
KUR DINGO LAISVINIMO PETICIJA?

Sujungtos Vokietijos prokuro
rai areštavo buv. Rytų Vokietijos 
slaptosios policijos (Stasi) vadą 
Erich Mielke ir buv. darbo unijų 
vadą Harry Tisch.

‘ Rumunijos vyriausybė nutarė 
atleisti iš darbo tūkstančius ne
pelningų įmonių vadovų ir įspė
jo, kad netrukus bus panaikintos 
vyriausybės teikiamos subsidi
jos.

Sov. S-gos dabar paskelbti do
kumentai rodo, kad ankstyvesnis 
tvirtinimas, jog Sov. S-ga pasiga
mino 1952 m. (anksčiau už JAV) 
branduolinę bombą, buvo tik 
tuščias pasigyrimas.

Kuvaito emiro įpėdinis šeikas 
Saad al-Abdukah al-Sabah pa
reiškė susitiksiąs su įvairių pak
raipų egzily esančių Kuvaito va
dais pasitarti dėl Kuvaito atei
ties.

Pagal Sov. S-gos ūkinio per
sitvarkymo 500 dienų plano au
torių Stanislav Sataliną planas 
nesąs perėjimas į rinkos ūkį, bet 
tik planas sovietų ūkiui stabili
zuoti.

Jordanas, negaudamas alie
jaus iš Irako ir Saudi Arabijos, 
įsivedė 5 darbo dienų savaitę, 
sutrumpino darbo valandas.

Austrijos parlamento rinki
mus laimėjo kraštą valdžiusi So
cialdemokratų partija, bet ji pa
prašė buvusios koalicijos dalyvę 
Liaudies partiją pasilikti koalici
joj-

JAV ir valstijų kalėjimuose 
yra laikomas rekordinis 735,425 
kalinių skaičius, per 6 mėn. pa
didėjęs 6 proc.

JAV po kelių nesėkmingų 
bandyifiųpagaliau į erdvę palei- 

Mo erdvėlaivį Discovery, kuris 
vėliau išmetė satelitą Ulyses 
(Odisėjus), kuris skrisdamas apie 
saulės polius, apskris ir Jupiterio 
planetą.

Senojoj Jeruzalėj prie islamo 
Al Aksa šventovės ir žydų Raudų 
sienos įvyko riaušės, kurias mal
šindama policija nušovė 19 ir 
sužeidė daugiau kaip 100 palesti
niečiu.

JAV pasiūlė J. T. Saugumo ta
rybai pasmerkti Izraelį už perdi- 
delės jėgos panaudojimą malši
nant riaušes.

Nobelio medicinos premija 
buvo paskirta dviem ameri
kiečiam: Bostono dr. Joseph A. 
Murray, padariusiam pirmą ink
stų persodinimą, ir Seattle dr. 
Donnal Thomas už kaulų smege
nų persodinimą.

Lenkija areštavo du policijos 
generolus Wladyslaw Ciaston ir 
Zenon Blatek už skatinimą ir va
dovavimą kun. Jerzy Popeliusz- 
ko nužudymui..

Pagal Tasso pranešimą Lietu
vos min. pirmininko pavaduoto
jas Romualdas Ozolas pareiškęs, 
kad 1991 m. Sov. S-ga pripažins 
Lietuvos nepriklausomybę.

Vilniaus krašto skautų stovykloje prie Dubingių ežero mišias aukoja kun. Kanišauskas 
(kairėje) ir kun. A. Gražulis. Nuotr. V. Kapočiaus

ELONA VAIŠNIENĖ

(Tąsa iš praeito numerio)

J Washingtonę

Viršūnių konferencijos savaitę 
būrys Connecticut lietuvių ir 
televizijos reporteriai išlydėjo 
Vaivą Vėbraitę-Gust ir Ziną 
Dresliūtę, Connecticut LB apy
gardos vicepirmininkę ir buvu
sią Hartfordo apylinkės pirmi
ninkę, į Washingtoną su 52 kny
gomis. Kiekvienoje knygoje 
buvo po maždaug 50 puslapių ir 
nuo 1,900 iki 3,000 parašų.

Gegužės 27 prezidentui Bush 
skirtą peticiją priėmė Sichan 
Siv, prezidento ryšių su visuo
mene direktorius. Įteikime daly
vavo Vaiva Vėbraitė-Gust ir Zina 
Dresliūtė iš Connecticut, Gra
žina Kudukienė, Pasaulio LB 
valdybos narė ir “Aid to Lithua- 
nia” pirmininkė, ir L Muliolis 
(jis vadovavo parašų rinkimui 
Ohio Valstijoje), kurie prijungė 
apie 10,000 parašų prie bendro 
skaičiaus, ir Angelė Nelsienė iš 
Los Angeles, Baltic American 
Freedom League pirmininkė. 
Su kongreso nariais tą savaitę ne
buvo įmanoma susitikti, nes jie 
buvo perdaug užimti ryšium su 
gegužės 31 prasidėsiančia 
Viršūnių konferencija.

Vėbraitė ir Kudukienė petici
jos pilną kopiją įteikė senato 
daugumos vadui šen. George 
Mitchell ir senato mažumos va
dui šen. Robert Dole (simbolinę 
peticijos “knygą”) birželio 11, 
tam specialiai vėl vykdamos į 
Washingtoną. Atstovų Rūmų 
“speaker” kongr. Thomas Foley 
peticiją priimti atsisakė. Tad At
stovų Rūmams peticijos kopija 
buvo perduota per kongresma* 
nūs Cox ir Durbin, lietuvių po
litinio seminaro metu rugsėjo 28 
VVashingtone.

Tarpininkaujant kongresma- 
nui Durbin, Atstovų Rūmų 
“speaker” kongresmanui Tho
mas Foley buvo įteikta simboli
nė viena parašų knyga.

PABALTIJO MINISTERIAI KONFERENCIJOJE NEVV YORKE
{atkelta iŠ 1 psl.) Tačiau ir kitas faktorius pri- i Pasak ten dalyvavusio, pietūs

bei Valstybės departamento at
stovas. Pietus surengė senatoriai 
Dennis DeConcini ir Alphonse 
D’ Amato bei kongresmanas Sto
ny Hoyer, JAV Helsinkio komi
sijos lyderiai.

Nevaldinių organizacijų atsto
vai nedalyvavo pietuose. Tai 
buvo sąmoningas ir natūralus 
rengėjų žingsnis, norint pagerb
ti ir atkreipti deramą dėmesį į 
Pabaltijo kraštų valstybingumą. 
Salia Lietuvos atstovų ministro 
A. Saudargo ir jo asistento O. 
Jusio, į pietus buvo pakviestas ir 
Lietuvos Generalinis konsulas 
Anicetas Simutis.

Kokia nauda Lietuvai?

Tie, kurie turėjo progos pa
dirbėti valdžios įstaigose, žino, 
kaip daug dėmesio skiriama vi
suomenės iniciatyvai. Tad peti
cija, surinkusi 160,000 parašų, 
palaikančių Lietuvą, tikrai at
kreipė JAV administracijos ir 
kongreso dėmėsi (apskaičiuoja
ma, jog kiekvienas parašas atsto
vauja daugeliui panašiai galvo
jančių balsuotojų). Tie tūkstan
čiai parašų tikrai prisidėjo prie 
to, kad administracija Lietuvos 
reikalą turėto įtraukti į pasitari
mus su Sovietų Sąjungą.

Be to, peticija sudarė dar vie
ną progą patraukti spaudos ir 
televizijos dėmesį į Lietuvos 
pusę. Kai ką nors veikia užsidegę 
piliečiai, vietinei spaudai ir tele
vizijai tai yra “news”. Ten, kur 
parašų rinkėjai suprato tą dėsnį, 
ten buvo įmanoma per spaudą, 
radiją ir televiziją parodyti; kad 
žmonės nerimsta dėl Lietuvos. 
Visi “vietinės media” reportažai 
apie amerikiečius, kurie palaiko 
Lietuvą, stiprino tos valstijos se
natorių ir to distrikto kongre- 
smanų teigiamą nusiteikimą Lie
tuvos atžvilgiu.

Nėra klausimo, kad būtų buvę 
dar geriau, jeigu parašų būtume 
surinkę milijoną. Tačiau milijo
ną parašų ir ankstyvesnė išeivija- 
ne per penkias savaites surinko. 
O tada į JAV neseniai buvo at
vykę apie 250,000 lietuvių, ir jie 
gyveno susispietę aplink parapi
jas ir buvo lengvai pasiekiami 
įvairiuose renginiuose. Šį pava
sarį, kada parašus rinkom, dide
lių renginių nebuvo, be to, ir lie
tuvių nebe tiek.

Tarp kitko, jeigu kitur buvo 
panašiai, kaip New Havene,.tai giau Naisbitt rašė: kad decentra- 
jaini žmonės daug noriau rašėsi^ lizacija pasireikš ir tuo, kad pa
po peticija-negu vyresni, o tai * šaulyje vietoje dviejų “super-
gali reikšti, kad Lietuvai pri
jaučiančių ateity bus daugiau 
negu kad buvo iki šiol.

Reikia neužmiršti, kad petici
ja taip pat išjudino ir lietuvių 
kilmės amerikiečius, kurie, kar
tą pasirašę Lietuvos labui, jau 
bus labiau linkę ir kitaip prisidėti 
prie lietuviškos veiklos.

vedė rengėjus prie sprendimo 
nekviesti veiksnių atstovų. Nors 
PLB, iš anksto susitarus su min. 
A. Saudargu ir pritariant St. Lo
zoraičiui, koordinavo min. A. 
Saudargo ir jo asistento O. Jusio 
vizitą New Yorke su BATUNo, 
JAV LB ir LIC pagalba, VLIKo 
atstovas Washingtone pranešė 
Helsinkio komisijai, kad jis viską 
tvarkąs. Tas reiškinys sudarė 
varžybų dėl ministro globos 
įspūdį, kuris prisidėjo prie 
užkirtimo kelio veiksniams daly
vauti pietuose, nors, pasak Hel
sinkio komisijos štabo nario, 
buvo ir biudžetinių apriboji
mų...

Partizaniška veikla, 
bet “valdžių” nevertė

Kai kam atrodė, kad peticija 
ir panašios ne “iš centro” kilusios 
iniciatyvos liudijo “centrų bank
rotą” ir ardė visuomenės tvarką.

Teisybė, kad peticija pastū
mėjo mūsų veiklą decentraliza
cijos keliu, įtvirtindama naujus 
veiklos branduolius, kaip pav., 
Connecticut Lietuvių Ryšių 
Centrą (telef..: 203 521 - 7057, 
Fax: 203 521 - 7018). Tačiau nau
jieji veiklos branduoliai, kilę iš 
“partizaninės veiklos”, nesiekia 
perimti centrų, nesivaržo dėl va
dovavimo. Jis tik veikia savaran
kiškai ir siekia savo užsibrėžtų 
tikslų, palikdami centrams dary
ti savo. Jie — kaip savarankiški 
suaugę vaikai šeimoje.

1982 metais išėjo knyga vardu 
Megatrends. Netrukus ji buvo 
labiausiai perkamų knygų sąraše 
JAV ir kitose šalyse. Panašiu pa
vadinimu knyga, išleista 1990 
metais iš tolo neprilygsta pirma
jai. Megatrends autorius John 
Naisbitt rašo, kur linksta labiau
siai išsivysčiusios visuomenės. 
Vienas aiškus bruožas, tai per
ėjimas iš centralizacijos į decen
tralizaciją. Atsimenu, kaip vie
noje sendraugių stovykloje Ken- 
nebunkporte buvo diskutuoja
mos Megatrends mintys. Bet ka
dangi pagal autoriaus išvadas So
vietų Sąjunga buvo pakeliui į iši
rimą, o anuo metu tai atrodė to
lygu nerealiai svajonei, tai daug 
kas ir kitomis autoriaus išvado
mis suabejojo.

Matant, kas dabar darosi su 
Sovietų Sąjunga, įdomu ką dau- 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja taiainluoao reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WestSt^SlmstMiry, Conn. 
06070. TeL 203 651*0261.
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SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
|P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter>Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
. . . .
'SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sliver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
I europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
iai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction BlvcL, Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- r
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,. 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
—'  --- -----------———------— .5
NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 10&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. Tai. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimu prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

! NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Music of Uthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 Iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Štokas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, N J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

powers” išsivystys daugiau jėgos 
ir įtakos centrų, kad JAV-bėse 
decentralizacija pasireikš Wash- 
ingtono įtakos mažėjimu, o val
stijų įtakos augimu. Jis taip pat 
teigė, kad decentralizacija keis 
demokratiją, iš “atstovų” į “daly
vaujančių” demokratiją, ir tuo

< (nukelta į 4 psl.) 
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TAUTOS FONDĄ i 

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių ' 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas,
Lfthuanian National Foundation, Ine.,

P.O. Box 21073, >
Woodhaven, N.Y. 11421.

praėjo geroje ir pozityvioje nuo
taikoje, ir ministrai sužavėjo se
natorius ir kongresmaną savo 
realiomis apžvalgomis apie esa
mą politinę padėtį Pabaltijyje ir 
TSRS.

Senatoriai ir kongresmanas 
pakartotinai išreiškė savo para
mą Pabaltijo nepriklausomybei 
ir įsijungimui į ESBK procesą. 
Šen. D’Amato jautė reikalą « 
paaiškinti, kad kai jis rugsėjo 
pradžioje dalyvaudamas žmo- 1 
gaus teisių konferencijoje Le
ningrade gavo asmeninį kvieti- ;
mą iš pirm. Vytauto Landsber
gio atvykti į Lietuvą, jis nu
sprendė to malonaus kvietimo 
atsisakyti, motyvuodamas, kad 
šis žygis galėsiąs pakenkti numa
tytam susitikimui tarp kelių JAV 
senatorių ir Gorbačiovo. Šen 
D’Amato prašė ministro Saudar
go perduoti jo nuoširdų atsi
prašymą ir apgailestavimą pirm. 
V. Landsbergiui.

Saudargas tada pranešė, kad 
sekančią dieną Lietuva numato 
pradėti konsultacijas dėl derybų 
su Maskva. Jis išreiškė susirūpi
nimą, kad Maskva bandys pirma 
tik sudaryti geležines ekonomi
nes sustartis, ir tada eis prie po
litinių sutarčių pasinaudodama 
ekonominiu šantažu. Meri 
apibūdino Estijos nesėkmingas 
su Maskva kalbas, kurias Maskva 
jau nutraukė, o Jurkans pa
stebėjo, kad net rugsėjo 26 d. 
Gorbačiovas dar bandė tikinti 
Latviją pasilikti Sąjungoje.

(Rus daugiau)
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI _ , 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO 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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“Aidai” Amerikoje 40 metų
Lietuvių kultūros istorija rašo

ma mūsų laikais ir mūsų akyse. 
Štai Aidų kultūros žurnalas 
Amerikoje paminėjo 40 metų su
kaktį. Tikrumoje jau baigia 41- 
uosius metus.

Ir kas galėjo tada tikėti, kai 
buvo sumanytas leisti šis žurna
las, kad jis tiek ilgai išsilaikys! 
Tai ilgiausiai einąs lietuviškas 
kultūros žurnalas, einąs emigra
cijoje, negaudamas didesnės pa
ramos iš šalies. Tai reikia laikyti 
tikru stebuklu. Ir tas stebuklas 
įvyko dėl to, kad žurnalo leidimu 
rūpinosi vienuoliai pranciško
nai.

Savo apimtimi Aidai yra lietu
viškojo kultūrinio gyvenimo sa
votiška enciklopedija, sukaupusi 
savyje visą epochą, ką lietuviai 
sukūrė po Antrojo pasaulinio ka
ro, būdami emigracijoje. Tai lie
tuviškos minties žinynas, lite
ratūros almanachas, kūrybos ga
lerija.

Truputis istorijos
Aidai yra imigravę į Ameriką 

iš Vokietijos. Jų gimtinės reikia 
ieškoti Mūncheno mieste. Ten 
dar tebesiaučiant Antram pasau
liniam karui, 1944 gruodžio*’ 
piėn. tuo vardu pasirodė rotato
riumi spausdintas informacinis 
biuletenis. Nuo 1945 rugsėjo 1 
iki 1946 spalio jau spaustuvėje 
buvo spausdinamas šis informa
cinis leidinys, vėliau virtęs 
kultūros žurnalu. Leidėjas ir 
vyr. red. buvo Vytautas Bie
liauskas, dabartinis Pasasulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas. Redagavo poe
tas Kazys Bradūnas. Nuo 1947 
balandžio mėn.' iki 1948 lapk
ričio mėn. leistas Augsburge 
kaip mėnesinis kultūros žurna
las. Leidėjas — redaktorius Jo
nas Sakas, redaktorius poetas 
Kazys Bradūnas. Emigracijai pa

judėjus, žurnalo leidimas buvo 
perkeltas į Schwaebisch 
Gmuende. Išleisti 5 numeriai. 
Redaktoriai leidėjai buvo dr. Jo
nas Grinius, Paulius Jurkus.

Tada ir kilo mintis, kad žurna
lą reikia išsiųsti į emigraciją. Jis 
dar reikalingas lietuviui, iškelia
vusiam iš savo tėvynės. Lietuviai 
tada emigravo į Angliją, Kanadą, 
Ameriką, Australiją.

To meto leidėjams atrodė, kad 
saugiausia bus žurnalą perleisti 
vienuoliams pranciškonams, ku
rie tuo metu kūrėsi ir organiza
vosi Amerikoje. Derybos vestos 
su to meto pranciškonų provinci
jolu Tėv. Justinu Vaškiu. 1949 
metų rudenį Aidai ir buvo per
kelti į Ameriką, į Kennebunk- 
portą. 1950 metų sausio mėn. jų 
pirmas numeris Amerikoje išėjo 
Bostone, atspausdintas Darbi
ninko spaustuvėje. Redaktoriu
mi buvo rašytojas Antanas Vai
čiulaitis.

Nuo pat pirmojo numerio, 
Amerikoje į redakcinį darbą įsi
jungė Tėv. Leonardas Andrie- 
kus. Jis mezgė kontaktus su dai
lininkais, rašytojais, kaupė įvai
rią medžiagą. Talkino ir rūpe
stingai Aidus globojo visi provin- 
ciolai.

Antanas Vaičiulaitis Aidus re
dagavo iki 1964 metų pabaigos. 
Tada redagavimą perėmė dr. 
Juozas Girnius. Ir jis Aidam ati
davė 10 metų. Jis parengė 
medžiagą, skaitė korektūras, 
laužė. Tėv. Leonardas Andrie- 
kus nuo 1964 iki 1974 metų nuo 
Aidų buvo lyg ir atitokęs, nes 
tuo metu buvo provincijolu. J 
Aidus vėl įsijungė 1975 metais, 
perėmė jų technikinį tvarkymą, 
kaupė apžvalgas, literatūrinę 
dalį, nuo 1980 metų jis perėmė

(nukelta į 4 psl.)

Religinių reikalų komitete 
svečiai toliau kalbėjosi su komi
teto vicepirmininku.

F. Butler paklausė: ar Vakarų 
Bažnyčios gali pagelbėti vie
tinėm?

Vicepirmininkas atsakė: aiš
ku. Yra atidaromos specialios 
banko sąskaitos.

Vysk. Loston paprašė kopijos 
naujosios konstitucijos apie 
sąžinės laisvę. Davė rusų kalba, 
išspausdintą viešoje spaudoje, 
buvo priimta pirmame skaity
me. Vysk. Loston dar paklausė, 
ar komitetas dalyvavo šio įstaty
mo paruošime.

Vicepirmininkas atsakė, kad 
dalyvavo visos didžiosios reli
ginės bendruomenės.

J. Carr paklausė: kokios kyla 
problemos šiame persitvarky
me?

Vicepirmininkas atsakė, kad 
yra galvojančių, jog religijos są- 
skaiton bus apleistos kitos 
kultūrinės vertybės. Mažose 
bendruomenėse valdžia turi 
sunkumų surasti bendrą kalbą. 
Yra fanatikų ir religinėse ben
druomenėse.

Kun. J. Sarauskas paklausė: ar 
gali atvykti iš užsienio profeso
riai dėstyti seminarijose?

Vicepirmininkas: principe nė
ra problemų, bet kiekvieną at
vejį reikia atskirai svarstyti.

Vysk. Loston: pavyzdžiui Kle
vas ar Lvovas nori pasikviesti 
profesorių. Į ką reikia kreiptis?

. Vicepirmininkas atsakė: kiek
viena diecezija turi savo centrą 
ir jis daro iškvietimus. Naujojoje

Šv. Kazimiero karsto pernešimas į Arkikatedrą baziliką Vilniuje 1989 m. Nuotr. L.
Korkutienės

MASKVA ŽAIDŽIA KATĖS — PELĖS ŽAIDIMĄ
— Gorbačiovas siekė pasikeitimo, bet ne tokio, koks išsivystė —

Vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, kelionė — 3. Maskvoje kalbasi su Religinių reikalų 
komiteto vicepirmininku, paliečia “Sąžinės laisvės” įstatymą. Maskvoje visko trūksta. 
Po Vilniaus aplanko Kaune kardinolą V. Sladkevičių. Chicagos kardinolo dovanos. 
Pokalbiai kaip padėti Lietuvos Bažnyčiai.

konstitucijoje bus lengviau. Re
liginių reikalų komitete yra at
skiri departamentai skirtingoms 
religijoms. Religinės bendruo
menės turi teisę į pastatus, spau
dą, gali įsivežti religinę lite
ratūrą, lankyti kalėjimus, ligoni
nes, dėstyti religiją jaunimui. 
Vienu žodžiu, ko tikintieji ilgą 
laiką siekė.

Kun. J. Sarauskas: ar denomi
nacijos turi juridinį statusą?

Vicepirmininkas: šiuo metu 
yra svarstoma, ar juridinį statusą 
suteikti denominacijoms, pvz., 
katalikų, ortodoksų ir t. t., ar tik 
diecezijoms.

Kun. J. Sarauskas: ar vyskupų 
konferencijos gali turėti juridinį 
statusą?

Vicepirmininkas: taip.
Kardinolas Bemardin: kaip 

greitai numatoma priimti naują 
“Sąžinės laisvės” konstituciją?

Vicepirmininkas: šioje sesijo
je.

Pasitarimas užtruko apie 90 
minučių. Grįžtant Ujo. Vakarie
niavom pas kardinolą Bernardi
ną. Su šiuo kardinolu lankėsi An
tanas ir Marija Rudžiai iš Chica
gos, Chicago Tribūne ir Sun žur

nalistai, kun. J. Sarauskas, kun. 
J. Kuzinskas ir kun. A. Puchen- 
sld, Chicagos lietuviškų parapijų 
klebonai, kun. Roach ir kelionės 
vadovas Lauraitis, Jr.

Maskvoje beveik visko trūks
ta. Prie cigarečių didžiulės eilės. 
Prie McDonald’s-visuomet kele- 
tos tūkstančių eilė. Esą, reikia 
pašvęsti pusę dienos, kad gau
tum hamburgerį. Už dolerį duo
da 25 rublius. Už cigarečių po- 
kelį — 50 rublių, už “dūmo pa
traukimą” — 1 rublis.

Lankosi Lietuvoje 
rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1

Maskvą palikome rugpjūčio 
30, ketvirtadienį, 11 vai. Buvo 
saulėta.Temperatūra 70 laipsnių 
Farenheito. Atrodė, kad skrisi
me vieni, bet po pusvalandžio 
lėktuvas prisipildė. Šalia manęs 
sėdėjo tėvas su 10 metų sūnumi. 
Grįžta iš Kazakstano, aplankę 
motiną ir seserį, kurios, neradu
sios buto Lietuvoje, vėl grįžo 
ten. Kazakstane laukė lėktuvo 
dvi paras aerodrome. Jiem tik šį 
rytą pranešė, kad iš Maskvos į 
Vilnių yra vietos.

Vilnių pasiekėme 12:30 v. Ae
rodrome pasitiko vysk. V. Mi- 

chelevičius ir eilė prelatų, kuni
gų ir atstovų bei TV ir radijo re
porteriai. Atvykusius į aerodro
mo kiemą sveikino tautiniais 
drabužiais ir baltom suknelėm 
apsirengęs jaunimas ir keletą 
šimtų žmonių. Mano šeimai kaž
kas iš Maskvos skambino, kad aš 
neatvykstu.

Apgyvendino viešbutyje “Lie
tuva”. Pietus valgėme seklyčioje 
— kelių valgių ir puikus patarna
vimas. Likusioms dienoms re
zervavo specialų kambarį — val
gomąjį 20 žmonių talpos. Kam
bariai švarūs, TV, šiltas vanduo, 
kuriuo visi tuoj pat pasinaudojo. 
Su broliu Algiu ir seserim Terese 
susitarėm dėl kelionės į Rygą, 
Baltarusiją ir Ukrainą. “Caritas" 
davė autobusiuką, gautą iš “Kir- 
che in Not”. Juo veš į Rygą ir į 
Gardiną, o iš Gardino į Lvovą 
broliai Jonas ir Vytautas su savo 
mašina. Buvo numatyti naktiniai 
traukiniai.

4 v. popiet aplankėm arkivys
kupą Julijoną Steponavičių. 
Turėjau pasikalbėjimą su televi
zija.

5:30 v. popiet koncelebravo- 
me mišias Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, aplankėme Aušros 
Vartus. Vakarienę valgiau pas 
brolį Algį.

Kardinolas Sladkevičius
Rugpjūčio 31, penktadienį, 

buvo saulėta. Temperatūra 70 F. 
10 vai. su inturisto autobusiuku 
išvykome į Kauną. Pasitiko kar
dinolas Vincentas Sladkevičius ir 
visi Lietuvos vyskupai, būrys 
kunigų, jaunimas ir.i keletą 
tūkstančių žmonių. Kardinolas 
Bemardin visiem vyskupam 
atvežė brangius arnotus, su ku
riais ir koncelebravome. Alto
rius pirmą sykį buvo atsuktas į 
žmones. Pagrindiniai celebran
tai buvo kardinolas Sladkevičius 
ir kardinolas Bemardin. Giedojo 
mergaičių choras. Mišios buvo 
lietuviškai, kanonas lotyniškai. 
Po pamaldų vėl susitikome su 
žmonėmis katedros kieme. Buvo 
ir sesuo Bernadeta ir sesuo Igne. 
Pietavome seminarijoje. Po ka
vutės pas kardinolą Sladkevičių
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JONAS PUZINAS
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KELIAS J LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

Kad ir visi tie memorandumai bei raštai 
įvairioms vokiečių įstaigoms nesusilaukė reikia
mo atgarsio, bet ilgainiui vokiečiai jau buvo 
priversti skaitytis su lietuvių reikalų reiškėjais. 
Ir tai jau tenka laikyti nemažu lietuvių lai
mėjimu.

KOVA PRIEŠ LENKŲ UŽMAČIAS

Prie ir šiaip didelių rūpesčių dar prisidėjo 
naujas — vis didėjančios lenkų pretenzijos į 
Lietuvą. Vokietija ir Austrija, norėdamos pa
traukti savo pusėn lenkus bei gauti jų para
mos kare su Rusija, 1916 m. lapkričio 5 d. pa
skelbė nepriklausomos Lenkijos karalijos atkū
rimą. Tuoj lenkuose atgijo senosios unijinės sva
jones ir sustiprėjo akcija už Lietuvos prijun
gimą prie Lenkijos. Norėdami užbėgti tiems 
lenkų kėslams už akių, 1916 m. gruodžio 9 d. 
J. Šaulys ir A. Smetona kreipėsi raštu į Vokie
tijos valstybės sekretorių dr. Zimmermanną, 
kad būtų priimti lietuvių atstovai, kurie galė
tų painformuoti jį apie Lietuvos padėtį ir jos 
rūpesčius, nes skelbiant Lenkijos nepriklausomy
bę, reichskancleris buvo pažadėjęs atsižvelgti 

ir i Lietuvos reikalus, bet ligi šiol nieko neda
roma (P. Klimas, Werdegang, p. 40-41). Į tai 
gruodžio 18 d. atsakyta, kad šiuo momentu jis 
neturįs laiko lietuvių atstovų priimti, bet už
tikrina, kad kaizerinė valdžia Lietuvai rodanti 
dėmesį ir prašo lietuvių pageidavimus pareikš
ti Vyriausiajam Rytų karo vadui. Tada 1917 m. 
vasario 17 d. dr. J. Basanavičius, dr. A. Doma
ševičius, St. Kairys, A. Smetona ir dr. J. Šau
lys kreipėsi į okupacinę Vilniaus - Suvalkų vo
kiečių valdžią tokiu raštu:

Tam tikri įvykiai Varšuvoje, paskelbus 
Lenku karaliją, ir kurie nuo to laiko ne be at
garsio ir įtakos pasiliko Lietuvoje, sukelia lie
tuviuose nerimą ir verčia žemiau pasirašiusiuo
sius pateikti Vokiečių, valdžiai šį pareiškimą.

Jeigu Lenkų karalijos paskelbimas savo lai
ku Lietuvoje buvo sutiktas visai atviru palarv- 
kurnu, tai pirmieji naujai sukurtosios provizo
rinės Lenkų Tarybos žingsniai buvo tik tam nu
taikanti, kad lietuvių tautoje sukeltų atšalimo 
ir pasipiktinimo. Yra žinoma, jog pirmame da
bartinio kronmaršalo p. Niemojewskio išleista
me oficialiame provizorinės Lenkų Tarybos pa
reiškime tarp kita ko yra kalbama apie Lenki
jos istorinę misiją, kuri reikalaujanti, kad Len
kijos sienos būtų išplėstos į visas nuo Rusijos 
atimtas ir tariamai į lenkus gravituojančias sri
tis. Apie tą pačią “istorinę lenkų misiją” kal
ba taip pat šių metų sausio 15 dienos išleistas 
tos pačios tarybos atsišaukimas į lenkus.

• Apie kurias čia kalbama sritis, ne sunku 
įspėti, paėmus dėmesin visą lenkų akciją, kuri 
dabar varoma Lietuvoje. Kiek žinoma žemiau 
pasirašiusiems, minėtas atsišaukimas buvo pa
siųstas iš Varšuvos taip pat į įvairias Lietuvos 

vietas ir buvo mėginama jisai paplatinti tarp 
žmonių.

Dabar vokiečių kariuomenės okupuota lie
tuvių gyvenama Neries ir Nemuno sritis kaip 
tik sudaro branduolį, iš kurio išaugo Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštija. Tos kadai garsios vals
tybės tradicijos išliko gyvos tarp lietuvių ligi 
šių laikų ir taip pat dabar yra ne be įtakos lie
tuvių tautos ateities planų statyme.

Lietuva yra visiškai nelinkusi, kartą jun
go nusikračiusi, antrą sau užsidėti, vis tiek koks 
jis bebūtų, lenkų ar koks kitoks. Jau tik dėl 
to negali būti kalbos apie lenkų misiją Lietu
voje, nes tautinio susipratimo įgijusi lietuvių 
tauta pati jaučiasi subrendusi savo likimą spręs
ti ir iš tikrųjų siekia sau valstybinio gyveni
mo. Tik jisai gali Lietuvai laiduoti pilną sava
rankiškumą ir galimybės plėsti jos tautinį, po
litinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Lietuvių tauta neturi jokio palinkimo brau
tis į savo kaimyniniiį tautų teises, bet ji taipo 
pat reikalauja, kad jos tautinės teisės ištisai 
būtų gerbiamos ir nebūtų laužomos.

Atsižvelgdami į visa tai, apačioje pasira
šiusieji yra įgalioti lietuvių tautos vardu griež
čiausiai protestuoti prieš aukščiau minėtas nie
kuo nepamatuotas ir tautų apsisprendimo prin
cipui priešingas provizorinės Lenkų Tarybos as
piracijas, bet visų pirma prieš aneksijos pla
nus, kuriuos ta taryba stengiasi realizuoti per 
atsišaukimus ar kitokiais būdais prieš lietuvių 
tautos interesus ir siekimus.



“AIDŲ” RUDENINIS NUMERIS
Aidų rudeninis numeris (š.m. 

N r. 3) — 80 puslapių didelio for
mato leidinys — jau išsiųstas 
prenumeratoriams. Jo turinys 
svarus, įvairus.

Pirmuoju straipsniu eina dr. 
K. Skrupskelio paskaita “Tau
tinės kultūros rūpesčiuose”, 
skaityta dr. Juozo Girniaus 75 m. 
jubiliejinėje sukaktyje Bostone 
gegužės 3. Straipsnyje iškelia- 

. mas jubiliato viso gyvenimo 
rūpestis dėl pavergtos tautos

dvasinio išsiskleidimo. Jono Mi
kelinsko straipsnyje “Iliuzijų ne
laisvėje” vaizduojama Lietuvos 
padėtis po blokados jungu ir 
Amerikos šaltumas jos kelyje į 
nepriklausomybę. Ten rašoma: 
“O Amerika? Toji išgarsinta 
Amerika, kuri jau penkiasdešimt 
metų nepripažįsta mūsų okupa
cijos, sako, kad Lietuvos klausi
mas yra TSRS vidaus reikalas”.

Siame Aidų numeryje dar yra

MIRĖ DAIL. A. RŪKŠTELĖ

šie straipsniai: Vinco Natkevi
čiaus — “Lietuvos romanas lais- 
vinasi iš socialistinio realizmo”, 
kun. Ričardo Mikutavičiaus — 
“Nežemiškas ir žemiškas” (plati 
studija apie pal. Jurgį Matulaitį), 
Algimanto Kezio — “Subjekty
vus dailininkų žvilgsnis į savo 
tikėjimą”, kuriame būrys daili
ninkų išreiškia savo pažiūras į re
ligiją; Aleksandro Šidlausko — 
“Per kultūrą į žmogų” (kultūros 
kongreso ir dainų šventės Lietu
voje apžvalga) ir Rimvydo Šliažo 
— “Rytų Vokietijos ekonominė 
krizė”.

Apžvalginėje žurnalo dalyje

KUR DINGO LAISVINIMO PETICIJA?

St. Petersburge, Fla., spalio 
5 mirė dailininkas Antanas Rakš
telė, lietuviškos realistinės mo
kyklos puoselėtojas, etnografas, 
muziejininkas, meno istorikas.

Velionis buvo gimęs 1906 spa
lio 22 Degučių kaime, Zarasų 
apskrityje. Gimnaziją pradėjo 
lankyti Zarasuose, ją baigė Kau
ne 1928 eksternu. Kauno Meno 
mokyklą baigė 1929. Be to, tapy
bą studijavo pas P. Kalpoką ir J. 
Mackevičių, 1932-39 studijavo 
istoriją ir filosofiją Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune, 
1943 baigė kaip meno istorikas. 
Gavęs stipendiją, Stockholme 
baigė etnograijos ir muziejinin-

Dail. Antanas Rūkštelė

kystės kursus, buvo Čiurlionio 
galerijos ir valstybinio muziejaus 
konservatorius, etnografinio 
skyriaus vedėjas, plačiai reiškėsi 
dailininkų veikloje.

Karo metu pasitraukęs į Vo
kietiją, kurį laiką gyveno Dillin- 
gene, iš ten emigravo į Australi
ją. 1955 atvyko į Ameriką. 
Pradžioje sustojo Los Angeles, 
paskui Chicagoje, iš ten per
sikėlė į St. Petersburg, Fla.

Tabyboje buvo realistas, api
bendrindamas detales, stengėsi 
sukurti ramius idiliškus Lietuvos 
peisažus. Tapė ir portretus, įvai
rias siužetines kompozicijas.

Vertos dėmesio yra ir jo etno
grafinės bei liaudies meno studi
jos; pavyzdžiui padarė daug liau
dies meno piešinių P. Galaunės 
knygai Liaudies- menas.

vertinamas Chicagos lietuviu 
operos Meilės Eliksyro pastaty
mas, Prano Naujokaičio literatū
rinis įnašas. Išsami apžvalginė 
įvykių kronika išeivijoje ir tė
vynėje. Knygų skyriuje recen
zuojamos keturios knygos ir kito
kia su knygom susijusi medžia
ga-

Literatūrai atstovauja Paulius 
Jurkus pasakojimu iš vaikystės 
laikų ir poetai Aleksandras 
Radžius bei Edmundas Atkočiū
nas. Kiekvienam jų skirti du pu
slapiai.

Leidinys iliustruotas lietuvių 
dailininkų — V. Vizgirdos, E. 
Valiūnienės, A. Tamošaitienės, 
A. Elskaus, L. Simonavichaus, 
J. Kvietytyės-Young, V. Krišto- 
laitytės, G. Zumbakienės ir P. 
Kijausko darbų nuotraukomis.

(atkelta iš 2 psl.) 
pačiu daugiau žmonių įsitrauks į 
visuomeninę veiklą. Beje, rašė, 
kad naujieji veiklos branduoliai 
jausis niekam nepavaldūs ir kad 
jie su panašiais vienetais sudarys 
savarankiškų branduolių tinklą. 
Panašiai elgiasi mūsų naujieji 
“centrai^Ir “hot lines”.

Išsivysčiusiose visuomenėse 
jėga ir įtaka pereis į rankas tų, 
per kuriuos juda vėliausia infor
macija. Hierarchija nebeturės 
tradicinio svorio, nes “valdys” 
tas, kas geriausiai žino, supran
ta, moka perduoti informaciją, o 
tai gali būti ir jaunas žmogus, ir 
kitaip nepatyręs, bet taip pat ir 
vyresnis, ar senas, bet turįs rei
kiamų žinių.

Užtat, naujų veiklos branduo
lių iškilimas nereiškia, kad mūsų

Aidai yra trimėnesinis žurna
las. Leidžia pranciškonai, reda
guoja Leonardas Andriekus. 
Metinė prenumerata — 20 dol. 
Adresas: Aidai, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

KP.R.

tradiciniai centrai prarado svar
bą. Anaiptol. Jie irgi yra infor
macijos centrai. Juose dirba 
žmonės su didėliu kiekiu žinių 
apie prieškarinę Lietuvą, poka
rio veiklą Europoje, apie išeiviš- 
ką veiklą. Per juos juda daug in
formacijos, kurios naujieji veik
los branduoihai neturi. Prisime
na Coca Cola atvejis Amerikoje 
— nutarė panaikinti tradicinį 
Coca Cola ir įvesti naują gėrimą 
tuo pačiu vardu. Kilo didžiulis 
pasipriešinimas. Turėjo toliau 
gaminti tradicinį gėrimą, pava
dinę jį “Coke Classič”, nors 
pradėjo gaminti ir naująjį. Prisi
mena ką rašo Naisbitt — arba/ 
arba pasirinkimas nebegalioja, 
nes žmonės suprato, kad visada 
yra daugiau negu du pasirinki
mai. Anot Naisbitt — bus dau 
giau paradų, bet jie bus trumpesni.

1990. metų įvykiai pakeitė mū
sų veiklą, ne sugriaudami ką bu
vome .išvystę, ,o papildydami ir 
praturtindami mūsų visuomenės 
veiklą pagal laiko dvasią.

Lieturiil esame vis! — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3801 WEST-59TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A.

m toms /r mim hhinihiin
Santrumpos: atm. įn. - atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm- = 
asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1990 m. liepos mėn.

LANDSBERGIS 
VAKARŲ 
EUROPOJE
(atkelta iš 1 psl.) . j..z 
ką priėmimą ir už norvegų pa
lankumą Lietuvos žmonėms. 4>

Prieš išvykstant, Landsbergis 
susitiko su Norvegijos Valstybės 
sekretoriumi Knūt Vollebaėk.

Landsbergis pirmadienį iš1 
Norvegijos išvyko į Islandiją 
premjero Steingrimur 3' Her- 
mannsson kvietimu. Ten Kafla- ’ 
vik tarptautiniame aerouoste 
Reykjaviko mieste Landsbergį 
pasitiko premjeras Hermanns-

balsson ir pietavo su Islandijos 
prezidente. Vakare Reykjaviko 
“Saga” viešbutyje pręz. Lands
bergio apsilankymo proga buvo 
sušaukta preskonferencija.

A' Trečiadienį Landsbergis apsi
lankė Islandijos Parlamento sesi
joje, po kurios jis atskirai susitiko 
su Parlamento pirmininke ir Už
sienio Reikalų komisijos pirmi
ninku: Vakare, prabildamas į 
Islandijoj " žmonės ’ tiesiai iš 
premjero rezidencijos per tele
viziją, jis pažymėjo, kad Islandi
ja pirmoji pasveikino Lietuvą po 
kovo 11, pirmoji iškėlė Pabaltijo 
nepriklausomybės teisėtumą

1 x SajuaMarluš atm, įn., $10.
1 x $20 Paulauskas Pranas.

son. Tą vakarą, premjero rezi- Jungtinėse Taūtose, ir tikisi, kad 
dencijoj 'butvo7 suruošta privati h pintieji'Lietuvą ir pripažins, 
vakarienė prez. Landsbergiui. Pb'to’LdHdlbėrgik’ išskrido į

Antradienį Landsbergis susi- Paryžių, kur numato susitikti su 
tiko su Islandijos Užsienio reika- Prancūzijos valdžios atstovais.
lų ministru Jon Baldwiri Hanni- UC

1 x $50 Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $900.

“Aidai’ Amerikoje 
40 metų

(atkelta iš 3 psl.)

ir visą redagavimą. Ir jis Aidams 
atidavė 10 didelio darbo metų. 
Žurnalas dabar išeina tik keturis 
kartus per metus, bet jo nume
riai dideli, 80 puslapių. Tai 
didžiulės knygos. Ateinantiems 
metams jau pakviestas kitas re
daktorius— dr. Antanas Klimas, 
ilgametis Rochesterio universi
teto profesorius.

Aidai skyrė premijas už 
grožinės literatūros ir mokslo 
veikalus, visą laiką dinamino lie
tuviškąjį kultūrinį gyvenimą. Jie 
atstovavo krikščioniškajai katali
kiškajai pasaulėžiūrai, bet visada 
buvo plačios apimties, pasižy
mėjo savo tolerancija visiems ge
ros valios lietuviams, kuriems 
rūpėjo Lietuva, jos ateitis, jos 
kultūrinis vystimąsis bei kūryba.

Skaisatytojai ir vLsi, kuriems 
rūpi lietuviškasis kultūrinis gy
venimas ir jo ateitis, nuoširdžiai 
dėkoja leidėjams už tą didelį 
triūsą, už tuos metus, kurie 
įamžino žurnalo puslapiuose 
emigracijos gyvenimą. Dėkoja
me visiems redaktoriams, kurie 
atidavė tiek laiko žurnalui. 
Dėkojame visiems bendradar
biams. Labiausiai dėkojame 
Tėv. Leonardui Andriekui, 
OFM, kuris parodė didžiausią 
rūpestingumą Aidams.

Kokia bus žurnalo ateitis? 
Sunku pasakyti šiuo metu. Lie
tuvoje išeina daug žurnalų, laik
raščių, bet ten nėra tokio, kuris 
galėtų pakeisti Aidus. Aidus dar 
reikia išlaikyti kaip vakarietiškos 
kultūros žurnalą. Jie labai reika
lingi ir emigracijai, ir atgimsta
nčiai Lietuvai, nes jie neša sovie
tinių okupacijų nesužalotas min
tis, idėjas ir kūrybą. Jiems ilgiau
sių metų!

4 x $100 Kapčius Jonas ir Irena, $230; Sealey Raphaei, $300; 
Snarskiš Bronius Ir Regina, $200; Sūkurys dr. Petras, $1,200.

1 x $200 Miniatas Feliksas atm. įn.: Miniatienė Ona, $900.
1 x $800 Daunoras Juozas ir Janė, $3,000.
1 x $900 Russas Jokūbas ir Pranciška (Stanglūnaitė) atm. 

įn.: Russas Alfred, $2,000.
3 x $1,000 Daugėla Jonas ir Juzė, Jono Daugėlos 75 

gimtad. proga, $1,000; Jokubauskienė Valerija M. atm. įn.: jos mir
ties 15 m. sukakties proga, Jokubauskų ir Slivinskų šeimos, 
$1,000; Urbanavičius Boleslovas ir Marija atm. įn.: Laita Aldona, 
$1,150.

1 x $2,000 Būdas Stasys testamentinis palikimas, $2,302.
2 x $4,000 X, $29,000.
W viso $15,380.00

1990 m. rugpjūčio mėn.

1 x $10 Palionienė Sofija, $165.
3 x $20 Klimkaitis Martynas atm., $120; Preibis Justinas atm. 

įn., $20; Ragelis Antanas atm., $630.
9 x $100 Aukštuolis Gintaras ir Daina, $100; Damijonaitis 

Pranas, $100; Dttkus Juozas atm. įn.: Virškus-Rugys Klara ir 
vaikai, $40 ir 3 kt. asm., $100; Draugelis Gailius Juozas, $100; 
Jasas Adomas P., $754; Juknevičienė Elena J., $300; Leveckis 
Stephen ir Pelagija, $100; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. 
giminės Mary Šalkauskas atm., $6,775; Skridulis Antanas ir Valeri

ja, $200.
1 x $125 Ėringienė Elzbieta atm: įn.: Nastopka Vilius $100, 

Buivys Justinas ir Danguolė $25, $125.
1 x $200 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius 

Eugenija, $3,100.
1 x $271 Babušienė Apolonija atm. įn.: Brinkis dr. Z. $50) 

Butketivičius V. ir J. $50, Gricius K. S. $50, Gricius R. ir D. $50, 
Trasikis A. $50 ir 1 kt. asm., $270. ‘

1 x $288 Šalkauskas Mary atm.: įm. šeima ir draugai, $886.
3 x $800 Juskus Stasys, $500; Lietuvių Lake Worth klubas, 

nustojus veikti, $700; Lukas Balys ir Petronėlė, $500.
1 x $2,000 šuopys Jonas ir Elfriedė, $6,000.
1 x $6,000 Urbelienė Felicija testamentinis palikimas, $6,100.
Iš viso $10,351.00

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1990.VIII.31 pasiekė 
•4,881.041 dol. Gautomis palūkanomis perėmė lietuvišką švietimą, 
meną kultūrą ir jaunimą 2,787.586 dol. -

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 

gauta 1,351,240 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 

Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„UTHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFTT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė. •

MASKVA ŽAIDŽIA KATĖS —

PELES ŽAIDIMĄ
(atkelta iš 3 psl.) 
turėjome beveik dvi valandas 
užtrukusį pasikalbėjimą naujai 
atgautoje ir gražiai atremontuo
toje kurijoje.

Kardinolas Sladkevičius pa
sveikino ir padėkojo už apsilan
kymą. Kardinolas Bernardin 
padėkojo už pakvietimą, šiltą 
priėmimą, tikėjimo pavyzdį ir iš
reiškė viltį, kad galės nors šiek 
tiek atsilyginti, teikiant pagei
daujamą paramą, atsilyginti už 
lietuvių šeimų įnašą į Amerikos 
kultūrinį, religinį, socialinį bei 
ekonominį gyvenimą, ypač jo 
Chicagos archidiecezijoje, ku
rioje gyvena pėr 100,000 lietu
vių.

Arki v. May paaiš kino dele
gacijos tikslus.

1. JAV ilgus metus meldėsi už 
Lietuvą, ir vyskupų konferencija 
priėmė eilę rezoliucijų. Visai ne
seniai pasveikino kardinolą Slad
kevičių nepriklausomybės atsta
tymo proga, išreiškė protestą dėl 
ekonominės blokados, lietuvių 
karių terorizavimo ir 1.1.

2. JAV norėtų nauju būdu pa
gelbėti Lietuvos Bažnyčiai, žen
giančiai nauju keliu. Šiam reika
lui įsteigtas specialus komitetas.

3. Norime sužinoti, kokios pa
galbos Lietuvos Bažnyčia yra 
reikalinga. Nenorime nieko pri-

’ mesti. Mūsų tikslas yra ne tiek 
statyti naujas bažnyčias, kiek 
padėti susiorganizuoti vyskupų 
konferencijai su reikalingais de
partamentais, efektingai religi
nei ir socialinei veiklai.

4. Kadangi Vakarų Europos 
vyskupai irgi nori pagelbėti, bu
vome susitikę su konferencijų fe
deracijos pirmininku kard. Mar
tini, “Caritas International” pir
mininku dr. Gerard Mayer, pa

Stasys Dalius, SVEČIOSE 
ŠALYSE. 310 psl. Chicago. 1989 
m. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Kaina $9.00. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė.

1971 metais išėjusios kelionių 
aprašymo knygos Palmių pavėsy 
autorius šioje savo knygoje su
pažindina skaitytojus su įvairio
mis savo aplankytomis vietomis 
įvairiuose pasaulio kraštuose. O 
tie kraštai — nuo Australijos iki 
Helsinkio. Autorius aprašo įspū
džius (chronologiškai kaip 
sudėta knygoje) N. Zelandijoje, 
Australijoje, Havajuose, Poline
zijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, 
Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, 
Japonijoje, Malazijoje, Hong 
Konge, raudonojoje Kinijoje, 
Kolumbijoje, Peru, Čilėje, Bra
zilijoje, Prancūzijoje, Monake, 
Italijoje, Vatikane, Fiji salose, 
Tibete, Seycheles salose, Austri
joje. Gausiai iliustruota bendro
mis ir lietuvius žyminčiomis 
nuotraukomis.

Antanina Germutė, ĄŽUO
LŲ RANDAI. 127 psl. 1989 m. 
Išleido Tėviškės žiburiai Kana
doje. į- -M-!: ■H > ' .

Tai dokumentinės apybraižos, 
vaizduojančios lietuvių trėmi
mus ir gyvenimą Sibire. Kaip 
leidėjai nurodo, tos apybraižos 
yra gyvi atspindžiai tragiškojo 
lietuvių tautos laikotarpio. Jose 

i kalba ne vien faktai, be t-ir jautri 
širdis autorės, kuri išgyvent) Si
biro kančias drauge su tūks
tančiais kitų tautiečių, to paties 
likimo draugų. Viena apybraiža 
buvo išspausdinta Lietuvoje sa
vaitraštyje Literatūra ir menas, 
o kitos — Kanados lietuvių savai-

laikom ryšius su Vatikanu.
- 5i .Svarbiausias tikslas — su
prasti Lietuvos Bažnyčios padėtį 
ir, tinkamai atsakyti, sustiprinti 
bendradarbiavimą. *
5 Kardinolas Bernardin dar pa
brėžė, kad nori sužinoti tris da
lykus: kokia yra bendra politinė, 
religinė Jr socialinė padėtis, ko
kia padėtis Bažnyčioje, kokie da
bartiniai poreikiai ir ateities per
spektyvos.

Taip pat kardinolas Bernardin 
pranešė, kad nuo šios dienos 
kun. Jurgis Šarauskas yra paski
riamas šio specialaus komiteto 
direktoriumi. '

Kardinolas Sladkevičius at
sakė, kad politinė padėtis yra la
bai neaiški. Maskva žaidžia katės 
- pelės žaidimą — atleidžia ir vėl 
nagus suvaro. Padėtis gali pasi
keisti kiekvienu momentu. 
Maskva neatsisako savo planų. 
Bet paskutinis žodis priklauso 
Dievui. Maskva siekė pasikeiti
mo, bet ne tokio, koks išsivystė 
Apvaizdos padiktuotas. Maskva 
daro viską, kad išsaugotų imperi
ją. Maskvai Lietuva yra labai 
svarbi, ir tik spaudžiant Vakaram 
galės nusileisti. Mes^vertiname 
pasikeitimus, bet mes žinome, 
kad Gorbačiovas su mumis tik 
žaidžia. JAV remia Gorbačiovą,, 
nes nežino, kas gali ateiti po jo.

Kardinolas Bernardin paaiški
no, kad žmonių jausmai nėra, pa
sidalinę — remia Lietuvos sieki
mus, bet baiminasi, kad Gor
bačiovas nebūtų pašalintas stali- 
nistų, ir viskas grįžtų prie, senos 
tvarkos. Arkivyskupas Stepona
vičius pridėjo, kad tai gali atsitik
ti, jei perimtų kariškiai. Kardi- 

., notas Sladkevičius baiminosi, 
kad-gali ateiti caristinio tipo im
perija. T

< .(Bus daugiau)

traštyje Tėviškės žiburiai. 
Leidėjai ryžosi sutelkti tas apy
braižas į vieną rinkinį, kuris liu
dytų lietuvių tautos kančias atei- 
nančiom kartom.

Antanas Paškus, ASMENY
BĖ IR RELIGIJA. 155 psl. Chi
cago. 1990 m. Išleido Į laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai ugdy
ti. ' . ..

Pilnas knygos pavadinimas 
Asmenybė ir religija psichologi
nio vystymosi perspektyvoje. 
Pirmojoje dalyje aptariama 
asmenybė psichologijos irreligi- 
jos perspektyvoje, antrojoje — 
psichologinės ir religinės raidos 
sąlyčiai, o trečiojoje — religija, 
ateizmas, asmenybė. Šioje stu
dijoje asmenybės ir religijos san
tykių problema nagrinėjama psi
chologinėje plotmėje. Ji svarsto
ma asmenybės psichologinio vy
stymosi perspektyvoje, remian- 

. tis psichologijos mokslo duome
nimis.

Jonas Kutra, ŽVILGSNIS 
PRAEITIN. 117 psl. Chicago, 
leidinio metai nenurodyti, 
greičiausiai — 1990.

Autorius savo žodyje skaityto
ją supažindina su šios knygos at
siradimo istorija. Tai atskiri 
straipsniai, savo metu atspaus
dinti Chicagos Naujienuose ir 
Tėviškės žiburiuose bei įvairiom 

> progom pasakytos kalbos per ra
diją.

Zefirina Puikytė-Balvočienė, 
PASKUTINIS PABUČIAVI
MAS. 61 psl. Los Angeles, 1987 
m., spaudė Draugo spaustuvė 
Chicagoje. Iliustravo dail. Ilona 

' Brazdžionienė-Kerr. Kaina $5.
Leidinėlyje 44 eilėraščiai, su

skirstyti į tris dalis: Su tavim be 
tavęs, pro tavo ašaras ir pro de
besų tamsėjančią slinktį.



NEW JERSEY LIETUVIAI 
PAS GUBERNATORIŲ FLORIO

New Jersey lietuvių delegaci- 
/ja rugsėjo 11 turėjo istorinį pasi
matymą su valstijos gubernato
riumi Jim Florio valstijos sosti
nėje, Trentone. Pasimatymas 
įvyko gubernatoriaus Etninės ta
rybos narės Loretos Stuldenės 

" iniciatyva ir rūpesčiu.
Delegaciją sudarė: dr. Jokū

bas ir Loreta Stukai, Eleonora 
Rokienė, Denis Meižys, adv. 
Paulius Gelenitis, Vida Lanytė- 
Anton, Juliana Liana ir Rolandas 
Bucholz.

Delegacijos tikslas: ištirti kaip 
New Jersey valstija gali dalyvau
ti Lietuvos siekime būti neprik
lausoma. Buvo svarstoma kaip 
didžiulės vaistų bendrovės New 
Jersey valstijoje gali suteikti hu
manitarinės pagalbos Lietuvai ir

čiama speciali verslininkų dele
gacija vyksta spalio pradžioje 
Maskvon ištirti prekybos gali
mybes. Viena didžiųjų šios val
stijos vaistų bendrovių jau yra 
susitarusi su Sovietais steigti vai
stų gaminimo skyrių Sovietų Są
jungoje.

Delegacijos pirmininkas 
George Zoffinger, valstijos pre
kybos komisionierius, pareiškė, 
kad būtų nuvykę ir į Lietuvą, 
tačiau ribotas laikas to neleidžia. 
Jis sutiko pasimatyti su Lietuvos 
ministrais Maskvoje ir užmegzti 
prekybos ryšius.

Gubernatorius Jim Florio de
legacijos atvykimo proga išleido 
Lietuvai ir lietuviams labai pa
lankią proklamaciją, kurioje

New Jersey gubernatorius Florio ir prekybos komisionierius Zoffinger tariasi su lietu
vių delegacija.

i
!

ateityje steigti savo pramonės 
skyrius Lietuvoje. Taip pat buvo 
nagrinėjamos galimybės gauti 
stipendijas Lietuvos studentams 
studijuoti šioje valstijoje, ir kaip 
pradėti pasikeitimo programą.

Gubernatoriaus Florio siun-

skelbia, kad remia Lietuvos 
žmones jų žygiuose už demokra
tiją, taip pat sveikina valstijos 
lietuvius už jų nenuilstamas pa
stangas ir pasiryžimą padėti savo 
broliams ir seserims Lietuvoije.

L.I.S.

KULTŪROS ŽIDINIO PASTOGĖJE

LOS ANGELES, CAL.

MIRĖ BRONĖ STARKIENĖ

Bronė Starkienė, sulaukusi 92 
m. amžiaus, rugsėjo 2 mirė San
ta Monica, Calif.

Velionė buvo gimusi ir augusi 
Lietuvoje, Gelgaudiškiu parapi
joje, Šakių apskr. Bronė į Ame
riką atvyko 1914, o nuo 1919 gy
veno Los Angeles, Calif. Po to 
kelis kartus lankėsi Lietuvoje, 
kur, 1936 mirus vyrui, liko viena 
su 10 metų sūnum Miltonu.

Prel. J. Maciejauskui 1940 at
vykus į Los Angeles organizuoti 
lietuvių parapijos, Starkienė 

r~t”tapo jd .iir>vėlian prel. - J. A.
Kučingio uoli pagelbininkė ir 
rėmėja. Suradusi kelias balsin
gas moteris ir pasikvietusi Jean 
Gražytę, suorganizavo pirmąjį 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
chorą, kuris giedodavo pirmoje 
lietuvių bažnytėlėje, 2513 Third 
Avenue.

Po 25-rių metų B. Starkienės 
įkurtas ir komp. Br. Budriūno 
vadovaujamas parapijos choras 
išaugo į 80 narių chorą, kuris 
savo pradininkę pakėlė į choro 
garbės nares.

B. Starkienė veikliai dalyvavo 
ir tremtinių įkurdinimo akcijoje. 
Prof. K. Pakštui, besilankančiam 
Amerikoje ir dėl prasidėjusio 
karo negalinčiam grįžti Lietu
von, likusiam be darbo ir uždar
bio, Starkienė kurį laiką suteikė 

. globą ir išlaikymą.

giedant sustiprintam parapijos 
chorui, vadovaujamam muz. 
Viktoro Ralio, 12:30 vai. pra
sidės meninė programa, kurią 
atliks šaunios vietinės meno 
pajėgos. Po to bus patiekti

- pietūs. Veiks loterija. Pelnas ski
riamas naujų vargonų įsigijimui.

Lietuvių Religinei Šalpai su
rinkta rekordinė suma —16,365 
dol.

Skautų akademikų metinė 
šventė įvyks lapkričio 3, šešta
dienį, 7 vai. vak. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Alės Rūtos naujausios knygos

A. Skiriui pradėjus leisti Kali
fornijos Lietuvį, Bronė tapo re
dakcijos nare ir tvarkė Los Ange
les lietuvių veiklos kronikos 
žinias. Ji taip pat rašė ir kituose 
Amerikos lietuvių laikraščiuose.

Savo vienintelį sūnų Miltoną - sutiktuvės įvyks spalio 21, sek- 
išleido į mokslus. Jis yra baigęs 
Marijonų kolegiją ir UCLA uni
versitete įsigijo bakalauro laipsnį 
anglų literatūroje. Tobulai 
mokėdamas lietuvių ir anglų kal
bas, Miltonas išvertė V. Ramono 
romaną Kryžiai į anglų kalbą.

Sveikatai susilpnėjus, B. Star
kienė turėjo pasitraukti iš akty
vioj yęįldos, p .pą^kųtipjp^kele-. 
rius metus turėjo praleisti prie
glaudoje sūnaus Miltono ir jo 
žmonos Aldonos rūpestingai glo
bojama, kol senatvės ir ligų 
slegiama, prel. J. Kučingio 
aprūpinta šv. sakramentais, iš
keliavo į Viešpaties namus. Ve
lionės pelenai išvežti laidoti į 
Lietuvą, šalia jos seniau mirusio 
vyro.

Rugsėjo 22 Los Angeles Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo au
kojamos gedulingos mišios, da
lyvaujant šeimai ir artimiesiems.

■' Kgis

madienį, po lietuviškų pamaldų.
Prel. J. Kučingis Šv. Kazimie

ro lietuvių parapijos bažnyčioje 
rugsėjo 16 pakrikštijo Jurgio ir 
Reginos Vilkaitės-Jogų dvynu
kus Viktoro Eugenijaus ir Gyčio 
Jurgio vardais. Krikšto tėvai: Vy
tenis Vilkas ir dr. Viktorija Jo- 
gaitė bei Kęstutis Sušinskas ir 
dr. Alma Vilkaitė-Stočkienė.

L.Ž.K.

Metinis Kultūros Židinio na
rių susirinkimas įvyko spalio 13. 
Reikia manyti, kad lietingas oras 
turėjo įtakos, nes, nežiūrint laiš
kų ir raginimų, dalyvavo vos 30 
asmenų. Padėka tiems, kurie 
atliko savo pareigą.

Susirinkimui vadovavo Kultū
ros Židinio tarybos pirmininkas 
Algirdas Mačiulaitis. Po įžangos 
formalumų vyko pranešimai. Ta
rybos pirmininkas trumpai api
būdino pereitų metų veiklą, pa
žymėdamas, kad Židinio iždas 
pradeda atsigauti ir bendromis 
pastangomis New Yorko lietuvių 
namai vėl sugrįš į tvirtus pa
grindus.

Valdybos pirmininkas Anta
nas Mičiulis pranešė, kad gerai 
tvarkosi nauji Židinio prižiūrėto
jai, bet dar vis nėra tvarkos su 
patalpų užsakymais. Pirminin
kas taip pat atkreipė dėmesį į V.

KNYGŲ KONTEINERIS
IŠ CHICAGOS JAU IŠGABENTAS
LIETUVOS LINK

komisijos atstovas 
pristatė pasiūlytus 
ir trumpai juos 
Bendru nutarimu

TRUMPAI
Rudens balius, rengiamas Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos, 
įvyks spalio 28, sekmadienį, pa
rapijos viršutinėje salėje. Po lie
tuviškų mišių 10:30 vai. ryto,

VLIKO SEIMUI ARTĖJANT
Clevelande lapkričio 2-4 

įvyksta VLIKo seimas, kurio 
rengimu rūpinasi iš visuomenės 
ir spaudos atstovų sudarytas sei
mo rengimo komitetas. Komite
tui pirmininkauja Vytautas 
Jokūbaitis, sekretoriauja Pranas 
Razgaitis, iždą tvarko Jadvyga 
Budrienė, vicepirmininkai yra 
Juozas Ardys ir Jurgis Malskis, 
spaudos ir informacijos reikalus 
tvarko A. Balašaitienė ir Vacys 
Rociūnas.

Seimo atstovai ir svečiai, pa
darę kambarių rezervacijas Qua- 
lity Inn viešbutyje, 28600 Ridge- 
hills Dr., Wickliffe, Ohio, tel. 
800 - 752 - 2582, yra prašomi 
atvykti penktadienį, lapkričio 2. 
Transporto reikalais rūpinasi dr. 
Vytautas Maurutis, į kurį galima

je, 10 vai. ryto prasideda pirmas 
posėdis. Po pietų pertraukos, 2 
vai. 15 min. pradedamas antrasis 
posėdis.

7 vai. vakaro vaišės ir iškilmin
ga vakarienė su menine progra
ma, kurią atliks solistė Aldona 
Stempuižienė ir pianistė Danutė 
Liaubienė, Lietuvių Namuose.

Sekmadienį, lapkričio 4, 10 
vai. ryto Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčioje, 18022 

• Neff Road, mišios, kurių metu 
giedos Lietuvos operos solistė 
Nijolė Ambrazaitytė.

kreiptis telefonu: 216 - 256 - 
1383 arba raštu: 8450 Bridal-

12 vai. Lietuvių namuose tre
čias posėdis ir seimo uždarymas.

Seimo eigos reikalais prašoma 
kreiptis į Vytautą Jokūbaitį tele
fonu 216 - 481 - 7161, arba adre-

Trečia, didžiulė knygų siunta 
Lietuvai buvo pakrauta į 40 pėdų 
konteinerį spalio 10 Chicagos 
Jaunimo Centro kieme. Šią siun
tą koordinavo Lituanistikos Tyri
mų ir Studių Centras. Transpor
to išlaidas padengė lygiai Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
“Knygos Lietuvai” projektas ir 
JAV LB “Dovana Lietuvai” fon
das.

Konteineris buvo pakrautas 
per pusę dienos trylikos asme
nų. Darbui vadovavo LTS Cen
tro pirmininkas dr. Jonas Rač
kauskas. Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos atstovė Jadvyga Da- 
mušienė ir JAV LB atstovas Bro
nius Juodelis taip pat prižiūrėjo 
konteinerio tvarkingą pakrovi
mą. Transporto techniški reika
lai buvo sutvarkyti Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos įstaigos 
New Yorke.

Iš viso į konteinerį buvo sutal
pinta 1,137 dėžes knygų. Jos 
svėrė 32,900 svarų. Pusė kontei
neryje patalpintų knygų paskirta 
Martyno Mažvydo Nacionalinei 
bibliotekai Vilniuje. Antra pusė 
bus paskirstyta Kauno ir Vilniaus 
universitetams, Vilniaus Peda
goginiam Institutui, Kauno kon
servatorijai ir Švietimo ministe
rijai. Knygas aukojo Chicagos ir 
apylinkių lietuviai, vietinės gim
nazijos ir pradžios mokyklos. 
Vertingą muzikinės medžiagos

pasieks lapkričio mėnesio vidu
ry-

Tai yra trečias knygų kontei
neris, skirtas Lietuvai. Pirmieji 
du buvo pasiųsti iš New Yorko 
ir Putnamo. Jų transporto išlai
das padengė Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa. Šiuo metu 
ruošiami kiti knygų konteineriai 
iš Chicagos ir New Yorko. Jų 
plaukimo data numatoma lapkri
čio vidury.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa taip pat organizuoja 
kalėdinį konteinerį drabužių, 
vaistų ir žaislų Lietuvos vaikams 
ir seneliams. Informacijai kreip
tis į LKR Šalpos specialių pro
jektų vedėją Rasą Razgaitienę 
įprastomis darbo valandomis: 
718 647 - 2434.

LIC

- Muzikologas Vytautas Jurkš- 
tas apdovanotas Lenkijos Res
publikos ordinu Už nuopelnus 
kultūrai” (L’ordre du “Merite 
culturel”). Ordiną Vilniuje jam 
įteikė LR užsienio reikalų minis
terijos konsultantas patarėjas 
Zdzislawas Kitlinskis.

Kulpos paruoštą pere itų fiskali
nių metų apyskaistą ir per- 
skaitėL. Lileikienės pateiktą re
vizijos aktą. Abiem buvo išreikš
ta padėka už nemokamai atliktą 
darbą.

Po pranešimų vyko įvairūs pa
siūlymai ir diskusijos. Vyraujanti 
tema buvo patalpų užsakymo 
tvarka ir procedūra. Valdybos 
teigimu, mūsų organizacijos 
neapsisprendžia dėl parengimų 
datos ir todėl sales tenka nuo- 
muoti kitataučiams. Tas nėra 
malonu, bet Židinys reikalingas 
pajamų ir patalpos negali stovėti 
tuščios. Buvo įvairių pasiūlymų 
dėl užsakymo procedūros pa
lengvinimo, o iš vadovybės 
pusės buvo pakartotas prašymas 
organizacijoms laikytis įsiparei
gojimų. Tarp pozityvių pasiūly
mų buvo pačiai Židinio admi
nistracijai ruošti daugiau rengi
nių ir imtis talkos metodų speci
finiams remonto darbams.

Po diskusijų vyko rinkimai į 
K. Židinio korporacijos tarybą. 
Nominacijų 
A. Vakselis 
kandidatus 
apibūdino.
priėmus pranciškonų prašymą 
taryboje oficialiai nedalyvauti, 
tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, buvo pakviestas būti nuo
latiniu pranciškonų atstovu pata
riamuoju balsu.

Kandidatų sąrašą sudarė 5 
asmenys: baigusieji kadenciją 
Kęstutis Miklas ir Kęstutis Ne- 
mickas ir 3 nauji kandidatai — 
Andrius Adams, Henrikas Ša- 
tinskas ir Rūta Virkutytė. Su da
lyvaujančiais ir įgaliojimus patei
kusiais nariais, iš viso buvo su
rinkti 59 balsai, iš kurių 2 turėjo 
būti atmesti. Buvo balsuojama 
už tris ir visi naujieji nariai tapo 
išrinkti į tarybą. R. Virkutytė 
gavo 56 balsus, A. Adams ir H. 
Šatinskas po 34 balsus.

Po susirinkimo visi džiaugėsi, 
kad jauni žmonės ateina į talką 
Kultūros Židiniui ir nuoširdžiai 
linkėjo jiems sėkmės. Naują ta
rybos sąstatą dabar sudaro pirm. 
A. Mačiulaitis ir nariai: A. 
Adams, T. Klimas, A. Mičiulis, 
V. Sidas, H. Šatinskas, V. Vai
čiulis, A. Vakselis ir R. Virku
tytė. Taryba ir valdyba pareigo
mis pasiskirstys vėliau.

Alg. Š.

hurst, Kirtland, Ohio 44026.
Penktadienį, lapkričio 2, va

kare Clevelando Lietuvių na
muose, 877 East 185th St., ren
giamas seimo atstovų ir visuo
menės pašnekesys ir vaišės.

Šeštadienį, lapkričio 3, 9 vai. 
ryto seimo atstovų ir svečių re
gistracija Quality Inn viešbuty-

su: 3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117.

Seimas žada būti įdomus, nes 
VLIKo pirmininkas dr. Bobelis 
neseniai lankėsi Lietuvoje. Sei
me su pranešimais dalyvaus iš 
Lietuvos atvykę du Aukščiausios 
Tarybos nariai — Nijolė Ambra
zaitytė ir Egidijus Klumbys.

Aurelija M. Balašaitienė

kolekciją paaukojo E. Pakštienė.
Konteineris keliavo geležin-

keliu iš Chicagos iki New Yorko 
uosto* Iš New Yorko išplaukė 
spalio 15 s. s. Kosciusko laivu iki 
Gdynios, Lenkijoje. Iš ten kon
teineris bus gabenamas iki Mar
tyno Mažvydo bibliotekos Vil
niuje. Biblioteka dalins knygas 
adresantams. Numatoma, kad 
Chicagos konteineris Lietuvą

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
Asmenys arba organizacijos gali užsisakyti spalvotą 

dviejų valandų filmą, rodant) lietuvių pastangas atstatyti 
nepriklausomybę. Jrekorduota VHS formato kasetėje. Me
niskai paruošta. Teigiamai ir plačiai aprašyta “Drauge”, š. 
m. rugsėjo 28 d. Kaina su persiuntimu 35 dol. Užsakymus 
su čekiu siųsti adresu: *

Feliksas Kontautas
747 E. Broadway
So. Boston, MA 02127
Tel. 617 268 - 5876

— Kun. Antanui Miciūnui, 
MIC, spalio 8 suėjo 75 metai 
amžiaus. Jis yra buvęs genera
linės tarybos narys, viceprovin- 
cijolas, Draugo administratorius 
ir vienuolyno vyresnysis. Pasku
tiniu metu buvo klebonas Šv. 
Petro parapijoje Kenoshoje, 
Wisc. Dabar gyvena Plano, III., 
ir padeda pastoracijos darbuose.

— Lietuvių foto menininkų (iš 
Lietuvos ir išeivijos) paroda 
įvyks spalio 19-28 Chicagoje, 
Čiurlionio gelerijoje. Parodą, 
kurios tema yra “Šventės”, ren
gia Budrio vardo Lietuvių Foto 
archyvas.

— Australijos Lietuvių die
nose gruodžio 26 - sausio 1 daly
vaus ir Lietuvos premjerė Kazi
miera Prunskienė. Taip pat daly
vaus ir Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Šventės organizatoriai 
kviečia ir JAV lietuvius gausiai 
dalyvauti. Besidomį šia kelione 
gali kreiptis į kelionių agentūrą 
Vytis Travel, tel. 718769-3300.

— Kun. Andrius Senkus po 
ilgesnės ligos mirė spalio 14 Fort 
Lauderdale, Fla. Palaidotas spa
lio 16 Lake Worth, Fla., ka-. 
pinėse. Velionis buvo gimęs 
1901 rugpjūčio 24, kunigu įšven
tintas 1924 spalio 24. Lietuvoje 
priklausė prie Vilkaviško diece
zijos. Amerikoje pastoracijoje 
talkino New Yorko diecezijoje. 
Pensininko amžiaus sulaukęs, 
gyveno Lake Worth, Fla. Ligos 
metu ir laidotuvėmis rūpinosi 
kun. Antanas Čepanis.

— JAV LB tryliktosios Tary
bos rinkimai įvyks 1991 ba
landžio 4 - 5 ir 11 - 12 dienomis. 
Taip pranešė JAV LB Krašto val
dyba dvyliktosios Tarybos sesijo
je. įvykusioje Detroite, 1990 
spalio 5-7.

— Nekalto Prasidėjimo Mari
jos Seserų Rėmėjų sąskrydis 
kartu su Vėlinių paminėjimu bus 
spalio 28, sekmadienį, seserų 
vienuolyne, Putname. Praside
da mišiomis 11 vai. ryto. Po pie
tų istorikės dr. Rasos Mažei
kaitės paskaita “Nauji vėjai Lie
tuvos istorijoje”, maldos už mi
rusius, mišparai. * Dalyvausią 
prašomi pranešti raštu ne vėliau 
spalio 20 ar telefonuoti 203 928 
- 7955.

— “Darbas Lietuvai” semina
ras, kurį VVashingtone surengė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba, praėjo sėkmin
gai. Daugiau kaip 100 asmenų, 
atvykusių iš įvairių vietovių, 
turėjo progos išgirsti JAV Valsty
bės departamento pareigūnus 
James Hooper ir Paul Gable. J 
pusryčius su seminaro dalyviais 
atvyko šen. Allen Dizon bei šeši 
Kongreso atstovai, jų tarpe ir 
Baltic Freedom Caucus nariai 
kongr. Durbin ir kongr. Cox. Ša
lia darbo posėdžių buvo lankomi 
senatoriai ir kongresmanai, iš
klausyta nemaža pranešimų. 
Kalbėjo ir Lietuvos Respublikos 
atstovas Washingtone St. Lozo
raitis. Bankete kalbėjo Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų mi- 
nisteris Algirdas Saudargas.

— Tomas Remeikis buvo iš
rinktas nauju JAV LB Krašto val
dybos visuomeninių reikalų ta
rybos pirmininku dvyliktos LB 
Tarybos sesijoje, įvykusioje De
troite spalio 5-7. Iki šiol tas 
pareigas turėjo Arvydas Barzdu- 
kas. ~'



DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą 

dedamas šis lapelis. Prašome jj iškirti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: DARBININKAS, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207

Atsilyginu už 1990 metus. ni

Prašau pratęsti prenumeratą 1991 metams. □

Vardas Ir pavardė......................-...................................—____ .......

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus kai
nuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata — 20 dol. me
tam.
Siunčiu už prenumeratą " $____

Už kalendorių $ 

Spaudai paremti $.........

Skiriu stambesnę auką 1990- sukaktuvių 75 - metų proga.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS

— VILNIUS - MIESTO PLANAS —
Šių metų laidos, spalvotas Vilniaus žemėlapis, 24 x 32 for-

A. Šapoka — Lietuvos Istori
ja, 20 dol.

J. Gliaudos —Atolas - Koralų 
sala. 9 dol.

J Brazaičio — Raštai.-,- Vienų 
vieni. 10 dol.

P. Naujokaičio—Lietuvių Li
teratūros Istorija. 3 tomai po 20 
dol. '

A. Merkelio — Vincas Kudir
ka. 15 dol.

J. Audėno — Lietuvos Val
stiečiai Liaudininkai, 15 doL

A. Rūtos — Mėlyno Kar
velėlio Šviesa. Romanas. 12 dol.

J. Audėno — Paskutinis 
posėdis. 5 dol.

K. Trimako - Ieškančiojo pėd
sakai. 10 dol.

A. Paškaus—Asmenybė ir re
ligija. 6 dol.

A. Tyruolio — Šiapus ir ana
pus saulės. Poezija. 5 dol.

600 m. Lietuvos krikšto jubi
liejus. .Albumas. 12 dol.

J. Aisčio — Poezijos rinktinė.
8 dol.

J. Puzino — Rinktiniai raštai.
2 tomai po 25 dol.

das — angliška ir vokiška turistinė rodyklė 
Sulankstytas $9.50 su persiuntimu 

Plakato forma $11.50 su persiuntimu.

Užsakymus siųsti: 
SAKALAS ’ 

7328 S. California Avė. 
Chicago, IL 60629

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

LEIDINIAI
ANGLŲ KALBA

Bažnyčia Lietuvoje — spalvo
tas albumas. Priedas angliškai. 
15 dol.

VI. Vijeildo — Lithuania My 
Heritage. Gausiai iliustruotas al
bumas. 20 dol.

Atlaidai — Lithuanian Pilgri- 
mages. Foto albumas. 25 dol.

J. S tuko — Awakening Lithu
ania. Istoriniai bruožai, 10 dol.

S. Sužiedėlio — A History of 
the Church in Lithuania 10 dol.

My Dictionary—Mano Žody
nas. Didelio formato spalvota 
knyga vaikams. 12 dol.

Persiuntimui pridedama 1.50 
dol.

baltic
’OURt

1990 M. KELIONĖS
NEW YORKAS - RYGA

Ten ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu), Skrydžiai „ 
tiesiai Į Rygą iš JFK per Helsinkį. Oro linija—- FINNAIR. 
Skrydžiai kiekvieną-trečiadienį ir šeštadienį. Special
ios kainos nuo 1990 spalio 1 iki 1991 kovo 31. $16. 
“U.S. taxes” nepriskaičiuota.

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

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

41 W. 35th QATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY
212 465-0621 •

DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA | 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

KOMPIUTERIAI
LYGOS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDHMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVAT1ON, kuri duoda vlenerlų metų garantiją

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI 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)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
bei lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
mi Darbininko spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooldyn, 
N.Y. 11207.

G. T. INTERNATIONAL pa
rūpina jūsų giminėm bilietus iš 
Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, Nęw Yor- 
kas ar Los Angeles. Taip^ pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika- 
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius/Berlynas/New 
Yorkas kaina nuo $944.00 iki 
$1261.00 ir Vilnius/Berlynas/ 
Los Angeles kaina nuo $1223.00 
iki $1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas in
formacijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G. 
T INTERNATIONAL, INC. 
9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708)430- 7272.

------------------------------------x

0DEXTER PARK ‘ 
PHARMACY ttį 

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

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

DELIVER
296-4130

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS

Baltic Tours siūlo specialias lėktuvo kainas kelei
viams, vykstantiems su asmeniškais iškvietimais. 
Kvietėjas jus pasitiks Rygoje. Jei reikės parūpinsime 
transportaciją.

LANKANTIS LIETUVOJE

Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm.

HELSINKIS

Grįžtant, oro linijų kelias reikalauja vieną naktį pralei
sti Helsinkyje. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendini
mas — keturių žvaigždžių Vaakuna viešbutyje; $75 
asmeniui dviese viename kambaryje. Atskiras kamba
rys $109.

KELIONĖS SU PALYDOVAIS

' LIETUVA IR SUOMIJA - 13 dienų keitonė&‘ 
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 
Kelionė Nr. 106 lapkričio 7-19 
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,899.00 iš Chicagos

ŠV. KALĖDOS IR NAUJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje, 
Finnair linija
Kelionė Nr. 1225 gruodžio 22 — sausio 5,1991 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,999.00 iš Chicagos

NAUJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė 
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 
Kelionė Nr. 1280 gruodžio 29 — sausio 12,1991 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,999.00 iš Chicagos

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak St, Suite 4 
Newton.MA, 02164

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

\ KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE: 86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615 W.71st Street, Chicago,IL60629, 312-737-2110 
1445 So 50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201 
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

FLORIDOJ: 400 70thAvė.,St. PetersburgBeach, FL33706, 813-367-6304

DETROITE: 24060W. 9 Mile Rd.JSouthfiel(LM148034^313-350-2350_______

WATERBURY: 6CongressAve.,Waterbury,CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certfflkatai, Įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje* KASOJ E —

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol. —



ARTĖJA TEATRO FESTIVALIS

Šių metų vėlyvą rudenį (lapk
ričio 16 - 18) bus dar vienas, jau 
aštuntas iš eilės, Teatro Festiva
lis. Jis yra tęsinys 1968 metais 
pradėtojo festivalio, kurį tada su
rengė JAV LB Kultūros taryba. 
Nežiūrint, kad tos tarybos 
sudėtis jau visai pasikeitė, šis 
vienetas rengia ir šiemetinį festi
valį.

Šie festivaliai daugumoje yra 
energingo vyro, rašytojo Anato
lijaus Kairio kūdikis. Šis žmo
gus, kuris yra parašęs daugiau 
scenos veikalų negu visus kitus 
išeivijos rašytojus kartu paėmus, 
buvo daugumos šių festivalių 
rengimo komitetų pirmininku. 
Nuo praėjusio festivalio rengimo 
komitetuose jau nematome darbš
čioj© Kairio, tačiau į darbą įsijun-

gia nauji ir dalinai jaunesni 
žmonės.

Šiemet rengimo komitetui 
pirmininkauja akt. Nijolė Narti- 
naitytė, kuri yra sutelkusi 
nemažą būrį talkininkų. Štai jie: 
Vanda Aleknienė, Petras Aleksa, 
Ramunė Kubiliūtė, Joana Kru- 
tulienė, Zigmas Moliejus, Hali
na Plaušinaitienė, Ona Šulai- 
tienė, Edvardas Šulaitis, Au
dronė Užgirienė, Juozas Žygas. 
Jiems yra patikėtos įvairios pa
reigos, bet apie tai gal dar anksti 
rašyti.

Š. Amerikoje lietuvių teatrų, 
kurie dar aktyviai reiškiasi, turi
me tik 4: po du Kanadoje ir JAV. 
Jie visi pasirodys ir šių metų fes
tivalyje. Pirmąją dieną — lapkri
čio 16 — pamatysime Chicagos

A.A.
STASJ IR EUGENIJŲ SUKUS 

PRISIMENANT
Šių metų spalio mėn. 30 d. sukako 10 metų nuo mano 

mylimo ir nepamirštamo vyro mirties. 0 šių metų liepos 1 
d. mirtis išplėšė mano brangų ir mylimą sūnų Eugenijų. Šv. 
Mišios už jų abiejų sielas bus aukojamos spalio 30 d. 7 vai. 
ryto lietuvių pranciškonų koplyčioje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyne. Draugus ir pažįstamus prašome juos prisiminti 
savo maldose.

Dideliame nuliūdime ir skausme likę

MOTINA TERESĖ IR ŠEIMA

Mūsų mylimai žmonai ir Motinai
A. A.

LIUCIJAI SPERAUSKIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Vytautui 
Palubinskui už maldas laidotuvių namuose, mišias ir 
prasmingą pamokslą Apreiškimo parapijos bažnyčio
je bei palydėjimą j Cypress Hills kapines.

Dėkojame Lietuvos gen. konsului Anicetui Si
mučiui už tartą atsisveikinimo žodj ir pareikštą mums 
užuojautą. Dėkojame organizacijų atstovams už tar
tus atsisveikinio žodžius ir pareikštas užuojautas: Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje generalinei sekretorei 
G. Meiliūnienei ir 9 kuopos pirmininkei L. Paknienei, 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos New Yorke klubo 
pirmininkei dr. M. Žukauskienei, Lietuvių karių vetera
nų sąjungos Ramovės atstovui A. Sutkui, D. L. K. Bi
rutės draugijos New Yorko skyriaus pirmininkei M. 
Klivečkienei, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
New Yorko skyriaus atstovui J. Bagdonui.

Dėkojame giminėms, draugams bei pažįstamiems 
už dalyvavimą atsisveikinimo apeigose, bažnyčioje ir 
kapinėse, už padovanotas gėles, užprašytas mišias 
bei aukas įvairioms lietuvių organizacijoms.

Dėkojame dail. J. Bagdonui už pravestas atsisvei
kinimo apeigas laidotuvių namuose.

Liūdintys:

Neteko Tau sugrįžti į 
numylėtą

TėviSkę — Uteną, 
GudeniSkes,—

Amžina Tėvynė taip 
anksti netikėtai

Priglaudė Tave . . .

Š. m. lapkričio 5 sueina de
šimts metų, kaip Viešpaties 
pašauktas užbaigė šios 
žemės kelionę mano myli
mas vyras

vyras Antanas, 
sūnūs Algis ir Tomas 
su šeimomis, ir kiti giminės

A. A. 
muzikas MYKOLAS CIBAS

Prabėgo dešimts metų liūdesy, tačiau velionio 
prisiminimas liks gyvas mano širdyje.

Šviesiam jo atminimui už jo sielą bus aukojamos 
šv. Mišios:

Lietuvių pranciškonų koplyčioje Brooklyne, N.Y. 
lapkričio 5 d. Ir Cleveland, Ohio, prel. A. Goldikovskls 
taip pat aukos šv. Mišias.

Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a.a. Mykolą savo maldose, kad Vieš
pats sutelktų jo sielai amžiną šviesą.

Žmona Eufemija

“Vaidilutės” kolektyvą, kuris čia 
duos J. Vilkutaičio-Keturakio 
veikalo Amerika pirty premje
rinį pastatymą. Tas įvyks gal kiek 
ir neparankiu laiku — penkta
dienio vakare, tačiau kitb pasi
rinkimo nebuvo, kadangi per dvi 
dienas 4 spektaklius parodyti 
nebūtų įmanoma.

Lapkričio 17 popiet Toronto 
“Aitvaras” suvaidins V. Alanto 
Aukštadvarį, o tos dienos vakare 
į sceną išeis torontiečių kaimynai
— Hamiltono Aukuras su A. 
Rūko Bumbuliu ir Dunduliu.

Sekmadienio popietėje išvysi
me pačius tolimiausius teatralus
— Los Angeles Dramos 
Sambūrį, kuris parodys B. Pūke- 
levičiūtės Žmones ir beržus. 
Sekmadienio vakare, kaip jau 
įprasta, bus festivalio užbaigimo 
vakarienė su žymenų įteikimu.

Tai maždaug ir visa festivalio 
programa ją trumpai suglaudus.

Beje, viskas vyks Jaunimo Cent
re Chicagoje — spektakliai vi
ršutinėje salėje, o vakarienė — 
apatinėje. Šioje vietoje norima 
pateikti tik pagrindinius duome
nis, kad mūsų tautiečiai galėtų 
iš anksto rezervuoti datas šiam 
gana svarbiam išeivijos kultūri
niam įvykiui.

Daugumas iš šių pastatymų 
nėra nauji: jie jau anksčiau buvo 
rodyti. Tik vieni chicagiečiai 
turės premjerinį pastatymą. 
Tačiau dar tas nereiškia, jog ir 
kitų veikalų neverta pamatyti, 
ypatingai, kuomet išeivių teatra
lų pasirodymų tiek maža turime. 
Dabartinėmis sąlygomis naujus 
pastatymus duoti darosi vis sun
kiau ir sunkiau. Ir jeigu paūsų 
publika jų gausiai nelankys ir ne- 
berems, ateityje ir šių negausių 
išeivių teatrinių kolektyvų gali 
nebelikti.

Edv. Š.

Knygos Lietuvai
Lietuvon siunčiamų knygų 

rinkimas pratęstas iki lapkričio 
mėnesio. Renkamos knygos gali 
būti lietuvių ir anglų kalbomis. 
Supakuotos knygos dėžėse pri
statomos į So. Bostono Lietuvių 

. klubo patalpas, 368 W. Broad- 
' way, So. Bostone. Knygų sąrašas 

turi būti dėžės viduje ir dėžės 
lauko pusėje. Knygų rinkimu 
rūpinasi Bostono Lietuvių Infor
macijos Centras. Tel. 617 464 - 
0148.

Svečiai iš Lietuvos

Iš Lietuvos spalio 19 į Bostoną 
atvyksta 16 irkluotojų, kurių ko
mandos spalio 21 dalyvaus Head 
of the Charles Regatta. Vietos 
lietuviai ruošiasi svečius priimti- 
ir globoti. i- -> '■ '

Irkluotojams išvykus, Bostoną 
pasieks trys Lietuvos deputatai: 
Mečys Laurinkus, Zita Sličytė ir 
Vidmantas Povilionis. Jie iš
kviesti dalyvauti konferencijoje 
Harvardo universitete.

Retas koncertas
Spalio 20, šeštadienį, 7 vai. 

vak. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos trečio aukšto salėje 
įvyks koncertas, kurį rengia 
Naujoji Opera, vadovaujama 
komp. Dariaus Lapinsko.

Koncerto programą atliks 
svečiai iš Lietuvos: pasaulinio 
garso klarnetistas virtuozas prof. 
Algirdas Budrys ir Vilniaus Fil
harmonijos solistas baritonas 
Danielius Sadauskas. Jiems 
akomponuos komp. Darius 
Lapinskas.

Šiuo koncertu bei spektakliu 
susidomėjo ir amerikiečiai. Jis 

.bus rodomas televizijoje Chica
goje ir Bostone. Tai gražus Lie
tuvos ir išeivijos menininkų ben
dradarbiavimo pavyzdys, vertas 
visų dėmesio ir paramos.

Seminaro dalyviai
LB surengtame seminare 

“Darbas Lietuvai” Washingtone 
iš Bostono dalyvavo: Alto Bosto
no skyriaus pirmininkas Ginta
ras Čepas, LB Bostono apylinkės 
pirmininkas dr. Romas Buivy
das, Bostono Lietuvių Informa
cijos Centro vedėja Gailė Raste
nytė, Jaunimo Sąjungos Bostono 
skyriaus pirmininkė Regina Kul- 
bytė ir Jaunimo Sąjungos Bosto
no skyriaus atstovė Rūta Kalvai
tytė.

Bostoniškiai ne tik klausė pa
skaitų, dalyvavo pokalbiuose su 
kongreso ir administracijos at
stovais, bet taip pat lankė savo 
gyvenamosios vietovės senato
rių ir kongresmanų įstaigas, įtai
gaudami pagalbą Lietuvos reika
lais. Visur sutiktas didelis palan
kumas.

Remontuojama bažnyčia
‘ Šv. Petro lietuvių parapijos 
įSo. Bostone remonto darbų pir
moji fazė jau atlikta. Ji atsiėjo 
apie 230,000 dol. Apmokėta iš 
parapijos turėtų santaupų. Da
bar pradėta remonto antroji 
fazė, kuriai reikės apie 600,000 
dol. Šią sumą reikia sudaryti iš 
aukų. Trečiai fazei numatomos 
200,000 dol. išlaidos.

Parapijos klebonas kun. Al
bertas Kontautas informacinia
me biuletenyje rašo: “Darbas 
būtinai reikalingas. Su visų pa
galba tikimės, kad mūsų bažny
čia galės dar daug metų būti Bos
tono apylinkės lietuvių dvasinio 
gyvenimo centru bei tarnauti 
lietuvių bendruomenei ir atsi
kuriančiai tėvynei.”

Baigiamas vajus

Laisvės Varpo vykdomas pini
ginis vajus baigiamas spalio 28, 
kada jo dalyviams traukimo keliu 
bus paskirstytos keturios vertin- 

. gos dovanos. Vajumi siekiama 
sudaryt bent dalį lėšų, reikalin
gų būtinoms išlaidoms padengti. 
Antra, įsijungusiųjų į vajų 
skaičius parodys, kiek yra tokių 
klausytojų, kurie bent kukliais 
įnašais randa reikalo prisidėti 
prie Laisvės Varpo išlaikymo.

e
NAUJAI GAUTOS 
KASETĖS IŠ LIETUVOS

116. Kalėdų giesmės, —atlie
ka garsusis berniukų choras 
“Ąžuoliukas” su vargonais.

126. Gražina Apanavičiūtė, 
operos solistė, dainuoja lietuvių 
kompozitorių operų arijas.

127. Poliarizuoti stiklai, — 
atlieka estradinis ansamblis, dai- 
nuoja ir šių dainų autorius 
Šarūnas Mačiulis.

128. Jaunystės sapnai, — 
atlieka estradinė grupė “Punelė” 
ir solistai.

129. Petras, — estradinis an
samblis su solistais.
. 130. Apie medžioklę, — atlie
ka Vytauto Kernagio dainos tea-

131. Dieve, palaimink mūs 
Lietuvos vaikus, — lietuvių 
estrados rinktinė 1990.

132. Linkėjimai Europai, — 
atlieka ansamblis “Vairas” su so
listais.

133. Raudonas vabalas, — at
lieka estradinis ansamblis “Su
batėlė” su solistais.

134. Mūsų meilė pradingo, — 
atlieka estradinis ansamblis 
“Luksnenai” su solistais.

135. Svajonių jaunystė, — 
atlieka estradinis ansamblis “Ak
meninis tiltas”.

136. Putinas, — atlieka estra
dinis ansamblis “Punelė”.

Viena kasetė kainuoja 10 dol. 
su persiuntimu.

Prašant galima gauti kitokių 
125 kasečių sąrašą.

Užsakymus ir čekius siųsti: Jo- 
seph Nakutavičius, 7119 Toledo 
Rd. Spring Hill, FL 34606.

Trečia, vajaus laiškuose ir radijo 
laidose iškeltu klausimu — rei
kalinga angliškoji programos da
lis ar ne — norima patikrinti, 
kiek yra klausytojų, kuriems rei
kalinga angliškoji programos da
lis. Pagal gautus atsakymus bus 
sprendžiamas tolimesnės Lais
vės Varpo veiklos klausimas.

Savo laidas Laisvės Varpas vis 
tobulina, siekdamas padaryti jas 
aktualiomis ir įdomiomis, pritai
kytomis šių dienų reikalavi
mams, kuriuos iškelia ne tik lie
tuviško gyvenimo įvykių raida, 
bet taip pat amerikiečių radijo ir 
televizijos skubi ir moderni tar
nyba. Šiuo metu ypač reikšmin
ga plati, tiksli ir skubi Laisvės 
Varpo informacija apie įvykius 
Lietuvoje. Jo laidose perduoda
mos žinios, kurios iškyla net pro
gramos metu. Tokia tarnyba su
rišta su dideliu darbu ir 
nemažomis išlaidomis. Ji galima 
tik sulaukus klausytojų paramos 
ir lietuvių visuomenės talkos. 
Vajus parodys, kiek atliekamas 
darbas yra suprastas ir įvertina
mas.

Lapkričio 10 d., 7:30 vai. 
vak., Maironio Parke Shrews- 
bury, prie Worcesterio, vakarą 
rengia Lietuviškos Skautybės 
Fondo atstovai to Fondo 15-kos 
metų sukakties proga.

Laisvės Varpas
Vienintelė Lietuvių 

viešo susižinojimo priemonė
greito

Bostono ir apylinkės lietuviam 
yra Laisvės Varpo lietuvių radijo 
programa, perduodama lietuvių 
ir anglų kalba kiekvieną sekma
dienį 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties WCAV — FM 98. Jos ve
dėju yra Petras Viščinis, 173 Art- 

- hur St., Boston, MA02402, tele
fonas: (508) 586 - 7209. Progra
mos metu skubiais reikalais 
skambinti į radijo stotį telefonu: 
(508) .587 - 9898. Žinias galima 
perduoti Faxu, skambinant tele
fonu: (o08) 086 - 7209. Tuo tarpu 
telefonas ir Fax yra toje pačioje 
telefono linijoje, tad dėl žinių 
perdavimo Faxu reikia pirma pa
skambinti telefonu, prašant, kad 
būtų įjungtas Fax.

— Spalio 27 d. 8 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių klubo trečio aukš
to salėje įvyks kaukių balius. Bi
lietų kaina: 8 dol. užsisakius iš 
anksto ir 10 dol. prie įėjimo. 
Lėšos skiriamos našlaičiams Lie
tuvoje. Ruošia “SOS Vaikai”. Bi
lietus galima užsisakyti pas Redą 
Veitienę 617 698 - 2162 arba Zitą 
Krukonienę 617 696 - 3315.

— Lapkričio 10 d. 6:30 vai. 
vak. Sandaros salėje, 30 Interva
le St., Brocktone, metinis Balfo 
72-tro skyriaus pobūvis.

— Lapkričio 17 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje Tautinės Sąjungos 
Bostono skyriaus veiklos 50 me
tų sukakties minėjimas ir Dirvos 
jubiliejaus vajaus vakaras.

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

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

sallona s

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

Galite įsigyti:

žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;
Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika:
Tautinių vėliavų. Vyčių. Įvairiausių 
Hpdžių;
Knygų apie Lietuvą, anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;
audio 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 
kurt galite gauti atsiuntę 2 dol. čekt firmai 

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

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376
368 Broadway, So. Boston, MA 02127
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Martynas Gelžinis, Mažosios 
Lietuvos veikėjas, mokytojas, 
mirė spabo 14 d. 5:15 v. popiet. 
Jis aktyviai dalyvavo New Yorko 
lietuviškoje veikloje, yra skaitęs 
paskaitą Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime Kultū
ros Židinyje, bendradarbiavo 
spaudoje, rašydamas Mažosios 
Lietuvos klausimais.

Aloyzo Barono vardo novelės 
konkursui jau yra atsiųsti keturi 
kūriniai, — keturios novelės. 
Vienos ilgesnės, kitos trum
pesnės. Tos novelės yra: Juoda
sis Sargas — Otelas; Jovaras — 
Susitikimas; Jokūbėlis — Žuvis; 
Paslaptis — Likimui mus pavo
gus. Konkursą skelbia Lietuvių 
Rašytojų Draugija. Terminas — 
lapkričio 1. Kūrinius siųsti šiuo 
adresu: Novelės konkursas, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Premijos įteikimas bus 
per Uteratūros šventę lapkričio 
17 Kultūros Židinyje. Premija 
500 dol. Jos mecenatas — dr. A. 
Šliažas.

Literatūros šventė rengiama 
lapkričio 17 Kultūros Židinyje. 
Tai palyginti retas įvykis New 
Yorke, kai tuo tarpu tokioje Chi- 
cagoje literatūrinis gyvenimas 
yra gana gyvas. Šventės metu 
bus įteikta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija, kurią laimėjo 
poetė Edita Nazaraitė. Taip pat 
bus įteikta ir Aloyzo Barono var
do norelės konkurso premija. Į 
šią šventę yra pakviestas ir jau 
sutiko atvykti poetas Kazys 
Bradūnas, kuris neseniai su visa 
šeima aplankė Lietuvą. Meninę- 
koncertinę dalį atliks daugel lite
ratūros vakarų palydėjusi ir juos 
praturtinusi solistė Gina Cap- 
kausldenė.

Balfas kiekvienais metais spa
lio mėnesį skelbia aukų vajų, kad 
galėtų sutelkti pajamų šalpos rei
kalams. New Yorko šimtasis sky
rius pagal turimus adresus iš
siuntė laiškus prašant aukos. Au
kas prašoma siųsti adresu: Lithu
anian ReliefFund, P. O.Box81, 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Gau
tos aukos persiunčiamos Centro 
valdybai Chicagoje.

Dr. Viktoras Vasfliukaitis, iš 
Lietuvos, reumatulogas, sąnarių 
ligų specialistas, išradęs sąnarių 
tepalą, yra atvykęs į Ameriką, 
dabar svečiuojasi New Yorke. 
Paskui vyksta su paskaitomis, 
kurias skaitys N. Harbor, Mich., 
universitete ir Nacionalinės 
sveikatos apsaugos institute Bet- 

■ hesda, MD. Jis yra pakviestas 
kaip lietuvis daktaras.

IEŠKOMA mergina-draugė 
arba našlė, kuri gali kartu gyven
ti ir prižiūrėti senesnio amžiaus 
žmones ir jų namus (turtą, svei
katą ar slaugyti ligoje). Rašyti: 
Joseph Lugan arba Conwood, P. 
O. Box 21270, Jamaica, N.Y. 
11421.

New Yorko skautų-skaučių 
pirmoji po atostogų sueiga įvyks 
spabo 20, šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet Kultūros Židinyje.

Aušros Vartų parapijos, 570 
Broome St., N. Y., metiniai 
pietūs įvyks sekmadienį, spabo 
21, tuoj po 11 vai. sumos. Bus 
gausi loterija ir meninė progra
ma: Gintarės Bukauskienės etni
nis ansambbs. Auka 25 dol. Vai
kam iki 12 metų 15 dol. Klebo
nas kun. Eugenijus Savickis ir 
parapijos taryba visus prašo ma
loniai dalyvauti.

Prof. Kazimiero Antana
vičiaus paskaita, surengta Tau
tos Fondo Kultūros Židinyje 
spalio 14, sekmadienį, susilaukė 
dėmesio. Jis yra Lietuvos Re
spublikos Aukšučiausios Tary
bos narys, ekonominės komisijos 
pirmininkas, ir kalbėjo apie gali
mus Lietuvos ekonominius pert
varkymus, savos valiutos įvedi
mą, įmonių kūrimą, denacionafi- 
zaciją, krašto ekonominę ateitį. 
Kalbėjo pusantros valandos, o 
paskui atsakinėjo į klausimus. Jo 
paskaitos pagrindinės mintys 
bus apibūdintos vėliau. Jis taip 
pat yra atkurtos socialdemokratų 
partijos pirmininkas Lietuvoje, į 
New Yorką buvo atvykęs į social
demokratų kongresą. Lietuva 
priimta į socialdemokratų inter
nacionalą.

KONFERENCIJA NEW YORKE: 
VILNIUS - ŽYDŲ KULT. CENTRAS

New Yorkas, 1990 spabo 12. 
LIC) YIVO Žydų tyrimo institu
tas pranešė Lietuvių Informaci
jos Centrui, kad spalio 20-22 
YIVO instituto 65-mečio proga 
New Yorke yra rengiama konfe
rencija apie Vilnių kaip žydų 
kultūros centrą. Į konferenciją 
atvyksta aštuoni prelegentai iš 
Lietuvos.

Pasak YIVO vedėjo Samuel 
Norich, “mes žiūrime į šią kon
ferenciją kaip žydų ir lietuvių 
istorikų mokslinio dialogo 
pradžią, ar tiksliau sakant, 
tęsinį. Tikimės, kad šis dialogas 
padės iššaukti abiejų bendruo
menių gilesnį supratimą apie 
mūsų istorinius ryšius, kurie 
mus kartu jungia”.

Numatytų prelegentų tarpe:

G. T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja paslauga: užtikrin
tas pristatymas žemiausia kaina 
7 dienų laikotarpyje. Dabar ne
reikia rūpintis ar pasiųstas kargo 
ateis neišdraskytas ar visai jo ne
gausite siųsdami jį per Maskvą. 
Už $1.25/svaras (minimumas 
100 svarų) jūsų siuntinys bus pri
statytas į Rygos muitinę. Kreip
tis — G. T. INTERNATIONAL 
INC, Cargo Division, 9525 
South 79th Avė., Hickory Hills, 
IL 60457. Telefonas (708) 430 - 
7334.

A. a. pianistė Jubja Rajaus- 
kaitė-Petrausiaenė bus prisi
minta mišiose, kurios bus auko
jamos Brooklyno lietuvių pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
spabo 21, sekmadienį, 8 vai. 
ryto. Tą dieną sueina dveji metai 
nuo jos mirties. Draugai ir 
pažįstami prašomi pasimelsti už 
jos vėlę.

A. Brazdžionis, Oakville, 
Conn., apmokėdamas trejų 
metų prenumeratą, pridėjo ir 
spaudos reikalams 40 dol. Labai 
ačiū. *

Aktorius Vitalis Žukauskas 
yra išvykęs į Lietuvą. Jis ten yra 
pakviestas kaip aktorius ir an
gažuotas atlikti 14 spektaklių, 
kurių programą sudaro humori- 
stika. Neseniai jis lankėsi Telšių 
mieste.

Apreiškimo parapija kartu su 
kebonių agentūra “Vytis” šią 
žiemą rengia kebonę į Floridą ir 
Karibų salas. Kelionė įvyks sau
sio 11 - 18. Irys dienos bus pra
leistos įspūdingame Disney 
World, o po to bus plaukiojama 
keturias dienas Karibų jūroje. 
Bus aplankytos trys salos. Re
gistracijos ir informacijos reika
lais kreiptis į kebonių agentūrą 
“Vytis” 718 769 - 3300.

Marijos Žukauskienės tapy
bos darbų paroda vyko spabo 6 
- 7 Kultūros Židinyje. Paroda 
praėjo su pasisekimu. Parduota 
10 paveikslų. Plačiau bus parašy
ta kitame Darbininko numeryje.

Ieškoma knyga — Dr. Kostas 
R. Jurgėla Lietuvos sukilimas 
1862 - 1864 metais. Išleido Lie
tuvių Enciklopedijos leidykla 
1970 m. Bostone. Jos kaina tada 
buvo 10 dol. Knyga reikalinga 
moksliniams, istoriniams tiks
lams. Kas ją turėtų ir galėtų per
leisti, prašom pasiūlyti Darbi
ninko redakcijai.

prof. Raimundas Rajackas (atida
rymo žodis), Egidijus Aleksan-; 
dravičius (Hebraiškos studijos 
Vilniaus universitete 19-to šimt
mečio pradžioje), Alfonsas Ei
dintas (Lietuvos žydų emigracija, mas Juos parodoje dalyvauti. 
1868 -1940), Julian Rages (Žydai 
gydytojai ir viešoji sveikata Vil
niuje), Gintautas Surgailis (Len
kijos žydų pabėgėliai Vilniuje; 
Antrojo pasaulinio karo pradžio- ’ 
je), Izraebs Lempertas (Žydų 
kultūrinis gyvenimas Vilniuje 
1939 - 41), Eliezer Ziber i 
(Kultūrinis gyvenimas Kauno 5 
žydų gete), Emanuelis Zingeris : 
(Žydų kultūrinis atsinaujinimas : 
Lietuvoj nuo Antrojo pasaulinio f 
karo).

{ėjimas į konferenciją laisvas. <
r i į »v. v<ug. urusKa, io oz. nesuums 

tisį YIVO. Tel. (212)535-67^ sv,estas’ 2 dež" džiovintU slyvų,

LIC

Jau penktas mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G. T. INTER
NATIONAL raštinė Vilniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
transportas privačiam pasivaži
nėjimui į gimtines, teatro ir ope
ros bilietų užsakymai, rezervaci
jos restoranuose ir visa eilė kitų 
paslaugų. Adresas Vilniuje: Tilto 
sk-gvė 8/2. Tel. 62-81-09.

Tautiniai lietuviški moteriški 
drabužiai, 5 pėdų aukščiui, be
veik nauji. .Rašyti: S. Ma- 
kutėnas, 7848 N. Teel Way, In-

Kalėdinis konteineris yra or-

seneliam. New Yorko ir apylin
kių lietuviai, turį švarių, gerame 
stovyje paltų, megztinių, šiltų 
drabužių ir žaislų prašomi juos 
paaukoti šiam tikslui. Daiktai 
priimami Kasos patalpose šešta
dieniais nuo 9:30 vai. ryto iki 

į 12:30 vai. popiet Informacijai 
kreiptis į Rasą Razgaitienę, Lie
tuvių Katalikų Rebginės Šalpos 
speciabų projektų vedėją įpras
tom darbo valandom: 718-647- 

oai 2434. Daiktai bus priimami iki
lapkričio 3. Vajai šiam kalėdi
niam konteineriui taip pat vyksta 
New Jersey per Americans for 
an Independent Lithuania, 
Hartforde, Baltimorėje, -New 
Britain, New Haven, Bostone, 
St. Petersburge ir Clevelande. 
Aukas padengti kalėdinio kon
teinerio išlaidom gabma siųsti: 
Lithuanian Catholic Rehgious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, New York 11207.

L. Balaišis iš La Šalie, Cana- 
da, treti metai dosniau paremia 
Darbininką. Ačiū už 50 dol. pa
ramą.

Teresė Landsbergienė iš Up- 
per Marlboro, Md., atsiuntė 
dvigubą prenumeratos mokestį. 
Dėkojame.

J. V. Didžiulis iš Fort Lauder- 
dale, Fla., treti metai atnaujina 
prenumeratą pridedant 40 dol. 
auką. Labai ačiū.

ren-

LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA 

FORDHAMO 
UNIVERSITETE

Fordhamo universitete 
giama lietuvių dailės paroda, 
kuri vyks nuo lapkričio 3 iki 
gruodžio 1 d. Parodos vieta: Lo- 
wenstein Library Gallery čf 
Fordham University it Lincoln 
Center, New York, N.Y.

Parodos organizatorius yra Al
gimantas Kezys. Jis iš Chicagos 
atveža apie 60 lietuvių dailinin
kų darbų. Kitus darbus pristatys 
New Yorko dailininkai.

Parodai skirta vieta yra nema
ža. Rengėjas yra išsiuntinėjęs 
laiškus New Yorko apylinkės lie
tuviams dailininkams, kviesda-

Kultūros Židinyje susitikimas 
su mūsų publika bus lapkričio 4, 
sekmadienį, 2 v. popiet. Progra
moje bus leidinio Religija mūsų 
mene sutiktuvės ir video filmas 
apie dail. V. Petravičių. Visi 
kviečiami į šį renginį atsilankyti.

“ŽAIBAS” NR. 6 — maisto 
produktai bus pristatyti jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvoje 
10 darbo dienų laikotarpyje. 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5 sv. 
ryžių, 5 sv. konserv. druska, 4 

; sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis 

) 2 dež. razinų, 64 oz. abejus, 1 
• dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis “ŽAI
BAS” 9525 South 79th Avė., 

» Hickory Kilis, IL,60457. Telefo
nas (708) 430 - 8090.

§

Nesu □

Parašas

čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

Sudarant testamentus prašoma įrašyti ir Lietuvių Fondą angliškai: 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT,

ILLINOIS CORPORATION, 3001 W. 59th St, Chicago, IL 60629

o

M. Yesukevich iš Hamden, 

meratą su dvigubu mokesčiu. 
Labai ačiū.

Algutė Virbickas iš Danbury, 
Conn., treti metai atnaujina pre
numeratą su 50 dol. parama. 
Dėkojame už dosnumą.

“Knygos Lietuvai” kitas kon
teineris išvyks iš New Yorko į 
Lietuvą lapkričio mėnesį. Kny
gos priimamos penktadienio ry-

kambaryje. Ypač laukiama betu
riu kalba knygų ir periodikos. 
Informacijai skambinti Lietuvių 
Katalikų Rebginei Šalpai 718- 
647-2434 New Yorke ir Ameri- 
cans for an Independent Lithua- 
nia atstovei Vidai Anton New 
Jersey 201-531-8585. Visuo
menė prašoma pristatyti sąrašus 
aukojamų knygų, kai knygos 
atvežamos į Kultūros Židinį.

Algimanto Maceinos video 
būdu pagamintas filmas The 
Black Box buvo parodytas spalio 
11 Gas Station teatre Manhatta
ne su pasisekimu. Filmas ir jo 
autorius susilaukė dėmesio ir 
naujų užangažavimų dalyvauti 
kituose filmų festivaliuose. Spa- 
bo 15 jis išskrido į Lietuvą, 
tikėdamasi, kad kitais metais vėl 
galės aplankyti New Yorką.

NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
įvyks spabo 19, 20 ir 21 dieno
mis. Kreikpldtės į KASĄ ir gau
site nurodymus lamose automo
bilių parduotuvėse su KASOS 
paskola ir su didele nuolaida bus 
gabma nusipirkti naujas, 1991 
metų, modebo mašinas. Ta pro
ga ketvirtadienį, spabo 18, KA
SOS įstaiga veiks nuo 9 vai. ryto 
iki 7:30 vai. vakaro,a o spabo 19 
ir 20 (penktadienį ir šeštadienį) 
iki 5 vai. vakaro.

NEW YORKO UETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
yra iškvietęs estradinės muzikos ansamblį iš Lietuvos, 
vadovaujamą

A. VILČINSKO.
1990 lapkričio 3 d., 7:30 vai. vak. 

Kultūros Židinyje

įvyks šios grupės pirmasis pasirodymas * koncertas Ame
rikoje. Visus maloniai kviečia atsilankyti

UETUVIŲ ATLETŲ KLUBO VALDYBSA

LIETUVIŲ FONDO VAJUS
Skelbiamas 1990 metų Lietu

vių Fondo vajus New Yorke ir 
apylinkių lietuviams. Lietuvių 
Fondas iš savo palūkanų ką tik 
išdalino 200,000 dol. su viršum 
įvairiems mūsų veiklos kultūri
niams reikalams, be kurių egzi
stencijos lietuvių veikla būtų 
bereikšmė.

Lietuvių Fondas pertvarkė 
savo nuostatus ir jau gab remti 
Lietuvos laisvinimo reikalus.

Visi kviečiami įamžinti savo 
vaikučius, tėvebus, gimines ir 
save į šio Lietuvių Fondo rėmėjų 
eiles. Taip pat skatinami visi, au-

(Miestas, valstija ir Zip)

(Pavardė ir vardas)

-

(Nr. ir gatvė)

Lietuvių Fondo penktam milijonui aukoju

□ įnašas mano, vardu □ Įnašas įamžinti ........................
Esu LF narys Nr.

Teresė Roževičienė iš Wood- ~ 
haven, N.Y., atsiuntė 50 dol. 
Darbininko prenumeratai ir

Antanas Juškys iš Brick Town, 
N.J., antri metai atsiunčia dvi
gubą prenumeratos mokestį. 
Ačiū už paramą.

J. Valaitis iš Stamford, Conn., 

vis su dvigubu prenumeratos 
mokesčiu. Dėkui už paramą.

Justinas Bruožis iš Worce- 
ster, Mass., atnaujino prenume
ratą ir spaudai paremti pridėjo 
30 dol. auką. Nuoširdi padėka.

J. Daubėnas iš Forest Hills, 
N.Y., penkti metai atnaujina 
prenumeratą su 50 dol. Ačiū 
spaudos rėmėjui.

A. Malaika iš Athol, Mass., 
daugelį metų remia Darbininką, 
šiemet atsiuntė 45 dol. Padėka 
už paramą.

V. Šilėnas iš Euclid, Ohi<, at
naujino prenumeratą ir Darbi
ninko jubibejinių metų proga 
paaukojo 75 dol. parašydamas 
laišką su finkėjimais. Labai ačiū 
už viską.

Vincas Misiūnas iš Elizabeth, 
N.J., atnaujino prenumeratą su 
40 dol. Padėka spaudos rėmėjui.

M. Saukas iš Woodhaven, 
N.Y., daugelį metų dosniai re
mia spaudą. Šiemet atsiuntė 60 
dol. prenumeratai ir paramai. 
Ačiū spaudos rėmėjai.

Edward Zawistowsld iš Bel- 
chertown, Mass., atsiuntė 60 
dol. Labai dėkojame už auką.

Nijolė Pierce iš Rochester, N. 
Y., atnaujino prenumeratą, at
siųsdama 50 dol. Darbininko ad
ministracija dėkoja.

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas, 
palaikytojas, nes spauda yra 
mūsų lietuviškos gyvybėsa 
ženklas.

koję 100 dol. ir daugiau siųsti 
savo nuotrauką, kuri bus įdėta į 
istorinę Lietuvių Fondo knygą. 
Ji dabar yra ruošiama spaudai.

Aukas ir nuotraukas prašome 
siųsti adresu: Lietuvių Fondas 
— Lithuanian Foundation, 3001 
W. 59th St., Chicago, III. 60629.

Informacijų reikalais galima 
kreiptis į Lietuvių Fondo įgalio
tinę New Yorke adresu: Lilė Mi- 
lukienė, 111 Grohmans Lane, 
Plainview, N. Y. 11803. Tel. 516 
681 - 6172 po 4 vai. popiet.

L. M.

UETUVIŲ MENO PARODA vyks Lowenstein bi
bliotekos galerijoje, Lincoln Centre, Manhattan© nuo lapk
ričio 3 iki gruodžio 1. Parodą organizuoja iš Chicagos at
vykęs Algimantas Kazys. Atidarymas bus šeštadienį, lapk
ričio 3 d., nuo 6:30 Iki 8:30 vai. vak. Lankymo valandos: 9 
vaL ryto iki 11 vai. vakaro kasdien; penktadieniais ir šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Sekmadieniais 
uždaryta.

Lapkričio 4 d., sekmadlenj, 2 vai. popiet Kultūros Židi
nio mažojoje salėje Algimantas Kezys kalbės apie naująjį 
leidinį “Religija lietuvių mene” ir parodys video filmą apie 
dail. Viktorą Petravičių, minint jo mirties metines. Visi 
kviečiami atsilankyti.

dianapolis, ,IN 46256.
G; T. INTERNATIONAL, INC. 

rašo vietinius bilietus ir tvirtina 
Aerofloto reisus atvykstantiems 
iš Lietuvos. Taip pat parūpina
ma profesionalų pasitikimą ir 
persodinimą New Yorke bei Wa- 
shingtono Aerouostuose. Prašo
me kreiptis: G. T. INTERNA
TIONAL INC., 9525 S. 79th 
Avė., Hickory Hills, IL. Tel. 
(708) 430 - 7272.

Z $


