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ŽMOGAUS TEISIŲ DIENOS 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Sov. S-gos komunistų partijos 
ideologas Vadim A. Medvedev 
partijos vadam pareiškė, kad 
partija iki šiol nepajėgė išspręsti 
tautinių neramumų nuo Baltijos 
respublikų iki Transkaukazo. Pa
gal jį esą būtina neramumų įtam
pą griežtai suvaržyti.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Sevbardnadze atvyko į Japo
niją santykių gerinti. Atrodo, 
kad Japonija yra pasiryžtai di
desnės prekybos labui nespausti 
Sov. S-gos dėl jos okupuotų 4 
salų grąžinimo Japonijai.

Europos Bendrosios rinkos 
valstybės susitarė pradėti pasita
rimus su Izraeliu, JAV ir PLO, 
kad Artimųjų rytų taika būtų 
greičiau pasiekta.

Izraelio didžiųjų blokų — Li- 
kud ir Darbo partijos — vadai 
susitarė sudaryti koalicinę vy
riausybę, kurios ministeriu pir
mininku pasiliktų dabartinis 
min. pirmininkas Yitzhak Sham- 
nir. Užs. reik, ministeriu numa
tomas kietos politikos šalininkas 
Moshe Arens, gynybos ministe
riu — Yitzhak Rabin ir finansų 
— Shimon Pėrės. Naujoji vy
riausybė numato kietai kovoti su 
palestiniečių sukilimu, nesitarti 
su. PLO-ir-neatsisakyti -okupuotų 
arabų žemių.

Vietnamas vėl pradėjo savo 
kariuomenės atitraukimą iš 
Kambodijos ir iki š. m. pabaigos 
numato atitraukti 18,000 karių. 
Iki šiol jis yra jau atitraukęs 
32,000 karių.

Pakistanas savo prezidentu iš
rinko tas pareigas laikinai ėjusį 
Ghulam Ishaq Khan.

JAV pripažino, kad PLO, pir
mininko Yasir Arafat spaudos 
konferencijoj padarytas pareiški
mas atitinka tris pagrindinius 
JAV reikalavimus (pripažįsta 
teisę Izraeliui egzistuoti ir J. T. 
tuo reikalu priimtas rezoliucijas 
242 ir 338 ir pasmerkia terori
zmą) ir dėlto nutarė pradėti pa
sitarimus su PLO. Vieninteliu 
JAV tarpininku šiam reikalui yra 
paskirtas JAV ambasadorius Tu- 
nisui Robert H. Pelletreau.

Izraelis dėl JAV politikos pa
keitimo buvo labai nustebintas 
ir giliai sukrėstas, bet JAV Izraelį 
patikino, kad jos pirmoj eilėj 
sieks, kad PLO nutrauktų terori
stinius veiksmus.

Sov. S-ga paprašė visas užsie
nio grupes nutraukti per'Arme- 
nijoj įvykusį žemės drebėjimą 
užgriautųjų gyventojų
gelbėjimo darbus, nes ji, 
norėdama išvengti galimų epi
demijų, numato griūvėsius de
zinfekuoti.

Busimasis prezidentas Bush 
žemės sekretorium paskyrė da
bar prekybos derybininko parei
gas ėjusį Clayton K. Yeutter, gy
nybos sekretorium — Texas se
natorių John G. Tower ir namų 
ir miestų planavimo — Atstovų 
rūmų narį Jack Kemp.

Kolumbija atsidūrė sunkiai 
įsivaizduojamo teroro replėse. 
Šiais metais dėl įvairių politinių 
grupių ir narkotikų pirklių vyk
domo teroro jau žuvo 3000 žmo
nių.

Vietnamas grąžino į JAV 38 
ten karo metu žuvusių JAV karių 
lavonų likučius.

JAV pareiškė susirūpinimą 
dėl Sov. S-gos tebevykdomų Af
ganistane puolimų prieš partiza
nus.

KRIKSCIONYBES JUBILIEJUS GĄSDINO ATEISTUS 
Iš Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikos Nr. 75

*’Švenčių atgarsių” tąsa

Neleido padėti gėlių prie 
Vytauto Didžiojo antkapinės 

lentos
Po jubiliejaus pamaldų gru

pelė jaunimo norėjo padėti gėlių 
prie vieno iš Lietuvos krikštyto
jų — Vytauto Didžiojo antka
pinės lentos Vilniaus katedroje.

Kai susirinko prie uždarytos 
Vilniaus katedros, lietuviškosios 
krikščionybės lopšio, ant durų 
apdairiai jau buvo pakabinta len
telė “Dėl techninių kliūčių mu
ziejus nedirba”.

Jaunuolius stebėjo civiliai 
asmenys, tarp kurių buvo at
pažintas saugumietis Rainys. 
Netrukus prie būrelio prisiarti
no pikto veido vyriškis ir mote
ris, kuri, prisistačiusi kaip mie
sto valdžios atstovė, pareikalavo 
pasišalinti iš Gedimino aikštės, 
nes esą būriuodamiesi trukdą 
nežinia kokiai dainų šventei.

Jaunuoliai meldėsi prie 
katedros durų

Į klausimą, kodėl vieniems pi
liečiams galima stovėti Gedimi
no aikštėje, o kitiems draudžia
ma, civilis atsakė: “Eikite, nes 
iškviesiu patrulį ir jus tuoj pat 
išveš”..

Jaurųiolių būrys suklupo prie 
uždarytų šventovės durų ir tyliai
meldėsi, o už nugarų neramūs 
saugumiečiai murmėjo, “Eikite 
į maldos namus”.

Išsigando Ir ateizmo 
muziejus

Prie Katedros slenksčio liko 
rymoti įsmeigtos trys baltos 
gėlės. Jaunimo grupė patraukė 
Gorkio gatve prie uždarytos Sv. 
Kazimiero bažnyčios, kur juos 
atsivijo milicijos mašina.

Ant uždarytos bažnyčios durų 
(ateizmo muziejus) kabojo 
užrašas, kad “muziejus dėl tech
ninių kliūčių šiandien nedirba”.

Saugumiečiai 
besimeldžiančių neleidžia 
priimti į kunigų seminariją
Prie katedros besimeldžiančio 

jaunimo nuotraukos buvo prista
tytos į Kauno Kunigų seminari
ją, kad seminarijos vadovybė nė 
vieno iš jų nedrįstų priimti.

Šiais metais ne pirmą kartą 
stojantys Gintas Sakavičius iš 
Kapčiamiesčio ir Saulius Kelpšas 
iš Garliavos į seminariją vėl ne
priimti. Saugumiečių įgąsdinta 
vadovybė iš S. Kelpšo nepriėmė 
'net dokumentų.

Minėjimas Žemaičių 
Kalvarijoje gąsdino valdžią

1987 m. liepos 8 d. Lietuvos 
Krikšto Jubiliejaus minėjimas 
vyko Žemaičių Kalvarijoje. Da
lyvavo keturi vyskupai: J. Stepo
navičius, V. Sladkevičius, J. 
Preikšas bei svečias iš Latvijos 
—vyskupas tremtinys Dulbins- 
kis, šiais metais švenčiąs savo 
vyskupystės 40 m. jubiliejų.

Pamokslą pasakė vysk. V. 
Sladkevičius, iškeldamas krikšto 
reikšmę Lietuvai. Vyskupas at
sakė į spaudoje bedievių kelia
mus priekaištus, kad, iš Maskvos 
priimtas pravoslaviškas krikštas 
Lietuvai būtų buvęs naudinges
nis, nei iš lenkų rankų priimtas 
— katalikiškasis.

Jei taip būtų įvykę, mes tik
riausiai šiandien jau nebe

kalbėtume lietuviškai.
Kristaus kančios procesijai į 

kalnus vadovavo vysk. J. Preikš
as, procesijos metu Skaudvilės 
klebonas kun. J. Kauneckas pa
sakė tris pamokslus; iškėlė kry
žiaus svarbą lietuvių kataliko gy
venime, žemaičių tvirtumą, gi
nant ir išlaikant prieš 600 metų 
priimtą katalikų tikėjimą, ir tą 
dvasinę tuštumą, kurią sukuria 
šių dienų jaunimo sielose prie
varta ir klasta brukama bedie
vybė.

Pamaldas filmavo valstybinė 
televizija. Milicininkai ir autoin
spektoriai šiais metais Žemaičių 
Kalvarijoje buvo santūresni ir 
mandagesni.

Vyskupui A. Vaičiui grįžus iš 
Romos, įgaliotinis P. Anilionis 
gąsdino susišauksiąs į Kuriją Tel
šių vyskupijos dekanus ir įspė- 
siąs už “nusikaltimus” Kalvarijos 
atlaidų metu; įgaliotiniui ypa
tingai kliuvo kun. J. Kaunecko 
pasakyti pamokslai bei Lietuvos 
himnas, sugiedotas, baigus kal
nų procesiją, kunigų trečiadie
nyje.

Ark. J. Matulaičio 
beatifikacijos atgarsiai

Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio beatifikacija — sena Lietu
vos Katalikų Bažnyčios ir lietu
vių tautos viltis. Apie jos išsipil

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos

VLIKAS VĖL RAŠO REAGANUI
1988 gruodžio 4 dr. K. Bobelis 

gavo iš Lietuvos Laisvės Lygos 
pirmininko Antano Terlecko šio 
turinio kreipimąsi:

“Kreipimasis į VLIKo pirmi
ninką poną Kazimierą Bobelį,

“Vakarų pramonininkai laiko 
Tarybų Sąjungą didžios žaliavos 
rezervu ir neribota pramonės 
produkcijos realizavimo rinka. 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
kitų didžiųjų pasaulio valstybių 
pramoninio ir finansinio kapitalo 
interesus išreiškianti spauda 
deda daug pastangų įtikinti savo 
šalies gyventojus būtinybe remti 
Michailą Gorbačiovą, kaip vie
nintelį TSRS politiką, galintį iš

dymą birželio 28 d. visam pasau
liui paskelbė popiežius Jonas- 
Paulius II.

Turėti savo užtarėją ir tarpi
ninką prie Viešpaties sosto — 
brangi dvasinė vertybė. Džiugu, 
kad naujasis mūsų tautos palai
mintasis žvelgia į mus ne iš 
amžių dulkėmis nuklotų istorijos 
puslapių, ne legendomis ir pada
vimais tapusių tolimų prisimini
mų.

Gyveno mūs laikais
Jis gyveno ir dirbo, galima sa

kyti, mūsų laikais.ujo kilnaus ir 
pra
smingo gyvenimo žingsnius, jo 
tvirtą ir pasiaukojantį kilimą 
aukštyn į altoriaus garbę stebėjo 
nemaža dalis dar gyvų liudinin
kų. J. Matulaičio asmenybė kėlė 
ir kelia didžiulę nuostabą ir 
susižavėjimą. Deja, ne visiems!

Ateistinės spaudos 
atsiliepimai

1987 m. birželio 30 d. Kauno 
Tiesoje atspausdintas J. Saka
lausko straipsnis “Ką laimina Va
tikanas”? Straipsnio autorius, 
klausdamas, už kokius nuopel
nus arkivyskupas paskelbtas pa
laimintuoju, pats atsako: “ski
riant šventuosius ir palaimintud-

(nukelta į 2 psl.) 

gelbėti nedalomą Rusijos impe
riją. Štai kodėl iki šiol Stalino įsa
kymu okupuoto Pabaltijo klausi
mas nė karto nebuvo įtrauktas į 
Suvienytų Tautų Organizacijos 
Generalinės Asamblėjos dienot
varkę. Vadovaudamasi kapitali
stinių monopolijų interesais, Va
karų masinės informacijos prie
monės nesiliauja tikinusios pa
vergtąsias estų, latvių ir lietuvių 
tautas, kad joms paties likimo 
lemta vienintelė galimybė — dar 
bent 50 metų nešti okupacinį 
jungą.To reikalaują ir pačių pa
vergtųjų interesai. Esą, su
byrėjus imperijai išsivadavusios 
iš Rusijos globos tautos išpjaus

(VVashingtonas, 1988
gruodžio 16 — LIC) Prezidentas 
Reaganas gruodžio 8 d. pasirašė 
proklamaciją Tarptautinės žmo
gaus teisių dienos proga, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras. Ceremonijoje Baltuo
siuose Rūmuose dalyvavo apie 
du šimtai kviestų svečių, jų tarpe 
—nepriklausomos Lietuvos dip
lomatinės tarnybos šefas dr. Sta
sys Bačkis, Lietuvių Informaci
jos Centro darbuotojai Gintė 
Damušytė, Viktoras Nakas, AL- 
To atstovas dr. Jonas Genys, 
Jungtinio Amerikos Baltų komi
teto reikalų vedėja Ginta Palu
binskaitė ir du Lietuvos Persit
varkymo Sąjūdžio nariai — 
Arūnas Degutis, Sąjūdžio Žinių 
redakcijos narys ir dailininkas 
Aleksandras Šepkus.

Per ceremoniją septyni žmo
gaus teisių gynėjai sėdėjo 
tribūnoje su prezidentu. Jų tar
pe Gintė Damušytė iš Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos ir Lie
tuvių Informacijos Centro, C. 
Chhut. Amerikos kambodiečių 
fundacijos pirmininkas, dr. C.

SĄJŪDŽIO NARIAI KREIPIASI j 
JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJĄ

(New Yorkas, 1988 gruodžio 
7. LIC) Lietuvių Informacijos 
Centras per Europos parlamen
to Baltic Intergroup gavo šį Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo narių kreipimosi į Jungti
nių Tautų Generalinę Asamblė
ją-

Lietuvos Persitvarkymo
■ . Sąjūdžio Seimo narių • 

kreipimasis J SNO
Generalinę Asamblėją

Gerbiami Ponai,

Mūsų kreipimasis yra pa
diktuotas nerimo, kad persitvar
kymo ir demokratijos politikai 
Pabaltijo šalyse gręsia realus pa
vojus. Mikhailo Gorbačiovo 
pradėtas šalies atnaujinimas su
siduria su rimtais trukdymais iš 
pačios aukščiausios TSRS 
valdžios pusės:

a) iš esmės užblokuota ekono
minė reforma (atmesti trijų Pa
baltijo respublikų paimtieji (sic) 
ekonominio savarankiškumo 
principai);

b) slopinami valstybinio gyve
nimo demokratizavimo bandy
mai (priimant TSRS konstituci
jos pataisas neatsižvelgta, kad 4 
milijonai Pabaltijo gyventojų 
reikalavo atidėti TSRS konstitu

viena kitą...
“Mums atrodo, kad preziden

tai Ronaldas Reaganas ir 
Džordžas Bušas žino, kad iki šiol 
belgai neišpjovė olandų bei liuk
semburgiečių ir atvirkščiai. Nors 
danai, norvegai ir suomiai kadai
se buvo priklausomi nuo švedų, 
tačiau visos tautos gyvena 
didžiulėje santarvėje.

“Kad prezidento R. Reagano 
simpatijos lietuvių tautos pusėje 
rodo jo proklamacija š.m. Vasa
rio 16-tosios proga. Norime 
tikėti, kad ir prezidentas Bušas 
eis savo pirmtako pramintu lais
vės keliu. Greit Jungtinių Ame
rikos Valstybių politikai susitiks 
su TSRS Generalinių Sekreto
riumi Michailu Gorbačiovu. 
Prašome gerbiamą pirmininką 
dėti visas pastangas, kad Lietu
vos klausimas visada būtų pasita
rimų aukščiausiame lygyje tarp 
JAV ir TSRS dienotvarkėje. Lie
kame giliai įsitikinę, kad pasau
lio tautos nepaliks mūsų vienų 
kovoje už lietuvių tautos laisvę 
ir Lietuvos nepriklausomybę. 
Vadovaujamės aksioma, kad ne
gali būti laisva tauta, abejingai 
žiūrint į pavergtųjų likimą. ”

Benedi, Lotynų Amerikos Žmo
gaus teisių komisijos steigėjas ir 
W. Robertson, buvęs Valstybės 
departamento deputatas Afrikos 
reikalams. Valstybės departa
mento pareigūnai ambasadorius 
Richard Schiffer ir ambasadorius 
Richard VVilliamson bei kalbą 
pasakęs JAV ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Vemon Wal- 
ters, atstovavo JAV vyriausybei.

Prezidentas Reaganas cere
monijoje nurodė, kad per susiti
kimą New Yorke su Mikhailiu 
Gorbačiovu buvo iškelti žmo
gaus teisių klausimai. Preziden
tas priminė, kad žmogaus teisių 
pažeidinėjimas glaudžiai siejasi 
su taikos siekimu. Per susitikimą 
Baltuosiuose Rūmuose Gintė 
Damušytė turėjo progos pasvei
kinti prezidentą Reaganą, 
padėkodama jam už rūpestį Lie
tuva. Ji taip pat išsamiau pa
kalbėjo rūpimais klausimais su 
tribūnoj gretimu sėdinčiu amba
sadorium Schifteriu. Proklama
cijos pasirašymo ceremonija 
buvo rodoma Amerikos televizi
joje per vakarines žinias.

(UC)

cijos svarstymą);
c) toliau ignoruojami TSRS 

tautų interesai, centralizuojant 
politinę bei ekonominė valdžią 
Maskvoje, įtvirtinant kolonijinį 
Pabaltijo respublikų statusą.

Mes, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo nariai prašome 
atkreipti dėmesį, kad demokra
tizacija ir persitvarkymas turi 
reikštis konkrečiais TSRS vado
vybės darbais, palttkumu ir pa
rama demokratiniams judėji
mams mūsų šalyse, o ne tik 
gražiais žodžiais, skirtais pasau
lio visuomenės ir Jūsų, gerbiami 
ponai, palankumui laimėti.

Mes abejojame, kad dabar
tinėmis sąlygomis Vakarų valsty
bių telkiami milžiniški kreditai 
TSRS panaudojami pažangai ir 
demokratijai vystyti. Realus per
sitvarkymo proceso vykdytojas 
šiandien — tai savo suverenumo 
siekiančios tautos ir jų pastangų 
ignoravimas, mūsų manymu, to
lygus viso pasaulio interesų 
ignoravimui.
1988 m. gruodžio 6 d.

Vilniaus LPS Seimo nariai: 
Petras Vaitiekūnas, Saulius 
Pečeliūnas, Artūras Sku
čas, Gintaras Songaila, 
Raimundas Mickūnas

(UC)

LIETUVOS LAISVĖS LYGA 
Vilnius, 1988 gruodžio 3 

Ryšium su šiuo kreipimusi, 
dr. Bobelis 1988 gruodžio 5 d. 
pasiuntė JAV prezidentui R. 
Reaganui telegramą.

“Papildydamas savo laiš
ką iš š.m. gruodžio 2 d. aš patei
kiu Jums tiesioginį kreipimąsi į 
Jus Lietuvos Laisvės Lygos pir
mininko Antano Terlecko, Vil
niuje, Lietuvoje, kuris turėjo 
progos sutikti Jus praėjusį pava
sarį Spasso namuose.

“Terleckas ragina Jus .ir lai
svąjį pasaulį reikalauti, kad Mi
kailas Gorbačiovas atitrauktų ka
rines pajėgas iš Baltijos valsty
bių, kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja vėl atgautų savo suverenumą.

“Negali būti taikos Europoj, 
kol Baltijos klausimas yra 
neišspręstas”.

(Elta)

Kinijos sostinėj Beijing apie 
60 tibetiečių studentų miesto 
gatvėj surengė demonstracijas 
prieš Tibeto vykusių lamų, de
monstracijos malšinimą, kurio 
metu buvo nušautas vienas 
lama.



JAV vetavo J. T., Saugumo ta
rybos priimtą rezoliuciją, smer
kiančią Izraelį dėl jo paskutinių 
karo veiksmų pietiniam Libane.

Sov. S-gos ginkluotųjų pajėgų 
štabo viršininku buvo paskirtas 
Tolimųjų Rytų karinės apygar
dos vadas gen. Michail A. Moj- 
sięjev.

J. T. savo sessiją Šveicarijoj 
užbaigė, priimdama dvi rezoliu
cijas, kurių viena ragina sušaukti 
tarptautinę konferenciją arabų ir 
Izraelio konfliktui užbaigti (prieš 
šią rezoliuciją balsavo Izraelis ir 
JAV) ir antrą — dabartinę PLO 
stebėtojo misiją prie J. T. pava
dinti — Palestinos stebėtojo mi
sija.

Švedijos policija yra sulaikiusi 
įtariamą buv. min. pirmininko 
Olaf Palme žudiką Carl Gustav 
Christer Petterson, žinomą kri
minalistą.

Iš Afganistano sostinės Kabu
lo bėga visi, kurie galjAiusipirkti 
lėktuvo bilietą į Indiją, nors ilgai 
tenka laukti vietos lėktuve.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar, priimdamas 
J.T. taikos priežiūros daliniam 
skirtą Nobelio taikos premiją, 
apgailestavo, kad ne visos val
stybės teikia piniginę paramą to
kiem daliniam išlaikyti.
Tibete Kinijos kariai atidengė 

ugnį į už nepriklausomybę de
monstruojančius lamas ir vie
nuoles ir du jų nušovė, o kelius 
kitus, jų tarpe ir olandų turistą, 
sužeidė.

Paskutiniuose JAV preziden
to rinkiniuose dalyvavo tik 50.6 
proc. turinčiųjų teisę balsuoti.

Ivory Coast Yamoussoukro 
mieste yra statydinama R. kata
likų Taikos Karalienės bažnyčia, 
kuri savo didumu ir aukštumu 
pralenks net Vatikane esančią 
Šv. Petro baziliką. Prie statybos 
dirba 1500 amatininkų, jo vi
tražai sudarys 2 akrų plotą, o ai
kštė apie bažnyčią — 7.4 akrus 
ir bus išklota Italijos marmuru. 
Joje galės tilpti 300,000 žmonių. 
Numatoma užbaigti rugsėjo 
mėn.

Pasaulio bankas įspėjo, kad 
neturtingos valstybės, nežiūrint 
jų milžiniško įsiskolinijimo, savo 
turtų išteklius perkeldina į tur
tingąsias valstybes tokiais kie
kiais, kad jie sudarys naujų 
kliūčių tų valstybių vystymuisi. 
17 labiausiai įsiskolinusių val
stybių šiais metais perves turtin
gom valstybėm 31.1 bil. dol. 
daugiau kaip jie gauna.

Amerikos žydų intelektualų 
kairysis sparnas, jausdamas savo 
mažėjančią įtaką JAV politinia
me gyvenime, suruošė konfe
renciją, kurioje progresyvaus 
žydų žurnalo Tikkun redaktorius 
Michael Lemer pareiškė, kad 
arabų žemių okupacija yra ne tik 
irracionali, bet ir destruktyvinė 
ir nemorali ir dėlto turėtų būti 
nutraukta.

JAV per Švediją painformavo 
PLO pirmininką Yasir Arafat, 
kad JAV pradės su juo pasitari
mus dėl Artimųjų Rytų taikos, 
kada jis išpildys 3 reikalavimus: 
PLO turi tvirtai pareikšti, kad 
pripažįsta Izraeliui teisę egzi
stuoti; aiškiai priimti J. T. priim
tas tuo reikalu rezoliucijas 242 ir 
338 ir pasmerkti terorizmą.

LIETUVOS GEN. KONSULO 
NEW YORKE ANICETO SI
MUČIO ŽODIS J LIETUVĄ LAIS
VOSIOS EUROPOS RADIJO 
BANGOMIS KALĖDŲ IR NAUJŲ
METŲ PROGA

Brangūs broliai ir sesės pa
vergtoje Tėvynėje,

Daugiau kaip prieš keturis 
dešimtmečius Stalinas, slaptai 
susitaręs su Hitleriu, atsiuntė į 
Lietuvą Raudonosios Armijos ir 
policijos legijonus, kurie alego
riškai tariant, surišo Jums rankas 
ir kojas, kad negalėtumėt nei pa
sipriešinti, nei pabėgti, užrišo 
Jums akis ir užkimšo ausis, kad 
nematytumėt ir negirdėtumėt 
kas pasaulyje vyksta. Ir kad 
būdami taip sukaustyti nerėktu- 
mėt, Jums užrišo bumas. Už Jus 
kalbėti ir šūkauti Stalino buvo 
atsiųsti ir vietoje pasamdyti 
melo specialistai, kurie už Judo 
grašį Jus įtikinėjo ir šūkavo, kad 
tik dabar esate begaliniai laimin
gi kai iš Jūsų išplėšta nepriklau
somybė ir laisvė.

Jau dvi kartos užaugo ir subren
do šitokioj šėtono paūksmėj. 
Ir tik dabar po ilgų dešimtmečių 
Jums netikėtai nuėmė varžtus 
nuo užrištų bumų. Ir koks buvo 
džiaugsmas, koks entuziazmas 
kai pajutote, kad ne tik neužmir
šote kalbėti, bet neužmiršote ir 
vieningai dainuoti bei giedot. 
Tautos džiaugsmas buvo visuoti
nis. Ne vienam užsienyje gyve
nančiam broliui ar sesei nurie
dėjo per skruostus džiaugsmo 
ašaros stebint tūkstantines mi-

*■ " I ? J ii -uiVALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleid Road, Igaet 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
dk Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito p«ts«Foaa(' 
86 - 01 114th St,, Richmond HIIL N.YJ1418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FU N E RA L HOME, lncn 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Foreųt 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 1*1421. Sutelkia MfįįMMį* laidotuves.' 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244

BUYŪS FUNERAL HOME. Mario Te tieJra, Jr. laidotuviųdirektoriub, Neb
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos, laidotuvės. Modernios koplyčios, orasjlaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

Izraelio kariai okupuotose 
arabų žemėse dėl ten jau visus 
metus .vykstančio .palestiniečių 
sukilimo nušovė daugiau kaip 
300 palestiniečių, bet pats suki
limas vyksta ir toliau visu inten
syvumu.

Izraelio kariai per paskutinę 
savaitę okupuotose arabų 
žemėse nušovė 7 palestiniečius.

Rytų Vokietija uždraudė ten 
pardavinėti Sov. S-gos laik
raščius ir žurnalus, nes Maskva 
toleruojanti iš ribų išėjusį 
buržuazinių tipų istorijos per
rašymą.

PLO apkaltino Izraelį vyk
dant valstybinį terorą prieš pale
stiniečius okupuotose arabų 
žemėse ir paragino JAV pritaiky
ti ir Izraeliui tokius standartus 
kaip ir PLO.

PLO pirmininkas Yasir Ara
fat, kalbėdamas Šveicarijoj J. T. 
visumos susirinkimui, paragino 
Izraelį pradėti tartisydėl taikos 
su PLO, bet kiti jo pareiškimai 
neatitikę pagrindinių JAV reika
lavimų derybom pradėti.

JAV ir Izraelis atmetė PLO 
pirminino Yasir Arafat pareiški
mus dėl Art. Rytų taikos kaip ne
pakankamus.

P. Afrika, Kuba ir Angola ga
lutinai susitarė pradėti Kubos 
kariuomenės atitraukimo iš An
golos ir Namibijai nepriklauso
mybės suteikimo procesą ba
landžio 1, prižiūrint J. T. komi
sijai. Kuba turi visai pasitraukti 
iš Angolos iki 1991 m. vidurio.

JAV pradėtus santykius su 
PLO pasmerkė tik Izraelis, Sirija 
ir Iranas.

nias Vilniuje ir kituose Lietuvos

miestuose džiūgaujančias po 
savo trispalvėmis ir griausmingai 
giedančias Lietuvos himną ir 
Lietuva brangi. Tos lietuvio 
širdžiai brangios ir mus visus 
jungiančios giesmės nuskambėjo 
per visą pasaulį. Tai mūsų tautos 
šauksmas — Laisvės Lietuvai.

Tačiau šiandien Jūsų rankos 
tebėra surištos, nes jei pančiai 
nevaržytų. Jūs tikriausiai pirmo
je eilėje išardytumėt Lietuvos 
žemėje svetimųjų pastatytą pa
baisą, kuri vadinama Ignalinos 
jėgaine ir kuri nelaimės atveju 
pasekmėmis galėtų pralenkti 
baisųjį žemės drebėjimą Armė
nijoje.

Jūsų akys tebėra užrištos — 
Jūs negalite laisvai gauti ir skai
tyti mūsų laikraščių ir knygų 
kaip mes gauname Jūsų. Džiau
giatės, kad atgavote laisvę 
kalbėti ir protestuoti, bet vien 
to neužtenka. Reikia, kad-rete
žiai būtų nuimti nuo Jūsų rankų 
ir kojų, kad vožtuvai būtų nuimti 
nuo Jūsų akių ir kamščiai išimti 
iš Jūsų ausų, kad galėtumėt viską 
matyti ir girdėti ir laisvai savo 
protu be nurodymų iš kitur pasi
rinkti kas skaitytina ir kas klausy- 
tina.

Tad Šventų Kalėdų ir Naujųjį, 
Metų proga sveikinu Jus ir lin
kiu, kad artimiausiu laiku Jums 
būtų grąžinta laisvė ne tik kalbė-

Lenkijos keliuose miestuo^ę 
Solidarumo unijos šalininkSi^ 
sukėlė riaušes karo būklės pa
skelbimo 7 m. sukakčiai pa
minėti. t

JAV ir Sov. S-gos Mokslų aka
demijos sudarė bendrą komisiją'

ti, bet ir laisvai demokratiškai 
savo gyvenimą tvarkyti neprik
lausomoj Lietuvoj. Tik laisvoje

bėję gali klestėti kultūra ir eko
nominis gerbūvis kaip klestėjo 
prieš svetimųjų okupaciją.

ekologinei taršai sekti.
Sovietinė Armėnija susirūpi

no, kad dėl žemės drebėjimo 
likę ir į kitas respublikas perke- 
liarrii Našlaičiai nebūtų nutauti-< 
narni ir nesugrąžinami į 
Armėniją.

Izraelio okupuotam Vakari
niam krante palestinietis aviga
nis užmušė kolonistą žydą ir iš 
jo atimtu šautuvu nušovė Izrae
lio karį, bet ir pats buvo nušautas 
kito Izraelio kario.

Vatikanas susitarė su Sov. S- 
gos stačiatikių Bažnyčia parūpin
ti jos tikintiesiems Šv. Raštą ir 
padėti jos vyskupam perorgani
zuoti jų dvasines seminarijas.

Sov. S-ga painformavo JAV, 
kad ji išardanti radaro stotis prie 
Maskvos ir Gomelio, kurios pa
gal JAV nusistatymą buvo 
pažeidusios 1972 m. raketų kon
trolės sutartį.

Sov. S-ga leido neoficialiai pa
minėti JAV gyvenančio Nobelio 
premijos laureato Solženicyno 
70 m. amžiaus sukaktuves.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė.’, Št Petersburg Bęach, Fla., 
33706. 813-380 * 5577. KENF1ELD WO0DLAWN FUNERAL HČME.,200 
Pašabena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393. I .

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tai pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y, Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.4-------------- .---------------------s----—
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sšv. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wali St, 9th A., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, GovL Bills, fondus, com- 
modlties, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Sulnteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.
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LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRĄ7. WlCN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM.’Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Aaburn, MA 01501. T. 617 753 -7232.

NEVY YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9- 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bėyside, 
N .Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT - “Lietuvos Atsimink 
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš tyNYM 1330 AM. Pirmad. 
6-7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stūkas, Direkt, 234 Sunltt 
nr., VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai? ryto Iš WCAV-FM bara 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton.MA 02402.’ 
617-586-7209.

Iš Lino Kojelio pagerbimo Detroite gruodžio 6. Jam buvo 
įteiktas “Eisenhower Award” už jo nuopelnus tautinėms 
grupėms. Linas Kojelis, kairėje, ir atžymėjimą įteikęs, buvęs 
Respublikonų tautinių grupių centrinio komiteto pirmininkas 
Ęrank Stella. Pagerbime dalyvav< nėr 300 Michigano respu- 
Hfikonų. Jų tarpe 30 lietuvių. Nuotr. Urbono

SĄJŪDŽIOlNFO
Chicagoje yra įsikūręs Lietu

vos persitvarkymo sąjūdžio in
formacinis skyrius, pavadintas 
Sąjūdžiolnfo, kuris padės infor
muoti visuomenę apie Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio veiklą ir 
įvykius Lietuvoje.

Pastaruoju metu daug kas vyks
ta Lietuvoje ir žmonės išeivijoje 
beabejo turi daug klausimų, ku
rie juos domina asmeniškai. 
Kviečiame visuomenę pristatyti 
klausimus raštu ir Sąjūdžiolnfo 
Jums atsakys taip pat raštu. Jeigu 
neturėsime atsakymo vietoje 
susisieksime su Sąjūdžio Seime 
tarybos nariais Lietuvoje, kurie 
galės kompetetingai atsakyti į 
Jūsų klausimus. Rita Dapkutė, 
Sąjūdžioinfo, 7139 S. Whipple, 
Chicago, 111. 60629.

Iš Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 vsl.)
sius visais laikais pirmiausia šlo
vinamas neišpasakytas jų pamal
dumas, siejamas su asketizmu, 
žemiškojo gyvenimo išsižadėji
mu.

Vėliau, kylant kultūrai, kai 
žmonės ėmė nebesižavėtis to
kiais religingumo pasireiški
mais, dangaus išrinktiesiems 
imta ieškoti populiaresnių nuo
pelnų”. Pagal J. Sakalauską, Va
tikanas nesidrovėjęs palaiminta- 
ja paskelbti Žaną d’Ark, šventuo
ju Maksimilijoną Kolbe ir paga
liau “po ilgų paieškų” pasirinkti 
arkivyskupą J. Matulaiti.

J. Sakalauskas niekaip nesu
pranta šio pasirinkimo, mat ark. 
J. Matulaitis,...uoliai perėmė 
klierikalinę sociologiją, paremtą 
po p. Leono XIII enciklika, Re- 
rum novarum, telkė darbininkus 
į krikščioniškas draugijas, orga
nizavo studentų katalikų sąjūdį”.

Nepatenkintas, kad 
nestudljavo marksizmo

^Vilniuje, esant V. Kapsuko vy
riausybei, nors ir neminėdamas 
bolševikų pamoksluose kėlęs jų 
nedorybes ir suktybes ir, tikriau
siai, ne be vyskupo žinios Vilniu
je įvyko kelfetas viešų klierikalų 
išpuolių prieš Tarybų valdžią.

“Iš tikrųjų, kaip katalikų kuni
gas išdrįso užsiimti šitokia veik
la? Juk jei būtų studijavęs mark- 
sistinę-leninistinę filosofiją, 
telkęs darbo liaudį į komunisti
nes draugijas, redagavęs mark
sistinį laikraštį, iškėlęs bolševikų 
nuopelnus lietuvių tautai ir pa
jungęs Bažnyčią valdžios intere
sams (kaip pravoslavai), šiandien 
jis puikuotųsi socialistinio darbo 
didvyrio vardu”.

(Bus daugiau)

Llf HUANIANCOOKERY
in Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

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

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

Vardas, pavardė .......... .................................................. ...................

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp •••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••*•••••••■•••••••••••
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MEM0R1ALS
66 - 86 80 ST MIDDLE Vli.lAGE. QL EEXS. X Y 

I’!IOXES (718) 326 - I282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA .-
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI ' IR .NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK 
NEW JERSEYlR CONNECTICUTVALSTJJO 
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ. ’ '

KVECAS
< JONAS , 

1933 + l 97

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

. ? 1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS • 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ .
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVĖL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLVN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Lietuvos ganytojų sveikinimas
1988 metų Kalėdoms
“Štai, aš skelbiu jums didį 

džiaugsmą, kuris bus visai tau
tai. Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Mesijas. Rasite Kūdi
kį, suvystytą vystyklais ir pagul
dytą ėdžiose” (Luko 2, 10-12).

Brangūs tikintieji! Šventos 
Kalėdos yra ne tik džiaugsmo, 
bet kartu ir meilės šventė, nes 
meilė ir džiaugsmas paprastai 
žengia vienoje gretoje. Kalėdos 
— tai meilės šventė. Kodėl? Čia 
regimu būdu pasireiškė Dievo 
meilė nupuolusiai žmonijai.

Daug Dievo išminties, geru-
mo ir meilės mes matome pasau
lio ir žmogaus sukūrime, bet dar 
daugiau Dievo meilė pasireiškė 
Dievo Sūnaus įsikūnijime. Die
vas sukurdamas pasaulį jam davė 
tik buvimą, o įsikūnidamas, tap
damas žmogumi atsistojo tarp 
mūsų viskuo į mus panašus, iš
skyrus nuodėmę. “Dievas taip 
pamilo pasaulį, jog atidavė savo 
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris jį tiki — nepražūtų, bet 
turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jono 
3, 16).

Taigi, Kalėdos, kurios prime- prisiminkime, kad svetimo 
na Dievo Sūnaus gimimą, Jo skausmo nėra, kaip sako rašyto- 
g'* 1 "inijimą į žmonių likimą, kan- jas — ir kito skausmas ypač dva-

\ Tiesa, grupėje
$utinki žmonių, kurie keliauja,

< kad atrastų, pažintų, išgyventų 
į pasaulio kampelį. Tačiau 
dažniausiai yra iš tos plačios 

t, kultūrinės aplinkos ir dalinasi tik 
savo krašto bėdomis ar garsų, o 

c lankomam kraštui daug dėmesio 
skirti nesiryžta.

Žinoma, pasitaiko ir išimčių. 
Sutinki žmonių, kurių domėji
masis lankomu kraštu praturtina 
kitus. Be to, aplamai kalbant, 

J maistas grupėms yra užsakomas 
ir paruošiamas iš anksto. Pasirin
kimo nėra. O sau pačiam pa
trauklią valgyklą susiradus, lau
kiant ir stebint, supranti, kad

i maistas, kurį mėgsti, yra rando- 
‘ mas šiek tiek skirtingose lėkštėse 
• daugumoje virtuvių. Kol tokią 

būklę pasieki, geriau būti alkanu 
negu nepatenkintu ar ligoniu.

Pietų pertrauka iškylų metu 
sudaro proga pažinti lankomą 
vietovę. Man geriausiai pasiseka 

c perkelti lankomas vietas į savo 
patirtį kojomis. Ir nūdien

mir?j “Tra ” T&SaTš''J,'ka!KnTmaį
lės šventė.. Gražiai šią tiesą mums, kurie neparodėme mei-J 

išreiškia mūsų rašytojas Myko- lės, užuojautos ir altruizmo? 
laitis Putinas: “Iš reto, miglota Daug žmonių šiandien pasaulyje
padange aukštai, didingai, galin
gai prabilo varpai ir girdi skaus
mo iškankinta širdis, kad gimė 
jau meilė, prašvito naktis”. '• 
4 Panašiai kalba žymusis mūsų 
laikų teologas Karlas Rahner’is. . 
Pagal jį Dievo Sūnaus atėjimas į 
"mūsų žemę skelbia mums nuo
stabiausią ir džiaugsmingiausią 
žinią: “Pasauli, aš tave myliu, 
žmogau, aš tave myliu”. Iš tikrų
jų, savo dvasioje matydami var
ganose ėdžiose, įsikūnijusią 

Dievo meilę, mes pajuntame ko
kia milžiniška dieviškos meilės 
srovė įsiveržė į pasaulį.

Kalėdos — kaip dieviškos 
meilės šventė kviečia mus su
kaupti visą savo dvasios energiją, 
kad toji meilės srovė vis didėtų, 
platėtų, kad ji užlietų mūsų šir- 
dis, šeimas ir tautų tarpusavio 
santykius. Mes juk matome, kad 
šiandien meilės temperatūra 
žmonių širdyse yra gana žema. 
To išdavoje — maža gailestingu
mo ir gerumo, nėra taikos tarp 
tautų, nėra darnumo šeimose. 
Tai patvirtina dabartinis po-
piežius Jonas Paulius II-asis: 
“Žmogaus situacija dabartinia
me pasaulyje yra nutolusi nuo 
objektyvių moralės reikalavimų, 
o tuo labiau nuo bendruomeniš
kos meilės” (“Žmogaus At
pirkėjas”).

Iš tikrųjų, kaip anuomet, taip 
ir šiandien pasaulyje gyvena ne 
tik paklydę sūnūs, bet ir pakly
dusios dukros. Klesti fizinis ir 
moralinis blogis įvairiausio
mis savo formomis sukeldamas 
skausmą mumyse ir kituose. Gi,

suka galvas, kaip palengvinti 
skurdą, kaip grąžinti pasauliui 
taiką ir vienybę, tautoms laisvę 
ir savarankiškumą, šeimoms pa
tvarumą ir ištikimybę,' pagarbą 
gyvybei dar net negimusiai/ 
Daug žmonių laukia poslinkių, 
gėrio kryptimi, trokšta gilesnio 
dvasingumo, šiltesnės atmosfe
ros tarpusavio santykiuose.

(nukelta į 5 psl.)-

(New Yorkas, 1988 gruodžio 
7. LIC)Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimas susirinko ant
rajai savo sesijai Vilniuje 
gruodžio 4 d. Seimo metu nutar
ta Sąjūdžio vardu skelbti tris do
kumentus: laišką Estijai, kreipi
mąsi į pertvarkos rėmėjus ir re
zoliuciją apie Sąjūdžio veiklą. 
Taipogi Seime pateiktos Tarp
tautinės amnestijos kreipimasis 
Visuotinės žmogaus teisių dekla
racijos 40 metinių proga. Patei
kiame visus šiuos dokumentus.

Antrosios Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio 

Seimo sesijos laiškas Estijai

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimas, gerai suprasda
mas nūdienos politikos dvasią ir 
ryžtingų politinių bei teisinių 
žingsnių svarbą, visiškai pritaria 
Estijos TSR Aukščiausios Tary
bos neeilinės sesijos įvykusios š. 
m. lapkričio 16 d. deklaracijai, 
įstatymui ir rezoliucijai. Tai 
neįkainuojamos reikšmės doku
mentai, atveriantys naujas gali
mybes sąjunginių respublikų 
realiam suverenitetui įgyven
dinti. Šiandien Estija yra ben
dras Pabaltijo tautų pasididžiavi
mas. Kartu nepritariame TSRS 
Aukščiusios Tarybos prezidiumo 
posėdžio, įvykusio š. m. lapk
ričio 26 d., įsakui, kuris skelbia 
negaliojančius Estijos TSR Au
kščiausios Tarybos įstatyminius 
aktus. Tokia TSRS aukščiausiojo

Kurionas. Archeologų palapinė prie Apolono šventovės Kipro saloje. Nuotr.kun. prof. 
Antano Rubšio

PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO SEIMO 
ANTROSIOS SESIJOS NUTARIMAI

valstybės valdžios organo pozici- gyvenimo demokratizavimo 
ja mažai kuo skiriasi nuo liūdnai bandymai; priimant TSRS Kons- 
pagarsė-
jusiu didžiavalstybiškumo tradi
cijų, pakerta sąjunginių respub
likų suvereniteto siekius. Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio pro
grama teigia, kad suverenitetas 
neįmanomas be elementarių 
respublikos nuosavybės teisių 
užtikrinimo, be realaus ūkinio ir 
finansinio savarankiškumo, Są
jūdžio seimas solidarizuojasi su 
visais Estijos žmonėmis, anks
čiau nei mes supratusiais, kad tik 
juridinis Pabaltijo respublikų 
statuso pakeitimas gali sugrąžin
ti joms 1940 m. žadėtas tautinio 
ir socialinio stabilumo bei valsty
bingumo garantijas.

Posėdžio pirmininkai: Zigmas 
Vaišvila, Česlovas Stankevičius 

Vilnius, 1988.12.04

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio kreipimasis į visus 

pertvarkos rėmėjus
M. Gorbačiovo pradėtas šalies 

atnaujinimas susiduria su rimtais 
trukdymais pačioje Tarybų Są
jungoje. Iš esmės užblokuota 
ekonominė reforma; atmesti tri
jų Pabaltijo respublikų priimtieji 
ekonominio savarankiškumo 
principai; slopinami valstybinio 

titucijos pataisas, neatsižvelgta, 
kad Pabaltijo atsiųsta keturi mi
lijonai parašų, reikalaujančių 
atidėti TSRS Konstitucijos svar
stymą; toliau ignoruojami TSRS 
tautų interesai Persitvarkymo 
politikai gręsia visai realus pavo
jus.

Mes, Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis, atstovaująs 
vieną iš Stalino-Hitlerio 
sandėrio lemtingai paliestų Pa
baltijo tautų vieną iš Tarybų Są
jungos demokratinių judėjimų, 
savo Seime nutarėme kreiptis į 
visus persitvarkymo Tarybų Są
jungoje rėmėjus su prašymu nie
kada nepamiršti, kad persitvar
kymas — tai visų pirma Tarybų 
Sąjungos demokratizacijs proce
sas, teisinės visuomenės kūri
mas, o realus jo vykdytojas šian
dien — tai save suverenumo sie
kiančios tautos. Jų pastangos, 
mūsų manymu, atsiliepia viso 
pasaulio interesus.

Vilnius, 1988.12.04.
Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimas
Posėdžio pirmininkai: 
Zigmas Vaišvila, Česlovas 
Stankevičius

Rezoliucija apie Sąjūdžio 
veiklę

Šiandien Sąjūdis įžengė į nau
ją savo raidos etapą. Lapkričio 
18 d. ne tik sukrėtė Lietuvą, bet 
ir atskyrė besikuriantį, kupiną 
jaunatviško entuziazmo ir ener
gijos, tačiau idealistiškai naivų ir 
patiklų Sąjūdį nuo Sąjūdžio, ku
ris pradeda suvokti, jog teks 
dirbti, ir kovoti rūsčiomis esa
mos tikrovės sąlygomis.

Turime apmąstyti kas nuveik
ta ir kartu pamėginti numatyti 
tolesnius mūsų žingsnius. At
skleista tiesa apie 1939 - 1940 m. 
Stalino-Hitlerio sandėrius, 
tačiau jų padariniai dar nėra su
prasti ir visai įsisąmoninti. Lie
tuvoje mes jau aiškiai supranta
me, kad mums primestas gyve
nimo bū
das veda į dvasinę, ekologinę ir 
ekonominę prašūtį. Prasidėjo 
dorovinis tautos atgimimas, pa
reikalavęs sakyti tiesą ir ugdyti 
demokratijos daigus ir mes pra
dedame suvokti, kad teisė yra 
normalus visuomenės gyvenimo 
bei valsty bės ir piliečio santykių 
pagrindas. Vis daugiau žmonių 
suvokia, kur mes esame ir ką tu
rime daryti. Demokratinio 
judėjimo ir dvasinio atgimimo 
plitimas daugelyje respublikų 
patvirtina, kad tai yra istoriškai 
būtinas veiksmas, įvykusioje 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje, seno ir naujo prieštara 
pasireiškė didžiavalstybinės 
jėgos ir demokratinės teisės su
sidūrimu, mėginimu išsaugoti 
beteisių respublikų sąjungą kaip 
unitarinę valstybę. Dar kartą 
buvo pademonstruota, kad atsi
sakoma kurti naują Tarybų Są
jungą kaip lygiateisį suverenių 
respublikų susivienijimą.

Turėdamas omenyje istoriškai 
susiklosčiusį Lietuvos likimą bei 
remdamasis TSRS Konstitucijos 
76 straipsniu ir visuotinai“ pri- 
pažinta suvereniteto samprata, 
Sąjūdis siekia, kad būtų pri
pažinta neteisėtais 1939 - 1940 
m. Stalino - Hitlerio sandėriai, 
kad Lietuvos TSR, kaip suvereni 
valstybė, savo santykius su TSRS 
ir kitomis suvereniomis tary
binėmis respublikomis nustaty
tų sutartimis. Mišriai Lietuvos 
TSR ir TSRS kompetencijai 
turėtų būti priskiriami tik bend
rieji gynybos, užsienio politikos 
ir sąjunginio biudžeto klausimai! 
Lietuvos TSR turi turėti teisę su
sigrąžinti funkcijas perduotas

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

KIPRE 26ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE 

landžiau po Pafos kol jame, 
norėdamas jį pažinti, pasi
mečiau. Jokioje grupėje to nega
li padaryti.

Rastoji užeiga įdomi. Galiu 
stebėti visą Senąjį Pafos. Čia ir 
triukšmo ne tiek daug. Grįžtu 
prie trumpojo Apaštalų darbų 
knygos aprašo apie apaštalą Pau
lių prokonsulo dvare.

Apaštalo Pauliaus, Barnabo ir 
Jono Morkaus kelionė per salą ir 
jų skelbiamo Žodžio apie Kristų 
eneregija, be abejo, buvo tapusi 
visos salos pašnekesiu. Nenuo
stabu, ir Sergijus Paulius, salos 
prokonsulas, pasikvietė, —grei
čiausiai įsakė, — pasirodyti ir 
dvare. Šis buvo pirmasis Gero
sios Naujienos susitikimas su 
romėnų visuomene. įdomu, kad 
dabar apaštalas Paulius pasi
keičia vietomis su Barnabu. Pro
konsulo dvare Romos pilietis, o 
ne Kipre gimęs judėjas, buvo 
svarus.

Sergijus Paulius panorėjo “pa
siklausyti Dievo žodžio’ (Apd 

13,7). Luko pasakojimas nesako 
nieko apie Dievo Žodžio turinį, 
bet pabrėžia jo energiją. Iš vė
lesnių Apaštalo pamokslų pago
nims, — Listroje, Tesalonikoje, 
Atėnuose, — galima bent iš da
lies atpažinti ir jo turinį. Apašta
las, kreipdamasis į pagonius, pa
brėždavo žmogui įgimtą atvi
rybę Dievui ir nuovoką apie vie
ną Dievą.

Apaštalas kalbėdavo apie Die
vą žmoguje, kad prakalbintų 
žmogų vardu Dievo, kuris yra 
virš žmogaus, — apie Kūrėją — 
Dievą, kuriam yra pavaldus pa
saulis'. Po to jis pereidavo prie 
žmogaus santykio su Dievu, ir 
poreikio garbinti Dievą būtinu
mą.

Dievo-Kūrėjo sąvoka trikdė 
graikus. Mat, pasak graikų min
tijimo, pasaulis yra amžinas. 
Neatrodo, kad ši tiesa būtų užga
vusi Baijėzų — Elimą, nes jis 
buvo judėjas. Dievas-Kūrėjas 
buvo pagrindinė judaizmo 
tikėjimo tiesa. Elimą trikdė 
Apaštalo perėjimas nuo Mozės 
prie Kristaus.

Apaštalo tikėjimas prisikėli
mu, kuriuo Dievas-Kūrėjas vis
pusiškai įsijungia į žmogaus gy
venimą, nugalėdamas mirtį, bu
vo kita priešingybė graikų savi- 
pratai. Anot jų, siela yra tai, kas 
daro žmogų amžinu, o kūnas — 
tik laikinas žmogaus, t.y. sielos 
įkalinimas medžiaginėje tik

rovėje. Kalbėti apie kūno — viso 
žmogaus prisikėlimą yra priešin
ga sveikam protui.

Apaštalas Paulius kreipėsi į 
prokonsulo Sergijaus Pauliaus 
dvarą su Žinia apie baigminį 
Dievo-Kūrėjo planą, apreikštą 
per Jėzaus Kristaus mirtį — Pri
sikėlimą. Apaštalas prakalbino 
Romos imperijos prokonsulą 
vardu Dievo, kuris yra viso pa
saulio Kūrėjas ir Atpirkėjas, pa
kviesdamas tikėti, kad Jėzaus 
Kristaus mirtimi — Prisikėlimu 
buvo nugalėta nuodėmė ir mir
tis.

Ellmai, kaip tau atrodo?

Elimas, prokonsulo pakvies
tas ar savo noru, “priešinosi...” 
Apaštalui. Lukas Sergijų Paulių 
vadina išmintingu vyru. Būda
mas imperijos prokonsulas, jis 
turėjo būti ir teisės žipovas. “ Au- 
diatur et altera pars ”! Evangeli
jos energija susikerta su magija.

Luko pasakojimas yra taupus. 
Jaučiu, kad apaštalas pastebėjo, 
jog prokonsulas yra atviras 
Evangelijai. Tuo tarpu “Eli
mas... stengėsi atitraukti pro
konsulą nuo tikėjimo“ (Apd 
13,8). Apaštalas “įdėmiai 
pažvelgė į [Elimą] ir prabilo:'... 
Tu, visokių klastų bei suktybių 
pilnas teisingumo prieše!" (Apd 
.13, 9-10). “Tu, sukčiau ir šarlata
ne...!”

Apaštalo Žinia apie Kristų 
nėra mokslas apie dausas, bet 
Dievo galybė, kuri pastato į savo 
vietą bet kokią magiją. Lukas 
Apaštalo sankirtį su Elimu su- 
dramina. Elimas negali pakelti 
Apaštalo žvilgsnio — apgraibo
mis svirduliuoja iš sueigos tarsi 
būtų staiga apakęs. “Ir tučtuojau 
užgulė jį tiršta tamsa, ir jis ėmė 
graibytis aplinkui, ieškodamas, 
kas jam ištiestų ranką” (Apd 13, 
11b).

Ar Saulius tapo Pauliumi 
Kipre?

Savo laiškuose Apaštalas save 
vadina Paulos — Pauliumi. Prieš 
sankirtį su Elimu prokonsulo 
dvare Apaštalų darbų knyga jį 
vadina Saulos — Sauliumi (Apd 
13, 9). Vardas Paulius yra grei- 
kiškas-romėniškas ir reiškia 
“Mažas”, “Mažylis”. Vardas 
Saulius yra hebraiško vardo 
Sa’ūl forma ir reiškia “Prašytas 
[iš Dievo]".

Pasakojime apie sankirtį su 
Elimu užsimenama, “Tada Sau
lius, kitaip vadinamas Pauliumi” 
13, 9). Vardas Paulius yra grai- 
dina Pauliumi. Apaštalas turėjo 
Pauliaus vardą nuo gimimo; Sau
liumi buvo vadinamas tarp žydų. 
Anuomet daug judėjų turėjo dvi
gubą vardą, vieną semitišką, — 
Saulius, Apaštalo atveju —ir kitą 
graikišką-romėnišką, — Paulius, 
Apaštalo atveju. Nors Paulius ir 

reiškia “Mažas” ar “Mažylis”, šis 
vardas neturėjo nieko bendro su 
žmogaus ūgiu ar kuklumu.

Sankirčio su Elimu 
pasekmės

Nuo dabar Paulius tampa mi
sijos galva. Pauliaus vardas pir
mauja Luko pasakojime, Paulius 
pirmauja ir Žodžio energija bei 
įtaigumu. Barnabas pasitraukia į 
užnugarį. Po keleto metų Barna
bas grįšo į savo gimtąjį Kiprą 
tęsti apaštalo misiją (Apd 15, 36 
-39).

Pasak kipriečių padavimų, 
Elimas neužmiršo ano lemtingo 
sankirčio su Pauliumi, — jis su
kiršino judėjus prieš Barnabą. 
Barnabas buvo judėjų nužudy
tas.

Kipras yra seniausia krikščio
niškoji tauta iš pagonijos. Mūsų 
Lietuva yra jauniausia krikščio
niškoji tauta tarp Europos tautų.

Laikas pakilti kelionei

Afroditės autobusas pasirodo 
palei molą sutartoje vietoje. Lai
kas man prisijungti prie iškylos. 
Patarnautojas su nepasitenkini
mu žiūri į pusiau suvalgytą patie
kalą, Kur mano nežūva! O buvo 
gerai paruoštas ir gardus. Pasku- 
Ijoini" / ištinu alų iš stiklinės...
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ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

(VVashingtonas, 1988 gruo
džio 16. LIC) Gruodžio 8 d. JAV 
vyriausybė Washingtone pami
nėjo Žmogaus teisių dieną ir Su
vienytųjų Nacijų Organizacijos 
Visuotinos žmogaus teisių dekla
racijos keturiasdešimtmetį- Su
ruoštose iškilmėse dalyvavo ir 
lietuviai, praneša Lietuvos In
formacijos Centras, jų tarpe ne
priklausomos Lietuvos diploma
tinės tarnybos šefas dr. Stasys 
Bačkis, Gintė Damušytė ir Vik
toras Nakas iš Lietuvių Informa- 
cijs Centro, dr. Jonas Genys iš 
ALTo, Izabelė Laučkaitė-Ho- 
wes iš BALFo, Ginta Palubin
skaitė iš Jungtinio Amerikos Bal
tų komiteto ir Margarita Sama- 
tienė iš ELTos. Dalyvavo ir 
garbės svečių iš užsienio, jų tar
pe du vilniečiai — Sąjūdžio 
Žinių redaktorius Arūnas Degu
tis ir dailininkas Aleksandras 
Šapkus.

Rytmetinėje žmogaus teisių 
konferencijoje JAV Valstybės 
departamente kalbėjo ambasa
dorius Richard Schiffer, vicesek- 
retorius Žmogaus teisių ir huma
nitariniams reikalams; ambasa
dorius Richard S. VVilliamson, 
vicesekretorius Tarptautinių or
ganizacijų reikalams ir ambasa
dorius John C. Whitehead, JAV 
Valstybės departamento sekre
toriaus pavaduotojas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Amerikos Liet. Tarybos 
posėdis

Amer. Liėt. Tarybos valdyba 
gruodžio 2 d.8; savo namuose, 
Chicagoje "buvo susirinkusi 
posėdžio, kurį pravedė pirm, 
inž. Gražvydas Lazauskas. Pir
mininkas painformavo apie pasi
tarimus su Vliko ir LB vado
vybėmis ir apie suplanuotą laiš
kų, telegramų siuntimą į Wa- 
shingtoną bei apie pastangas 
Lietuvos reikalais susisiekti su 
Baltaisiais Rūmais perteikiant 
lietuvių pageidavimus ryšium su 
prez. Reagano ir Busho susitiki
mu su Gorbačiovu. Pabaltiečiai 
tuo reikalu uoliai dirba per 
Jungt. Amerikiečių Pabaltiečių 
Komitetą Washingtone. New 
Yorke, ryšium su Gorbačiovo at
vykimu; spaudos konferencijoje 
atstovauti Amerikos Lietuvių 
Tarybai įgaliotas Petras Ąžuolas. 
Prisidėdama prie užpirkimo Wa- 
shington Times dienrašty pusla
pio, norint ryškiau iškelti Lietu
vos reikalus amerikiečių visuo
menėje. Jungt. Pabaltiečių Ko
mitetas organizuoja demonstra
cijas prie JAV prezidento rūmų, 
išryškinant pabaltiečių laisvės 
siekimus. Am. Liet. Taryba pa

Demonstracijoje prie Jungtinių Tautų kalba Juozas Kazlas, Manhattano LB apylinkės 
pirmininkas. Demonstracija buvo gruodžio 7. Nuotr. K. Miklo

Kalbėdamas į susirinkusius, 
t. y. į pusantro šimto kviestinių 
neoficialių organizacijų atstovų 
ir užsienio svečių, Schifteris 
teigė, kad valdžios tebepažei- 
džiančios žmogaus teises, bent 
atsižvelgia į neigiamas reakcijas, 
kurias jų veiksmai gali sukelti. 
Anot Schifterio, ne kartą Mask
voje susitikusiam su žmogaus 
teisių gynėjais iš Lietuvos pasau
lio sąmoningumas žmogaus tei
sių klausimais priverčia valdžias 
skaitytis su savo veiksmų gali
mom pasekmėm.

Williamsonas, iškeldamas tau
tos apsisprendimo teisės svarbą, 
išdėstė skirtingas šios teisės są
vokas. “Didesnė pasaulio dalis 
žiūri į tautos apsisprendimo 
teisę kaip į vienkartinį veiksmą, 
kuris baigiasi kraštui gavus poli
tinę nepriklausomybę. Reikalas 
tariamai išsprendžia, kai kolonis
to vėliava nuleidžiama ir vieti
niai perima valdžią. BetJAV-bės 
žiūri į tautos apsisprendimo 
teisę kaip į besivystantį procesą, 
kuris nevisada turi apimti poli
tinę nepriklausomybę. Mūsų 
nuomone, tikras tautos apsi
sprendimas ateina iš individų, 
reguliariai ir periodiškai įgyven
dinančių žmogaus teises, ypač 
teisę išrinkti savo valdžią. Kitaip 
sakant, tautos apsisprendimo 
teisės esmė pasireiškia tikrais ir 
periodiniais rinkimais, kurie at- 

formacijas apie lietuvių laisvės 
judėjimą, apie ryšius su senato
rių ir kongresmenų įstaigomis 
keliant Lietuvos klausimą.

Posėdis vyko darnioje sutari
mo dvasioje. Be suminėtųjų 
jame dalyvavo P. Vaičekauskas, 
V. Naudžius, M. Pranevičius, 

riai yra aktyvūs. Los Angeles Austin, V. Gasperienė, B. 
skyrius net išspausdino 2,000 
specialių atvirukų su laiškų teks
tu JAV prezidentui.

Pranešta, kad 1989 m. XI 
Amerikos lietuvių kongresas 
įvyks Los Angeles mieste, Sheri- 
dan Town House, spalio 21 d. 
Spalio 22 d. bus pamaldos ir ALT 
suvažiavimas.

Amer. Liet. Tarybos vice- 
pirm. P. Bučas papasakojo apie 
naujus planus telkti lėšas Lietu
vos laisvinimo darbams finan
suoti.

ALT vicepirm. K. Oksas pra
nešė apie pastangas plėsti pabal
tiečių jaunimo patriotinį bendra
darbiavimą. Iš lietuvių čia gerai 
pasireiškė Jonas Šimkus, įsi
traukdamas į vadovaujanti vaid
menį.

Prel. J. Prunskis papasakojo 
apie naujos Chicago Catholic re
daktorės lankymąsi Amer. Liet. 
Tarybos būstinėje, apie pastan
gas lietuvių reikalus kelti Chica
gos didžiojoje spaudoje, apie 
duotas Madisono laikraščiui in-

ruošė prezidentui, senatoriams, 
kongresmanams laiškų ir tele
gramų pavyzdžius, kurie išsiun
tinėti skyriams. Šiuo reikalu sky- 

spindi liaudies valią.”
Apžvelgdamas žmogaus teisių 

padėtį pasaulyje, ambasadorius 
Whitehead džiaugėsi JAV vy
riausybės laimėjimais per pasta
ruosius 8 metus, pridurdamas,*" 
kad “darbai, kurie mūsų dabar 
laukia, tam tikra prasme yra di
desni už tuos, kuriuos jau nu
galėjome. Kaip pvz., kaip turė
tumėm reaguoti į.... augantį 
judėjimą už autonomiją Pabalti
jo kraštuose, kituose nerusiškose 
Sovietų Sąjungos respubikose”?

Sis klausimas buvo ypač akty
viai gvildenamas diskusijose, ku
rių metu dominavo Pabaltijo 
tautų tematika. Pvz., estas iš 
Baltjų Laisvės Lygos užklausė ar 
JAV žada ryžtingiau kelti Pabal
tijo klausimą Jungtinėse Tauto
se, Schifteris atsakė, kad jau ke
lis kartus iškėlė. Nakas teiravosi, 
ar Pabaltijo klausimas buvo dis
kutuotas Reagano-Gorbačiovo 
pasimatymo metu New Yorke. 
Atsakymas buvo neigiamas.

Po konferencijos, svečiai buvo 
pavaišinti priėmimo salėje. 
Priėmimo metu eilė Valstybės 
departamento pareigūnų bei 
Lietuva besirūpinančių nevaldi- 
nių . organizacijų darbuotojų 
turėjo progos susipažinti su 
svečiais iš Lietuvos. Salėje 
mirgėte mirgėjo Sąjūdžio sagti
mis apdovanoti konferencijos 
dalyviai. (LIC)

Skorubskienė, St. Dubauskas, 
Cicero ALT skyr. pirm. A.Juš- 
kevičius ir Chicagos skyriaus Ar 
vald. narė M. Marcinkienė.Da
lyvavo ir ALT reikalų vedėja N. 
Gierštikienė.

Vasario 16 d. medžiaga 
radijo valandėlėms

Amerikos Lietuvių Taryba 
ruošia medžiagą radijo va
landėlėms Vasario 16-tai. Lietu
višką žodį įkalbės buvęs nacių 
kalinys P. Narutis ir buvęs ko
munistų politinis kalinys dr. Alg. 
Statkevičius, angliškai — adv. 
dr. S. Kuprys. Radijo valandėlių 
vadovai, norintieji šią medžiagą 
panaudoti, prašomi nedelsiant 
kreiptis į Amer. Liet. Taryb 2606 
W. 63rd St., pažymint kokia kal
ba įkalbėjimą norėtų gauti.

Sąlankos Vasario 16 dienai
Amerikos Lietuvių Taryba 

ruošia sąlankas Vasario 16-tai. 
Anglų kalba paruošė dr. Alg. 
Budreckis, lietuvių — pati ALT

Vėliavos, vėliavos, lietuviškos vėliavos demoknstracijoje prie Jungtinių Tautų gruodžio 
7. Gilumoje matosi plakatas su Vytimi. Kairėje vyras neša plakatą, kuriame įrašyta: 
In the Ukraine Chemobyl, in Lithuania — Ignalina. Nuotr. L. Tamošaičio

PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO SEIMO 
ANTROSIOS SESIJOS NUTARIMAI
(atkelta iš 3 psl.)

mišriai kompetencijai, jei TSRS 
organų veikla prieštarauja Lietu
vos TSR interesams. Sąjūdis be 
išlygų gina Lietuvos TSR apsi
sprendimo teisę, įgyvendinamą 
respublikos piliečių apsisprendi
mu pareikštu per demokratinį 
referendumą. Sąjūdis gina Lie
tuvos TSR įstatymų viršenybę 
prieš Sąjungos įstatymus. 
Sąjūdis tvirtai remia princius, 
kad išimtinei respublikos prieš

- nuosavybei priklauso visi gamtos 
turtai, pagrindinės gamybos 
priemonės visose šakose ir visas 
kitas respublikos teritorijoje 
esantis turtas.

Šie Lietuvos TSR suverenu 
mo principai yra suformuoti Lie- 
tuvos TSR Konstitucijos naujos 
redakcijos 11;-- 68, • 70 Straips
niuose. Sąjūdis pabrėžia, kad vi
sam Konstitucijos projektui iš 
principo pritaria Sąjūdžio Sei
mas, o Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba savo 1988 m. lap
kričio 18 d. nutarimu tą projektą 
laiko pagrindu būsimai Lietuvos 
TSR Konstitucijai. Projektą 
būtina nedelsiant paskelbti vy
riausybinėje spaudoje. Sąjūdis 
sieks demokratiškų liaudies rin
kimų Lietuvoje. Sąjūdis rems 
tuos kandidatus, kurie tvirtai

Centro įstaiga. Bus išsiuntinėta- 
skyriams.

Kreipimasis į valdžios 
ir kongreso narius

Amer. Lietuvių Taryba, 
ryšium su Gorbačiovo atvykimu, 
paruošė laiškams prezidentui aš
tuonis tekstus, telegramoms ke
turis tekstus ir dar tekstus sena
toriams ir kongresmenams. 
Daugybė tekstų buvo paskleista 
pavieniams asmenims Chicagoje 
ir pasiųsta skyriams. Pats Alto 
centras pasiuntė laiškus prezi
dentui, Illinois senatoriams ir 
lietuviams palankesniems kon
gresmenams.

Čiagimių lietuvių radijo 
stotis

Chicagoje jau antri metai šeš
tadienių vakarais veikia lietuvių 
programa per WPNA (banga 
1490) radijo stotį. Jai vadovauja 
jau čia, Amerikoje gimę lietu
viai, naujųjų ateivių vaikai. Jos 
vyr. redaktorius yra Raimundas 
Marius Lapas. Gausiai duoda 
lietuviškos-ankstybesnės ir nau
josios muzikos, pasaulio įvykių 
apžvalgą, sveikatos patarimus, 
filmų recenzijas, duoda poezi 
jos, liaudies kūrybos Rūpestin 
gai seka šių dienų įvykius Lietu
voje ir informuoja dviem kal
bom. Atsiųstas šios radijo valan
dėlės vadovo R. Lapo laiškas 
rodo jų norą palaikyti ryšį su 
Amer. Liet. Taryba. 

gins Lietuvos TSR suverenitetą, 
respublikos ekonominį savaran
kiškumą, žmogaus teises ir de
mokratiją. Ekonomikos srityje 
Sąjūdis siekia ryžtingai eiti prie 
visiško respublikos ekonominio 
savarankiškumo, atsisakyti be
vaisių dalinių pertvarkymų, ku
rie negali išvesti iš aklavietės. 
Konkrečioje savo veikloje 
Sąjūdis pagrindinį dėmesį kreips 
į atskirų rėmimo grupių darbo 
kolektyvuose programų sudary
mą ir vykdymą ir ryšių tarp cent
ro ir grupių stiprinimą.

Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio Seimas

KREIPIM ASIS
(Tarptautinės amnestijos do-

kumentas. visuotinės žmogaus kovoja už žmogaus teises, ne
teisių deklaracijos 40 metinių 
proga)

Visi žmonės gimsta laisvi ir 
lygūs savo orumu ir teisėmis, tai 
Visuotinės žmogaus teisių dekla
racijos, kurią prieš 40 metų pa
skelbė į Suvienytųjų Nacijų Or
ganizaciją įeinančių šabų vyriau
sybės, istorinė prielaida. Mes, 
žemiau pasirašiusieji pritariame 
šiai reikšmingai deklaracijai ir 
reikalaujame, kad viso pasaulio 
šalių vyriausybės tvirtai jos lai-

Skriaudžiamų lietuvių 
gynėjas

Kongresmenas Edward F. 
Feighan atsiųstame Amerikos 
Lietuvių Tarybai rašte painfor
mavo, kad jis yra vienas iš pirmi
ninkų kongresmenų grupės, gi
nančios religinę laisvę Lietuvoje 
ir jis pasmerkė Maskvos žiaurius 
veiksmus, sklaidant demon
strantus Lietuvoje rugsėjo 28 d. 
Jis pasiuntė prezidentui Reaga
nui raštą, skatindamas, kad pro
testuotų prieš tokius prievartos 
veiksmus okupuotoje Lietuvoje.

Kongresmenas Feighan taipgi 
pranešė Altui, jog jam žinomi 
Ignalinos atominės jėgainės pa
vojai ir lietuvių reikalavimas, 
kad būtų sudaryta tarpatautinė 
komisija tą jėgainę ištirti, nes ji 
sudaro pavojų ne vien Lietuvai, 
o ir pasauliui. Kongr. Feighan 
Altui pranešė, kad jis pasirašė 
18-kos kongreso narių sudarytą 
raštą Valstybės sekretoriui 
Shultz, reikalaujant paremti lie
tuvių siekimą sudaryti tokią 
tarptautinę komisiją, kuri inves- 
tiguotų tą jėgainę ir šį reikalą 
keltų Sovietų vadovybėje.

Valstybės departamentas 
užtaria lietuvius

Atsiliepdamas į Amer. Lietu
vių Tarybos pirm. Gražvydo La
zausko raštą, Valstybės departa
mento Sovietų klausimų sky
riaus direktorius Alexander 
R.Vershbow Altui pranešė, kad

kytųsi! Daugelyje šalių negaile
stingai slopinama pati teisė ginti 
žmogaus orumą. Tūkstančiai 
žmonių buvo įkalinti ir kankina-; 
m i vien už reiklavimą laikytis šių 
teisių. Daugelis jų dingo arba 
buvo nužudyti. Šiems pikt
naudžiavimams reikia užkirsti 
kelią. Mes raginame visas vy
riausybes ratifikuoti tarptauti
nius susitarimus dėl žmogaus 
teisių, priimti savo įstatymus ir 
juos atitinkančias procesines 
normas bei imtis neatidėliotinų 
veiksmų žmogaus teisėms ginti 
visame pasaulyje. Buvusių trem
tinių vardu ir vardu tų, kurie 
jėga priversti tylėti, mes krei
piamės į visas vyriausybes ir Su
vienytųjų Nacijų Organizaciją, 
ragindami apginti yisųs, kurie

svarbu kokioje šalyje jie gyvena.
Pasirašykite ir nurodykite 

savo adresą, taip pat pasiūlykite 
savo draugams ir kolegoms pasi
rašyti šį kreipimasį.

(LIC pastaba: Šis Tarptau
tinės amnestijos dokumentas, iš
verstas į lietuvių kalbą buvo per
skaitytas Seime. Seimo nariai jį 
pasirašė. dokumentas su pa
rašais siunčiamas į Tarptautinę 
amnestiją bei Jungtines Tautas).

(LIC) •

Valstybės departamentas viešai 
yra pasmerkęs sovietinės repre
sijos priemones prieš taikius de
monstrantus Lietuvoje. Valsty
bės departamento rašte užtikri
nama, kad JAV vyriausybė nuo
lat spaudžia Sovietų Sąjungą lai
kytis įsipareigojimų gerbti pa
grindines žmogaus teises. Žmo
gaus teisių klausimas buvo pa
grindinis punktas pasitarimuose 
Reaganui atsilankius Maskvoje, 
kai tokia pažanga šioje srityje 
jaučiama paskutiniais metais, r

Ugdant veiklos vieningumą
Naujasis JAV LB pirmininkas 

dr. Antanas Razma Alto suvažia
vimo proga atsiuntė Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkui 
Gražvydui Lazauskui raštą, svei
kindamas Alto pastangas ir 
pažymėdamas reikalą dabar 
veikti vieningai, siekiant padėti 
lietuvių laisvės pastangoms 
tėvynėje.

Raštas naujam prezidentui
. i

Naujai išrinktam prezidentui 
George Bush Amerikos Lietuvių 
Taryba pasiuntė sveikinimus, 
pažymėdama, kaip labai vertina
mos jo pastangos laikyti Ameriką 
stiprią, priešintis Sovietų kolo- 
nialiniam imperializmui, kaip la
bai ALTas vertina jo užmojus 
ginti žmogaus teises ir užtarti pa
vergtas tautas, siekiančias 
laisvės, o taipgi jo ryžtą padėti 
išlaisvinti kalinamus ir psfcha- 
trinėse ligoninėse laikomus disi
dentus.



Lietuvos ganytojų sveikinimas
1988 metų Kalėdoms
(atkelta iš 3 psl.)

Deja, visos pastangos šia kryp
timi lieka tik popieriuose. Kardi
nolas Carlo Martini, Milano ar
kivyskupas, sako: “Tik dieviška
sis Kūdikis gali mus išmokyti tie
sos ir nuoširdumo santykiuose su 
žmonėmis. Ir mes turime prisi
pažinti, kad esame tik pradžioje 
to kelio. Mums dar teks labai toli 
keliauti, kol mes tuos žmones, 
kuriuos mums Dievas yra davęs 
ir duoda, išmoksime iš tikrųjų 
priimti išskėstomis rankomis”.

Brangūs tikintieji, mes turime 
galimybę šį kelią sutrumpinti, 
nes turime iš ko pasimokyti. 
Kalėdų Kūdikis yra palikęs 
Evangeliją, o Jo mokiniai — pa
mokančius laiškus, kurie paleng
vina mums žengti meilės keliu. 
Tik paklausykime Jo testamenti
nių žodžių ištartų kančios išva
karėse: “Aš jums duodu naują 
įsakymą, kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte, kaip aš jus myliu”. 
(Jono 13, 34), ir kaip pasikeistų 
gyvenimas, jei mes šį įsakymą 
įgyvendintume praktikoje. Pasi
klausykime švento Pauliaus — 
“gyvenkime taikoje su visais 
žmonėmis” (Rom. 12, 9-18).

Kaip matome krikščionis mei
lę ir gerumą privalo rodyti vi
siems, taigi ir netikintiems, ir 
nemylintiems, todėl mūsų meilė 
turi būti tokia, kad ji sužavėtų 
net kitų pažiūrų žmones ir suža
dintų palankiai mąstyti apie 
mūsų krikščioniškąjį tikėjimą. 
Tai patvirtina Motinos Teresės, 
vadinamos Kalkutos Angelu, vy
skupo Helder Camares iš Brazi
lijos ir kitų šviesių šių dienų 
apaštalų pavyzdžiai kurie ne 
jėga, ne prievarta ir ne ginklais, 
bet meile visiems persiėmę, vi
siems daro stebuklus, išsklaido 
sutemas pasaulyje.

Senovės išminčius klausia sa
vo mokinių, kaip galima nustaty
ti valandą, kada baigiasi naktis ir 
prasideda diena. Piemenukas sa
ko, kad diena prasideda tada, kai 
iš tolo galima atskirti šunį nuo 
avies. Sodininkas sako, kad die
na ateina tada, kai datulės medį 
galima atskirti nuo figos medžio. 
“’Na% sako išminčius, “diena pra
sideda tada, kai tu pažvelgęs į 
bet kokį žmogų pamatai, kad tai 
yra tavo brolis arba tavo sesuo. 
Kol tu žmoguje nematai savo 
brolio ar sesers, tol tavyje yra 
naktis, yra sutemos”.

Brangūs tikintieji! Šventos 
Kalėdos kviečia mus pašalinti iš 
savo širdžių visokio blogio sute
mas ir užtvindyti jas dieviškos 
meilės srove. Tikras krikščionis 
yra tas, kuris myli. Kardinolas

SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIŲ 
MALDOS KELIONĖ J VILNIŲ

(Roma, lapkričio 30. LIC) Pir
moji pokario Suvalkų Trikampio 
maldos ekskursija buvo oficialiai 
nuvykusi į Vilnių, praneša Lie
tuvių Informacijos Centras.

Lapkričio 13 - 18 dienomis 90 
Lomžos vyskupijos tikinčiųjų, jų 
tarpe apie 80 lietuvių, nuvyko 
pasimelsti Vilniaus pagrindinėse 
šventovėse bei bažnyčiose. Ek
skursiją surengė bei jai vadovavo 
vysk. Julius Paetz, Lomažos vy
skupas, kurio vyskupiškai juris
dikcijai priklauso ir lietuviškas 
Suvalkų Trikampis.

Vyskupas Paetz aiškino, kad 
jis nutarė ruošti šią ekskursiją, 
nes jo vykskupijoj yra daug lietu
vių, todėl norėjęs juos nuvesti 
pas jų Motiną Aušros Vartuose.

Tomis dienomis, vysk. Paetz 
maldos grupei numatė aukoti 
Mišias lietuviškai Aušėros Var
tuose, prie Šv. Kazimiero kapo 
Šv. Petro ir Povilo Bažnyčioje ir 
Vilniaus bažnyčiose. Nors vys
kupas Paetz nemoka lietuviškai, 
jis yra atmintinai išmokęs lietu- 
viškų mišių eigą ir lietuviškai pa

Retzinger’is sako: “Kol mūsų šir-
dyje nėra meilės, tol mums dar 
nėra Kalėdų, tol dar mes gyve
name ‘prieš Kristų’ ir juo labiau 
ne ‘po Kristaus’, bet su Kristumi 
ir Kristuje, o Kristus mumyse”.

Anuomet, kai Romoje viešpa
tavo imperatorius Augustas, atė
jęs į žemę dieviškasis Kūdikis vi
sur rado uždarytas duris. Jam 
nebuvo tinkamos vietos nei gim
ti, nei mirti. Net po mirties buvo 
palaidotas svetimame kape. “Pas 
savuosius atėjo, bet savieji jo ne
priėmė”, sakma švento Jono 
Evangelijos prologe.

Nebūkime panašūs į ano meto 
nedraugiškus išrinktosios tautos 
vaikus, bet atverkime savo širdis 
Betliejaus Kūdikiui ir Jo atneštai 
meilei, kuri anot švento Pauliaus 
“yra kantri ir nepavydi, kuri ne
ieško sau naudos, nepasiduoda 
piktumui, pamiršta kas buvo 
bloga, kuri viską pakelia, viską 
tiki, viskuo viliasi ir viską ištve
ria” (I. Kor.)

Tokia meile mes privalome 
vadovautis ypač šiandien, kai 
mūsų Tėvynėje yra pakilusi gaivi 
dvasinio ir tautinio atsinaujini
mo banga. Mūsų Tauta šviesiųjų 
protų vadovaujama užsimojo pa
busti iš baimės ir stagnacijos, pa- 
sirįžo prikelti garbingą praeitį, 
grąžinti kalbą, atstatyti istorinius 
paminklus, gelbėti mūsų gamtą, 
o ypač išgydyti sužalotas sąžines 
ir parodyti Bažnyčios bei religi
jos reikšmę tautos dvasiai, jos 
moralei. Tai labai ilgas kelias, 
kuriame bus daug sunkių žings
nių ir, kad šiame kelyje darniai 
žengtume, kad mūsų pastangų 
niekas nesuskaldytų — mums vi
siems siekiantiems atgimimo, 
turi vadovauti meilė, kuri yra 
vienijanti ir gyvenimą kurianti 
jėga.

Brangūs tikintieji, jus visus ir 
jūsų šeimas nuoširdžiai sveikina
me su didinga Kristaus Gimimo 
švente ir linkime, kad dieviškoji 
meilė trykštanti iš prakartėlės 
uždegtų mus pasiryžimu darnio
je gretoje žengti į gražesnę Lie
tuvos Bažnyčios ir mūsų Tautos 
krikščionišką ateitį: “Mūsų 
Gelbėtojo Dievo gerumas ir 
meilė” (Tito, 3,4) tesuteikia daug 
palaimos ir džiaugsmo jūsų gero
sioms širdims ateinančiais Nau
jaisiais 1989-ais Metais. Amen.

Lietuvos Kardinolas, 
vyskupaiir valdytojai

1988 Kalėdos

sakęs pamokslą Punsko bažny
čioje. Dėl šito jo nuoširdumo, 
vysk Paetz yra Suvalkų Trikam
pio lietuvių labai mylimas ir ger
biamas.

Vyskupas Paetz eina savo pa
reigas nuo 1982 metų. Jis yra ak
tyviai prisidėjęs prie lietuviškų 
pamaldų sugrąžinimo Seinuose 
ir praeitą vasarą iškvietęs lietu
vių išeivijos vyskupą Paulių Bal
takį į Suvalkų Trikampį aplanky
ti tenai gyvenančius lietuvius. 
Vyskupas Paetz praeitą mėnesį 
dalyvavo bankete Romoje pa
gerbti naują arldv. Audrį Bačkį.

Ši maldos kelionė, pasak orga
nizatorių, buvo nelengva, kar
tais atrodė net neįgyvendinama. 
Negavęs leidimo iš Sovietų Są
jungos konsulato Varšuvoje, 
vysk. Paetz tiesiogiai ėjo pas So
vietų Sąjungos ambasadorių. Jis 
tada gavo leidimą keliauti su pa
lydovu į Vilnių rugsėjo 9-15 die
nomis tartis su valdžia dėl leidi
mo ir nustatyti religinę progra
mą su Lietuvos kurija.

Prieš tapdamas Lomžos vys-

POPIEŽIAUS SOCIALINE ENCIKLIKA 
SVARSTOMA JUNGTINĖSE TAUTOSE

Šventojo Sosto nuolatinis at- 
stovas-stebėtojas prie Jungtinių 
Tautų, arkivyskupas Renato R. 
Martino rugsėjo 13 surengė se
minarą popiežiaus Jono Pauliaus 
II enciklikai “Sollicitudo Rei So- 
cialis” apsvarstyti, į kurį suk
vietė įvairių valstybių ambasa
dorius prie Jungt. Tautų konsu
lus ir New Yorko katalikų bei 
kitų religijų vadovus.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo iš 
Vatikano atvykęs kardinolas Ro- 
ger Etchegary. Pontifikalinės 
Teisingumo ir Talkos Komisijos 
pirmininkas. Jis savo žodyje pri
minė, kad enciklika tai ypatingai 
aukšto lygio kreipimasis į visų 
Bažnyčios vaikų ir praplėsta 
prasme, į .visų geros valios žmo
nių sąžinę, Ypatingai esą reikš

E. ŠULAMS - SUKAKTUVININKAS
Ciceroje gyvenąs E. Šulaitis 

spalio 15 minėjo savo 60-jį gim
tadienį. Sukaktuvininko veikla 
yra gana plati, nes daugumoje jis 
reiškiasi kaip sporto žurnalistas 
ir sporto darbuotojas.

Tai tik viena jo veiklos sritis: 
jis dažnai pastebimas su savo 
straipsniais įvairiomis temomis 
beveik visoje išeivijos spaudoje, 
o taip pat matomas įvairių visuo
meninių organizacijų valdybose.

Apie jo sportinę veiklą galime 
patirti atsivertus pereitais me
tais pasirodžiusią didžiulę knygų 
“Išeivijos lietuvių sportas”. Ten 
taip rašoma:

“Edvardas Šulaitis — žurnali
stas, sporto darbuotojas. Savo 
gausų spaudos darbą pradėjo Vo
kietijoje 1946, redaguodamas 
keletą sieninių laikraščių ir kore
spondencijomis plačiai spaudai. 
Nuo 1949 bendradarbiavo Drau
ge, Naujienose, L. Lietuvoje, 
N. Lietuvoje, Vienybėje, Darbi
ninke, Tėv. Žiburiuose, Ateity
je, Karyje ir Vilniaus sporte, L. 
Enc. bendradarbis. Redagavo 
Vyr. FASKo leistas Sporto 
Žinias, red. — Lietuvių sporto 
dešimtmetis, Lietuviškasis Kre
pšinis, Chicagos Lituanicos ir 
Neries sukaktuvinius leidinius. 
Be to — Draugo, Laisvosios Lie
tuvos ir Vienybės (25 metus) 
sporto skyrius. Spaudoje 
reiškėsi ir kaip foto reporteris. 
Kaip sporto darbuotojas buvo 
vienas iš steigėjų Chicagos fut
bolo klubo Lituanica ir Cicero 
Ateities, Valdybose — Cicero 
Tauro, Cicero Ateities, Lituani
cos, Neries, Perkūno. Pirmųjų

kupu, vysk. Paetz 20 metų ėjo 
įvairias pareigas Vatikane: daly
vavo Vatikano antrame suvažia
vime bei dirbo tarnyboje po
piežiams Povilui VI, Jonui Pau
liui I ir Jonui Pauliui II.

(UC)

minga, kad Bažnyčios socialiniu 
teisingumu susirūpinimas yra 
svarstomas Jungtinių Tautų bu
veinėje.

Pirmoje eilėje enciklika krei
piasi į tuos, kurie yra atsakingi 
už valstybes ir tarptautines orga
nizacijas “duoti galimai daugiau 
dėmesio vis augančiam skur

dui”, iš kurio reikia gelbėti nu
skriaustuosius pertvarkant tarp
tautinę prekybą, šalinant pro
tekcionizmą, reformuojant pa
saulio monetarinę ir finansinę 
sistemą ir kreipiant ypatingą 
dėmesį į tarptautinių organizaci
jų sąrangos pertvarkymą.

Enciklikoje iškelti klausimai 
liečia įvairių religijų ir santvarkų 

.valstybes, todėl suprantama, 
kad ' apvaliojo stalo diskusijose

trijų — buvęs pirmininku. Šiuo 
metu Cicero Ateities pirminin
kas. Priklausė didesnių sporto 
žaidynių bei išvykų org. komite
tams.”

Taip pat jis redagavo studentų 
skyrių “'Laisvojoje Lietuvoje" ir 
Lietuvos vyčių organizacijos 
skyrių “Draugo” dienraštyje. 
“Tėviškės Žiburių” savaitraštyje 
apie 10 metų turėjo skiltį “Čika
gos vaizdai ir vargai”. Yra 
laimėjęs žurnalistinių premijų.

Kaip Korėjos karo veteranas, 
priklauso prie Amerikos Legijo- 
no Don Varno posto ir kurį laiką 

Sukaktuvininkas Edvardas Šulaitis akmenų muziejuje Žemai
tijoje.

dalyvavo ambasadoriai tokių ša
lių kaip Indijos, Ganos, Vakarų 
Vokietijos, Lenkijlos, Tunisijos 
ir J. A. Valstijų.

Indijos ambasadorius paste
bėjo, kad jis nors ir nesąs krikš
čionis, bet tiki į aukščiausią visa
tos tvarkytoją.

įdomu buvo stebėti Lenkijos 
ambasadorių Novvarytą, kuris sa
vo kalboje išreiškė lyg ir nusi
stebėjimą, kodėl jis, atstovaująs 
marksistinės santvarkos valsty
bei, buvo į seminarą pakviestas. 
“Tur būt dėl to, kad mano atsto
vaujamos valstybės dauguma yra 
katalikiška”. Anot jo, Lenkijos iš 
skurdo išsivadavimą sunkina la
bai didelė skolų našta. Tarptau
tinių ekonominių santykių refor
ma galėtų padėtį pagerinti.

Į seminarą buvo pakviestas ir 
jame dalyvavo ir Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas Simu
tis.

Amerikoje 65-tai kuopai. Jai eilę 
metų pirmininkauja šios šimta
metės organizacijos Jaunimo ko
misijai. Yra Žilevičiaus- 
Kreivėno muzikos archyvo vie
nas iš kuratorių. Be to yra ir 
komp. Vlado Jakubėno draugijos 
pirmininku.

Čia sunku išardinti visas orga
nizacijas, prie kurių E. Šulaitis 
priklauso ir kurias vienaip ar ki
taip remia. Gal kas nors tai pada
rys kita proga. O šį kartą linkime 
sukaktuvininkui daug sveikų 
metų ir dar ilgos lietuviškos 
veiklos spaudoje bei kitur.

S. J.

— Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos suvažiavime, įvy
kusiame spalio 15 Romuvoje, 
buvo išrinkta nauja sąjungos val
dyba. Pirmininko pareigas 
perėmė T._ Bartusevičius, kiti 
valdybos nariai: A. Malinauskas, 
D. Olšauskas, D. Baliulytė, A. 
Kairytė, T. Baublys. Naujoji val
dyba ruošiasi pradėti leisti laik
raštį “VLJS Žinias”, informuo
jantį apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje ir įvykius išeivijoje.

— “Draugo” renginių komisi
ja praneša, kad 1989 metais kon
certas bus rengiamas vasario 26, 
gegužinė — liepos 30 ir metinis 
pokylis — rugsėjo 24.

Margareta Vyšniauskas, gy
venusi 631 Front St., Askam, 
Pa., mirė sulaukus 96 metų. 
Buvo ilgametė Darbininko skai
tytoja. Pasiliko nuliūdime 
sūnūs Leonas ir Delbertas ir 
duktė Konstancija Guber. Palai
dota iš lietuvių Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčios Šv. Marijos ka
pinėse, HanoverTovvnship, Pa.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapija 1989 m. vasarą pramato 
tokias stovyklas: lietuviškai kal
bantiems vaikams liepos 2 - 15, 
lietuviškai nekalbantiems vai
kams liepos 16-30. Stovyklų rei
kalais rūpinasi parapijos jaunimo^ 
sekcija, kuriai pirmininkauja'' 
Lina Kuliavienė.

— “Lithuanian Melodies” ra
dijo programa, kuriai Detroite 
vadovauja Algis Zaparackas, 
duos specialią lietuviškos muzi
kos vienos valandos programą 
šeštadieniais nuo ketvirtos iki 
penktaos valandos po pietų. Pro
gramą perduoti pradėjo lapkri
čio 19 ir tęsis vienuolika sa
vaičių.

— Dr. P. Joniko veikalas 
“ Lietuvių kalba ir tauta amžių 
būvyje ”, skiriamas platesniems 
visuomenės sluoksniams, jau 
išėjo iš spaudos Chicagoje. Kny
ga jau yra pasiekusi ir Vilnių, kur 
tenykštė šviesuomenė parodė 
didelio susidomėjimo. Norima 
knygos ištraukas skelbti Vilniaus 
spaudoje.

; — Ieškomi prisiminimai 
(nuotraukos, dokumentai) apie 
prof. dr. Petrą Šalčių ir rašytoją 
Antaniną Gustaitytę-Šalčiuvie- 
nę. Prašo autoriai Lietuvoje. 
Netrukus “Minties” leidykla iš
leidžia prof. P. Šalčiaus tris to
mus: “Kooperacija”, “Lietuvos 
Žemės Ūkio Draugijos” ir “Lie
tuvos Liaudies L’kis . Tarpinin
kauja A. Šalčius, 1 Allen Lane, 
Great Neck, N Y. Tel. 515 487 
- 1587.

— Fort Myers, Fla., Lietuvių 
Laisvės Forumas, valdybos nu
tarimu per savo kasininką A. Pa
tamsį Darbininko spaudai sti
printi paskyrė 10 dol. Ačiū.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: O. Vilimas, Toronto, Ont., 
A. Narutis, Bell, Calif. Užsakė 
kitiems: J. Janušis, Staten Is- 
land, N.Y. — R. Janušis, Staten 
Island, N.Y., H. Miklas, Great 
Neck, N.Y. — D. M. Miklas, 
Boce Raton, Fla. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui.Tema — DABARTINIAI ĮVYKIAI 
LIETUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
kviečia ir skatina visą lietuvišką jaunimą — 14 metų 
iki 20 metų amžiaus — dalyvauti konkurse. Tema turi 
būti bent penkių (5) mašinėle spausdintų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei jvairių organiza
cijų vadovai yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti 
anksčiau minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys pre
mijos:

i — $250.00, II — $150.00, III — $100.00.
Premijų paskirstymui vertinimo komisija bus suda

ryta ir paskelbta vėliau.
Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su 

tema prašoma prisiųsti užklijuotą voką su vardu, 
amžiumi, ir adresu. Konkurso rašiniai turi būti prisių
sti iki 1989 sausio 31 adresu: Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Pa
los Park, ILLinois, 60464.

<

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta j. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir Sf. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. ..

Užsakau “Lithuania 700 Ytars” už 18 doJ. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė.......... -................................ ..................................

Numeris, gatvė ..._............. .................................. ............................
feie^tės. r r t-' 7)n.........    ....

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė jvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalų paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. Jrišta j ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

1989 MĘTŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
M o NTR EXO o'’''”;' 

Gegužės 12 - 26 — U.S. S 1665 
Gegužės 30 — liepos 14 — U. S. $1835

Smulkesnių informacijų reikalu Kreiptis:
L. STANKEVIČIUS, 1053 Cr. Albane!, Duvernay, Lavai, 
Quebec, Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834

BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an
gių kalba. Metinė prenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

PERSITVARKYMO 
SĄJŪDĮ

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais, baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivaidinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą — yra kiekvieno lietuvio pareiga.

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami 
PERSITVARKYMO-ATGIMIMO SĄJŪDĮ.

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI.

1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams.

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviš
kame AUDRA travel kelionių biure, remsite 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ.
Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 

FAX: (416) 763-6279
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30 - 19.00, 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 -17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

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

LIETUVOJE

Kreipkitės — atsakysime visus Jūsų klausimus.

ŽAIBAS
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

Algis Grigas, pirmininkas

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardi
nių, jubiliejų, sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita 
proga. Sveikinimai pristatomi į namus.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH VVESTERN AVENUE
CHICAGO. ILLINOIS 60643
TEL. (3121 238-9787

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ

Maskva 1, Vilnius
Maskva 1, Vilnius
Maskva 1, Vilnius
Maskva 1, Vilnius

15, Maskva 1
11, Maskva 2
15, Leningradas 2
15, Maskva 0

Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius
Maskva 1, Vilnius
Maskva 2, Vilnius
Maskva 2. Vilnius
Maskva 1, Vilnius

15,
10,
10,
15.
10,

Maskva 1
Leningradas 2, Maskva 1
Ryga 2, Maskva 1
Maskva 1
Maskva 1

1. Balandžio 27 • Gegužės 15
2. Gegužės 15 - Gegužės 31
3. Birželio 12 - Liepos 01
4. Birželio 14 - Liepos 01

(Medicinos Darbuotojų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12
6. Liepos 11 - Liepos 30
7. Liepos 14 • Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01
12. Spalio 03 - Spalio 16

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., Chicago, IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE -BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

KALENDORIAI 1989METAM
-'i

Sieninis kalendorius 1989 
metams su kasdien nuplėšiamais 
lapukais papuoštas spalvotu vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko administracijoje.

Darbininko 1989 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 22. Spalvotame 
viršelyje Lietuvos kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus atvaiz
das. Kas norėtų gauti daugiau 
kalendoriaus egzempliorių, pra- Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
somas kreiptis į administratorių, 
pridedant bent 4 dol. aukų už 
kiekvienų kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, su
prasdami sunkių lietuviškos 
spaudos padėtį, už kalendorių 
prideda stambesnę aukų.

kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištrau-- 
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highiand Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. ’ i •'

INTERNATIONAL 
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

• . 4 > -j

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

1

Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti j 
užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ir, 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsi-

A pirkti; ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. • >•

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informa- -v 
ciją apie šį išimtinį patarnavimą.

INTERNATIONAL

International Industries 
10401 South Roberte Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais.

1989'EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS •’ r ' ‘?

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
Nr. 8903 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus ♦ 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje. ,>*;•

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Tel.: (312) 430-7272

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNUA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

i_ _
s v » a

-------------------- 0
Čia galite gauti’: 

Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
įvairias paskolas’
įvairius taupymo certifikatus ' * (

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, matonT nuotaika ir naudinga 
ateitis " '

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

»•
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SRUOGOS ŠEIMOS ĮNAŠAS | 
BALZEKO KULTŪROS MUZIEJŲ

Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus neseniai gavo labai 
vertingu dovaną. Dr. Vanda 
Sruogienė padovanojo savo vyro 
Balio Sruogos ir šeimos archyvą. 
Visas rinkinys buvo sudalytas 
taip pat ir dukters Dalios Sruo- 
gaitės pastangomis.

Balys Sruoga buvo įžymus 
Lietuvos dramaturgas ir poetas, 
literatūros tyrinėtojas. Jo turtin
ga kūryba plačiu mastu įtakojo 
lietuvių literatūrą.

Biografiniame archyvo skyriu
je saugomi įvairaus pobūdžio 
irankraščiai, keletas ypatingai 
vertų dėmesio, kaip tai Sruogos 
susirašinėjimas su prof. Albinu 
'Rimka iš Mūncheno 1922 m. 
Taip pat čia yra prof. Jono Puri
no rašytas rankraštis, kuriame 
autorius prisimena kaip 1941 m. 
jis ir Sruoga bandė iš vokiečių 
nacių išgelbėti žydą profesorių 
Priluckį.

Atskirą biografinio skyriaus 
. dalį sudaro dokumentinė 
3 medžiaga, liečianti Balio Sruo
jos įkalinimą Stutthofo koncen
tracinėje stovykloje 1943 - 1945 
metais. Tarp kitų dokumentų 
randame čia stovyklos žemėla
pius, oficialų teiravimąsi apie 
vyrą, rašytą dr. Vandos Sruo
gienės generolui Kubiliūnui, pa
starosios atsiminimai apie jos ap
silankymą 1943 m. pas Geštapo 
šefą Lietuvoje Jagerį dėl jos vyro 
buvimo vietos, prof. Purino atsi
minimus apie prof. Mykolaičio 
Putino sušauktą grupės Vilniaus 
intelektualų posėdį pagalbos 
reikalu Sruogai apsvarstyti.

Vertas dėmesio yra archyvo 
skyrius, kurį sudaro Balio Sruo
gos poetinė ir dramos kūryba 
(rankraščiai: Radvila Perkūnas, 
Giesmė apie Gediminą, Milžino 
Paunksmė ir kt.), šeši tomai jo 
raštų, išleistų 1956 m. Lietuvo
je.

Taip pat turtingas yra skyrius 
“Varia”, kuriame galima rasti 
Sruogos veikalų vertimus į sveti
mas kalbas, o taip pat jo lite- 

x ratūrinius vertimus iš lenkų, 
čekų, rusų ir kitų kalbų į lietuvių 
kalbą. Pažymėtina, kad Balio 
Sruogos atsiminimai apie kon
centracijos stovyklą Stutthofe 

t Dievų Miškas yra išversti į dau
gelį pasaulio kalbų. Įdomūs čia 

s' įvairūas dokumentai apie Sruo
gos slapyvardes, apie skirtą teat
rui pagarsėjusį seminarą Kauno, 
o vėliau Vilniaus Universitetuo

s? ’ t PADĖKA
A.A.

SOFIJA UKRINAITĖ- 
MALINAUSKIENĖ

po ilgos ir sunkis ligos mirė 1918 gruodžio 14 ligo
ninėje. Velionė buvo gimusi Lietuvoje 1918 kovo 26 
Kėdainių apskrityje. Dideliame nuliūdime liko vyras 
Antanas, dvi dukraos Genutė Ramanauskienė Ir Lo- 
retėiė Morton su šeimomis, <4 anūkės: Krls- 
tutė, Viktutė, Danutė ir Lauren. Lietuvoje liko dvi sese
rys ir brolis su šeimomis. Viena sesuo su šeima gyve
na Amerikoje. Amerikoje taip pat liko brolienė Birutė 
Malinauskienė su šeima.

Velionė buvo pašarvota Shallns laidotuvių na
muose, palaidota gruodžio 17 iš Apareiškimo 
bažnyčios Cypress Hills kapinėse, salia vyro brolio 
Jono kapo.

-o-
Vellonės vyras Antanas ir dukros Genutė ir Lo- 

retėlė su šeimomis kuo nuošir
džiausiai dėkoja visiems, kurie užjautė didelio skau
smo Ir liūdesio valandose, užprašė Šv. Mišias, puošė 
karstę gėlėmis ir palydėjo j amžino poilsio vietų. Visų 
ypatinga padėka Marytei Šallnskienei už rū
pestingų motiniškų patvarkymų šermeninėje ir kitur, 
kur tik reikėjo. Taip pat dėkojame ir Onai Barauskienei. 
Nuošir
džiai dėkojame gerbiamiems kunigams: klebonui Jo
nui Pakalniškiui už aukotas Mišias Ir pasakytų pamok
slų, kun. Danieliui Stanišklui už atkalbėtų rožančių 
paskutinį vakarų šermeninėje, kun. Stasiui Railai už 
palydėjimų j kapines ir sukalbėtas maldas. Dėkojame 
Ir Beleckui už pietus ir gerų svečių apatarnavlmų.

Vyras Antanas Malinauskas 
su dukromis ir jų šeimomis

se, muzikos kompozicijos pa
rašytos Balio Sruogos poezijai.

Balio Sruogos ir jo šeimos ar
chyvas yra Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejaus bibliotekos 
rankraščių skyriuje. Ši medžiaga 
yra prieinama studijuojantiems

BALFO 1988 M. AUKOTOJAI
125 dol. — W. J. Markalonis,

Reynoldsville, PA.
Po 100 dol. — J. Bobelis, L.

I. City, E. ir V. Dudėnai, Man
hattan, K. R. Karvelienė, Troy, 
MI, L. ir V. Milukai, Plainview, 
Z. Prielaida, Fanwood, NJ.

93.60 dol. — Ant. Bobelis, 
Massapeąua Park. •

Po 50 dol. — Dr. J. Budzeika, 
Bronx, dr. J. ir I. Dičpinigaičiai, 
VVoodhaven, dr. A. Dunajewski, 
Ozone Park, V. ir Alg. Jankau
skai, Woodhaven, N. Gobienė, 
Brooklyn, dr. J. ir A. Kazickai, 
Manhattan, V. R. Kisielius, So- 
merville, N J, kun. J. Pakalniš
kis, Brooklyn, J. ir P. 
Pažemėnai, Queens Village, J. 
ir E. Petniūnai, Richmond Hill, 
R. Purienė, Richmond Hill, A. 
Rysavy, Jackson Heights, A. ir
J. Simučiai, E. Rockavvay.

Po 40 dol. — Dr. S. Dimienė, 
Middle Village, V. ir R. Penikai, 
E. Norvvich.

Po 35 dol. —J. Botyrius, Rid- 
gewood, Alf. Mažeika, Jamaica.

Po 30 dol. — Gr. ir VI. Bikne- 
vičiai, Commack, Kęst. Keblys, 
Baton Rouge, LA, J. Kiznis, 
Brooklyn, dr. J. ir A. Maldučiai, 
Queens Village, dr.Br. Nemic- 
kas, Maspeth, J. Ostrogorsky, 
Boise, ID, J. Penikas, Elmhurst, 
L. Simanavičienė, Poughkeep- 
sie, J. Vazbys, Mahvvah, NJ.

Po 25 dol. — E. W. Bamet, 
Manhattan, A. Bartys, Ring- 
wood, NJ, K. Butkus, Jamaica, 
dr. R. ir K. Čiurliai, Woodha- 
ven, E. Dovydėnienė, Lenox, 
MA, dr. F. Ignaitienė, Woodha- 
ven, J. ir J. Janiūnai, Stratford, 
CT, dr. R. Jauniškienė, Fort Sa- 
longa, J. Juodis, Beverly Hills, 
FL, S. Karmazinas, Woodha- 
ven, Liet. Vyčiai 110 kp., Ma
speth, Liet. Kat. Moterų 
Kultūros D-ja, VVoodhaven, L. 
ir Alf. Lileikai, Locust Valley, 
R. Markus, VVoodhaven, A. J. 
Miknius, Manhattan, K. Miti
nąs, FremontCtr., N. Michura, 

lietuvių literatūrą ir platesnei vi- 
suo menei.

Archyvas žymiai papildė rank
raščių turimus turtingus šalti
nius, liečiančius Lietuvos 
kultūrą, istoriją ir literatūrą. 
Muziejus laukia iš visuomenės 
naujų dovanų įvairių spausdinių 
bei rankraščių pavidale.

A.T.D.

HastingsonHudson, A. ir P. Pe
traičiai, Richmond Hill, J. ir A. 
Pumpučiai, Town of Wallkill, S. 
Kudirkos Saulių kuopa, Wood- 
haven. M. Salinskienė, Wood- 
haven, dr. Sof. Šližienė, Ridge- 
wood, Alg. Uknevičius, Wood- 
haven, I. ir A. Vakseliai, Rich
mond Hill, dr. O. Vilpišau- 
skienė, Brooklyn.

Po 20 dol. — E. W. Baranau
skas, Schenectady, NY, J. Bo- 
ley, Manhattan, A. Butas, 
Woodhaven,. O. Danisevičiūtė, 
VVoodhaven, M. Jasėnas, Jack
son Heights, W. Klosis, Ma
speth, G. Leonienė, Braford, N 
H, J. Matulaitienė, Hillcrest, 
Moterų Vienybė, VVoodhaven, 
J. ir K. Norvilai, Brooklyn, V. 
Padvarietis, Richmond Hill, T. 
Penikienė, Woodhaven, E. Ra
stenienė, Woodhaven, Sof. Sko- 
beikienė, Jamaica, G. ir J. 
Stankūnai, Cos Cob, CT, K. Vai
nius, Maspeth, L. Žitkus, 
Brooklyn.

Po 15 dol. — Vyt. Maželis, 
Ridgewood, Ged. Rajeckas, Ma
speth, Alg. Ruzgas, Woodha- 
ven. D. Uzas, Maspeth, G. Va
laitienė, Great Neck, VI. Vasi- 
kauskas, Richmond Hill, V. Ve
ršelis, Kings Park.

13 dol.—Dr. E. Vilčinskienė, 
Richmond Hill.

Po 10 dol. — J. Adomėnas, 
Brooklyn, J. Alyta, Flushing, K. 
Bačauskas, Woodhaven, I. Ba
naitienė, Woodhaven, V. Biru
tis, Moriches, E. Daidynas, 
Brooklyn, St. Balsys, Richmond 
Heights, OH, O. Barauskienė, 
Woodhaven, V. Blažaitis, Bald- 
win, V. Butkys, Great Neck, H. 
Gražiūnienė, Woodhaven, K. 
Graudienė, Milltovvn, NJ. dr. A. 
Gravrogas, Menanda, N Y, J. 
Gruodis, Monticello, NY, Ig. 
Kazlauskas, Great Neck, S. Ku
lienė, Woodhaven, S. ir V. Kle
vai, Richmond Hill, A. Krinic- 
kas, Maspeth, S. K. Lukas, 
Brooklyn, O. Mačiūnienė, 
Woodhaven, C. Matuzas, Rich
mond Hill, Eug. Minkūnienė, 
Woodhaven, P. Palys, Rich
mond Hill, A. ir J. Rygeliai, Kin- 
nelon, NJ, L. Špokas, Woodhą^ 
ven, dr. A. Svalbonienė, Rich
mond Hill, K. Šventoraitienė, 
Woodha\en.

Po 5 dol. — Br. Babušis, 
Atlantic Beach, NY, M. Brakas, 
Jamaica, R. Kazlas, Jamaica, R. 
Kondrotienė, Richmond Hill, R. 
ir R. Labučiai, Woodhaven, A. 
Liepinaitytė, Kew Gardens, M. 
Lūšienė, VVoodhaven, J. Petrai
tis , Little Neck.

Keletas stambesnių aukotojų 
buvo paskelbta 1988 m. lapkričio 
4 d. “Darbininke”.

Su rudeniniu puošnumu, Bal- 
fo 100-tojo skyriaus vajus 
praėjęs. Kadangi Balfo veikla yra 
nuolatinė, tęsiantis, nesibaigiant 
su Balfo vajais, todėl aukos Ral
fui yra laukiamos visad.

Balfo 100-tojo skyriaus valdy
ba širdingai dėkoja visiems už 
aukas ir linki sėkmės, sveikatos, 
giedrios nuotaikos 1989 metais.

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

Komp. J. Kačinsko kūriniai 
amerikiečių koncerte

Po sėkmingo komp. J. Kačins
ko kamerinių ir vokalinių kūri
nių koncerto, surengto gruodžio 
4 d. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos trečio aukšto salėje, 
rytojaus dieną, gruodžio 5-tąją 
dalis tų kūrinių atlikta taip pat 
Berklee muzikos mokyklos kon
certe, įvykusiame Performance 
Center didžiojoje salėje. Ten į 
programą buvo įtraukti kom. Je
ronimo Kačinsko vokaliniai kūri
niai, kurių tarpe kantatą Šv. Ka
zimierui. Didžiulė koncerto salė 
buvo beveik užpildyta amerikie
čių publikos ir muziką studijuo
jančio jaunimo. Programos atli
kime dalyvavo du chorai. Šalia 
komp. Jeronimo Kačinsko kon
certe buvo atlikti ir kitų kompo
zitorių kūriniai.

Didžiausios lietuvių 
draugijos nauja valdyba

Gruodžio 11d. įvyko So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos val
dybos ir kontrolės komisijos rin
kimai 1989 metams. Naujuoju d- 
jos pirmininku išrinktas Algis 
Skabeikis, kuris paskutiniu metu 
buvo draugijos reikalų vedėjas. 
Kitoms valdybos pareigoms iš
rinkti šie asmenys: vicepirmi
ninke — Regina Baikaitė, sekre
toriumi — Vytautas Jurgėla, 
iždininku — Rimantas Baje- 
rčius, finansų sekretore — Ilona 
Baranauskaitė, direktoriais — 
Juozas Auštras, Martynas Sere- 
lis, Birutė Skabeikienė, Rai
mundas Bačiulis, Asta Karosienė 
Gediminas Ivaška ir Stasys Gri- 
ganavičius. Į Kontrolės komisiją 
įėjo: Thomas Ashmenskas, Bro
nius Paliulis ir Juozas Vaičjurgis, 
o tvarkdariu — Martynas Dap
kus.

Draugijos antro aukšto salė 
dabar pertvarkoma įstaigoms. 
Šiuo metu joje veikia lietuvių fe
deralinė kredito unija “Taupa ’ 
ir Police Association. Maždaug 
pusė tos salės dar laisva išnuo
mavimui. Taip pat visas pirmas 
aukštas tebėra neišnuomotas. 
Trečio aukšto salė laikoma lietu
viškiems parengimams, o ketvir
tame aukšte savo būklą turi lie
tuviai skautai.

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
draugijos patalpose veikia už
kandinė ir įvairių gėrimų baras.

— Pradžiuginkite savo tėvus, 
gimines, draugus ar pažįstamus, 
užsakydami jiems “Pensininko” 
žurnalą, kuris juos lankys kiek
vieną mėnesį, nežiūrint kur jie 
begyventų. Žurnalas leidžiamas 
LB Socialinių Reikalų Tarybos, 
redaguojamas K. Milkovaičio, 
pasiekęs aukšto lygio ir tiražo. 
“Pensininko” metinė prenume
rata Amerikoje ir Kanadoje tik 
10 dol. Užsienyje — 16 dol. 
“Pensininkas” yra geriausia do
vana įvairiausiom progom. Jame 
daug įvairiausių žinių iš socia
linės gerovės, sveikatos klausi
mais, įvairenybių ir kita. Užsa
kymus siųskite: Lithuanian Hu- 
man Services Council of the 
USA, Ine., 2711 West 71st St., 
Chicago, III. 60629.

Vladas ir Irene Kiliai iš Valley 
Stream, N.Y. atsiunti 50 dol. Už 
paramą labai ačiū.

Antanas Zailskas iš Chicago, 
1L, atsiuntė dvigubą prenume
ratos mokestį. Nuoširdi padėka 
jam.

Julius G. Shukys iš Richmond 
Hts. Ohio, jau penkti metai at
siunčia Darbininkui už prenu
meratą po 50 dol. Labai ačiū.

Birutė Cibulskas iš New 
Hyde Park, N.Y., atsiuntė 40 
dol. paramą. Nuoširdžiai dėkoja
me.

montu. Tai artimiausios ateities 
uždavinys.

Gruodžio 15 d. slaptu baisavi- 
mu išrinkta nauja klubo valdyba 
ir kontrolės komisija 1989 me
tams. Ją sudaro: pirmininkas —— 
adv. William Pribušauskas, vice
pirmininkas ir iždininkas—Pet- 
ras Viščinis, sekretorė — Stasė 
Gofensienė, direktoriai — Ona 
Eildnienė, Juozas Dabręga ir Jp- 
nas Šuopys. O į kontrolės komi
siją įeina: Albertas Tamulevi
čius, Jane Karpavičienė ir Petras 
Bizinkauskas.

Daugumą klubo narių sudaro 
jau antros ir trečios kartos čiagi- 
miai lietuviai. Jie didžiuojasi lie
tuvių kilme, nori galimai dan- 
giau sužinoti apie garbingą savo 
tautos praeitį, kuo daugiau padė
ti kovojančiai dėl teisių ir laisvės 
Lietuvai, atsidūrusiai Sovietų S- 
gos okupacijoje. Šiuo metu klu
bas turi virš 200 narių, kurie 
moka nustatytą metinį mokestį. 
Klubas yra atleistas nuo federali- 
nių mokesčių.

Bostono Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos 

pranešimas
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

lietuviams, kurie jautė pareigą 
atsilankyti į mokyklos rengiamą 
vakarą ir paremti mūsų lituanis
tinę mokyklą ne tik finansine, 
bet ir moraline prasme. Šis vaka
ras sudarė progą pabendrauti su 
jaunimu ir pasidžiaugti linksma 
programa, kurioje buvo suvai
dinti rinktiniai Žilinskaitės felje
tonai. Vaidintojų grupę sudarė 
tėvai, buvę ir esantys mokyklos 
mokiniai. Atskirus veiksmus 
režisavo Helmutas Lingertaitis, 
Jūratė Aukštikalnienė ir dr. Mir
ga Gimiuvienė.

Kadangi mokyklos reikalams 
buvo surinkta nemaža suma 
aukų, tėvų ' komitetas norėtų 
viešai padėkoti Stefos asmenims: 
ypatingą padėką reiškiame Vin
cui Kazakaičiui ir Tautinės Są
jungos pirmininkui J. Renteliui, 
kurie paaukojo po 1,000.00 dol. 
Erdvilis Janulaitis, CPO ir duk
ros paaukoję vienos savaitės mo
kyklos nuomai padengti, Algis 
Kriščiūnas, Trans-Atlantic Mo
tors, Ine. 200 dol. Po 100 dol.: 
G. ir V. Čepai, J. ir I. Rasiai, 
Lietuvių Benruomenė Bostono 
skyrius, Taupa, Lituanian Fede- 
ral Credit Union, Veitas ir Veitas 
Engineering Ine., V. Žiaugra. 
Po 50 dol.: J. Casper, I. S. Na
vickai, C. L. Kiliuliai, Balticlns. 
Agency D Neidhardt. 30 dol. dr. 
B. G. Mikoniai, Po 25 dol. Liet. 
Bendruomenė Cape Cod, N. 
A. Lingertaičiai, J., Aukštikal
niai, dr. R. M. Gimiai, P. Z. 
Krukoniai, A. G. Kupčinskai. Po 
20 dol.: P. J. Ambreziejei, B. B. 
Banaičiai, O. Andrulionienė ir 
kiek mažiau —A. Valiuškis ir K. 
Rhoda.

Taip pat loterijai buvo suauko
tos dovanos, už kurias dėkojame 
Onai Venčkauslaenei, Astai 
Norvaišienei, Onai Andriulio- 
nienei, Tautodailės Institutui, 
Rudžiūnienei Trans Atlantic ? 
Travel, Onai Merkienei, J. Hus- 
ton, Č. L. Kiliuliams ir C. J. Ba- 
naičiams ir J. Aukštikalnienei.

Mokyklos Tėvų komitetas ne
paprastai yra dėkingas visiems, 
kurie vienokių ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šio vakaro ir mo
kyklos išlaikymo ir pagerinimo.

Aldona Navickienė 
Tėvų komiteto sekretorė

RENGINIAI

1989 sausio 7-8 statoma An
tano Škėmos drama "Pabudima- 
s”, Cambridge, Mass. Rengia 
LB Bostono apylinkė.

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

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

Anksčiau veikęs pirmajame 
aukšte baras uždarytas.

Šiuo metu draugija turi per 
900 narių. Tai didžiausia lietuvių 
draugija Bostone ir jo apy
linkėje. Paskutiniu metu jos pir
mininku buvo Vytautas Eikinas.

Sandaros klubas Brocktone
Anksčiau Brocktone veikė 6 

lietuvių klubai. Dabar iš jų liko 
tik Sandaros klubas. Visi kiti per
ėjo į privačias kitataučių rankas. 
Sandaros klubas veikia kiekvieną 
dieną nuo ryto ligi vakaro. Tai 
vienintelis tos rūšies klubas viso
je apylinkėje. Jame parduodami 
įvairūs gėrimai, o ketvirtadie
niais, penktadieniais, šeštadie
niais ir sekmadieniais taip pat ga
minami įvairūs užkandžiai, ke
pama pizza.

Gruodžio 15 d. įvyko to klubo 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai. Į valdybą išrinkti: pir
mininku — Jonas Platkauskas, 
vicepirmininku — Frank Trei- 
navičius, sekretore Jane Karpa- 
vičienė, iždininku—Jonas Paša- 
kamis, finansų sekretoriumi — 
Vytas Zenkus, direktoriais: Jo
nas Grigaitis, Petras Suraužius 
ir Jonas Underis, o į kontrolės 
komisiją: Petras Viščinis, Alber
tas Tamulevičius ir Juozas Mika- 
lauskas-Mikal.

Klubas yra įregistruotas Mas- 
sachusetts valstijoje, kaip verslo 
organizacija. Jo durys atviros ne 
tik nariams, bet visiems. Narių 
klubas turi per 200.

Montellos Lietuvių 
Tautinis Klubas

Nuo 1940 metų Brocktone 
veikia Montellos Lietuvių Tauti
nis Klubas, kurio tikslas — ne 
pelno siekimas savo nariams, bet 
lietuvių visuomeniniai ir kultūri
niai reikalai, savo istorijos 
pažinimas^ tautinio kultūrinio 
palikimo išsaugojimas ir ugdy
mas, lietuvių kalbos puoselėji
mas, tautinių tradicijų palaiky
mas. Siekdama savo tikslų, orga
nizacija yra įsigijusi namą su di
deliu plotų automobiliams pasi
statyti. Tame name visą laiką 
veikia Sandaros klubas, vyksta 
organizacijų narių ir valdybų 
posėdžiai, rengiami pobūviai, 
kaip BALF-o vietos skyriaus, 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
ir kitų. Tai turtingiausia lietuvių 
organizacija Brocktone, neskai
tant Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos, kuri priklauso Bostono ar
kivyskupijai.

Ilgą laiką Montellos Lietuvių 
Tautinis klubas buvo lyg užges
tas Sandaros klubo, kuris veikia 
jo patalpose. Paskutiniu metu tai 
išskirta, išrenkant tų organizaci
jų atskiras valdybas, kad nebūtų 
maišomas verslas su visuomeni
nio ir kultūrinio pobūdžio orga
nizacija. Bet Montellos Lietuvių 
Tautinio klubo turima salė popu
liariai dar vis vadinama Sandaros 
sale. Stiprindamas savo veiklą, 
Montellos Lietuvių Tautinis klu
bas stengiasi savo patalpas pa
puošti lietuvių tautodailės dar
bais, duoda besimokančiam jau
nimui stipendijas, paremia kitų 
organizacijų veiklą savo auko
mis. Taip paskutiniu metu įsigyti 
dail. Anastazijos Tamošaitienės 
audiniai, kurie nuo 1952 metų 
buvo Brocktono Lietuvių Tary
bos žinioje, kai jie tais metais 
buvo parūpinti Lietuvių bakūžės 
reikalams, kasmet vis daugiau 
įsigijama kitų mūsų tautodailės 
darbų.

Klubo turimas namas yra se
nas, reikalingas pertvarkymo, 
pritaikant jį šių dienų reikalams. 
Šiuo tikslu inž. Eugenijus Mano- 
maitis yra paruošęs atitinkamą 
planą, kuris jau eilę metų disku
tuojamas, bet vis dar nevykdo
mas. Į jį didesnis dėmesys krei
piamas paskutiniu metu, kai na
mas reikalingas vis didesnio re
monto. Nurodoma, kad nėra 
prasmės jo lopyti, o reikia jį taip 
pertvarkyti, kad ilgesnį laiką ne
reikėtų rūpintis nuolatiniu re
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gruodžio 31, šeštadienį, Naujųjų 
Metų sutikimas. Pradžia 9 vai. 
vak., vakarienė ir šokiai — 10 
vai. vak. Rengia Maironio Litua
nistinė mokykla ir Lietuvių Atle
tų Klubas.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 71 metų sukakčiai pa
minėti Lietuvos generalinis 
Konsulas New Yorke rengia Va
sario 16 d. 6 - 8 vai. v. diploma
tinį priėmimą Inter-Continental 
Hotel (48 St. East of Park Avė.) 
Jam talkinti sudarytas komitetas. 
Norintieji priėmime dalyvauti ir 
savo įnašu prisidėti prie jo pasi
sekimo malonėkite apie tai pra
nešti ne vėliau vasario 1 dienos 
bet kuriam iš šių komiteto narių: 
Alksninis,Vytautas — 516 671 - 
2393, Giedraitis, Juozas — 516 
— 757 - 0055, Keplalaitė, Aldo
na — 212 — 724 - 5720, Kliveč- 
kienė, Malvina — 718 — 296 - 
0406, Kazlas, Juozas — 212 — 
580 - 9561, Kun. Palubinskas, 
Vytautas — 212 — 255 - 4648, 
Vakselis, Aleks, — 718 — 846 - 
3246.

Lietuvių Atletų klubo sporti
ninkų išvykai, į Australijoje į- 
vykstančias trečiąsias pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, nuo 
lapkričio 12 iki gruodžio 19 auko
jo: 50 dol. Vytautas Katinas, 25 
dol. Vincas Dubauskas, 20 dol. 
Vytautas Kundrotas, 15 dol. Vik
torija Čečeta, po 10 dol. Vaclo
vas Butkys, Margarita Balčiūnie
nė, 5 dol. Algirdas Ruzgas. Lie
tuvių Atletų klubas ir išvykos 
rengimo komitetas už aukas 
nuoširdžiai aukotojams dėkoja.

Juozas A. Glebauskas iš So. 
Dennis, Mass., jau treti metai 
atnaujina Darbininko prenume
ratą su 50 dol. parama. Dėkinga 
administracija.

Lithuanian Heritage — Jigsaw 
puzzle. Seniems ir jauniems įdo
mus žaidimas — iš spalvotų ga
baliukų sudėstoma Lietuva su 
didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis, laukais. 
Pridėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 13 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

KASOJE pakilo nuošimčiai už 
įvairių terminų taupymo certifi- 
katus ir pasikeitė kai kurių pa
skolų procentai. Prieš eidami į 
svetimus bankus, pasiteiraukite 
apie taupymo ir skolinimo sąly
gas lietuviškoje KASOJE. Tele
fonas: 718 441 - 6401.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
gavėjui jus primins per ištisus 
metus. Tai Darbininko (arba 
Bridges — anglų kalba) metinė 
prenumerata. Naujiems
skaitytojams Darbininko pre
numerata tik 15 dol. Bridges — 
tik 10 dol. Užsakykite dar šių 
laikraščių neskaitantiems.

KASA praneša, kad nuo 1989 
sausio 3 bus pakeistos Richmond 
H iii įstaigos darbo valandos. Pir
madieniais ir ketvirtadieniais 
KASA bus atidara nuo 9 ryto iki 
7:30 vai. vakaro. Antraęįjeniais, 
trečiadieniais jr penktadieniais 
nuo 9 iki 3 vai. popiet, o šešta
dieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet.

EARN MONEY Reading 
books! $30,000/yr. income po- 
tential. Details. (1) 805-687- 
6000. Ext. Y-4505.

.(718)827-1352

.(718)827-1351

Spaustuvė....... (718)827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-6962
Vyskupas... (718) 827-7932
Salė (kor.)........ (718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Birutė Mikalauskienė, nese
niai pergyvenusi sunkią operaci
ją, jau grįžo į namus. Šia proga 
dėkoja giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už lankymą ligo
ninėje ir namuose, už gėles, do
vanas ir paguodos žodžius.

A. Jaras iš Kenosha, WI, ilga
metis Darbininko rėmėjas, ir vėl 
prenumeratos atnaujinimo pro
ga, atsiuntė 45 dol. Padėka spau
dos rėmėjui.

A. Uknevičius iš VVoodhaven, 
N.Y., atsiuntė Darbininko para
mai 50 dol. Didelis ačiū spaudos 
rėmėjui.

Albina Lipčienė iš Putnam, 
Conn., jau kelerius metus pride
da auką Darbininkui, šiemet su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė 50 dol. auką. Labai ačiū.

A. Kazickas iš Greenwich, 
Conn., atnaujino prenumeratą 
su 40 dol. auka spaudai parem
ti. Nuoširdi padėka.

Amelia Sinus iš Brooklyn,
N.Y., atnaujindama prenumera
tą, pridėjo 65 dol. spaudai pa
remti. Darbininko leidėjai 
dėkoja geradarei.

A. Griška iš Richmond Hill, 
N.Y., ketvirti metai paremia 
Darbininką. Širdingai dėkojame 
už 50 dol. auką.

Irene Mogenis iš Elizabeth, 
N.J., antri metai siųsdama pre
numeratą, paremia auka. Dėko
jame už gautą 50 dol. paramą.

Dr. E. Kasaitis iš Baltimore, 
M D, visada remia spaudą. At
naujino prenumeratą su 50 dol. 
auka. Dėkinga Darbininko ad
ministracija.

Kun. dr. A. Olšau- skas iš Los 
Angeles, Calif., atsiuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū dosniam 
spaudos rėmėjui.

Adelaida Strijauskienė iš St. 
Petersburg, Fla., atnaujino pre
numeratą su 40 dol. auka. Labai 
ačiū.

Vincas Lazauskas iš Baltimo
re, M D, nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, atnaujino prenumera
tą, pridėdamas 40 dol. auką. 
Dėkinga Darbininko admini
stracija.

Poilsiaujant skirkime 
daugiau laiko knygoms

A. Baranausko. Prof.
Rakūnas. Romanas. 13.00

J. Aisčio raštai, I tomas, 15.00
P. Klimo dienoraštis, 20.00
J. Keliuočio, Dangus nusidažo 

raudonai, 12.00
K. Astrausko, Eloiza ir Abe- 

lardas, 8.00
B. Daunoro, Čekisto naguose, 

10.00
K. Almeno, Sauja Skatikų, 

10.00
K. Almeno, Lietingos dienos 

Palangoje, 10.00
Lietuviai tautininkai Komuni

stų kankiniai, 7.00
M. Raišupio, Dabarties kan

kiniai, 10.00
A. Damušio, Lietuvos aukos 

Il-ro karo laikotarpyje, 3.00
Šie nauji leidiniai gaunami 

Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207 (Persiuntimui pride
dama 1.50 paskirai knygai).

DEXTER PARK
PHARMACY ttį

Wm. Anastari, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

Danutė, Stasys ir Stasys 
J r. Biručiai sveikina visus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų Naujų metų.

Dr. Janina Snieškienė Kalėdų 
Švenčių ir Naujųjų Metų proga 
sveikina savo artimuosius, drau
gus ir pažįstamus, lietuvius 
pranciškonus ir Darbininko ben
dradarbius. Skiria auką Darbi
ninkui paremti.

Birutė ir Adolfas Venskai iš 
Paryžiaus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga nuoširdžiai sveikina 
draugus, pažįstamus ir Darbi
ninko redakciją.

Antanas Patamsis, Fort 
Myers, Fla., sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sveikatos 
ir gražios kloties Naujuose Me-
tuose.

Kultūros Židinio administra
cija sveikina Kultūros Židinio 
narius, aukotojus, rėmėjus, ket
virtadienio ir penktadienio bin- 
go darbuotojus, Lietuvius Pran
ciškonus, Darbininko administ
raciją Šv. Kalėdų proga ir linki 
laimingų Naujų Metų.

Pranas ir Gražina Bilėnaų * 
sveikina savo gimines, draugus*"^ 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga 
ir linki laimingų ir sveikų Naujų 
Metų. Siunčia auką Darbinin-

. į kurie dosniai remia spaudą. Šie-Lietuvių Atletų Klubas sveiki- > . _ , . ....< -pn&r mucii laiLri-acr*tr\ chnnmmiH 
na klubo narius, sportininkus, |
klubo rėmėjus, bingo darbuoto- * \ , . . . , . . . ..

T . , . t, -i .1 Darbininko administracija, jus, Lietuvius Pranciškonus ir » _ . . . , , _
ta i-i i . . . x * Vytas Saimininkas is East Darbininko administraciją S v. r ,v i.j {Hartford, Conn., ilgametisKalėdų proga ir Imki laimingų J ,
Nau’ų Metų i spaudos rėmėjas, atnaujino pre-

Įnumeratą su 40 dol. auka. Dė- 
Gertruda Valaitienė iš Great rkojame.

Neck nuoširdžiai sveikina gimi- -t Angelė ir Bronius Stankaičiai 
nes, draugus ir plažįstamus su fišPaterson, N.J., atnaujino pre- 
Šv. Kalėdomis ir linki gražių, f numeratą atsiųsdami 50 dol. au-Šv. Kalėdomis ir linki gražių, Inumeratą atsiųsdami 50 dol. au- 
sveikų ir laimingų Naujųjų 1989 Jką. Labai ačiū.
Metų. -1 Vaclovas Žostautas iš Inver-

Juozas Matiukas Šv. Kalėdų |ness, FL, nuolatinis Darbininko 
proga sveikina savo draugus ir i ^ėmėjas, atsiuntė 40 dol. auką, 
pažįstamus. Linki visiems kuo 'j.Ačiū už spaudos palaikymą, 
laimingiausių Naujųjų Metų.

Petras -Jurgėla Kalėdų Šven
čių ir Naujų Metų proga sveikina 
Lietuvos savanorius, ramovė- 
nus, šaulius, lietuvių skautiją, 
ateitininkus ir pažįstamus. Už 
malonų tarpininkavimą skiria 
auką Darbininkui.

Tadas, Aldona, Kristina ir 
Paulius Savickai sveikina gimi
nes ir pažįstamus su Kalėdų 
šventėmis ir naujais metais.

Jonas Yančaris, New Yorko 
vyrų choro Perkūnas narys, 
buvo sunkiai susirgęs ir jam pa
daryta operacija. Paguldytas St. 
John’s ligoninėje, Queens Cen
tre, Rego Park, N.Y.

V. A. Dubauskui iš Miami, 
FL, dėkinga Darbininko admi
nistracija už 40 dol. auką.

George Mikužis iš Baltimore, 
M D, jau eilė metų prailgina pre
numeratą su didesne auka. Dė
kojame už šių metų 40 dol. para
mą.

Joseph A. Gustaitis, MD, iš 
Scranton, PA, seniai remia spau
dą. Padėka lietuviškos spaudos 
rėmėnui už 40 dol. čekį.

Algirdas A. Reventas iš Hous- 
ton, TX, eilė metų be pertraukos 
dosniai paremia Darbininką. Su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė 65 dol. Labai nuoširdi padėka.

VI. Žilius iš Bronx, N.Y., jau 
kelinti metai siųsdamas Darbi
ninko prenumeratą pridėjo 50 
dol. auką. Labai ačiū.

A. Antanaitis iš Kings Park, 
N.Y., atsiuntė 150 dol. Darbi
ninkui paremti. Jau keleri metai 
labai dosniai remia spaudą-. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja 
spaudos rėmėjui.

Birutė Malinauskas iš Wood- 
haven, N.Y., kaip ir eilė kitų 
dosnių skaitytojų atsiuntė 55 
dol. auką. Dėkinga Darbininko 
administracija.

Kazys Šipaila, iš Hillside, 
N.J., visada paremia spaudą. 
Šiemet su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Genė Vasilkovs, iš Dayton, 
Ohio, atnaujino prenumeratą ir 
kalendoriui paremti paskyrė 50 
dol. auką*Padėka už dosnumą.

Antanas Masionis iš Fair 
Lavvn, N.J., visada dosnus Dar
bininko rėmėjas ir bendradar
bis, atnaujino prenumeratą su 50 
dol. auka. Nuoširdus ačiū mūsų 
geradariui.

Adelė Ališauskienė iš Chesa- 
peake, Va., ilgametė skaitytoja 
bei spaudos rėmėja, atnaujino 
prenumeratą pridėdama 60 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame 
spaudos palaikytojai.

Anthony Wishner iš Lake- 
vvood, Ohio, su prenumeratos 
atnaujinimu atsiuntė 50 dol. La
bai ačiū.

Anelė Ąžuolaitytė iš Hin- 
gham, Mass., vietoj eilinės pre
numeratos atsiuntė 45 dol. Dar
bininko spaudai palaikyti. 
Dėkingi Darbininko leidėjai.

A. Milukas iš Fairhope, AL, 
kaip ir eilė kitų skaitytojų, at
siųsdamas Darbininko prenu
meratos mokestį pridėjo 50 dol. 
auką. Ačiū dosniam rėmėjui.

.Pranas ir Julija Kunigėliai iš 
■Williston, N.Y., šiemet atsiuntė 
dvigubą prenumeratos mokestį 

-40 dol. Dėkinga administracija. 
| Kostas Jurkevičius iš We- 
Jthersfield, Conn., irgi yra iš tų,

met mūsų laikraščio stiprinimui 
atsiuntė 50 dol. auką. Dėkinga

Grace B. Austin, DDS, iš 
Short Hills, N.J., daugelį metų 
yra Darbininko mecenatų eilė
se. Administracija dėkinga už 
prisiųstą visą 100 dolerių čekį.

Genoveva Bielskus iš Light- 
įhouse Point, FL, atnaujindama

Darbininko prenumeratą atsiun
tė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Peter Juška iš Cleanvater, 
FL, atnaujino prenumeratą pri

sėdamas 80 dol. auką. Labai 
•-t dėkojame už gausią paramą.
t
' Aldona Mackevičius iš Jamai- 
•ca, N.Y., su prenumerata at
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
(dėkojame.
i John Shatas iš Waterbury, 
Conn., kelinti metai su prenu-

) meratos atnaujinimu atsiunčia 
•50 dol. auką. Dėkojame spaudos 
rėmėjui.

-> Joseph K. Karmuza iš Gul- 
ford, Conn., eilė metų remia lie
tuvišką spaudą. Atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

A. Bartys iš Ringwood,NJ., 
atnaujino prenumeratą su 50 
dol. auka. Dėkinga Darbininko 
administracija.

Vytautas Norkus iš Great
Neck, N.Y., paremdamas’spau- maprenumeratą, pridėjo 45dol. 
dą, pridėjo 40 dol. auką. Admi-. auką. Administracija nuoširdžiai 
nistracija nuo širdžiai dėkoja. dėkoja.

Dail. Aleksandra Merker-Vitkauskaitė demonstracijoje prie- 
Jungtinių Tautų neša savo pasigamintą plakatą, kuriame 
įrašyta — Free Lithuania. Jos kairėje matosi Antanas Mažiu
lis, etnografas ir lituanistas iš Bostono. Nuotr. L. Tamošaičio

DAIL. KISARAUSKŲ PARODOJE

Į Ameriką iš Vilniaus buvo at
vykęs dail. Vincas Kisarauskas. 
Jis aplankė didžiuosius Ameri
kos mieštus, tų miestų muziejus, 
aplankė ir lietuviškas kolonijas ir 
jau rengėsi grįžti pas šeimą į Vil
nių, kai staiga spalio 27 mirė

Ona Štrimaitienė iš Put
nam, Conn., atsiuntė visą šimti
nę atnaujindama sūnaus Jono 
prenumeratą, o taip pat atsily
gindama už savo pačios prenu
meratą. Labai dėkojame už gra
žius linkėjimus.

M. Karaška iš Fredericks- 
burg, VA, su Darbininko prenu
meratos atnaujinimu jį parėmė 
56 dol. auka. Padėka spaudos 
rėmėjui.

J. Jesaitis iš Flushing, N.Y., 
atsiuntė 40 dol. Darbininką 
parėmė stambesne auka. Dėkin
ga administracija.

Rožė Janouska iš Norristown, 
PA, ilgametė Darbininko skaity
toja ir rėmėja, atnaujino prenu
meratą, pridėdama 50 dol. auką. 
Dėkojame geradarei.

Anna L. Warkala iš Long 
Island City, N.Y., parėmė Dar
bininką su 50 dol. auka, kartu 
atnaujindama prenumeratą. La
bai ačiū.

Liudvikas Jurkūnas iš Wood- 
haven, N.Y., vienas iš pirmųjų, 
pradėjusių dosniau remti spau
dą, ir šiemet su prenumeratos 
atnaujinimu pridėjo 50 dol. 
auką. Padėka geradariui.

Bemard Covalesky, MD, iš 
Randolph, N.J., visada remia 
spaudą. Su prenumeratos mo
kesčiu pridėjo 50 dol. auką. 
Nuoširdi padėka.

J. A. Milukas iš Garden City, 
N.Y., jau daugelį metų gausiai 
remia Darbininką. Kaip anks
čiau, taip ir šiemet atsiuntė 100 
dol. Nuoširdus ačiū spaudos 
rėmėjui.

VVilliam Markalonis iš Ray- 
noldsville, PA, atsiuntė 75 dol. 
prenumeratai ir spaudai parem
ti. Jau keleri metai įsirikiuoja į 
kitų rėmėjų eilę. Labai ačiū už 
paramą.
Birutė Plioplys, iš New Bruns- 

wick, N. J., nuo ankstesnių metų 
yra spaudos rėmėja. Atnaujinda-

New Yorke.
Atvykdamas jis buvo atsivežęs 

šiek tiek savo, savo žmonos 
Saulės Kisarauskienės ir keletą 
kitų dailininkų darbų. Pilnesnė 
jo darbų paroda, buvo surengta 
Bostone prieš pat jo mirtį.

Jam mirus, iniciatyvos ėmėsi 
Audronė Misiūnienė ir buvę Ki
sarausko mokiniai — Arūnas ir 
Narūnas Bukauskai. Jų iniciaty
va gruodžio 11 Kultūros Židinio 
mažojoje salėje buvo surengta 
paroda.

Čia buvo išstatyta Vinco Kisa
rausko, jo žmonos Saulės Kisa
rauskienės ir keletos kitų, jo mo
kinių dailininkų, darbai.

V. Kisarausko buvo išstatyta 
keletas nedidelio formato alieji
nių tapybos darbų, kita piešiniai 
tušu, litografija. Kelioliką Saulės 
Kisarauskienės darbų. Tai grafi
kos darbai, atlikti įvairia techni
ka.

Apie 3 v. popiet buvo parodos 
atidarymas, kurį pravedė ren
gėja Audronė Misiūnienė. Apie 
dailininką trumpai kalbėjo jo ge
ras pažįstamas dail. Vladas 
Žilius. Kaip ir kiti pastebėjo, kad 
dail. V. Kisarauskas charakte
ringas tuo, kad jis, nežiūrint so
cialistinio realizmo priespaudos, 
išliko ištikimas savo meninei tie
sai. Jis sukūrė savo pasaulį, ku
riame yra įvairių elementų — 
eksptesionizmo, surrealizmo, 
simbolizmo. Daugumoje darbų 
vaizduoja lyg kokias skrendan
čias raketas, judesį erdvėje. Tos 
"raketos” panašios į kažkokius 
daiktus, gal ir į žmones. Jie ir 
Simbolizuoja šio laiko žmogaus 
tragiką.

Saulė Kisarauskienė vystosi 
tarp ekspresionizmo ir abstrak
to, prisilaikydama daugiau prie 
pirmosios srovės principų. Drąsi 
fantazija, apvaldyta technika, 
tikrai intriguojanti dailininkė.

Parodėlė buvo nedidelė, nes 
daugiau kūrinių atvežti buvo 
neįmanoma, bet ir Ji buvo miela 
apžiūrėti, susipažinti su tomis 
meno nuotaikomis, kurios ten 
bręsta šalia oficialaus meno.

į parodą dar buvo atsilankęs 
vilnietis dr. Petras Tūlas, kuris 
gerai pažino dailininką. Ir jis tarė 
jautrų prisiminimų žodį.

Visi parodos lankytojai buvo 
pavaišinti vynu, sūriu, kava, py
ragaičiais. (p. j.)



END


