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Savaitės 
įvykiai

Sov. Sąjungos Aukšč. taryba 
po aštrių ginčų atmetė vyriau-
sybės pasiūlytą planą dėl res
publikų autonomijos ūkinėj sri
ty, nes pagal jį respublikom tvar
kyti būtų buvę palikta tik “pirtys 
ir barzdaskučiai”. Kovai prieš šį 
planą vadovavo Baltijos valsty
bių atstovai. Nors atstovų suda
rytas komitetas šį planą buvo at
metęs, tačiau vyriausybė jį pa
teikė tarybai svarstyti. Baltijos 
respublikų pasiūlyto plano ji vi
sai net nesvarstė.

Čekoslovakijoj demonstraci
jos už demokratiją vyksta be per
traukos ir jų dalyvių skaičius 
nuolat auga. Nors partijos gen. 
sekretorius Milos Jakes įspėjo 
gyventojus, kad reikalavimam 
yra ribos, kurių negalima per
žengti, tačiau min. pirmininkas 
Ladislav Adamec turėjo pasitari
mus su opozicinių grupių suda
ryto Civilinio forumo vadais.

Sov. S-ga įspėjo Čekoslovaki
jos vadus, kad tolimesnis politi
nių ir ūkinių reformų atidėlioji
mas gali sukelti gyventojų sukili
mą.

Rytų Vokietijos vadai prisi
pažino, kad krašto ūkis yra daug 
blogesnėje būklėje, kaip bet kas 
buvo įsivaizdavęs: biudžeto defi
citas siekia 130 bil. markių, eks- 
portimų-prekių gamyba-yra nur 
kritusi 50 proc. ir dėlto biudžeto 
deficitas dar padidės 65 bil. mar
kių.

Sov. S-ga, nepaisydama savo 
pažadų prisidėti prie taikos išlai
kymo pastangų Centrinėj Ame
rikoj, aprūpino Kubą moder
niausiais MIG-29 kovos lėktu
vais.

Salvadore buvo nužudyti 
Jėzuitų ordino vadovaujamo 
Centrinės Amerikos universite
to 6 jėzuitai kunigai profesoriai, 
jų tarpe ir rektorius. Tuo tarpu 
neaišku, ar tai atliko dešiniųjų 
mirties būriai, kairieji partiza
nai, ar vyriausybės kariai.

Grupė Amerikos žydų vadų 
pasiuntė Izraelio min. pirminin
kui Yitzhak Shamir laišką, įspė
jantį, kad jis nelaikytų jo drau
giško sutikimo Amerikoj pritari
mu jo vedamai politikai.

Prezidentas Gorbačiovas, 
kalbėdamas studentam, pa
reiškė, kad kraštas dar yra nepa
sirengęs privačiai nuosavybei ir 
besivaržančiom politinėm parti
jom įvesdinti, bet jis laikąs duris 
atviras ateity.

Sovietinės Moldavijos partijos 
centro komitetas pašalino iš pa
reigų partijos pirmąjį sekretorių 
Semion K. Grossu dėl ten vyku
sių gyventojų riaušių. į jo vietą 
buvo išrinktas Piotr Luczinski.

Rytų Vokietijos naujasis min. 
pirmininkas Hans Modrovv pa
reiškė, kad R. Vokietija nepasi
trauks iš Varšuvos pakto ir ne
sieks abiejų Vokietijų susijungi
mo.

Bulgarijos naujasis partijos 
gen. sekretorius Peter T. Mla- 
denov pareiškė esąs numatęs 
vykdyti laisvus pajėgesnio parla
mento rinkimus. Dabartinio 
parlamento atstovai aštriai kriti
kavo buv. gen. sekretorių Todor 
Žitkov už korupciją ir praturtėji
mą, jo paveikslai buvo draskomi 
gatvėse.

Gynybos sekretorius Diek 
Cheney įsakė ginkluotom pajė
gom sudaryti planus kariniam 
biudžetui 1992 - 94 m. sumažinti 
180 bil. dol.

SUSITIKIMAI SU OK. LIETUVOS VYSKUPAIS
— Kardinolo Sladkevičiaus ir arki vysk. Steponavičiaus pasisakymai spaudoje —

Italijos katalikų universiteto 
mėnraštis Vita e Pensiero — Gy
venimas ir Mintis, atspausdino 
Guido Michelini penkių pusla-
pių straipsnį “Betarpiški susitiki
mai su atgimstančios Lietuvos 
vyskupais”.

Michelini straipsnyje atpasa
koja savo susitikimus su Lietu
vos kardinolu Vincentu Sladke
vičium ir Vilniaus arkivyskupu 
Julijonu Steponavičium, su
pažindindamas žurnalo skaityto
jus su kardinolo ir arkivyskupo 
pokalbių metu padarytais pareiš
kimais, atskleidžiančiais dabar
tinę Bažnyčios padėtį Lietuvoje, 
jos rūpesčius ir viltis.

Ilgame straipsnio įvade Mi
chelini pateikia kardinolo Slad
kevičiaus ir arkivyskupo Stepo
navičiaus biografijas, priminda
mas, kad abu ganytojai ilgą laiką 
buvo valdžios ištremti iš savo vy
skupijų vien dėl to, kad pagal 
savo sąžinę bekompromisiniai 
vykdė jiem patikėtą apaštalinę 
misiją.

Michelinį iškelia labai reikš
mingą katalikų Bažnyčios vaid
menį atgimstančioje lietuvių vi
suomenėje. Bažnyčia ėjo drauge 
su tauta praeityje, tragiškais jos 
istorijos laikais, o dabar drauge 
su tauta žengia atgimimo keliu. 
Bažnyčios sąlytis su tauta, rašo 
straipsnio autorius, įspūdingai 
išryškėjo šių metų brržebo ketu
rioliktąją, kai Vilniuje, kardinolo 
ir arkivyskupo vadovaujamomis 
pamaldomis buvo iškilmingai 
atžymėtos Stalino ir jo bendri
ninkų įsakymu įvykdytų Lietu
vos gyventojų masinių deporta
cijų 39-osios metinės. Ta proga 
buvo pašventinta tremtinių ko
plyčia Vilniaus katedroje, buvo 
pašventinti ir neseniai atstatyti 
dabar Vilniaus panoramą vėl do
minuojantys Trys balti kryžiai, 
kuriuos komunistinė valdžia nu
griovė penktame dešimtmetyje. 
Kardinolas ir Vilniaus arkivysku
pas savo pamoksluose santūriai, 
bet ir drąsiai prisiminė tragiš
kuosius 1940-ųjų metų įvykius, 
kai šimtai tūkstančių lietuvių, 
Maskvai siekiant lengviau suru
sinti Lietuvą, sovietinės valdžios 
įsakymu buvo deportuoti į Sibi
rą. Kardinolas savo žodyje ryš
kiai iškėlė katalikų diskriminavi
mą politinėje sistemoje, kurioje 
dar ir dabar pirmenybė yra su
teikiama ateizmui!

Įvykusiuose betarpiškuose su
sitikimuose su kardinolu Sladke
vičium ir arkivyskupu Stepona
vičium, straipsnio autorius susi
darė įspūdį, kad abiejų ganytojų 
nuomonės apie Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje pilnai sutampa. Tiek 
kardinolas, kaip ir arkivyskupas 
pažymėjo, kad Stalino laikais ir 
vėliau, valdžios esminis tikslas 
buvo sunaikinti Bažnyčią ir kata
likų tikėjimą Lietuvoje. Buvo 
naudojamos įvairios priemonės, 
bet tikslas buvo vienas — sunai
kinti katalikybę.

Varšuvoj darbininkai nu
griovė buv. Čekos viršininko Fe- 
liks Dzerzynski paminklą.

JAV nutraukė ginklų tiekimą 
Afganistano Islamo partijos par
tizanų grupei, kuriai vadovavo 
Gulbuddin Hekmatyar už tai, 
kad šios grupės partizanai vedė 
kovą prieš kitas partizanų grupes 
ir juos žudė.

JAV kongresas paskyrė Len
kijai 852 mil. dol. paramos atei- 
nantiem 3 metam.

Kaip tik tuo metu, pažymėjo 
kardinolas Sladkevičius, pasi
rodė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, atlikusi ne
paprastai svarbų vaidmenį reli
giniame gyvenime. Kronika su
teikė galimybę tautai pagaliau 
prabilti. Kardinolas Sladkevičius 
taip pat pažymėjo, kad Bažnyčia 
negali būti atskirta nuo Val
stybės, nes Bažnyčios gyveni
mas yra neatskiriamai susijęs su 
visos tautos gyvenimu. 
Bažnyčios rūpesčiai yra drauge 
ir tautos rūpesčiai.

Kardinolas klausė, 'kodėl 
Jungtinių Tautų Organizacija 
neprotestuoja prieš tokią “apart- 
heido“apraišką. Pasaulis tyli, ir 
tylėdamas tampa neteisingumo 
šalininku, aš tai pasakau ir Vaka
rų žurnalistam, kalbėjo kardino
las, jų klausdamas: Kur jūs buvo
te mums pačiais sunkiausiais lai
kais? Kodėl tik dabar pradedate 
mumis domėtis, kai me jau patys 
galime kalbėti? Jūsų pagalba, 
jūsų atyda anksčiau mums būtų 
buvusi labai labai naudinga. Jūs 
būtumėte galėję skelbti pasau
liui mus sunaikinti siekusios po
litinės sistemos mums daromas 
skriaudas.

Kardinolas Sladkevičius baig
damas pažymėjo, kad Bažnyčios 
ir tautos tikslai ir šiandien pilnai 
sutampa: ir Bažnyčia ir tauta sie
kia laisvės. Dėl to ir jaunimas,

Dalis Vliko seimo dalyvių lapkričio 5 Baltimorėje, Md., po uždaromojo posėdžio. Iš k. sėdi: 
P. Pečiulaitis, A. Terleckas, J. Mugevičius, dr. E. Armanienė, dr. K. Bobelis, dr. D. 
Krivickas, V. Petkus, A. Buračas. Nuotr. Br Čikoto

DEMONSTRACIJOS
VILNIUJE

Sąjūdžio žinių agentūra ŠIA iš 
Lietuvos praneša, jog lapkričio 
7 Vilniuje vysktant kariniam pa
radui, kuris buvo skirtas spalio 
bolševikinės revoliucijos 72 me
tinėms, apie 50 žmonių, priklau
sančių prie Lietuvos Laisvės Ly
gos bei komiteto “Ženeva — 
49”, gyva grandine užstojo kelią 
Gedimino prospektu riedančiai 
karinei technikai.

Minutei buvo sustabdyta tan
kų ir šarvuočių kolonos eismas. 
Tačiau, tuoj pat intervenavę sua- 
gumiečiai, milicininkai ir rau- 
donraiščiai “jedinstveninkai" 
demonstrantus jėga pašalino nuo 
kelio. Karinės technikos kolona, 
lydima šūkių “Okupantus lauk , 
“Raudonoji armija — namo", pa
judėjo toliau.

Kratos
Kaip rašo užsienio spauda, ne- 

sankcijonuotų kratų nelemtas 
įprotis sovietų valdomoje Lietu- 
voje dar nėra išnykęs ir dabarti
niu vadinamojo persitvarkymo 
laiku. Spauda informuoja, kad 
spalio septynioliktąją grupė 
asmenų padarė kratą Kauno me-

pridūrė kardinolas, šiandien su 
pagarba žvelgia j Bažnyčią. Jei 
Bažnyčia ir tauta atgaus laisvę, 
viskas bus įmanoma.

Taip pat ir Vilniaus arkivysku
pas Julijonas Steponavičius po
kalbyje su straipsnio autoriumi 
Guido Michelini pažymėjo, kad 
ir Bažnyčia ir tauta šiandien gy
vena ta pačia viltimi: išaušo auš
ra, tad dabar laukiame, kad pa
tekėtų saulė. Arkivyskupas at
kreipė dėmesį, kad dar nėra pa
naikinti tikinčiuosius diskrimi
nuojantys įstatymai, bažnyčios 
tebėra valstybei priklausantis 
turtas, mum nieko nėra duoda
ma, kalbėjo arkivyskupas, mum 
neduoda net popieriaus katali
kiškai spaudai.

Tačiau, arkivyskupas pripaži
no, kad, nors įstatymai dar nėra 
pakeisti, valdžia yra tolerantiš
kesnė Bažnyčios atžvilgiu: dabar 
kunigams jau leidžiama kateki- 
zuoti vaikus, leidžiama kurti ka
talikiškas organizacijas. Bet atei
tis vis dar neaiški. Arkivyskupas 
Steponavičius baigdamas pažy
mėjo, kad Bažnyčia trokšta auk
lėti jaunimą, kad pažintų tikėji
mo tiesą, kad įsigytų religinę są
monę ir pramoktų krikščioniškai 
gyventi. Tik tokiu būdu, pažy
mėjo arkivyskupas Steponavi
čius, galima bus susilaukti mūsų 
tautos dvasinio atsinaujinimo, 

-. neišvengiamai lydės-ir visos
Lietuvos atgimimas. (KL)

dicinos instituto viename skyriu
je.

Kauno miesto Lenino rajono 
VRS įgaliotinis Kačinskas ir du 
nežinomi civiliai, kalbantys ne
lietuviškai, nepateikę prokuroro 
sankcijos, iškratė darbuotojų sta

Šeštajj mokslo ir kūrybos simpoziumą Pasaulio Lietuvių Centre lapkričio 26 uždarant 
Prieky iš k.: Leonas Maskaliūnas — organizacinio komiteto pirmininkas, Albertas Kerelis 
— simpoziumo tarybos pirmininkas. Rimas Vaičaitis — mokslinės programos komiteto 
oirmininkas. Gilumoje prie stalo sėdi M. Lenkauskienė, konsulas V. Kleiza, vysk. P. Baltakis, 

OFM. Nuotr V. Alksninio

POLITINIS PASITARIMAS 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Lietuvos komunistų partijos, straipsnelis Dėl ŠIA pra-
Lietuvos Socialdemokratų parti- nešimo”-
jos, Lietuvos Demokratų parti
jos, Lietuvos Krikščionių de
mokratų partijos, Lietuvos Dar
bininkų sąjungos, Lietuvos 
Žaliųjų partijos ir Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio atstovų pa
sitarimas, lakričio 13 apsvarstęs 
Lietuvos politinę situaciją ir po
litinio pluralizmo Lietuvoje gali
mybes, vieningai nutarė:

1. artimiausioje LTSR Aukš
čiausios tarybos sesijoje būtina 
pakeisti LTSR Konstitucijos 6 
straipsnį taip, kad jis įteisintų 
politinį pluralizmą,

2. susipažinti su Molotovo - 
Ribbentropo pakto ir jo pasek
mių tyrimo komisijos papildo
mai atliktu darbu ir artimiausioje 
sesijoje įstatymiškai įtvirtinti jos 
išvadas.

Pasirašė pasitarimo
pirmininkas A. Zebriūnas

Šitoks pareiškimas ištisai buvo 
paskelbtas ir “Tiesoje” 1989 
lapkričio 14 d. psl. 4. Tačiau toje 
pačioje “Tiesoje” lapkričio 15 d. 
pirmame puslapyje išspausdin- 

BRAZAUSKAS PASISAKO PRIEŠ 
KOMPARTIJŲ ATSISKYRIMĄ

Plačiai skaitomam Vakarų Vo-
kietijos dienraščiui Die Welt 
duotame intervievv, Lietuvos 
komunistų partijos pirmasis sek
retorius Algirdas Brazauskas iš
reiškė nuomonmę, kad dabar 
Sovietų Sąjungoje vykstantis 
persitvarkymas suteikia gali
mybę atkurti Lietuvos neprik
lausomą valstybę, tačiau kelias į 
šį tikslą dar esąs ilgas.

Brazauskas toliau pažymėjo, 
kad Pabaltijo kraštuose persit
varkymas vyksta žymiai sparčiau 
negu kitur, pastebėdamas, ta- 

lčius ir asmeninius daiktus, 
turbūt ieškodami Baltarusijos 
liaudies fronto ir Lietuvos de
mokratinių judėjimų spaudos 
leidinių.

Milicijos įgaliotinis Kačinskas 
į instituto darbuotojų paklausi-

Lapkričio 14 d. Respublikos 
laikraščiuose buvo paskelbtas 
Sąjūdžio informacijos agentūros 
pranešimas apie lapkričio 13 die
ną įvykusį Lietuvos komunistų 
partijos, kitų besikuriančių par
tijų bei visuomeninių judėjimų 
atstovų pasitarimą ir jame priim
tus nutarimus dėl Lietuvos TSR 
Konstitucijos 6 straipsnio pakei
timo ir Molotovo - Ribbentropo 
pakto ir jo pasekmių tyrimo ko
misijos išvadų įstatyminio įtvirti
nimo.

Lietuvos Komunistų partijos 
centro Komiteto sekretoriatas 
pareiškia, kad minėtame pasita
rime dalyvavę LKP CK aparato 
darbuotojai nebuvo įgalioti iš
reikšti partijos ar jos Centro Ko
miteto kolektyvinę nuomonę 
svarstytais klausimais. Kadangi 
minėtame pasitarime priimti nu
tarimai yra principinės reikšmės 
tiek partijai, tiek visai Lietuvai, 
LKP CK ras galimybę pareikšti 
savo nuomonę dėl Lietuvos TSR 
Konstitucijos 6 straipsnio.

čiau, kad vykdant persitvarkymą 
negalima neatsižvelgti į dabarti
nes politines bei ekonomines 
aplinkybes. Vokiečių dienraščiui 
priminęs, kad Lietuva prieš pen
kiasdešimt metų buvo neprik
lausoma valstybė, Algirdas Bra
zauskas pažymėjo, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo rai
doje dabar yra jaučiama tam tik
ra evoliucija.

Persitvarkymo procesas sutei
kia galimybę nepriklausomybei 
atkurti, pažymėjo Brazauskas, 
pridurdamas, tačiau, jog’reikia 
atsižvelgti į dabartines aplinky
bes. Brazauskas dienraščiui Die 
Welt duotame intervievv taip pat 
pažymėjo, jog daug kas Lietuvo
je siūlo komunistų partijai tapti 
savarankiškai ir atsiskyrimą nuo 
visasąjunginės kompartijos ap
tarti gruodžio devynioliktąją 
įvyksiančiame Lietuvos komu
nistų kongrese, tačiau ir čia Bra
zauskas pastebėjo, kad kraštuti
nis sprendimas šiuo klausimu 
dabartiniu metu yra neįmano
mas. (AFP) 

mus atsakė, jog lietuviškai nekal
bantys civiliai buvo svečiai iš 
Maskvos.

Užsienio spauda pažymi, kad 
panašios kratos buvo įvykdytos 
ir kitose Kauno miesto įstaigose. 
Spauda rašo, kad valdžia Lietu-
voje, vietoj kalbų apie teisinės 
valstybės sukūrimo būtinumą, 
privalėtų labiau pasirūpinti ap
saugoti savo piliečius nuo vieti
nių ir svečių milicininkų saviva
liškų, elementariausias teisės 
normas pažeidžiančių veiksmų.



ĮVYKIAI LIETUVOJE 
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— Oro balionų šventė šiemet 
įvyko gegužės mėn*Vmfiuje. Iš 
viso dalyvavo 33 balionai iš 13 
kraštų, įskaitant ir amerikiečių 
balioną iš New Mexico. Dviem 
pakilimais balionai skraidė virš

Sov. s-gos prezidentas Gor
bačiovas lapkričio 16 buvo pasi
kvietęs į Maskvą Lietuvos res
publikos partijos vadus konfe- 
rencijon, kurioj dalyvavo ir keli 
kiti politbiuro nariai. Buvo rei
kalaujama, kad Lietuvos komu
nistų partija nebandytų atsiskirti 
nuo Maskvos ar bent atidėtų 
gruodžio 19 numatytą sušaukti 
Lietuvos komunistų partijos 
kognresą. Pirmasis partijos sek
retorius Algirdas Brazauskas įti
kinėjęs sovietų vadus, kad atsi
skyrimas yra jau įvykęs, tik rei
kią jį įteisinti ir kad neatsiskyrus 
nuo Maskvos Lietuvos komunis
tų partija būsimus rinkimus pra
laimėsianti. Konferencijos metu 
buvo jaučiama didelė įtampa.

Sovietinės Estijos Aukšč. ta
ryba dar kartą patvirtino, kad 
kandidatai į respublikos ir vieti
nius organus turės būti išgyvenę
Estijoj 10 metų.

Sovietinės Gruzinijos respub
likos Aukšč. taryba priėmė rezo
liuciją, panaikinančią jos įkorpo- 
ravimą į Sov. S-gą 1921 m., nes 
tai buvo įvykdyta karine prievar
ta. Ji taip pat pareiškė turinti 
teisę nepripažinti Sov. S-gos 
įstatymų, kurie netarnauja Gru
zinijos reikalam.

Rumunijos prezidentas Nico- 
lae Ceausescu patikino, kad, kol 
jis būs^v^iojĄRumVnųW- 
paseks kūų RytųrEuEoposrSocia- 
listinių valstybių kelio' į dėmo-. 
kratiją ir kapitalizmą.

J. T. po dešimties metų svars
tymų priėmė Tarptautinę kon
venciją vaikų teisėm apsaugoti. 
Ji įsigalios bent 20 valstybių ją 
ratifikavus.

JAV numato griežčiau apribo
ti pabėgėlių iš Lenkijos ir Ven
grijos į JAV priėmimą, nes jų 
dauguma negali įrodytti, kad jie 
ten būtų persekiojami. Tai gali 
paliesti apie 20,000 lenkų ir ven
grų.

Graikijos parlamento rinki
muose nei vienai partijai nesu
rinkus parlamento daugumos, 
trys partijos — konservatyvieji, 
socialistų ir komunistų — sudarė 
laikiną koaliciją krašto vyriausy
bei sudaryti. Koalicija galiosianti 
iki naujų parlamento rinkimų 
balandžio mėn.

Vakarų Vokietijos užs. reik, 
ministeris Hans-Dietrich Gen- 
scher pareiškė, kad abiejų Vo
kietijų susijungimas galėsiąs 
įvykti tik po demokratinių rinki
mų Rytų Vokietijoj ir tik bendrai 
išsprendus Vakarų ir Rytų santy
kių problemas.

nytė. Penktą skyrių mokys Aldo
na Kudirkienė. Šeštą skyrių mo
kys Genė Plukienė ir Audronė 
Žemaitaitienė. Aštuntą skyrių

Naujasis Turkijos preziden
tas Turgut Ozai ministeriu pir
mininku paskyrė parlamento 
pirmininką Yiddirim Akbulut.

Ix>s Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai 
Andrius Aviežienis, Augis Kuolas, Marius Anelauskas, Aušra 
Mulokaitė, Audra Kudirkaitė ir Vilija Gulbinaitė.

paties Vilniaus miesto.
— Ansamblis “Lietuva” šie

met turėjo savo 7000-ąjį pasiro
dymą, kuriame parodė visą savo 
istoriją: liaudies dainas ir šokius, 
sakoma, be cenzūros. Tiesa rašo, 
kad praeityje ansamblis būdavo 
verčiamas atlikti “proginius” 
kūrinius, t. y. dainuoti komunis
tines dilinąs.

— Kauno viešojoje bibliote
koje įvyko paroda pavadinta 
“Lietuvių rašytojai — stalinizmo 
aukos”. Čia pirmą kartą po dau
gelio metų Lietuvos žmonės ga
lėjo pamatyti J. Graičiūno, A. 
Griciaus, K. Jakubėno, K. Inčiū- 
ros, K. Jankausko, A. Miškinio, 
E. Viskantos knygas.

— Tomo Mann’o knyga Dak
taras Faustas išleista Vagos lei
dyklos, buvo pasiųsta į rašytojo 
archyvą Ziuriche, Šveicarijoje. 
Taip pat į archyvą padovanotas 
T. Manu o namelio modelis.

— Vasario 16 gimnazijos 
grupė “Musmirė” buvo pakvies
ta į Vilnių dainų ir muzikos pro
gramai atlikti. Juos pakvietė ir 
globojo vietos jaunimo muzikos 
klubas.

— Trakų antroji vidurinė mo
kykla spalio 14 paminėjo Vytau

LOS ANGELES, CALIF.
Mokslo metus pradedant

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla pradėjo 
1989-90 mokslo metus rugsėjo 
23. Po pilkais debesėliais apibar
stytu dangumi susirinko moki
niai, tėveliai, mokytojai ir 
svečiai. Sukalbėję maldą už 
tėvynę, pakėlė Lietuvos ir Ame
rikos vėliavas, išdidžiai, giedojo 
Lietuvos himną. Mokyklos ve
dėja Marytė Nevvsony-aįiMetė*- 
visus dalyvauti mišiose.^^^C^

Šv. Kazimiėfo parapijos 
bonas, mokyklos dvasios vadas, 
kun dr. Algirdas Olšauskas auko
jo mišias, po kurių mokiniai ir 
mokytojai susirinko viršutinėje 
salėje.

Salėje Marytė Newsom pa
sveikino visus sugrįžusius į Šeš
tadieninę mokyklą ir pristatė an
trąjį vedėją, Algimantą Žemai
taitį, kuris supažindino su mo
kyklos taisyklėmis. Žemaitaitis 
taip pat pristatė naujus moki
nius, neseniai atvykusius iš Lie
tuvos ir Suvalkų trikampio. Tre
čioji mokyklos vedėja, Violeta 
Gedgaudienė pristatė šių metų 
mokytojus.

Kiškių darželį mokys nauja 
mokytoja Živilė Tomkutė, nese
niai grįžusi iš Pennsylvanijos. Jai 
padės Nida Gedgaudaitė. Vaikų 
darželį mokys nauja mokytoja 
Rima Navickaitė neseniai baigu
si Loyola Marymount Universi
tetą. Jai padės Teresytė Giedrai
tytė. Pirmą skyrių mokys Dan
guolė Kuolienė. Antrą skyrių 
mokys Virgilija Nelsienė. Ket
virtą skyrių mokys Gailė Radve- 

to Didžiojo 1400 m. įkūrimo pa
rapinės mokyklos sukaktį. Tai 
pirmoji parapinė mokykla Lietu
voje. Atidengtas paminklinis ak* 
muo. Įvyko konferencija. Ren-' 
gėjai — Lietuvos istorikų drau
gija, Lietuvos pedagogų draugija 
ir Trakų II-ji vidurinė mokykla. -

— “Ženeva 49”, tarptautinės 
teisės gynimo partija, nutarė ne
daryti kategoriškų pareiškimų ar 
akcijų, o veikti “ramesnėmis” 
formomis. Vienas iš būdų — ra- 1 
ginti Lietuvos jaunuolius boiko
tuoti vieną, pavasarinį arba ru
deninį šaukimą į SSSR armiją. '

— Plungės “Minijos” liaudies 
kūrybos gaminių įmonės muzie
juje yra sukurta dekoratyvinė 
ąžuolinė knyga su dailiai išskap
tuotu Maironio bareljefu ir 
eilėraščio “Lietuva brangi” po- 
smėliu. Ją išdrožė dotnuviškis 
liaudies meistras Vytautas Ule
vičius.

— Komunistų partijos prezi
diumo patalpose įvyko pasitari
mas su Vilniaus miesto, Molėtų, 
Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, 
Varėnos ir kitų rajonų lenkų vi
suomenės atstovais. Pasitarime 
dalyvavo KP pirmasis sekr. Al
girdas Brazauskas, Prezidiumo 
pirm. Vytautas Astrauskas, KP 
sekr. Valerijonas Baltrūnas, Mi

mokys Eugenija Dambra. De
šimtame skyriuje lietuvių kalbą 
dėstys nauja mokytoja, neseniai 
atvykusi iš Lietuvos, Dana Griš- 
kevįčienė ir literatūrą dėstys 
Marytė Newsom.

Seminare nauja mokytoja Re
gina Gasparonienė dėstys lietu
vių kalbą ir literatūrą, ir naujas 
mokytojas Tadas Dabšys dėstys 
istoriją ir visuomeninius moks
lus. Seminarą lanko mokiniai, 
kuę^jau jaą^baigę lituanistinę 
miękyklą, jįgįneri grįžti kartą į

Lietuviškai besimokančių vai
kų grupę mokys Dalia Jasuko- 
nienė ir Dalytė Trotman, o Vio
leta Gedgaudienė ir Vytenis 
Dūda, mokys suaugusių grupę. 
Istoriją dėstys Jūratė Izokaitytė- 
Avižienienė. Tikybą mokys Jūra
tė Venckienė ir Ona Barauskie
nė, “Spindulio” akompaniatorė. 
Dainavimą mokys muz. Aloyzas 
Jurgutis. Biblioteką prižiūrės 
Dalia Grigienė.

Tėvų komitetą sudaro Vytenis 
Dūda, Danutė Mažeikienė, Kristina 
Duder, Viktorija Valentinienė ir 
Rūta Aneliauskienė. Mokyklos 
administratoriai yra Violeta 
Gedgaudienė, Marytė Nevvsom 
ir Algimantas Žemaitaitis.

Marytė Newsom pristatė 
“ Kiškius” (priešdarželį) ir darželį 
ir nurodė kuris skyrius naudos 
kurią auditoriją. Vytenis Dūda 
prašė tėvelių, kad prisidėtų prie 
mokyklos darbų. Danutė Mažei
kienė paaiškino mokyklos regi
stracijos eigą.

Jūrų skautas Zelenis papasa
kojo apie lietuvių jūreivių ke
lionę iš Klaipėdos į New Yorką, 
ir supažindino su Lietuvos bu
riavimo istorija. Tada mokiniai 
pamatė Jasiukonio paruoštą fil
mą su ištraukomis iš Lietuvos 
jūreivių kelionės per Atlantą. 
Pagaliau išsiskirstę į atskiras au
ditorijas, mokiniai susipažino su 
savo mokytojais.

Gailė R.

TRUMPAI

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija šią vasarą pravedė sėkmingą 
vajų Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai. Surinkta ir į Šalpos cen
tro įstaigą Brooklyne pasiųsta re
kordinė 13,195.50 dol. suma. 
Jau eilė metų Šv. Kazimiero pa
rapija Los Angeles, Calif., pir
mauja tarp visų laisvojo pasaulio 
lietuvių parapijų šiame kilniame 
darbe.

Balfo 45 metų veiklos minėji
mas įvyko lapkričio 19, sekma
dienį, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos viršutinėje salėje.

nistrų tarybos pirm, pavaduoto
jas Jonas Jagminas, Sąjūdžio Ta
rybos nariai ir dar kai kurių orga
nizacijų atstovai.

— Telšiuose pradėjo veikti 
lėlių teatras, kuris savo pirmam 
pasirodymui pasirinko anglų 
rašytoto D. Viseto pasakų moty
vais kūrinį Krokokatinas. Šios 
studijos įsteigėjas ir režisierius 
— Algirdas Mikutis.

— Klaipėdos Parodų rūmuo
se įvyko pasaulio žemaičių dailės 
paroda. Lietuvos Dailininkų są
jungos Klaipėdos krašto pirmi
ninkas Arūnas Sakalauskas sako, 
jog Vakarų Europoje, JAV, Lo
tynų Amerikoje ir Afrikoje dirba 
iš Žemaitijos kilusių 300 daili
ninkų. Į šią parodą šimtas daili
ninkų atsiuntė 600 įvairaus žanro 
kūrinių. Dėmesio susilaukė P. 
Augiaus, T. Valiaus, O. Cepe- 
lienės, L. Vilimo, P. Lapės, K. 
Varnelio, R. Jautokaitės, A.Ta
mošaitienės, V. Žiliaus tapyba ir 
grafika. Parodoje yra iš Australi
jos atsiųstos E. Kubos akvarelės, 
iš Vokietijos A. Švėgždos grafi
ka, iš Prancūzijos A. Mončio 
skulptūros. Dalyvauja ir Lietu
voje kurią dailininkai žemaičiai.

Lietuvos konservatorijos ka
merinis choras jau trečią kartą 
gastroliavo Italijoje. Meno vado
vas yra Česlovas Radžiūnas, o di- 
rigentas Tadas Šumskas. Sardi- 
nijos chorinės muzikos šventėje 
Oristano mieste jie atliks Čiur-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reMuo- 
sq. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., Slmsbury, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.
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SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 JamaiCa A*«-
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laWotuve«.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 CoreyJM“ ^t-Petersburg Beach. Ffc^ 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393.
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345
- 9393.

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuvlika 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.

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body worfcs. 
Ducco Painting. Welding. Frames stralghtened. Flber glass wort 131-13 
Hlllside Avė., Rlchmond HIII, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

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

lionio Kyrie ir Sandus, Pulenko 
Mišias, Jono Tamulionio “Ant 
Kranto” ir Algimanto Bražinsko 
“Karčema”. Buvo sustota ir Vati
kane. Audiencijos metu pasvei
kino popiežių, perrišo jį tautine 
juosta ir sugiedojo “Ilgiausių 
metų”. Taip pat Vatikane su
rengė koncertą. Juos globojo 
prel. Algimantas Bartkus.

— Sibiro tremtinių organiza
cijoms Lietuvoje paremti Vilniu
je buvo surengtas Labdaros auk- 
cijcfois/■ kūriafne'buvo išstatytai 
250 tapybos kūrinių. Du trečda
liai šių kūrinių buvo parduoti. 
Gauta 38,000 rublių, kurie per
vesti į Tremtinių organizacijos 
sąskaitą.

— Vilniuje rugpjūčio 12 
Mokslų akademijos salėje įvyko 
Socialdemokratų partijos konfe
rencija, kurios metu atsteigta 
partija ir nutarta rudenį surengti 
platų suvažiavimą.

Dr. Antanas Razma, JAV LB 
Krašto va!dylxxs pirmininkas, 
buvo atvykęs iš Chicagos daly
vauti LB Los Angeles apylinkės 
metiniame susirinkime, kur pa
darė platesnį pranešimą apie 
Krašto valdybos atliktus ir dirba
mus darbus bei ateities planus. 
Jis taip pat turėjo pasitarimą su 
LB tarybos prezidiumo nariais.

Rūta Klevą Vidžiūnienė, Lie
tuvių žurnalistų sąjungos pirmi
ninkė, buvo kiek sunegalavusi ir 
trumpam turėjo atsigulti ligo
ninėn Los Angeles. Vidžiūnienė 
šiuo metu intensyviai ruošia 
naują “Lietuvio žurnalisto” nu
merį ir prašo bendradarbius 
siųsti straipsnius.

“Aras”, Toronto vyrų choras 
(35 asmenys), su savo vadovu A. 
Verikaičiu ir akomponuotoju J. 
Govėdu, LB Vakarų apygardos 
valdybos ir “Spindulio” ansam
blio kviečiamas, atvyksta į Los 
Angeles. Koncertas įvyks gruo
džio 3 d. 12 vai. didžiojoje Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Po 
programos apatinėje salėje bus 
pietūs su svečiais choristais.

Literatūros vakarą gruodžio 2 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia Los Angeles Lietuvių 
Fronto Bičiulių skyrius. Iš Chi
cagos atvyksta jaunas Lietuvos 
poetas Julius Keleras. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų literatūrologų, 
Lietuvos spaudoje paskelbęs 
straipsnį apie poetą Bernardą 
Brazdžionį. Planuoja rašyti di
sertaciją doktorato laipsniui gau
ti apie lietuvių išeivių poeziją. 
Keleras literatūros studijas gili
na Chicagos universiteto 
Lituanistinėje katedroje.

L. Ž. K.

NEVY YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais9-10 
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, Lietjv’škai 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 leidlm?.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 Lithuania” programos, vedamos anglų kalba iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmad ienials. girdimos./)uo7;3CIW 8^. 
Dr. J; J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchuna, Nj.07060. 
TeE 201 753 - 5636. ‘ 7>” • *' L ' - .'W

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimu-2 
dol.

Vardas, pavardė .......

Numeris, gatvė ........ .

Miestas, valstija, Zip

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

MEMORIALS
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + i 976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILKAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Po prezidento kalbos

Kanauninko Prapuolenio pėdsakais

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas George Bush lap
kričio 22, Padėkos dienos išva
karėse, kaip įprasta, pasakė kal
bų amerikiečių tautai, perduoda
mas Padėkos dienos sveikinimus 
bei linkėjimus. Daugiausia 
kalbėjo apie tai, kad gruodžio 4 
prie Maltos salos ant karo laivų 
susitiks su Sovietų Sąjungos pre
zidentu Gorbačiovu ir kalbės 
apie tai, kaip demokratėjimo 
procesas pamažu plečiasi Euro
poje.

Kalbėjo apie Lenkiją, Veng
riją, kaip kiti sovietų įtakos kraš
tai atbunda ir žengia į demokra
tiją. Laisvė ir demokratija Euro
poje buvo ne kartą minima, ak
centuojama, bet prezidentas 
savo kalboje visai neužsiminė 
Pabaltijo valstybių ir kitų Sovie
tų Sąjungoje esančių tautų ir da
bar jau žengiančių į nepriklauso
mybę. Atrodė, kad tas laisvės 
principas ir demokratija taikoma 
tik tom tautom ir valstybėm, ku
rios.nėra Sov. Sąjungoje. Todėl 
ir neguodžia pabaltiečių tokia 
prezidento kalba.

Be to, susidarė įspūdis, kad 
prezidentas nori pataikauti So
vietų sąjungai, ją tiesiog iš
gelbėti iš katastrofos, iš pašliju- 
•MsbkbhHhiįjdSr«cBra6'H-Vai%d.’ 
Non išsaugoti Gorbačiovą.

Amerika žūt būt nori geresnių 
santykių su Sovietų Sąjunga. Tai 
leistų atpalaiduoti bent dalį ka
riuomenės iš Europos. Tuo 
pačiu sumažėtų ir Amerikos de
ficitas. Už visas paslaugas sovie
tam, už teikiamą paramų prezi
dentas išsiderės šį bei tų, pir
miausia, kad sumažėtų komunis
tų įtaka Afnerikos kontinente — 
Kuboje ir kitur, kur yra įsitvir
tinę marksistai.
, Taip klausimus svarstant, at
rodo, kad Pabaltijo kraštų reika
lai bus atidėti ilgiems laikams.

Nuo 1925 Palangoje gyvenusi 
kanauninką Kazimierų Prapuo
lenį jo gausios giminės vaikai va
dino paprasčiausiai Dėduku. Jis 
mažiesiems skyrė daug dėmesio. 
O kartų buvo taip. 1927 vasaros 
popietę keli suaugėliai, tarp jų 
ir Dėdukas, išsivedė šešerių 
metų berniukų pasivaikščioti į 
Naglio kalno pusę. Po kiek laiko 
berniukas pradėjo zirzėti, kad 
nori pas mamų, pasilikusią Pa
langoj. Dėdukas vaikutį 
sugėdino: Toks vyras, o pas 
mamą prašaisi!

Toliau beeinant iš nendryno 
iškilo apysenis vienuolis su lazda 
ir avėjęs sandalus. Dėdukas jį 
sustabdė ir paklausė: — O kur 
gi eini dabar? — Tai pas mamą, 
dvasiškas Tėveli, — atsakė vie
nuolis.

Po kelerių metų, 1931, tas 
pats berniukas iš Kauno pasiuntė 
Dėdukui laiškutį 73-čio gimta
dienio proga, linkėdamas su
laukti šimto metų. Dėdukas at
sakė atokiu atviruku: “Mano 
mielas! Ačiū Tau už linkėtus 100 
metų. Už tokią geradarystę aš 
Tau turiu bent 150 palinkėti. 
Mylįs Tave Dd.”

dabar, tauta kokios efektyvios 
pagalbos iš Amerikos nesusi
lauks. Ji pati turės žengti žings
nis po žingsnio į nepriklauso
mybę. Apie tai ir kalbėjo prof. 
Vytautas Landsbergis, Sąjūdžio 
pirmininkas, lapkričio 21 
Kultūros Židinyje.

Šioje sunkioje situacijoje turi
me padėti mes, Amerikos lietu
viai. Prisiminkime tik pirmojo 
pasaulinio karo laikus. Ar neat
rodo, kad tada lietuviai buvo 
veiklesni, jautresni ir tikrai efek
tyviai padėjo Lietuvai atstatyti 
nepriklausomybę? ’ • : ‘ \

Ar mes nesame pasyvūs, 
užliūliuoti gerbūvio, kažkokių 
tai pažadų, kad bus geriau? Tu
rime tokias galingas organizaci
jas, didelius fondus, tad pa
judėkime ir daugiau padėkime 
tautai. Dabar šiuo kritišku mo
mentu siųskime laiškus, telegra
mas prezidentui, įtaigokime 
savo senatorius, remkime ir ki
tus krašto laisvėjimo projektus. 
Niekada neužmirškime paverg-’ 
tos tėvynės rūpesčių ir jai 
padėkime. Tokia mūsų šventa 
pareiga!

Gali būti ir blogiau, gali būti nu
rašyti sovietų naudai. Reikia 
neužmiršti, kad sovietai yra pa
veldėję Rusijos imperijos politi
kos tradicijas. Jie moka vesti 
savo politiką, moka kitus apsta
tyti, apgauti. Ir šiose derybose 
gali apstatyti Amerikos prezi
dentą, įvilioti į tokias pinkles, 
kuriose prezidentas nebesusi- 
gaudys ir pažadės per daug.

Iš Lietuvos parvažiavę 
žmonės pasakoja, kaip tauta pui
kiai orientuojasi ir sako: tegul tik 
Amerikos prezidentas negelbsti 
Gorbačiovo. Tegul jis tik klim- 
posta ir klimpsta į vargų.

Kai didės Sovietų Sąjungos 
vargai, drauge laisvės ir paverg
tų tautų gyvenimas. Tvirta So
vietų Sąjunga neleis niekam nė 
pajudėti. Tik suvargusi Sovietų 
Sąjunga gali “išsimontuoti” — 
suardyti sąjungų ir duoti tautom 
nepriklausomų gyvenimų.

Todėl ir iškyla naujos mūsų 
pareigos ir nauji uždaviniai. Pir
miausia turime pratęsti laiškų ir 
telegramų akcijų prezidentui. 
Tegu pamato, kad yra ir kitos 
tautos, kurios taip pat nori 
laisvės. Apie tas tautas reikia 
kalbėti ir jomis rūpintis, o ne tik 
Sovietų Sąjunga. Mažų mažiau- 

...siaį.'.toin .tautom jęikiąsųteikti 
ekonominę ląįsyę.ir nepriklauso
mybę. Juk dabar iš Lietuvos 
okupantas išveža viską, tik 4 pro
centus gaminių palieka krašte. 
Tauta nemato pieno gaminio, 
geriausių sūrių, kurie išvežami 
tiesiai į Maskvą. Išvežama dau
gybė mėsos. Krašte paliekamos 
tik tuščios lentynos.

Prezidentas bent šiuo klausi
mu tikrai gali pakalbėti ir pa
lenkti Sovietų prezidentų duoti 
daugiau ekonominių laisvių, kad 
kraštas atsigautų.

Tauta turi ekonomiškai su
stiprėti, atsigauti. Kaip atrodo

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Tai buvo paskutinis pasikeiti
mas rašytu žodžiu, nes kanau
ninkas Kazimieras Prapuolenis 
mirė 1933 balandžio 17 ir palai
dotas Palangos šventoriuje.

Roma 1987. Turistas susirado 
tarp keturaukščių mūrų įsprau
stų Šv. Stanislovo bažnyčių, ku
rioje kanauninkas Prapuolenis 
buvo rektorius (1912 - 1920), 
neoficialiai atstovavo lietuviams 
Vatikane, kėlė lietuvių reikalus 
italų spaudoje, 1917 dalyvavo 
lietuvių konferencijoje Beme, 
Šveicarijoj, padėjo išrūpinti iš 
popiežiaus Benedikto XV pasau
linės reikšmės Lietuvių dieną 
(aukoms rinkti nuo karo nu- 
kentėjusiems), Vatikano archyve 
rinko medžiagą apie Lietuvos 
praeitį, paruošė Lenkų apaštala
vimo Lietuvoje antrą tomų. Bet 
1921, kai Prapuolenis važiavo 
traukiniu į Lietuvą, Dancigo ko
ridoriuje lenkai visus kanaunin
ko rankraščius konfiskavo.

Šv. Kazimiero altorius Šv. Stanislovo bažnyčioje Romoje

Sakoma, kad Prapuolenis dėl 
savo raštų ir lietuvybės negalėjo 
palypėti į hierarchijos laiptų 
aukštybes. Jis ir liko kanaunin
ku, o vyskupu netapo. Betgi Pra
puolenis, didžios sielos dvasi
ninkas ir giliai sąmoningas lietu
vis, žinojo, ką daro. Jis gynė savo 
tautą, nors dėl to ir mitros nusto
jo.

Dabartinis Šv. Stanislovo 
bažnyčios ir lenkų namų Romoje 
šeimininkas monsinjoras Stanis
lovas Michalskis maloniai pri
ėmė Prapuolenio giminaitį, ap
rodė pastatų, remontuojamą 
bažnyčių. Kai monsinjoras buvo 
užimtas kitais reikalais, turistas 
galėjo ilgiau vienas pasėdėti sve
tainėje — tąsyk norėjosi nusime
sti šešių dešimtmečių naštų, pa
svajoti, kad Dėdukas čia pat, tik 
truputį išėjęs ir netrukus grįš... 
O zakristijoje, kur išliko seni 
medžio baldai, tik grindys naujai 
išmuštos su herbais, ir bažnyčio
je, kur, be kitų, yra šv. Kazimie
ro altorius, visur atrandi, kad

Kanauninkas Kazimieras
Prapuolenis

Dėdukas vis dar čia...
1978 Šv. Stanislovo bažnyčiai 

ir lenkų namams sukako 400 me
tų. Bažnyčios fundatorius—kar
dinolas Stanislovas Hosjusz 
(1504-1579). Sukakties proga 
Romoje išleista knyga 400 lat ko
sčioja i hospicjum šv. Stanislawa 
m Rzymie. Joje porų kartų mini
mas ir lietuvis dvasininkas Pro- 
polanis (taip lenkai rašo), 1920 
bažnyčių turėjęs perleisti anks
tesniems ir ilgamečiams jos sa
vininkams.

Kaunas 1989. Zanavykų gat
vės pradžioje didoka iškaba "ko
pijavimo centras”. Čia turistas 
atsinešė trumpam pasiskolintų 
Naujosios Romuvos numerį (36, 
1931 rugsėjo 8). Kol anksčiau ko
pijų atėję keli žmonės tvarkėsi 
prie langelio, turistas užmetė akį 
į žurnalo pradžioje per penkis 
puslapius nutįsusį redaktoriaus 
Juozo Keliuočio straipsnį “Pas 
mūsų veteranų kun. kan. K. Pra
puolenį”.

Keliuotis rašė: “Mūsų vetera
nų nedaug 'belikti — Maironis",! 
A. Jakštais,“ J.Tumas-Vaižgantas,“ 
kun. kan. K. Prapuolenis, dr. J. 
Šliūpas, gen. J. Bulota ir dar vie
nas kitas. Kitų mūsų tautinio at
gijimo iniciatorių jau nebeturi
me gyvųjų tarpe. Gyvo žodžio iš 
jų jau neišgirstame. J. Basana
vičius, P. Vileišis, V. Kudirka 
jau užgesę. Tik jų praeities 
žygiai dar spinduliuoja. O 
mums, taip aistringai pasinėru- 
siems dabarties kovų sūkuriuo
se, būtų labai išganinga, nors 
retkarčiais pasiteirauti, kaip gal-

(nukelta į 5 psl.)

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
APLANKĖ LIETUVĄ 2

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

“Pabėgo laimė mums tada nuo 
kelio, / Pabėgo jį gegužio ankstų 
rytų, / Ir nepaklausė raudančio 
berželio, / Ko verkia jis, ko aša
ros jam krito”.

Šias eiles parašė tremtinė Li
lija Žitkevičienė. Jos bei kitų 
tremtinių posmai skambės “Poe
zijos pavasaryje”. Jis skirsis nuo 
ankstesnių: į jį įsilies ir tremtinių 
renginys, kuriame dalyvaus iš 
Amerikos atvyksiąs Lietuvos 
dainius Bernardas Brazdžionis.

Dėl jo atvykimo, būdamas 
užjūryje, susitarė rašytojas Ka
zys Saja. Besirengiantis 
Tėvynėn B. Brazdžionis panoro 
dalyvauti bendrame renginyje 
su tremtiniais. 'Tremtinio” klu
bo choro vadas Antanas Paula
vičius, pasitaręs su poetu, nu
matė, kad jis vyks gegužės 30 
dienų Sporto halėje.

Trumpai apie jo eigų. Renginį 
pradės kanklininkai melodija 
"Leiskit į Tėvynę”. Bus skaito
mos dar mažai žinomų autorių 

♦ tremtinių, taip pat Antano Miš

kinio, Bernardo Brazdžionio ei
lės. Vieni savų širdžių dainas 
skaitys patys, kitiems talkins ak
toriai tremties vaikai Dalia Len- 
kauskaitė bei Petras Venslovas. 
Eiles deklamuoti prašysime Rū
tų Staliliūnaitę, Virginijų Ko- 
chanskytę, tikimės sulauksią ir 
Laimono Noreikos, padės poetas 
Robertas Keturakis. Pirmoje va
karo dalyje galės įvertinti, ar 
buvo nugalėtas lietuvis, ar buvo 
palaužtas jo kūrybos pradas.

Antroje dalyje Lietuvos 
“Tremtinio” choras atliks tremti
nių bei pagal jų eiles parašytas 
dainas. Daugeliui jų muzikų ku
ria choro vadovas Antanas Paula
vičius, rašąs apie tai, ką išgyveno 
tremtyje:

Vai, eičiau, eičiau keliais į 
Tėvynę, 

Peršaltų taigą, Sibiro keliais. 
Bet grįžti namolio nedraugai 

užgynė, 
Į gimtą pirkią niekas neįleis.

...1948 metais surinko jų, Vil

niaus universiteto studentų, tris 
vagonus ir be jokių sentimentų 
nudardinoį Sibirą. Antanas Pau
lavičius tuo metu buvo literatų 
draugijos pirmininkas. Atsitikti
numas lėmė, kad į tą pačią gy
venvietę atgabeno ir jo tėvus. 
Vietoj katorgos darbų pasiūlė A. 
Paulavičiui mokytojauti. Nuo to 
laiko jis pamėgo jaunimą, mokė 
rusų ir lietuvių vaikus mylėti 
žmogų. A. Paulavičius tikisi ren
ginyje Sporto halėje išvysti savo 
mokinę raseinietę, taip pat bu
vusių tremtinę, dainininkę Ni
jolę Ambrazaitytę.

Dabar choro vadovas kuria 
muzikų Bernardo Brazdžionio 
eilėms — “Muzika sklinda iš 
Brazdžionio žodžių, o ne iš mano 
natų”, — sako jis.

Kažkur saulė, kažkur ūkas, 
kažkur žalios girios gaudžia, 

Kažkur žydinčios pakrantės, 
kažkur žemė kruvina —

Ypatingai, ypatingai, ypač 
mano širdį spaudžia

Atminimuose paklydus tėviškės 
daina...

Ir einu tolyn, kaip vaikas, 
mielą motiną praradęs,

Be takelio ir be kelio 
kryžkelėm didžiom, einu,

Kaip gimtų namų pakluonėje 
audros išrautas medis, 

Niekur, niekur neprigijęs
gyvenu negyvenu.

Tad Bernardo Brazdžionio 
daina ir baigsime renginį. 0 jei
gu jausmai padiktuos, galėsime 
dar ir kitų padainuoti, pasi
džiaugdami šiuo Lietuvos ąžuo
lu, į devintą dešimtį įžengusiu 
poezijos galiūnu, užsienyje su
gebėjusiu subrandinti Neprik
lausomoje Lietuvoje pradėtų 
poezijos grūdų.

Būsimo džiaugsmo ir susitiki
mo vilties kupinų laiškų atsiuntė 
Bernardas Brazdžionis kaunietei 
gydytojai stomatologei Janinai 
Dulevičiūtei-Juškevičienei. Jis 
rašo, kad Lietuvoje, o ir Kaune, 
maža laiko beturės. Tad nori, 
kad jam artimi kauniečiai susi
rinktų “kur nors į kupetų” pra
leisti drauge keletą valandėlių, 
kaip antai “kolegos Juozas, Ka
zys, krikšto dukra Danutė Bag
donienė, Jos vyro motina Bagdo
nienė, dailininkė keramikė Mi- 
lyta Kumpytė-Bilevičienė ir ki
ti”.

Savo laišką B. Brazdžionis bai
gia šiais žodžiais: “Baigiu ramų 
gražų kazimierinių sekmadienio 
vakarą. Dedu tašką ir sakau “Iki 
pasimatymo”, jei tik pasaulis 
neapsivers aukštyn kojom”.

Pasaulis verčiasi, bet ne aukš
tyn, o nuo galvos ant kojų. At
važiuoja žymiausias tarp žymiau
sių, mums visiems brangus, o 
tremtiniams ypač, Bernardas 
Brazdžionis.

Povilas Vamauskas

STRAIPSNIS “KAUNO 
TIESOJE”

“Kas atkels vartus, tėviškėn 
kai grįšim”?, tokia antraštė Kau
no Tiesoje, 1989 gegužės 14 d., 
nr. 112(12896), Kūrybos skyriu
je. Papuošta dviem nuotraukom 
su B. B., kurių viena daryta 1930 
m., kai Brazdžionis tvarkė Mai
ronio muziejų:

Paskutinių mėnesių periodi
koje gausu straipsnių apie Ber
nardų Brazdžionį bei jo poezijos 
publikacijų. Pasigirsta ir skeptiš
kų balsų... Jiems galima būtų at
sakyti: taip užpildomos spragos, 
taip grąžinama skola Poetui, ku
ris keturis dešimtmečius buvo 
išbrauktas iš lietuvių literatūros 
istorijos. Laikui bėgant, į Lietu
vą sugrįš daugelis reikšmingų 
vardų, visi jie, manau, suras savo 
vietų ir skaitytojų. Ir ne skepti
kams, nei abejojantiems ne
reikės stebėtis...

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje veikia Bernardo Bra
zdžionio skirta paroda. Ji kukli, 
telpanti nedideliame Maironio 
namų kampelyje ir galbūt ne
reikėtų jos išskirti iš kitų parodų, 
jeigu.... Jeigu nebūtų, neatsieja
mo ryšio tarp B. Brazdžionio ir 
Maironio namų, sąšaukos tarp B. 
Brazdžionio ir Maironio poezi
jos.

Dar Lietuvoje rašytame B.

Brazdžionio straipsnyje “Pavasa
rio burtų poetas Putinas” V. My
kolaitis vadinamas geriausiu po- 
maironinio laikotarpio poetu. 
Tame pačiame straipsnyje mai
roninė (ne tik Maironio) poezijos 
epocha apibūdinama itin taikliai 
ir vaizdžiai:

“Iki Maironio mūsų poezija 
buvo it kūdikis, kuris dar mokosi 
pirmuosius žodžius ištarti, ku
riam dar sunku visas priebalses 
aiškiai pasakyti. Maironis pirmas 
davė mūsų lyrikai klasikinę for
mų, pirmas jų pakėlė nuo liau
dies kūrybos plotmės iki lite
ratūrinės kūrybos lygio. Su Mai
roniu mūsų poezija pasiekė jau
nuolio amžių. O tame amžiuje 
kiek daug atsiveria sielos gel
mių, kiek jausmo ieško formos 
pasireikšti, kiek dainų — laukia 
žodžio suskambėti”.

Taip jau susiklostė likimas, 
kad beveik ketverius metus B. 
Brazdžionis buvo Maironio me
morialinio muziejaus vedėjas, 
tam darbui skirdamas daug ener
gijos. Šį muziejaus istorijos 
tarpsnį bent fragmentiškai jau 
prikėlėme iš užmaršties, atsi
gręždami į jį iš laiko perspekty
vos. Tikiu, pats poetas praturtins 
faktus autentiškais atsimini
mais

(Bus daugiau)



Iš visur
— Ohio Lietuvių Gydytojų 

draugija savo 33-ją kultūrinę 
premiją — 1000 dol. paskyrė 
Liudui ir Aleksandrai Sagiams, 
“Grandinėlės” įkūrėjams ir tau
tinio šokio puoselėtojams.

— Marija Rudienė, Balfo cen
tro valdybos pirmininkė, laišku 
padėkojo Darbininkui už jo nuo
latinę pagalbą Balfo rudeniniam 
vajui ir prisiminimą seimo, kuris 
praėjo su dideliu pasisekimu.

— St. Petersburg, Fla., Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
valdyba nutarė prisidėti prie 
spaudos rėmimo ir per savo iždi
ninką Vyt. Gružą atsiuntė 25 
dol. auką. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

— Dail. Ada Sutkuvienė 
“Grandies” tautinio ansamblio 
rengiamoje iš Lietuvos gautų pa
rodinių drabužių parodoje 
puošia sceną. Paroda bus 
gruodžio 10 Chicagos Jaunimo 
Centre.

— Balfo įstaiga pasiuntė daug 
vaistų ir. aukų, Lietuvos tremti
niams, grįžusioms iš Sibiro ir su
sirinkusiems į “Tremtinio” klu
bą.

— Kun. Kazimieras Kakne- 
vičiusy buvęs Lietuvos Kankinių 
bažnyčios “vikaras' ^Kfiš^issauga" ’ 
Ont., nSo spalio 2'paskirtas kle
bonu Londono lietuvių parapijo
je. Iki šiol ten klebonu buvo kun. 
L Mikalauskas, OFM, bet dėl 
nesveikatos iš tų pareigų turėjo 
atsisakyti.

— Advento susitelkimas ren
giamas gruodžio 10 Putname. 
Kalbės kun. dn V. Cukuras, 
kun. prof. A. Rubšys ir sesuo 
Ona Mikailaitė. Pradžia 10 vai. 
ryto. Apie dalyvavimą praneša
ma iki gruodžio 1 telefonu 203 
928 - 7955 arba raštu: Immacula- 
te Conception Convent, Put- 
nam, Conn. 06260.

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

Miko seime Baltimorėje, Md., klausosi simpoziumo — “Lietuvos laisvinimo bylos apžvalga”. 
Pirmoje eilėje iŠ k. dr. E. Armanienė, G. Lazauskas, J. Jurgėla, vysk. P. Baltakis, OFM, 
dr. S. Bačkis, dr. D. Krivickas, T. Blinstrubas. Nuotr. Br. Čikoto

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

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

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

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

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

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

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ AP1PREKINIMUI LIETUVOJE!

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

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

25 dol. — A. Nagy, Paterson.
N.J., S. Plechavičius, Dobbs 
Ferry, N.J.

Po 20 dol. — W. Dirma, Rid- 
gevvood, N.Y., T. Slye, Ozone 
Park, N.Y., S. Augaitis, VVater- 
tovvn, Conn., A. Ąžuolaitė, Hin- 
gham, Mass., dr. A. Laucis, Mt. 
Olive, 111,. T. Jasaitis, Great 
Neck, N.Y., G. Ivaškienė, Mon- 
roe, Conn., A. Jacevičius, VVor- 
cester, Mass., J. Simaitis, Forest 
Hills, N.Y., S. C. R. Arce, Mon- 
mouth Hgts, N.J., E. Remeza, 
Hollis Hills, N.Y., A. Januška, 
Milton, Mass. O. Alekna, Miami 
Beach, Fla. J. Vizbarą, Cambria 
Heights, N.Y.

Po 15 dol. — H. Zitikas, Sun- 
ny Hills, Fla., A. Stanaitis, 
Houston, Tx., V. A. Dambrava, 
Caracas, Venezuela, R. Melinis, 
Piscatavvay, N.J., J. Masilionis, 
Dayton, Ohio, A. Zauka, N. Pro- 
vidence, R. L, P. Normantas, 
Elizabeth, N.J.

Po 10 dol. —J. Dobužinskas, 
VVoodhaven, N.Y., V. Čečeta, 
New York, N.Y., S. Griežė, 
Dorchester, Mass., J. Vidūnas, 
Aubum, Mass.,, A. Osmolskis, 
Gardiner, N.Y., M. Balčiūnas, 
VVoodhaven. N.Y., O. Fidleris, 
Deep River, Ont., R. Boris, 
Bloomfield H iii, Mich., S. Re
meza, New Rochelle, N.Y., M. 
Slavinskas, New Hyde Park. 
N.Y., W. Barkauskas, Pt. Pleas- 
ant, N.J., V. Jokūbaitis, Toms 
River, N. J., P. Kasperiūnas, 
Largo, Fla., E. Pūrelis, Holly- 
wood, Fla., V. Senken, Brook- 
lyn. N.Y., M. Marcikauskas, 
Shelton. Conn.. A. Cesnavičius, 
Richmond HiTL N’.Y4’,. R. Marke
vičius, ., Woodhavari,$ /NjYjiI^B-. 
Galinis, Nonvell, Mass., M. 
Shirko, Lexington, Mass., R. 
Šidlauskas, Richmond Hill, 
N.Y., M. Vilkas, VVoodhaven, 
N. Y., P. Juška, Clearvvater, 
Fla., A. Stasiūnas, St. Peters
burg, Fla., P. Evans, Massape- 
qua Pk., N. Y., A. Linartas, 
VVoodhaven, N.Y., A. Naujokas, 
Norridge, III., V. Stanislovaitis, 
Chicago, III., J. Starkus, Kear- 
ny, N.J., S. Zebertavičius, Par- 
lin, N.J., VV. Kazlauskas, Water- 
bury, Conn., P. Mockus, Sunny 
Hills, Fla., F. Darey, Colonia, 
N. J., J. Sabaliauskas, Blair-

— Arvydui Juozaičiui lankan
tis Los Angeles, Calif., vietos 
lietuviai surinko aukų Sąjūdžiui. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkė tomis au
komis nupirko Lietuvos Persi- 
arkymo Sąjūdžiui penkis telefak
so aparatus, kuriuos pristatė 
Sąjūdžio informacijos centrui 
Chicagoje persiųsti į Lietuvą

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
stovvn, N.J., M. Minikauskas, 
VVestboro, Mass., dr. W. Vait
kus, VVorcester, Mass., A. Ma- 
culaitis, Valley Stream, N.Y., J. 
Botyrius, Ridgevvood, N.Y., J. 
Iškauskas, Clifton, N.J., A. Po
cius, VVatchung, N.J., J. Saras, 
Plymouth, Mass., A. Melaika, 
Athol, Mass., V. Budnikas, Eli
zabeth, N.J., E. Dietrich, Eliza
beth, N.J., C. Kazakauskas, Phi- 
ladelphia, Pa., F. Matusevičius, 
York, Pa., H. Gagas, VVoodha
ven, N.Y., V. Leveckis, Canton, 
Mass., J. Ambrizas, Chicago, 
III., J. Tričys, Chicago, III., A. 
Klimavičius, VVorcester, Mass.,
J. Bruožis, VVorcester, Mass., S. 
Milašius, Cleveland, Ohio, dr.- 
E. Lenkauskas, Cleveland, 
Ohio, S. Zikas, Melrose, Mass., 
P. Roberto, VVestboro, Mass., 
D. Vidūnas, Epping, N.H., W. 
Skudra, Highland, In., O. 
Kreivėnienė, Media. Pa.

P 7 dol. — P. Plestys, Chica
go, III., A. Dulkis, Nevvark, N.J.

Po 5 dol. — M. Sperauskas, 
Pomona, N.Y., L. Sperauskas, 
New York, N.H., J. Yurėnas, Ja- 
maica Plain, Mass., V. Berzin- 
skas, E. Falmouth, Mass., H. 
Bitėnas, Elizabeth, N.J., S. 
Adomaitis, Northhaledon,
N. H., B. Prasauskas, Lomita, 
Calif., M. Grinius, Spokane, 
WA, A. Jaskas, Brooklyn, N.Y., 
V. Morkūnas, VVoodhaven. N. 
Y., J. Kairys, Marion, Mass., E. 
Baltušis, So. Boston, Mass., J. 
Pačėsa, Brooklyn, N.Y., F. Mi- 
gliore, Glendale, N.Y., J. Bo
gušis, So. Boston, Mass., J. 
Kačinskas, So. Boston, Mass.,
M. Jasėnas, Jackson, Hts.,N.Y., 
dr. B. Svogun, Elmoret, N.Y.,
O. Venckus, Arlington. Mass.,
P. Sovulis, Sudbury, Mass., V. 
Milčiuš, Ocala, Fla.,’ j! Kava- 
liūhas,New Smyrna Beach, 
Fla., V. Oken, Merrick, N.Y.,
K. Mitinąs, Fremont C., N.Y., 
J. Špakevičius, Westwood, 
Mass., A. Keršis, VVorcester, 
Mass., P. Kalibat, Freeport,
N. Y., R. Kudžma, Great Neck, 
N.Y., J. Zeidat, Oceanside, Ca
lif., S. Saliamonas, La Canada, 
Calif., E. Ramonis, Brooklyn, 
N.Y., B. Cibulskas, Douglaston.' 
N.Y., T. Giržadas, Brooklyn, 
N.Y., M. Wasiltschikow, VVood
haven, N. Y., A. Laurinaitis, 
Linden. N.J., V. Kavolius, Eli
zabeth, N.J., VV. Janson, Hyan- 
nis, Mass., A. Liutkevičius, 
Nonvood, Mass., A. Cergeles, 
Brooklyn, N. Y., E. Jankau
skienė, VVoodhaven, N.Y., V. 
Vilkutaitis, Cleveland, Ohio, W. 
Yuska, E. Dorset, Vt., A. Pum
putis, Middletosvn, N.Y., O. 
Mačiūnas, VVoodhaven, N.Y., 
A. Buivydas, Carlisle, Mass., A. 
Paliulis, Saugus, Mich., J. No
rusis, Allentovvn, N.J., J. Ke- 
vett. Toms River, N.J., R. Ra
jus, Hovvard Beach., N.Y., S. 
Varnas, Maspeth, N.Y., A. Kai

raitis, Grand Rapids, Mich., S. 
Gorodeckas, Escondido, Calif., 
K. Šeštokas, Rahway, N.J., J. 
Glaser, VVoodcliffLake, N.J., V. 
Adams, Brookfield, Conn., J. 
Starėnas, Avon, Conn., V. Kli- 
gys, Edison. N.J., S. Klimas, 
Little Falls, N.J., S. Marcavage, 
Milford, Conn., V. Juozokas, 
Nevrington, Conn., V. Bane
vičius, Philadelphia, Pa., E. 
Sparkevičius, Philadelphia, Pa., 
S. Kuchynskas Brooklyn, N.Y., 
A. Dauzickas, Basking Ridge, 

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS
LIETUVOJE

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

Nr. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladinių saldainių 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $50.00

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

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

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

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas

’ ■ ŽAIBO parkeris $85.00

9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, IL 60457 
708430-8090

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

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

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

Nr. 9 — KŪDIKIAMS
10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoje: persikai, bananai, 
žalios pupelės, žirniai, morkos, veršiena, jautiena, 
kiauliena, kumpis, kalakutas.
Gėtės ”” $1Š0.00 ”

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

INTERNATIONAL (708) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hlckory Kilis, IL 60457 u.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

9001 KULTŪROS KONGRESO EKSKURSIJA gegužės 15-31 d.
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00

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

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

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

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

9006 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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9528 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 80487-2289 
TEL. 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ ( NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ.

N.J., B. Karmazinas, Groton, 
Conn., G. Valiulis, Waterbury, 
Conn., A. Budreckis, VVallston, 
Mass., T. Aleksoms, Quincy, 
Mass., I, Kubilius, Vernon, 
Conn., F. Trunce, Nonvalk, 
Conn., H. Shields, Philadelp
hia, Pa., S. Aleliūnas, Pitt- 
sburgh, Pa., E. Bliudnikas, 
Centerville, Mass., A. Pinas, 
Lawrence, Mass., A. Gailiušis, 
Philadelphia, Pa., L. Kapeckas, 
Hartford, Conn.

Po 3 dol. — V. Lalas, So.

Weymouth, Mass., F. Rogers, 
Nudey, N.J., M. Noreika, Or- 
mond Beach, Fla., B. Budriū- 
nas, Los Angeles, Calif., A. Ax- 
tin, Lawrence, Mass., V. Bu- 
cholz, Keamy, N.J.

Po 2 dol. — S. Kulys, Wood- 
haven, N. Y., C. Matonis, 
Ocean, N.J., R. Hartvigas, Am- 
sterdam. N.Y., A. Mažeika, Ja- 
maica, N.Y.

Po 1 dol. — K. Gudukas, Cen
terville,- Mass., U. Yokubonis, 
Pennsauken. N.J.

Dosniems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admini
stracija.



LIETUVOS ATSTOVAI DALYVAVO 
EKONOMINĖJE KONFERENCIJOJE
Lito organizacija stojo žing

snis žingsnin dalyvauti Lietuvos 
atgimime.^ Taip jau darė iš pat 
pradžios. Šių metų birželio mėn. 
Lito prezidentas Vytautas Vebe- 
liūnas buvo pakviestas valda
nčios partijos sekretoriaus Algir
do Brazausko kaip oficialus val
stybės svečias. Po susitikimo su 
premjeru Brazausku, kuris 
užtruko bent porą valandų vyko 
pasitarimai su įvairiomis 
įmonėmis bei ministerijomis.

To pasėkoje Lito organizacija

(atkelta iš 3 psl.)

KANAUNINKO

pakvietė grupę asmenų apsilan
kyti Amerikoje ir pastudijuoti čia 
ekonominį gyvenimą. Atvyko 31 
asmuo. Tai buvo raktiniai įvairių 
specialybių žmonės bei valdžios 
atstovai. Lėktuvas nusileido spa
lio 30 ir čia tie svečiai buvo Lito 
globojami.

New Yorke buvo aplankyta ak
cijų biržos Wall Street, keletas 
bankų, aukštos technikos įmonių 
kaip Savin, brokerage įstaigų. 
Taip pat aplankė daug restoranų, 
pradedant nuo McDonald, bai-

giant, kur tik nariai gali įeiti.
Lapkričio 5 visi išvyko į Marco 

Island, Floridą. Ten buvo apgy
vendinti luksusiniuoe butuose ir 
svečiai buvo labai nustebinti 
ypatingai šiltu ir vasarišku klima
tu. Saulutė maloniai šildė ir tem
peratūra buvo 80 laipsnių ir dau
giau dieną, bet vakare gražiai 
atvėsdavo.

Vietos spauda pirmuose pus
lapiuose net du kartu paminėjo 
šią lietuvių grupę. Televizijoje 
rodė visą grupę su savo komen
tarais. Grupę lydėjo Saulius 
Anužis, senatoriaus Posthumus 
pavaduotojas iš Michigan, taip 
pat Vytautas Alksninis V. Vebe-

PRAPUOLENIO PĖDSAKAIS

voja ir kuo gyvena mūsų tautinio 
atgijimo patriarchai. Juk jie 
prikėlė tautą naujam gyvenimui. 
Jie sukūrė tėvynės meilės gaisrą, 
kurs sunaikino vergijos grandi
nius. Jie tėvynės labui didžiau
sių aukų nepagailėjo. Jie ir šian
dien nežmoniškai daug kenčia, 
matydami, kad savarankiška Lie
tuva nėra tokia, kokios jie troško. 
Jie ir dabar sielojasi mūsų 
tėvynės likimu, jos ateitimi. 
Norėtų dar patarti, padėti, mūsų 
gyvenimui duoti sveikesnę 
kryptį. Deja, jau ne visi mūsų 
nori jų klausyti. Daug kas jau ne
bemoka jų suprasti. Kiti gi laiko 
juos vien praeities žmonėmis, o 
vis dėlto jie mums dar gali daug 
brangių patarimų duoti. Juk be 
tradicijos nėra tėvynės, nėra tau
tinės civilizacijos. Ir mūsų dar 
tebegyveną veteranai yra gyva, 
rfiekuo nepakeičiama jungtis da
barties su praeitimi.”

“Dar daugiau. Veteranai tėvy
nei yra paaukoję visą savo gyve
nimą. Dėl jos yra labai daug 
kentėję. Jos gyvybe išgelbėję. 
Tjad mes privalome0jielns sūniš- 
Idb dėkingumo, kuriam neturi 
būti ribų. Vaikai niekad negali 
visiškai atsilyginti savo tėvams. 
Jie visada pasilieka jiems skolin
gi. Dėkingumo Šilima jie turi 
glamonėti' tautinės gyvybės 
tėvus.” v

Juozas Keliuotis, 1931 pirmą
syk atvykęs į Palangą, norėjo 
pažinti jūrą, šilą, bet svarbiausia 
— susipažinti su žilagalviu kan. 
K. Prapuoleniu. Jau pirmą susi
tikimo dieną Prapuolenis Ke- 
liuotį “iš karto sužavėjo, pa
vergė. Inteligentiškas, kupinas 
sąmojaus, turtingas atsimini
mais, draugiškas. Nei metai, nei 
iškentėti vargai jo nepalaužė. Jo 
dvasia spindi amžina jaunatve. 
Šis 73 metų kanauninkas dar ku-

KAS BUVO TAS KANAUNINKAS
KAZIMIERAS PRAPUOLENIS?

Daug kam čia aprašomas Kazi
mieras Prapuolenis jau nežino
mas asmuo. Kad būtų viskas la
biau suprantama, čia trumpai 
priminsime, kas gi buvo tas kan. 
Kazimieras Prapuolenis.

Jis buvo tautinio atgimimo 
veikėjas, kovotojas dėl lietuviš
kų teisių Bažnyčioje ir gyveni
me. Buvo gimęs 1858 kovo 1 
Laučkaimyje, Kudirkos Nau
miesčio valsčiuje, Sakių apskri
tyje. Mokėsi Marijampolės gim
nazijoje, kur susidraugavo su V. 
Kudirka, J. Bulota. Kunigų semi
nariją lankė Varšuvoje ir Petra
pilyje. Į kunigus įšventintas 
1885.

1889-1904 metropolinės kuri
jos sekretorius. Jo pastangomis 
Petrapilio katalikų katedroje lei
sta lietuviški pamokslai ir giedo
jimai. 1904 atleistas iš metropo
lijos kurijos sekretoriaus parei
gų, 1904 persikėlė į Seinus ir čia 
drauge su kun. J. Laukaičiu ir 
kun. J. Narjausku įsteigė laik
raščius Šaltinį ir Vadovą. Ben
dradarbiavo įvairioje spaudoje, 
1909 persikėlė į Kauną, 1913 iš
leido veikalą Lenkų apaštalavi
mai Lietuvoje, kur aprašė lenkų

pinas tokio entuziazmo ir skai
draus džiaugsmo, kad daugelis 
mūsų jaunuolių galėtų jam pavy
dėti. Tiesa, jis kartais nusi
skundžia, kad dabarties vaikai 
nemoka gražiai gyventi, kad per 
daug pešasi, tarp savęs. Bet jo 
skundas nevirsta sistema. Blogų 
apraiškų negeneralizuoja. Kiek 
nusiskundęs, vėl tuoj pradeda 
reikšti džiaugsmą dėl visų tauti
nių ir religinių laimėjimų. Jis 
džiaugiasi, kad jo gražiausia sva
jonė — Lietuvos nepriklauso
mybė — realizavos”, rašo Ke
liuotis.

Kopijavimo centre Zanavykų 
gatvėje prie langelio atėjo eilė 
turistui, kuris buvo nugrimzdęs 
į 58 metus išsaugotą Naujosios 
Romuvos numerį. Ten Juozas 
Keliuotis savo straipsniu, pabai
goje pabrėžia, kad kanauninko 
Prapuolenio “karščiausias troš
kimas, kad dabartinė karta su
tartinai kurtų gražesnę Lietu
vos ateitį, kad neeikvotų energi
jos vidaus kovoms. Jam dažnai 
skaudu matyti, kaip daug kam 
mūsų stinga broliškos meilės, 
tikro patriotiško nusiteikimo, in
teligencijoj,' aplamai aukštesnės 
kultūros. Bet jis nėra pesimistas. 
Jis šventai tiki skaidresnei 
ateičiai”.

Sekiniai, rašyti 1931 metais, 
nenubluko, liko aktualūs ir da
barties nerimo bei permainų lai
kotarpiui.

’ -o-
Nardant po praeitį ir dabartį, 

kartais iškyla klausimas apie Pra
puolenių šeimos kilmę. Inž. 
Bronius Prapuolenis (1878 - 
1965), kanauninko brolis, 1948 
gyvendamas Kasselyje, Vakarų 
Vokietijoje, užrašė tokį padavi
mą.

“Mūs protėvis vadinosi Puo
džius, buvo išeivis iš Prūsų Lie
tuvos, gyvenęs pasienyje. Kai 
vieną tamsų rytą ėjo į rarotus

pastangas sulenkinti Lietuvą. 
Vėliau ši knyga buvo išversta į 
lietuvių kalbą, išleista Ameriko
je 1918 m., Lietuvoje 1938 m. 
Išversta ir į prancūzų kalbą.

Knyga buvo aštri ir sujudino 
žmones, padėjo jiems atsiriboti 
nuo lenkų.

1912 išvyko į Romą, kur buvo 
Sv. Stanislovo bažnyčios rekto
rius iki 1921 m. Neoficialiai at
stovavo lietuviams Vatikane ir 
kėlė lietuviškus reikalus italų 
spaudoje, padėjo išrūpinti iš po
piežiaus Benedikto XV pasauli
nės reikšmės "Lietuvių dieną”. 
Vatikano archyvuose surinko 
daug medžiagos apie Lietuvos 
praeitį, paruošė Lenkų apaštala
vimai Lietuvoje antrą laidą.

1921 metais grįžtantį Lietuvą, 
Dancigo koridoriuje lenkai 
atėmė visą jo surinktą medžiagą. 
Lietuvoje vadovavo Tikybų de
partamentui iki 1925. Dėl ne
sveikatos pasitraukė iš pareigų ir 
apsigyveno Palangos altarijoje, 
kur mirė 1933 balandžio 17.

Už nuopelnus Lietuvai buvo 
apdovanotas Gedimino ir Vytau
to ordinais.

Virbalio bažnyčioje, pašlaitėje, 
laukuose strikt iššoka prieš jį 
prūsukas ir sako: — Eiva imtis! 
Puodžius, nusimetęs kailinukus 
ir atsiraitojęs rankoves, tarė: — 
Padėk, Dieve! Tada prūsukas: — 
Aha! Judu du — tai neisiu rung
tyniauti, ir su tais žodžiais pra
puolė iš akių Puodžiui, kurį, be
sidairantį prūsuko, pasivijo į ra
rotus ėję kiti kaimynai. Visi 
drauge ieškojo prūsuko, bet ne
rado: prapuolė.

Nuo to laiko Puodžių pradėjo 
vadinti Prapuoleniu, o su prū- 
suku susitikimo vietoj ilgainiui 
išdygo kaimas — Prapuolenių, 
tarp Slibinų ir Stanaičių kaimų. 
O velniukas lietuvių epe vadina
mas prūsuku.

Šis epizodas nėra toks senas, 
nes atsiradęs jau krikščionybės 
laikais. Tiesa, tąsyk visoj dabar
tinėj Suvalkijoj būta tik vienos 
parapijos Virbalyje, kuri priklau
sė prie Trakų vyskupijos. Visa 
kita buvo traškančiomis giriomis 
apaugę. Labai įdomūs Suvalkijos 
vietovių pavadinimai, kuriuo s 
davė atbėgę iš Užneųjunio bau
džiauninkai ir iš Prūsų j»ir- « 
mieji šio krašto lietuviai kelėni- - 
štai,” rašo Br. Prapuolenis. " 

Gerai žinoma firma su 30-ties mėty patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo Klientus 
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

j TSRS, tame tarpe J Lietuvę, Latviję, Estiję, Ukralnę ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klientų patogumui visi mūsų agentai turi didelį pasirinkimą aukštos kokybės prekių 
prieinamomis kainomis.

Dėl informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorę arba j visus 
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017, 

Tel. (212) 832 - 7550
BOSTON, MA 02127 
BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO, ILL 60622 
CLEVELAND, OH, 44134 
FORT VVAYNE.IN. 46808 
HAMTRAMCK, Ml 48212 
HARTFORD, CT.06106 
HERKIMER, N.Y. 13350 
INDIANAPOLIS. IN. 46227 
IRVINGTON, N.J.07111 
LAKEWOOD, N. J. 08701 

LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMI BEACH, FL. 33139 
MINNEAPOLIS, MN. 55418 
NEWARK, N.J.07106 
NEW YORK, N.Y. 10009 
PHILADELPHIA, PA. 19115 
PITTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611 
WATERVUET, N.Y. 12189 
VVORCESTER, MA. 01607 
VVHEATRIDGE, CO. 80033

Y0UNGST0WN, OH 44503

liūnas labai dažnai susitikdavo 
vaišių bei paskaitų metu.

Marco saloje buvo susikon
centruota specifinėms paskai
toms. Pirmadienį svečiai buvo 
pakviesti Drąsučio Gudelio, Ni
dos korporacijos savininko, ir jie 
nuvyko j Melbourne, Fla., kur 
buvo aprodomos vietinės indu
strijos — Nidos firma. Taip pat 
buvo susitikta su Floridos guber
natorium Femandez. Visa kon
ferencija buvo šventiškoje ir dar
bingoje nuotaikoje. Pasirašyta 
eilė sutarčių bei geros dvasios 
memorandumų. Svečia; išvyko 
iš New Yorko atgal į tėvynę lapk
ričio 15.

Prelegentų tarpe buvo iškilių 
žmonių, kaip Corrections Com- 
missioner and former Chief of 
Police of the City of N.Y. M r. 
Koehler, dr. Edvardas Varnau- 
skas iš Goettenburg, Švedijos. 
Padarytos rezoliucijos ir toliau 
keistis informacijomis bei eko
nominiais ryšiais ir nuolatos tvir
tinti ūkiškąjį lietuvių tinklą per 
pasaulį.

Nors svečiai buvo įvairių pro
fesijų bei pažiūrų, bet visi lietu
viai susitiko broliškai, draugiš
kai, iškilioje nuotaikoje. Mus 
emigrantus jau daug dešimt-

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesijoje Clevelande 
spalio mėn. pradžioje iš k. Zina Dresliutė iš Hartfordo, Linas 
Balsys iš VVaterburio, Rūta Juškienė — New Jersey apygar
dos pirmininkė ir kiti.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road
701 Fllmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street
RR No. 1, Box 765 McKennan Rd. 
3216 St. Jude Drive 
1082 Splringfield Avė. 

901 E. County Line 
7706 Santa Monica Blvd. 
1352 Washington Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 
9550-B Bustleton Avė. 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue 
22 Caristad Street 
4330 Quay Street 

309 Federal Plaza West 

mečių skiria gyvenimo metodai 
bei aplinka ir tokie susitikimai 
ne vien praturtins mus ūkiškai, 
bet taip pat ištirpins nuomonių 
skirtumus bei abejojimus. Yra 
bendra nuomonė, kad tolime
snis bendradarbiavimas eis dar 
spartesne linkme.

Lito Valdyba

— Jurgis Brizgys, salezietis, 
buvo pagerbtas Rosario mieste, 
San Jose bažnyčioje (Argentino
je) rugsėjo 8 jo vienuoliško gyve
nimo 50 metų sukaktyje. Jo bro
lis vysk. Vincentas Brizgys, o 
taip pat broliai Simonas, Juozas 
ir Petras gyvena JAV.

— Adv. Algirdas Ostis, Lietu
vių Fondo tarybos narys, iš 
Hinsdale, III., lapkričio 16 d. ta
rybos posėdyje išrinktas Lietu
vių Fondo valdybos pirmininku. 
Pirmininko pareigas perims nuo 
1990 sausio 1. Marija Remienė, 
Lietuvių Fondo valdybai sėk
mingai pirmininkavusi trejus 
metus, pasitraukė iš pirmininkės 
pareigų, nes įstatai ribojasi trejų 
metų terminu. Stasys Baras per
rinktas Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininku trečiam terminui ir 
sekretoriumi — Vytautas Ka- 
mantas.

Tel. (617)-268-1303 
Tel. (718) 389-6747 
Tel. (718) 769-4023 
Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312) 666-3985 

Tel. (216) 884-1738 
Tel. (219) 432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
Tel. (315) 866-3939 
Tel. (317) 787-0052 
Tel. (201) 374-6446 

Tel. (201) 363-2251 
Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788 - 2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 698-9190 
Tel. (412) 481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
Tel. (518) 274-5242 

Tel. (508) 798 - 2868 
Tel. (303) 422-4330 

Tel. (216) 743-0440

— Eltos informacinė tarnyba 
praneša, jog VVashingtone 
būdami pasirašė bendrą pareiš
kimą dirbti už visišką Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą iš 
Vliko komiteto dr. K. Bobelis, 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Viktoras Petkus, Sąjūdžio ta
rybos Antanas Buračas, Lietuvos 
Laisvės Lygos Antanas Terlec
kas ir Lietuvos Demokratų par
tijos Jonas Mugevičius.

— Vincas Liulevičius, istori
kas, Pasaulio Lietuvių Archyvo 
įkūrėjas, mirė lapkričio 21 Chi- 
cagoje. Palaidotas Sv. Kazimiero 
kapinėse lapkričio 25. Velionis 
buvo 87 metų.

— Kun. Izidorius Puriuškis, 
jubiliatas, Panevėžio senamies
čio bažnyčios altaristas, mirė 
lapkričio 13. Velionis buvo su
laukęs 79 m,, amžiaus, kunigu 
įšventintas 1937, Panevėžyje 
dirbo beveik 20 metų. Tai jau 
septynioliktas šiais metais Lietu
voje ir penktas Panevėžio vysku
pijoje miręs kunigas.

— Kun. Romanas Klumbis 
vadovauja Phoenixo lietuvių ka
talikų misijai nuo šių metų 
pradžios. Mišios lietuvių kalba 
aukojamos kiekvieną sekma
dienį 11:30 v. ryto Our Lady of 
Guadalupe koplyčioje, 6733 N. 
55th Avė., Glendale, Ariz. 
Lapkričio 5 misijos komitetas su
ruošė kun. R. Klumbiui jo 75 
metų amžiaus ir 52 metų kuni
gystės sukakčių pagerbimą, ku
ris įvyko Fountain Hills, Ariz., 
gražioje Juozo ir Marytės Žada- 
vičių rezidencjoje.

— Inž. dail. Mikalojus Iva
nauskas jgrųodzip į sulaukė 80 
metų. Duoną uždirbo kaip staty
bos inžinierius, o kultūrinėje 
veikloje palieka septynias pa
rašytas knygas, suorganizavo ir 
įvykdė pirmąją apžvalginę Lie
tuvos architektūros parodą 1957
- 58 Brazilijoje ir 1964 antrąją 
religinę parodą Chicagoje. Kaip 
dailininkas išrado dvi kūrybos 
technikas: “Liepsnos tapyba” ir 
fotografijoje “Šviesa ir šviesos”. 
Daug kartų dalyvavo bendrose 
meno parodose, rengė savo indi
vidualias.

— Nate Bučmys, iš Vandalia, 
Ohio, buvo parinktas dalyvauti 
JAV jaunuolių reprezentacinėje 
futbolo komandoje, kuri šią vasa
rą dalyvavo rungtynėse Švedijo
je, Danijoje ir Sovietų Sąjungo
je. Jis buvo vienas iš 32 žaidėjų, 
kurie buvo atrinkti iš 32,000 kan
didatų.

— 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.

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.

— Nauji Darbininko skaitytojai: 
A. Echaniz, Great Neck, N.Y. 
Užsakė kitiems: B. Stankūnas, 
N. Canton, Conn. V. Jinkins, 
Melbourne, Fla., vietoj V. Zen
iais, W. Bridgewater, Mass., 
prenumeratą perėmė V. Stri- 
gun, VV. Bridgevvater, Mass. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

atsiliko. j*
Išklausyti pranešimai iš Chi- 

cagos visuotinio seimo. Apygar
dai atstovavo Mykolas Žukas ir 
Fred Lutska.

Perrinkta beveik ta pati valdy
ba. Pirmininku vėl bus Jonas 
Adomėnas. Pagal paskutinius 
duomenis apygarda turi apie 
1500 narių ir 16 kuopų, kurių 
pati jauniausia 153 neseniai gi
musi rytinėje Floridoje.

Po susirinkimo buvo “links
moji” dalis. Smagu buvo ilgiau 
pabuvoti su mielais draugais. 
Žinojau, kad namai arti, tik už 
dviejų upių. Per Holland tunelį ' 
ir Williamsburgo tiltą buvau jau 
namuose, paslaugaus Bill Kurnė
to nuvežta.

Gražų įspūdį mums visuomet 
padaro Šv. Petro ir Povilo para
pija. Kiekvienas kamputis 
kruopščiai sutvarkytas. Nors 
kun. Žemeikis jau ruošiasi dar
bams “kitose ganyklose”, esu 
tikra, kad visi jį prisimins ir lauks 
kaip mielo svečio.

Dalia Bulvičiūtė

VYČIŲ SĄSKRYDIS ELIZABETHE
Lietuvos vyčių Vidurio Atlan

to apygarda posėdžiauja 3 kartus 
per metus: kovo, birželio ir spa
lio mėnesiais. Kovo mėnesį atš- 
venčiama globėjo šv. Kazimiero 
šventė, birželio mėn. renkami 
delegatai į visuotinį seimą, o spa
lio mėn. renkama valdyba ir ap
tariamas buvęs seimas.

Šiemet spalio mėnesio su
važiavimas įvyko spalio 3 Šv. Pe
tro ir Povilo parapijoje, Eliza- 
beth, N.J. kur klebonauja kun. 
Petras Žemeikis.

Mišias koncelebravo klebonas 
su dijakonais Henry Ketunvitis 
ir Anthony Samalonis. Pamoksle 
kun. Žemeikis priminė, kad šis 
sekmadienis yra paskirtas Eliza- 

'■ betho 52 kuopai melstis už per
sekiojamą Bažnyčią Lietuvoje. 
Po mišių didelis vainikas, nupin
tas iš rūtų ir papuoštas gvazdi
kais, buvo padėtas prie kryžiaus 
šventoriuje.

Per mišias įspūdingai grojo

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGUUAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

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

mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją 
Lietuvoj

vargonininkas Eric Houghton. 
Staigmena buvo išgirsti ir smui
ką. Tai smuikininkas Julius Ve- 
blaitis gabiai atliko MozartoAve 
Verum.

Salėje gausių dalyvių laukė 
viliojantys gėrybių kvapai. Ori
ginalią maldą sukalbėjo dijako- 
nas Henry Keturvvitis. Ją baigė 
su prašymu: “Duok man širdį, 
kad galėčiau mylėti”.

Suvažiavimą atidarė apygar
dos pirmininkas Jonas Adomė
nas. Šeimininkaujančios kuopos 
52 pirmininkė Ona Mitchell pa
sveikino delegatus ir svečius. 
Išklausyti valdybos ir komitetų 
pirmininkų bei kuopų veiklos 
pranešimai. Sužinota, kad visos 
gana veiklios. Tenka pagirti 
Brooklyno 41 kuopą, kuri su pir
mininku Bill Kurnėta, šiais me
tais gerokai sustiprėjo. Nevvarko 
29, su prezidentu Kaziu Šipaila, 
Manhattano 12, su prezidentu 
Ed Burba Cook taip pat netoli

LITHUANIAN COOKERY
•n English, 316 pages, price 10 dol.

Agrc .omės Iz. Sinkevičiūtės parašy.a lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su pla£*!-(inlu aplanku. Darbininkas, 341 W~hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

JVAIRŪS 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

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.

MES TAIP PAT TURIME DIDELJ PASIRINKIMĄ SONY' MAXWELL IR 
KT. įVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

T

1990 METŲ KELIONĖS LIETUVIAMS

Kelionė iš Montrealio į stebuklingą Švč. Marijos 
apsireiškimo vietą Meždugoroje, Jugoslavijoje, 
gegužės 10-19 — $1365.

Kelionė iš Montrealio arba New Yorko į Šoklų ir 
dainų šventę Vilniuje liepos 2-15 — $2165.

Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą — $50 
dol. nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis adresu:
L. Stankevičius
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Lavai, Que.
Canada H7G 4K7

Tel. 514 669-8834.

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.

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

Miestas, valstija, Zip

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

Vardas, pavardė

DEXTER PARK
O PHARMACY

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

(Cor. 77th Street) 
Woo^haven, N.Y. 11421

WE DELIVER
296-4130

Numeris, gatvė

LIETUVOS

BALTK 
TOURS

1990 DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičiy.

Norj įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centru, 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. Namu 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

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

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

Adresas .....................    •••••••

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

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų 
proga

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 (Justoms and Tra- 
ditions — $13.00.

Fighters 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.

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Čia galite gauti:
Lietuviškas VISA korteles

Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santau|X)s Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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

f l



LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Pajūriais pamariais žengia 

šaunių karių pulkai...

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpis būtų negalima įsi
vaizduoti be jos kariuomenės.

Prisimenant 71-ąsias Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimo sukaktu
ves, visur, kur tik yra lietuviškos 
visuomenės telkiniai, stengia
masi tą sukaktį paminėti.

Tos sukakties minėjimas 
Brooklyne, New Yorke, įvyko 
lapkričio 26. Minėjimas buvo 
pradėtas 11 vai. mišiomis 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Mišias aukojo kun. Leonar
das Andriekus, OFM, kun. Jo
nas Pakalniškis ir parap. klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas. 
Prie altoriaus buvo išsirikiavu
sios tautinės ir organizacijų 
vėliavos. Pamokslą pasakė kun. 
L. Andriekus, OFM. Kadangi tą 
sekmadienį išpuolė ir Kristaus 
valdovo šventė, pamokslininkas 
šventę ir minėjimą sugebėjo su
gretinti ir apibūdinti.

Si parapija turi gerą ir ilgos 
patirties chorą, kuris kiekvieną 
sekmadienį gražiai gieda, o ypa
tingų tautinių ir religinių šven
čių metu dar daugiau pasisten
gia. Dabar, netekus vargoninko, 
anksčiau girdėto iškilmingo gie
dojimo šio minėjimo metu teko 
pasigesti.

Po pamaldų tolimesniam mi
nėjimui buvo persikelta į parapi

A. A.
KAZIUI KYNAS

mirus, jo žmonai Loretai, mielai KASOS bendradarbei Flo- 
ridc^Sv^ukroms Viktorijai ir Levinijai bei visiems anūkams 

gilią užufįatftą^

KASOS vadovybė ir tarnautojai

Regina Dalangauskienė

Sunkios ir ilgos ligos iškankinta 1989 lapkričio 11 New 
Britaine, Conn., ligoninėje mirė

REGINA DALANGAUSKIENĖ,
sulaukusi 72 m. amžiaus. Dideliame liūdesy liko vyras Zig
mas Dalangauskas, dukra Laimutė Michailovich su šeima 
(anūkai Gregory Ir Christopher), gyv. New Yorke, sūnus 
Romas su šeima (anūkai Tracy ir Romas), gyv. Callfornijoje. 
Lietuvoje liko sesuo Stasė Lapienienė ir brolis Petras Žio

gas su šeima.
Velionė šelmę su Zigmu Dalangausku sukūrė 1941 me

tais. Antro pasaulinio karo frontui artėjant j Lietuvę, su 
šeima pasitraukė j Vokletlję. Karui pasibaigus atvyko j JAV 
Ir apsigyveno New Britaine. Čia įsijungė j lietuvių Šv. An
driejaus parapijos chorę. Taip pat visę gyvenlmę priklausė 
prie Šv. Rožančiaus draugijos.

Kūnas buvo pašarvotas Venskūno laidotuvių namuose 
Ir lapkričio 14 buvo aplankyta giminių, pažįstamų Ir draugų. 
Lapkričio 15 Šv. Andriejaus lietuvių parapijos bažnyčioje 
už ję buvo mišios, kurias aukojo kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras, New Britai n lietuvių parapijos klebonas kun. Jonas 
Rikteraitis Ir Hartfordo lietuvių Švč. Trejybės parapijos kle
bonas kun. Juozas Matutis. Pamokslę pasakė kun. dr. V. 
Cukuras. Visi kunigai taip pat velionę palydėjo į Švč. M. 
Marijos kapines New Britaine. Po laidotuvių šeima visus 
pakvietė pusryčių j parapijos salę.

Ilsėkis, miela Regina, laisvoje Amerikos žemėje!

Velionės šeima visiems laidotuviŲ 
dalyviams nuoširdžiai dėkoja.

jos salę. Minėjimą atidarydamas 
Aleksandras Vakselis susirinku
siems dėkojo.

Grojant lietuvišką maršą, va
dovaujant šauliui Algiui Jankaus
kui, į sceną buvo atneštos ir pa
gerbtos vėliavos. Vėliavas nešė: 
Albinas Sakalas — Amerikos, 
Kazimieras Bačauskas — Lietu
vos, Petras Juknys — šaulių ir 
Bruno Sutkus - ramovėnų.

Invokaciją sukalbėjo buvęs 
Apreiškimo parapijos klebonas 
kun. Jonas Pakalniškis.

Tylos minute pagerbus už 
Lietuvos laisvę kovojusius ir 
žuvusius savanorius, žodį tarė 
Liet. gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Sugiedojus Lietuvos him
ną, tolimesnei minėjimo progra
mos daliai vadovavo studentas 
Aleksandras Maldutis. Jis tik 
prieš porą metų baigęs Maironio 
šeštadieninę mokyklą. Jo lietu
vių kalbos vartojimas yra tobu
las. Tas kelia pagarbą jo lietuviš
kai susipratusiems tėvams ir šeš
tadieninės mokyklos mokyto
jams! Jis paskaitė Lietuvos kario 
priesaiką ir J. Arvydo eilėraštį 
“Savanoriai kūrėjai”. Su biogra
finiais bruožais supažindinęs, 
svečią iš VVashingtono Amerikos 
aviacijos pik. Itn. Donatą Skučą 
pakvietė paskaitai.

Paskaitininko kruopščiai pa
ruoštoje apie 40 minučių truku
sioje kalboje girdėjome nemažai 
šiuolaikinių aktualijų: “Jaučiu la
bai artimą ryšį su buvusiais ne

priklausomos Lietuvos kariais, 
tai yra jumis, ir suprantu jūsų 
troškimus. Nors tarnavau Ame
rikos aviacijoje, dvasioje jaučiau
si lietuvis karininkas... Bet kokia 
Lietuvos nepriklausomybė, be 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės, yra farsas... Turėti 
ekonominiai nepriklausomą Lie
tuvą, bet ginybą ir užsienio poli
tiką palikti Kremliaus žinioje — 
tai nėra nepriklausomybė... 
Šiandieną Lietuva vėl pagauta 
tarp dviejų galybių: Sovietų S- 
gos ir Amerikos interesų... nei 
viena, nei kita valstybė nėra lin
kusi į Lietuvos nepriklauso
mybę... nors ir dėl skirtingų 
priežasčių, Sovietų S-gos ir 
Amerikos interesai sutampa — 
laikyti status quo Pabaltyje. Kol 

tie interesai sutampa mūsų darbas 
VVashingtone yra labai pasun
kėjęs... Kaip jau jūs gerai žinote, 
nuo Kisingerio laikų yra sluoksnis 
nuomonių VVashingtone, kurie 
sako, kad reikia pripažinti realybę 
— t. y. sovietų okupaciją Pabaltijo 
valstybių... Gorbačiovas varo su
manią propagandą apmulkinti 
Ameriką... išeivijai gręsia nepri
pažinimo politikos panaikinimas. 
Tuo tarpu mūsų išeivija, nei 
nežinodama, prisideda prie tos ne
pripažinimo politikos panaikinimo, 
į glėbį puldama visokiom Lietuvos 
organizacijom ir jų atstovams. Ir 
štai išeivijos organizacijų nariai 
vedžioja tuos sovietų valdžios na
rius pas kongresmanus, senatorius 
ir net j Baltuosius Rūmus. Į kokią 
padėtį išeivija save stato, kad per 
40 metų keikė sovietų valdžią, o 
dabar pristato tos valdžios atstovus 
kaip gerus žmones ir patriotus?... 
Skirtumas tarp išeivijos ir Tarybų

PASIMATĖ

PO 53 METŲ
Spalio 31 dieną VVashingtono 

aerodrome įvyko gana jaudinanti 
scena, kai du broliai po 53 metų 
susitiko savo seserį, atvykusią iš 
Lietuvos. Tie broliai yra: Juozas 
Latinis, gyvenąs Ridge, N.Y., 
Pranas Latinis, gyvenąs Dover 
Plains, N.Y. Jų sesuo, Ona Par- 
tikienė iš Ukmergės, su dukra 
Irena Karaliene iš Vilniaus tą 
dieną atvyko iš Lietuvos.

Kai prieš karą broliai — Juo
zas, Mykolas ir Pranas Latiniai 
grįžo į Ameriką, seselė Onutė 
tada buvo 10-11 metų amžiaus. 
Brolis Mykolas mirė prieš 30 
metų Brooklyne.

Pokariniais laikais Ona pergy
veno ilgus, vargingus metus toli 
nuo gimtojo krašto, kaip ir dau
gelis mūsų brolių.

Lapkričio 12 brolio Juozo na
muose Ridge, N.Y., buvo su
ruoštos didingos sutikimo 
vaišės. Dalyvavo per 30 šeimos 
narių ir svečių. Vaišių metu 
paaiškėjo, kad lapkričio 12 yra 
gimtadienis brolio Juozo, vieš
nios Onutės ir jų šeimos draugo 
Stasio Stankūno. Pakeltos lietu
viško gėrimo taurelės, įteiktos 
dovanos. Mielosios viešnios čia 
svečiuosis iki sausio 9 dienos.

Nuoširdžiai sutiktos viešnios, 
stebisi Amerikos demokratiniu 
gyvenimu.

Petras Juknys

Trijų Lietuvos menininkų, so
listo Vaclovo Daunoro, aktoriaus 
Algirdo Grašio ir pianisto Rober
to Bekionio, koncertas bus 
gruodžio 9, šeštadienį (ne gruo
džio 7, kaip klaidingai buvo pa
skelbta praėjusiame Darbininko 
numeryje). Ziūr. Skelbimą ir 
straipsnį, kur rašoma apie šiuos 
menininkus.

Paremkime kiekvieną sąjūdį, 
kuris palengvina tautos vergiją 
ir mažina jos kančias, tačiau 
neužmirškime, kad mūsų tikslas 
yra — Nepriklausoma Lietuva!

Lietuvos yra tiek sumažėjęs, kad 
galima panaikinti, arba bent nesi- 
skaičiuoti, su nepripažinimo politi
ka... Ne dėl Lietuvos naudos yra 
mūsų tautiečiai išleidžiami lankytis 
į Ameriką... Tokiaią glaudžiais ben
dradarbiavimais su tarybų lietu
viais mes mažinam ir taip mūsų 
mažą įtaką VVashingtone...

Po paskaitos Gintarė Bukaus
kienė padainavo liaudies dainą — 
baladę “Ant to kalno ant aukštojo” 
ir kitą liaudies dainą “Tu mergyte 
mano”. Pastarąją dainą dainavo pati 
sau pritardama kanklių grupei pri
klausančiu instrumentu. G. Bu
kauskienė — tai nauja meninė 
pajėga, nesenai atvykusi iš ok. Lie
tuvos ir čia apsigyvenusi.

Toliau akt. Tadas Alinskas pa
deklamavo “Daina” — Juliaus Ke
lerto, “Mėnesienoje” — Leonardo 
Andriekaus ir paskaitė iš Justino
Marcinkevičius veikalo “Mindau
gas” ištrauką “Šlovė ir Kančia”.

Aleksandras Vakselis, padėkojęs 
programos dalyviams ir visiems į 
minėjimą atsilankiusiems, o kun. 
L. Andriekų, OFM, švenčiantį dei
mantinį savo amžiaus jubiliejų ir D. 
Skučą, apdovanojęs tik ką iš spau
dos išėjusia knyga “Lietuvių karių 
veteranų S-gos Ramovės veikla”, 
minėjimą uždarė. Po minėjimo 
buvo pasivaišinta aštuonių ponių 
štabo, vadovaujamo Malvinos Kli- 
večkienės, paruoštomis vaišėmis.

Minėjimą rengė NY Ramovėnai, 
Birutietės ir šauliai-lės.

P. Palys

Brocktono Lietuvių Taryba 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą numato vasa
rio ll,o LB Cape Codo apylinkė 
— vasaro 18. Ten kalbėtoju pa
kviestas dr. i J okūbas, Stukas - iš 
New Jersey, 

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties pagrindu Bosto
no ramovėnai surengė Žuvusių
jų už Lietuvos laisvę pagerbimą 
ir tos sukakties minėjimą, kuris 
buvo trijų dalių: a) lapkričio 18 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje iškilmingas susirinki
mas su Kario redaktoriaus Balio 
Raugo kalba ir Clevelando vyrų 
okteto su soliste Irena Griga- 
liūnaite koncertu, b) lapkričio 19 
Laisvės Varpo laidoje speciali 
programa, skirta tai šventei, c) 
lapkričio 19 d. mišios už žuvu
sius už Lietuvos laisvę.

Serga J. Rūtenis

Jonas Rūtenis, rašytojas ir dai
lininkas, buvęs LB Bostono apy
gardos pirmininkas, gyvenąs 
Hyannis Cape Code, sunkiai su
sirgo. Lakey klinikoj, Burling-
ton, Mass., jam padaryta sunki 
vidurių operacija, kuri laikoma 
pasisekusia. Ligonis sveiksta. 
Netrukus sugrįš į Cape Codą 
žmonos Veronikos globon.

Renginys šalpai

Metinis Balfo 72-ojo skyriaus 
Brocktone pobūvis lapkričio 11 
Sandaros salėje praėjo sėkmin
gai. Susirinko gana daug vietos 
ir apylinkių lietuvių.

Pobūviui vadovavo Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis, 
invokaciją sukalbėjo Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys, apie 
Balfo veiklą pranešė Balfo direk
torė Stasė Gofensienė, dalyva
vusi Balfo seime ir veiklos 45-rių 
metų sukakties minėjime Chica- 
goje

Lietuviškos nuotaikos pobūvis 
davė 920 su viršum dol. pelno 
šalpos reikalams. Aukų dar gauta 
605 dol. Stambiausi aukotojai: 
Juozas Kairys iš Cape Code — 
100 doL, Jonas Šuopys ir Petras 
Viščinis — po 50 dol., kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis. Pobūvio

“Miško ženklo” mokyklos vedėja v. s. L. Kiliulienė ir Atlanto 
rajono vadeivė s. B. Banaitienė Pasaulio lietuvių centre Le- 
monte, skaučių seserijos posėdyje lapkričio 5. Nuotr A Nami- 
kienės

roga šalpos reikalams taip su
tikta per 1,500 dol. Aukos dar 
tberen karnos.

Sėkmingas bazaras
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

-jos lapkričio 12 nuosavose pa- 
tlpose surengtas bazaras buvo 
‘kmingas. Jame sutelkta drau- 
jos reikalams per 1,000 dol. Tai 
a u jas būdas lėšom sutelkti. Tu- 
momis pajamomis iš užkandi- 
ės ir nariams veikiančio baro sa- 
ūtgaliais neįmanoma išlaidas 
idengti. Naujoji draugijos val- 
yba, vadovaujama Algio Ska- 

beikio, rodo gražios iniciatyvos.
Draugijos patalpos yra lietu

viškos veiklos centras. Jose turi 
savo būklą skautai, vyksta beveik 
visi lietuviški renginiai, yra 
įsikūrusi kredito unija “Taupa".

Baltų koncertai
Baltų Draugija lakričio 12 

pradėjo 31-mą savo koncertų se
zoną. Kiekvieną jų sudarė try s 
koncertai: po vieną lietuvių, lat
vių ir estų menininkams. -

Naujo"sezono"pirmą Tconcerto 
programą atliko latvių pianistė 
Kurmis. Antro koncerto progra
mą kovo 25 atliko lietuvė smuiki
ninkė Elena Kuprevičiūtė - Ber
gen, akomponuojama pianisto 
dr. Sauliaus Cibo. Trečias kon

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

ATIDARYTAS NAUJAS SALONAS
Gruodžio 2, šį šeštadienį, 2 vai. popiet prie Bostono 

Lietuvių Piliečių centro bus atidarytas didžiausias Ameriko
je lietuviškų meno dirbinių salonas “DOVANA“.

Kartu bus paminėtas “Baltic Associates” firmos de
šimtmetis. Jos vadovas Gintaras Karosas papasakos apie 
bendrovės veiklę, supažindins su nauja salono ekspozicija.

Bus kavutė. Atidaryme dalyvaus amerikiečių ir lietuvių 
spaudos atstovai.

“Dovanos” adresas: 368 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 617 269-4455.

BniiK- byihail
Postage paid baili luaęs

Fast, convenientprivate, safE,free!
That's tuhtrt BnnKinG BVmPIlis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- Į 

mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savlngs _
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti | ban

ke ar |uos atsiimti, tel galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siunta gav^s, bankas tuoj }-

' traukia suma | seskalt^. Prisideda Ir užtikrinl- 
mas, kad Jūsg pinigai P*,no aukėčlaueius

flhgg procentus.
leidžiamus Įstatymu, 

■fir Dėl lengvo taupymo bū

do per palte skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba ralyklt paduotais adresais.

certas balandžio 29 skirtas estų 
menininkams.

LB susirinkimas
Visuotinis metinis LB Bosto

no apylinkės susirinkimas šau
kiamas gruodžio 10 Šv. Petro lie
tusių parapijos salėje po 
bažnyčia tuoj mišių, kurios tą 
dienų 10.15 vai. bus aukojamos 
už mirusius Bendruomenės na
rius Susirinkime bus patiekti 
veiklos pranešimai, finansinė 
apyskaita, renkama nauja valdy
ba ir kontroles komisija. Iki šiol 
apylinkės pirmininku buvo Bru- 
tenis Veitas.

Svečiai iš Lietuvos

Iš okupuotos Lietuvos atvyks
ti daug svečių savo giminių ar 
irtimųjų aplankyti O vėl kiti at
vyksta į Bostoną mokslo reika- 
ais. Tokių tarpe šiuo metu yra 
Vladas Daugėla, kuris skaitys 
Harvardo universitete paskaitas 
š ekonomijos. Jis paviešės Bo
stone apie keturis mėnesius.

Tai jau antras jo apsilankymas 
Bostono mieste mokslo reikalais. 

"Svečias gyvaidomisi vietos lietu
višku gyvenimu, lanko įvairius 
ietuvių renginius, stengiasi su- 
vitikti galimai daugiau lietuvių, 
lapkričio 11 jis buvo atvykęs į 
Balfo 72-to skyriaus metinį ban- 
<etą kuris vyko Brocktone.
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Kun. Jonas Pakalniškis lap
kričio 27 išvyksta į Singer Island, 
Fla., pas kun. Vytautų Piktumų. 
Ten dalyvaus jo 50 metų kuni
gystės jubiliejuje ir išbus visų 
mėnesį.

Skautų kūčios bus gruodžio 
16, šeštadienį, 6 v. v. Kultūros 
Židinyje.

Kalėdinis apsipirkimas bus 
gruodžio 16, šeštadienį, nuo 3 v. 
popiet Kultūros Židinio žemuti
nio aukšto salėje prie rūbinės. 
Ten turės stalą Genė Popelienė 
su naujais iš Lietuvos gautais 
įvairiais rankdarbiais. Tą pačių 
dienų vakare vyksta ir skautų 
kūčios didžiojoje salėje.

Moterų Vienybės mišios už 
mirusias nares bus gruodžio 3, 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parpijos bažnyčioje. Po mišių 
bus vaišės. Buvo jos pramatytos 
surengti tos parapijos salėje, taip 
ir buvo skelbta spaudoje, bet 
paaiškėjo, kad parapijos žemu
tinė salė neparengta; tai vaišės 
dabar bus Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Visos narės ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvauti.

GRAŽUS KONCERTAS KULTŪROS ŽIDINYJE

Renginiai K. Židinyje pa
gausėjo. Jie rengiami ir paprastą 
savaitės dienų. Štai lapkričio 21, 
antradieny KT Židinyje įvyko 
tikrai nepaprastas koncertas, ku
rio programą atliko svečiai iš 
Lietuvos. J Chicagą, į Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumą, vyko Są
jūdžio pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, jo žmona Gražina, 
pianistė, drauge atsivežė ir Vil
niaus operos solistę Reginą 
Maciūtę.

Pasinaudodama šia proga, 
Kultūros Židinio administracija 
ir surengė svečių koncertą, kuris 
buvo tikrai gražus ir pakilus.

Kun. Vytautas Pikturna, 
buvęs ilgametis Angelų Kara
lienės parapijos vikaras Brookly
ne, N.Y., dabar gyvenąs Singer 
Island, Fla., ir aptarnaująs ten 
esančius lietuvius, birželio 3 
šventė savo kunigystės 50 metų 
sukaktį. Drauge su kun. Jonu 
Pakalniškiu buvo nuvykęs į Kau
ną ir ten arkiktedroje su kurso 
draugais tą dieną atšventė savo 
jubiliejų.

Dabar gruodžio 2 ir gruodžio 
3 jo jubiliejus rengiamas Juno 
Beach, Fla. Šeštadienį, gruodžio 
2 d., 1 vai. popiet Howard John
son Inn., Singer Island, prasidės 
vaišės. Pirma bus kokteiliai, pas
kui pietūs. Programoje žodį tars 
vysk. Paulius Baltakis, OFM,, ir

KUN. VYTAUTO PIKTURNOS 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
NEW YORKE

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

KULTŪROS ŽIDINYJE
PROGRAMOJE:

Eglutės bendras papuošimas 
Mokinių pasirodymas 
KALĖDŲ SENELIO ATĖJIMAS 
Vaišės Ir žaidimai

Laukiame vaikučių, tėvelių bei senelių. 
Ypatingai laukiame priešmokyklinio 
amžiaus vaikučių.

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

NAUJAS 
“KARIO” NUMERIS

“Kario” žurnalo spalio mėn. 
numeris jau prieš porų savaičių 
išsiuntinėtas skaitytojams. Nu
meris beveik ištisai skirtas 50 
metų sukakčiai, kai buvo žygis į 
Vilnių. Apie jį rašo pati redakci
ja, Jonas Abraitis, iliustruotas 
gausiomis“ Vytauto Augustino 
nuotraukomis. Toliau paminėti
ni kiti straipsniai: K. Širvinta — 
Vilniaus komendantūra sovie
tinės okupacijos metais, Petras 
Matekūnas — Okupacijų metai 
Vilniuje, Vytautas Dambrava 
tęsia Antrojo pasaulinio karo kal- 
•tininkai, Algirdas Gustaitis re
cenzuoja leidinį “Lietuvių karių 
veteranų Sąjungos Ramovės 
veikla”, II dalis. Karinės žinios, 
Mūsų spaudoje pasižvalgius, 
Žvilgsnis į politikų, Andriaus 
Norimo novelės tųsa Gyvenimo 
dulkės, Tremties trimitas, mūsų 
mirusieji.

Žurnalų redaguoja Balys Rau
gas, administruoja Alfonsas Sa- 
mušis, spausdina Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, Dabar jau 
spaustuvėn atiduotas parengtas 
lapkričio - gruodžio mėn. jungti
nis padidintas numeris.

Dainavo solistė Regina Maciūtė, 
jai akomponavo Gražina Lands
bergienė, apie Sąjūdžio dabar
tinę veiklų Ič^bėjoprot VyUūtas 
Landsbergis. Jis kalbėjo apie $0 
minučių, po to įsijungė į progra
mų ir paskambino M. K. Čiurlio
nio tris preliudus. Po koncerto 
buvo vakaronė — vaišės prie ka
vos ir vyno. Svečių atsilankė apie 
200. Tai buvo tikrai daug, nes 
koncertas vyko paprastų savaitės 
dienų, o ir oras pasitaikė labai 
šiurkštus.

Apie patį koncertą, jo atliktą 
programą parašysime kitame 
Darbininko numeryje.

kun. Jonas Pakalniškis, jo kurso 
draugas. Po to — sveikinimai, 
dovanų įteikimas. Dainuos so
listė Ona Šalčiūnienė ir kiti. Pie
tų mokestis 21 dol. asmeniui. 
Vaišių registracijų tvarko Marius 
Sodonis ir Algis Augūnas.

Gruodžio 3, sekmadienį, 2 v. 
popiet Šv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus bažnyčioje, 10970 Sta
te Rd., 703 N. Palm Beach, kur 
visados vyksta pamaldos lietu
viams, bus iškilmingos padėkos 
mišios, kuriose dalyvauja ir 
vysk. P. Baltakis, OFM. Giedos 
solistė O. Jameikienė, vargonais 
gros Liudas Stukas.

Apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti jubiliejaus iškilmėse, 
ypač pamaldose.

New Yorko Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba 
šiais metais yra surengusi eilę 
renginių — susitikimų su sve-, 
čiais iš Lietuvos, įvairių vaizda
juosčių demonstravimų, kur 
buvo prodyti dabartiniai įvykiai 
Lietuvoje, rengė dailės parodų, " 
talkino kitiems, rengiant įvairias' 
programas, puoselėjant lietuviš
ką kultūrinį gyvenimų New Yor- 
ke, rengė demonstracijas, lietu
viškųjų jachtų pasitikimų New 
Yorke ir kita.

komiška aktoriaus Agirdo Grašio 
programa. Tai ir paskatino suda
ryti solisto, aktoriaus ir pianisto 
trijulę ir surengti įspūdingų kon
certų.

Menininkai į Amerikų atskri
do lapkričio 18 d. vakare ir tuoj 
išskubėjo į Chicagų. Jie dabar 
lanko kitas lietuviškas vietoves, 
o gruodžio 9 koncertuoja Kul
tūros Židinyje.

Dabar šios valdybos iniciatyva 
rengiamas nepaprastas koncer
tas, kurio programų atlieka me
nininkai iš okupuotos Lietuvos, 
iš Vilniaus. Idėja tokį koncertų 
surengti kilo pačiam LB apygar
dos pirmininkui Vytautui Alkš- 
niniui, nes jam teko arčiau susi
pažinti su Vilniaus operos solistu 
Vaclovu Daunoru. Kai Kultūros 
Židinyje lankėsi Jaunimo Teat
ras iš Vilniaus, žavėjo giedria ir

Kas tie 
Vilniaus menininkai?

Sunkiais priespaudos laikais, 
kai mus nuo tėvynės skyrė ge
ležinės ir Berlyno sienos, nebu
vo galimybės plačiau ir iš arčiau 
pažinti ten besireiškiančius me
nininkus. Dabar pralaisvėjo ke
liai, ir prasidėjo kultūrinis bend
radarbiavimas.

Šių Vilniaus menininkų trijulę 
matysime Kultūros Židinyje 
gruodžio 9, šeštadienį, 7 v. v.

Solistus, dainininkus galė
jome šiek tiek arčiau pažinti iš 
įvairių plokštelių, kitų garsinių 
įrašų.

Solistas Vaclovas Daunoras, 
bosas, New Yorko lietuviams yra 
šiek tiek pažįstamas. Jis čia 
lankėsi jau porų kartų, šis trečias 
kartas jį atveda jau į lietuviškąjį 
Kultūros Židinį.

Jis yra baigęs Vilniaus konser
vatorijų, stažavo Milano La Scala 
teatre. Dainavo daugelyje žy
miausių pasaulio teatrų ir kon
certų salių Amerikoje, Kanado
je, Prancūzijoje, Italijoje, VFR, 
Švedijoje, Suomijoje ir kitur.

La Scala teatre dainavo su 
žymiausiomis pasaulio operos 
žvaigždėmis: L. Pavarotti, P. 
Glossop, E. Suliotis, M. Rinaldi. 
P. Schreier.

VT, Basilio — II Barbiere di Seviglia, 
Pilypas — Don Carlos, Mefisto-

KVIEČIA Į MIŠIAS 
UŽ LIETUVĄ

Pasualio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų sąjungos valdyba ir 
New Yorko Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros draugija kvie
čia visuomenę atsilankyti į 
mišias, skirtas laisvėjančiai Lie
tuvai paremti. Malda drauge 
jungsimės su Sibire kentėjusiais 
ar mirusiais mūsų broliais ir 
sesėmis, žuvusiais partizanais 
su visais didvyriškai siekiančiais 
mūsų tautos laisvės ir nepriklau
somybės. Ta intencija pamaldas 
laikys vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, su kitų kunigų asista 
gruodžio 17, sekmadienį, 11 vai., 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyne.

- -i • ■ ■ • ■

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 komitetų.

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

Lietuvos vyčių 12 kuopa glo
boja vienų 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 
8:30 vai. vak. Lapkričio 26, 2 v. 
p. p. Auka 10 dol.
Išnuomojamas butas — trys 

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

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

Parduodamas namas Forest 
Parkway Woodhavene. Skam
binti 718 296-2237.

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

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

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

Kalėdinių atvirukų su lietu
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Atvirukų yra keletas rūšių. 
12 atvirukų su persiuntimu m 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 1

EARN MONEYwatchingTV! 
$50,000/yr. income potentiaj. 
Details (1) 805 687 - 6000. Ext. 
K-4505.

felis — Faust, Marselis — Les 
Huguenotes, Borisas — Boris 
Godunov.

Tarptautinio P. Čaikovskio 
konkurso laureatas, Tulūzos 
Grand Prix laimėtojas, Lietuvos 
konservatorijos profesorius.

1979 lapkričio 26 The New 
York Times kritikas J. Horowitz 
rašė:

“There is something of Chalia- 
pin in Mr. Daunora’s timbre and 
tempe rament”.

Robertas Bekionis, šio kon
certo akompaniatorius, yra pia
nistas, M. K. Čiurlionio konkur
so laureatas, baigęs Lietuvos 
konservatoriją. Aktyviai reiškiasi 
kaip solistas ir akompaniatorius 
Lietuvoje ir užjos ribų. Nuolati
nis solisto V. Daunoro, solistės 
A. Apanavičiūtės koncertų part
neris, Lietuvos konservatorijos 
docentas.

1989 m. debiutavo kaip naujai 
įkurto Vilniaus “LIRICO” teatro 
meno vadovas, jam vadovaujant 
pastatyta H. Purcell opera “Di- 
do and Aeneas”.

Algirdas Grašys, Jaunimo 
Teatro aktorius Vilniuje, gimė 
Utenos rajone, Grašių kaime. 
Baigė Lietuvos konservatorijos 
teatrinį fakultetą. Važinėja po 
visą Lietuvą, skaitydamas įvai
rius tekstus, taip pat pasakoda
mas linksmas humoristines isto
rijas. Savo pasakojimams panau
doja rytų Lietuvos tarmę, tuo su
teikdamas savo kalbai ypatingą 
charakterį, dar įterpdamas 
žodelį “brač”.

Dirbo Marijampolės teatre, 
dabar dirba Jaunimo Teatre Vil
niuje, pasirodė televizijoje, 
bendravo su įvairiais režisieriais,

._» yra sukūręs apie 70 įvairių cha
rakteringų vaidmenų.

Visoje taėtuvoje žinomas kaip 
linksmų istorijų pasakotojas, po
ringių porintojas. Ir į šį koncertą 
jis atsiveža platų ir linksmą re
pertuarą.

Operos solisto programoje 
bus arijos iš įvairių operų, šiaip 
garsios pasaulinių kompozitorių 
dainos, taip pat ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai.

Po programos bus nuotaikinga 
vakaronė — pabendravimas. Vi
si kviečiami nepraleisti progos ir 
išgirsti šį tikrai retą koncertą. 
Visi kviečiami gruodžio 9, šešta
dienį, 7 v. v. į Kultūros Židinį!

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilygnu- 
siems už 1989 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
įraukiama bent 5 dol. auka už 
kalendorių. 1990 metais Darbi
ninkas minės 75 metų sukaktį.
Skaitytojai raginami prisidėti 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.

prie jubiliejinių metų šventimo 
savo auka. Geradariai, paaukoję 
vienį dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomo garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

NEPAPRASTAS KONCERTAS
1989 m. gruodžio mėn. 9 d.,, šeštadlenj, 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE:
Vilniaus operos solistas
VACLOVAS DAUNORAS
Vilniaus Jaunimo Teatro aktorius
ALGIRDAS GRAŠYS
Vilniaus konservatorijos docentas, pianistas
ROBERTAS BEKIONIS

Po programos — pabendravimas 
Pradžia 7 v. v.
Įėjimo auka — 10 dol.

Rengia ir visus maloniai atsilankyti kviečia

LB NEVY YORKO APYGARDOS VALDYBA

Vilnius operos solistas 
Vaclovas Daunoras

Vilniaus Jaunimo teatro 
aktorius Algirdas Grašys

Pianistas — akompaniatorius 
Robertas Bekionis

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.
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.


