Dar širdyje ne sutema — 
A. Raudonikio, Pavasariška ke
lionė — M. Noviko, Vaivorykštė
— M. Noviko, Ašara — autorius 
nežinomas, Tėvynė — A. Rau
donikio, tris liaudies dainas — 
Oi tu ožy, dzidziragi, Šią naktį, 
per naktį, Unčių tupi trys pulke
liai; Žemaitiškas pasiruokavimas
— J. Gaižausko, Kur gimta pa
dangė — A. Bražinsko, Sugrįšiu 
paguosti tavęs — M. K. Klajūno.

Antroje dalyje buvo: Meto lai
kų ciklas — G. Gudauskienės, 
Mergaitė — J. Siniaus, viena 
ispaniška daina, Graži mūsų 
žemė — V. Juozapaičio, Gintaro 
kraštas — S. Sližio, Kaip obelis 
mamyt palikus — kun. P. But
kaus, Tėvyne mano — M. K. 
Klajūno, Tango — autorius 
nežinomas, Ateik ir tu — A. Rau
donikio, Svajonės — auktorius 
nežinomas, Žalias vėjas — B. 
Gorbulskio, Lauksiu tavęs atei
nant — A. Raudonikio. Bisui dar 
padainavo porą dainų.

Spalio 4 Šv. Petro bazilikoje Romoje, konsekruojant prel. A. Bačkį į vyskupus mišių 
aukas neša jo brolis Ričardas ir Sibiro kalinys kun. Alf. Svarinskas. Kun. Svarinskas 
neša iš gintaro padarytą Aušros Vartų Marijos paveikslą.

Repertuaro dainos nepa
sižymi kokiu įvairumu, panaši jų 
dinaminė slinktis. Nors jie ir pa
traukliai dainuoja, bet pasidaro 
nuobodu. “Lauksiu tavęs atei
nant” čia įsipilietinusi kitokia in
terpretacija, kur pabrėžiama 
svajonė, ilgesys, dabar V. 
Bruožytė padainavo su išdaigos 
interpretacija. Tai buvo nelaukta 
klausytojam ir juos šokiravo.

“Svajonės Aidai” turi daug en
tuziazmo, gražiai vartoja lietuvių 
kalbą, stebiesi ir džiaugiesi, kad 
svetimoje aplinkoje taip pasisa
vina tėvų kalbą. Ir tegu dainuoja 
kvartetas taip pagaunančiai.

Jie yra išleidę ir plokštelę ir 
garsajuostę. Visą tai platino per 
pertrauką ir po koncerto, (p.j.)

ŠV. RAŠTO LAIDA LIETUVOJE
Vilniuje leidžiamos Sąjūdžio 

Žinios praneša, kad okupuotoje 
Lietuvoje yra atspausdintas an
tras ir papildytas Šv. Rašto Nau
jojo Testamento leidimas.

Sąjūdžio Žinių koresponden
tui apie šią naują laidą papasako
jo Lietuvos vyskupijų liturginės 
komisijos pirmininkas kun. Va
clovas Aliulis.

Naujojo Testamento antrojo 
leidimo tiražas: 20,000 egzem
pliorių, nors pagal turimas infor
macijas Lietuvos Vyskupų kon
ferencija prašiusi išleisti 50,000 
egz.

Pirmasis Naujojo Testamento 
leidimas 11,500 egz., tiražu 
buvo išleistas prieš 16 metų.

Iš 20,000 dabar išleistų Naujo
jo Testamento egzempliorių 
apie 2000 yra skiriami Lietuvos 
evangelikams, Latvijos, Lenki
jos, Baltarusijos lietuviams, Re-

1988 M.METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis S. Ameri
kos Lietuvių fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 12, šeštadienį, 
Clevelando Lietuvių namuose, 
877 East 185th St., Cleveland, 
Ohio 44119. Telefonas (216) 531 
-2131.

Suvažiavimo pradžia 11 vai. 
ryto.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai, 
ŠALFASS-ogs rinktieji bei skir
tieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos 
garl>ės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fi
zinio auklėjimo mokytojai, spor
to veteranai, lietuviškų organi
zacijų bei spaudos atstovai ir visi 
lietuvių sportiniu gyvenimu ta*- 
sidomį asmenys.

Arkiyyskupas Audrys Baękis po koncekracijos Vatikane su 
Vasario 16 gimnazijos mokinių grupe.

Ilginių reikalų tary bai ir kitiems. 
700 egz. yra skiriami Kauno 
tarpdiecezinei kunigų seminari
jai. Šešioms Lietuvos vyskupi
joms yra paskisrta 11,400 Naujo
jo Testamento egzempliorių to
kia tvarka: Kauno arkivyskupijai 
21 procentas, Vilniaus arkivy
skupijai 19 procentų, Telšių vy
skupijai 18 procentų. Panevėžio 
vyskupijai 17 procentų, Vilkaviš
kio vyskupijai 15 procentų.

VLIKO SEIMAS BOSTONE
“Šūkiu” Visų lietuvių ben

dra kova — laisva Lietuva!” Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas renkasi 1988 
lapkričio 11-13 Bostone. Pirmo
ji oficialioji Vliko seimo sesija 
prasidės šeštadienį, lapkričio 12, 
9 vai. 30 min. ryto Quality Inn 
Downtown viešbutyje, 275 Tre-

Sinulkios informacijos pra
nešamos sporto klubams ir ŠAL
FASS-gos pareigūnams. Organi
zacijos ar asmenys, norį gauti 
smulkesnių informacijų pateikti 
pasiūlymų, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS-gos Centro Valdytais 
sekretorių Algimantą Ga- 
mošiūną, 317 South Catherine 
Avė., LaGrange, IL 60625. 
Telef. (312) 354 - 2516.

Šio suvažiavimo pagrindinis 
punktas bus S. Amerikos lietu
vių sportininkų išvyka į IlI-sias 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nes šių metų pabaigoje Australi
joje. Šalia rutininių einamųjų 
ŠALFASS-gos reikalų, neabejo
tinai bus diskutuojama mūsų 
sporto gyvenimo perspektyvos 
ryšium su šiuo metu sparčiai be-* 
sivystančiais politiniais įvykiais 
okupuotoje Lietuvoje.
ŠALFASS-gos Centro Valdyba

Kaišiadorių vyskupijai 10 pro
centų.

Pagal Sąjūdžio Žinių ap
skaičiavimą kiekvienai Lietuvos 
parapijai atitenka tik 28 šv. 
Rašto Naujojo Testament eg
zempliorius. 20,000 ęgz. tiražas 
tikrai yra nepakankamas tiki
nčiųjų poreikiams Lietuvoje pa
tenkinti.

Sąjūdžio Žinios pažymi, jog 
niekieno neįtikina ateistinė pro
paganda, tvirtinanti, kad Lietu
voje esą pakankamai religinės li
teratūros.

mont St., Boston, MA, apvalioje 
“Library” salėje, penktame au
kšte.

Vliko vardu Vliko seimui 
rengti komitetas kviečia Bostono 
ir apylinkių lietuvių visuomenę 
dalyvauti visose seimo sesijose 
stebėtojų teisėmis ir ragina akty
viai pasireikšti klausimų dėl pra
nešimų metu.

Šeštadienio vakare įvyks tra
dicinis Vliko atstovų ir svečių 
banketas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos didžiojoje 
salėje, 368 Broadvvay, So. Bosto
ne. Taipogi visuomenė kviečia
ma atsilankyti. Pradžia su kok
teiliais 7 vai. vak. Vakarienė pra
sidės 8 vai. vak. Vakarienės 
metu bus pristatyti iškilieji 
svečiai iš toliau ir arčiau.

Meninę dalį atliks Bostono 
vyrų sekstetas. Po ilgesnės per
traukos sekstetas grįžta į sceną 
su savo ypatingai gyvu estradi
nių dainų repertuaru. Sekstetą 
sudaro Bostono apylinkių 
pažibos Vytautas Eikinas, Ričar
das Lizdenis, Bronius Banaitis, 
Gintaras Simkaitis, Norbertas ir 
Helmutas Lingertaičiai. Juos pa
lydės Daiva DeSapeira. Bus pro
gos tęsti dienos politinių pašne
kesių temas prie draugiškų stalų 
jaukioje atmosferoje. Laukiame 
visų!

Vliko Seimui Rengti 
Komitetas Bostone

. — Kun. dr. Viktoras Rimše
lis, MIC, Marijonų vienuolijos 
Šv. Kazimiero provincijos pro
vincijolas, išvyko į Argentiną ir 
ten marijonų namuose, parapijo
se ir asmeniškai darys oficialią 
kanonų įsakytą vizitaciją.

— Foto parodos premijų įtei
kimas ir vakaronė Chicagos Jau
nimo Centro kavinėje įvyks 
lapkričio 4. Rengia Budrio vardo 
Foto archyvas.

— Lietuvių Operos tradicinis 
balius-koncertas įvyks lapkričio 
5, šeštadienį, 7 v.v. Chicago Jau
nimo Centro didžiojoje salėje. 
Meninę programą atliks operos 
choras ir choro solistai.

— Kazys Bartašius, žymus 
dailininkas ir kaligrafas, Lituani
stikos tyrimo ir studijų centrui 
(LTSC) paaukojo keletą albumų 
ir bylų jo išaustų juostų bei di
plomų. Ta medžiaga bus ekspo
nuota LTSC muziejuje, kuris 
bus atidarytas Chicagos Jaunimo 
Centro š.m. gruodžio mėn. 
LTSC tarybo pirmininkas yra dr. 
Adolfas Damušis, valdybos pir
mininkas — dr. Jonas Račkau
skas. LTSC telefonas (312) 434 - 
4545.

— Skautybės Lietuvoje 
įkūrimo TO^-meČio*--minėjimas 
Chicagoje, Jaunimo Centre;' 
įvyks lapkričio 18. Rengia Chica
gos skautininkų-kių Ramovė.

— Inž. A. Venskus, Europėji- 
nio Sąjūdžio Lietuvių Komiteto 
generalinis sekretorius, dalyva
vo šio sąjūdžio federalinės tary
bos posėdžiuose, kurie įvyko 
Madride, Išpanijoje, rugsėjo 30 
- spalio 1. Be einamųjų reikalų 
buvo diskutuojami vakariečių 
solidarumo ir Europos Parla
mentų sustiprinimo klausimai ^ 
ryšium su naujais 1980 metų 
Parlamento rinkimais. Europėji- 
nis Sąjūdis šiemet švenčia 40 
metų veiklos sukaktį. Jo pirmi
ninku šiuo metu yra E. Baron 
Crespo — Europos Parlamento 
vicepirmininkas iš Ispanijos.

— “Ateities” literatūros fon
das Chicagoje pradeda leisti 
poeto Jono Aisčio “Raštus”, 
turėsiančius keturis tomus. Lei
dimo reikalu su “Ateities” fondu 
susitarė velionio našlė Aldona 
Aistienė., Netrukus skaitytojus 
pasieks pirmasis “Raštų” tomas, 
redaguotas Alfonso Nykos- 
Niliūno ir Antano Vaičiulaičio. 
Jame skaitytojai ras visus J. Ai
sčio eilėraščius ir kelias autogra
fijas, kuriose jis kalba apie savo 
vaikystę ir gimines. J. Aisčio 
kūrybos apžvalgą pateikia A. 
Nyka - Niliūnas atskirus eilė
raščius bei jų variantus aptaria 
A. Vaičiulaitis.

— Lietuvių išeivių evangelikų 
liuteronų kunigų ir Bažnyčios 
darbuotojų suvažiavimas vyko 
rugsėjo 5-9 Liebfauenberge-El- 
sasse-Vogezų kalnų pašlaitėje, 
V. Vokietijoje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. P. Kučiauskas, Glencoe, 
Md. Užsakė kitiems: H. Jasaitis, 
New Britain, Conn. — E. Ja
saičiui,Tallahessee, Fla. 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. Adal

bertą Stanciką Lithuanian Artist 
and Diplomat. Apie jo gyvenimą 
rašo Feliksas Andriūnas, artimai 
dailininką pažinęs, cituojami lie
tuvių diplomatų atsiliepimai, jo 
kūrybą aptaria Paulius Jurkus. 
Įdėta 23 spalvotos reprodukcijos 
ir daug nespalvotų reprodukci
jų, Įvairių paveikslų ir piešinių. 
Albumas . turi 156 puslapius į- 
rištas j 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 Puzino monogra
fija su Fr. VVhitaker 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.

BRIDOES — žurnalas lietuviškomis temomis an
glų kalba. Metinė prenumerata 10dol. 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. 
Lithuanians in America by A. 
Skučas, 8 dol.; Samogitia by Ch. 
T. Pichel, 8 dol.; The Baltic Na- 
tions by B. J. Kasias, 12 dol.; 
The USSR-Germany Aggression 
Against Lithuania by B. J. Ka
sias, 15 dol.; When the Soviets

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

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

ĮDOMŪS LEIDINIAI

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

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

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

J. Keliuočio, Dangus nusidažo 
raudonai, 12 dol.

K. Girniaus, Partizanų kovos 
Lietuvoj, 10 dol.

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

M. Blyno, Lietuvos senovės 
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.

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

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

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

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

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

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

Darbininko administracija la
bai prašo skaitytojų, kurie dar 
neapsimokėjo prenumeratos už 
1988 metus, atsiųsti kiek galima 
greičiau privalomą mokestį. Pa
gal pašto reikalavimus turime 
sustabdyti laikraščio siuntimą Į 
skolą. Visi, neapsimokėję prenu
meratos, yra atvirukais paraginti 
atsilyginti. Laukiame atsilie
piant be kito raginimo. Kortelių 

•siuntinėjimas raginant net keletą 
kartų reikalauja laiko ir išlaidų. 

. Už greitą atsiliepimą nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci

ja-

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

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

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

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

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

■A 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 Industrie* 
10401 South Roberte Road 
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

1988 M KELIONĖS Į 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

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 
apybraiža apie šv. Kazimierą. 4 
dol. :*’^s

J. Kaributo — Kelionė aplink 
pasaulį, 4 dol.

Alės Rūtos, Margu rašto keliu.
10 dol.

Z. Rauliničio, Kelias Į sostą.
10 dol.

Z. Raulinaičio, Grobio irnai- 
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.

C. Grincevičiaus, Vidudienio 
varpai. 4 dol.

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

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

i.’-

G.T. INTERNATIONAL Dėkoja visiems klijentams prisidėjusiems prie sėkmingo 
1988 metų kelionių Į Lietuvę 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 PASAULĮ, KREIPKITĖS Į G.T.!

DEXTER PARK
IMį PHARMACY Bj 

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

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

WE DELIVER
296-4130

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

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

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė Įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. Įrišta Į 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?

Vasario 16 gimnazijos jauniausieji muzikantai pasirodymo 
metu. Iš k. pirmoje eilėje: V. Lemkė, A. Lepaitė, J. Toraitė, 
B. Toraitė, antroje eilėje: B. Vlodekas, A. Malinauskas ir R. 
Klimaitis. Nuotr. M. Šmitienės

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

SVARBŪS KOMPLEKTAI

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

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

Bronius Kviklys — “Lietuvos 
bažnyčios”. Stambiuose atski
ruose tomuoe Telšių, Pa
nevėžio, Kaišedorių vyskupijos, 
Kauno, Vilniaus arkivyskupijų I 
ir II tomai. 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.

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
I Z/iCA I Pinigines perlaidas
ĮI Čekių sąskaitas
k J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



MIRĖ PIANISTĖ J.RAJAUSKAITĖ

Pianistė Julija Rajauskaitė- 
Sušienė-Petrauskienė savo 
namuose maždaug prieš 30 
metų rengiasi koncertui.

Pianistė Julija Rajauskaitė- 
Sušienė-Petrauskienė mirė spa
lio 21, penktadienj, 11:43 vai. 
ryto New Brunsvvick ligoninėje. 
Jai buvo padaryta sunki vidurių 
operacija, po kurios jau neišgijo.

Buvo gimusi 1922 vasario 12 
Pittsburghe, Pa. Ten pradėjo 
mokytis muzikos. 1935 atvyko j 
Lietuvį ir įstojo į Kauno konser
vatoriją. Fortepijoną studijavo 
pas Vytautą Bacevičių, vėliau 
pas prof. Ružickį baigė virtuo
zinę klasę. Iki 1944 dirbo kon
servatorijoje kaip akomponuoto- 
ja. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, 
Austrijoje Klagenfurto konser
vatorijoje buvo dėstytoja, dėstė 
ir muzikos moky kloje.

1 Ameriką grįžo 1947. Čia dar 
gilino fortepijono studijas. 1958 
gegužės 11 debiutevo New Yor- 
ko Town Hali salėje ir buvo mu
zikos kritikų palankiai įvertinta

kaip pirmos klasės virtuoze, ne
paprastos jėgos, ypatingai 
žavaus ir šilto tono, didelio indi
vidualaus interpretavimo pia
nistė.

Amerikoje daug kur koncerta
vo, išleido plokštelę, kur įskam- 
bino Liszto kūrinius. Gyveno 
Highland Park, N.J., kur savo 
namuose turėjo piano studiją.

MIRĖ PROF.
PAULIUS GALAUNĖ

Meno istorikas prof. Paulius 
Galaunė mirė spalio 18 Kaune, 
buvo pašarvotas Kauno Kultūros 
muziejuje, palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis Petyrašiūnų 
kapinėse spalio 20. Liko žmona 
kazimiera ir dukra Dalia 
Augūnienė, gyvenanti Jupi- 
ter, Fla.

BAGDONUI LAUCEVIČIUI
mirus, reiškiame gilię užuojautę jo žmonai Jadvygai, 
dukrai, sūnui, anūkams ir visiems giminėms.

LB Queens apylinkės valdyba

A. A.
BAGDONUI LAUCEVIČIUI

mirus, reiškiame gilię užuojautę jo žmonai Jadvygai, 
dukrai Gabrielei Vygellenel, sūnui Edmundui su šei
momis. Tebūna Visagalis Jam atlaidus ir priima) savo 
globę.

I. Banaitienė
E. Cekienė
M. Lūšienė
B. Mačiūnienė
T. Penikienė 
M. Ulėnienė
E. Žukienė

Mirus brangiai Motinai
A. A.

_ ANASTAZIJAI BOBINIENEI, 
liūdinčių dukrę Adelę ir žentę Antanę Grigus 
nuoširdžiai užjaučia

Elena ir Juozas Andriušiai 
Kazimiera Sventoraitienė 
Liuda Kulikauskienė

MM
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NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALT1EČIŲ 

DRAUGIJA 
visus maloniai kviečia atsilankyti j

Skaityk ir platink Darbininką!
Aukomis remkime Lietuvos 

laisvinimą!

Komp. J. Kačinsko 
kūrinių koncertas

Gruodžio 4, sekmadienį, 2 
vai. popiet Liet. Piliečių klubo 
salėje So. Bostone rengiamas 
kompozitoriaus Jeronimo Kačin
sko kamerinių ir vokalinių kūri
nių koncertas. Programą atliks 
Berklee muzikos kolegijos 35 
asmenų koncertinis choras, prof. 
Anne Packham vadovaujamas, 
Berklee varinių instrumentų an
samblis,-trys instrumentalistai iš 
New England konservatorijos, 
prof. Matthew Mervuglio iš 
Berklee ir solistė Ona Aleksaitė. 
J. Kačinskas taip pat dalyvaus 
kaip kaikurių kūrinių atlikėjas. 
Be kitų choristinių kūrinių, bus 
atliekamas šv. Kazimiero mote
tas, kuris Baranovo festivalyje, 
Lenkijoje, buvo įtrauktas į pro
grama.

Sodauto ansamblis

Anksčiau Bostone veikė 
komp. Jeronimo Kačinsko ir 
komp. Juliaus Gaidelio vadovau
jami stiprūs chorai, dabar beliko

KURIS ĮVYKS
Š. M. LAPKRIČIO 6 D., SEKMADIENĮ, 

3 V. POPIET
FIRST & SECOND CHURCH SALĖJE 

66 MARLBOROUGH STREET 
BOSTONE

PROGRAMĄ ATLIKS: 
smuikininkė LINDA VELECKYTĖ 
pianistas DR. SAULIUS CIBAS 
LATVIU LIAUDIES ANSAMBLIS KOLIBRI 
Estų pianistas REIN RANNAP

Bilietai parduodami salėje valandę prieš koncertu 
Bilietų kainos: 15 dol.
Studentams ir pensininkams: 12 dol.
Vaikai jaunesni negu 12 metų Įeina nemokamai.

A. A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, jos dukroms dr. Janinai Snleškienei, Danutei 
Birutienei, sūnui dr. Tadui Savickui su šeimomis reiš
kiame gilię užuojautę.

Valerija Šileikienė
Aldona ir Marijus Marijošiai su šeima 
Laima Šileikytė-Hood

A. A.
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, jos dukrai, mūsų mielai Židinio narei Danutei 
Sirutienei su šeima, visom Savickų Ir Snieškų šei
moms reiškiame nuošlrdžlę^ižuojautę ir kartu liūdime.

N.Y. Vyr. skaučių židinys 
Vilija

A. A. 
VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, mielas dukras dr. Janinę Sniešklenę, Danutę 
Birutienę, sūnų dr. Tadę Savlckę, jų ir anūkų šeimas 
liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame.

tik Gitos Kupčinskienės veda
mas etnografinis ansamblis So
dauto. Jis intensyviai dirba, 
atlieka programas vietoje ir vyk
sta gastrolių. Spalio 30 ansamblis 
atliks programą Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų 
rėmėjų sąskrydyje, Putname, 
Conn.

Stambus įnašas į 
Lietuvių Fondą

Stasys Griežė-Jurgelevičius 
įsijungė į Lietuvių Fondo penk
tojo milijono vajų ir į Fondą 
įnešė 2,500 dol. Taip papildė 
ankstyvesnį įnašą. Įnašai Lietu
vių Fondui gali būti įteikti Fon
do įgaliotiniams: Kaziui Bačan- 
skui Dorchestery, dr. Eduardui 
Jansonui Cape Code ir Petrui 
Viščiniui Brocktone, arba pasių
sti tiesiog į Lietuvių Fondą 3001 
W. 59th St., Chicago, IL60629.

Padėkos šventė
Ryšium su Vincento Sladke

vičiaus paskyriumu Lietuvos 
kardinolu Lietuvos vyčių 27 kuo
pa Norwoode lapkričio 20 po pa
maldų, kurios pradedamos 11:15 
v.r. Sv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje rengia padėkos šventę su 
lietuviškų valgių pietumis ir ati
tinkama programa. Pietų pelnas 
skiriamas parapijos kuro reika
lams, o loterijos pelnas — lietu
vių kolegijai Romoje.

laukė daug dėmesio. Kuopai pir
mininkauja Stase Gofensienė. 
Svečiai buvo pavaišinti. Visi 
turėjo progos padainuoti

Rūta ir Arūnas Udriai su šeima 
Astra ir Kęstutis Bileriai 
Gintaras Ruzgas 
Elena Ruzgienė

Vilniaus diena
Laisvės Varpo radijas spalio 9 

paminėjo Vilniaus dieną. Apie 
Vilnių kalbėjo programos 
vedėjas Petras Viščinis, pats len
kų okupacijos metais gyvenęs 
Vilniuje ir ten baigęs universite
tą. Įpinta į programą daug dainų 
apie Vilnių.

Neteko Tau sugrįžti į 
numylėtą

Tėviškę — Uteną, 
GudeniSkes,—

Amžina Tėvynė taip 
anksti netikėtai

Priglaudė Tave . . .

Š. m. lapkričio 5 sueina 
aštuoneri metai, kaip Vieš
paties pašauktas, užbaigė 
šios žemės kelionę mano 
mylimas vyras

Mylimai Mamytei

VIKTORIJAI SAVICKIENEI

mirus, gilię užuojautę reiškiame dr. Janinai Snieškle- 
nei, Danutei Sirutienei ir dr. Tadui Savickui su šeimo
mis.

Valerija Norvaišienė
Regina ir Alfonsas Petručiai

Kultūrinis subatvakaris 
Brocktone

Martyno Jankaus šaulių kuopa 
Brocktone spalio 15 Sandaros 
salėje pradėjo naują kultūrinių 
subatvakarių sezoną. Parodytos 
vaizdajuostės iš Australijos lietu
vių gy venimo ir liepos 9 demon
stracijos Vingio parke Vilniuje. 
Pirmą vaizdajuostę parūpino 
Juozas Debrega, kuris lankėsi 
Australijoje, o antrąją — Juozas 
Bružas. Abi vaizdajuostės susi-

RENGINIAI
Lapkričio 5 d. 6:30 vai. vak. 

Balfo 72 skyriaus pobūvis San - 
daros salėje, 30 Intervale St., 
Brockton, Mass.

Lapkričio 12 - 13 d. Quality 
Inn viešbutyje, 375 Tremont 
St., Bostone, Vliko seimas. 
Lapkričio 11 d. 7 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
patalpose pašnekesys Vliko veik
los reikalais.

Lapkričio 13 — Henriko Nak- 
tio poezijos rečitalis. Rengia Lie
tuvių Tautodailės Instituto sky
riaus valdyba.

Lapkričio 19 d. 6:30 vai. vak. 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
veiklos 30 metų sukakties 
minėjimas Sandaros salėje,30 
Intervale St., Brockton, Mass.

Lapkričio 20 Nonvoode, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje 
po 11:15 vai. pamaldų Lietuvos 
vyčių 27 kuopos padėkos šventė. 
Pietūs su lietuviškais valgiais.

— Lapkričio 20 Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje ir 
salėje po bažnyčia Jono Vana
gaičio šaulių kuopa Bostone ren
gia Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą.

Lapkričio 26, šeštadienį, 6 
v.v. Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose Aukštesniosios lituani
stinės mokyklos metinis banke
tas.

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

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

Kovo 20, sekmadienį, 3:30 
vai. popiet Norvvood, Mass., Sv. 
Jurgio lietuvių parapijs 
bažnyčioje religinis koncertas, 
dalyvaujant arkivyskupijos ber
niukų chorui.

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

A. A. 
muzikas MYKOLAS CIBAS

Šviesiam jo atminimui prisiminti už jo sielę bus 
aukojamos šv. Mišios:

1. Šv. Aloyzo bažnyčioje Great Neck, N.,Y., lapk
ričio 5 d. 9 v. r.

2. Aušros Vartų bažnyčioje, New Yorke — lapk
ričio 4 d. 12 vai. d.

3. Šv. Virgilijaus R. K. bažnyčioje Broad Channel, 
N.Y. lapkričio 5 d. 8 v.r.

, Nuoširdžiai prašau draugus ir pažjstamus prisi
minti a.a. Mykolę savo maldose, kad Viešpats sutelktų 
jo sielai amžinę š v lesę.

Žmona Eufeirūja

Brangiai Mamytei Ir Senelei

VIKTORIJAI SAVICKIENEI
Iškeliavus amžinybėn, dukras dr. Janinę Snieš- 
kienę, Danutę Sirutienę, sūnų dr. Tadę Savlckę su šei
momis bei visus artimuosius ir gimines giliai užjaučia
me ir kartu liūtdime.

Jrena ir Mindaugas Jankauskai

DAIL. ANTANAS KAIRYS
rugsėjo 25 mirė ligoninėje Rego Park, N.Y. Palaidotas 
po gedulingų mišių Cypress Mills kapinėse. Nuliūdime 
liko dukra Gražina, žmona Stefanija.

A. A.
JONUI MALINAUSKUI

mirus, reiškiame gilię užuojautę žmonai Birutei 
ral Loretai, sūnums Romui ir Jonui

Rimas 
Šile

i



DARBININKAS KĄ MATYSIME TAUTODAILĖS PARODOJE

NEW

“YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 29 - 30, šeštadienį ir 
sekmadienį, tautodailės paroda 
kurių rengia Lietuvių Tauto
dailės Instituto New Yorko sky
rius.

Laikrodis nakatį iš spalio 29 į 
spalio 30, iš šeštadienio į sekma
dienį, atsukamas vienų valandų 
atgal. Tokiu būdu iš vasaros tau
pymo laiko grįžtame į normalų 
laikų, Laikrodis atsukamas 2 vai. 
naktį.

Pianistė Julija Rajauskaitė- 
Petrauskienė, gyvenusi High
land Park, N.J., mirė spalio 21, 
trim savaitėm praėjus po sunkios 
operacijos. Buvo 69 metų 
amžiaus. Palaidota spalio 26 Sv. 
Gertrūdos kapinėse, Colonia, 
N.J. Nuliūdime paliko New Yor- 
ke gyvenančių seserį Zenonų Žit
kevičienę su vyru Leonardu ir 
su sūnumi Eugenijumi.

New York Times ir kita New 
Yorko spauda plačiai paminėjo 
Lietuvos įvykius sekmadienio ir 
pirmadienio laidose. Neto York 
Times išspausdino straipsnį pir
mame puslapyj su naujojo sekre
toriaus Brazausko nuotrauka. 
Taip pat ir per televizijos įvairius 
kanalus buvo perduota žinių san
trauka apie įvykius Lietuvoje.

NEVY YORKO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
KARTU SU LATVIŲ IR ESTŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOM KVIEČIA J PABALTIEČIŲ

RUDENS BALIŲ 

“BA L T!C-WEEN”
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 jėjimo — 15 dol. 
Kas bus su “halloween” kostiumu, tam 13 dol.
Informacijos reikalais skambinti: ASTRAI BILERIENEI-718 
847 - 8735, ar LAURAI ŠATINSKAITEI - 516 364-8783

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

RENGIA

TAUTODAILĖS PARODĄ
DALYVAUJA:

Saulė Šatienė — LĖLĖS

Augė Rastonienė — GOBELENAI

RINKINIAI - VELNIAI - JUOSTOS

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

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

Parodos atidarymas šestadlenj 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 visų! — Jėjimo auka — 3 dol.

RENGĖJOS

c

Redakcija.
Administr.

.(718) 827-1352 

.(718)827-1351

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

Viktorija Katelytė-Savic
kienė, 96 metų amžiaus, mirė 
spalio 18, antradienį, 5 v. popiet 
Great Neck ligoninėje. Buvo 
pašarvota M. Salinskienės šer
meninėje, palaidota iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Great 
Neck kapinėse spalio 22 d. Liko 
nuliūdime: dukros dr. Janina 
Snieškienė, Danutė Birutienė 
su šeimomis, sūnus dr. Tadas Sa
vickas su šeima.

Arts Club Theater vėl statys 
Antano Škėmos dramų “Pabudi
mas” (The Avvakening). Spektak
liai vyks Aušros Vartų parapijos 
salėje, 570 Broome Street, 
N.Y.C., 8:30 v.v. Auka 8 dol. 
bus 12 spektaklių: spalio 27, 28, 
29, lapkričio 3, 4, 7, 10, 11, 12, 
17, 18, 19. dėl reservacijų kreip
tis: 212 673-5636.

Aušros Vartų parapijos titu
linė šventė ir rudens pietūs bus 
lapkričio 6, tuoj po 11 vai. ryto 
sumos, parapijos salėje. Pietūs 
bus “catered”. Auka 20 dol. 
Veiks gausi loterija. Parapijos 
kunigai ir taryba visus 
nuoširdžiai kviečia atsilankyti ir 
paremti parapijų.

Skaityk ir.platink Darbininką!

KORP!
NEO LITUANIJOS
ŠVENTĖ

Korp! Neo Lituanijos New 
Yorko vienetas minės korporaci
jos įsikūrimo 66-tųsias metines 
lapkričio 11 d.

Apreiškimo parapijos ba- 
nyčioje 11 vai. pamaldos už kor
poracijos mirusius ir ištremtus 
narius. Po pamaldų parapijos 
mokyklos patalpose bus 
užkandžiai. Vienetų aplankys 
korporacijos valdybos narys Jur
gis Lendraitis iš Chicagos.

Lapkričio 11 yra oficiali nedar
bo diena — Veteranų diena.

Korporacijos nariai, jų draugai 
bei pažįstami kviečiami atsilan
kyt, pabendrauti bei pasidalyti 
įspūdžiais.

VAIZDAJUOSTĖS IŠ OKUP. LIETUVOS 
RODYTOS KULTŪROS ŽIDINYJE

LB NY apygardos valdyubos 
iniciatyva spalio 21, penkta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje 
buvo demonstruojamos keturios 
vaizdajuostės iš Lietuvos.

Pirmojoje matėme Palangų, 
kaip ten būriavosi žmonės ir pro
testavo, kad Baltijos jūra teršia-

Stasys Balsys, ilgametis 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
patarnautojas, mokyklos ir salės 
prižiūrėtojas bei daugelio gerų 
darbų rėmėjas, dar vis gyveno 
mokyklos patalpose, kol buvo 
pajėgus pats pragyvenimu ap
sirūpinti. Jam dabar reikėjo 
priežiūros. Spalio 22 jis išvyko 
gyventi pas dukterį Nijolę ir jos 
vyrų Vitų Andriušaičius į Rich- 
mond Hts., Ohio.

Juozas Laučka atvyksta iš Wa- 
shingtono ir lapkričio 13, sekma
dienį, pakalbės apie aktorių Juo
zą Bulevičių — Joe Boley 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Liet. Kat. Moterų Kultūros klu
bas tų dienų rengia susitikimų su 
minėtu aktoriumi, kuris gražiai 
ir plačiai veikė lietuviškose orga
nizacijose, daugiausia Lietuvos 
vyčiuose.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
šaukia visuotinį choro narių susi
rinkimų spalio 28, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. Bus 
aptarti choro veiklos planai. 
Choro valdyba praneša, kad vi
siems choristams dalyvavimas 
būtinas.

Kazys Čikotas, Delran, N.J., 
užsisakydamas daugiau lietuviš
kų leidinių, kartu atsiuntė dar ir 
40 dol. aukų Darbininkui stiprin
ti. Nuoširdus ačiū.

E. Ošlapienė, Old Green- 
wich, Conn., vietoje metinės 
prenumeratos atsiuntė 50 dol. 
spaudai paremti. Ji jau eilę metų 
prideda didesnę aukų. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja.

Lietuviškas vėliavas galima 
įsigyti už labai prieinamų kainų. 
Galime padaryti įvairaus dydžio, 
gręitu laiku ir didesnį skaičių: 
The Flag Center, Flags for all 
occasions. John A. Ambrose, 854 
Beesgwood Dr., Landsdale, Pa. 
19446. Tel. 215 855 - 7788.

Akupunktūros lietuvė gydyto
ja (gydymas adatomis) siūlo pa
slaugas gydyti: radikulitai — stu
buro ataugos, sųnarių ligos, 
trumparegystė (pas vaikus), 
emerezė (naktinis šlapinimas), 
kojų kraujotakos sutrikimai, 
nuomora (epilepsija), astma, mi
grena. Skambinti 718 434-7962.

Išnuomojamas 3 Vi kambario 
butas antrame aukšte Woodha- 
vene. Skambinti vakarais 718 - 
296 - 8098.

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

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyrius kasmet ru
denį surengia tautodailės paro
dų. Jų buvo įvairių. Matėme 
Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių darbus, kalbėjome apie 
ją išleistas knygas, čia buvo pa
rodyti įvairus Kanados audėjų 
rinkiniai New Yorke gyvena
nčių menininkų darbai.

Šių metų paroda vyksta spalio 
29- 30, šeštadienį ir sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Parodoje ma
tysime didelę lietuviškų lėlių ko
lekcijų. Lėles sukūrė Lietuvos 
liaudies menininkė Ona Bakau- 
skienė. Jos yra skirtingos nuo 
mūsų įprastinių lėlių. Nedidelio 

ma. Žmonių minios prie jūros 
dainavo lietuviškas dainas, pa
skui rankom susiėmę, sudarė 
ilgų grandinę. Matėsi daugybė 
lietuviškų vėliavų, taip pat kur 
ne kur dalyvavo ir latvių vėlia
vos.
\ - Antroje vaizdajuostėje matė
me, kaip žmonės renkasi į Igna- 
tinų ir ten protestuoja prieš 
Jtaesaugią atominę stotį. Čia 
kalbėjo ten užaugęs kunigas, su
kalbėjo net Tėve mūsų, Sveika 
;Marija. Daugybė žmonių buvo 
įpa lietuviškomis vėliavomis, 
nešė plakatus, kur reikalaujama 
Sustabdyti jėgainę.

Trečioji vaizdajuostė parodė 
demonstracijas Vilniuje ryšiumi 
su Ribbentropo - Molotovo pak
to pasirašymu. Čia jau matėsi ir 
milicija ir kažkokia rezervinė ka
riuomenė, kuri turėjo skydus ir 
gumines lazdas.

•< Nfinia, sustojus prieš milicijų 
ir tuos sargybinius, šaukė san- 
duodami: Okupantai, okupantai! 
Daug kur buvo šūkių nukreiptų 
prieš okupantus rusus, reikalau
ti* nepriklausomybės.

. Parodė ir tai, kaip kitų dienų 
žmonių minia susirinko prie 
televizijos administracijos rūmų 
ir pradėjo ginčų su administraci
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Programoje lietuvių liaudies Ir pramoginės dainos su humoro Įtarpals. Visai naujas 
pirmą kartą atliekamas kvarteto repertuaras.

Dalyvauja: EMANUELIS JARASŪNAS, BRONIUS SEUUKAS, ANTANAS POLIKAF 
TIS, RIMTAUTAS DABŠYS; akompanlatorė — RAIMONDA APEIKYTĖ; choreografija — 
PETRAS MAŽEUS.

Koncertas vyks Kultuos Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Po koncerto šokiai Ir balius. Groja BROUŲ KEZIŲ ORKESTRAS. 
Maistą gamina EUGENIJA KEZIENĖ

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 STASĮ KARMAZINĄ 718 441 -1252.

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

Jgg?) LAISVĖS ŽIBURYS
LAPKRIČIO 5, ŠEŠTADIENJ, 
T VAI UAtf Dl IKilfTI IAI IAI7 VAL. VAK. PUNKTUALIAI 
RUOŠIA 44-tę SAVO RENGINĮ - IŠKILŲJĮ

LOS ANGELES VYRŲ 
KVARTETO KONCERTĄ

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY (area code 201)
P. Macijauskas 998 - 6797
A. Stankaftienė 942 - 2344
D. Dldžbalienė 925 - 4761
R. BHėnas 351 - 7963

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

A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
E. Kezlenė 296 - 0798
R. Kezys 769 - 3300, 229 - 9134
M. Šalinsklenė 296 - 2244
V. Vaslkauskas 847 - 1286
KASOS ĮSTAIGA 441 - 6799

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

formato, traktuojamos su lengva 
šypsena, vaizduoja kokias nors 
kaimo gyvenimo scenas—muzi
kantus, vestuvininkus, šokėjus ir 
1.1. Lėlės iš Lietuvos atsivežė 
tautodailės puoselėtoja Saulė Ša
tienė iš Providence, R. I. Ji ir 
kalbės apie lėlių menų ir jo raidų.

Eugenija Rastonienė, daili
ninkė, šalia tapybos meno 
mėgsta austi gobelenus — kur į 
sienos kilimus įveda modernius 
piešinius. Jos austį gobelenai 
atrodo lyg kokie tapybos darbai. 
Ji anksčiau yra gyvenusi New 
Yorke, senokai jau išsikėlė į Pro
vidence, o dabar gyvena Cape 
Codo artumoje.

Matysime ir velniukų kolek

jos viršininkais, kodėl televizija 
nerodė tai, kas vyko Vilniuje.

Ketvirtoji vaizdajuostė buvo 
skirta vėliavos iškėlimui Gedi
mino kalno bokšte. Pradžioje pa
rodė, kaip buvo iškelta vėliava 
1939 metais spalio 29 d. Paskui 
po vėliavos pakėlimo Gedimino 
aikštėje vyko mitingai, kalbėjo 
architektas Vytautas Landsber
gis, prisimindamas savanorius ir 
kitus, kurie kūrė nepriklausomų 
Lietuvų. Visi kalbėtojai pabrėžė 
lietuviška patriotizmų ir su dide
le meile bei pagarba kalbėjo apie 
lietuviškas vėliavas, apie tautos 
pareigų išsaugoti laisvę.

Po visų kalbų minia dar nesi- 
skirstė ir Gedimino aikštėje dai
navo. Gedimino aikštė pil
nutėlė, ir daugybė trispalvių. 
Tikrai niekada ši aikštė nematė 
tiek lietuviškos publikos ir tiek 
lietuviuškų vėliavų.

Tų vakarų buvo blogas oras. 
Pasižiūrėti vaizdajuosčių buvo 
susirinkę apie 150 žmonių. Ir vi
sus sujaudino vėliavos pakėlimas 
ir kiti žygiai, kurie vedaį laisvę.

Rodyta su pertraukom, kurių 
metu žmonės kalbėjo vienų ir tų 
patį — džiaugėsi įvykiais Lietu
voje ir baiminosi, kad nepasikei
stų į blogų.

cijų. Velniai užima savitų vietų 
lietuvių liaudies mene. Juos rin
ko daįl. Antanas Žmuidzina
vičius ir sudarė didelę kolekcijų. 
Kaune dabar veikia velnių mu
ziejus, kurį ir sudaro jo kolekci
ja. Šios parodos velniukai yra su
rinkti iš New Yorke gyvenančių 
liaudies meno mėgėjų.

Įvairių audinių išstatys mūsų 
apylinkės pasižymėjusi audėja 
Milda Kvedarienė, gi Genė Po- 
pelienė išstatys medžio, gintaro, 
odos dirbinių ir papuošalų. Ji yra 
dalyvavusi eilėje parodų.

Šiais metais pasirodė Antano 
ir Anastacijos Tamošaičių stam
bus veikalas anglų kalba apie lie
tuviškas juostas — Lithuanian 
Sashes. Bus supažindinama su 
knyga ir bus galima jų. įsigyti.

Paroda atidara šeštadienį nuo 
12 iki 9 v.v.,sekmadienį nuo 12 
iki 3 v. popiet. Parodos atidary
mas — šeštadienį, 7 v.v.

Taip pat veiks lietuviška val
gykla, kur bus galima gauti pie
tus, taip pat kavos, pyragaičių, 
atgaivos, Maisto gaminimų tvar
ko Vida Jankauskienė. Visas pel
nas iš virtuvės skiriamas sporti
ninkų kelioeni į Australijų.

Šios parodos būna paprastai 
gražiai ir skoningai sutvarkytos, 
visi turėsime progos pasidžiaugti 
lėlių kolekcijomis, gobelenais ir 
kitkuo. Rengėjos kviečia visus 
atsialnkyti į šių lietuviškų tauto
dailės parodų, kuri turi malonių 
ir jaukių atmosferų.

ELIZABETH, N.J.
Vysk. P. Baltakis, OFM, Šv. 

Petro ir Povilo parapijų lankys 
ateinančiais metais balandžio 9 
ir suteiks Sutvirtinimo sakra
mentų. Kas norėtų priimti šį sak
ramentų, prašom kreiptis į mo
kyklos direktorę Mary Agnės Fa- 
ver arba į kun. Petrų Žemeikį.

Moterų Sųjungos 66 kuopa iš 
savo surengtų pietų parapijai 
paukojo 500 dol.

Parapijos taryba rengia N. 
Metų sutikimų.Tai bus šeštadie
nis, 7:30 v.v. Bus mišios, 8 vai. 
vakarienė ir šokiai. Auka 35 dol. 
asmeniui.


