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VILNIUJE SUSIKŪRĖ
NAUJA KATALIKŲ PARAPIJA

Lietuvos spaudos puslapiuose 
paskelbta neeilinė žinia, sakanti, 
jog naujame Vilniaus rajone bus 
statoma nauja bažnyčia ir jau yra 
paskirtas plotas jos statybai. Taip 
pat užregistruota Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio vardo religinė 
bendruomenė su klebonu kun

geidavo, kad \ ilniaus sostą 
užimtų lietuvis vyskupas 'Lida 
visų aky s nukrypo ) Jurgj Matu
laitį, tuo metu gy venusi Lenkijo
je, kaip į dorų, tikrų tautietį. ku
ris jų manymu, gins \ ilniaus 
krašte gyvenančių lietuvių ir tie 
tik katalikų, reikalus 191 S im tų

Savaitės 
įvykiai

ATSIKŪRĖ OKUPUOTOS LIETUVOS ATEITININKIJA
— Visuotiniame suvažiavime spindėjo džiugus užsidegimas —

Panamoj padažnėjus konflik
tam, prezidentas George Bush 
pasiuntė į Panamą kariuomenės 
papildymų amerikiečių saugu
mui ten užtikrinti, demokratijai 
atstatyti, Panamos sutarties nuo
statų vykdymui užtikrinti ir Pa
namos diktatoriui Manuel No- 
riega iš valdžios pašalinti.

Sovietinės Lietuvos komunis
tų partijos pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas, kalbėda
mas partijos kongrese pareiškė, 
kad partija turi siekti Lietuvos 
nepriklausomybės ir ragino par
tiją sudaryti sąlygas, kad netoli
moj ateity respublika galėtų atsi
skirti nuo Sov. S-gos, jei tauta 
to pareikalautų.

Čekoslovakijos parlamentas 
didele balsų dauguma patvirtino 
vyriausybės pasiūlytą planą 
įvykdyti laisvus demokratinius 
rinkimus ir įgyvendinti laisvos 
rinkos ūkinę sistemą.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas priėmė daug lėtesnį 
ūkinio persitvarkymo planą, ku
ris numato pirma pripildyti 
krautuvių lentynas įvairiom 
gėrybėm, o tik vėliau pradėti 
tvarkyti kainas ir sumažinti cen-

Britanijos parlamentas didele 
balsų dauguma pritarė pakeisti 
Britanijos įstatymus, kad gyveną 
Britanijoj nacių karo nusikaltė
liai galėtų būti teisiami (dabarti
niai įstatymai draudžia persekio
ti karo nusikaltėlius, jei jie nusi
kaltimo metu nebuvo britų pi
liečiai).

Per lapkritį iš Sov. S-gos emi
gravo daugiau kaip 11,000 žydų, 
o per 1989 m. neįskaitant lap
kričio mėn. emigrantų — 
62,000. Iš 11,000 Izraely įsikūrė 
tik 2,000.

Pietų Afrika nutraukė para
mos teikimą Mozambiko partiza
nam.

Petras Kimbrys, “Katalikų 
Pasaulio” žurnalo redakcijos na
rys, informuoja apie Vilniuje 
įvykusi Ateitininkų atkuriamąjį 
suvažiavimą.

Daugiaua negu pusė tūksta
nčio asmenų — jaunesniųjų ir 
vyresniųjų moksleivių, studen
tiško amžiaus jaunuolių ir gar
bingų sendraugių iš visos Lietu
vos ir net išeivijos susitelkė lap
kričio 25-26 Lietuvos Ateitinin
kų Federacijos atkuriamajame 
Suvažiavime. Abiems dienoms 
deramą nuotaiką suteikė iškil
mingos koncelebracinės mišios 
arkikatedroje. Šeštadienį joms 
vadovavo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir pamokslą sakė 
vyskupas Juozas Žemaitis, o sek-
madienį — arkivyskupas Julijo
nas Steponavičius, skambant 
įtaigiems vyskupo Antano 
Vaičiaus pamokslo žodžiams.

Pirmosios dienos Suvažiavimo 
plenariniuose posėdžiuose buvo 
išklausyti programiniai praneši
mai — pasaulėžiūros, kultūros ir 
ideologijos bei organizacinės 
veiklos klausimai. Daug vertin
gų ir svarbių minčių klausytojai 
išgirdo iš tokių kalbėtojų, kaip 
kunigai: Vaclovas Aliulis, Sigitas 
Tamkevičius ir Robertas Grigas, 
mokytojai Vytautas 'Totėikiš 
ir Vaiva Kuzminskaitė, ir fizikas 
Algirdas Saudargas; sendraugiai 
— profesorius Antanas Dam-

Bulgarijos komunistų partija 
pašalino iš politbiuro 6 ir iš cen
tro komiteto 26 narius.

»*

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Irakas išbandė naują 
galingą raketą, galinčią išmesti į 
erdvę satelitą.

Nobelio premijos laureatas 
Solženicyn atmetė kvietimą 
prašyti grąžinti Sov. S-gos pilie
tybę.

FilipiYių kariuomenės sukili
mas prieš prezidentę Corazon 
Aąuino pasibaigė. Sukilimo me
tu žuvo 70 ir buvo sužeista per 
500.

Vilniaus kalnelis, ant kurio 
bus statoma Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčia.

brauskas ir docentas Antanas Pa
tackas, ne tik išeivijoje, bet jau 
ir Lietuvoje gerai pažįstamas 
profesorius Arvydas Žygas ir 
kiti.

Antroji Suvažiavimo dienabu- 
vo skirta Atgimimo programos 
statutų, įstatų svarstymams. Fe
deracijos Valdybos ir Tarybos 
rinkimams. Šį kartą dalyviai 
buvo pasiskirstę sekcijomis — 
moksleiviai, studentai, mokyto
jai, mokslininkai ir dvasios va
dai.

Dvasios vadovai pasiūlė ir 
sendraugiams atnaujinti organi
zuotą veikimą sušaukiant savo 
konferenciją. Moksleiviai pasi
dalijo savo rūpesčiais, pavyz
džiui: jie yra parengę sąrašą kny-

sios kartos sąmonę brukti ofi
cialūs teiginiai neatitinka mūsų 
istorinės ir mūsų pačių asmeni
nės patirties. Šeši šimtai metų 
katalikybės Lietuvoje iškalbin
gai liudija netiesą ateistinio tei
ginio, kad Bažnyčia esanti moks
lo ir pažangos stabdis. Priešingai 
— Lietuvoje visais laikais 
Bažnyčia rėmė, skatino mokslinį 
bei mokomąjį darbą, priešingai, 
negu teigia susikompromitavu
sio “mokslinio ateizmo” skelbė
jai, kad mokslas ir tikėjimas ne
siderina. Mūsų asmeninis pa
tvirtinimas mums sako, kad ti
kėjimas į Dievą — visatos gam
tos ir žmogaus Kūrėją — mūsų 
moksliniam darbui davė daug 
gražių paskatų — mums teikia

. Medardu Čeponiu.
Vakarinių Naujienų dienraš

tyje (kovo 17 d.) tilpusiame raši
nyje sakoma, kad klebonas turi 
nedidelę dėžutę su balto akmens 
gabaliuku, apie kurį taip kalbėjo:

— Tai — kertinis naujos baž
nyčios akmuo — paaiškino kle- 
l>onas. — Akmenėlis yra paimtas 
nuo apaštalo Petro kapo ir po
piežiaus Jono Pauliaus II 1989 
m. sausio 18 d. pašventintas. 
Kertinis akmuo — simbolinis da
lykas, atspindintis tiesioginį 
bažnyčios ry šį su apaštalo sostu. 
Kiekvieną bažnyčią statant į- 
šventinamas kertinis akmuo.

J klausimą — kodėl naujoji 
bažnyčia pavadinta Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio vardu — kle
bonas atsakė:

— Jurgis Matulaitis buvo at
naujintos Marijonų vienuolijos 
‘generolas ir kai kūrėsi Lietuvos 
Respublika, I .ietuvos Tary ba pa-

gruodžio 8 dieną Jurgis Matulai
tis užėmė Vilniaus vyskupo sostą 
ir iki 1925 metų valde Vilniaus 
vy skupiją. Jis pateisino Lietuvos 
Tarybos viltis ginant lietuvybės 
reikalus. Vilniaus krašte. 1987 
metais per krikščiony bes Lietu
voje GOO metų jubiliejų. Romos 
popiežius Jonas Paulius II pa
skelbė Jurgį Matulaitį palaimin
tuoju. Jis kaip Vilniaus v y skupas 
lietuvis ir naujasis bažnyčios pa
laimintasis. mūsų supratimu 
vertas įamžinimo

Dabar yra paskelbtas būsimos 
bažnyčios projekto konkursas 
Sakoma, kad ji kamuos apie 2 
milijonus rublių Klebonas tikisi 
tikinčiųjų paramos, nes jų lešo 
mis bažnyčia bus statoma I ik: 
me, kad ir užsienio lietuviai ne 
liks abejingi šiam neeiliniai! 
įvykiui — sako klebonas kun

nukelta i 2 ps/

gų, kurias būtina perskaityti, bet 
dabar Lietuvoje labai sunku jas 
gauti. Katalikai mokytojai pasi
ryžo atgaivinti Katalikų Mokyto
jų Sąjungą ir išsirinko atkūrimo 
Komitetą, kuriam pirmininkaus 
pedagogas Šimkus. Nenusileido 
ir katalikai mokslininkai — su
darė 16-kos narių organizacinį 
Komitetą ir paskelbė tokį pareiš
kimą:

“Lietuvos katalikai mokslinin
kai, dalyvavę Ateitininkų Fede- 
racijps atkuriamajame Suvažia
vime Vilniuje 1989 metų lapkri
čio 25-26 dieną įgaliojo mus pa
reikšti: per penkis ateistinės pro
pagandos dešimtmečius į jauno-

^rnįpm
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Vilniaus vyskupijos notaras kun. Medardas Čeponis, būsimas palaiminto Jurgio Matu
laičio parapijos klebonas, tariasi su dailininku-architektu Vytautu K. Jonynu kur numa
toma statyti naująją bažnyčią.

Vilniuje statoma nauja Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčia. Jos modelį sukūrė dail. architektas Vytautas K. 
Jonynas.

Kun. Medardas Čeponis, architektas Antanas Panavas ir projekto autorius-dailininkas- 
architektas Vytautas K. Jonynas tariasi Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios rei
kalais. Bažnyčia statoma Vilniuje.

i



SKALINS FUNERAL HOME, Ine.; 84 - 02 Jamalča Ava. (prie Fbrest 
P>ay St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

Savaitės 
įvykiai

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., Slmsbury, CoĄn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

Lankydamasis Amerikoje kun. Alfonsas Svarinskas buvo priimtas kongresmano Benja- 
min Gilman. Iš k. David Eno ir kongr. Benjamin Gilman, kurie daug padėjo kun. A. 
Svarinsko ir kun. K. Tamkevičiaus byloje, kun. A., Svarinskas ir pastorius Charles 
Doughty. Nuotr. A. Pakštienės

TEATRO PERLAS - IŠ ALABAMOS J NEW YORKĄ

ALFONSAS NAKAS
Alabamos Šekspyro festivalis 

(toliau — ASF), savo veiklos 18- 
tą sezoną pradėjo vieno žmogaus 
vaidinimu “Ali God’s Dangers”, 
kas lietuviškai gal reikštų “Visos 
Dievo negandos”. Tarp rugsėjo 
5 ir spalio 1 įvyko 30 spektaklių, 
kiekvienas iki paskutinės kėdės 
išpirkti. O buvo vaidinama 
didžiajame Festival Stage tea
tre, su beveik tūkstantim 
kėdžių. Tad spektaklius pamatė 
arti 30,000 žmonių. Aš mačiau 
28-jį‘ spektaklį;.; dieninį (mati- 
nee), rugsėjo *30. Jam užsibai
gus, kaip įgelta publika pašoko 
ant kojų ir stačia ilgai, kaip reta, 
plojo, plojo.

Kas per veikalas “Ali God’s 
Dangers”, mėgstantieji ameri
kietišką klasiką, be abejo žino. 
Bet dauguma mūsų tautiečių, 
įskaitant mane patį, veikiausia 
tėra girdėję tik veikalo pavadini
mą. Ir vien tik todėl, kad bene 
prieš tuziną ar kiek daugiau 
metų jis laimėjo Pulizerio pre
miją. O į kelis sakinius sutraukta 
veikalo genezė yra ši. Grupė 
Amherst kolegijos studentų 
1968 m. nuvyko į Alabamą, kaip 
tik į Montgomery apylinkes, tir- 

kaip apie 1930 metus ten buvo

steigiamos smulkių ūkininkų, 
negrų, daugiausia medvilnę ir 
javus auginančių pusininkų 
teisėmis, unijos. Jie aptiko vieną 
tokį šnekų buvusi augintoją-pu- 
sininką Nate Shaw. Beraštį, bet 
nepaprastai darbštų ir aukštos 
moralės žmogų, jau 83 metų se
nuką. Vienas iš studentų grupės, 
Theodore Rosengarten, turėjo 
kantrybės trejetą metų Nate 
Shaw kalbinti, prirašyti 1500 
puslapų jo pasakojimų, dailinti, 
kondensuoti ir pagaliau 1974 m. 
išleisti solidžią 556 pusk knygą, 
beraščio megro biografiją. Kiek 
tos knygos laidų iki šiol išėjo, ne
turiu supratimo. Man žinomos 
dvi kietų viršelių laidos ir viena 
minkštais viršeliais, spektaklių 
proga platinta ASF knygyne.

Veikalą scenai pritaikė pats 
Theodore Rosengarten, kartu su 
Michael Hadley ir Jenifer Had- 
ley (broliu ir seserim). Scenarijų 
sudaro būdingiausios knygos iš
traukos, ne visur chronologiškai 
sustatytos. Kadangi vaidinimas 
užtrunka tik apie 105 minutes, 
spėju, kad tepanaudota apie 10 
nuošimčių teksto.

Pasaulinė veikalo premjera 
neseniai įvyko Minnesotoj, Min- 
neapolio Cricket teatre. Po kelių 
dešimčių didžiausios sėkmės

Cleavon Little Alabamos Šekspyro festivaly “Ali God’s Dan
gers’’ pastatyme Nate Shaw vaidmeny. Nuotr. Scarsbrook

VILNIUJE SUSIKŪRĖ
NAUJA KATALIKŲ PARAPIJA

(atkelta iš 1 psl.)

M Čeponis pasikalbėjime Vaka
rinėse Naujienose, išeinančiose 
Vilniuje“

Čia reikia pažymėti, jog išeivi
jos lietuviai (turima galvoje JAV 
gyvenančius tautiečius) svetur 
yra pastatę apie šimtinę bažny
čių. kurių. <leja dalis jau atiteko 
kitataučiams Jie tam reikalui iš
lekiu inili)oiMis dolerių, dabar

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius. Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 *-5172. Pa
ruošiamos darbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras ialdomas.

* Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEM0RIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla. 
•33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUN^AL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393. , . -

Lenkijos vyriausybė pateikė 
parlamentui eilę drakoniškų 
įstatymų, sumenkinančių žmo
nių pragyvenimo lygį ir priver
siančių daugelį įmonių užsidary
ti dėl jom mokamų subsidijų nu
traukimo.

brazilijos papildomus prezi
dento rinkimus laimėjo laisvos 
rinkos propaguotojas Ferdinan
do Collar de Meillo.

Rumunijos Szegad mieste, 
policijai ruošiantis deportuoti 
vengrų kilmės pastorių Laszlo 
Toekes už jo nepertraukiamą 
kovą už žmogaus teises, minia 
vengrų ir rumunų, sudariusi ne
pertraukiamą grandinę apie jo 
namus, kelias dienas jį saugojo. 
Miniai išsklaidyti policija turėjo 
panaudoti tankus, vandens pa
būklus ir nuodingas dujas. Dėl 
to kilo dar didesnės demonstra
cijos, nukreiptos prieš diktatorių 
Nicolae Ceasescu. Rumunija 
uždarė sienas, bet įvairūs šalti
niai tikina, kad šimtai žmonių 
yra žuvę. Demonstracijos vyku
sios ir kituose miestuose.

Sovietinės Estijos Nepriklau-

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

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

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

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

spektaklių, pastatyta 
Abiem atvejais režisavo didelės 
patirties rež. William Partlan. . somybės partijos steigėjas Tun- 
G. W. Mercier scenvaizdis ne
sudėtingas, bet labai tikroviškas.
Scenos kairėje — vargano Alaba
mos negrų lentinio namelio pa
norama, dešinėje — panaši pa
šiūrė, šalia pašiūrės šulinys, kurį 
aktorius kelis kartus naudojo, 
sau vandenį pumpavosi. Per sce
nos vidurį plati, į gilumą kylanti 
platforma vaizdavo tereno 
įkalnę, o scenos gilumos pieštoj 
dekoracijoj dunksojo Alabamos 
banguoti laukai. Mes, šias apy-' 
linkės jau gerai pažįstantieji; 
“jautėmės, kaip namie...”

Ei, niujorldškiai, sukluskite! 
Sekantis pastatymas — New 
Yorke, Broadvvay, ar off-Broad- 
way, tuo tarpu negaliu pasakyti. 
Bet ten su tuo veikalu dabar 
važiuojama. Pokalby su ASF va
dovybe buvo pasakyta, kad iš 
Minneapolio buvę reikalaujama 
į New Yorką, bet ASF padaryta 
išimtis, nes tikras, ne išgalvotas 
veikalo herojus Nate Shavv tik už 
kelių dešimčių mylių į rytus nuo 
Montgomerio gyveno,veikė, jo 
palaikai ten ilsisi. Beje, jis gimė 
1885, mirė 1973-siais, išgyvenęs 
88-rius metus.

Belieka pasakyti apie vienin
telį šio pastatymo aktorių. Tai 
Cleaver Little, Tony Award lau
reatas, išgarsėjęs Broadvvay pas
tatymų Purlie ir l’m Not Rappa- 
port vaidmenimis, ir ne eilinis 
veikėjas daugelio filmų įskaitant 
Blazing Saddles..

Šių eilučių autorius, neturėjęs 
progos kada nors būti Broadvvay 
pastatymuose, o taip pat per me
tus matąs tik keletą filmų, prisi
pažinsiu, Cleaver Little šiam pa
statyme mačiau pirmąjį kartą. Jis 
mane žavėte sužavėjo. Kadangi 
į spektaklį vykdamas perskaičiau 
Ali God’s Dangers su visais pro
logais ir epilogais, aktorius man 
buvo tikras Nate Shavv įsikūniji
mas. Bandymas jo vaidyboje ieš
koti kokių klaidų, 
bergždžias dalykas.

Linkiu, kad šį pastatymą pa
matytų kuo daugiau New Yorko 
lietuvių.

ASF.

būtų

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

jau nieko gero lietuviams nebe- 
duodančių. Todėl Lietuvoje 
naujos bažnyčios statymui pa
skirtas doleris gal būtų labiau 
reikšmingas ir ilgalaikė investa- 
cija (reikia galvoti, kad staliniz
mo laikai daugiau ten nesugrįš.)

Išeivijos lietuviai visada buvo 
jautrūs lietuviškiems, o ypatin
gai religiniams, reikalams. Kun. 
M Čeponio krripirnąsis į užsie
nio lietusius nebus neišgirstas.

E. bulaitis

ne Kelam pareiškė, kad Estija 
tapsianti nepriklausoma per me
tus ir palaikysianti diplomatinius 
ir ūkinius santykius su Maskva.

Izraelio gynybos ministeris 
Yitzak Rabin pareiškė, kad mi
nisterija leido Libane į nelaisvę 
patekusių trijų karių giminėm 
susitikti su PLO atstovais ir net 
apmokėjo jų kelionės išlaidas. 

.c

Čekoslovakijos min. pirmi- 
n i nitas* Marian Calfairužs. reik, 
ministeris Jiri Dienstbier išvyko 
į Maskvą tartis dėl sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Čeko
slovakijos.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl atvyko į Rytų Vo
kietiją ir susitaikinimo ženklan 
kartu atidarė Berlyno Branden
burgo vartus.

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

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimą.prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.
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Čekoslovakijos užs. reik, mi- 
nisteris Jin Dienstbier pareiškė, 
kad 1968 m. pasirašytas Maskvos 
protokolas, įteisinęs sovietų in
vaziją į Čekoslovakiją, buvo pasi
rašytas dėl prievartos ir dėlto ne
galiojantis, taip pat sovietų ka
riuomenės laikymas Čekoslova
kijoj yra neteisėtas.

Kinijos dominuojamas Hoing 
Kongo komitetas pareiškė, kad. 
1997 m. Kinijai perėmus šios ko
lonijos valdymą, tik 1/3 jo parla
mento narių bys gyventojų ren
kami.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kasme
tinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ.

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje.

2. 1989 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vadovy
bės, jaunimo grupės, vyresniųjų 
organizacijos ar paskiri asmenys > 
iki 1990 sausio 31 (pašto antspau
das)

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus pa
skiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki 1990 kovo 1 ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio.

Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai 
premijai tinkamumo motyvus, ir 
siunčiamas adresu:
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI. 13400 
PARKER ROAD. MJCKPORT II. ’ 
60441.

Parašyta J. Pu žino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir SL 
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 “Uthuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2 
dol.

Vardas, pavardė.....
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

v

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 

JQK1O EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Ką atneš Naujieji Metai?
Naujųjų Metų išvakarėse 

žmonės mėgsta burti ir spėti, ko
kia bus ateitis. Aiškiaregių pra
našystės spausdinamos laik- 
raščiuoser"fcas nutiks preziden
tams, valdovams, ar bus karai, 
žemės drebėjimai, potvyniai.

Kiek tai išsipildo, jau kitas 
klausimas. Paprastai metų gale 
jau būna užmiršta, nes spėlioji
mai lieka tik spėliojimais.

Ko verti tokie spėliojimai, 
rodo kad ir okupuotos Lietuvos 
įvykiai. Prieš porų metų net 
didžiausi politikai, išmintingiau
si žmonės negalėjo pasakyti, kad 
taip nutiks. Valdančioji komuni
stų partija buvo tvirta, rūpinosi 
tik savo šiltom vietom. Nebuvo 
nei kalbos apie religijos, spaudos 
ir žodžio laisvę, apie demok
ratėjimų.

Laiko įvykiai tiesiog supurtė 
visų okupuotos Lietuvos gyveni
mų. Kas galėjo tikėtis, kad į tautų 
sugrįš išguitas himnas, trispalvė 
vėliava, Vytis, Gedimino stul
pai, patriotinė literatūra, kad 
bus sugrųžintos atimtos 
bažnyčios, rehabilituoti buvę ka
liniai. Kas galėjo pranašauti, kad 
Lenkija, Rytų Vokietija, Čeko
slovakija, Vengrija persitvarkys 
taip greitai ir sų tokia jėga.

niekas -fteišpranašavo,- o- 
št^l’ įvyko tšfp greit, net didieji 
komunistų vadai jau patraukti į 
teismų už savo teisių piktnaudo- 
jimų.

Todėl bet kokių pranašystę 
gali pralenkti nauji įvykiai ir vi
sus nustebinti. Ir visi pasaulio 
lietuviai siekia ir laukia to paties
— tegu tik ritasi viskas į gerų 
pusę — į nepriklausomybę.

Visų lietuvių, kur jie bebūtų, 
yra tas pats siekimas ir troškimas
— tegu šie ateinantieji metai 
mūsų pavergtai tėvynei atneša 
nepriklausomybę!

Nauja padėtis reikalauja ir iš
eivijos naujo dėmesio, persi

tvarkymo. Visi organizacijų va
dovai turi parodyti daugiau lank
stumo, tiksliau vertinti įvykius 
ir visur paremti tautos pastangas 
išsilaisvinti. Ar dabartinė 
padėtis nėra panaši į Pirmojo pa
saulinio karo padėtį? Išeivija 
tada parodė daug veiklos, drųsos 
ir ji sugebėjo prisiderinti prie 
krašto veiklos. Visų buvo tas pats 
siekimas — nepriklausomybė. 
Kur negalėjo veikti krašte 
žmonės, atskubėjo išeiviai. Ir 
dabar išeivijos lietuviai tegu iš
plečia savo veiklų, kur negali 
prieiti žmonės iš Lietuvos. Išei
vija turi išvystyti plačių ir galingų 
veiklų Amerikoje, spausti Ame
rikos kongresų, prezidentų, 
išplėsti informacijų per spaudų, 
televizijų, radijų. Tegu visi žino, 
kas toji Lietuva, ko ji siekia.
Plečiant šių politinę veiklų, tu

rime savo tarpe labiau sugyven
ti, susitarti, suglaudinti jėgas. 
Mūsų svečiams iš Lietuvos daž
nai atrodo, kad mes perdaug su
siskaldę. Galime būti ir susi
skaldę ir įvairūs, tik labiau sutar
kime bendrame darbe, kuris 
mum visiem toks svarbus.

Neužmirškime ir savo vidaus 
reikalų. Visi juk norime, kad pa- 

-gyvėtų-kultūrinė-veikla. O tų 
veiklų tiiri pagyvinti didžioji Lie
tuvių Bendruomenės organiza
cija per savo skyrius, per savo 
spaudų, dažniau iškeldama kul
tūrinius rūpesčius, burdama 
žmones naujiems, žygiams.

Pagausėjo svečių iš Lietuvos. 
Ir jų bus daugiau šiais ateinan
čiais metais. Svečiai sudaro nau
jų rūpesčių lietuviškom vieto
vėm — kolonijom. Reikia tų 
klausimų apsvarstyti, sukurti to
kias naujas tarnybas, kad padėtų 
svečiam keliauti, susirišti su ki
tais.

Lietuvių Bendruomenė turė
tų išjudinti ir senelių globos rei-

(atkelta iš 1 psl.)

džiaugsmų žinojimas, kad imda
miesi mokslinio darbo mes skel
biame nuostabius darbus To, 
Kuris visa sukūrė.

Skaudi 20-to amžiaus patirtis 
mus moko, kokia žmonijos rykš
te gali tapti mokslo laimėjimai, 
jei jie patenka į rankas žmo
nėms, kurie nepaiso Dievo įsa
kytų krikščioniškos doros 
dėsnių. Totalinės diktatūros, 
atominio susinaikinimo pavojus, 

kalus, kad jie neliktų pamiršti, 
nudėti į nežinių. Ar kas tuo rei
kalu dabar daroma? — Negir
dėti.

Rūpinamės ir savo parapijom. 
Jos mažėja, nebeturime tiek ku
nigų. Ar nebūtų galima kunigų 
atsikviesti iš Lietuvos? Tegu iš 
ten atvyksta čia kaip j misijos 
kraštus. Juk taip Lietuva aptar
navo išeivijų prieš Pirmąjį pasau
linį karų.

Padėkime ir Lietuvių Religi
nei Šalpai, kuri surado naujus 
reikalus — knygų siuntimųį Lie- 
tuvų. Lietuvai reikia šviesos — 
knygų. Tuo gi rūpinasi Religinės 
Šalpos įstaiga. Koks puikus užsi
mojimas! Jis laukia visų pagal
bos.

-o-
Darbininko laikraštis 1990 

metais minės 75 metų sukaktį. 
Tegu ši sukaktis sustiprina laik
raštį, suburia naujus bendradar
bius, naujus skaitytojus, tegu su
kelia naujų sąjūdį, kuris dar la
biau pasitarnautų Lietuvos la
bui. '

-o-
Kiekviena diena ir kiekvieneri 

metai yra Dievo dovana. Kaip 
dovanų priimkime ir mes. Būki
me dėkingi už visa ir, nusilenkę 
Apvaizdai, nelikime patys pasy
vūs ir negatyvūs. Ateitis priklau
so ir nuo mūsų veiklos, nuo mū
sų pasišventimo, aukos, maldos..

Ateinančius metus padaryki
me dar gražesnius, geresnius, 
kiek tai nuo mūsų priklauso. Or
ganizacijose kelkime bendrus 
reikalus, o ne savo asmeninį kul
tų, uoliau dirbkime ir mažiau rei
kalaukime, tada tikrai ateinan
tieji metai bus geresni.

Visiems linkime laimingų 
Naujųjų metų. Sužydėkime, 
suklestėkime savo asmeniniame 
gyvenime, savo organizacijose. 
Visiems kuo didžiausios Dievo 
palaimos visuose darbuose, o pa
vergtai Tėvynei tegu sušvinta 
Nepriklausomybės Saulė!

ATSIKŪRĖ OKUPUOTOS LIETUVOS ATEITININKIJA
— Visuotiniame suvažiavime spindėjo džiugus užsidegimas —

ekologinė krizė — tai aki
vaizdžiai patvirtina. Todėl mes 
kreipiamės į visus atgimstančios 
Lietuvos mokslininkus, kviesda
mi atmesti senus prievarta įpirš
tus stereotipus ir išeiti į moks
linės kūrybos darbų vadovaujan
tis sąžine, krikščioniškos doros 
principais bei gerbiant per šimt
mečius mūsų tautos brangintų 
katalikų tikėjimų. Mes, katalikai 
mokslininkai, pasiryžę atkurti 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos darbų Lietuvoje. Sveiki
name išeivijos katalikus moksli
ninkus ir siūlome bendromis 
jėgomis ateinantį eilinį tos Aka
demijos Suvažiavimų 1991-ais 
metais sušaukti Lietuvos so
stinėje Vilniuje”.

Pasirašė: Vytautas Ališauskas, 
Kazys Ambrazaitis, Antanas Ba- 
lašaitis, Mindaugas Blaznelis, 
kun. Jonas Boruta, Giedrė But
kienė, Birutė Ignatavičiūtė, Pe
tras Kimbrys, Egidijus Klum
bys, Rimantas Marcinkevičius, 
Rimantas Raškinis, Algirdas 
Sandargas, Giedrius Uždavinys, 
Egidijus Vareikis, Angelė Vyš
niauskaitė, Arvydas Zygas.

Pasiūlymų minčių, sumany
mų Suvažiavime būta tiek daug 
ir tokių įdomių, jog sudaryta re- 
dakacinė komisija, kuri įjuos vi
sus atsižvelgs baigdama galutinai 
parengti Atgimimo programų, 
statutus ir įstatus.

Po audringų svarstybų Suva
žiavimas nutaria Lietuvos ir Išei
vijos Ateitininkijų laikyti vieno 
Sąjūdžio dalimis, kurių simboli
ne ir dalykine jungtimi lieka vie
nas visos pasaulio Ateitininkijos 
vadas Juozas Polikaitis. Tuo tar
pu Lietuvos Federacijos pirmi
ninku visiems kitiems iškeltiems 
kandidatams atsiėmus savo kan
didatūras — Suvažiavimo daly
viai vieningai išrinko profesorių 
Arvydų Zygų. Jam ir kitiem Fe- 
deracijs vadovams paramų žada 
teikti Taryba, kurioje figūruoja 
tokios žinomos asmenybės, kaip 
Petras Plumba, Algirdas Patac
kas, kun. Robertas Grigas, Vai
dotas Žukas, Algirdas Sandargas 
ir kiti.

Bene pirmų kartų moksleivių 
rūmuose vyko toks šventiškas 
renginys, prasidėjęs ir baigęsis 
įkvėpta visų Suvažiavimo daly
vių malda. Beveik metus trukusį 
Ateitininkų atkūrimo komitetų, 

kuriam vadovavo gydytojas Vin
centas Rastenis, triūsų apvaini
kavo šis atkuriamasis Suvažiavi
mas.

Turbūt ne tik jauniesiems da
lyviams įstrigo širdin kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus, dar 
1931-ais metais įsijungusiam į 
ateitininkų šeimų, sveikinimo 
kalbos žodžiai: “Kristus yra Vie
nybės šaltinis, kol būsime vie
nybėje su Kristumi, tol būsime 
gyva tauta. Pavasarį atsinaujina 
kiekvienas medis, jei tik jis yra 
gyvas. Jūs, jaunuoliai, gyvojo 
ateitininkijos medžio pumpurai, 
tai būkite ir toliau vienybėje su 
Kristumi ir vienas su kitu”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
— Klaipėdos universiteto 

klausimų kelia Vilniaus univer
siteto profesorius ir Lietuvos 
geografų draugijos pirmininkas 
Stasys Vaitekūnas. Jis Komjauni
mo tiesoje lapkričio 24 rašo, jog 
Klaipėdos universitetas ir jūra 
neatsiejami. Jame turėtų būti 
rengiami jūreivystės, laivų staty
bos uostų įrengimo ir eksploata
cijos jūrų ir vidaus vandenų bio
logijos ir žuvivaisos, ekologijos 
specialistai bei jūrinių perveži
mų ekonomistai.

— Mečys Laurinkus vadovau
ja naujai sudarytai Baltijos komi
sijai, kuri rūpinasi jaunuolių ka

Poetas Bernardas Brazdžionis Lakštingalų slėnyje Kaune. 
Poezijos pavasario premijos įteikimas poetui B. Brazdžioniui 
Vainikuojamas ąžuolų vainiku. Tarp dviejų lietuvaičių matosi 
poetas Eugenijus Matuzevičius, dešinėje aktorius Laimonas 
Noreika. Nuotr. Valerijos Baltušienės

Vilniuje įvykusio Lietuvos 
Ateitininkų atkuriamojo Su
važiavimo rėmuose buvo su
rengtos kelios parodos “Iš Ateiti
ninkų pasaulio”, būtent, Ateiti
ninkų dailininkų, įvairių Ateiti
ninkų spaudos leidinių. Ateiti
ninkų rašytojų ir poetų kūrinių 
ir išeivijos Ateitininkų spaudos 
leidinių paroda. Be to, buvo taip 
pat surengta foto paroda iš Atei
tininkų gyvenimo. Buvo ekspo
nuojamos nuotraukos iš organi
zacijos atsikūrimo laikų, taip pat 
vaizduojančios Ateitininkų gy
venimo akimirkas krašte ir išei
vijoje, organizacijos vadus.

rinės tarnybos reikalais. Pradėta 
kurti ir karinės tarnybos koncep
cija.

— Medicinos seserų suvažia
vimo atkurta prieš karų veikusi 
Lietuvos gailestingųjų seserų sų- 
junga. Jos prezidente išrinkta 
Klaipėdos ligoninės vyriausioji 
medicinos sesuo Ona Mitalienė.

— Vilniuje naktį iš lapkričio 
29 į 30 d. nuo Arkikatedros aikš
tėje esanęio badautojų namelio 
buvo nuplėšta Lietuvos trispalvė 
ir Sovietų Sųjungos žemėlapis su 
pažymėtomis Raudonojoje Ar
mijoje žuvusių Lietuvos jaunuo
lių karinės tarnybos vietomis.

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
f .. APLANKĖ LIETUVĄ ,
---------------------------------  ALGIRDAS GUSTAITIS --------------------------

Kankinių palikimas

poezijos pavasario proga Tiesa 
1989 gegužės 28, nr. 124, pir
muoju spausdino Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį“ Kankinių 
Išlikimas”. Mirusieji kalba gy
viesiems:

Iš mūsų degančių žaizdų jūs 
, gėrėt ugnį,

Ir ji neleido, kad apaktumėt 
« nakčia;

jūs mūsų kūnų tiltu'ėjot per 
bedugnę,

Ir nepaklydot nei anapus jos, 
nei čia.

Už mūsų, mirusių, gyvenimo 
šešėlio

Jūs drąsūs ėjot, kaip už sienos, 
nešini

Vardais didvyrių; ir lengvai 
pakėlėt

Jūs naštą milžino — bevaliai 
ir silpni

Iš mūsų skausmo žydinčia 
vainiko

Jūs, tartum pelus, raškėt sau 
spyglius garbės,

Jums balto marmuro
paminklai; mums teliko 

Budelio ašara, nukritus prie 
duobės.

Už mūsų, mirusių, vardų, už 
mūsų žygių, 

Augs didelė, laisva, 
nemirštanti tauta!

Ir kūdikėlis ties rankas į saulę 
savo vygėj

Ir joje siela bus kaip nuometas 
balta...

“Bėga ašaros visa žeme“

Per visą puslapį, per aštuonias 
skiltis taip rašė Vakarinės nau
jienos, nr. 121, 1989. V.29. Nuo
traukose — Brazdžionis, lietu
viai. Ten skaitome:

“Pernai per Poezijos pavasarį 
nuaidėjo V. Kudirkos “Tautiška 
giesmė”. Išgirdome, nepamiršo- 
me ir dabar giedame kartu. Šie
met suskambo B. Brazdžionis. 
Paklausyti iš Los Angeles at

važiavusio poeto vakar į Šv. Jono 
bažnyčių atėjo net tie, kurie 
anksčiau į panašius renginius ne
ateidavo.

“Aš dėkoju visai tautai... Man 
tai geriausias atlyginimas’, — 
sako svečias. Tik kelios dienos 
jis Lietuvoje. Toks mums reika
lingas dabar, kai anot J. Juškaičio 
“bėga ašaros visa žeme”. Poezija 
turi galių — numalšinti skausmų, 
nušluostyti ašaras. Kad ir jau
niausios poetės (sumini). Ge
riausia metų skaitove paskelbta 
Kauno dramos teatro aktorė Vir
ginija Kochanskytė, vakar 
skaičiusi B. Brazdžionio “De 
profundis”. Už jį ir už visus tuos, 
kuriuos randame versdami Poe
zijos pilnatį — žalias laurų vaini
kas dvidešimt penktojo Poezijos 
pavasario laureatui Bernardui 
Brazdžioniui.

Lietuviškos muzikos festivalis 
“Skamba, skamba kankliai” 
atūžė į senamiesčio gatves ir so
dus kartu su gegutės kukavimu, 
pavasariniu žydėjimu. 0 vakar 
Kalnų parke penkiolika tūksta
nčių vilniečių dainavo kartu su 
folkloriniais ansambliais "iš viso 
svieto”. Kai tai buvo puiku, kad 
nebeliko abejingų žiūrovų, kad 
daina ateina į visų mūsų širdis”.

“Šis pavasaris — Bernardo 
Brazdžionio”. Svarbiausia šio 
Pavasario knyga — Jo Poezijos 
pilnatis. Nes lietuvių poezija be 
Jo — tarsi karūna be tyriausio 

perlo. Tačiau ar galima taip saky
ti? Nors jis 45 metus gyveno už
sienyje, nors Jis mūsuose nebu
vo spausdinamas, tačiau Jo siela 
— eilėraščiai — visada buvo su 
mumis. Daugelis iš jūsų, vaikai, 
mokate keletu Vytės Nemunėlio 
eilėraščių, kuriuos iš atminties 
jus išmokė tėvai ir seneliai. O 
parašė jų Vytė Nemunėlis vai
kams ne mažiau, kaip Kostas Ku- 
blinskas ar Sigitas Geda.

Lietuvių poezija — viena. Jų 
kuria ir tie, kurie gyvena Lietu
voje, ir tie, kurie toliausiose ša
lyse — visi, kurie rašo lietuviškai 
ir myli Lietuvą".
Taip pirmame puslapyje spaus

dino Lietuvos pionierius nr. 
43,1989. V.31 d. Dviskiltėje 
nuotraukoje — Bernardas 
Brazdžionis su dideliu laurų vai
niku Poezijos pavasario 1989 
metų šventėje. Su tuo ant kaklo 
ąžuolo lapų vainiku jį lydi atsto
vai pro gražiausias lietuvaites. O 
greta jo eilėraštis — Mano 
protėvių žemė:

Tu viena mano laimės ir 
džiaugsmo sapnuos

Tu viena mano kryžkelių vin
giuos liūdnuos. 

Tu viena mano saulė rytojaus 
dienos.

Mano protėvių žeme

Atminimuose lankos ramunių 
baltų.

Senos pilys prie Nemuno seru)

krantų,
Baltija ir aukštaičių pagojai 

— tai tu, 
Mano protėvių žeme.

lt bitelių dūzgimas baltam 
avily.

Ir piliakalnių alkų ramybė 
tyli,

Ir žiema kaip mirties baltas ta
kas, gili. 

Mano protėvių žeme.

Nenumirus po piktojo gruodo 
ledais.

Nesukniubus po sielvarto 
upės krantais,

Puoškis, puoškis pavasario 
jauno žiedais, 

Lietuva, mano protėvių žeme!

Literatūra ir menas nr. 21, 
1989 gegužės 20 d., pirmame 
puslapyje spausdino didžiulę > 
Bernardo Brazdžionio nuotrau
kų, pasikalbėjimų su Juo, o tas 
pats Lietuvos Rašytojų Sųjungos 
(jie jau nutarė atsiskirti nuo So
vietų Sųjungos rašytojų) savai
traštis 1989 birželio 3 d Poezijos 
pavasario ’89 proga, pirmuoju 
eilėraščiu spausdino Bernardo 
Brazdžionio Tėvynės elegiją.

Po dienos, kuri negrįžta, ir po 
vakaro, kurs brenda 

Į nakties bedugnę upę. sle
giančią mane sunkiau

Už sutemusiųjų metų nebegy
vo garso gandą. 

Mylimoji, tolimoji, širdyje 
tave šaukiau

Ir esu, kur negyveno joks 
šešėlis nežadėto

Mūsų kelio, mūsų žodžio, . 
mūsų skausmo veidrody..

Nežiūrėk į niūrią naktį: kad 
ant vieškelio žvaigždėto

Nerami neišskaitytum, kaip 
šaukiu tave širdy!

Metų metai, miestų miestai, 
žingsniai kloniuose ir tyruos. 
Man belaukiant. rodos.

plaukė su pavasario srove. 
Kad kitam krašte pasaulio, 

mano meilės žiede tyras. 
Atsilieptum į tą balsą, kaip 

šaukiu širdy tave.

Artėja atsisveikinimo, lietu
vius palikimo metas. Kauno Tie
soje nr. 131, 1989 birželio 6 d. 
Rūta Kanopkaitė rašė, atspaus
dinta pirmame puslapyje, prie 
nuotraukos: Susitikimas Vykdo
majame komitete. Nuotraukoje 
Bernardas Brazdžionis, Aldona 
Brazdžionienė, jų anūkė Dalia, 
keletas kitų. Straipsnis pavadin
tas:

Nuo šiol Jo žodis — 
su mumis

(Bus daugiauI

/



ČIURLIONIO ANSAMBLIO JUBILIEJUI ARTĖJANT
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ateinančiais metais Čiurlionio 
ansamblis švęs savo auksinį jubi
liejų. Muziko Alfonso Mikulskio 
įsteigtas Vilniuje 1940 metais, jis 
savo darbo gijos nenutraukė nei 
per okupacijas, nei tremtyje, nei 
laisvajame pasaulyje, geradarių 
pastangų dėka didžiausiai jo da
liai sėkmingai įsikūrus Clevelan- 
de.

Negailestingoji mirtis nu
traukė Alfonso Mikulskio gy
vybės siūlą ir netrukus pakirto 
jo pasekėją, muziką Rytą Babic
ką. Muzikui Broniui Kazėnui va
sario mėnesį pasitraukus iš pa
reigų, ansamblis liko be vadovo.

Kilus minčiai iš Lietuvos pa
sikviesti lietuviškos dainos ir 
muzikos specialistą, po sėkmin
gų pasitarimų ir su Lietuvos mu

Akmuo iš šv. Petro apaštalo kapo Romoje, kurį popiežius 
Jonas Paulius II pasiuntė į Vilnių, kad jį įmūrytų į naujai 
statomos Palaimintojo JLurgio Matulaičio bažnyčios pamatus.

'ranipak praneša naujus ir naudingus 
patarnavimus

SĄSKAITA.....Gątoe atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu-
DOLERiAIS veją. Galės pirkti ,.dolerinėje” muilą, priesko

nius, automobilį ir kt.

VAISTAI Siunčiame receptinius ir nereceptinius
vaistus. Bayer aspirinas (600tbl.), multi- 
vitaminai, Advil ir kt. $65.- Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti kitus pagal pageidavimą. 
MUITO NĖRA.

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI

ELEKTRONIKA
^IH MAŠINOS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems, $99.-

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

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 6 91 h St. 
Chlcago, IL 60629 
1-312-436-7772 

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

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

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

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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

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

HICKORY HILLS, IL 60457-2289 
TEL. 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ.Lietuvių Fondo pokylyje stipendininkai iš k. Gailė Eidukaitė, Gregorijus GrazeviČius 
ir Rasa Hollenden’ė v L Tamulaičio

zikų talka, sutiko atvykti muzi
kas ir dirigentas Gediminas Pur
lys. Tai aukštų kvalifikacijų spec
ialistas, einąs Klaipėdos konser
vatorijoje dirigavimo katedros 
profesoriaus pareigas, autorius 
jo aranžuotų, harmonizuotų ir 
originalių mišriam vidurinių mo
kyklų chorui pritaikytų, dainų 
stambios knygos Draugystės 
žvaigždės. Jis taip pat yra įkūręs 
dainos vienetą “Atgaja”, su ku
riuo turėjo 60 su viršum koncer
tų beveik visose Žemaitijos 
bažnyčiose ir salėse. Atviru bal
savimu ir didžiausia Lietuvos di
rigentų balsų dauguma jis yra iš
rinktas vienu iš Lietuvos dainų 
šventės dirigentų.

S. m. lapkričio 5 dieną jo pa
sitikti į Clevelando orouostą, su 
gėlių puokštėmis atvyko didokas

18 svarų delikatesinių mėsos gaminių: palend- 
vica, rūkytos dešros, jautienos file (ne konser
vai) ir kt. 17 svarų kavos, kakavos, chalvos, 
šokoladinių saldainių, $185.- MUITO NĖRA.

5 svarai 10 sv. 15 sv. 20 sv. MUITO 
$59.- $£9.- $139.- $179.- NĖRA

Siunčiam į Lietuvą ir į JAV miestus video, ste
reo magnetofonus, kamkorderius, siuvimo ir 
mezgimo mašinas.

Turime didelę patirtį siunčiant kargo į Lietuvą 
ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam DĖVĖTUS 
RŪBUS.

įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
Šešt. 9-2 v. p.p., 

arba susitarus 

būrys ir čiurlioniečių ir visuo
menės atstovų.

Jau pirmos repeticijos metu 
ansamblis pamatė Purlio asme
nyje energingą, įdomų ir daug 
reikalaujantį dirigentą, kurio 
malonus būdas juos pavergė, o 
profesionalus priėjimas prie dai
noms mokymo jiems giliai užimpo
navo. Naujojo vadovo atvykimas 
pakėlė ansambliečių nuotaiką, 
ateinančiais metais ruošiantis 
minėti savo auksinį jubiliejų. 
Repetuojama šešis kartus sa
vaitėje, chorą padalinus balsais 
ir jį vėl sujungus. Pats dirigentas 
praleidžia repeticijose tris valan
das su viršum. Purlys džiaugiasi 
narių drausme, puikiu repeticijų 
lankymu, bet taip pat pastebi, 
kad vienetas, nors ir su patirti
mi, yra atsilikęs kvėpavimo, dai
navimo artikuliacijos ir vokalinio 
lavinimo srityse. Tačiau jis į visa 
tai žiūri optimistiškai, nes jaučia 
ansamblio narių gilų geranoriš
kumą ir entuziazmą jų pastangas 
jį suprasti ir prisiderinti prie jo 
moky mo sistemos,

Jubiliejui rengti yra sudarytas 
specialus komitetas, kuriam va
dovauja patyręs visuomeninin
kas Jurgis Malskis. Pirmas Čiur
lionio ansamblio viešas pasirody
mas scenoje bus ateinančių metų 
Vasario 16-osios minėjime Cle- 
velande. Gegužės 5-6 dienomis 
ansamblis atliks jubiliejinę pro
gramą ir giedos Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje. Gegužės 
19 dieną čiurlioniečiai yra pak
viesti į Chicagą dainuoti “Mar
gučio“ šventėje.

Ansamblio pirmininkas Vla
das Plečkaitis pranešė, kad an
samblis gavo kvietimą dalyvauti 
Lietuvos dainų šventėje. Spren
dimas būsiąs padarytas po Kalė
dų. Jis taip pat pareiškė, kad 
naujasis vadovas dirba be atlygi
nimo, bet jam yra užtikrintas pil
nas išlaikymas.

Gedimino Purlio didžiausia 
svajonė yra dalyvauti Chicagos 
dainų šventėje, todėl jis yra ne
paprastai nusivylęs, kad toji 
šventė yra atšaukta. Nesutinka 
Purlys su jam nurodytais argu
mentais, kad chorai nesuspėsią 
atinkamai pasiruošti ir kad neno
rima trukdyti Lietuvoje rengia
mai šventei.

Purlys tvirtina, kad šventės 
atidėjimas 1991 metams yra 
žalingas dviem atvejais. Pirma, 
kad per ilgas tarpas tarp švenčių, 
o antra — kad atslūgsta tautinis 
nusiteikimas. Jis siūlo kitas datas 
kaip Joninių birželio 24 dienos 
ar rudens Padėkos dienos savait
galius. Jam atrodo, kad reper
tuaras gali būti ir menkesnis, bet 
šventės atidėlioti negalima. Pa
klaustas, kaip jis suspėtų daly
vauti abiejose šventėse, Gedimi
nas tik nusišypsojo, sakydamas: 
“Vienai pasibaigus, šoksiu į 
lėktuvą ir spėsiu į antrą...”

Čiurlionio ansamblis išeis į 
viešumą su nauju repertuaru. 

Reikia tikėtis, kad jis susilauks 
dar daugelio kvietinių, pilnai iš
naudojant Gedimimo Purlio lai
kiną buvimą. Bus įdomu pama
tyti scenoje naująjį vadovą, iš
girsti naujas dainas ir stebėti at
gijusį, pralinksmėjusi ansamblį 
kurio ilga ir garbinga istorija pa
liko neišdildomus pėdsakus tiek 
Lietuvos muzikos istorijoje tiek 
išeivijos tautinių nuotaikų išlai
kyme.

Naujasis Čiurlionio an
samblio vadovas Gediminas 
Purlys. Nuotr. A. Balašai- 
tienės

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

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

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $85.00

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

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

Nr. 9 — KŪDIKIAMS
10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoje: persikai, bananai, 
žalios pupelės, žirniai, morkos, veršieną, jautiena, ■ 
kiauliena, kumpis, kalakutas. ., , ’ '
Gėlės $150.00

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

INTERNATIONAL ,(7«) 430-7272
9525 So. 79th Avė. Hickory Hills. IL 60457 u.SA.

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS c

KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d.
Čikaga/Berfynas/Vilnius; Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00
TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d. N
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2.620 00. Iš New Yorko $2,490.00.

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

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

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

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

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

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

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų;
— 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

9001

9002

9003

9004

9005

9006

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Siūlome pasirinkti tinkamą sveikinimą Šv. 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, 
Krikštynų ar bet kokia kita proga. 9525 SO. 79TH AVENUE 

HICK0RY MILLS, IL 60457 
708-430-8090

Nr. 6 — MAISTAS
5 sv kumpis
Riešutinis sviestas
4 sv ryžių
Slyvų
Razinų
Aliejaus
Įvairių pusrytinių kruopų (cereal)
Įvairių 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

f



SUKAKTUVINIS B ALFO SEIMAS
Laisvės Varpo vedėjo Petro 

Viščinio pasikalbėjimas, su Balfo 
direktore Stase Gofensiene apie 
Balfo 1989 spalio 14 Jaunimo 
Centre, Chicagoje, įvykusį Balfo 
direktorių suvažiavimą, 22 sei
mą ir 45 metų veiklos sukakties 
minėjimą.

Spalio 14 Jaunimo Centre 
Chicagoje įvyko Balfo direktorių 
suvažiavimas, 22-sis seimas ir 
reikšmingo šalpos darbo 45-rių 
metų sukakties minėjimas, į ku
riuos buvo nuvykusi Balfo direk
torė Stasė Gofensiene iš Brock- 
tono. Užklausta, kaip pasisekė 
Baliui vienu šūviu nudėti minė
tus tris zuikius, Stasė Gofen- 
sienė pasakoja:

:— Į paskutinį Balfo senosios 
kadencijos direktorių suvažiavi
mą iš 32 jo direktorių buvo at
vykę 26. Suvažiavime priimta 
eilė nutarimų, patvirtinti seimui 
numatyti pranešimai. Pats sei
mas buvo darbingas ir sklandus. 
Jame išklausyti išsamūs veiklos 
pranešimai, pateikta ir patvirtin
ta finansinė apyskaita, nubrėžtos 
gairės ateities veiklai. Seimas su
silaukė daug sveikinimų iš įvai
rių lietuviškų institucijų ir orga
nizacijų. Sveikintojų tarpe buvo 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
šefas Stasys Bačkis, visi trys lie
tuvių vyskupai — Vincentas Bri- 
zgys, Antanas Deksnys ir Pau
lius Baltakis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas Grožvydas 
Lazauskas, Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas dr. Antanas 
Razma, Saulių Sąjungos pirmi
ninkas Mykolas Abarius ir kiti. 
Visi linkėjo Balfui ryžtingai tęsti 
toliau taip reikšmingą šalpos dar
bą, padėti Sibiro tremtiniams, 
Suvalkų trikampio lietuviams, 
reitti Vasario“ 16-sios gimnaziją. 
Seime gauta daug aukų. Vien dr. 
Mindaugas Vygantas įteikė 
5,000 dol. Seime dalyvavo Balfo 
skyrių ir kitų organizacijų 45 at
stovai ir 26 direktoriai. Seimas 
baigtas banketu, kuriame me
ninę programą atliko solistas Al
girdas Brazis, naujai išrinktas 
Balfo direktoriumi.

Kas seimui vadovavo?
— Seimą atidarė Balfo Chica- 

gos apskrities pirmininkas Stasys 
Vanagūnas, jam pirmininkavo 
dr. Pranas Budininkas, o banke
to ‘programos vedėju buvo dr. 
Mindaugas Vygantas.

— Kiek dabar Balfas turi sky
rių ir narių?

— Kaip valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė pranešė, šiuo 
metu veikia 53 skyriai. Anksčiau 
jų buvo 140. Taigi skyrių skaičius 
tirpsta, bet šalpos apimtis 
nemažėja. Pernai narių moke
sčių gauta 3,668 dolerių, taigi 
tiek yra narių, nes kiekvienas na
rys moka vieną dolerį nario mo
kesčio per metus. Skyriai pernai 
sutelkė 111,154 dol., kitų aukų 
gauta 19,434 dol. Šalia to Balfe 
yra 13 specialių fondų, kaip Va
sario 16-sios gimnazijos fondas, 
Žemaitaičio stipendijų fondas ir 
1.1. Tuose fonduose gauta 91,504 
dol. Pernai šalpai išleista 
162,869 dol., o švietimo reika- 
latns 51,853 dol.

Kaip atrodo naujai išrinkta 
Balfo direktorių taryba ir valdy
ba?

— į direktorių tarybą perrink
ti daugiausia tie patys direkto
riai. Direktorių tarybos pirmi
ninku perrinktas Vladas Pažiūra 
iš Los Angeles, Valdybos pirmi
ninke direktoriai perrinkoMariją 
Rudienę iš Chicagos, o jos pir
muoju vicepirmininku Albiną 
Dirvoną, irgi iš Chicagos, gene
raliniu sekretorium dr. Praną 
Budininką iš Floridos, iždininku 
Kostą Šepaitį iš Chicagos.

— Kokie šiuo metu svarbiausi 
Balfo uždaviniai?

— Pagrindinė Balfo šalpos 

veikla eina keturiomis krypti
mis. Pirma, pašalpa grįžtantiems 
iš Sibiro į Lietuvą, gydymui, 
žuvusiųjų tremtinių palaikų par
gabenimui, Tremtinių komiteto 
Lietuvoje reikalams. AntraA pa
rama Suvalkų trikampio lietu
viams, kurių atstovas seime 
prašė tą paramą padidinti, nes 
dėl ekonominių sutrikimų 
padėtis ten pasunkėjo. Trečia 
nuolatinis rėmimas Vasario 16- 
sios gimnazijos. Ketvirta, šelpi
mas buvusių Sibiro tremtinių, 
kurie atvyksta į šį kraštą, kaip 
dr. Vytautas Skuodis, dr. Statke- 
vičius ir kiti.

— Balfo veikla remiasi tik narių 
mokesčiais ir smulkiais aukoto
jais ar pasitaiko ir stambesnių 
aukotojų?

— Taip. Balfas turi keletą 
stambių aukotojų, iš kurių 
minėtini: dr. Mindaugas ir dr. 
Austė Vygantai, inž. Antanas ir 
Marija Rudžiai, Vladas ir Alfa 
Pažiūrai. Kasmet jie paaukoja po 
tūkstantį dolerių ar daugiau. O 
dr. Pranas Budininkas paaukojo 
Baliui kompiuterį, kuris paleng
vina Balfo įstaigos darbą.

— Kaip brangiai atseina Bal
fo administracija?

AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBA INFORMUOJA

Ne Vilnius, USSR, o 
Vilnius Lietuva

Amerikos Lietuvių Taryba pa
siuntė raštus didiesiems Chica
gos dienraščiam Chicago Tribū
ne ir Chicago Sun-Times dėko
dama už gausias žinias apie Lie
tuvą ir primindama, kad patei
kiant vardą miesto, iš kurio žinia 
atėjusi, reikia rašyti ne “Vilnius, 
USSR”, o “Vilnius Lithuania . 
Juk Lietuvos inkorporacijos į So
vietų Sąjungą Amerika nepripa
žįsta, tai ir spauda turi laikytis, 
kad Vilnius yra Lietuvoje, o ne 
Sovietijoje.

ALT leidiniai 
sudomino teisininką

Į Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro būstinę rugpjūčio 29 d. 
patelefonavo iš St. Louis, MO 
vienas amerikietis teisininkas, 
pasisakė, kad jis skaitęs ALT-bos 
leidinius Lithuania ir Lithua
nia’s Jews and the Holocaust, su
sidomėjęs Lietuva. Dabar ap
tikęs Kaune buvusio Japonijos 
konsulato atsiminimų pluoštą, iš

LIETUVIŲ 

RESPUBLIKONŲ 

VEIKLOJE

Pulkininkas Kazimieras Oksas 
spalio 27-29 įvykusiame tautinių 
grupių respublikonų tarybos su
važiavime Washington, D. C., 
buvo išrinktas tarybos pirminin
ku.

Pirmą kartą tarybos istorijoje 
visos Amerikos tautybių grupių 
respublikonų organizacijai vado
vaus lietuvis.

į tarybos valdybą taip pat iš
rinkti: Dalia Bobelis — trečia vi
cepirmininkė, Elena Jurgėla — 
sekretorė, Eugenijus Ziurys — 
kontrolierius, Jonas Urbonas — 
rajoniniu (apima Ohio, Michi- 
gan, Indiana ir Illinois valstijas) 
vicepirmininku.

Suvažiavimo metu įvyko ir 
Lietuvių Respublikonų Tautinės 
Federacijos metinis susirinki
mas. į valdybos pirmininkus iš
rinktas Jonas Urbonas iš Michi- 
gan, valdybos vicepirmininkai: 
Liucija Mažeika iš Califbmijos, 
dr. Mikas Pakštys iš Virginia, 
Dalia Bobelis iš Floridos; iždi
ninku Juozas Šulaitis iš Illinois, 
sekretorę pasikvies pirmininkas.

— Labai pigiai. Pernai dviejų 
tarnautojų algoms išmokėta tik 
16,601 dol. Taip yra todėl, kad 
daugy bė darbų atliekama talkos 
keįiu, paremtu ne atlyginimais, 
bet meile patekusiam į vargą lie
tuviui.

— Šalia minėtų darbų kuo 
dar įprasmintas įvykęs seimas ir 
sukakties minėjimas?

— Seimo ir sukakties proga iš
leista daili knygutė. Joje telpa 
veiklos nuotraukos, sveikinimai, 
smulkios finansinės apyskaitos 
nuo 1985 m., graudus Tremtinio 
laikraščio Lietuvoje redakto
riaus pavaduotojos Vandos Po- 
derytės kreipimasis.

Ką dar galėtumėte pasakyti?

— Norėčiau padėkoti visiems 
už prisidėjimą savo darbu ir pini
gu prie BALFo vykdomo šalpos 
darbo ir kviesti įsijungti į jį visus 
tuos, kurie dar jame nesireiškia. 
Kaip Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė sako: “Labdarybė yra 
aukščiausia dorybė. Balfininkai 
laimingi, kad gali rūpintis kitais, 
teikti materialinę, o kartu ir dva
sinę paramą tiems, kuriems ši 
parama labiausiai reikalinga”.

Kun. A. Svarinskas lanky damasis Amerikoje, susitiko su kon- 
gresmanu Frank Wolf (dešinėje), kuris lankėsi darbo stovyk
loje, Perm. 35. Šioje stovykloje buvo kalinamas kun. A. Sva
rinskas. Nuotr. A. Pakštienės

kurių Japonijos televizija suda
riusi vieną dalį savo programos. 
Dabar tas teisininkas ieško 
medžiagos ir pats nori daugiau 
apie Lietuvą parašyti.

Ukrainiečiai garsina 
' lietuvių atsišaukimų

JAV-se leidžiamas ukrainiečių 
laikraštis The Ukrainian Weekly 
rugpjūčio 22 įsidėjo stambų per 
tris skiltis pranešimą apie vado
vaujančių Pabaltiečių per visą 
puslapį Washington Post ir York 
County Star of Kennehunk 
įdėtą atsišaukimą į JAV prezi
dentą George Bush, kad jis gintų 
Lietuvos, Latvijos, Estijos laisvę 
ir suverenitetą, kaip jis energin
gai gina Vengrijos ir Lenkijos 
laisvę. Ukrainiečių laikraštis net 
įsidėjo to atsišaukimo antraštės, 
žemėlapio ir pirmosios dalies 
nuotrauką. Po tuo kreipimusi į 
prezidentą yra pasirašę netoli 
dviejų šimtų vadovaujančių išei
vijos lietuvių, latvių ir estų, jų 
tarpe ir keturi Amer. Lietuvių 
Tarybos, vadovybės nariai.

Statulos grįžta į Liurdo grotą Kretingoje. su procesija neša
ma Bernadetos statula.

Su procesija nešama Marijos statula į Liurdo grotą Kretin
goje.

Kretingos Liurdo grotos atstatymas ir atšventinimas. Su bažnytinėm seliavom buvo 
atnešta išsaugota Marijos statula ir pastatyta grotoje, aplinkui žmonių minia. Klebonas 
sako pamokslą.

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenume
ruoja, paskui paragink užsisa
kyti.

— Baltijos tarybą sudaro po 
penkis atstovus iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Taryba kas mė
nesį aptaria strateginius veiklos 
klausimus. Tarybos pastangomis 
Baltijos respublikų vyriausybių 
nariai susitiko pasitarimui dėl 
ekonominio bendradarbiavimo.

— Sąjūdžio Seimo tarybos 
sekretorius Virgilijus Čepaitis 
pareiškė spaudai, jog užsienyje 
Baltijos visų trijų judėjimų inte
resams bus bendros atstovybės.

— Lietuvos komjaunimas ra
gina Aukščiausiąją tarybą atsisa
kyti šeštojo Konstitucijos straipsnio, 
kuris leidžia veikti tik Komunis
tų partijai. Jaunimas sako, kad 
šis straipsnis neatspindi visuo
meninės ir politinės situacijos 
Lietuvoje.

— Tauragėje V. Valantiejus 
skundžiasi, kad laikraštį iš Vil
niaus gauna iš karto už dvi die
nas, taigi panašiai, kaip ir Ame
rikoje.

— Lietuvoje priimtas tautinių 
mažumų įstatymas garantuoja 
visiems savo piliečiams, nežiū
rint tautybės, lygias politines, 
ekonomines ir socialines teises 
bei laisves, pripažįsta tautinį 
identiškumą, kultūros tęstinu
mą, skatina tautinę savimonę bei 
jos saviraišką. Visų tautybių gy
ventojai privalo laikytis Lietuvos 
Konstitucijos ir įstatymų.

— “Tiesa”, Komunistų parti
jos organas, praneša, kad ją 1990- 
metais skaitys 228,000 žmonių, 
truputį daugiau negu šiais me
tais. Tiesa paskutiniu metu pasi
darė daug įdomesnė skaityto
jams.

— Stasys Prakapas, Toronto 
lietuvių žurnalistų sąjungos val
dybos sekretorius, dažnai parašo 
Lietuvos reikalais į Toronto Sun. 
Pasirodė pirmas jo laiškas ir 
Time žurnale.

— J Floridos Amerikos Lietu
vių Klubą amžinaisiais nariais 
įstojo Birutė Mikalauskienė ir 
Jonas Mikalauskas. Aktyviaisiais 
nariais priimti: Aldona Bobe- 
lytė, Alena Bobelytė, Aras Gvil
dys, Kathleen Gvildienė, Rai
mondas Gečas, Danutė Gečienė 
ir Kim Hardenbrook.

— Vytas Šulaitis iš Cicero 
priklausė Life laikraščių remia
mai “Empire Floor Hockey 
(žaidžiama be pačiūžų, nors kitos 
taisyklės yra tos pačios kaip ledo 
ritulyje) komandai, kuri lapk
ričio 15-16 laimėjo I vietą dide
liame šios sporto šakos vienetų 
turnyre Minneapolyje, kur buvo 
komandų iš visos Amerikos ir 
Kanados. Per ketvertas šio tur
nyro rungtynes V. Šulaitis įmušė 
6 įvarčius ir padarė 7 padavimus. 
Savo pasirodymais jis buvo vie
nas iš komandos vertingiausiųjų 
žaidėjų. Apie Vytą, kuris šioje 
sporto šakoje reiškiasi 8 metai, 
rašė Life laikraščiai.

— Vytautas Bikulčius, gyv. 
Sunnyvale, Calif., netoli San 
Francisco, atvyko paviešėti pas 
savo artimuosius į Cicero, o taip 
pat turėjo tikslą dalyvauti kūry
bos ir mokslo simpoziume. Jis 
papasakojo apie pergyventą 
žemės drebėjimą bei kitus nuo
tykius toje vietovėje. Bikulčius 
yra geras profesionalo krepšinin
ko S. Marčiulionio draugas, ne
praleidžiantis “Golden State 
VVarriors” komandos (joje Ma
rčiulionis žaidžia) rungtynių. Jis 
atvežė nemaža San Francisco ir 
apylinkių amerikiečių laikraščių, 
kurtuose dažnai rašoma apie 
mūsiškį Šarūną.



DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE

DĖMESIO!

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

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir JvairiŲ firmų)

TELEFONAS (212) 807 - 8484

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

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

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

VCR (Video juostų rekordavimo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Įvairių firmų, Įskaitant ir Panasonic)

.............................'.zif

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

. i i i ■ ..........................  -mltr ■■■-  —— 

MES TAIP PAT TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. {VAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigracija, par
duoda aukščiausios kokybės Įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausia elektronika, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavima.

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

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai, 
■a asa ca es aa se- es> bei es aa ■■ aa aar aa «a ■■■ aa aaa> aa aa a

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

212 465 - 0681

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

BDEKTER PARK (jg, 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
296-4130

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

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

Agrc icmės Iz. Sinkevičiūtės parašys lietuvišką valpių . 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

. , Miestas, valstija, Zlp

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

- LIETUVOS

BALTIC 
TOURS

1990 DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

I

H įj

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

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

Astorijoje: 28-28 Steinway St. — AS 4 - 3210

Florai Park, L.l.: 259-17 HIIlaide Avė — 343-6116

Franklin Square, L. I.: 981 Hempstead Tpke. 
437-7677

Rldgewood, N.Y.: Eddy’s Prlme Meats 
71-27 Myrtle Avė. — 718 821 - 7262

Rlngwood, N. J. Alpine Deli — 1165 Greenwood Lake 
TPK 201— 728-1646

Farmlngton, CT.: Hans & Frltz Deli, 270 Farmington 
Avė. —203677-7000

Danbury, CT: Danbury Gourmet, 296 Main St. 
203-744-6857

Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus, 950 Boston 
Provldence Hlghway, 617 762-9095

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

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

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 vietų siųsdami $250.00 j BALTIC TOURS kelionių 
agentūrų.

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

S

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.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

KALĖDINĖS DOVANOS 
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn. 
N. Y. 11207.
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 prenumeratų $.....
Už kalendorių $....
Spaudai paremti >....

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų 
proga S............................................................................................

Lithuania 700 Years — 
$18.00.

Introduction to Modern Lith
uanian — $18.00.

4 Cassettes to ūse with above 
book — $13.00.

Lithuanian Cookery — 
$12.00.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — $13.00.

Fighters for Freedom in Lith
uania — $10.00.

History of the Church m 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.

Čia galite gauti: 
Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas
Įvairias paskolas ; :
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos Iki Į 00,000dol.—
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.



ATOSTOGOS PUTNAMO 
SESELIŲ SODYBOJE

Šiais metais vasaroti teko Ne
kaltai Pradėtosios Šv. Mergelės 
Marijos seselių sodyboje Putlia
me, CT. Šių atostogų prisimini
mas mudviem su Jadvyga Lauce
vičiene liko vienu iš maloniau
sių; mudvi ten ne tik pailsėjome, 
bet ir turėjoje progos aplankyti 
lietuviškas įžymybes.

Susiartinimo šventė
Pirmųjų vasarojimo dienų 

pradėjome su tradicine susiarti
nimo švente liepos 23. Tų šventę 
kiekvienais metais ruošia Putna- 
mo seselės.

Tų dienų seselių sodybų už
tvindė apie trijų tūkstančių lie
tuvių minia, iš įvairių Amerikos 
vietovių ir iš Lietuvos. Atvirame 
ore prie vienuolyno, mišias kon- 
celebravo vysk. Paulius Baltakis.

įspūdingų pamokslų sakė 21 
metus kentėjęs Sibiro gulage 
kun. Alfonsas Svarinsks. Jis 
kalbėjo apie šių dienų Lietuvų. 
Lietuvių tauta nors ir bunda, 
bet, deja, ji moraliai esanti smar
kiai sužalota.

Mišių metu giedojo eksprom
tu sudarytas choras iš šventės da
lyvių. Chorui pakaitomis vado
vavo Aldona Prapuolenytė ir jos 
brolis, abu iš Chicagos. Prie cho
ro jungėsi ir mišių klausytojai. 
Skaitinius skaitė Teresė Land
sbergienė ir du jaunuoliai. Die
na buvo saulėta, palanki šventei. 
Priešais altorių buvo įtaisyta 
didžiulė palapinė, kurioje tilpo 
arti 200 žmonių. Kiti mišių klau
sėsi, sustoję medžių pavėsiuose.

Šventės įvairumai

* Po-bamloCų šventės^dalyvia*- 
pabiro ^Š^ptačiąją seselhy sody
bų. Vieni, susėdę prie stalų 
medžių pavėsyje, stiprinosi 
mėsiškais valgiais, kiti Matu
laičio salėje gardžiavosi rūgščiu 
pienu su bulvėmis, kugeliu.

Didžiajame garaže buvo 
įrengti paviljonai, kur galima 
buvo nusipirkti visokių skanės
tų. Prie ledų, gaivinančių gėri
mų, matėsi net eilės laukiančių. 
Visur spūstis. Rožių sodelyje pa
statytoje milžiniškoje palapinėje 
buvo įrengta A. Galdiko ir kitų 
menininkų darbų paroda. Čia 
akį viliojo ir ant stalų išdėstyti 
įvairūs rankdarbiai, gintaro dir
biniai, lėlės, gražūs R. Petru- 
tienės, Sakalausko ir kitų 
drožiniai. Daug kas pirkosi.

Raudondvario salėje J. Bružas 
rodė filmus iš šių dienų įvykių

Lietuvoje. Visus giliai jaudino 
bundančios Lietuvių tautos de
monstracijos Vilniuje ir Kaune, 
siekiant nepriklausomyl>ės.

Stovyklaujančio jaunimo 
programa

2 v. popiet Neringos vasaros sto
vyklos jaunimas, paruoštas 
seselės Ignės (Marijošiūtės) atli
ko labai įvairių ir įdomių šokių ir

(nukelta į 8 psl.)

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.

Darbininko metinis kalendo
rius su spalvotu viršeliu persiun
čiamas į Lietuvų jūsų draugams 
ir pažįstamiems oro paštu. Pra
nešant gavėjo adresų, prašoma 
pridėti 7 dol. už kiekvienų kalen
dorių. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyun, N. Y. 
I1207.
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. 312 436 
- 7772.

Reikalingiausių vaistų siunti
mas į Lietuvą: Bayer aspirinas, 
multivitaminai, vaikam vaistai 

"—65 d<5l:"SU pristatymu. Muitoį 
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.

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

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

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

Okupuotoje Lietuvoje ruošia
masi išleisti knygų apie kompozi
toriaus Juliaus Gaidelio kūrybų, 
jo muzikinius gabumus ir jo gy
venimų. Prašo atsiųsti nuotrau
kų, gaidų ir bet kokios medžia
gos, liečiančios kompozitorių.

Gerbiamieji tautiečiai, jeigu

— Nekalbėk man apie skelbi
mus. Užvakar skelbiausi, kad 
ieškome naktinio sargo. Vakar

Metė rūkyti
Gydytojas leido rūkyti savo 

pacientui ne daugiau kaip vieną 
cigaretę po kiekvieno valgio. Po 
keliolikos savaičių pacientas vėl 
ateina pas gydytoją.

— Na, matote, — nudžiugo gy
dytojas. — Dabar tamsta visai ki
taip atrodai. Puikiai pasitaisei.

— Taip, bet aš dabar valgau 
dvylika kartų per dieną.

Skelbimai
Vienas biznierius klausia kitą:
— Ar skelbimai atneša tau re

zultatų?
^Antras nusiguodžia: .7

nakčia apvogė mūsų krautuvę.
Pažadai

— Daktare, jeigu aš pasveik
siu, paaukosiu 500 tūkstančių 
dolerių naujajai ligoninei pasta
tyti, — gergždančių balsu kalba 
ligotas milijonierius.
— Po kelių mėnesių gydytojas 
susitinka buvusį ligonį. Sis spin
duliuoja sveikata.

— Aš džiaugiuosi, kad taip 
puikiai jaučiatės, — sako gydyto-. 
jas, — ir norėčiau pakalbėti apie 
pinigus, kuriuos žadėjote nau
jajai ligoninei pastatyti.

— Aš žadėjau?'. — stebisi mi
lijonierius. — Kaip rimtai aš sir
gau! Netgi kliedėjau...

Laukia eilės
Staiga susirgo restorano pa

davėjas. Nuvežtas į ligoninę ir 
paguIdvtas-ant stalo, nekantriai 
laukia operacijos. Pamatęs pra
einantį jo restorane dažnai pie
taujantį daktarą, kreipiasi į jį:

— Ponas daktare, prašau ko 
greičiau pradėti!

— Deja, tai ne mano stalas, 
— atsako daktaras.

Gediminas Bielskus, kairėje, vienas iš Chicagos “Lituanikos” 
futbolo klubo veikėjų, kartu su Lietuvos sporto komiteto pir
mininku Zigmantu Motiekaičiu per “Lituanicos” balių Chica- 
goje lapkričio 18 d. Nuotr. Ed. Šulaičio

LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas Povilas Kilius įtei
kia stipendiją Vyt. Boyevui Fondo pokilyje spalio 21 Chicago- 
je. Nuotr. Jono TamulaiČio

Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 
savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų. 
Naujųjų Metų. Įvairių Jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s
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kas turite aukščiau išvardintos 
medžiagos, prašoma atsiųsti Brock- 
tono Šv. Kazimiero parapijos 
choro pirmininkui Juozui Raš
kauskui, kuris tą medžiagą renka 
ir ji bus nuvežta (ne nusiųsta).

Adresas: Juozas Baškauskas, 
228 Savvtell Avė., Brockton, 
Mass 02402.

Stašaičių sukaktis
Vedybinio gyvenimo 50 metų 

sukaktį mini Juozas ir Sofija 
Stašaičiai iš Brocktono, Mass. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo aukojamos 
mišios jų intencija, o po to puota 
vyko Ridder Country club Whit- 
mane.

Sukaktuvininkai išaugino ir iš
mokslino Gražiną, Algimantą ir 
Kęstutį, uoliai reiškiasi lietuviš
koje veikloje, dosniai remia lie
tuvių parapiją. Jų namuose kurį 
laiką vykdavo lituanistinės mo
kyklos pamokos. Sofija Stašai- 
tienė buvo LB Brocktono apy
linkės pirmininkė, o Juozas 
Stašaitis daug sielos įdėjo į šaulių 
veiklą, būdamas Martyno Jan
kaus kuopos ir Trakų rinktinės 
pirmininku, redaguodamas šau
lių skyrių “Darbininke”. Pasku
tiniu metu jis daug laiko ir darbo 
skiria paminklinio kryžiaus sta
tybai, kuri pagal jo projektą vyk
doma prie Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčios.

Šaunus koncertas
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

d-jos salėje Lietuvių Fondo 
gruodžio 17 surengtas koncertas 
buvo sėkmingas visais atžvil
giais. Publikos prisirinko daug, 
programa buvo įvairi ir įdomi, 
nuotaika pakili.

Programą atliko Vilniaus ope
ros solistas Vaclovas Daunoras, 
pianistas Robertas Bekionis- 4r 
aktorius Algirdas Grašys.

Koncertu vietoje rūpinosi 
Lietuvių Fondo įgaliotiniai Ka
zys Bačanskas, dr. Eduardas 
Jansonas ir Petras Viščinis. Gau
ta aukų. Stambiausią 1(XX) dol. 
auką įteikė inž. Juozas ir Elena 
Rasiai iš Cambridge, Mass.

Įnašai į Lietuvių Fondą

Į vykdomą Lietuvių Fondo pi
niginį vajų įnašais paskutiniu 
metu įsijungė: su 250 dol. Ginta
ras ir Valė Čepai iš Quincy. su 
100 dol. Stasys Augonis iš So. 
Bostono, Tomas Ashmanskas iš 
Quincy ir Kajetonas Šidlauskas 
iš Roslindale.

LB veikloje
Šv. Petro lietuvių parapijos 

salėje gruodžio 10 įvykusiame 
LB Bostono apylinkės susirinki
me tarp veiklos pranešimų pa
žymėtina: Antano Škėmos Pabu
dimas vaidinimas anglų kalba.
Ratilio koncerto surengimas. 

Birželio įvykių minėjimas su

kun. A. Svarinsko pranešimu ir 
t t. Dabar kasoje yra 1,500 dol. 
su viršum.

Į naują valdybą išrinkti: Bru- 
tenis \ eitas, Kazys Bačanskas, 
Gintaras Čepas, Stasys Goštau
tas, Darius Ivaška, Šarūnas Nor
vaiša, Marius Ziaugra, Daiva 
Vaitaitė-Neidhartienė, Rima 
Štuopienė, Romas Buivydas, 
Angelė Grigonienė. Kontrolės 
komisijon išrinkti: Edvardas Bu- 
blys, Henrikas Čepas ir Viktoras 
Kubilius. Susirinkimui pirmi
ninkavo Viktoras Kubilius, sek
retoriavo Antanas Januška.

Auka Seinams
Pagal Laisvės Varpo paskelbtą 

informaciją apie Punsko-Suval- 
kų-Seinų trikampio lietuvių 
Lenkijoje sumanymą pastatyti 
Seinuose lietuvių kultūrinį 
židinį 50 dol. Tam reikalui per 
Laisvės Varpo paaukojo Jonas 
Zuopys iš Brocktono. Tai bene 
pirmoji atskiro asmens iš Bosto
no ir apylinkės auka tai statybai. 
.Anksčiau panašią auką yra pa
skyręs Tautinės Sąjungos Bosto
no skyrius.

Kaip Antanas Suraučius iš 
Lenkijos rašo, Punsko, Suvalkų, 
Seinų trikampiui Lenkijoje da
bar reikalingas toks dėmesys, 
koks 1920 - 1939 metų laikotar
pyje buvo skiriamas okupuotam 
Vilniaus kraštui. Priešingu atve
ju į istoriją teks nurašyti dar vie
nos lietuviškos srities nustojimą.

Minėsime Vasario 16
Brocktono ir apylinkės lietu

viams Vasario 16-tosios minėjF 
mas rengiamas vasario 11. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus mišios už Lietuvą 
10 vai. ryto, o 3 vai. popiet salėje 
po bažnyčia- susirinkimas. Pa
grindinis kalbėtojas — Saulius 
Sužiedėlis iš VVashingtono . Me
ninę programą atliks Bostono 
vyrų sekstetas. Minėjimu rūpi
nasi Brocktono Lietuvių Taryba.

LB Cape Codo apylinkė šfą- 
svarbią sukaktį minės vasario 18 
Centerville, Mass. Po mišių Our 
Lady of Victory bažnyčioje vyks 
iškilmingas susirinkimas salėje 
prie bažnyčios. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Donatas Šatas. 
Meninę programą atliks solistas 
Benediktas Povilavičius, akom- 
ponuojamas inuz. Jeronimo Ka
činsko.

Bostono ir apylinkės lietu
viams minėjimas rengiamas va
sario 18. Juo rūpinasi Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono sky
rius. talkinamas kitų organizaci
jų

LAISVĖS VARPAS sekma
dieniais 9:00 - 10:00 vai. ryto iš 
VVCAV-FM banga 98.0. Vedė
jas Petras Viš- činis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
508 - 586 - 7209.

Galite teigyti:

* žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;

* Tautinių rūbu. Juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

* Tautinių vėliavų. Vyčių. Įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audlo ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

* tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kuri galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki firmai 

BALTIC ASSOCIATES. LTD
P.O. Box 1406 GMF Boston. MA 02201 

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376
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DARBININKAS

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

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READING BOOKS1 
132,000/year income potential. 
Details, (1) 602 - 838 -8885, Ext. 
Bk. 6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY TYPING AT HOME! 
32,000/yr. income potential. 
Details. (1) 602 - 828-8885. Ext. 
T-6057.

ATTENTION: EASY WORK 
EXCELLENT PAY! Assemble 
products at home. Details. (1) 
602 - 838 - 8885, Eit. W-6057.

RUOŠIAMASI VASARIO 16-TAI

Kultūros Židinyje, Brookly- 
ne, gruodžio 16 įvykusiame vi
suomenininkų posėdyje sudary
tas Lietuvos Generalinio Konsu
lo Vasario 16-sios diplomatiniam 
priėmimui ruošti Talkos Komi
tetas, j kurį įeina Vytautas Alks
ninis, kun. dr. Kornelijus Buč
inys, Eglė Dudėnienė, Juozas 
Giedraitis, Paulius Jurkus, Aldo
na Kepalaitė, Romas Kezys,

Redakcija..........(718) 827-1352
Admlnis .......... (718)827-1351

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

Malvina Klivečkienė, Audra 
Misiūnienė, kun. V. Palubin
skas, Virg. Remėzienė ir A. Vak- 
selis.

Pirmininku išrinktas Aleks
andras Vakselis, finansų tvarky
tojais— V. Alksninis, J. Giedrai
tis ir kun. V. Palubinskas.

Kaip ir pereitais metais, Vasa
rio 16-sios priėmimas įvyks 
puošniame Inter-Continental 
New York viešbutyje.

Bronius ir Bronė Oniūnai, 
anksčiau gyvenę New Yorke, o 
dabar gyveną Juno Beach, Fla., 
šiose Kalėdose paminės ir savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį.

Už a. a. Edvardą Verbą jo 
mirties 10 metų sukakties proga 
mišios bus aukojamos lietuvių 
praniškonų koplyčioje Brookly
ne gruodžio 29, penktadienį, 7 
vai. ryto. Velionio draugai ir 
pažįstami prašomi už jo vėlę pa
simelsti.

Vida ir Algis Penikai sveikina 
visus savo draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki visiem 
sėkmingų*Naųjųjų 1990 metų.

Elizabeth, N. J., Amerikos 
Lietuvių Katalikių Moterų d-jos 
66-oji kuopa išsirinko naują val
dybą: pirm. Mary Berzanskis, 
vicepirm. Ruth Berzanskis, 
sekr. Zophy Yuknavicb, ižd. 
Wanda Dobilas, narių sekr. He- 
len Wanalowicz.

Albina J. Pajarskaitė, Katali
kių Moterų Caritas Sambūrio 
atkūrėja ir pirmininkė okupuo
toje Lietuvoje, atvyksta j New 
Yorką ir praneš apie šios organi
zacijos darbus ir parodys vaizda
juostę sausio 7, sekmadienį, 3 
vai. popiet Kultūros Židinyje, 
Brooklyne. Visus lietuvius malo
niai kviečia atsilankyti Pasaulio 
Katalikių Organizacijų Sąjungos 
valdyba ir New Yorko Lietuvių 
Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija.

Liekame čia
Vakarui artėjant šventės daly

viai pradėjo skirstytis į namus. 
Kelios šeimos dar pasiliko sese
lių sodyboje pavasaroti. Savaitei 
palikome ir mudvi su Jadvyga 
Laucevičiene.

Kitą rytą seselės su kitų pagal
ba skubėjo tvarkyti šią savo jau
kią sodybėlę, gerokai šiukšiingą 
po tokio gausaus žmonių subuvi
mo. Bematant visa sodyba buvo 
apvalyta, sutvarkyta.

O mudvi smagiai sau vasaro- 
jom, lankėm Putnamo lietuviš
kas įžymybes, kurios visos prisi
glaudusius seselių sodybos teri
torijoje.

“Music of Lithuania” progra
mos anglų kalba bus transliuoja
mos iš Seton Hali universiteto, 
South Orange, N.J., radijo sto
ties pirmadieniais nuo 7:30 iki 8 
vai. vak. banga 89.5 FM. Progra
mos tikslas: supažindinti plačiąją 
Didžiojo New Yorko bei New 
Jersey lietuviškai nekalbančią vi
suomenę su lietuvių kultūra, jų
veikla bei troškimais. Programo
se duodamos lietuviškos dainos 
bei kūriniai ir kalbama apie Lie
tuvių kultūrines vertybes, istori
ją, kalbą ir papročius bei įvykius 
Lietuvoje. Programai vadovauja 
prof. dr. J. J. Stukas.

Kun. Petras J. Stravinskas, 
Newarko lietuvių Svč. Trejybės 
parapijos administratorius, Our 
Sunday Visitor rašė eilę straip
snių apie mišias, panaudodamas 
tekstus iš Senojo ir Naujojo Te
stamentų. Dabar Our Sunday 
Visitor išleido jo paruoštą kny
gelę The Mass, A Biblical Prayer 
by Peter M. J. Stravinskas. Kny
gelė turi tik 32 puslapius, jos kai
na 1.50 dol. Užsisakyti galima: 
Our Sunday Visitor, 200 Noll 
Plaza, Huntington, Indiana 
46750. Galima užsisakyti ir dau
giau kopijų, tada daroma nuolai
da. Persiuntimo ir pakavimo iš
laidom pridėti 2 dol. ui siuntą.

Namai be lietuviškų knygų — 
skurdūs namai. Tai papuošia me 
juos lietuviška knyga.

ATOSTOGOS PUTNAMO 
SESELIŲ SODYBOJE 
(atkelta iš 7 psl.)

dainų programą. Tenka stebėtis, 
kaip seselė Igne tik per dvi sto
vyklavimo savaites pajėgia pa
ruošti tokią įvairią programą ir 
dar su įvairaus amžiaus jaunimu. 
Tą ji daro kiekvienais metais.

Šokių ir dainų pynė buvo baig
ta gy vuoju paveikslu, vaizduo
jančiu Lietuvos laisvės statulą; 
dainuojant Lietuva brangi, 
pamažu kilo platforma su baltais 
rūbais aprengta mergaitę laika
nčia trispalvę, o aplink ją su
stojęs jaunimas šaukė: “Lietuva 
bus laisva ! Jautresniems žiūro
vams ašaros vilgė skruostus.

Susikaupimo diena
Jdomu dar tai, kad vienuolyno 

bokšte, iš Naujosios Anglijos at
vykę, Antanas Sidla, Bronius 
Uždavinys ir Rimas Pauliukonis 
buvo įtaisę radijo mėgėjų stotį, 
iš kurios pranešinėjo į pavergtą 
Lietuvą ir į kitus kraštus apie šios 
šventės įspūdžius.

Vytautas Maželis, mūsų žinomas fotografas, Vilniuje, fotografijos parodoje prie savo 
išstatytų nuotraukų. Nuotr. Algimanto Žižiūno

Amerikos Lietuviu Kultūros Ar
chyvą — ALKA. Čia sutalpintos 
ir tebetalpinamos lietuvių kul
tūrinės vertybės — didžiausias 
mūsų tautos turtas. Knygos, 
laikraščių rinkiniai, žurnalų rin
kiniai, žemėlapiai, muzikologija, 
tautodailė, meno kūriniai, ne
mažai nepriklausomos Lietuvos 
palikimo — viskas tvarkingai 
sudėta specialiose lentynose, vi
skas surūšiuota, sukataloguota.

Šiais laikais čia kiekvieną die
ną darbuojasi dr. Juozas Kriau-

Sadūnaitė. Čia galima nusipirkti 
įvairių atminų - suvenyrų. Jsigi- 
jomes ir mudvi kai ką.

A. Galdiko galerijoje
Kiekvieną dieną lankėme 

Raudondvaryje Adomo Galdiko 
kūrinių galeriją. Gerai jį pažino
jome, nes jis buvo mūsų kaimy
nas Brooklyne. Jis — įdomi, 
emocinga, ekspresyvi asme
nybė. Tai galima pastebėti ir jo 
kūryboje.

me dideliame kambaryje 
aplankėme kitą grupę lietuvių, 
mažiau pajėgesnių. Čia Aldona 
Prapuolenytė iš Chicagos buvo 
surengusi jiems pramoginę va
landėlę: skaitė poeziją, prozą, 
pabaigoje pianinu paskambino 
Vienos valsą. Malonu buvo ste
bėti šypsenas dalyvių veiduose.

Aldona Prapuolenytė čia atlie
ka didelį darbą. Ji yra pasiryžusi čiūnas, kun. Rapolas Krasaus- 
čia pasilikti ilgesniam laikui. Jos kas. Darbo yra begalė. Vis ateina 
darbai — skaidrinti nepajėgaus 
amžiaus sulaukusių dienas. 
Šiuose namuose visi yra gydyto
jų priežiūroje, sveikai maitina
mi. Dietinį maistą planuoja 
specialistai. Palaima turėti te
kius namus, kur, sulaukę se
natvės, atranda rūpestingą, 
lietuvišką užuovėją.

Matulaičio slaugymo namuose

Pradėjome nuo Jurgio Matu
laičio namų, kurie rymo vienoje 
gražioje seselių sodybos tarpu
miškėje. Pasigėrėtiną įspūdį 
daro šių namų išorė ir vidaus 
tvarka bei švara.

Radome čia būrį karšinamų 
pažįstamų lietuvių. Dauguma jų 
su įvairiomis sveikatos proble
momis, kiti visai paliegę. 
Pajėgesni sėdinėja lauke, spe
cialiai įrengtoje pastogėje, apso
dintoje žydinčiomis gėlėmis. 
Vieni čia lošia kortomis, kiti šne
kučiuojasi, bendrauja, skaito

Prie jų prisėdome ir mudvi. 
Malonu buvo su jais pasikalbėti, 
ir jie džiaugėsi sulaukę lankyto
jų. Po to grįžome į vidų. Viena-

Karaliaus Mindaugo pilyje
Kitą dieną nužygiavome 

pasižiūrėti karaliaus Mindaugo 
pilies kitoje vienuolyno tarpu
miškėje. Šią pilį a. a. kun. Stasys 
Yla buvo pradėjęs statyti 1961 • 
m., o baigė 1967 m.

Pilies statyboje daugiausia 
darbavosi jis pats. Dabar pilį 
prižiūri dr. Juozas Kriaučiūnas, 
gyvenąs su šeima netoli pilies. 
Jis mudviem ir aprodė pilies 
vidų.

Pilies vidų puošia dail. A. 
Kašubienės spalvoto stiklo trijų 
dalių mozaika. Vidurinioji vai
zduoja karalių Mindaugą soste, 
kairioji — Lietuvos krikštą, deši
nioji — Mindaugo nužudymą.

Trijose langų angose įstatyti 
dail. A. Elskaus vitražai. Prie 
įėjimo į bokštą V. Kašubos su
kurta bronzos skulptūra, vai
zduojanti Mindaugo sūnų Vaiš
vilką, vienuolį. Prie vienos sie
nos tūno paplokščias didžiulis 
akmuo; čia ypatingomis progo
mis aukojamos mišios.

Dėmesį patraukia įdomus 
kandeliabras, sukurtas meninin
ko Paskočimo — 13 amžiaus mo
delis. Spalvingi ornamentai, 
aplink mozaika, vitražai, žvakidė 
— vaizduoja Mindaugo laikų 
Lietuvą.

Į pilies bokštą galima užlipti 
kopėčiomis iš pilies vidaus. 
Bokšto viršūnę puošia karūna, 
karališkos galybės ženklas, įdo
mus ir pilies kiemas; jame keli 
bokštai sudėti iš lauko akmenų. 
Viena akmens skulptūra vaiz
duoja mūsų didįjį dainių Mai
ronį. Aplink pilį žaliuoja dekora
tyviniai krūmai, grakščios pušys.

Lankydamas šią pilį, pasijunti 
nuklydūsf' į gilią Lietuvos 
praeitį. Tai buvo įdomi ir atmin
tina mudviejų tos dienos išvyka.ATTENTION - HIRING: 

Government jobs — your area. 
Many immediate openings with- 
out vvaiting list or tęst. S 17,840 
- $69,485. Call I - 602 - 838 - 
8885. Ext. R 6057.

Alkos muziejuje

Kitą dieną aplankėme vienuo
lyno prieglobstyje įsikūrusį

naujos siuntos kultūrinių ver
tybių iš įvairių Amerikos vieto
vių, organizacijų bei pavienių 
asmenų ir vėl viską reikia iš nau- 

■ įo surūšiuoti, sudėti į tinkamas. 
^fetas. Reikia tik suprasti, kiek 
t|i pareikalauja darbo valandų, 
pasišventimo, tvarkant, prižiū
rint šį brangų kultūrinį palikimą.

■ Džiaukimės, kad tokiam dar
bui atsiranda idealistų kaip dr. 
Jį Kriaučiūnas, kun. R. Krasaus
kas ir kiti.

» Tokių kultūrinių vertybių ap- 
siuga ir priežiūra be abejo reika- 
lųiga nuolatinės finansinės para- 
nios, kuri visada laukiama. Juk 
kainuoja šviesa, patalpų tvarko- 
njos temperatūros palaikymas ir 
LJ.. Šiame archyve telpa visų 
lietuvių kultūrinis turtas, todėl 
visų mūsų pareiga bent aukomis 
palaikyti ALKĄ nes joje sukaup
tas kultūrinės vertybės žymiai 
pasitarnaus lietuvių tautos 
ateičiai.

Savieji ir kitataučiai profesio
nalai čia atras žinių apie lietuvių 
kultūrinius pasireiškimus visuo
meninėse, mokslinėse, istorinė- 
sė, religinėse, medicinos ir kt. 
srityse. Įvairūs profesionalai ir 
dabar čia daro jiems reikalingų 
vertybių mikrofilmus, nuotrau
kas. ALKOS archyvo vertybė
mis šiuo metu ypač domisi iš 
Lietuvos atvykę įvairūs profesio- 
nžtfai.
hš čia išėjome labai patenkin

tos, kad šią popietę teko įdomiai 
praleisti.

Tautodailės rinkiniai
Pačiame seselių vienuolyne, 

įėjus iš dešinės, didžiulis kamba
rys z skirtas tautodailės rinki
niams. Čia specialiose vitrinose 
skoningai išdėstytos gintarinės 
brangenybės, koplytėlės ir kiti 
įvairūs drožiniai, lėlės, įvairūs 
rankdarbiai.

Kiekvieną kartą, eidamos.^ val
gyklą užbėgdavome čia, nes čia 
tų vertingų tautodailės rinkinių 
labai daug ir nepakaktų vieno 
karto jais pasigrožėti.

.Vienuolyno rūsyje dar viena 
erdvi patalpa, paskirta visokioms 
vertybėms. Čia lentynose su
dėliotos knygos, žurnalai, lėlės, 
rankdarbiai, puikūs drožiniai, 
gintarai, maldaknygės, rožiniai, 
medali kėliai. Šias vertybes tvar
ko ir prižiūri poetė Danguolė

Kasdieninė promenada
Kiekvieną dieną daug vai

kščiojome, nes dienos buvo ma
lonios, saulėtos. Visur galima 
atrasti daug pavėsio. Mūsų pro
menadai prasidėdavo tuoj po pus- 
ryčiųseseliųvien uolyne.

Aukštų medžių alėja vesdavo 
prie Fatimos Marijos baltos 
skulptūros, iškilusios vešlių 
medžių žaliame fone raudoname 
gėlyne. Šią vietovę rūpestingai 
prižiūri dr. Petronėlė Totorai- 
tienė, vienuolyno gyventoja.

Nuo čia pasukus į kairę jaunos 
vienuolyno kapinaitės. Čia ilsisi 
Matulaičio namuose mirusiųjų 
palaikai. Daug pažįstamų pa
vardžių įskaitoma ant meniškų 
paminklų. Laimingi jie atradę 
poilsį šioje jaukioje užuoglaudo- 
je-

Mudvi smagiai vasarojame, o 
seseles vis matydavome nuo pat 
ryto besitriūsiančias. Vienos dir
bo vienuolyne daržą, kitos rožių 
sodelyje ar prie bičių avilių. 
Darbų ten visada apstu visokių 
ir vienuolyno raštinėje, kieme, 
valgių ruošime. Seselėms įvai
riuose darbuose talkina vienuo
lyno sodyboje apsigyvenusios O. 
Strimaitienė, D. Augienė, dr. 
P. Totoraitienė, A. Lipčienė, 
netoliese vienuolyno gyvenanti 
M. Kurapkienė, dr. Č. Masaitis, 
J. Bružas ir kt.

Paskutinį vakarą prieš mud
viem išvažiuojant čia atvyko Lie
tuvoje besikuriančios organiza
cijos CARITAS atstovė Salomėja 
Tekorienė. Ji įdomiai kalbėjo 
apie CARITAS kūrimosi istoriją, 
apie tikslus. CARITAS atsirado 
iš pogrindžio veiklos. CARITAS 
steigiamasis suvažiavimas įvyko 
1989 balandžio 16. Šiame suva
žiavime iš Amerikos dalyvavo 
vysk. Paulius Baltakis, Putnamo 
seselė Augusta ir A. Lipčienė.

Pasiklausyti šio pranešimo 
Galdiko galerijoje susirinko 
nemažas būrys apylinkėje gyve
nančių lietuvių, seselės, vasaro
tojai. Susirinkusieji kėlė įvairius 
klausimus, į kuriuos atsakinėjo 
viešnia S. Tekorienė.

Kitą sekmadienį į pavakarę, iš
siruošėme į namus. Mus visą lai
ką globojo, vežiojo miela seselė 
Arkadija. Mudvi esame jai nuo
širdžiai dėkingos. Tai buvo mud
viejų išskirtinos atostogos, jos 
liks ilgai atmintyje.

DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 30 dol. — S. Vitėnas, 
Cromwell, Conn., M. Kober, 
Port Washington, N.Y., A. Ra
lys, Richmond Hill, N.Y., S. Li- 
seckas, Downey, Calif., S. Meš-
kys, Center Harbor, N.H., J. 
Muraška, Waterbury, Conn., 
dr. D. Slavinskas, Middletown, 
N.J., P. Brazauskas, Paramus, 
N.J., A. Masiulis, East Hart
ford, Conn., A. Austras, Brain- 
tree, Mass., J. Kontautas, Cen- 
terville, Mass., J. McGowan, 
Clark Summit, Pa., B. Kasias, 
Wyoming, Pa., G. Šiliūnas, Flu- 
shing, N.Y., dr. J. Dičpinigaitis, 
Richmond Hill, N.Y., F. Mon- 
chun, Windsor, Conn., J. Kera- 
minas, Rockford, 111., V. Kaz
lauskas, Chicago, III., kun. P. 
Jonaitis, Gloverville, N.Y., N. 
Milukas, Huntington, N.Y., 
kun. F. Jarashka, Sunny Hills, 
Fla., O. Dovydaitis, Lake « 
Worth, Fla., A. Reventas, 
Houston, TX, J. Shukys, Rich
mond Hgts, OH, A. • Mackevi
čius, Jamaica, N.Y., A. Varkala, 
L. I. City, N.Y., dr. A. Flateris, 
Bethesda, MD, A. Milukas, 
Fairhope, AL, A. Griska, RiČR- 
mond Hill, N.Y., A. Račkauskas, 
Richmond Hill, N.Y., B. Pa- 
prockas, Glendale, N.Y., dr. J. 
Žukas, Baltimore, M D, dr. G. 
Žymantienė, New York, N.Y., 
kun. A. Klimanskis, Providence, 
R. L, dr. P. Bagdas, Douglas- 
town, N.Y.

Po 25 dpi. — A. Kindurienė, 
Gulfport, Fla., V. Misevičius, 
Ozone Park, N.Y., J. Gruodis, 
Monticello, N.Y., E. Zunaris, 
Wollaston, Mass., A. Ragauskas, 
Manghawkin, N.J., dr. A. Ja- 
načienė, Yonkers, N.Y.

Po 20 dol. — H. Andruska, 
Woodhaven, N.Y., E. Minkū- 
nas, Woodhaven, N.Y., P. Ka- 
raitis, St. Petersburg, Fla., J. 
Wanat, Port Richey, FL, A. Laz- 
dauskas, Bridgeport, Conn., J. 
Vigelis, Cherry Hill, N.J., B. 
Zdanys, W. Hartford, Conn., L. 
Pilis, Noank, Conn., A. Balsys, 
VVoodhavėn, N.Y., B. Bobelis, 
Kingston, N.Y., V. Dubauskas, 
Miami, Fla., A. Strijauskas, St. 
Petersburg, Fla., R. Remeika, 
Fords, N.J., J. Mauragas, New 
Providence, N.J., S. Kuzmins
kas, Waterbury, Conn., B. Re- 
ventienė, Gulfport, Fla., L. Pe- 
tuchovas, Linden, N.J., R. Na- 
koneena, Kew Gardens, N.Y., 
G. Jesinskas, So. Pasadena, 
Fla., A. Gudonis, St. Petersburg 
Beach, Fla., E. Vainienė, Holm- 
del, N.J., I. Stučius, Richmond 
Hill, N.Y., V. Laugalis, Niantic, 
Conn., V. Lubutis, Sunny Hills, 
Fla., M. Biknaitis, Santa Moni- 
ca, Calif., A. Strazdas, Placen- 
tia, Calif., J. Mikaila, Seminole, 
Fla.,. T. Bakanienė, Chester, 
Pa., G. Juškėnas, Gleveland, 
Ohio, J. Jacevičius, Worcester, 
Mass., V. Žostautas, Invemess, 
Fla., V. Plečkaitis, New Havėn, 
Conn.

16 dol. — I. Ramanauskas, 
Daytona Beach, Fla.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja visiems auko
tojams.



END


