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LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA PASISAKO
— Konstitucijos 70-tas straipsnis — pagrindas suverenumo deklaracijai —

Rytų Vokietija savo gyventojų 
plūdimui į Vakarų Vokietiją su
stabdyti turėjo atidaryti savo sie
nas ir leisti gyventojam keliauti 
ar emigruoti. Tūkstančiai vo
kiečių peržengė Berlyno sieną 
ir, pabuvoję Vakaruose, vėl 
grįžo atgal. Keliose Berlyno vie
tose siena buvo gyventojų iš
griauta.

Sovietinės Estijos Aukšč. ta
ryba spalio 12 priėmė rezoliuci
ją, panaikinančią Estijos aneksiją 
ir pasisekančią teisę laisvai atsi
skirti nuo Sov. S-gos. Rezoliucija

PREZIDENTO RINKIMAI VĖL 
SVARSTOMI OK. LIETUVOJE

taip pat panaikino 1940 m. Esti
jos seimo priimtą nutarimą 
įjungti Estiją į Sov. S-gą.

Kinijos vyriausybė uždarė 
daugiau kaip milijoną provincijoj 
veikiančių kolektyvų įstaigų, 
lengvos pramonės įmonių ir dau
giau kaip du mil. privačių įmo
nių.

Libano naujasis prezidentas 
Rene Moawad ministerių pirmi
ninku paskyrė tas pareigas ėjusį 
prityrusį politiką mahometoną 
Šalim al-Hoss, kuris pradėjo pa
sitarimus su įvairių grupių va
dais ministerių kabinetui suda
ryti.

Afganistano vyriausybė prisi
pažino, kad jos slaptoji policija 
iki 1979 nužudė 11,000 politinių 
kalinių ir paskelbė jų vardinį są
rašą.

Kinijos karinės komisijos pir
mininkas Deng Xiaping pasi
traukė iš pareigų, bet ir toliau 
liks pagrindiniu Kinijos vadu. Jo 
pareigas karinėj komisijoj 
perėmė partijos gen. sekretorius 
Jiasng Zemin.

Amerikos R. katalikų vyskupų 
konferencija priėmė rezoliuciją, 
pareiškiančią, kad palestiniečiai 
turi teisę į nepriklausomą kraštą, 
bet ši teisė turi būti suderinta su 
Izaraelio saugumu.

JAV pasiskundė, kad sovietų 
Ramiajame vandenyne veikią 
karo laivai lazerio spindulių 
pluoštu sužalojo JAV karo lėktu
vo lakūno akį.

Bulgarijos komunistų partijos 
gen. sekretorius ir krašto prezi
dentas Tudor Živkov pasitraukė 
iŠ pareigų. Partijos gen. sekreto
rium buvo paskirtas užs. reik, 
ministeris Peter T. Mladenov.

Rytų Vokietijos partijos cen
tro komitetas paskelbė eilę radi
kalių pakeitimų, kaip laisvus, 
demokratinius ir slaptus rinki
mus, priemones socialistinei 
ekonomijai priderinti prie lai
svos rinkos sistemos, valstybės 
atskyrimą nuo partijos, parla
mentinę slaptosios policijos kon
trolę, laisvus susirinkimus ir lai
svą spaudą, radiją ir televiziją.

Sov. S-ga pareiškė, kad siena 
tarp Vakarų ir Rytų Vokietijų tu
rinti pasilikti tol, kol būsiąs 
išspręstas Nato ir Varšuvos kari
nių paktų likimas.

Vengrijos prokuroras pradėjo 
tirti mirusio kardinolo Mind- 
szenty bylą. Jis prieš Vengrijos 
sukilimą už krašto išdavimą buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, 
bet sukilimo metu buvo išlai
svintas ir prisiglaudė JAV amba
sadoj.

Sovietinės Moldavijos 20,000 
Kišinevo gyventojų apsupo Vi
daus reikalų ministerijos rūmus 
ir susirėmė su policija. Dėlto 
buvo uždrausti susirinkimai ir 
atgabenta 2000 papildomos ka
riuomenės. Per riaušes buvo 
sužeista 140 žmonių.

Lietuvos Aukščiausia Taryba
Lietuvos TSR Aukščiausioji 

Taryba lapkričio 3 priėmė nuta
rimą “Dėl Lietuvos TSR Konsti
tucijos (pagrindinio įstatymo) 
70-to straipsnio taikymo tvarko- 
s”, praneša Lietuvių Informaci
jos Centras.

Kaip žinia, 70-tas straipsnis 
sudaro konstitucinį pagrindą lie
tuves suverenumo deklaracijai š. 
m. gegužės 18 d. Tą dieną 
LTSR Aukščiausioji Taryba 
priėmė šią pataisą Konstitucijos 
70-am straipsniui: Lietuvos TSR 
galioja tik jos Aukščiausiosios Ta
rybos arba referendumu priimti 
įstatymai. TSRS įstatymai ir 
TSRS valstybinės valdžios ir val-
dymo organų teisiniai aktai Lie
tuvos TSR teritorijoje galioja tik 
Lietuvos TSR Aukščiausiajai Ta
rybai juos patvirtinus ir įregi
stravus nustatyta tvarka, jų ga
liojimas gali būti apribotas ar su
stabdytas Lietuvos TSR Au
kščiausiosios Tarybos nutari
mu”.

Nutarimas dėl to straipsnio 
taikymo tvarkos

Siekdama išaiškinti Lietuvos
TSR Konstitucijos (Pagrindinio 
įstatymo) 70 straipsnio taikymo 
tvarką Lietuvos Tarybų Sociali
stinės Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nutaria:
..Nftstatyti tokiąTSRSįstatymų Lietuvos,TSR teritorijoje galiom

ir TSRS valstybinės valdžios val
dymo organų teisinių aktų galio
jimo tvarką Lietuvos TSR terito
rijoje:

1. Nustatyta, kad laikinai — 
iki tol kol savo veiklą pradės nau
jojo šaukimo Lietuvos TSR Au
kščiausioji Taryba, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas priima sprendimus 
dėl TSRS valstybinės valdžios ir 
valdymo organų teisinių aktų įsi
galiojimo Lietuvos TSR teritori
joje. Šių teisinių aktų ar jų atski
rų normų galiojimo sustabdymo 
ar apribojimo Lietuvos TSR teri
torijoje klausimus, sprendžia tik 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Ta
ryba.

2. TSRS įstatymų, kitų TSRS 
valstybinės valdžios ir valdymo 
organų teisinių aktų normos įsi
galioja Respublikos teritorijoje.

a) kai šios normos tiesiogiai 
įtraukiamos (inkorporuojamos) į 
Lietuvos TSR įstatymus ar kitus 
aktus Lietuvos TSR aukščiausių- 
jų valstybinės valdžios organų
sprendimu;

b) kai Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba, o laikinai — iki tol
kol savo veiklą pradės naujojo 
šaukimo Lietuvos TSR Au
kščiausioji Taryba, ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas priima specialų 
sprendimą dėl šių normų galioji
mo Respublikoje.

ŽALIOJI TALKA 
LIETUVOJE
Užsienio spaudos žiniomis, 

spalio 21 Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Varėnoje ir Naujojoje 
Vilnioje įvyko Lietuvos Žaliųjų 
judėjimo organizuota akcija — 
Žalioji Talka. Varėnoje buvo so
dinami medeliai miške, kurį 
prieš pusę metų iškirto sovie
tinės armijos kariai.

Vilniuje organizuojant talką, 
prisidėjo Vilniaus gamtos apsau
gos draugija ir rajonų vykdomieji 
komitetai. Autobusų parko vai
ruotojai laisvanoriškai vežiojo

3. TSRS įstatymų ir kitų TSRS 
valstybinės valdžios organų tei
sinių aktų normos dėl kurių Lie
tuvos TSR aukščiausieji valsty
binės valdžios organai priima 
specialų sprendimą dėl šių nor
mų galiojimo Respublikoje, įre
gistruojami TSRS įstatymų aktų 
galiojančių Lietuvos TSR terito
rijoje, registro knygoje.

4. Lietuvos TSR ministerijos, 
valstybiniai komitetai ir žinybos 
visus gautus TSRS ministerių 
valstybinių komitetų ir žinybų 
teisinius aktus per 10 dienų nuo 
jų gavimo pateikia Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybai su savo nuo-
mone dėl jų galiojimo Lietuvos 
TSR teritorijoje.

Lietuvos TSR Ministrų Tary
ba, pateikdama per 10 dienų nuo 
jų gavimo TSRS Ministrų Tary
bos nutarimus ir potvarkius, 
TSRS ministerijų valstybinių ko
mitetų ir žinybų teisinius aktus 
Lietuvos TSR aukščiausiosios 
valstybinės valdžios organam, 
kartu pareiškia nuomonę dėl jų 
galiojimo Lietuvos TSR teritori
joje. Priėmus sprendimus dėl 
šių aktų įsigaliojimo Lietuvos 
TSR teritorijoje, jie įregistruoja
mi TSRS vyriausybės ir kitų vals
tybinio valdymo organų teisinių 
aktų, galiojančių Lietuvos TSR 
teritorijoje, registro knygoje.

5. Pasiūlymai dėl šiuo metu

Balionų festivalyje Albuquerque, N.M., lietuviams padovanotas balionas su lietuviškom 
spalvom ir vyčiu ant šono. Lietuviai sportininkai susilaukė didelio dėmesio

LIETUVIAI OREIVIAI PAGERBTI AMERIKOJE
Lietuvos tautiniam gyvenimui 

atgimstant, pasireiškė ten ir vi
sokie nauji, Nepriklausomoje 
Lietuvoje nežinomi, sportai. Iš
mokome ir mes linksniuoti naują 
lietuvišką žodį — “OREIVIAI”, 
t. y. balionais skraidantieji spor
tininkai.

Šių metų Balionų festivalyje, 

talkininkus į darbo vietas.
Trijų Kryžių kalną tvarkė 

skautai, gediminaičiai ir ateiti
ninkai. Naujosios Vilnios rajoną 
tvarkė apie tūkstantį du šimtus 
įvairių gamyklų darbininkų.

Net Vilniaus karinis garnizo
nas talkai pasiuntė 70 kareivių, 
kurie buvo įsitikinę, kad Žalioji 
Talka — tai eilinė komunistinė 
akcija.

Spaudos turimomis žiniomis, 
Žaliojoje Talkoje dalyvavo iš viso 
apie tris tūkstančius asmenų. 
(ŠIA)

jančių TSRS valstybinės valdžios 
ir organų teisinių aktų ar jų atski
rų normų galiojimo sustabdymo 
ar apribojimo Aukščiausiajai Ta
rybai pateikiami ir svarstomi 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos reglamento nustatytą 
tvarka.

6. TSRS įstatymų aktų galioja
nčių Lietuvos TSR teritorijoje 
registro knygos ir TSRS vyriau
sybės ir kitų valstybinio valdymo 
organų teisinių aktų, galiojančių 
Lietuvos TSR teritorijoje regi
stro knygos formas nustato Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas.

7. Prireikus remiantis Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Tary-
bos Prezidiumo įregistruotais 
TSRS įstatymais ir TSRS valsty
binės valdžios organų, TSRS Mi
nistrų Tarybos, TSRS ministeri
jų, valstybinių komitetų ir žiny
bų teisiniais aktais gali būti ren
giami Lietuvos TSR įstatymai, 
Lietuvos TSR valstybinės 
valdžios organų Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Lietuvos TSR 
ministerijų valstybinių komitetų 
ir žinybų teisiniai aktai, kurie 
priimami nustatyta tvarka.

Šiuose aktuose turi būti at
sižvelgiama į Respublikos inte
resus, jai būdingas visuomeni
nių teisinių santykių reguliavi
mo ypatybes ir jų specifiką bei 
visuomenės -nuomonę.
™ ------------------------

Albuquerque, N.M. (Albuąuer- 
que International Balloon Fiesta 
— kuris dedasi esąs “Balloon Ca
pital of the World”) trys iš Lietu
vos atvykę oreiviai ten padarė 
tikrą sensaciją, kurios garsas nu
skambės tikriausiai po visą Ame
riką. Trys drąsūs keliauninkai ne 
balionu atskrido, o lėktuvu per 
New Yorką, Dėl visokių trugdy- 
mų, sunkumų su vizomis, atsira
do gerokai pavėlavę, paskutinė
mis festivalio dienomis.

Tačiau kas pavėluoja, kartais 
sutinkamas su dvigubu entuziaz
mu ir meile. Tų trijų oreivių išk- 
vietėjai — Balloon Federation of 
America su prezidentu Jacques 
Soukoup priešakyje, sudarė 
svečiams iš Lietuvos didžiulę 
reklamą iŠ anksto. Šiais metais 
tarp dalyvių iš viso pasaulio pir
mą kartą buvo laukiami ir lietu
viai Iki šiol oreivių iš Lietuvos 
niekada nebuvo

Komjaunimo Tiesos laikraščio 
korespondentas Algirdas Lilei
kis, kuriam pritaria ir to laik
raščio redakeija, rašo, jog 1 aetu- 
vai reikia prezidento.

Jis sakosi išstudijavęs Lietu
vos 1922 metų įstatymą, kuris 
prezidentui suteikė daug teisių 
ir 1928 metų konstituciją, pagal 
kurią prezidentą rinko tautos at
stovai, 1931 jį išrinkę ir 1938 m. 
vėl perrinkę. 1938 m. konstituci
ja Antanui Smetonai suteikusi 
didelius įgaliojimus. Bet Lileikis 
sakosi toje istorijoje neradęs 
idealo, todėl pradėjęs studijuoti 
kitų kraštų konstitucijas. Ypač jo 
dėmesį patraukė G. VVashingto- 
nas Amerikoje. Jis sukūręs vals
tybės mašiną, kuri neleistų vy
riausybei “nuslysti į tironiją”,

Jis iškelia Amerikos trijų šakų 
valdžią — įstatymus leidž.iančią- 
ją, vykdomąją ir teisminę 
valdžią. Ir sako, kad čia Ameri
kos politinė sistema gerai veikia 
jau 200 metų. Be to, siūlo pa-

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Vytauto Didžiojo universite
tas— Universitas Vytauti Magni 
— neturi savo patalpų ir jas nuo
moja iš Politinio švietimo ir Me
nininkų namų. Jis neišlaikomas 
valstybės lėšomis. Mokymo pro
gramą ir planus nustato paties 
universiteto vadovybė. Naudo
jamasi ir kitomis*patalpomis.

Žemės Ūkio akademija pra
džiai davė 10,000 rublių, padėjo 
įvairios įmonės, paskirdamos 
mažesnes sumas pinigų. Tų pini
gų užteksią tik ligi Naujų metų.

Jame dėstys ir išeivijos lietu
viai mokslininkai. Prof. Julius 
Šmulkštys iš Indianos universi
teto dėstys marksizmą, lenini- 

■- Liucija -Baškauskaitė

Nemažiau reklamos sudarė 
jiems ir Albuquerque lietuviai 
(čia gyvena gal tuzinas šeimų), 
pasirengę išeiti jų pasitikti su 
vėliavomis, su rūtų šakelėmis, 
su garsia daina “Valio, valio va
lio...” Tiek kartų į aerodromą 
nužygiavo mūsų lietuviai, ir vis 
veltui, — nėra svečių ir gana. 
Galų gale pasirodė, bent aštuo
niom dienom pavėlavę.

Susipažinimas su “lakūnais”, 
t.y. su Gintaru Šurku — vice
prezidentu Lietuvos Oreivių Są
jungos, Edmundu Būdvyčiu — 
padėjėju, ir su Violeta Aušvicai- 
te — Sąjungos sekretore, buvo 
jaudinantis ir džiaugsmingas 
Angliškai laisvai kalbanti Violeta 
buvo oreivių grupės vertėja.

Lietuvių palydėti oreiviai tuoj 
buvo nuvežti į Balionų Fiestos 
lauką, kur laukė karštu oru
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svarstyti ir Prancūzijos pavyzdį, 
kur yra ir premjero postas. Ka
dangi kabinetas su premjeru kar
tais keičiasi, tai vis lieka prezi
dentas. Jis sako, kad ši sistema 
tiktų ir Lietuvai — Ministrų Ta-
ryljos pirmininką pavadinus 
premjeru ir funkcijas perleidus 
ministerijoms. Bet prezidento 
rinkimai turėtų būti tiesioginiai.

Žmonių išrinktas prezidentas 
visada būsiąs savarankiškesnis ir 
pajėgesnis. Tokį straipsnį nesun
ku įvesti į Konstituciją. Jis siūlo 
pasižvalgy ti į kaimynus. I^enkija 
jau išsirinko prezidentą. Tuo ke
liu eina Vengrija. Ir I^atvija apie 
tai jau galvojanti.

Lileikis rašo, kad norinčių 
būti prezidentu netrūks. Esą ir 
galinčių juo tapti “Lietuvos pi
liečiai išsirinks vieną — drąsų, 
garbingą, ramios išminties 
žmogų, galintį mūru stoti už Lie
tuvos reikalus”. Siūloma pasisa
kyti ir Lietuvos žmonėms.

iš Califomijos universiteto — 
antropologiją ir kultūrą, monsin
joras Vytautas Kazlauskas iš Ro
mos Grigaliaus universiteto reli
gijotyrą, o profesoriai Kęstutis 
Skrupskelis ir Vytautas Daniela 
dėstys filosofiją. Prof. Rimas 
Kalvaitis iš Naujosios Anglijos 
skaitys ekonomijos kursą. Jie visi 
ten galės būti tik mėnesį laiko, 
nes ilgesniam laikui negali išvyk
ti iš savų universitetų.

Arvydas Žygas gali ilgiau pasi
likti, kuris dabar skaito antropo
logijos įvado kursą. Jis gauna 
mokslininkams skiriamą Ful- 
brighto stipendiją.

ĮVYKIAI
LIETUVOJE

— Dailės muziejuje Vilniuje 
architektė Rita Giedrė Bulavaitė 
Kvedarienė iš Toronto ekspo
nuoja 23 darbus. Ji prieš 12 metų 
apsigyveno Kanadoje. 1980 m. 
jai Toronto universitetas suteikė 
magistrės laipsnį.

— Gargždų statybinių 
medžiagų bazėje bus gaminamos 
stogams dengti plytelės. Tam 
reikalui padėti tariamasi su 
plačiai žinoma Italijos firma “Te- 
gola Canadese”. Ieškoma gali
mybių suorganizuoti stogų dan
gos gamybą Lietuvoje.

— Lazdijuose veikia muitinė, 
kurioje dirba 29 žmonės. Jos vir
šininku yra Vitalis Simanynas, 
kuris sako, kad muitinei reiktų 
65 tarnautojų, nes muitinė ne
spėja apsidirbti, praeina daug 
spekuliantų.

— Pažinčių klubas pradėjo 
veikti Kaune. Stojantieji į klubą 
turės parodyti pasą, nes į ten 
kviečiami tik vieniši žmonės. 
Klubą remia kooperatyvas "Vy- 
turis”. Klubo telefonas nerimsta 
— daugiausia moteriški balsai 
teiraujasi apie tą pažinčių klubą, 
rašo Komjaunimo tiesa.

.— Buvusios prezidentūros, 
vėliau Kauno mokytojų, namai 
jau perduoti Kauno Istorijos mu
ziejui. Jame bus įrengta Lietu
vos respublikos (1918-1940) eks
pozicija. Prieš Prezidentūrą esa
nčiame skvere numatoma pasta
tyti A. Smetonos, A. Stulginskio 
ir K. Griniaus biustus.

— Vilniuje spalio 12 išrinkta 
35 žmonių iniciatyvinė grupė 
Lietuvos pasaulinės kultūros 
draugijos steigiamajam suvažia
vimui sušaukti. Iniciatyvinės 
grupės pirmininku išrinktas pro
fesorius. filosofijos mokslų dak
taras Antanas Gaidys.

— Vilniaus Rokantiškių ka
pinėse atidengtas paminklas dai
nininkui Antanui Sabaniauskui.



ĮVYKIAI OK. 
LIETUVOJE

— Klaipėdos rajone, Balsėnų 
kaime spalio 14 atidengta skulp
tūra, skirta Lietuvos nepriklau
somybės akto signataro, filosofi
jos daktaro Jurgio Šaulio (1879 - 
1948) atminimui. Veiviržėnuose 
jo vardu pavadinta centrinė 
gatvė.

— Kaune atidengtas nusipel
niusio artisto Antano Kučingio 
biustas, jo gimimo 90-jų metinių 
proga.

— Vilniuje prieš dešimt metų 
“Elfos” elektro-technikos gamy
bos darbuotojai susibūrė j mišrų 
chorą. Jam vadovauti ėmėsi diri
gentas J. Vanagas ir koncert
meisteris J. Pranckevičius. Per 
tą laiką parengta plati chorinės 
muzikos kūrinių programa, kon-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaiuo 
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St, Slmsbury, Corsv 
06070. Tel. 203 651-0261. . į / 3
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SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jemėfca A** (Pr1* 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia’ garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2?44.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorluė, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telet 344 - 5172. pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti, -e • <

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, FUt, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FįNERAL.HOME, 200. 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W0QPLAW 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių•P*?'*’ 
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

Nešamas ir toks transparentas demonstracijose Vilniuje. Komunistai ir specialūs komu
nistai yra geriausiai aprūpinti valdžios, turi savo ligonines, krautuves ir gražiai įrengtus 
butus. Todėl jie ir nenori jokių reformų, nes gali netekti viso to, ką dabar turi. Nuotr.
V. Kapočiaus

VLIKO SEIMAS BALTIMORĖJE PASISAKO
— Laisvieji lietuviai kviečiami talkinti pavergtiesiems —

certuota įvairiuose Lietuvos ir 
Sąjungos miestuose, dalyvauta 
respublikinėje dainų šventėje, 
gastroliuota užsienio šalyse. 
Choro gyvavimo dešimtmečiui 
skirtame koncerte, surengtame 
Vilniaus konservatorijos salėje,

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter GardeliTavern. 
1383 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu-, 
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos- 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. ' 7

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng 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.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Kon 'to Seimas Balti- 
morėje išklausęs Seimo delegatų 
ir okupuotos Lietuvos atstovų iš 
Lietuvos Laisvės Lygos, Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio, 
Lietuvos Demokratų Partijos. 
Helsinkio grupės bei Krikščio
nių Demokratų pranešimų apie 
ekonominę, socialinę, kultūrinę 
ir politinę padėtį Lietuvoje ir 
Vakarų valstybių reakcijų j vvk-

Moderniausias ! \\ kar^.įąi-. 
vyno lėkĮvy^i: ši>>..Abrabarp.l.Hi- 
coln bufirj igtu.s j jkarpj.diy yųą..;

Zbignievv Brzezinski, kal
bėdamas 5(X> sovietų diplomatų 
ir mokslininkų, pareiškė, kad so
cialistinės valstybės turės persit
varkyti iš komunistinės sistemos 
j pliuralistines demokratijas, kad 
abi Vokietijos turės būti sujung
tos, ir kad (ieko'lovakijos neo- 
staiinims režimas turės per 1 ar 
2 m. išnykti.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kolil paskelbė pianą 
Rytų Vokietijai padėti, bet pla
nas bus vykdomas tik tada, kada 
Rytų Vokietija pykdys centrali
zuoto ūkio reformas.

Jeruzalės universiteto Holo- 
causto studijų instituto direkto
rius Yehuda Bauer t\ii tina, kad 
Auschwitz koncentracijos sto
vykloj buvo nužudyta ne 4 mil. 
žmonių, kaip iki šiol buvo t\arti
nama, bet tik maždaug 1.5 mil., 
iš kurių 1 25 mil. buvo žydų, 
83,000 lenkų. 2<) 000 čigonų, 
12,000 sovietų kai • ( belaisvių. Jis 
taip pat tvirtina, kad žydus 
gelbėjo daugelis valstybių gy
ventojų.

Sabadoro partizanai pradėjo

stančius Sovietų Sąjungos pasi
keitimus, taria:

Lietuvių tautos laisvė ir Lietu
vos valstybės nepriklausomybė 
yra tautos egzistencijos ir jos vi
sokeriopos gerovės būtina sąly
ga.

Lietuvos valstybės suverenu
mas priklauso lietuvių tautai, 
tačiau suvereninių teisių vyk
dymas buvo pertrauktas. So
vietų Sąjungai vy kdant Stalino- 
Hitlerio paktą, Lietuvos val
stybė tapo Sovietų Sąjungos 
okupuota ir įjungta j Sovietų Są
jungą. Si sovietų aneksija di
delės daugumos laisvojo pasau
lio valstybių nepripažįstam.1. 
teisėta.

L#"tuvių tauta,JuekadanesjLs. 
taikė su jos pavergym-Tas tau* 
tos ryžths Zt^STrti laisvę, uhdeptilči.. 
lausoinybę reiškėsi partizanine 
veikla, pasyviu pasipriešinimu, 
gausia pogrindine spauda ir kito
mis priemonėmis okupuotoje 
Lietuvoje ir išeivijoje.

(Gorbačiovo vykdoma atviru-' 
mo politika palietė palaipsniui 
vidaus reikalus ir tarptautines 
politines problemas, sudaryda
ma naują politinę atmosferą. Šio
je naujoje aplinkoje per pasta
ruosius metus Lietuvoje tapo iš
vystyta plati akcija, siekianti iš
laikyti tautos savitumą. Seimas 
s\ eikina pradėtą okupuotos Lie
tuvos ir laisvojo pasaulio lietuvių 
organizacijų bendradarbiavimą.

Rytų Vokietijos min. pirmi
ninku buvo išrinktas reformų ša
lininkas Hans Modrovv, Dresde- 
no partijos sekretorius.

Namibijos steigiamojo parla
mento rinkimus laimėjo partiza
ninį karą prieš Pietų Afriką ve
dusi Pietvakarių Afrikos liaudies 
organizacija. surinkusi 57,3 
proc. balsų, bet parlamento dau
gumos nesudarė.

siekiant atkurti Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę.

Ryšium su pasikeitimais So
vietų Sąjungoje, po antro pasau
linio karo sukurta Europos tvar
ka ėmė dėsintegruotis dideliu 
greičiu. Vengrija paskelbė naują 
valstybinę santvarką, Lenkijos 
vadovavimą perėmė solidarumo 
atstovas, Rytų Vokietijoj ir Če
koslovakijoj vyksta masinės de
monstracijos, mitingai, reikalau
dami demokratinių reformų.

Gyvename nepaprastus lai
kus, kurie didžiai palietė Lietu
vos gyvenimą sukeldami naujų 
vilčių.

Seimas, visa tai imdamas 
dėmesin, kviečia viso laisvojo 
pasaulio lietuvius aktyviai remti 
Eiguvoje vykstSnčią de^okratjy- 
zaciją',' persiUjkkymą ir'ffateffifc?*' 
gas atkurti Nepriklausomos Lie- - 
tuvos valstybę, įpareigoja VLI- 
Ko valdybą vystyti ryšius su oku
puotos Lietuvos organizacijo
mis, suintensyvinti politinę 
veiklą laisvojo pasaulio kraštuo
se, derinant žygius su Lietuvos 
diplomatine tarnyba, PLB ir at
skirų kraštų organizacijomis.

Vieningai reikalaukime, kad 
pasyvinė nepripažinimo politika 
būtų pakeista aktyvia, įtraukiant 
Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybės atkūrimo į tarptautinių 
problemų darbotvarkę.

Sujunkime savo protus ir šir
dis didžiajam Lietuvos tikslui 
pasiekti: atkurti laisvą ir neprik
lausomą Lietuvos valstybę.

skambėjo lietuvių liaudies, tary
binių autorių dainos, ištraukos iš
G. Verdi operų, G. F. Haende- 
lio oratorijos Mesijas, kiti klasi
kos kūriniai.

— Kristijono Donelaičio, lie
tuvių literatūros klasiko, memo
rialiniam parkui sodinti į buvu
sius Lazdynėlius susirinko apie 
370 talkininkų iš Vilniaus, 
Plungės, Kauno, Šiaulių. Ąžuo
liukais pasirūpino Marijampolės 
ir Alytaus miškininkai. Pasodin
ta 275 ąžuoliukai (tiek metų nuo 
K. Donelaičio gimtadienio). 
Važiuojant į Gusevą, tarp 211 ir 
212 kilometrinių stulpelių, apie 
150 m nuo Kaliningrado-Kauno 
plento galima pamatyti žaliuo
jantį lietuvių literatūros klasiko 
parką.

junga įsteigta Vilniuje. Per pa
skutiniuosius 50 metų Lietuvos 
mokslas patyrė didelių nuosto
lių, nes buvo užgniaužtas ir at
skirtas nuo pasaulio mokslo 
pažangos. Mokslo sąjungos na
riai surašė darbo programą ir 
įstatus. Išrinkta taryba, kuriai 
vadovauja prof. filosofas Bronius 
Kuzmickas. Taryboje skirtos dvi 
vietos išeivijos mokslininkams. 
Vienas jų — Illinois universiteto 
profesorius Arvydas Zygas. Kita 
vieta dar laisva.

1989 m. lapkričio 5 d.
Baltimore, MD

— Lietuvos Komunistų parti
jos CK plenumas baigėsi spalio 
13. Nutarta neeilinį LKP su
važiavimą surengti š.m. gruo
džio 19. Bus svarstoma LKP ir 
TSKP santykių statusas.

— Lietuvos Tautininkų Są
junga spalio 10 savo susirinkime 
svarstė susijungimo su Lietuvos 
savitarpio-pagalbos sąjunga rei
kalingumą. Nubalsuota kol kas 
likti atskiromis organizacijomis. 
Nutarta ieškoti deputato, kuris 
iškeltų LTSR Aukščiausioje Ta
ryboje Lietuvos Tautininkų Są
jungos legalizavimo klausimą, 
nes reikalingi dokumentai jau 
sutvarkyti. Tam reikalingas da
bar veikiančios Konstitucijos 6- 
jo straipsnio pataisymas, ir atme
sti komunistų partijos mononoli.

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

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 Curtls St, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

----------- -------- .------------------------------------- ------------------ -------- —- -Ą 
NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 ’ 
vai. ryto WNWK 105.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimu .prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Lfthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. j. J. Štokas — direktorius,.234 SunlttOri, Watchung.N.J. 07060. 
Tpl. 201 ^•-S^6.‘“'to—‘

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. ;

Užsakau “Llthuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2
ool. . •» • »

Vardas, pavardė .......... -................-...................  —•-------

Numeris, gatvė .....................................................-...................... .. ■

Miestas, valstija, Zlp........................ . ........................... .......
; & ■ ■ ■ - . ---- ■ ■ . -'i ' . ■« >

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR . NEMOKAMAI 

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

Trasolipo A MEM0R1ALS
W - Sfi M) ST. MIDI)!.E \1I.IAUE. ŲVFTAS. N Y 

l’IIONES (7IHI 326 - 12X2 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
J ONA.S 

.,,->933 + l 97 6 1

didelio masto puolimus sostinės 
priemiesčiuose, per kuriuos 
žuvo 432 ir buvo sužeista 477 
žmonės.

Pravda įrodinėjo, kad Sov. S- 
goj nėra v ietos daugiapartinei si
stemai ir įspėjo Lietuvos komu
nistų partiją per ateinantį kon
gresą neatsiskirti nuo Maskvos.

VVilliam Safire. '/.} mus kolum- 
nistas, lapkričio 13 N YT paskelb
tame straipsny Tegu laisvė 
skamba podmeja. kad reikėsią 
prezidento (George Bush spaudi
mo Baltijos valstybe m nuo Sov. 
S-gos smurto apsaugoti

Prezidentas (George Bush ap
dovanojo čia apsilankiusį Solida
rumo unijos steigėją ix*ch Va
lensą 1 ,ats\ < s zy meniu už jo nuo
pelnus demokratijai

Sov. S-ga įteik*' įstatymo pro
jektą leidži.mtj ufoj.uns lai
svai keliauti į užsienio \aistylws

Vilniaus radiofono direktorius Edvinas Butkus (d.) su dr. Vytautu Landsbergiu irar emigruoti j betkurią valstybę.
iš anksto gavus įos pritarimą (Gražina Landsbergiene. Nuotr Vaidoto Grigo

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDTrUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 r 
TEL: 718 769 - 3300

«
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Padėkos maldos ir pareigos tėvynei

- Padėkos diena yra viena iš 
gražiausių šiame krašte. Gyveni
me čia daug liberalizmo, net pa
laidumo, bet Padėkos diena vi
siems atneša rimtį. Visi jaučia 
pareigą, kad reikia susirinkti šei
mom prie stalo, palenkti galvas 
ir padėkoti Jam, kuris viską duo
da ir viską laimina. Padėka Die
vui apima visus, net ir liberalus. 
Ta padėka ir papuošia bei nu
skaidrina visą kraštą.

Amerika turi už daugelį daly
kų dėkoti: už geriausią pasaulyje 
gerbūvį, už tuos žmones, kurie 
čia triūsia ir skleidžia gėiį ne tik
šiam kraštui, bet ir visam pasau
liui. Tik iš Amerikos rankų išsi
laiko pasaulis. Ir dar geriau išsi
laikytų, jei būtų sąžininga tvar
ka,- jei nebūtų komunistų sukel
tos grėsmės. Dėkodami prisi
minkime ir kitus, kurie neturi 
tokių gerų sąlygų ir jų neužmirš
kime. Dosnumu pasižymi Ame
rika. Intai yra Dievo palaima — 

. nešykšti kitiems duoti, padėti 
varge, už tai ir patys gauna su 
kaupu.)

Siame turtingame ir vaišinga
me krašte gyvename ir mes, lie
tuviai. Ir mes palenksime galvas 
ir pasimelsime Padėkos dieną. 
Dėkosime už tai, ką esame gavę 
per šiuos metus. Tik pagalvoki
me,' Idek^mes’esame gavę"’ viso-* 
Jdausio gėrio, dvasinių ir mate
rialinių dovanų. Dažnai mes tai 
užmirštame, bet štai Padėkos 
diena — prisiminkime tą šventą 
pareigą, kad reikia padėkoti už 
visa tai, ką mums Dievulis yra 

.siuntas ir ką mes esame gavę.
Tegu į šią padėkos maldą įsi

jungia mūsų šeimos, mūsų ben- 
druėmenėr. Tegu ši Padėkos 

., šventė mus nuskaidrina ir paren- 
’gia su dar didesniu džiaugsmu 
pasitikti Kalėdas.

Padėkos dieną turime padėko- 
1 ti Jr už tai, kas^dabar dedasi Lie- 
—tuvoje. Juk štai bus antroji

T" 

Padėkos diena, kai žmonės ne
bebus išsigandę, kad juos už iš
tartą žodį areštuos, kad už Kro
nikos skaitymą bus ištremti į Si
birą, kad jų pastatyti kryžiai bus 
sunaikinti. Tas baisus režimas 
dar galėjo tęstis, bet jis pasi
keitė. Tauta jau gavo nemažai 
laisvių—turi religijos laisvę, be
veik pilną spaudos ir žodžio 
laisvę. Ar už tas gausias dovanas 
mes padėkojome? Dabar tikrai 
metas prie tų padėkos maldų pri
jungti ir mišias — maldas už 
tėvynę, už jos geresnę ateitį.

Su maldos žodžiais ateina 
kiekvienam mintis, o ką jis turi 
padaryti, kad Lietuva greičiau 
išsilaivintų iš vergijos, kad jai 
ateitų geresnės dienos.

Prie maldos turime pridėti ir 
savo ryžtingus veiksmus. Jau 
rašėme, kad štai ateina momen
tas, kada kiekvienas Amerikoj 
gyvenąs lietuvis turi sukrusti ir 
įsijungti į akciją — pasiųsti šio 
krašto prezidentui laišką ar tele
gramą.

Negalvokime, kad tai nėra 
taip svarbu, kad tai padarys kiti 
už mus. Sis momentas, kada 
Amerikos prezidentas George 
Bush susitiks su Sovietų Sąjun
gos prezidentu Gorbačiovu, yra 
labai svarbus. Sovietai^ali Ame
riką apgauti, kaįg ją a^ą^o.Pots- 
dame ir Jaltoje. Sovietai moka 
tokias konferencijas organizuoti, 
režisuoti, sutelkti reikiamas pa
tarėjų pajėgas. Jie turi tikslą — 
veržtis pirmyn bet kokia kaina. 
Tas veržimasis yra senas — 
rusiška ekspansija. Tad nereikia 
patikėti jokiais jų šypsniais ir 
pažadais.

Amerika altruistinė, nuolaidi. 
Dažnai ją įvilioja į pinkles, ap
gauna. Lietuvius baimė ima, kad 
nebūtume vėl parduoti Sovietų 
imperijai, kaip būtinybė, kaip jų 
sienų apsauga. Sovietų gerbūvis

Ar galėtumėte trumpai 
apibūdinti kaip šiuo metu atro
do Telšiai ir ką tenai veikėte?

Kaip šiuo metu atrodo Telšiai, 
būtų gana sunku atsakyti, nes 
mano dėmesys buvo labiausiai 
sutelktas į religinę sritį — 
norėjau pamatyti vysk. Antaną 
Vaičių, kuris kaip ir mano abu 
tėvai, yra gimęs Šačių parapijoje 
ir pažįsta mano gimines; jo rezi
denciją, katedrą, seminariją.

Miestas nepaliko jokio atsi- 
mintino įspūdžio. Nepastebėjau 
kokių nors labiau į akį krintančių 
naujų pastatų. Viskas kaip ir

rūpi ir Amerikos vyriausybei. 
Jiems Gorbačiovo rūpesčiai tik
rai labai artimi, ir jie nori jam 
padėti, kad atsigautų ekonomija. 
Sustiprėjus Sovietų Sąjunga tik
rai nebus dėkinga Amerikai, ji 
dar labiau ją puls ir naikins. Dar 
labiau pavergs ir jau valdomus 
kraštus ir mėgins naujus pasi
glemžti.

Todėl mūsų pareiga rašyti ir 
siųsti telegramas Amerikos pre
zidentui, kad jis neužmirštų Lie
tuvos, kad jos neišduotų, dar 
kartą neparduotų. Jei siūlo laisvę 
Vengrijai, Lenkijai ir jų laisvės 
sąjūdžius remia, tai kodėl to ne
padaro Lietuvai, Latvijai, Esti
jai?!

Tad budėkime ir siųskime te
legramas prezidentui, šaukda
mi: laisvės, laisvės Lietuvai!

Tėv. Leonardas Andriekus prie tėvų kapo po paminklo pašventinimo su broliais: iš k. 
Jonu, Stasiu ir seserim Veronika Karmiene.

ŽEMAITIJOJE IR TĖVIŠKĖJE VĖL APSILANKIUS
— Pokalbis su T. LEONARDU ANDRIEKUM (4) —

anksčiau — be ypatingų pagrą
žinimų.

Telšių vyskupas yra išgarsėjęs 
savo nepaprastu vaišingumu bei 
nuoširdumu. Tai pats patyriau, 
pabuvęs pusantros dienos. Kaip 
jau anksčiau priminiau, lankan
tis pirmą kartą, jis pakvietė 
kalbėti klierikams, kurių yra 22, 
nuvežė į kunigų rekolekcijas, 
Rietavą, Plungę ir po savaitės, 
grįžtant iš gimtosios parapijos į 
Vilnių, prašė dar sustoti pas jį, 
pažadėdamas katedroje surengti 
iškilmingas pamaldas ir sukviesti 
apylinkės kunigus, ypač pranciš
konus. Taip pat galimai daugiau 
jaunimo.

Tai ir įvyko rugsėjo 27 dienos 
vakarą. Koncelebruotom mi- 
šiom vadovavo vyskupas. Kartu 
su juo mišias laikėme du pranciš
konai. Mišių metu turėjau pasa
kyti ir pamokslą. Dviaukštė ka
tedra buvo pilna žmonių. Po 
mišių prie to paties altoriaus 
teko paskaityti ir religinių 
eilėraščių.

Vyskupas iškiliausiai žodžiais 
apibūdino pranciškonų vaid
menį Amerikoje ir savo vyskupi
joje. Gražiai parengtoje vaka
rienėje dalyvavo kelios dešimtys 
kunigų, ir pokalbiai daugiausia 
lietė pranciškonų ateitį atgimu

sioje Lietuvoje.
Apsilankymas Telšiuose buvo 

vienas iš pačių maloniausių išgy
venimų po daugelio metų tėvy
nėje. Jaučiu ypatingą dėkingu
mą vyskupui, jo kurijai, semina
rijos rektoriui...

Gal ką nors daugiau galėtu
mėte pasakyti apie pranciško
nus Lietuvoje ir apie jų garsųjį 
vienuolyną Kretingoje?

Kaip jau pradžioje šio pokal
bio minėjau, mano kelionės Lie
tuvon vienas iš pagrindinių tiks
lų buvo susipažinti su ten veikia
nčiais pranciškonais, jų darbu ir 
ateities planais. Tai labai gerai 
pasisekė.

Vos tik atskridus į Vilnių, tuoj 
pas mane atvyko ir pranciškonų 
vyresnysis Lietuvoje T. Sigitas 
Benediktas Jurčys, kuris visoje 
kelionėje maloniai lydėjo. Kiek 
vėliau prisijungė ir kiti. Turėjau 
progų su jais plačiau pasikalbėti 
ir daugelį jų aplankyti parapijo
se. kur atlieka pastoracinį darbą.

Stebėjausi jų idealizmu, meile 
tautai , šv. Pranciškui Asyžiečiui 
ir ryžtu įsikurti istoriniame pran
ciškonų centre — Kretingos vie
nuolyne, kuriame dabar yra 
kraštotyros muziejus. Jiems 
būtinai reikalinga susiorganizuo

ti į glaudų vienuolinį vienetą, 
kad sėkmingai galėtų veikti.

Iki šiol pranciškonai yra išsi
sklaidę po visą Lietuvą ir pavie
niai dirba parapijose, nes labai 
trūksta kunigų. Viltys greit at
gauti Kretingos vienuolyną šiuo 
metu yra labai šviesios. Jaučia
mas didis visuomenės, Telšių 
vyskupo ir net valdžios atstovų 
palankumas.

Pranciškonų, anksčiau veiku
sių pogrindyje, yra gana gausus 
būrelis. Visi jauni ir energingi. 
Tai lyg kitas stebuklas atgimusio
je Lietuvoje. Jų yra Kauno ir 
Telšių seminarijose. Miela buvo 
ir juos aplankyti. Čia būtina 
pažymėti, kad tie Lietuvos pran
ciškonai yra lietuvių pranciško
nų Amerikoje padalinys. Pran
ciškonų provinciolas Amerikoje 
yra ir jų provinciolas.

Taip pat malonu buvo aplan
kyti ir Kretingos vienuolyną, ku
riame veikė pranciškonai nuo 
XVIII-ojo amžiaus pradžios. 
Kraštotyros muziejaus vadovybė 
nuoširdžiai priėmė, aprodė mu
ziejų, viską išaiškino ir stebėjosi, 
kad po tiek daug metų vėl sugrį
žau į tėvynę. Taip pat aplankiau 
bažnyčią, Liurdą, kapines, kle
boną kun. Bernardą Taleišį.

Susitelkė daug brangių prisi
minimų, nes čia kadaise mokyta
si pranciškonų gimnazijoje ir 
pradėta žengti vienuolinio gyve
nimo keliu. Po vizito Kretingoje 
dar aplankiau Klaipėdą ir Palan
gą, Varnius, Kryžių kalną...

Dar nieko negirdėjome apie 
Jūsų apsilankymą tėviškėje — 
Barstyčiuose. Kokių įspūdžių 
prisirinkote, kaip tą apsilanky
mą išgyvenote? Ar po tiek daug 
metų iš viso bepažinote savo 
gimtinę?

Kaip lengva įsivaizduoti, 
mano apsilankymas tėviškėje po 
52-jų metų buvo labai jautrus. 
Iš savo bendraamžių beradau gy
vus tik tris asmenis. Visi kiti jau 
išsidanginę į aną pasaulį. Net gi
minės, išskyrus du brolius ir se
serį, kurie tada liko mažyčiai, jau 
nepažįstami, t.y. brolių bei sese
rų vaikai ir jų vaikai bei marčios 
ir žentai. Reikėjo juos pažinti, 
suartėti, atsiminti vardus... bet 
tai nebuvo sunku. Labai greit su
sigiminiavome.

(nukelta į 4 psl.)

BĖGA AŠAROS VISA ŽEME’

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
APLANKĖ LIETUVĄ ’

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

-. Bernardas Brazdžionis, pasi- 
traukęs iš Lietuvos, plušo Vokie- 
tijoje, prie švinu alsuojančių li- 
notipo raidžių prakaitavo spaųs- 

' tuvėse Jungtinėse Amerikos Vals- 
’ tybėse. O tenai, rusų-komunistų 

pavergtoje Lietuvoje, jį vadino 
visokiausiais piktybiniais var- 

/ dais. Jis gi rašė lietuvių tautai, 
kurią mylėjo kaip pats save.

* Tiktai 1989 metais, jau pava- 
l sarėjus, kai Vilniuje, Kaune, 

Biržuose ir Klaipėdoje pakeitė 
., iškeltą geltoną — žalią —r raudo

ną vėliavą, Bernardas Brazdžio
nis nuskrido okupųoton Lietu- 

. von su žmona, dukra ir anūke.
Išvyo ne oficialiai pakviestas, ne 
kokio sovietinio sraigtelio pakal-

I
bintas, bet savo pažįstamų, 
gerbėjų paragintas.

Čia trumpai prisiminsime kai 
kuriuos tos kelionės įvykius, da
tas, pasitaikinę spaudos iškarpų.

Kelionės maršrutas
Iš Los Angeles, Calif., išvyko 

su lietuvių ekskursija. Lėktuvas 
nusileido Helsinkyje, iš ten — į 
Maskvą. Iš Maskvos į Vilnių 
atskrido 1989 gegužės 23, apsi
stojo viešbutyje “Lietuva ”, kuris 
esąs puikus.

Gegužės 24 Vilniuje lankė lei
dyklą “Sietyną”, kuri 100,000 
egz. tiražu išleido Bernardo 
Brazdžionio Pilnatį, didžiulę jo 
poezijos knygą, kurioje yra net 
“Vaidila Valiūnas”. Knygai įvadą 
parašė Vidmantė Jasukaitytė. 
Lankė kitas leidyklas. Susiriki
mas su rašytojais Rašytojų na
muose. • ■

Gegužės 25 vyksta į Kauną. 
Laisva diena. •

Gegužės 26 Maironio muzie
juje Kaune programa. Vakare 
“Poezijos pavasario” vakaro ati
darymas Lakštingalų slėnyje Pa
lemone.

Gegužės 27 kelionė į Biržus 
pro Panevėžį, Rozalimą, pro 
Pumpėnus. Stebeikėliuose pa
statytas Bernardui Brazdžioniui 
(ir Vytei Nemunėliui) iš medžio 

išdrožtas koplytstulpis. (Ste- 
beikėliai yra tarp Pumpėnų ir 
Pasvalio). Biržuose poezijos va
karas. Naktį grįžta į Vilnių.

Gegužės 28, sekmadienį, pa
maldos. Vakare poezijos vakaras 
Sv. Jono bažnyčioje.

Gegužės 29 susitinka su drau
gais, giminėmis.

Gegužės 30 Kauno sporto ha
lėje tremtinių ir kalinių poetų li
teratūros vakaras, dalyvauja ir 
Brazdžionis.

Gegužės 31 įvairūs susitiki
mai. Vakare Kalnų- parke litera
tūros vakaras; daugybė atsilan
kiusių.

Birželio 1-2 išvyka į Šiaulius, 
Kryžių kalne pastato jų šeimos 
kryžių. Į Mažeikius, į teatrą. į 
Šiaulius,į- Raseinius, aplanko 
Maironio tėviškę.

Birželio 3 Vilniuje susitinka su 
rašytojais, vadovybe, draugais.* 

• Birželio 4, sekmadienis, pa
maldos. Vakare poezijos vakaras 
arkikatedroje, mišias aukojo iį 
pamokslą pasakė kardinolas Vin- , 
centas Sladkevičius. —✓

Biržulio 5 į Kauną, su drau
gais, giminėmis.

Birželio 6 Bernardo Brazdžio
nio poezijos vakaras Vilniaus^ 
operos ir baleto teatre. Vakarą 
rengė Sąjūdis, transliavo per* 
televiziją.

Birželio 7 išskrido iš Vilniaus 
į Maskvą, iš ten suomių lėktuvu 

į Helsinkį ir atgal į Los Angeles, 
Calif.

II. IŠTRAUKOS IŠ SPAUDOS

Apie Bernardą Brazdžionį, 
dar jam neatvykus, tenykštė 
spauda plačiai rašė, spausdino 
nuotraukas. Kad suprastume to 
laiko nuotaikas, pacituosime iš
traukas įvairių pasisakymų bei 
straipsnių.

“Švyturys” rašo

Švyturys, gausiai iliustruotas 
žurnalas, Vilniuje leidžiamas 
181,000 egz., tiražu, spausdina
mas du kartus per mėnesį, ba
landžio mėn. nr. 7 rašė — 
“Sugrįžta poezijos klasika: Ber
nardas Brazdžionis . Straipsnio 
autorius Vitas Areška.

• ' ' -0-
>.B. Brazdžionis suformavo 
naują eilėraščio struktūrą, ne tik 
išplėsdamas kultūros skonį, bet 
ir. sukurdamas naują kompozici
jos variantą, sujungdamas muzi
ką. ir filosofijos idėją. “Istoriniu 
požiiniu, — rašo eilėtyrininkas 
J. Girdzijauskas, — B. Brazdžio
nis pratęsė ir savaip praturtino 
tą sllabotonikos tradiciją, kuriai 
pirmuosius impulsus davė L. 
Gira, B. Sruoga, V. Mykolaitis- 
'Putinas, J. Tysliava. Silabotoni- 
kos sistemoje jis surado naujų (iš 
dalies metrinio, bet ypač sintak
sinio ir foninio pobūdžio! gali

mybių išreikšti savo poetinei in
dividualybei (...). įkvėptas, 
emocingas, entuziazmo kupinas 
žodis, pasakytas labai intensy
viai, pakartotas su įvairiomis mo
duliacijomis, čia pirmiausia pa
traukia mus ir panardina į esteti
nių išgyvenimų verdenę.”

Būdamas svetur, B. Brazdžio
nis iš esmės tęsė ankstesnės 
kūrybos problematiką, tik galbūt 
daugiau buvo plėtojama patrio
tinė problematika, ir ypač daug 
variantų susilaukė tėvynės 
meilės ir tėvynės ilgesio moty
vais parašytos eilės.

Geriausi svetur parašyti 
eilėraščiai savo įtaiga nenusi
leidžia jaunystės eilėms. Tai to
kie kaip “Lietuva iš tolo”, “Šuli
nys”, “Tėviškės duona”, 
“Šiaurės pašvaistė”, o ypač 
“Tėviškės dūmai”, daugeliui 
skaitytojų jau ir anksčiau žino
mas. Jis prasideda: “Tavo dūmai, 
tėviške, nekartus / Ir nedygūs ei
nančiam takai, / Ir ne vargas žydi 
tavo vartuos, / Ir visi tau brangūs 
mes vaikai” (363). Susiformavo 
klasikinis paprastumas, formos 
kuklumas, bet tokių eilėraščių 
jėga kaip tik ir pasireiškia papra
stumu, nes apie ilgesio kančią 
šaukti netinka.

Dar skaidriau nušvinta vai
kystės atsiminimai (“Vaikystės 
takai”), pievų takai, aukštas dan
gus, girdėtas pasakų pasaulis, 
balti tėviškės sodai, jaunystės 

miestas, tėvynės istorijos tauru
mas /“Verčiau aš knygos šimta
metės / Senus pageltusius lapus, 
— / Tegu suoš ten amžių girios 
/ Ir vėjas protėvių papūs”, (387).

Tie eilėraščiai kaip “Gimtosios 
žemės ilgesys” ir kiti minėtieji 
parašyti tiesiog su ašaromis aky
se. Kalbėjo B. Brazdžionis ir 
tremtinio į Sibirą vardu (“Iš
tremto Sibiran (mirusio) liudiji
mas”). Ne vieną eilėraštį inspira
vo kelionės po garsius pasaulio 
muziejus, mažiau gal Amerikos 
gyvenimas. B. Brazdžionio tek
stais sukurta giesmių, pritaikyta 
jiems muzika.

To paties “Švyturio” kituose 
dvejuose puslapiuose spausdina
mi Brazdžionio eilėraščiai. Jų 
tarpe buvo ir visiem žinomas 
eilėraštis "Šaukiu aš tautą” — 
“Šaukiu aš tautą GPU užguitą / 
Ir blaškomą it rudenio lapus: / į 
naują vieškelį, į naują buitį, / 
Kur niekad šiaurūs vėjai 
neužpūs” ir 1.1.

“Kauno Tiesa” rašo
1989 gegužės 6 d. Kauno Tiesa 

pirmame puslapyje per keturias 
skiltis uždėjo antraštę: “Poezijos 
pavasaryje skambės Bernardo 
Brazdžionio ir tremtinių eilės”. 
Straipsnis papuoštas dviem nuo
traukom. Ten skaitome:

(Bus daugiau)



Kariuomenės šventės proga

LEIDINYS APIE LIETUVOS 
KARIUOMENĘ PRIEŠ 70 METŲ

Kas New Yorke Išleido 
šj leldlnj?

Lapkričio 23 — Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventė šie
met sutampa su Padėkos diena. 
Ji bus paminėta lapkričio 28 sek
madienį. Praeitais metais buvo 
minima tos kariuomenės atkūri
mo 70 metų sukaktis.

Po vienerių metų jaunutė Lie
tuvos kariuomenė buvo taip jau 
susiorganizavusi, susitvarkiusi, 
kad veikė visų ginklų daliniai. 
Taip pat veikė prie generalinio 
štabo ir informacijos skyrius. 
Kad jis gerai veikė, įrodo vienas 
leidinys, išleistas kaip tik po vie
nerių kariuomenės atkūrimo 
metų, t.y. 1919 metais.

Tas leidinys išleistas Ameriko
je, nes to meto Lietuvai reikėjo 
kuo geriausių ryšių su Amerika, 
su Amerikos lietuviais. Leidinys 
gi ir painformavo Amerikos lie
tuvius, kad štai Lietuva jau turi 
kariuomenę.

Žinia, jei tokia kariuomenė 
nebūtų susitvarkiusi, tokio leidi
nio nebūtų galima išleisti. Dabar 
jis vaizdžiasi parodo kokia buvo 
toji kariuomenė.

Leidinį parengė “Karininkas 
Ladislovas Natkevičius, artileri
jos vyresnysis leitenantas”. Išlei
do “Lietuvos Atstatymo bendro
vė, 8 Avė. ir 25th Street, New 
York, N.Y.”

Knygos autorius įžangoje ra
šo, kad jis ministerių kabineto 
nutarimu turėjo vykti į Ameriką 
1919 birželio 27 su dr. Saulio mi
sija, bet jis neišvyko. Tada grei
tosiomis jis ir parengė šį leidinį. 
Įžanga parašyta 1919 metų rug
pjūčio 1 d. Parengtą medžiagą 
įdavė Lietuvoje viešėjusiam Ro-

man ui Karužai.
Tas Romanas Karuža buvo iš 

Philadelphijos, žymus lietuvių 
veikėjas, bent kelis kartus jau 
buvęs Lietuvoje. Jis atvežė rank
raštį į New Yorką ir čia ta Lietu
vos atstatymo bendrovė išleido, 
išleido 1919 metų rudenį, t.y. 
lygiai prieš 70 metų.

Leidinyje yra 18 atskirų 
straipsnių apie kariuomenę, jos 
santvarką, dalinius ir 1.1. Gausiai 
įliustruotas — yra net 86 nuo
traukos, kurios pavaizduoja ka
riuomenę jau veiksme, — prati
muose, karo žygiuose. Įdėta net 
spalvota klišė — kaip atrodė tada 
kariškio kepurė. Daugelis tų

nuotraukų vėliau buvo išleisti 
kaip atvirukai.'

Pirmame puslapyje įdėta gera 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos nuotrauka, ministerio 
pirmininko Mykolo Sleževičiaus 
nuotrauka. Krašto apsaugos mi- 
nisteriu tada buvo Merkis, ka
riuomenės vadu generolas Silve
stras Žukauskas.

Leidinys dabar jau bibliogra
finė retenybė. Jis parodo, su ko
kiu entuziazmu tada kūrėsi Lie
tuva, kaip ji organizavosi, tvarkė 
savo kariuomenę. Taip pat paro
do, kaip puikiai veikė informaci
jos įstaigos, kad sugebėjo leidinį 
išleisti Amerikoje, sugebėjo su
rinkti gausią medžiagą. Tikrai 
Amerikos lietuviai turėjo pa
sidžiaugti, kad jų pavergta 
tėvynė taip šuoliais keliasi ir jau 
turi kariuomenę, (p.j.)

Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, pas Vilniaus universiteto 
rektorių dr. Joną Kubilių.

LIETUVA DĖKOJA UŽ KNYGAS
gražiai išleistą jau “tikrą” knygą, 
už kurią širdingiausias ačiū!

Labai naudinga bus ir Krikš
čionybė Lietuvoje, nes tikybos 
vadovėlių (jaunesniems ir vyre
sniems) labai trūksta. Labai įdo
mios ir kitos. Su nuoširdžiausia 
padėka linkiu Aukščiausiojo pa
laimos ir sėkmės Jūsų darbuose.

Su dėkingumu ir pagarba, 
Ona Lisauskaitė, 
Vilnius,
F. Žemaičio 1-43.

-o-
“ Knygos Lietuvai” yra Lietu

vių Katalikų Religinės Šalpos pa
dalinys. Nurodymų, kaip pigiau
siai knygas siųsti saviems ar ki
tiems Lietuvoje, kreiptis arba 
aukas, knygas tam tikslui siųsti 
galima adresu: Knygos Lietuvai, 
Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa, 351 Highland Blvd, Brook
lyn, NY 11207.

Brooklyn, N.Y. “Knygos Lie
tuvai” būstinę, lapkričio 16 pa
siekė toks laiškas:
Mieli Tautiečiai,

Gavau iš Jūsų jau trečią siun
tinuką knygų rugsėjo-lapkričio 
mėn,: 1. A.Paškus: Krikščionis 
psichologinėje kultūroje, 2. Kri
kščionis šiandieną, 3. Sv. Kazi
miero penkšimtmetis, 4. A. Ru- 
bšys: Raktas į Senąjį testamentą, 
II t., 5. J. Gutauskas: Krikščio
nybė Lietuvoje, 6. A. Maceina: 
Saulės giesmė.

Visa labai įdomu, labai rei
kalinga. Ypač dėkinga esu už 
Saulės giesmę. A. Maceinos kny
gos nežinia kokiais keliais atsira
do ir anksčiau ir keliavo po Lie
tuvą nusirašytos ranka arba per
spausdintos mašinėle. Tokią 
prieš kelioliką metų esu per
skaičiusi ir aš. Todėl buvo malo
ni staigmena rasti siuntinėlyje

Čia aprašomoje knygoje, išleistoje 1919 m. New Yorke, įdėta ši pirmoji nuotrauka. 
Neparašyta, kas tie vyrai. Tikriausiai jie priklausė gen. štabui, pasireiškė kaip kariuo
menės organizatoriai. ‘Iš kairės I-je eilėje sėdi: dr. Nasvytis, pulkininkas Kubilius, 
karininkas Šušas, Karininkas Vigelis II-oje eilėje karininkas Žilinskis, karininkas Nat
kevičius — knygos autorius, karo valdininkas Žilinskis, kareivis Balutis.

LIETUVIAI OREIVIAI PAGERBTI AMERIKOJE
(atkelta iš 1 psl.)

pripūstas lietuviams specialiai 
užsakytas ir padovanotas balio
nas “Aušra”. Vienoje pusėje pa
rašyta lietuviškai “AUŠRA - 
LIETUVA...”, kitoje angliškai 
“TO LITHUANTA FROM THE 
USA...” Baliono spalvos — Lie
tuvos. trispalvė su didelių vyčiu. 
Balionui pakilus, vaizdas labai 
įspūdingas, ir sunku buvo susi
laikyti nuo ašarų.

Splalio 15 New Mexico guber
natorius Garrey Carruthers pa
skelbė “Lithuanian Balloon 
Day”. Iškilmės lietuvių oreivių 
garbei ir proklamacijos pristaty
mas įvyko Amberley Suite vieš
buty, papuoštas oreivių garbei 
trim vėliavom — Lietuvos, New 
Mexico ir JAV-Amerikos 
žvaigždėtąja.

Sutiktuvės praėjo puikiai ir 
jaukiai. Dalyvavę oficialūs valsti
jos delegatai ir būrys vietinių lie
tuvių buvo gerai aplaistyti tradi
ciniu New Mexico gėrimu — 
“Margaritomis”. Šis gėrimas 
buvo visiška naujiena mūsų orei
viams, nepratusiems gerti i’

druskoje pamirkdyto stiklo, 
tačiau visiems labai patiko.

New Mexico valstijos sekre
torė Rebecca Vigil-Giron atsto
vavo gubernatoriui. Oreiviai jai 
įteikė ilgą gražią lietuvišką juostą 
ir dar dvi knygas — vieną jai, 
kitą gubernatoriui. Žodžiu, buvo 
didelės iškilmės. Bet pati 
didžiausia dovana oreiviams — 
tai dovanotas balionas, kurį par
siveš Lietuvon.

Patys oreiviai buvo ir Jacąues 
Soukup ir Kirk Thomas mieli 
svečiai, iš jų sulaukė didelių do
vanų. Jie buvo apnakvydinti ir 
vaišinami Albuquerque minė
tame gražiame viešbutyje, ir vi
sos jų kelionės išlaidos buvo su
mokėtos.

Lietuvių oreivių kelionė nesi- 
ribojo vien New Mexico valstija, 
kur teko aplankyti indėnų Aco- 
ma Pueblo Albuquerque isto
rinę senamiesčio aikštę ir kitas 
įdomybes. Globėjų lydimi, vyko 
net ir į Tyndall, South Dakota, 
kur svečiavosi Soukup rančoje 
kelias dienas ir kur aplankė Sou
kup & Thomas International 
P-iIlnnn muziejų. Mūsų oreiviai

ŽEMAITIJOJE IR TĖVIŠKĖJE 
VĖL APSILANKIUS
(atkelta iš 3 psl.)

Pasirodo, kad ir su gimtąja pa
rapija nebuvo nutrūkęs ryšys. 
Žmonės visą laiką žinojo, kad iš 
šios vietos kilęs kunigas pranciš
konas rašo ir veikia Amerikoje. 
Ryšį palaikė ir bažnyčiai siunčia
ma pagalba liturginiais dra
bužiais.

Tėviškėje išbuvau vieną sa
vaitę. Rugsėjo 24 dieną klebonas 
kun. Antanas Valadka suorgani
zavo iškilmingas pamaldas. 
Tėviškės bažnytėlėje laikiau 
padėkos mišias, sakiau pamok
slą; po to ėjome į kapines paš
ventinti tėvų paminklo. Susirin
ko apie 500 žmonių. Suvažiavo 
visi giminės. Buvo vaišės. Po to 
prasidėjo kelionės, lankant juos 
įvairiose vietovėse. Be to direk
torius pakvietė aplankyti ir vie
tinę gimnaziją.

Skuodo rajono vadovybė su
rengė priėmimą tame mieste. 
Susirinko keli šimtai žmonių pa
matyti svečio iš Amerikos ir pa
siklausyti jo kalbos. Pats Barsty
čių miestelis atrodė, savo išore,

mažai tepažengęs pirmyn. Dau
giausia tebestovi tos pačios tro
belės, kaip ir prieš 50 metų, tik 
dar labiau sugniužusios. Naujų 
iškilesnių pastatų, išskyrus gim
nazijos pastatą, nemačiau. 
Bažnytėlė taip pat nepasikeitusi 
ir rūpestingai prižiūrima. Mano 
gimtasis namelis visiškai su
smegęs į žemę.

Tėve, Jūs šiame pokalbyje pa- 
lietėte nemažai aplankytų vietų 
ir sutiktų žmonių — ką galėtu
mėte suglaustai pasakyti apie 
dabartinę Lietuvą ir savo ke
lionę?

Galiu pakartoti tik tai, ką 
mes jau visi gerai žinome — Die
vo Apvaizdos dėka Lietuva at
gimė ir šuoliais veržiasi į laisvę, 
kultūrinę pažangą, ekonominę 
gerovę ir pilną nepriklauso
mybę.

> Jos 'netūlirrrą'ptaeitį'gsbma' pa*- n

vis ar kitatautis, žiūrėdamas į tą 
begalinį kryžių mišką, turi pri
pažinti aukštesnę Galybę, kuri 
po skaudžių kentėjimų veda net 
tautas į prisikėlimą. Tai šiuolai
kinės Lietuvos atvejis. Po ilgo 
kryžiavimo ji prisikėlė ir visam 
pasauliui šaukia. Štai aš gyva, sti
pri, kančia apsivaliusi nuo visų 
dėmių ir dulkių!

Džiaugiuosi, kad galėjau ap
lankyti savo gimtąją žemę, pa-. 
sigėrėti tautos atgimimu ir pats 1 
atgimti. Žmonės ten ramu? ir be 
baimės žvelgia į ateitį, nors 
pažįsta pavojus ir girdi grasini
mus. Daugiausia vilčių dedama 
į Sąjūdį.

Lietuvoj išbuvau tris savaites. 
Atsisveikinau su ašaromis. Kas 
žino, gal tai paskutinis apsilanky
mas. Iš Vilniaus į Maskvą, lydi
mas Dailės muziejaus direkto
riaus išskridau spalio 1 dieną, la
bai ankstų rytą. Kildamas į debe
suotą erdvę, palaiminau tą bran
gią žemę. Linkiu, kad visi užsie
nio lietuviai ją lankytų, visaip 
remtų ir iš savo tautos kovų, 
kentėjimų bei pergalių semtųsi 
Įkvėpimo ir stiprybės.

O savo pokalbį su Darbininko 
redakcija noriu užbaigti malda, 
kuria rugsėjo 17 d. baigiau savo 
pamokslą Vilniaus katedroje:

LIETUVA, MANO BRANGIAU
SIA MOTINA. AŠ PO PENKIAS
DEŠIMT DVIEJŲ METŲ SUGRĮ
ŽAU PRISIGLAUSTI PRIE TAVO 
ŠIRDIES.

O, KOKIA TU KILNI, GRAŽI, 
DIDINGA IR PILNA VILČIŲ BEI 
ŠVENTŲ POLĖKIŲ!
AŠ NORIU PABUČIUOTI KIEK

VIENĄ TAVO ŠVENTOVIŲ AK
MENĮ IR BENT SAVO DŽIAUGS
MO AŠAROM PRISIDĖTI PRIE 
TAVO ŽYGIO Į LAIMINGĄ ATEI
TĮ.

JAUSKIS VISADOS SAUGI 
VIEŠPATIES RANKOJE, O 
MANO MALDOJ# LIKUSIO

lyginti Kryžiiį kalnui. TAįbr .
jėgos jį visaip naikino, o šiandien * nvriATęvr .. . i. • i i • i * * * ’ v i d v .jis —jau pergales simbolis, ku
rio neturi jokia kita tauta. Lietu- (Pabaiga)

INTERNATIONAL ««> 430.7272

9525 So. 79th Avė. Hlckory HHIsJL 60457 JJ.S.A.

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

KULTŪROS KONGRESO EKSKURSIJA gegužės 15-31 d
Čikaga/Beriynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $1,875.00 ' .

TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7 22 d
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt'. Vokietija 3 nkt. « T-
KAINA: iš Čikagos $2,620.00. Iš New Yorko $2,490.00

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29—liepos 15 d
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.

9001

9002

9003

KAINA: $2,280.00

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

pamatė ten patalpintą Lietuvos 
balioną, dovanotą amerikie
čiams susitikus Vilniuje šį pava
sarį balionų sąskridyje.

Pirmadienį, spalio 14, vakare 
buvo lietuviškas priėmimas pas 
dr. Antaną ir Oną Narbutus. Čia 
dalyvavo bent 30 asmenų. Orei
viai padovanojo šeimininkei di
delį kepalą Lietuvoje keptos 
duonos. Linksmybės tęsėsi ligi 
vėlumos ir visi vėl reiškė 
džiaugsmą sulaukę mūsų drą
suolių — Lietuvos sportininkų.

Reikia paminiti, kad J. Sou
kup ir Kirk Thomas susipažino 
su mūsų oreiviais Vilniuje šį pa
vasarį, kur pirmą kartą istorijoje 
vyko tarptautinis oreivių sąskry
dis. Ten buvo 31 balionas iš 
šešiolikos pasaulio Šalių — pagal 
Soukup žodžius New Mexico 
laikraštyje. Ir nežiūrint valdžios 
trukdymų, balionų sąskrydis la
bai pasisekęs. Amerikiečių "Un- 
cle Sam” balionas ten padarė to
kią sensaciją, kad reikalavo poli
cijos apsaugos. Susirinko jo pa
matyti minių minios, kaip vėliau 
rašė Albuquerque Journal spalio 
8 dienos laidoje.

Evelyna Yčaitė-Taggart

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

9000 TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d.
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt.
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

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

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

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.' '* . /

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

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

♦ ' i

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲI

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MIUJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPREKINIMU1 U ETŲ VO J EI

- * . ą- . •

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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. ;
9525 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY MILLS, 1L 60457-2259 
'•> ’ TEL. 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ | NAUJĄ ADRESĄ IR



KORP! NEO LITUANIJOS METINĖ 
ŠVENTĖ KULTŪROS ŽIDINYJE
Studentų tautininkų korpora

cijos Neo Lithuania metinė 
šventė buvo lapkričio 11. Tai 
buvo tikroji korporacijos įsteigi
mo diena. Su šia diena korpora
cija įžengė į 68-sius metus. Dr. 
Jono Lenktaičio vadovaujami, 
New Yorko neolituanai kasmet 
šią korporacijos įsteigimo šventę 
pamini.

Pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje 11 vai. buvo pamaldos už 
mirusius, žuvusius ištremtus į 
Sibirą korporantus. Korporantų 
ir jų bičiulių prisirinko pilna vie
nuolyno koplytėlė. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, prisi
mindamas praeitį, ją sujungda
mas su dabartimi, su Lietuvos 
Įvykiais, palinkėdamas sambū
riui kuo geriausios kloties.

Po mišių visi perėjo į K. Židi
nio mažąją salę. Čia jau buvo 
rūpestingai pasiruošta antrajai 
daliai — vaišėm, trijų korporaci
jos narių pagerbimui.

Prieš vaišes maldą sukalbėjo 
kun. K. Pugevičius. Vadovavo 
dr. J. Lenktaitis. Pirmiausia jis 
paprašė susikaupimu ir atsisto
jus pagerbti žuvusius, išvežtuo
sius ir mirusius korporantus. Jis 
tuoj ir paprašė pasistiprinti.

Vidury salės buvo padėtas sta
las ir apkrautas šaltais valgiais, 
atokiau buvo ir kava. Visi pasi
tarnavo patys. Prie vaišių stalų 
susėdo 32 asmenys. Vaišės pra
ėjo sklandžiai ir jaukiai. Prie ka
vos puodelio programa buvo 
tęsiama toliau.

Salės gale buvo pakabinta kor
poracijos vėliava, iš vienos pusės 
Amerikos, o iš kitos — Lietuvos 
vėliavos. Priešais buvo žaliai ap
dengtas stalas su trim gėlių puo
kštėm. Ant kėdžių buvo uždėtos 
korporacijos juostos.

Buvo pagerbti trys vyresnieji 
korpracijos nariai, jau sulaukę 
vyresnio amžiaus. Jų tarpe buvo 
Magdalena Ulėnienė-Valaitytė, 
Alfonsas Koncė ir Antanas 
Diržys. Dėl ligos ir nesveikatos 
Antanas Diržys negalėjo daly
vauti. Alfonsas. Koncė, kadaise 
buvo Lietuvos kariuomenės sa
vanoris, atėjo su lazdele pasi

PASVEIKINO ST. RAILĄ
V. Atsimainymo parapijoje 

Maspethe darbuojasi kun. Sta
sys Raila, talkindamas klebonui 
prel. Pranui Bulovai. Jau ilgokas 
laikas, kaip jis čia triūsia ir gyve
na šios parapijos klebonijoje.

Rugsėjo 14 jis šventė savo 
gimtadienį. Šia proga noris pri
minti, kad jis gimė 1907 rugsėjo 
14 Luokės mieste, Telšių apskri
tyje. Į kunigus įšventintas Kau
ne 1933 balandžio 1. Lietuvoje 
ėjo įvairias pareigas, buvo mo
kyklų kapelionu, dirbo jaunimo 
organizacijose. Į Ameriką atvyko 
1939 liepos 21, t.y. prieš 50 
metų. Čia dirbo įvairiose parapi
jose Pennsylvanijoje ir Brookly- 
ne, kur vadovavo Lietuvių Reli
ginei Šalpai daugel metų.

Šio gimtadienio proga jį pa
sveikino New Yorko valstijos se
natorius Serphin R. Maltese, ku
ris atstovauja Queens 16-tą apsk
ritį. Savo įstaigą turi Albany ir 
Myrtle Avė., Glendale, N.Y.

Senatoriaus vardu New Yorko 
valstijos senatas priėmė sveikini
mo rezoliuciją — proklamaciją, 
kurioje iškelia kun. Railos pasiš
ventimą, pasiaukojimą artimui, 
kad jis išsaugojo papročius ir tra
dicijas, todėl jį ir sveikina gimta
dienio proga.

Proklamacija pasirašyta rug
sėjo 14, gimtadienio dieną, o 
kun. Railą pasiekė lapkričio 4.

Prie proklamacijos senatorius 
Maltese pridėjo ir savo laišką, 
kuriame džiaugiasi galįs jį pa
sveikinti gimtadienio proga ir 
persiųsti senato proklamaciją.

Kun. Stasys Raila yra respu
blikonų partijos narys, gavo

ramstydamas. Jie ir buvo suso
dinti prie žaliojo stalo, gi Anta
nui Diržiui buvo palikta tuščia 
vieta.

Jie pagerbti už jų įnašą korpo
racijai ir lietuvių tautai. Jiem 
įteiktas specialiai įrašytas raštas, 
kuris nusako, kodėl jie gerbiami. 
Raštas buvo įrėmintas. įteikus 
žodį tarė Magdalena Ulėnienė. 
Ji prisiminė, kaip įstojo į korpo
raciją, kuri tuo metu dar buvo 
bendra — vyrų ir moterų. 1929 
įsikūrė Filiae Lithuaniae ir ji 
perėjo į šią merginų korporaciją.

Antanas Diržys, negalėdamas 
dalyvauti, atsiuntė 67 dol. auką, 
nes tokią metų sukaktį šventė 
korporacija. Už auką padėkojo 
iždininkas Rimas Bitėnas.

Aleksas Vakselis perdavė Lie
tuvos gen. konsulo sveikinimus, 
nes jis pats negalėjo dalyvauti. 
A. Vakselis taip pat pasveikino 
ir N.Y. ramovėnų vardu.

Kalbėjo dar ir Petras Jurgėla, 
nes jo jauniausias brolis, dr. Ju
lius Jurgėla, buvo vienas iš pir
mųjų korporantų, jau miręs. Pe
tras Jurgėla prisiminė senus lai
kus, Kauno gyvenimą, besiku
riančios valstybės vargus ir įvy
kius.

Kalbėjo ir Alfonsas Koncė. Jis 
prisiminė, kaip jis parašė jauna
lietuvių organizacijos statutą, 
kaip prie tos organizacijos steigi
mo priėjo.

Baigiant šią oficialiąją dalį, dr. 
J. Lenktaitis padėkojo visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šios šventės suren
gimo. Po to, kavutę girkšnojant, 
buvo daromos įvairios nuotrauk- 
jos, pasipasakota apie senas stu
dentavimo dienas, prisiminti ir 
korporacijos draugai, gyveną ki
tuose miestuose. Apie antrą va
landą vaišės ir visos šventės pri
siminimas baigta.

Organizuojant šią šventę, 
daugiausia triūso įdėjo pats pir
mininkas dr. J. Lenktaitis, be
sirūpindamas, kad būtų salė ir 
stalai papuošti, kad būtų gėlių ir 
kad viskas sklandžiai praeitų. 
(P-j-) 

padėkos laiškus iš prez. R. Rea- 
gan ir G. Bush su jų fotografijo
mis. Laiškuose dėkojama, kad 
prisidėjo prie jų išrinkimo.

ADVENTO SUSITELKIMAS 
Gruodžio 10, 1989 

“Antrasis Kristaus Atėjimas'9 
10:00 Antrojo Kristaus atėjimo Įvaizdžiai

— Sesuo Ona Mlkallaitė 

11:00 Šventosios Mišios Ir pamokslas
— Kun. dr. V. Cukuras

12:00 Pietūs

1:30 “Jau ir dar ne...”
— Kun. prof. A. Rubšys

Apie savo dalyvavimą prašome pranešti raštu ar telefonu 
203 - 928 - 7955 iki gruodžio 1 d.

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

VAISTAI

35 SVARŲ 
MAISTO 

SIUNTINYS

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis siūlo Išeivijos lietuviams naują 
laikraštį:

“RESPUBLIKA"
“Respublikos” laikraščio prenumerata 1990 metami 

užsieniui priimama jau dabar. Laikraščiai bus siunčiami oro paštu.

Metinė prenumerata 85 dol. metams. Prašoma pridėti 
nuoširdžią auką.

Užsakymai siunčiami adresu: Sąjūdžlolnfo, 7159 S. Whlppla, 
Chlcago, IL 60629, USA

“Respublika” priima visas tautiečių, gyvenančių užsie
nyje, reklamas Ir skelbimus. Visais "Respublikos” platinimo Ir 
skelbimų reikalais kviečiama kreiptis J “Respublikos” atstovę Chl- 
cagoje Zttą Dapkutę: SęJOdžkMnfo, 7159 S. Whlpple, Chlcago, II, 
60629.

Korp. Neo Lithuania metinėje šventėje New Yorko padalinys. Iš k. sėdi Aleksandra 
Matekūnienė, Magdalena Ulėnienė, dr. Jonas Lenktaitis —pirmininkas, stovi: iš k. 
Petras Matekūnas, Alfonsas Koncė, Giedrė Kumpikaitė, Rimas Bitėnas, Aldona 
Pintsch-Noakaitė, dr. Bronius Nemickas. Nuotr. L. Tamošaičio

NEW YORKE
Marcelė Garolienė iš Miami 

Beach,FL., pirmoji atsiuntė 75 
dol. mūsų Darbininkui prisi
minti 75 metų jubiliejų, kuris 
įvyksta kitais metais. Spaudos 
geradarė jau penketą metų palai
ko tradiciją paaukodama kas me
tai po 75 dol. Garbės skaitytojai 
nuoširdi padėka.

Antanas Petraitis, Richmond 
Hill, NY, atsilankęs į administra
ciją, apmokėjo metinę prenume
ratą ir įteikė spaudai paremti 60 
dol. Dosniam geradariui dėkoja
me.

Sofia M. Sližys, Lompoc, 
CA,, nors labai pavėluotai gauna 
Darbininkų, bet vistiek atskuba 
su metine prenumerata, pridė
dama ir spaudai auką. Jau ket
vertą metų jį dosniai paremia. 
Šiais metais gauta 50 dol. Labai 
ačiū!

VI. Vijeikis. Lithuania My 
Heritage. Tai labai įdomus, įriš
tas į kietus viršelius, didelio for
mato albumas su angliškais pa
aiškinimais. 400 puslapių, dau
giau negu 500 iliustracijų iš Lie
tuvos gyvenimo: žymieji žmo
nės, gamtos vaizdai, miestai ir 
bažnyčios, tautiniai papročiai, 
šokiai, paminklai. Graži dovana 

Dr. Alice Noakaitė - Duna- 
jewski, Ozone Park, N Y, jau 
penkeri metai paremia mūsų 
spaudos darbus. Šiais metais, 
mokėdama metinę prenumera
tą, atsiuntė 50 dol. Geradarei 
maloni padėka už spaudos darbų 
įvertinimą.

Bridges —tai žurnalas anglų 
kalba, bet lietuviškomis temo
mis. Metinė prenumerata 12 
dol. Administracijos adresas: P. 
O. Box 3050, VVorcester, Mass. 
01613. Tai graži dovana lietuviš
kai neskaitantiems. Redaguoja 
E. Meilus, Jr.

Darbininko 1990 m. kalendo
rius 1990 metams lapkričio 7 iš
siųstas visiems prenumerato
riams. TSimasi,-bad gavusieji at

Kalėdų ir kitomis progomis. Kai
na 20 dol. Persiuntimui prideda
ma 2 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

siųs bent 5 dol. auką. Spalvota
me viršelyje matoma Bostono 
tautinių šokių šokėjai ir JAV pre
zidentas su žmona bei pranciško
nų vadovybė, dalyvaują Lietu
vių dienoje Kennebunkporte, 
Maine. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207.

— Ieškoma. Baltakytė, Kon
stancija Danutė, Gasiūnienė, 
gyvenanti Anykščiuose, ieško 
savo krikšto motinos Konstanci
jos Sprindytės. Skambinti 718 
296 - 8098, arba rašyti: Filomena 
Ignaitis, 86-35 76 Street, Wood- 
haven, N.Y. 11421.

Nijolė Butkevičienė, ku
rios adresas: Lietuvos TSR, Mo
lėtai 234150, Darbo gatvė Nr. 
18A, ieško savo dėdės Sergijaus 
Kamaitis, gy venusio 227 Grove 
St., Brooklyn, N. Y., ir šiuo metu 
pakeitusio adresą.

* -

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norj Įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

TRANSPAK PRANEŠA NAUJUS TIKRAI REIKA
LINGUS IR NAUDINGUS PATARNAVIMUS LIETU
VOJE, ypatingai, kada rublio vertė krenta ir prekių 
rinkoje dar mažiau.

KOMPIUTERIAI
IR
ELEKTRONIKA
DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

Galime atidaryti sąskaitą doleriais jūsų gimi
nėms Lietuvoje. Galės pirkti „dolerinėje” šiuo 
metų trūkstamų prekių: muilo, aliejaus ir kt. 
Siunčiame reikalingiausių vaistų siuntinuką: 
Bayer aspiriną, multivitaminus, vaistus 
vaikams. $65 - dol. su pristatymu. Siunčiame 
ir receptinius vaistus. MUITO NĖRA. Vaistus 
siųsti paštu draudžiama.
18 svarų vien tik delikatesinių mėsos gaminių. 
Kavos, kakavos, chalvos (trinti riešutai aplieti 
šokoladu), šokoladinių saldainių. Visų šitų 
minėtų gaminių parduotuvėse NĖRA. Mėsos 
gaminių šviežumas garantuotas, nes siun
tinys sudaromas ir pristatomas į namus jūsų 
giminėms ir draugams Lietuvoje. MUITO 
NĖRA. Pilna kaina $185 -
Siunčiam į Lietuvą video, stereo magnetofo
nus, mezgimo mašinas ir pan. Minėtas pre
kes persiunčiam ir į kitus JAV miestus.
Kargo siuntime turime didelę patirtį siunčiant 
įvairius daiktus į Maskvą arba į Vilnių ir iš kitų 
JAV miestų. Dabar galime persiųsti ir 
DĖVĖTUS RŪBUS jūsų giminėms Lietuvoje.

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį — 
greičiau gausit atsakymą Į savo klausimus — arba 
skambinkite:

.-.omas Pūkštys
TRANSPAK Įstaiga veikia kasdien 10-6 v.v.
2638 W. 69th St. Š*št. 10-2 v. p.p.
Chlcago, IL 60629 arba susitarus
1-312*436-7772

P.S. Nuo spalio mėn. esam persikraustę į savas naujas patalpas, todėl 
namo numeris skiriasi nuo ankstyvesnio.

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKEPKITE IR PASILAIKYKITE!

IS VISUR
“National Catholic Regi- 

ster” savaitraštyje, spalio 15 d. 
laidoje, yra išspausdintas vysk. 
Pauliaus Baltakio pasikalbėjimas 
su šio laikraščio bendradarbiu 
kun. Petru Stravinsku apie Lie
tuvą, dabartinę jos padėtį ir lie
tuvius.

— Gediminas Purlys iš 
Klaipėdos, naujasis Lietuvių 
Tautinio meno Čiurlionio an
samblio vadovas, lapkričio o 
atskrido į Clevelandą.

— Vytauto Kernagio vado
vaujamo dainos teatro koncertas 
Chicagos Jaunimo Centre įvyks 
lapkričio 26.

— Solisto Arnoldo Voketaičio 
pagerbimas “Man of the Year 
žymeniu įvy ks gruodžio 2 Chica- 
goje, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje.

— Chicagos Jaunimo Centro 
metinė vakarienė rengiama 
gruodžio 3 didžiojoje salėje. Bus 
trumpa meninė programa, vaka
rienė ir laimėjimų traukimai.

— Fort Lauderdale, Fla., 
Broward Community College 
pakvietė Young Lithuanian He
ritage kultūros klubą gruodžio 4 
dalyvauti tarptautiniame festiva
lyje. Dėl smulkesnių įnformaci- n 
jų skambinti Llenąf Starsbn 3jjFĮ 
475 - 6534. Young Įjį^uanian 
Heritage kultūros klubas rengia 
tradicines Kūčias gruodžio 10 
Reginos Kaulakienės namuose. 
Dėl rezervacijų skambinti 305 
681 - 3477.

— A. a. dr. Konstancija Štuo- 
pienė, 85 m. amžiaus, viena iš 
medikų Korp! Gajos steigėjų, 
mirė lapkričio 9 Šv. Kryžiaus li
goninėje, Chicagoje.

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

Juozas Soliūnas, kurio adre
sas: Lietuvos TSR Lazdijai 
234.560, Liepų gatvė 38, ieško 
mirusių dėdžių Kazio ir Miko 
Soliūnų (Sholunas) vaikų Ameri
koje. Juozo Soliūno tėvo, kuris 
jau miręs, vardas buvo Antanas. 
Tėvo brolis Vincas gyvena Lietu
voje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: C. Nardy, Secane, Pa., V. J. 
Lukauskas, Flushing, N.Y. Svei
kiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.

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



DĖMESIO! Hl TECH COMPUTERS
Our store, the first and only during emigration, sėlis 
high quality eguipment for buslness and personai 
ūse. We have computers of 30 most famous flrms. 
You will buy in our store only the best electronlcs; 
also you will recelve profesional advice.

DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIU^ REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKA 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY-LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

We sėli all Computer components, accessories and programs separately too.
We have a large choice of TVs, Fax, Camcorders, VSRs, shortwave radios, 2-cas- 
sette-recorders, phones, ansvvering machlnes, kitchen supplies, etc., etc.

ll1
V ' i" 3 ! 1

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir jvairių firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir

mos INNOVATiON, kuri duoda vienerių metų garantijų 
Lietuvoj

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

TELEFONU ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

f

ĮVAIRUS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

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

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

MES TAIP PAT TURIME SONY, MAXWELL4R
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVVYORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 1 

UŽEIKITE - ĮSČ1ĮMINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
New Yorke 1654 2nd Avė , (85-86 St) — TR 9 - 3047

Astorijoje 28-28 Steinvvay St. — AS 4 - 3210

Florai Park, L I . 259-17 Hlllslde Avė — 343-6116

Franklin Sęuare, L. I 981 HempsteadTpke. 
437-7677

Ridgewood, N.Y.: Eddy's Prime Meats 
71-27 Myrtle Avė. — 718 821 - 7262

Rlngwood, ę«.J. Alpine Dell — 1165 Greenwood Lake 
TPK2(fa— 728-1646

Farmlr.gton, CT.: Hans & Fritz Dell, 270 Farmlngton
Avė. —203 677-7000

Danbury, CT: DanburyGourmet, 296 Maln St. 
203-744-6857 I'

Norwood, Masė.: Meat and Wursthaua, 950 Boston
Provldence Hlghway, 617 762-9095

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

Special price for computers at 220 V and Pal Secam 
system electronlcs which you can ūse in Lithuania 
and Europe.
We speak English and Russian

41 W 35th Street, between 5 and 6 Avė., Manhattan, 
N.Y. 212 465-0621

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus medalį 
Darbininko administracijoje. 
Medalis yra pusantro colio dy
džio, antikinės bronzos — kaina 
10 dol., pasidabruotas — 40 dol. 
Persiuntimui pridėti 1 dol.

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

LITHUANIAN COOKERY
'.*> English, 316 pages, price 10 dol.

Ag r c .omės Iz. Sinkevičiūtės parašy.a lietuviškų valgių 
receptų knyga. Gražį dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu apianku. Darbininkas, 341 Ml’hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

DEXTER PARK 
B PHARMACY 

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

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

WE DELIVER

296-4130

LIETUVOS

BALTIC 
TOURS

1990 DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Remkime Tautos Fondą ir 

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

JVYKS LIEPOS 5 - 8 DIENOMIS
Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietos yra ribo

tos. Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus 7, 11 ir 14 
dienų.

Norintieji šioje šventėj dalyvauti, galite rezervuoti 
sau vietų siųsdami $250.00 j BALTIC TOURS kelionių 
agentūrų.

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

Lietuvos vadavimo darbe Artėja šventės. Kaip dovaną 
gera nei šventų dienų, nei savo draugams bei- artimie- 
atostogų! siems užsakyk Darbininką.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų de

damas šis lapelis. Prašome j^ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
’ adresu: DARBININKAS 341 Hlghland Blvd., Brooktyru 

N. Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus. s
Prašau pratęsti prenumeratų 1990 metams.

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

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus įdainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratų $......
Už kalendorių $......
Spaudai paremti $.....  <•

Skiriu stambesnę aukų 1990 — sukaktuvinių 75 — metų 
proga ’ -X.-.

KALĖDINĖS DOVANOS 
JAUNIMUI ARBA

DRAUGAMS KITATAUČIAMS
Lithuania 700 Years — 

$18.00.
Introduction to Modem Lith

uanian — $18.00.
4 Cassettes to ūse with above 

book — $13.00.
Lithuanian Cookery — 

$12.00.
Lithuanian Customs and Tra- 

ditions — $13.00.
Fįghters for Freedom in Lith

uania — $10.00.
, History of the Church in Lit

huania — $10.00.
Lithuania My Heritage album 

— $20.00.
My Dictionary in English - 

Lithuanian — $12.00.
Persiuntimui pridedama 

$1.50. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

----------------------------- 0 -------------------------------------------------------------

Čia galite gauti:
Lietuviškas VISA korteles
Pinigines perlaidas
Čekių sąskaitas
Taupymo sąskaitas 
įvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



Iš Sauliaus Šaltenio pjesės spektaklio “Škac, mirtie, škac”. Iš k.: Paul Tedaro, Julia 
Nasvytis, Joseph Hillyer. Nuotr. Algio Norvilos

JAUSMU SUPRANTAMA GADYNĖ
Profesionalus lietuviškas spektaklis 

New Yorko scenoje

Gausiems New Yorko teatri
nio meno mylėtojams, išpaikin
tiems įvairiausio skonio ir turinio 
pastatymais, gal būt net į galvą 
neateitų mintis atkreipti dėmesį 
į kuklų kvietimą spektaklio , kurį 
paruošė Arts Club Theatre, vei
kiantis Manhattano Aušros Var
tų lietuviškos parapijos salėje. 
Juos, itin reiklius žiūrovus, lyg 
magnetu traukia į garsius Broad- 
vejaus teatrus, kur šiandien vai
dina įžymieji Vanesa Redgrave 
arba Michailas Baryšnikovas ir 
daug kitų šiuolaikinės scenos 
žvaigždžių.

Prie išpaikintų New Yorko 
teatralų kol kas savęs nepriski
rtu, tad su dideliu žingeidumu, 
o ne vien tiktai patriotinio jau
smo vedamas, skubėjau į prem
jerą: Sauliaus Šaltenio pjesės pa
statymą “Škac, mirtie škac”.

Apsiribosiu gan trumpais 
įspūdžiais apie tai, kas rodoma 
scenoje. Neveltui sakoma — ve
rčiau kartą pamatyti negu dešimt 
kartų išgirsti. Juo labiau, kad 
minėto teatro durys svetingai at
vertos žiūrovams iki gruodžio vi
durio. Beje, tie žiūrovai, kurie 
tikisi pamatyti vientisą vaidini

A.A.
IEVAI TAMULEVIČIŪTEI-KRIVIENEI

mirusHos sesutę Onutę ir Bronių Balčiūnus su jų i 
šelif&rhuoširdžlal užjaučia^*

Kazimieras Jankūnas

A. A.
ALDONAI DANILIAUSKIENEI

mirus, jos vyrą Juozę nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Irena ir Vladas Kiliai

A.A.
ALDONAI DANILIAUSKIENEI

mirus, — liūdime ir jos vyrui Juozui Daniliauskui reiš
kiame glifo užuojautą. Gėlių vietoje aukojame 50 dol. 
Tautos Fondui.

Vladas ir Emy Malinauskai

Pranešu giminėm Ir pažjstamiem, kad š.m. lapk
ričio 3 Druskininkuose, ok. Lietuvoje, mirė mano se
suo

A. A.
ALEKSANDRA BLEIZGIENĖ,

75 metų. (Per penkis mėnesius mirė mano trys sese
rys).

Prašau draugus ir pažjstamus už jos vėlę pasi
melsti.

Emilija Sandanaričienė

mą tradicinio realistinio teatro 
formoje, gal bus apvilti. Tačiau 
vos pirmam veiksmui įsibėgėjus, 
pradedi suprasti, jog išankstiniai 
nuogąstavimai niekuo ne
pagrįsti. Pjesės tema lyg ir ne 
nauja — pokario metų lietuviš
kos provincijos gyvenimo 
vaizdai.

...Mažo bevardžio miestelio 
herojai išdygsta prieš žiūrovų 
akis netikėtai, iš tamsos, tartum 
iš sapno. Mat, scenovaizdžio 
spalvinis koloritas čia tamsus 
kaip naktis, išskyrus scenos gilu
moje pilkuojančią kažkodėl ne- 
kaimišką architektūrą...

Tokia aplinka sąlygoja žiūrovą 
nesiblaškyti, o sukaupti dėmesį 
j vienintelį tašką scenoje. Antra 
vertus, per šią savitą sceninės 
prietemos užuominą galima ne
sunkiai įspėti originalų spektak
lio kūrėjų sumanymą: parodyti 
jaunojo Andriaus Šato (akt. 
PAUL TODARO, pagrindinis 
spektaklio veikėjas) prisimini
mus per jo sapnus'*'*

Apie ką mena kaimo berniuko 
sapnuojamos svajonės pokario 
gadynėje?

Dramatiškai susipynė čia ne 
tik Šatų šeimos trijų kartų liki
mai — Andriaus, jo tėvų, jo se
nelio. Tėvų nesantaika su kaimy
nais, bręstančio jaunuolio pir
moji meilė, nesuspėjusi įsižiebti 
ir deja jau vystanti. O čia dar 
daugybė etinio, jausmų poelgio 
(sąžinės, meilės, pykčio, pavy
do) — konfliktų neduoda And
riui ramybės.

Jo tyrą jaunuolišką dvasią ka
muoja ir vidiniai prieštaravimai, 
nesutarimai su išsiskyrusiais 
tėvais, nors Andrius ir stengiasi 

.. .viskągyvenime daryti rimtai, 
su tikslu, sąžiningai”. Ir gal vie
nintelę paguodą Andriui suteikia 
sapne pasirodęs jo senelio (akt. 
F. L. Schmidlapp) paveikslas, 
kuris kaip sąžinė primena anūkui 
likti ištikimam savo tauriems 
idealams, nesitaikyti su dvasiš
kai ir morališkai smukusią aplin
ka, o narsiai žengti į priekį.

Išeivijos lietuviškam žiūrovui 
tikriausiai nebus sunku atpažinti 
šiame personaže Lietuvos Ne
priklausomybės kartos atstovą. 
Andriaus tėvų sukurtuose pa
veiksluose atpažįstame tary
binės santvarkos sužalotus žmo
nes, jų besąžiningą smukimą, 
bevališkumą. Gi patį Andrių 
norėtųsi priskirti dabarties at- 
gismtančios Tėvynės kartai.

Neabejotinai tvirta dramatur
ginė S. Šaltenio herojų koncep
cija labai subtiliai adoptuota 
(Arūnas Čiuberkis) ir surežisuo
ta (Rasa Allan Kazlas) šiam spek
takliui.

Tiesiog sunku patikėti kaip ki
tataučiai aktoriai (šiuo atveju — 

( amerikiečiai) taip betarpiškai su
gebėjo “įsijausti”, kuriant savo 
personažų charakterius.

Kažkokią akimirką, stebint jų 
vaidybą, mintys nejučiomis 
grąžino mane į Lietuvą. Tiksliau 
tariant, ne į vaizduojamą spek
taklyje įvykių srautą, o į šiandie
ninį Lietuvos teatrą. Ir jeigu ak

toriai nekalbėtų angliškai, tikrai 
pagalvočiau, jog sėdžiu kurio 
nors iš Vilniaus ar Kauno teatrų 
salėje. Man, daug metų gyvenu
siam lietuviško teatro pastogėje, 
dabar susidarė gyvas įspūdis tar
si stebiu grynai lietuvišką spek
taklį lietuviškoje scenoje.

Tegul nesigaili skeptikai, sam
protaudami nors ir atvirkščiai 
negu šių eilučių autorius. Ateiki
te į spektaklį ir patys įsitikinsite, 
jog rašau tie ą apie bepriekaiš- 
tingus, amerikiečių profesiona
lių aktorių sukurtus vaidmenis 
lietuviškame spektaklyje.

Kame slypi ši sėkmė?
Smalsumo vedamas po prem

jeros kreipiausi į pjesės vertėją 
ir adoptatorių, aktorių Arūną 
Ciuberkį ir štai ką sužinojau.

Vos susipažinę su vertimu, ak
toriai vieningai išreiškė norą vai
dinti pjesę. Kai kurie net atvirai 
pripažino, jog šiuolaikiniai ame
rikietiškos dramaturgijos kūri
niai stokoja tokios dailios lite
ratūrinės kalbos, iškeltos, poe
tiškai lyriškos. Aktorių žodžiais 
tariant, jiems pjesės kalba tapo 
artima todėl, kad ji nepaprastai 
lyriškai ir vaizdžiai išreiškia 
bendražmogiškus jausmus, su
prantamus visų tautybių ir rasių 
žmonėms. Po to, taip sutarę ir 
pasikvietė režisierę Rasą Allan 
Kazlas, visa trupė entuziastingai 
kibo į darbą.

Šia proga noriu pasidžiaugti 
ne tik S. Šaltenio kūriniu, bet 
taipogi Arūno Ciuberkio talen
tingu vertimu, kuris regis, nė 
kiek nenutolo nuo mūsų gimta 
kalba rašyto originalo.

Mano nuomone, režisierės Ra
sos A. Kazlas pastatyme, pusiau

f Vis daugiau bostono ir apy
linkės lietuvių jungiasi į vykdo
mą Lietuvių fondo vajų, kuriam 
50,000 dolerių pažadėjo vienas 
asmuo su sąlyga, jei visi kiti savo 
įnašais sudarys 100,000 dolerių. 
Tuo pagrindu ligi šiol jau gauta 
apie 70,000 dolerių naujų įnašų, 
taigi, daugiau negu du trečda
liai. Iš Bostono paskutiniu metu 
į vykdomą vajų įsijungė Romas 
Veitas iš Miltono, įnešęs 100 do
lerių, o taip pat Kazys ir Birutė 
Bačanskai iš Dorchesterio, pa
pildę savo ankstyvesnius įnašus 
500-tais dolerių.

Tebelaukiama atsiliepimų 
Titų, ypač tų, kurie dar nėra įsi
jungę į Lietuvių Fondą. Nese
niai Bostono — Cape Codo lietu
viai užbaigė Lietuvių Fondui 
ketvirtą milijoną dolerių pagrin
dinio kapitalo, o dabar gali pri
sidėti prie 100,000 dolerių suda
rymo, kad būtų gautas pažadėtas 
50,000 dolerių įnašas.

Aukos Lietuvių Fondui siu
nčiamos tiesiog į jo būstinę (3001 
West 59th St., Chicago, IL. 
60629) arba įteikiamos jo įgalio
tiniams, kuriais yra Kazys 
Bačanskas (Dorchester), dr. 
Eduardas Jansonas (Cape Cod) 
ir Petras Viščinis (Brocktone).

Naujų Metų sutikimas
Kaip pernai, taip lygiai šiemet 

Lietuviškosios Skautybės Fon
das ruošia Naujų Metų sutikimą, 
kuris vyks gruodžio 31 d. So. Bo
ston Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje So. Bostone.

Komp. J. Kačinsko kūrinių kon
certas

LB Bostono apylinkės valdyba 
rengia komp. Jeronimo Kačin
sko kūrinių koncertą, kuris vyks 
1990 gegužės 6 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
ios trečio aukšto salėje. Koncer- 

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Ii WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Talei. 
508 586-7209.

tragedijoje — pusiau komedijoje 
(teatleidžia man spektaklio 
kūrėjai už tokį teatrinio žanro 
naujadarą), apstu įdomių sce
ninės išraiškos formų: nuo tradi
cinės dramos iki pantomimos ir 
netgi miuziklo elementų. Pa
vyzdžiui, scenos su gaisrininkais 
ir klajojančio cirko artistais.

Pasveikinęs režisierę sėkmin
gos premjeros proga, paklau
siau, kaip jai pavyko taip “sulie
tuvinti” amerikiečius aktorius?

Pasirodo, dar repeticijų 
pradžioje aktoriams kilo daug 
klausimų: kas yra Lietuva? Ko
kie tautiniai lietuvio bruožai, ko
kie charaterio ypatumai?

Tada režisierei į talką atėjo 
Juozas Kazlas, jos vyras, ištisas 
keturias valandas pašventęs ak
torių dėmesiui, apibūdindamas 
jiems mūsų mažos tautos šakotą 
charakterį. Žodžiu, nuo seniau
sių laikų iki dabartinės politinės 
būklės. Nėra abejonės, tokia “fa
kultatyvinė” forma akivaizdžiai 
parodė laukiamus rezultatus. 
Kaip išsireiškė pati režisierė 
Rasa Allan Kazlas, be šių mini
malių žinių apie Lietuvą ir jos 
žmones, jų vargus, džiaugsmus 
ir lūkesčius, aktoriai vaidintų lyg 
kokioj kiaurymėj, vien tik bejau- 
smiškai kalbėdami tekstą...

Pabaigoje noris pastebėti, jog 
tikrą sceninio meno profesiona
lumą žymi begaliniai kruopšti ir 
įtikinančiai nuoširdi visų aktorių 
vaidyba, kurios kūrybiniame au- 
dynyje, be abejo, pasitaiko ir 
properšų. Tačiau taip nereikš
mingų, jog nesuradau vietos 
joms čia suminėti.

Neklysta tik tas, kas nedirba.
Tadas Sviderskis

to programą atliks sol. Benedik
tas Povilavičius (bosas), Naujo
sios Anglijos konservatorijos ins
trumentalistai ir Berklee muzi
kos kolegijos mišrus choras.

Rankdarbių mugė
Lietuvių tautodailės skyrius 

gruodžio 3, sekmadienį, 12-5 
vai. p.p., Lietuvių klubo IlI-čio 
aukšto salėje, rengia metinę 
rankdarbių mugę, kuri šį kartą 
žada būti turtingesnė. Turėsime 
keletą svečių iš kitų vietovių, o 
vieną viešnią net iš Lietuvos, 
kuri dalyvaus su keramikos dar
bais.

Galėsite įsigyti audinių, de
ginto medžio darbų, gintaro pa
puošalų, juostų, kalėdinių vaini
kų ir šiaudinukų, keramikos dar
bų, kalendorių ir knygų, lietuvių 
menininkų kūrinių, spalvoto 
stiklo darbų, sveikinimui korte
lių ir kitų įvairių rankų darbo su
venyrų.

Be to, galėsite gauti raguolių, 
tortų ir kitų kepinių šventėms. 
Taip pat veiks kavinė su šiltais 
bei šaltais gėrimais. Kviečiame 
visus atsilankyti ir apsirūpinti 
kalėdinėmis dovanomis (g.g.)

RENGINIAI

Lapkričio 25 d., 6 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje Bostono aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos vakaras.

Gruodžio 3 d. rankdarbių 
mugė. Rengia Bostono LTI sky
riaus tautodailininkai.

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

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

— Toronto, Ont., Lietuvių 
namuose lapkričio 26 įvyks Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
minėjimas. Programoje prof. dr. 
Romo Vaštoko paskaita. Meninę 
programą atliks Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos choras, vado
vaujamas Darijos Deksnytės. 
Minėjimą rengia Toronto Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa.

— Tonis Vasiliauskas norėtų 
susirašinėti su Amerikos lietu
viais. Jo adresas: Paryžiaus ko
munos 2/37, bt. 89. Klaipėda 
235802. Lithuania.

Florida, St. Petersburg, par
duodamas arba išnomuojamas 
namas — 3 miegamieji, salionas, 
2 vonios, valgomasis, saulės 
kambarys, didelis kiemas su 
vaismedžiais, nuošalinėje 
gatvėje. §64,900.00. Tel. 617 
269 - 1601.

— Parduodamas condomi- 
nium St. Petersburg Beach, 
Fla., su vienu miegamuoju. Są
lygos palankios, matosi jūra, ne
toli lietuvių pranciškonų vienuo
lyno koplyčia, maisto krautuvė, 
“Kasos” įstaiga, autobuso susto
jimo vieta. Vieneto kaina 40,500 
dol. išlaikymas 40 dol. Tel. 813 
367 - 7827. Valauskai.

— L. Stankevičius, gyvenąs 
Kanadoje, praneša, kad jis atsto
vauja dviem Lietuvos leidyklom: 
“Vaga” ir “Mokslas”. Norį įsigyti 
šių leidyklų knygų gali kreiptis 
adresu: L. Stankevičius, 1053 
Cr. Albanel, Duvemay, Lavai, 
Que., Canada H7G 4K7.

— Ieškoma. Broliai Jonas ir 
Leonas Laurinaičiai išvyko į JAV 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Jo
nas turėjo 9 vaikus, o Leonas 5.. 
Paskutinis laiškas gautas iš Jono’ 
1955. Jo adresas buvp: 26 S. 10 
Street, Kulpmont, Pa. Susi
rašinėjau su Leono dukra Leo
nora Kerdock, kuri 1959 gyveno 
adresu: 321 St. Paplao, Mount 
Carmel, Pa. Ieško: Elzbieta Ba- 
lačkienė, 233043 Lithuania TSR, 
Kaunas, Žeimenos g-vė, Nr. 76- 
22.

— Ieškoma Tamašausko Ado
mo dukra (Tamašauskaitė Ver- 
džina Adomo) ir Kalinauskienės 
Magdės vaikai —jų buvo 2 mer
gaitės ir du berniukai. Vienos 
vardas Onutė, kito — Kęstutis. 
Jiems tarp .50 ir 60metų amžiaus. 
Tėvai kilimo iš Dzūkijos. Pra
nešti adresu: Lithuania SSR, 
Alytus, A. Jonyno 9-73, Albina 
Tamašauskaitė.

— Ieškoma Ona Urbana
vičienė ir jos sūnus Algis. Onos 
vyras Simas, atgaivinęs Ameri
koje Kario žurnalą, mirė 1968 
lapkričio 18 ir palaidotas Wor- 
cester, Mass. Žinantieji apie 
Oną ir Algį, arba jie patys prašo
mi pranešti adresu: Levas Igno 
Šaulys, Lietuvos TSR, 232057, 
Vilnius, Didlaukio 74-42.

— Ieškomi Utaro Ipolito vai
kai: Mykolas, Antanas, Juozas, 
Elžbieta ir Marytė ar jų vaikai 
bei anūkai. Prieš antrą pasaulinį 
karą gyveno Amerikoje ir susi
rašinėjo su gyvenančiais Lietu
voje. Ieško Ona Čekienė, Utaro 
Ipolito dukters Juzės Urbaitės 
duktė. Atsiliepti adresu: 234571 
Lietuva, Lazdijų Rajonas, Vei
siejų paštas, Jakonių kaimas, Če
kienė Ona, Igno.

— Ieškoma. Tamošiūno Sta
sio, sūnaus Jono, gimusio Lietu
voje, vaikų. Jų turi būti du sūnūs 
ir dvi dukros. Vienos vardas 
Julė. Ieško jų pusbrolis Ta
mošiūnas Algirdas, Stepono. 
Žinoma, kad Tamošiūnas Stasys, 
Stepono, gyveno Chicagoje ir 
turėjo restoraną. Pusbrolio Lie
tuvoje adresas: Lietuva, Kaunas 
233016, Medžių g-vė Nr. 3.Ta- 
mošiūnas Algirdas, Stepono.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
išvyksta į Chicagą, šį savaitgalį 
dalyvaus ten vykstančiame Mok
slo ir kūrybos simpoziume bei 
Pastoracijos tarybos suvažiavi
me. Po to vyks į Floridą, kur 
dalyvaus kun. Vytauto Pikturnos 
kunigystės 50 metų sukakties iš
kilmėse, aplankys West Palm 
Beach ir Sunny Hills lietuvius. 
Į New Yorką grįžta gruodžio 13.

Šiame Darbininko numeryje 
pradedama spausdinti Algirdo 
Gustaičio parengtą medžiagą — 
spaudos atsiliepimai apie poeto 
Bernardo Brazdžionio kelionę 
po Lietuvą. Tai buvo pirmas toks 
įvykis, kai tiek daug rašė vietinė 
spauda apie išeivijos poetą, atvy
kusį į Lietuvą. Ką jie rašė, kaip 
vertino jo kūrybą ir kelionę, visa 
tai sužinosime skaitydami šį 
straipsnį, spausdinamą trečiame 
puslapyje — atkarpoje. Straip
snis taip pat bus ir pailiustruotas

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Padėkos dienos savait
galį pamokų nebus. Tai jau yra 
ilgametė tradicija, nes savaitgalį 
daug kas išvažiuoja pas gimines 
ar lanko savo draugus.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukaktis bus paminėta 
lapkričio 26, sekmadienį, Ap
reiškimo parapijoje šia tvarka: 11 
v. bažnyčioje iškilmingos mišios 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės; 
12:30 v. parapijos salėje akade
minė dalis. Žodį tars Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
paskakitą skaitys Amerikos avia
cijos pulkininkas leitenantas Do
natas Skučas. Meninėje dalyje 
aktorius Tadas Alinskas, studen
tas Aleksandras Maldutis. Abu 
New Yorko visuomenei gerai pa
žįstami, nes panašiose progra
mose dalyvauja gana dažnai. Pir
mą kartą New Yorko visuomenei 
pasirodys Gintarė Bukauskienė, 
neseniai baigusi Vilniaus konser
vatoriją, ištekėjusi už Narūno 
Bukausko ir atvykusi į New Yor
ką. Ji yra profesionalė muzikė, 
Įvairios ir plačios apimties meni
ninkė. Po programos bus ka
vutė. Minėjimą rengia NY ra- 
movėnai, birutietės ir šauliai bei 
šaulės. Visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti.

Jaunimo rudens šokius rengia 
Lietuvių Atletų klubo jaunieji 
sportininkai. Šokiai bus lapkričio 
24, penktadienį, Kultūros Židi
nio mažojoje salėje Brooklyne.

Atvyko iš ok. Lietuvos didelė 
grupė žymių žmonių, visuome
nininkų ir mokslininkų. Jie atsk
rido lapkričio 20 vakare ir tuoj 
išskubėjo į Chicagą, kur šį savait
galį vyksta Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas. Jų tarpe buvo 
pasižymėję deputatai Romual
das Ozolas, Mečys Laurinkus. Iš 
viso į šį simpoziumą iš Lietuvos 
atvyksta apie 60 svečių.

SUSITIKIMAS
su Sąjūdžio tarybos nariu, Darbininkų sąjungos 
įkūrėju Lietuvoje, sovietų Aukščiausios tarybos depu
tatu

KAZIMIERU UOKA
bus gruodžio 29 d., trečiadienį, 7 v.v. Estų namuose, 
243 E. 34 St., Manhattane, N.Y.

į Ameriką jį pakvietė profesinių sąjungų susivie
nijimo AFL-CIO kongresas.

Susitikimą rengia Ir visus atsilankyti kviečia
LB MAN H ATT ANO APYLINKĖS VALDYBA

——I ——

Naujų Metų sutikimą.
Kultūros Židinyje rengia Mairo
nio lituanistinė mokykla ir Atle
tų klubas. Šiais metais programą 
atliks ir šokiams gros estradinės 
muzikos ansamblis “Oktava”, at
vykstąs iš Lietuvos. Pereitais 
metais Naujų Metų sutikimas 
praėjo su pasisekimu. Tikimasi, 
kad ir šiais metais vietos salėje 
bus greitai užpildytos. Norį da
lyvauti, kviečiami žiūrėti skelbi
mą ir nedelsiant užsisakyti vie
tas, nes jų gali pritrūkti.

Tėvai, kurie suinteresuoti, 
kad jų vaikai išmoktų lietuvių 
kalbos, prašomi atvežti jaunimą 
į šeštadieninę mokyklą. Šiemet 
veikia beveik visi skyriai. Jeigu 
atsirastų darželio amžiaus vai
kučių, veiktų ir darželis. Prašo
ma vaikus vežti jau nuo mažens 
ir pratinti susieiti su kitais lietu
vių vaikais dar vaikystėje. Kaip 
smagu draugauti su savo kilmės 
draugais. Mokyklos reikalais ga
lima skambinti mokyklos direk
toriui Pranui Gvildžiui: 1-718 - 
356-7871.

Dr. Kajetonas Jannace, 
nuoširdus lietuvių draugas, šie
met buvo Amerikos Kongreso 
pagerbtas kaip iškilus amerikie
tis. Jo pilna biografija su išvar
dintais pasiekimais mokslinėje 
srityje Jungtinėse Amerikos Val
stybėse ir užsienyje buvo įtrauk
ti į Kongreso Aktą 101 sesijoje. 
Dr. K. Jannace buvo taip pat pa
gerbtas Fordhamo universitete 
specialiose iškilmėse kaip pasi
žymėjęs profesorius ir moksli
ninkas.

Lietuvos vyčių 12 kuopa glo
boja vieną Arts Club teatro Škac, 
mirtie, škac! spektaklį. Jis įvyks 
gruodžio 3, sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Kiti spektakliai bus lapk
ričio 25, 26, 30; gruodžio 1, 2, 
7, 8 ir 9. Dėl rezervacijų ir in
formacijų skambinti 212 673 - 
5636. Visi spektakliai prasideda 

N 8:30 vai. vak. Lapkričio 26, 2 v.
p. p. Auka 10 dol.

Juozas Daubėnas, Forest 
Hills, NY, ir šiais metais atsiuntė 
50 dol. Geradariui dėkojame kad 
jau ketveri metai atskuba su 50 
dol. prenumeratai ir spaudai pa- 
’remti.
‘ Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilygnu- 
Jsiems už 1989 metų laikraščio 
^siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
(kitiems metams lieka tik 20 dol. 
Traukiama bent 5 dol. auka už 
Jcalendorių. 1990 metais Darbi
ninkas minės 75 metų sukaktį. 
Skaitytojai raginami prisidėti. 
prie jubiliejinių metų šventimo 
savo auka. Geradariai, paaukoję 
vieną dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomo garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

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

Parduodamas namas Forest 
. Parkway Woodhavene. Skam

binti 718 296-2237.

EARN MONEY watchingTV! 
$50,000/yr. income potential. 

į Details (1) 805 687 - 6000. Ext.
• K-4505.
; ATTENTION — GOVERN

MENT SEIZED VEHICLES: 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus

• Buyers Guide. 1-602 - 838 - 
. 8885, Ext. A 6057.

ATTENTION - GOVERN- 
, MENT HOMES from $1 (U-re- 
pair). Delinquent tax property.

• Reposessions. Call 1-602-838- 
8885. Ext. G H 6057.

ATTENTION - HIRING!
• Government jobs — your area. 
$17,840 — $69,485. Gali 1-602- 
838 - 8885. Ext. R 6057.

. *

LB NY apygardos iniciatyva 
gruodžio 1 Kultūros Židinyje 
šaukiamas New Yorko apygardos 
LB apylinkių valdybų suvažiavi
mas. Suvažiavimo tikslas — 
peržiūrėti apylinkių veiklą ir 
naujai suformuoti apylinkes, ki
tas jau neveikiančias ar mažai 
veikiančias apylinkes prijungti 
prie didesnių vienetų. Visos šio
je apygardoje esančios apylinkės 
prašomos pasirengti, prašomi 
visi valdybos nariai dalyvauti su
važiavime. Besirūpinant gyva
stinga Lietuvių Bendruomenės 
veikla, būtina persitvarkyti, per
sigrupuoti. Kas tiko prieš porą 
dešimčių metų, nebetinka da
bar, nes iš tų rajonų žmonės iš
sikėlė kitur ar išvažiavo iš New 
Yorko. Supraskime reikalą ir pa
gelbėkime Lietuvių Bendruo
menei atsinaujinti ir pagyvinti 
veiklą.
; Kun. Brunonas Bagužas, lap
kričio 11 atvykęs iš Lietuvos, 
aplankė savo sergančią seserį 
VVorcester. Mass., vėl grįžo į 
Brooklyną ir palauks, kol sesuo 
bus išleista iš ligoninės. Dabar 
jis svečiuojasi pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne.

“Vyskupo Informacija” — to
kiu vardu leidžiamas vysk. P. 
Baltakio, OFM, informacinis 
biuletenis. Per metus pasirodo 
du numeriai, pavasarį ir rudenį. 
Š. m. antrame numeryje sutelk
ta labai įdomios medžiagos apie 
vvskupo veiklą, Lietuvių Sielo
vados tarnybos veiklą, sukaktis 
ir jubiliejus, paskyrimus ir kito
kios įvairios žinios. Biuletenis 
surašytas mašinėle, turi 16 pu
slapių. Kas norėtų jį gauti, 
prašom rašyti šiuo adresu: Alg. 
Šilbajoris, 85-00 107 Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Biuletenis siuntinėjamas nemo
kamai.

Solistas Vaclovas Daunoras, 
aktorius Algis Grašys, pianistas 
Robertas Bekionis lapkričio 18 
atvyko į New Yorką ir tuoj išsk
rido į Chicagą. Jų koncertai bus 
įvairiose lietuviškose vietovėse, 
gi New Yorke, Kultūros Židiny
je, jie koncertuoja gruodžio 7 d. 
Šį koncertą rengia LB New Yor
ko apygardos valdyba, kuri ir 
suorganizavo jų koncertinę ke
lionę.

Lietuvos vyčių 12 kuopos, 
Manhattan, N.Y. metinis Kalė
dų pobūvis įvyks gruodžio 10, 
tuoj po 11 vai. sumos, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Bus gau
sus vaišių bufetas, atgaiva, mu
zika ir apsilankys Kalėdų sene
lis. Parapijos klebonas kun. Eu
genijus Savickas ir kuopos na
riai kviečia visus (ypač vai
kučius) gausiai dalyvauti. Auka: 
10 dol. Vaikam nemokamai. Dėl 
informacijos skambinti: Millie 
Pietz 212 367-4653, Eugenijai 
Janonis 212 792 - 8342.

Solisto Vytauto Kernagio, 
svečio iš Lietuvos, koncertas 
rengiamas gruodžio 1, penkta
dienį, 8 v. v. Solistas yra koncer
tavęs Vasario 16-tos gimnazijoje 
Vokietijoje ir dabar čia Ameriko
je lanko lietuviškas kolonijas. 
Kai poetas Bernardas Brazdžio
nis lankėsi Lietuvoje, solistas 
televizijoje dainavo poeto tek
stui “Šaukiu aš tautą” sukurtą 
dainą . Jo dainų repertuaras pla
tus, įvairus. Dainose atsispindi 
šių laikų nerami dvasia. Koncer
tą rengia N.Y. Jaunimo sąjunga. 
Informacijos reikalu skambinti 
Daivai Izbickaitei — 718 849 - 
1859.

Apreiškimo parapijos Lietu
vos vyčių 41 kuopa kartu su pa
rapijos choru ruošia bendrą 
kalėdinį pobūvį gruodžio 10 tuoj 
po sumos mokyklos salėje. Kaina 
12 dol., su rezervacija. Kviečia
mi visi dalyvauti. Dėl bilietų 
skambinti Vito Senken 718 782 
- 6965, Marytė Šalinskiene 718 
296 - 2244.

Vasario mėnesio dailės paro
da rengiama ir šiemet. Visą pa
rengtą parodą atvežė Algimantas 
Kezys iš Chicagos. Paroda bus 
plačios apimties, išstatyta bus 
apie 100 įvairių autorių kūrinių. 
Visi dailininkai gyvena Ameriko
je arba Kanadoje. Paroda vyks 
vasariol0-ll Kultūros Židinyje. 
Parodą įrengti padeda ir ją glo
boja N.Y. LB apygardos valdy
ba.

Algirdo Brazausko, Lietuvos 
komunistų partijos pirmojo sek
retoriaus dukra Laima Marti
nienė šį sekmadienį, lapkričio 
26, kalbės per Laisvės Žiburio 
radiją.

Moterų Vienybės mišios už 
mirusias nares bus gruodžio 3, 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Po mišių 
parapijos mažojoje salėje vaišės. 
Auka 7 dol. Visos narės ir jų 
bičiuliai kviečiami ĘalyvaufjF

Lietuvos disidentų Antano 
Terlecko, Viktoro Petkaus susi
tikimas su New Yorko lietuvių 
visuomene įvyko lapkričio 18, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Aukų disidentams surinkta 700 
dol. Pinigai atiduoti abiems 
svečiams. Susitikimą rengė Tau
tos Fondas ir Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Dramaturgo Algirdo Lands
bergio drama Penki stulpai tur
gaus aikštėje pastatyti Kauno 
valstybiniame teatre. Premjera 
buvo spalio 29. Veikalo režisie
rius— Vytautas Balsys, dailinin
kas Sergejus Bucullo, kompozi
torius Vidmantas Bartulis.

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

Vitas Katinas, Richmond 
Hill, N Y, mokėdamas metinę 
1990 metų prenumeratą sau ir 
sūnui Alaskoj, atsiuntė 75 dol. 
Geradariui, kuris jau ketvertą 
metų prideda spaudai puoselėti 
didesnę auką, nuoširdžiai dėko
jame.

Galime atidaryti sąskaitą do
leriais jūsų giminėm Lietuvoje. 
Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 312 436
- 7772.

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

Solistas Vytautas Kernagis atvyksta j New Yorką. Jo koncertas 
bus gruodžio 1 Kultūros Židinyje. Koncertą rengia N.Y. Liet. 
Jaunimo Sąjunga. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VYTAUTO KERNAGIO KABARETAS 
“TARP GIRNŲ” NEW YORKE

New Yorko lietuvių gyvenimą 
praturtina dar vienas koncertas 
— atvyksta Vytauto Kernagio ka
baretas — “Tarp girnų”. Atvyks
ta lapkričio 30, gi jų koncertas 
Kultūros Židinyje bus gruodžio 
1, penktadienį.

Iš viso atvyksta 12 asmenų! 
Taigi, jų koncertas bus netikėtai 
įdomus ir įspūdingas.

Koncerto rengėjai, New Yor
ko Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
kreipiasi į Woodhavene, Rich
mond Hill ir apylinkėse gyvena
nčius lietuvius padėti suieškoti 
muzikams nakvynes.

Graži kalėdinė dovana — 
Darbininko metinė prenumera
ta jo dar neskaitanatiems. Nau
jiems skaitytojams pirmiems 
metams prenumerata tik 15 dol. 
Darbininko administracija 
kviečia skaitytojus į talką užsa
kant naujas prenumeratas.

Sieninis kalendorius 1990 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais papuoštas spalvotu Vy
tim, išleistas “Nidos” Londone. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištraukos, 
primenamos sukaktys. Kalendo
riaus kaina su persiuntimu 12 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Išnuomojamas butas — trys 
su puse kambario Woodhavene. 
Skambinti bet kada 718 296 - 
8098.

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

N.Y. JAUNIMO

SĄJUNGA 

KVIEČIA VISUS J

VYTAUTO KERNAGIO 
KONCERTĄ
“Dainos teatras, nepakartojamas kabaretas tarp girnų” 
Pirmą kartą New Yorke
gruodžio 1, penktadienį, 8:30 vai. vak.
Kultūros Židinyje Brooklyne
Atgaiva 7:30 vai. vak.
jžanga — 10 dol. studentams, kitiems — 12 dol.

Informacijos reikalu skambinti Daivai Izbickaitei: 718 849 - 
1859

New Yorke jie išbus dvi die
nas. Ypač raginame jaunimą pri
sidėti prie muzikų globos.

Prašome susisiekti su Indre 
Biskyte — 718 441-4604 arba su 
Danute Norvilaite, 718 927 - 
2629. Kas gali prisidėti prie šių 
muzikų globos, prašom skam
binti minėtais telefonais.
, Iš anksto nuoširdžiai dėkoja.

N.Y.L.J. Sąjungos valdyba

Darbininkas ateinančiais me
tais mini 75 metų sukaktį. Ta 
proga priimami sveikinimai, ku
rie bus spausdinami Darbinin
ke. Taip pat priimamos ir aukos ' 
šios sukakties proga. Rudeniop 
bus surengtas didesnio pobūdžio 
renginys su atitinkama progra
ma. Renginiui ir visam minėji
mui pravesti numatoma sudaryti 
plačios apimties komitetą.

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

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


