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SĄJŪDIEČIAI KANDIDATUOS 
J LTSR IR TSRS TARYBAS

Savaitės 
įvykiai

Sov. S-gos blokui pateikus 
©tiropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijai Vienoje 
planą, kuris žymiai pagerina 
žmogaus teisių būklę, palengvi
na emigraciją;- religijos praktika
vimą ir šeimų sujungimą, Valst. 
sekretorius Shultz pasiūlė, kad 
prezidentas Reagan sutiktų, jog 
sekanti konferencija įvyktų 1991 
m. Maskvoj.

Komunistų partijos organas 
Pravda pripažino, kad lapkričio 
mėn. ir sovietinėj Gruzijos re
spublikoj įvyko demonstracijų ir 
bado bei sėdėjimo streikų, pro
testuojančių prieš numatytus 
konstitucijos pakeitimus, su
varžančius sovietinių respublikų 
suverenumą. Vakarų žurnalistai 
tvirtina matę respublikos sos
tinėj Tbilisi demonstraciją, ku
rioj dalyvavo apie 120,000 žmo
nių.

Žinovai priėjo išvados, kad vi
ršum Škotijos nukritęs Pan Am 
oro linijos lėktuvas buvo su
sprogdintas bombos, sprogusios 
bagažo skyriuj. Dabar liko užda
vinys -nustatyti, kas ir kada tą 
bombą padėjo.

Kinijos Nenjing universitete 
kilusios raSfhėš iTauŠėš fūfpJdnų ' 
ir afrikiečių studentų ne tik kad 
nenurimo, ’bet dar išsiplėtė į 
Beijing universitetą.

Kuba paminėjo 30 m. Fidel 
Castro įvykdytos revoliucijos su
kaktuves. Pasaulio intelektualų 
raginimą, kad prezidentas atsik
laustų gyventojų nuomonės apie 
revoliucinį valdymą, Fidel Ca
stro pavadino absurdišku.

Indijos min. pirmininkas Ra- 
jiv Gandhi po 40 m. trukusių ki
virčų su Pakistanu atvyko į Paki
staną oficialaus vizito ir pasirašė 
susitarimą nepulti vieni antrų 
branduolinių įmonių.

Prezidentas Reagan, siekda
mas užkirsti Sov. S-gos žvalgy
bos laivam rinkti žinias apie JAV 
plaukiojant pagal JAV krantus, 
JAV teritorinių vandenų ribas 
praplėtė iš 3 iki 12 mylių.

Palestiniečių suldlimo prieš 
Izraelį vadai neoficialiai pasiūlė 
paliaubas, jei Izraelis sutiktų pa
leisti 1500 be teismo įkalintų pa
lestiniečių ir leistų įvykdyti lai
svus savivaldybinius rinkimus 
Izraelio okupuotose arabų 
žemėse.

Angolos vyriausybė paprašė, 
kad J.T. paskirtų jai lėšų Kubos 
kariuomenės atitraukimo išlai
dom padengti.

Sov. S-gos komunistų partijos 
vadovybė, m misterių kabinetas 
ir Aukšč. tarybos prezidiumas 
įsakė pašalinti nuo pastatų, mo
kyklų, gatvių ir aikščių pavadini
mų Brežnevo ir Čemenko var
dus, nes jų valdymo laikotarpis 
pasižymėjęs stagnacija.

Libija pasiūlė, kad tarptau
tinė komisija patikrintų, ar ten 
statydinamas chemijos fabrikas 
yra skirtas cheminiam ginklam 
gaminti. JAV tokį tikrinimą at
meta, nes esą galima prieš tikri
nant fabriko įrengimą pobūdį pa
keisti.

Jugoslavijos parlamentui atsi
sakius priimti vyriausybės pa
siūlytus ūkinius įstatymus, min. 
pirmininko Branco Mikulic va
dovaujamas ministerių kabine
tas atsistatydino.

Izraelis deportavo į Libaną 13 
palestiniečių, įtariamų vadova
vus jų sukilimui.

(Vilnius , 1988 sausio 5. LIC) 
Lietuvių Inforjnacijos Centras 
praneša, l^įd darbo kolektyvai 
įvairiose Lietuvos rinkiminėse 
apygardose siūlo Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio narius kai
po kandidatus į specialius LTSR 
Aukščiausios Tarybos rinkimus 
sausio mėnesį ir į TSRS Au
kščiausios Tarybos rinkimus 
kovo mėnesį.

Sausio viduryje įvyks rinkimai 
užpildyti kelias LTSR AT vakuo
jančias vietas. Bent trys 
sąjūdiečiai kandidatuoja: Vytau
tas Landsbergis (Vievėje), Kazf- 
mieras Motieka (Raseiniuose) ir 
Zigmas Vaišvila (Šiauliuose).

Iki sausio 24 d., kolektyvai gali 
kelti kandidatus į daugiakandi- 
datinius TSRS Aukščiausios Ta
rybos rinkimus, kurie įvyks kovo 
26 d. Pasak Sąjūdžio Seimo Ta
rybos nario Mečio Laurinkaus, 
iki šiol jau 22 sąjūdiečiai iškelti 
į kandidatus. Lietuvai naujoje 
TSRS AT skiriama 42 vietos.

Pagal rinkimines taisykles, or
ganizacijos, kurios neturi visasą
junginio statuso negali iškelti 
kandidatų į TSRS AT. Tačiau, 
kaip pažymėjo Laurinkus, tai ne
pakenks sąjūdiečiams, nes juos 
siūlo ne Sąjūdis, o vietiniai 
rinkėjų kolektyvai.

Sąjūdžio leidinyje Atgimimas, 
(1988 gruodžio 16, 1 nr. 11) 
Sąjūdžio koordinacinės grupės 
rinkimams remti atstovė Ango- 
nita Rupšytė aiškina, kad “pa
grindinis mūsų uždavinys yra 
pasiekti, kad Sąjūdžio žmonės 
dalyvautų visų rinkiminių apy
gardų darbe, ypač parengiamo
joje dalyje — kai susirinkimų 
metu bus keliami kandidatai į 

raifroš*apsisprėndrmd^elses,"kal '"depuFatus. Stengsimės, kad
tos tautos gyvenamoje teritorijo- įmonėse, įstaigose ir organizaci- 
je išdėstytą okupacinė kariuo- jose priklausančiose vienai apy- 
menė. gardai, būtų balsuojama už tuos
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KREIPIMASIS J VISUS 
PASAULIO ŠALIŲ GEROS 

VAUOS ŽMONES

Klastingiausia sutartis
Žmonijos istorijoje yra buvę 

daug tarptautinių sutarčių. Vie
nos garbingos, atvėrusios kelią į 
taiką ir tautų nepriklausomą gy
venimą, kitos — klastingos 
padėjusios įžiebti karus, pa
glemžti kitų tautų laisvę. Turbūt 
nerasime žmonijos istorijojekla- 
stingesnio ir melagingesnio suo
kalbio, kaip Stalino ir Hitlerio, 
privedusio žmoniją prie žiau
riausios katastrofos — II-jo pa
saulinio karo, pareikalavusio mi
lijonus nekaltų žmonių aukų.

Slaptaisiais papildomais pro
tokolais prie 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Molotovo - Ribbentropo 
pakto stalininė Sovietų Sąjunga 
ir hitlerinė Vokietija, sutrypu
sios tarptautinę teisę, abipusiai 
palaimino viena kitos imperiali- 

_ stinius siekius, suderino savo 
būsimus veiksmus ir nubrėžė ri
bas vidurio Europos nepriklau
somų valstybių užgrobimui įvyk
dyti.

Todėl kraujuje paplūdusi Lie
tuva šaukėsi kitų šalių pagalbos. 
Bet šaukėsi veltui, nes to meto 
daugumos valstybių vadovai, lai
kinų pergalių ir talkos troškulio 
apsvaiginti buvo kurti mūsų 
šauksmui patys ir trukdė tą šauk
smą išgirsti savo šalių visuome
nei. O okupacinė sovietinė 
valdžia pasipriešinimo dalyvius 
už tai vadino ir iki šiol tebevadi
na “parsidavėliais” užsienio šalių 
žvalgyboms.

Sovietinės vyriausybės 
nepasmerkė suokalbio

Stalino mirtis sustabdė masi
nius areštus ir deportacijas. 
Tačiau ir vėlesnės sovietinės vy
riausybės neturėjo geros valios 
pasmerkti Stalino — Hitlerio 
1939 m. suokalbą ir likviduoti jos 
pasekmes.

Priešingai, ano meto lietuvių 
tautos ginkluotą pasipriešinimą 
tebevadina banditizmu, o bet 
kurio žmogaus bandymą nepak
lusti režimui — persidavimu im
perializmui ir užsienio žvalgy
boms.

1979 m. rugpjūčio 23 d. Moloto
vo — Ribbentropo pakto pasi- 
rašymo 40-čio proga grupė pa- 
baltiečių kreipėsi į Sovietų Są
jungos VFR ir VDR vyriausybes, 
į Atlanto Chartiją pasirašiusių 
valstybių vyriausybes bei į SNO 
Generalinį Sekretorių su prašy
mu pripažinti tą gėdingą paktą 
negaliojančiu ir likviduoti jo pa
sekmes — estams, latviams ir 
lietuviams atstatyti laisvo apsi
sprendimo teisę.

Prašymas nebuvo išklausytas, 
o daugelis iš kreipimąsį pasi
rašiusių pabaltiečių skaudžiai 
nukentėjo nuo KGB už “Sovietų 
Sąjungos šmeižimą” ir “istorijos 
klastojimą”.

Sovietų Sąjunga sulaužė 
savo Įsipareigojimus

kuri savo propagandiniu arkliu
ku laikė ir tebelaiko tautų laisvą 
apsisprendimą, kuri pirmoji iš 
pasaulio valstybių 1920 m. pri
pažino Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę, sulaužė savo 
tarptautinius įsipareigojimus ir 
1939 m. okupavo dalį Lenkijos, 
o 1940 m. dalį Suomijos, Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir dalį Rumuni
jos.

Jau pirmaisiais okupacijos me
tais prasidėjo masiniai areštai ir 
išgabenimai į Sibirą. Pabaltijo 
tautos niekad neužmirš 1941 m. 
birželio 14 d. okupantų prave
stos gyventojų deportacijos, kuri 
prilygo tų tautų genocidui. Vien 
tik iš Lietuvos tą dieną išgabeno 
apie 40,000 žmonių.

Kaip nebūtų paradoksalu, tau- l 
tos sunaikinimą pristabdė karas, 
kilęs tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos. Lietuvos žemę ne
gailestingai trypė raudonieji ir 
rudieji pasaulio pertvarkytojai. 
Nemažai nekaltų lietuvių kraujo 
pareikalavo hitlerinė okupacija. 
Tačiau aukų skaičiumi toli gražu 
neprilygo stalininės okupacijos 
padariniams.

Sovietai pakto 
nepripažinimu vadina

Molotovo — Ribbentropo 
pakto su slaptaisiais Papildomais 
protokolais padarytos lietuvių 
tautai žaizdos neužgijo. Todėl

... iki šiol tebetvirtina, kad 
Pabaltijo kraštai patys 

įsijungė
Mat sovietinė vyriausybė iki 

šiol tebetvirtina, kad Pabaltijo 
tautos 1940 m laisvais rinkimais 
išsirinko sovietinę valdžią ir savo 
nbru įsijungė į Sovietų Sąjungą. 
Bet toks tvirtinimas yra akiplė
šiškas melas, nes minimi rinki
niai vyko po to, kai sovietinė ka
riuomenė okupavo Pabaltijo 
kraštus, o tarpatautinė teisė tei- 
jgy, kad neįmanoma įgyvendinti

Po karo Stalinas vėl 
tęsė tautų genocidu

Po pergalės prieš Hitlerį Stali
nas vėl tęsė Pabaltijo tautų geno
cidą. Kalėjimuose netilpo suim
tieji. Tūkstančiai šeimų, neda
rant išimties nei kūdikiams nei 
sunkiai sergantiems, buvo 
vežami į Sibirą vagonuose, skir
tuose gyvuliams gabenti. Vieni, 
neišlaikę antisanitarinių sąlygų 
kelionėje mirė, kiti žuvo nuo ša
lčio, bado ir katorginio darbo 
tremty, o tie kurie liko gyvi, tik 
po daugelio metų sugrįžo pa
liegėliais ir invalidais.

To meto lietuvių tauta, savigy
nos vedama, pakilo į primestą jai 
nelygią kovą ne tiek už savo val
stybinės nepriklausomybės at
statymą (nors nepriklausomybės 
troškimas ir nebuvo palaužtas), patvirtino, kad gavęs telegramą, 
kiek už teisę ir galimybę žmogui 
išlikti žmogumi. Lietuviams sta
lininė okupacinė valdžia sudarė 
tik dvi galimybes: nužmogėjimas 
arba kova ligi mirties. Jėgos 
buvo nelygios.

Dingęs paveikslas. Dail. Jonas Subačius šį paveikslą sukūrė Maspetho lietuvių parapijos 
salei. Jis buvo pakabintas salės kairėje, nišoje. Vaizduoja Mindaugo krikštą. Kitoje 
pusėje buvo Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų paveikslas. Remontuodami 
salę, abu paveikslus užkalė.

KARDINOLAS TARĖSI SU VYSK 
STEPONAVIČIUMI ŽAGARĖJE

(Kaišiadorys, 1988 sausio 5. 
T.TC) Lietuvių Informacijos Cen
tras praneša, kad šeštadienį, 
gruodžio 31 d., Kardinolas Vin
centas Sladkevičius nuvyko į 
Žagarę tartis su Vyskupu Julijoj 
nu Steponavičium. Vyskupas

kurioje pranešama, jog nuimtas 
trėmimas ir leidžiama jam grįžti 
prie Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus pa
reigų.

Be to, pasak šaltinio Lietuvo-

je, vyskupas Steponavičius lau
kia galutinio Vatikano patvarky
mo. Pavyzdžiui, yra galimybė, 
kad Vatikanas nuspręs kardinolą 
perkelti į Vilnių, o gal net naujus 
vyskupus skirs.

Šaltinis mano, kad prie vysku
po Steponavičiaus tremties 
nuėmimo prisidėjo piketavimas 
prie Valstybės rūmų. Piketuoto
jai sakę, kad kol nebus duotas 
leidimas vyskupui sugrįžti į Vil
nių, jie piketuos. Šaltinio žinio
mis, piketavimas tęsėsi tris, ke

pačius žmones”. Toliau, Ru
pšytė sako, kad apygardose bus 
įkurti rinkiminiai Sąjūdžio šta
bai, kurie “domėsis, kokia tvarka 
iškeliami kandidatai į deputatus. 
Stengsimės, kad įmonėse, įstai
gose ir organizacijose, priklausa
nčiose vienai apygardai, būtų 
balsuojama už tuos pačius žmo
nes.” Toliau, Rupšytė sako, kad 
apygardose bus įkurti rinkimi
niai Sąjūdžio štabai, kurie 
domėsis, kokia tvarka iškeliami 
kandidatai į deputatus, kaip vei
kia rinkiminės komisijos ir kt. 
Visos šios priemonės turi padėti 
pravesti rinkimus sąžiningai ir 
demokratiškai, kad būtų keliami 
patikimi žmonės, galintys dorai 
atstovauti Lietuvai aukščiausioje 
valdžios grandyje”.

Pasak Laurinkaus, šiuo metu 
sąjūdiečiai važinėja į susitikimus 
su rinkėjais. Kiekvienas kandi
datas ruošia savo platformą. Tai
pogi, kandidatuojantiems 
sąjūdiečiams ruošiama bendra 
platforma. Sąjūdžio programos 
rėmuose.

Štai sąrašas Sąjūdžio narių, 
kandidatuojančių į TSRS Au
kščiausiąją Tarybą (pagal rinki
minę apygardą):

Alytuje — Antanas Buračas, 
Sigitas Geda

Ignalinoje — Česlovas Kuda
ba

Kaišiadoryse — Julius Juze
liūnas

Kapsuke — Romas Gudaitis 
Kaune — Vaidotas Antanaitis,

Kazimieras Uoka
Klaipėdoje — Zita Sličytė 
Panevėžyje — Vitas Tomkus, 

Vytautas Landsbergis
Plungėje — Zigmas Vaišvila
Rokiškyje — Marcelijus Mar

tinaitis
Šiauliuose — Kazimiera Prun

skienė, Romualdas Ozolas
Tauragėje — Mečys Laurin

kus
Ukmergėje — Gunaras Kaka

ras
Utenoje — Algimantas Če- 

kuolis
Varėnoje — Kazimieras Mo

tieka
Vilniuje — Bronius Genzelis, 

Virgilijus Čepaitis, Grigorijus 
Kanovičius, Kazimieras Antana
vičius

Daugumas šių kandidatų yra 
Sąjūdžio Seimo Tarybos nariai. 
Visi, išskyrus Kanovičių, prik
lauso bent Sąjūdžio Seimui.

(LIC)

turias dienas ir dalyvavo iki 
tūkstanties žmonių. Tačiau, An
tanas Terleckas LIC atskirai pra
nešė, kad piketuojančių skaičius 
buvo žymiai mažesnis.

Kardinolas Sladkevičius žada 
sausio 25 d. iš Maskvos skristi į 
Romą. Su juo vyksta Kauno 
augziliaras vyskupas Vladas Mi- 
chelevičius.

Atsakingas šaltinis paneigė 
Italijos laikraščių paskelbtą 
žinią, kad Popiežiaus mišias 
Kūčių naktį rodė per Lietuvos 
televiziją. Bernelių Mišios, ku
rias rodė Lietuvoje, buvo ne iš 
Vatikano, o iš Šv. Teresės 
bažnyčios. Vilniuje. Jas laikė

Maroko karalius Hassan II 
pradėjo pasitarimus su Polisario 
partizanais, siekiančiais vakarų 
Saharos nepriklausomybės. Par
tizanai paskelbė paliaubas.

Pagal Vakarų korespondentų 
pranešimus iš sovietų krautuvių 
yra pradingę viščiukai, kava, ar
bata, cukrus, miltai, dešros, 
sūriai, pyragaičiai ir saldainiai. 
Daugely miestų muilas parda
vinėjamas pagal korteles.

Prezidento Gorbačiovo pa
prašytas Nobelio premijos lau
reatas Sacharovas lankė Kaukazo 
sovietines respublikas ir tarėsi 
su pietos partijos ir vyriausybės 
nariais ir intelektualais.

Sovietinės Armėnijos komu
nistų partijos laikraštis paskelbė 
anoniminį laišką, grąsinantį JAV 
Stinger raketa išsprogdinti KGB 
įstaigą, jei ji nepaleis sulaikytų 
armėnų nacionalistų. Nacionali
stai mano, kad tai tik priedanga 
tolimesniem nacionalistų perse
kiojimam.

prel. Algirdas Gutauskas, iki šiol 
einąs Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojo pareigas.

Šaltinis taip pat pranešė, kad 
Vilniaus Katedra turėtų pereiti 
iš valdžios žinios į katalikų 
Bažnyčios rankas vasario 
pradžioj.

(LIC)
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LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖS 
PAREIŠKIMAS EUROPOS PARLAMENTUI

Pasiraš:
Vytautas Bogušis, Eitanas Fin- 
kelšteinas, Balys Gajauskas, 
kun. Gustavas Gudanavičius,

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Roed, Eeet 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 516 368-3740. Namų telefonas vakartis 
Ūk Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose 
86 - 01 114th SU Rlchmond H III, N.Y. J1418. Tel. 714441 - 2811

(New Yorkas, 1988 gruodžio 
22. LIC) Lietuvių Informacijos 
Centrą pasiekė Lietuvos Helsin
kio grupės dokumentas Nr. 56 
skirtas VLIKui ir Europos Parla
mentui. Pateikiame pilną doku
mento tekstą.

VYRIAUSIAM LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETUI 
Lietuvos Iniciatyvinės Gru
pės Helsinkio Susitarimams 
Remti Grupės Dokumentas 

Nr. 56 
Pareiškimas 

Europos Parlamentui 
, Strasbūre

Mus pasiekė du pareiškimai, 
1988 m. spalio 28 d. Strasbūre 
paskelbtasis “Apie Pabaltijo res
publikų būsimą vystymąsi” ir 
Europos Parlamento nutarimo 
projektas vokiečių kalba 
“Entschliessung Entwurf’, ku
ris būsiąs priimtas š. m. gruodžio 
16 d. Abejuose pareiškimuose 
dominuoja mums svetimi ir ne
priimtini dalykai, kaip antai, kad 
Lietuvos gyventojai, išbuvę 
penkiasdešimt metų be savos 
valstybės, tenorį vien tik 
kultūrinės bei ekonominės savi

valdos TSRS konfederacijos su
dėtyje. Išeitų jog okupacinėje 
padėtyje mūsų tautos jėgos 
pradėjo sekti, jos moraliniai ir 
intelektualiniai ištekliai pradėjo 
tirpti, tauta nebeteko jėgų at
gauti savo laisvei ir valstybingu
mui! Tauta neva jau nebepajėgia 
sukaupti visos energijos, kad 
taptų lygiateisiu Europos tautų 
šeimos nariu. Šitaip galvojan- 
tiems pareiškiame—apsirinkate, 
nes jokia okupacija lietuvių tau
tos nepadarė nei verge, nei pus- 
verge.

Pareiškimuose kalbama apie 
kažkokias valdžios bei tariamas 
valstybingumo formas, einančias 
iš Maskvos. Pareiškimo autoriai 
tiesiog pamiršo, kad visa tai 
mūsų visiškai neliečia, kadangi 
1940 metų birželio viduryje Lie
tuvos valstybingumas buvo su
tryptas, nes mūsų kraštą okupa
vo svetimos valstybės kariuo
menė, su kurios pagalba dar ir 
šiandien Maskva tebešeiminin
kauja mūsų Tėvynėje.

Remdamiesi visų pripažinta 
tarptautine teise, jog kiekviena 
tauta turi apsisprendimo teisę,; 
ir atsimindami Helsinkio pasita-

rimo baigiamąjį aktą, pagal kurį 
taikiu būdu gali būti keičiamos 
Europos valstybvių sienos, 
griežtai pasisakoma prieš viso
kias manipuliacijas, pareikšda- 
mi, kad lietuvių tauta, kaip ir tuo 
pačiu metu okupuotos Estijos ir 
Latvijos tautos, turi teisę savo 
likim spręsti vien tik ji pati, o 
kad tas įvyktų—privalo būti iš
vesta okupacinė kariuomenė. 
Tik Nepriklausomos Lietuvos 
valstybe sudarys rėmus, kuriuo
se įsikūnys Lietuvos gyventojų 
ateities lūkesčiai.

Gintautas Iešmantas, Mečislo
vas Jurevičius; Kazimieras 
Kryževičius, kun. Edmundas 
Paulionis, Viktoras Petkus, Ni
jolė Sadūnaitė, Vytautas Skuo
dis, Algirdas Statkevičius, Vy
tautas Vaičiūnas, Tomas Venclo
va.

(LIC)

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ja savo auka! .

PIENO PRODUKTŲ BOIKOTAS 
SUSILAUKIA REZULTATŲ

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Foreft 
p*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.' 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorių*, Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orasjtaidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL H6ME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sėv. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami po laidotu viniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SĄJŪDIS DUODA VISUS 
ĮGALIOJIMUS KLIMAIČIUI

(Vilnius, 1988 sausio 5, LIC) 
Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio Seimo Taryba 
sausio 3 d. įvykusiame posėdyje 
Įgaliojo buvusį Pasaulio Pabal- 
tiečių Santalkos biuro vedėją 
Algį Klimaitį Sąjūdžio vardų; 
dirbti informacinį darbą prie 
Europos Parlamento.

LIC susisiekė su Sąjūdžio ta
rybos bei sekretoriato nariu 
Mečiu Laurinkum, kuris pra
nešė, kad pats Klimaitis dalyva

vo posėdyje, informavo apie 
savo veiklą Europos Parlamente 
ir aiškino kuo jis galėtų prisidėti 
prie Sąjūdžio veiklos platinimo 
Europoje.

Pateikiame Sąjūdžio Seimo 
Tarybos nutarimo tekstą.
Lietuvos Į. i’er sitvarkymo 
Sąjūdžio Seimo Tarybos. 9 
m. sausio 3 d. posėdžio nutari

mas
Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdžio Seimo Taryba nutarė 
įgalioti p. Algį Klimaitį, Europos 
Parlamento Baltic Integroup ge
neralinį sekretorių:

1. Įsteigti prie Europos Parla
mento Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio informacinę tarnybą, 
kurios tikslas keistis dokumen-

(Vilnius, 1988 gruodžio 22 
LIC) Lietuvos Žaliųjų ekolo
ginės grupės paskelbtas pieno 
produktų boikotas sumažino tų 
produktų vartojimą 30 %, pra
nešė Lietuvių Informacijos Cen
tras. Tą žinią perdavė Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
Tarybos bei sekretoriato narys 
Mečys Laurinkus telefoniniame 
nokalbyje.

Boikoto tikslas — užprotes
tuoti pieno produktų užteršimą. 
Akcija prasidėjo gruodžio 10 d. 
ir tęsis iki gruodžio 24 d.

Anot Laurinkaus, Sąjūdžio dū 
pagrindiniai rūpesčiai šiuo metu 
yra TSRS Aukščiausiosios Tary-Į 
bos rinkimai ir Sąjūdžio organi
zacinis darbas.

TSRS AT rinkiminė kampani
ja prasideda gruodžio 26-tą d. 
Rinkimai įvyks kovo 26-tą d. Pa
sak Laurinkaus, rinkėjai iš visų 
Lietuvos rinkiminių apygardų 
skambina į Sąjūdžio būstinę ir 
klausia ar nesutiktų vienas ar ki
tas Sąjūdžio Seimo narys baloti
ruotis. Šiuo metu jau yra sutikę 
kandidatuoti 16 Seimo narių.

Sąjūdis didelį dėmesį skiria 
organizaciniam darbui. Pa
vyzdžiui, stengiamasi nustatyti 
tvirtus ryšius tarp Sąjūdžio Tary
bos ir vietinių rėmimo grupių. 
Rėmimo grupėms ruošiamos re
komendacijos — ką jos turėtų 
konkrečiai veikti, kaip organi
zuoti savo veiklą.

(LIC)

Iš Lietuvos KątąlLky. .___
Bažnyčios Kronikos

(atkelta išdtįsl.) i jančių sadistų, organizavusių ir

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

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St, 9th R., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt Bills, fondus, com- 
modhies, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90,5 
Worcester, MA.Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadienis 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš tyTNYM 1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt, 234 SunlH 
nr., VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-1(W)0vaLrytoJšWęAV-FM.ban. 
98.0., Vedėjas Petras, Viščinis, 173 Arthur St, ,Rrt»kior)^lA,Q24Q2.'T 
617-586^7209.

Venecuelos prezidentas Jai- 
me Lasinchi painformavo atitin
kamas valstybes, kad ji nuo sau
sio 17 sustabdo savo skolų 
mokėjimus.

Per laivų katastrofas Brazili
joj nuskendo per 50 ir Gvatama- 
loj 59 žmonės.

Šeši Sov. S-gos intelektualai 
atviru laišku dėl prekių trūkumo 
apkaltino partijos ir vyriausybės 
vadų vidutiniškumą.

Afganistano 7 partizanų gru
pių vadai sudarė tarybą, turėsia
nčią teisę, kol bus įvykdyti rinki
mai, sudaryti pereinamąją vy
riausybę. Jų pasitarimai su Sov. 
S-ga vėl yra tęsiami Pakistane.

Sov. S-ga numato nuo vasario 
1 uždrausti iš Sov. S-gos kaviaro, 
kavos, televizijos aparatų, 
skalbimo mašinų ir kitų deficiti
nių prekių išgabenimą. Spėlioja
ma, kad tai yra taikoma sovieti
nio bloko valstybėm, o ne tvirto 
valiuta mokantiem pirkėjam.

Sov. S-ga vėl nupirko iš JAV 
430,000 tonų kviečių.

tais ir spaudos medžiaga apie 
Rytų Europą, ypač Lietuvą ir 
Pabaltijį.

2. Atstovauti Europos Parla
mente Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio platformai, remiantis 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio dokumentais, tarptautinės 
teisės užfiksuotų, Lietuvos sta
tuso ribose.

3. Vesti preliminarias derybas 
tarp Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio ir kitų Europos visuo
meninių sąjūdžių, siekiant jų 
abipusiai suinteresuotų kontak
tų.

4. Atstovauti Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio interesams, 
jei per Baltic Intergroup arba 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio informacinę tarnybą prie 
Europos Parlamento būtų tei
kiama parama Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžiui.

5. Šie įgaliojimai p. Klimaičiui 
suteikiami vienerių metų laiko
tarpiui, iki 1990 m. sausio 1 d.

(LIC)

Tą patį teigia ir Leninas savo 
Taikos Dekrete, kur sakoma;
Jei tautai nesuteikiama teisė 

laisvu balsavimu, pilnai išvedus 
prijungiančios arba aplamai ga
lingesnės valstybės kariuomenę, 
be mažiausios prievartos iš-| 
spręsti šios tautos valstybinio eg
zistavimo formos klausimą, jos 
prijungimas yra aneksija, t.y. 
grobimas ir smurtas”.

Reikia tiesą kelti 
dienos švieson

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Sovietų Sąjungoje jau girdėti vis 
drąsesni balsai, reikalaujantys 
atvirumo politiką ne vien dekla
ruoti, kaip yra daroma dabar, bet 
ją ir įgyvendinti tikrovėje, — 
kelti dienos švieson visą tiesą.

Gal pagaliau bus suprasta, kad 
pasaulyje taika ir demokratija 
yra neišskiriamos. Kur nėra de-
mokratijos, nėra ir laisvės, o be 
laisvės negali būti taikos.

Tačiau jėgos, trukdančios de
mokratizacijos procesui Sovietų 
Sąjungoje dar labai stiprios. Štai

Prie Vilniaus katedros, kai ten vyko didžiosios demonstraci
jos, buvo prinešta gėlių ir sudėti įvairūs plakatai. Čia vieną 
matome, įrašyta — Leiskite atvykti Šv. Tėvui. Nuotr. Frances 
Vaš Liūtė

Tauriausi mūsų kunigai, — 
Alfonsas Svarinskas, Sigitas 
Tamkevičius, Jonas-Kastytis 
Matulionis tebekalinami.

Lietuvos patriotai — Viktoras 
Petkus, Balys Gajauskas (iš
kalėjęs jau 35 metus), Gintautas 
Iešmantas, Povilas Pečeliūnas 
tebekankinami tremtyje.
(Šis LKB Kronikos nr. buvo 
išleistas 1987 lapkričio 1, 
tada kaliniai dar nebuvo pa
leisti. Drb. red.)

Vyskupui Julijonui Stepona
vičiui tebedraudžiama eiti 
vyskupo pareigas.

Daromos kratos pas asmenis 
saugumo įtariamus dalyvaujant 
"LKB Kronikos’leidime.

Sovietų Sąjungoje, taip įnir
tingai ieškančioje karinių nusi
kaltėlių, pasislėpusių kažkur Va
karų šalyse,,nė pirštu nepajudin
ta, kad būtų nubaustas ar bent 
išaiškintas nors vienas iš tų dau
gybės čia dar tebegyvenančių ir 
net privilegijomis tebesinaudo-

vykdžiusių masines nekaltų 
žmonių žudynes ir kankinimus 
Stalino laikais.
Filed in 837

Ryšium su 1987 m. rugpjūčio 
23 d. stalinizmo ir hitlerizmo 
aukų paminėjimu Vilniuje, Ry
goje ir Taline per sovietinę spau
dą, radiją ir televiziją pasipylė 
nuvalkioto melo ir šmeižtų srau
tas to miniėjimo ir jo dalyvių 
adresu (Pvz., apie Nijolę 
Sadūnaitę, turinčią oficialių 20- 
ties metų darbo stažą, sakoma, 
kad ji niekad nedirbo ir pan.).

Saugumo agentai tebenaudoja 
terorą ir smurtą. Pvz., 1987 m. 
rugpjūčio 28 - 29 d. primušti Ro
bertas Grigas ir kun. Rokas Pu- 
zonas, Nijolė Sadūnaitė vežiota 
mašinoje be numerių 30 valan
dų. Visiems trims buvo grasina
ma susidorojimu.

Melas ir prievarta 
Sov. Sąjungoje

Šie ir daugybė panašių faktų 
rodo, kad melas ir prievarta So-

labai giliai, kad dar daug reikės 
ne tik sovietinių piliečių, bet ir 
viso pasaulio šalių visuomenės 
pastangų, kad nugalėtų viešu
mas ir demokratija.

Tauta prašo
Todėl mes ir kreipiamės į visų 

pasaulio šalių geros valios žmo
nes prašydami:

“Nebūkite abejingi neteisybei 
ir kitų skausmui! Visomis jums 
prieinamomis informacijos prie
monėmis nušvieskites Pabaltijo 
tautų padėtį ir prašykite savo 
valstybių vadovus, kad artimiau
sioje SNO Generalinės 
Asamblėjos sesijoje būtų iškeltas 
ir svarstomas Pabaltijo valstybių 
prievartinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą klausimas, o tų valsty
bių piliečiams būtų atstatyta lai
svo apsisprendimo teisė.

Tepadeda jums Dievas!”
Pasirašė daugybė pavergtos 

Lietuvos gyventojų, kurių pa
vardės žinomos.

LITHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuvlškų-vaigių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

Numeris, gatvė.......................................................................... ......

Miestas, valstija, Zip................................................... ..................

keletas tai patvirtinančių faktų: o vietų Sąjungoje šaknis suleido

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIŲ.

Tasoliijo A MEMORIALS
(Vi ViSnST \IIODI.E VII.I.AGE Ųl EEXS \ Y

KVECAS
JONAS 

.1933 + 1 97ft

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

(>---------------------------------------------------------------------—------

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU ' 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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



Didžioji šventė

Kitą mėnesį švęsime Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. 
Galėtume pasakyti, kad tai nieko 
ypatingo, Tačiau šie metai bus 
išskirtiniai. Ir štai dėl ko!

Vasario 16-toji, Lietuvos ne
priklausomybės šventė, bus iš
kilmingai paminėta ir Lietuvoje. 
Šiom iškilmėm Vilniuje jau yra 
užimta pati didžiausia salė — 
Sporto rūmai. Tą dieną prie tų 
namų, kur buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mas, bus pritvirtinta memoria
linė lenta. Tas namas yra Pilies 
gatvėje, visai netoli universite
to. Šv. Jono Bažnyčios. To namo 
antrame aukšte ir buvo Lietuvos 
Tarybos būstinė.

Apie tai paskelbė Vilniaus ra
dijas — programa, skirta užsie
nyje gyvenantiems lietuviams.

Tiek metų buvo draužiama 
toji šventė. Už lietuviškos tri
spalvės iškėlimą žmonės buvo 
siunčiami į Sibirą, mokiniai išva
romi iš mokyklos. Po tiek metų 
štai vėl žmonės galės laisvai at
sikvėpti ir prisiminti tuos me
tus, kada tauta pati apsisprendė 
būti nepriklausoma ir tą neprik- 

Tausomybę paskelbė. —
KaipJaisvojo pasaulio lietuviai 

turi į tai reaguoti? Jau nekartą 
esame ryškinę tą mintį, kad mes, 
išeivijoje gyvveną lietuviai, turi
me padėti, kad tėvynėje gyveną 
lietuviai galėtų pasiekti tai, ko 
visi mes norime — visiškos ne
priklausomybės. Turime džiaug
tis ir tuo, kas ten pasiekta, kas 
ten laimėta. Tačiau tai yra tik 
laimėjimai pakeliui į pilną tau
tinę laisvę. Laisvas apsisprendi
mas juk visur clabar vyrauja. 
Afrikos laukinės tautos išeina iš 
savo švendrių palapinės ir, muš
damos būgnus tampa nepriklau
somos. Tai kodėl to negali pa
siekti sena, garbinga, turinti di
delę istoriją lietuvių tauta?

Savaime aišku — laisvės prin

cipas yra taikomas visiem lygiai, 
dideliem ir mažiem, turtingiem 
ir beturčiam. Laisvė yra tik vie
na ir ji atiduodama visiem, kurie 
tos laisvės yra verti. Lietuvių 
tauta tikrai yra tos laisvės verta.

Tie, kurie domisi platesniu ir 
gilesniu lietuvišku gyvenimu, 
nuolat kelia rūpestį, argi mes, 
išeivijos lietuviai, padarome tai, 
ko turėtume padaryti šiuo mo
mentu. Okupuotoje tėvynėje 
įvyko tiek daug nuostabių daly
kų, kurie jaudina kiekvieną lie
tuvį. Kokios gražios jų pastan
gos, kad visur įvyktų sąmoningas 
tautinis atbudimas! Ar nejaudina 
tai, kad žmonės po daugel metų 
šventė Kalėdas, kad kūčių vaka
ras vėl buvo šventas, o ne panie
kintas. Ar nejaudina tai, kad 
žmonės buvo kviečiami tą šventą 
vakarą užgesinti visas šviesas ir 
palikti tik lange degančią žvakę, 
kaip tautos vienybės ir atbudimo 
simbolį?!

Tai ir verčia ir mus, išeivijos 
lietuvius, ne tik susimąstyti, bet 
ir pasikelti naujai lietuviškai, pa
triotinei’veiklai.

Maironis dainavo “Numesk, 
tėvyne, rūb^ seną, kurį užvilko 
svetimi...” Čia jis turėjo galvoje 
ir lenkiškos kultūros įtaką, ir Ru
sijos okupaciją. Jis kvietė grįžti 
į lietuvišką tautinę sąmonę, į sa
vitą gyvenimo būdą. Kvietė į lie
tuvišką kūrybą, kuri stiprintų 
mūsų tautą.

Šių didelių įvykių akivaizdoje 
ir mes, išeivijos lietuviai, turime 
atsigaivinti ir kur kas judriau 
bei prasmingiau paminėti tą 
svarbiausią šventę — Vasario 16- 
tąją. Dabar atrodo, kad viskas ir 
toliau daroma senu trafaretu. Tai 
nereikštų mūsų tautinio atgimi
mo ir pasiskardenimo, kad mes 
esame gyvi ir kūrybingi. Planuo
kime ir veikime taip, kad visi 
atkreiptų dėmesį į mus, kad

Okupuotoje Lietuvoje 1961 m. 
buvo išleista knyga “Hitlerinė 
okupacija Lietuvoje”. Tai kelių 
autorių kolektyvinis veikalas, 
anot Justo Paleckio atsklei
džiąs .. .žvėriškąfašizmo,nacio
nalizmo veidą . . ."Tame veikale 
tilpo, užsidėjus raudonus aki
nius, sulaužiusio laisvai Lietu
vai kario ir savanorio duotą 
priesaiką ir nuėjusio rusams 
okupantams tarnauti gen. V. 
Karvelio str. “Tarybų Lietuvos 
išvadavimas” (psl. 349 - 426).

Apie tai kad raudonieji bar
barai 1940 - 1941 m. rusų oku
pacijos mėtų tūkstančius lietuvių 
nužudė, tūkstančius kankino 
prigrūstuose kalėjimuose, daug 

mūsų veiksmai padėtų paverg
tam kraštui dar labiau išsijudinti 
ir siekti laisvės.

Šiais metais išvystikime kuo 
didžiausią spaudimą į Amerikos 
kongresą. Rašykime, skambinki
me, kad jie žinotų apie Lietuvą 
ir apie mus.

Tegu sujunda Lietuvos vyčiai 
ir kitos organizacijos, kurios la
biau moka tuos reikalus tvarkyti. 
Prie jų prisidės ir kiti. Veikti rei
kia visiem ir efektingai, nes tai 
tikrai prisidės prie Lietuvos iš
laisvinimo.

Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios Vilniuje, gotikos perlai Lietuvoje. Linijų linijos kyla 
į viršų, į dangų, ir skamba lyg stygos.

LIETUVOS PAVERGIMAS
L. KERULIS

tūkstančių prievarta išplėšę iš 
numylėtų tėviškių žiauriausiu 
būdu išgabeno į Sibiro taigas 
vergų darbams ir lėtai mirčiai, 
žinoma, to parsidavėlis genero
las “nematė” ir ne apie tai rašė. 
Dėkingai pagarbinęs komunistų 
partiją, rašė apie savo tėvynę 
Sov. Rusiją.

Neliečiant aprašytos karo ei
gos, vis dėlto verta paminėti 
jo padlaižiavimo kelias min
tis “. . . neišpasakytomis kan
čiomis ir žmonių krauju prisi
mintina audringa 1941 m. vasa
ra ...” — “ . . .hitlerinė kariuo
menė veržėsi į rytus mūsų tė
vynės gilumom (Pabraukta mano 
L.K.) (psl. 351) Fašistiniai gro
bikai “ . . .sunaikino ir išvarė į 
vergovę šimtus tūkstančių Lie
tuvos gyventojų, padarė Lietu
vai milžiniškų nuostolių” (psl. 
426).

O toliau dar gražiau “Pir
mą kartą po daugelio amžių 
visos Lietuvos žemės su Klaipė
dos uostu, su sostine Vilnium 
buvo sujungtos į vieningą Lietu
vos Tarybų Socialistinę Respub
liką. Toji istorinė pergalė taip 

pat įgalino lietuvių tautą su bro
liškųjų tarybinių tautų pagalba 
sukurti tikrąjį savo valstybingu
mą, tikrąją nepriklausomybę”

“Lietuvių tauta yra kupina 
dėkingumo komunistų partijai, 
Tarybinei Vyriausybei, broliš
koms tarybinėms tautoms. Tary
binei Armijai už išvadavimą, už 
suteiktas galimybes kurti naują 
gyvenimą” (psl. 426).

Taip rašė, buvęs savanoris, 
riebiai Lietuvos valstybės iždui 
kaštavęs generolas, tikrąjį Lie
tuvos valstybingumą ir tikrąją 
Lietuvos ‘nepriklausomybę “ra
dęs” imperialistinėje Sov. Rusi
joje.

Prieš keturiasdešimt metų 
1944 m. Sov. Rusija pakartoti
nai Lietuvą okupavo. Iš gen. 
V. Karvelio minėto straipsnio 
minimų vietovių, pridėtos sche
mos bei patirtų žinių iš kitų 
šaltinių, žemiau spausdinamas 
sudarytas Lietuvos miestų, mies
telių bei bažnytkaimių okupavi
mo alfabetinis, nors ir nepilnas, 
sąrašas.

Alytus — 1944.VII.15
Anykščiai — 1944.VII.15
Babtai — 1944.VIII.1
Bagotoji — 1944 .VIII.l

Baisogala — 1944.VII.27 
Biržai — 1944.VII.30 
Druskininkai — 1944.VII.14 
Dubingiai — 1944.VII.14 
Dūkštas (Viln.) — 1944.VII.12 
Eišiškės — 1944.VII.il. 
Eitkūnai — 1944A.23. ’ 
Jonava — 1944.VII.29.
Joniškis — 1944.VII.28 
Jūra — 1944.VIII.1. 
Jurbarkas — 1944A.9.
Kaišiadorys — 1944.VII.15.
Kalvarija — 1944.VIII.2
Kaunas — 1944.VIII.1
Kazlų Rūda — 1944.VII.31 
Kėdainiai — 1944.VIII.2 
Kernavė — 1944.VII.13.
Kybartai — 1944A.23.
Klaipėda — 1945.1.28.
Kretinga — 1944A. 10 
Kud. Naumiestis — 1944A.23.
Kupiškis — 1944.VII.22 
Kuršėnai — 1944.VIII.7.
Kuršių Neringa — 1945.1.29 
Marijampolė — 1944.V1I.31. 
Mažeikiai — 1944A.8.
Meškučiai — 1944.VII.27.
Pagėgiai — 1944A.25.
Palanga — 1944A.10.
Panevėžys — 1944.VII.22 
Plungė — 1944A.8.
Priekulė — 1944A.23. 
Radviliškis — 1944.VII.27. 
Raseiniai — 1944.VIII.10.
Rokiškis — 1944.VIII.1.
Seda — 1955A.6.
Skaudvilė — 1944A.8. 
Skirsnemunė — 1944A.9. 
Skuodas — 1944A.il.
Smilgiai — 1944.VII.26.
Surdegis — 1944.VII.21.
Šakiai — 1944A.10.
Šeduva — 1944.VI 1.26.
Šiauliai — 1944.VII.27.
Šilalė — 1944A.8.
Šilutė — 1944A.23.
Švenčionys —: 1944.VII.9.
Tauragė — 1944A.10.
Telšiai — 1944A.8.
Tirkšliai — 1944A.6. 
Trakai — 1944.VII.12.
Tryškiai — 1944-X.t>. • 
Ukmergė — 194£.VlI.24. 
Utena — 1944.VII.10.
Vandžiogala — 1944.VIII.1.
Varėna — 1944.VII.13.
Varniai — 1944A.8.
Viekšniai — 1944A.6.
Vilkija — 1944.VIII.4. 
Vilnius — 1944.VII.43. 
Virbalis — 1944A.21.
Zarasai — 1944.VII.29.
Žagarė — 1944.VII.29.

— Colorado Lietuvių Ben
druomenės apylinkė Vasario 16 
— Lietuvos nepriklausomybės 
šventę rengiasi paminėti vasario 
26 Moterų klubo patalpose. 
Omahos “Aušros” šokėjai atliks 
meninę programą.

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS

___ ______________-----
ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

PAULIUS 
KIPRE 28

Lietuviai ir žemaičiai 
turi turiningą tautosaką, kuri liu
dija savitą įžvalgą į gyvenimą 
prie Baltijos ir šmaikščią vaiz
duotę.

Į Tezėjaus rūmus
Tezėjus — graikų didvyris. 

Apie 100 m į vakarus nuo Dioni
zo vilos yra jo rūmai. Man jie 
įdomūs tuo, kad labai galima, jog 
po jų asla slypi prokonsulo Sergi
jaus Pauliaus vila. Archeologų 
atkastieji Tezėjaus rūmai, —taip 
pavadinti dėl mozaikų asloje su 
Tezėjumi, — yra tik iš IV a. po 
Kristaus. _ i*u uauivjų »<

Ir čia aslos išpuoštos geometA buvo apvalQs ir putlūs 
rinio raštavimo mozaikomis. 
Viena jų man primena Katulo 
(Catullus) poemą apie dievę Te- mis mozaikose. Gyvūnai, vaiz- 
tis (Thetis) ir jos vedybas su mir- duojami mozaikose, niekuomet 
tinguoju Pelėjumi (Paleus)bei jų neklajojo po Kipro kalvas ir kal- 
sūnų Achilą (Achilles). Ilgiausiai nus. Jie būtų labiau namie Šiau- 
mane prie savęs pririša III a. po 1 — • —
Kristaus mozaika, vaizduojanti
Tezėjų ir Ariadnę. Mat apie Ari- ir panašų meistriškumą, išreiš- 
adnės siūlą jau buvęs skaitęs kiant judesį paveiksle iš spalvuo

pradžios mokykloje. Viršutinėje 
šios mozaikos dalyje vaizduoja
ma dvi moterys — Kreta ir Ari
adnė, o centre—Tezėjus kovoja 
su Minotauru labirinte.

Tezėjaus rūmai dar nebaigti 
atkasti. Ir ant jų statoma vėsina
ma daržinė su pašiūrėmis. Vis 
tai turistų labui. Vėl gūžiname į 
autobusą.

Veidai mozaikose man padarė 
įspūdį savo apvalumu. Jie 
perdėm putlūs. Tokių veidų ne
matysi nei romėnų, nei graikų 
mozaikose. Netrunku surasti jų 
modelį. Prieš valandą matyti pa- 

. tarnautojų veidai valgykloje

Kas kita su medžioklės sceno- 

neklajojo po Kipro kalvas ir kai

rinėje Afrikoje. Tuniso muzieju
je teko matyti panašius gyvūnus, 

tų akmenėlių. Šiaurės Afrika — 
Tunisas labai galima buvo ir Pa- 
fos menininko tėviškė.

Šv. Pauliaus stulpas
Dalyvauti grupinėje iškyloje 

yra patogu, bet ne visuomet pa
tenkina. Turi pasitenkinti gido 
pastabomis apie vietas, kurias 
pamatai anapus autobuso lango. 
Pravažiuojame katakombas, 
“Fabrica” kalvos griuvėsius, tea
tro iš III a. prieš Kristų griuvė
sius, Karalių kapus... Ir galų gale 
pasiekiame Šv. Pauliaus stulpą. 
Pasak kipriečių padavimno, 
Apaštalas buvo prie jo pririštas 
ir gavo iš savo tautiečių keturias
dešimt be vieno kirčių bausmę, 
nes jis drįso skelbti, kad Kristus 
privedė prie liepto galo Mozės 
įstatymą. Šalia stulpo driekiasi 
XIV a. statytos lotynų krikščio
nių bazilikos griuvėsiai, o už gat
velės posūkio stovi kukli orto
doksų krikščionių šventovė.

Nedaug Apaštalo pėdsakų 
Kipre

Kelionė atgal j Laru aką smagi, 
nes tyli. Daugumas iškylos ben
drų snaudžia, gidė su šofeiu veda 
sąskaitybą. Akimis seku pakelės 
vaizdus, o mintimis bandau sau 
aprašyti turtingą įspūdžiais die
ną. O įspūdžius surikiuoti, esti 
naudinga.

Beje, dar liko rytdienos ke

lionė į Nikosijos muziejų ir iške
liavimas laivu iš Limasolio uosto. 
Muziejus, paprastai, yra kelio
nės santrauka. Mat svarbiausius 
radinius archeologai perduoda 
muziejams. O keliauti iš krašto 
į kraštą, ir dar laivu, Artimuo
siuose Rytuose reikia būti pasi
ruošusiam netikėtumams. Apaš
talo Pauliaus pėdsakų Kipre ne
daug.

Dar kartę į Nikosiją
Nekantriai laukiu Paradise- 

Rojaus turizmo įstaigos autobu
so. Turėjo paimti 8.30 valandą, 
o jau 9;30! Net viešbučio tarnau
tojai susirūpino, kad mane bus 

Pafos. Nūdien uoste matosi šaunios jachtos, netrūksta ir žvejų
— vietinių gyventojų laivų. Nuotr. kun. Antano Rubšio

pamiršę. Pagaliau pasirodo ne 
autobusas, bet autobusiukas. 
Sako, autobusas vėluojasi iš Haja 
Napija (Hayta Napia).

Autobuse ta pati gidė kaip už
vakar, važiuojant į Kūrioną. Da
bar ir jos vardą tiksliai išgirstu
— Demetra. Kelionė, ji pra
neša, truks tik pusvalandį.

Dar kartą važiuoju palei Žalią
ją šieną. Vėl stebiu trigubą buklų 
siūlę su graikų, Jungtinių Tautų 
ir turkų kariuomenių vėliavo
mis. Demetra kalba apie žemės 
baltumą, — tikra kreida, — ir 
pastangas, — neperdaug senas,
— sodinti medelius, sėti pasė- 

liūs... Vienas iškylos dalyvių 
klausia apie elektros tiekimą Ki
pre. Jėgainės tebetarnauja visai 
salai, paaiškina Demetra. Tik vėl 
bėda. Turkų “okupuotoje daly
je” žmonės moka už elektrą kari
nei valdžiai, bet turkų karinė 
valdžia nieko nemoka jėgai
nėms. Net mūšių metu elektra 
nebuvusi nutraukta.

J muziejų, ar apsipirkti?
Demetra, pasiekus Nikosiją, 

klausia kas nori eiti į muziejų ir 
kas nori susipažinti su miestu ar 
apsipirkti. Iš 60 iškylos dalyvių 
tik 15 pasirenka muziejų. Kiti 
dumia į Nikosijos krautuves.

Muziejus mažas, bet turtingas 
ir senas, — pradėtas telkti XIX 
a. pabaigoje. Visa Kipro salos 
istorija ir jos savitumas prieš 
akis. Mokslininkas ir turistas gali 
mėgautis aštuonių tūkstant
mečių panorama. Gido Nikosijos 
muziejuje nereikia. Pabuvojus 
salos vietovėse ir susipažinus su 
gyventojų buitiniais likučiais, 
matai tai, kas svarbu.

Nuo Kirokttijos iki 
Romos žlugimo

Keramika — puodai ir puodų 
šukės yra ištikimas ir labai patva
ru " praeities liudininkas.

1944.VII.il
1944A.il


ST. PETERSBURG, FLA
Lietuviu Fondo vajus 

Ir koncertas
St. Petersburgo lietuvių kolo

nija auga, nes į čia nuolat atsike
lia nauji gyventojai iš šiaurės. 
Teko nugirsti, jog bent kelios 
niujorkiečių šeimos čia įsigijo 
savo nuosavybes, gi Vasikauskus 
jau sutikome bažnyčioje sekma
dienį per lietuvių pamaldas.

Beje, čia jau gyvena visa eilė 
buvusių niujorkiečių, kurie yra 
gana aktyvūs vietos kultūrinėje 
bei visuomeninėje veikloje.

Štai buvusi New Yorke Balfo 
100-ojo skyriaus pirm. Janina 
Gerdvilienė yra aktivi Lietuvių 
klubo valdyboje ir pluša Lietu
vių Fonde. Ji yra paskirta Lietu
vių Fondo įgaliotine St. Peters
burge. Per eilę metų Fondo va
jus užbaigiamas koncertu. Šįmet 
toks koncertas įvyko gruodžio 7 
dieną St. Petersburge gyvenanti 
operos solistė Roma Mastienė, 
akomponuojant Margareth Dou
glas.

Kon certo pradžioje Fondo 
įgaliotinė J. Gerdvilienė, su
pažindindama su soliste, pa
sidžiaugė gausia auditorija ir 
pabrėžė, jog šio pobūdžio kon
certai St. Petersburge esą jau 
tampa tradicija.

Toliau Vyt. Gružo gražiai de
koruotoje scenoje pasirodė so
listė ir akomponiatorė. Solistė 
konacertą pradėjo padainuoda
ma 4 J. Tallat-Kelpšos kompozi
cijas. Pirmoji buvo liaudies dai-

DOVANA LIETUVAI
1989 METAMS

Per 44 metus genocidas ir žiauri okupanto priespauda Lietuvoje neleido tautai pažinti laisės ir 
nepriklausomybės šviesos bei savo garbingos istorijos. Praėjusių metų persitvarkymo ir laisvėjimo dvasia prikėlė 
tautą naujam gyvenimui. Laisvės ir nepriklausomybės teisėtas reikalavimas iškilo su .trispalvėmis ir Tautos 
Himno garsais visoje Lietuvoje. Visos tautos lūpomis iš naujo nuskambėjo plačiame pasaulyje ir Kremliuje 
degančio Romo Kalantos šauksmas „LAISVĖS LIETUVAI!”

„PADĖKITE MUMS!” — šauksmas atėjo ir mums, vakaruose laisvėje begyvenantiems. Šauksmas atėjo 
iš Vingio parko, iš Gedimino aikštės, iš Vilniaus Katedros.

„MES SU JUMIS!” — kartojame per 44 metus.
ŠIANDIEN ATĖJO MOMENTAS TAUTOS VIENYBĘ PARODYTI 

MŪSŲ KONKREČIA PARAMA - PINIGINE AUKA. 
JI REIKALINGA TAUTAI IŠSILAISVINIMO DARBAMS!

Pirmiausiai reikalingas popieriaus nupirkimas vakaruose dėl 100,000 egz. A. Šapokos Lietuvos Istorijos 
perspausdinimo Vilniuje. Tai mūsų Kalėdinė dovana Lietuvos mokykloms. Tam reikalinga arti 100,000 dole
rių. Leidėjų prašymu, popieriaus pirkimo ir į Lietuvą pristatymo reikalus tvarko Valdas Adamkus.
ATEINANTIEMS METAMS TAUTA PRAŠO DAR DIDESNES MŪSŲ FINANSINĖS PARAMOS:

Sibire dar esančių lietuvių sugrąžinimui į tėvynę.
Istorinių, kultūrinių, religinių paminklų atstatymui ir išlaikymui.
Lietuvių tautinės kultūros, švietimo ir jaunimo auklėjimo darbams.
Laisvės dvasią ir vienybę keliančiai spaudai ir komunikacijai.
Kitiems tautos gyvybiniams reikalams laisvės besiekiant.

TAM REIKALINGA SUTELKTI VIRS 250,000 DOLERIŲ! 
TAI MŪSŲ IŠEIVIJOS ĮSIPAREIGOJIMAS 

ATEINANTIEMS METAMS!
piam reikalui lėšų telkimo darbas JAV yra patikėtas JAV LB Krašto valdybai.
Šį darbą remia visos mūsų jaunimo organizacijos. Šį darbą remti kviečiami visi lietuviški sambūriai ir 

visi lietuviai.

KVIEČIAME JUS TAPTI LIETUVOS LAISVES ATSTATYMO:

Fundatoriais su 1,000 ar daugiau dolerių auka Rėmėjais su 100 dolerių auka
Mecenatais su 500 dolerių auka Aukotojais — aukojant pagal savo išgales.

v —_______________________ _
Pinigai laikomi specialioje sąskaitoje. Čekius rašyti: Lithuanian-American Community, Ine. vardu 

(ID #51-0194467) ir siųsti Lithuanian American Community of USA, Ine. 2713 West 71st Street, Chicago, 
IL 60629. Aukos nurašomos nuo mokesčių.

TAUTA IR MES JUMS UŽ AUKĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME.
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vardu,

Dr. Anta zma
Pirmininkas

'i

JAV LB KV pastangoms paremti besilaisvinančią Lietuvą skiriu $ 

Vardas, pavardė ------------------------------------------------------------------- - ------- ----

Adresas ______________________ __ Zip 

Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą. Jei pageidaujate atskiro kvito, praiome pažymėti □

Solistė Roma Mastienė dainuoja Lietuvių Fondo koncerte St. 
Petersburge, Fla.

na Vienam darže. Kitos keturios 
dainos buvo skirtos moterims 
kompozitorėms, būtent: Lietu
vos laukai — S. Cerienės, 
žodžiai J. Mikuckio, toliau Vaka
ras — E. Laumenskienės, 
žodžiai K. Binkio, Kad galėčiau 

— D. Dirvinskaitės, žodžiai 
Tyrų Duktės, ir Akims tau pa
rašysiu — G. Gudauskienės, 
žodžiai G. Tulauskaitės. Pirmąją 
koncerto dalį solistė užbaigė su 
trimis S. Gailevičiaus kompozi
cijomis.

Po pertraukos antroje koncer
to dalyje solistė Roma Mastienė 

padainavo 7 dalykus, iš kurių lie
tuvius kompozitorius atstovavo 
K. V. Banaitis su Motinos rauda, 
iš op. “Jūratė ir Kastytis”. Antrą
ją dalį pradėjo su Schubert Lie
pelė ir Žuvelė. Toliau ėjo: C. 
Loewe Laikrodis ir Pirmas dan
tukas, aukščiau minėtoji — Mo
tinos rauda, G. Donizetti Či
gonė ir G. Bizet rečitatyvas ir 
arija iš op. “Carmen”. Po progra
mos publika solistę paleisti ne
norėjo ir savo gausiais aplodi
smentais išprašė dar dvi dainas. 
Solistė Roma Mastienė ir akom
poniatorė Margareth Douglas 
buvo apdovanotos gražiomis 
gėlių puokštėmis.

Solistė yra mūsų kolonijos gy
ventoja, ją teko girdėti ir ank
sčiau. Atrodo, jog atsilankiusieji, 
kurių buvo daugiau negu du šim
tai, gražiai įvertino solistę ir at
sidėkojo jai gausiais aplodismen
tais, Solistės laikysena scenoje, 
dainuojamųjų dalykų interpreta
cija, niuansai ir vaidyba sudarė 
tamprų ryšį; su klausytojais. Be 
to, solistė pasirodė esanti puiki 
deklamatorė: Tyrų Duktės “Kad 
galėčiau” prieš dainuojant pasi
gėrėtinai padeklamavo.

Tabaigoje Lietuvių Fondo įga
liotinė J. Gerdvilienė pa
sidžiaugė, jog šis vajus LF jau 
yra atnešęs per $5,000 dol., o 
aukos dar vis tebeplaukiančios. 
Vajaus proga po $1000 dol. auko
jo: Pranas Juška, Justinas ir Ele
na Liaukai, įamžinę savo arti

muosius komunistų kankinius, ir 
Gedimin as Naujokaitis įamžinęs 
savo tetą K. Keblinskienę. Kiti 
aukojo po mažiau. Visi aukotojai 
buvo pagerbti. Solistė Roma 
Mastienė savo honorarą 200 dol.

SPAUSDINIŲ IR DOKUMENTŲ 
SKYRIUS BALZEKO 
KULTŪROS MUZIEJUJE

Balzeko uetuvių Kultūros 
Muziejus yra viena stambiausių 

.etninio pobūdžio muziejinė 
įstaiga Amerikoje. įvairių mu
ziejaus skyrių tarpe didelį vaid
menį vaidina biblioteka. Į jos 
sudėtį įeina: pagrindinė knygų 
saugykla, retų knygų skyrius, 
laikraščių skyrius, rankraščių ir 
specialių kolekcijų skyrius, 
spausdinių ir dokumentų sky
rius.

Labai naudingas mokslo ty- veiklą. Reikšmingi čia yra šalti- 
rinėjimams ir platesnei visuo
menei yra spausdinių ir doku
mentų skyrius. Pastarasis buvo 
sukurtas prieš 20 metų ir nuolat mokslo įstaigas, įvairius fondus 
yra papildomas nauja medžiaga. 
Jis susideda iš 1500 bylų. Čia 
randami įvairūs smulkesnio 
pobūdžio spausdiniai, atsišauki
mai, oficialūs dokumentai, drau
gijų veiklos aprašymai, protoko
lai, statistiniai duomenys, skel
bimai, laikraščių iškarpos.

Sfe spausdiniai ir dokumentai 
sudaro reikšmingą branduolį 
įvairioms lituanistinėms studi- 
joms-istorijai, kalbai, literatūrai, 
sociologijai. Randame čia daug 
šaltinių apie Lietuvos padėtį 
įvairių okupacijų metu, lietuvių 
tautos rezistenciją, ' katalikų 
Bažnyčios situaciją sovietinėje 
Lietuvoje ir 1.1. Atskira byla 
liečia dabartinius įvykius Lietu-

LIETUVĖS KATALIKĖS MOTERYS 
MINĖJO VEIKLOS 80 M. SUKAKTJ

Lietuvėse katalikės moterys 
1988 metais minėjo organizuotos 
veiklos 80 metų sukaktį. Ta pro
ga Lietuvių Katalikių Organiza
cijų Sąjunga ir New Yorko Lietu
vių Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija spalio 16 Brooklyne su
ruošė minėjimą, kuris praėjo pa
kilia ir šventiška nuotaika.

Minėjimas pradėtas mišiomis 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyne. Koncelebravo kun. 
J. Pakalnikškis, kun. K. Puge- 
vičius ir kun. V. Pikturna. Suka
kčiai pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. V. Piktumą.

Pamaldose gausiai dalyvavo 
katalikių organizacijų atstovės ir 
lietuvių visuomenė. Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos (PLKOS) vėliavą prie 
altoriaus atnešė dr. N. 
Bražėnaitė-Paronetto, lydima 
E.Juškienės ir J. Norvilienės.

Mišių skaitinius skaitė dr. O. 
Gustainienė iš Kanados ir P. 
Ąžuolienė. Ateitininkių atstovės 
A. ir A. Lukoševičiūtės lietuvių 
katalikių vardu prie altoriaus 
padėjo gėlių pintinę. Mišių au
kas atnešė dr. A. Janačienė ir B. 
Lukoševičienė. Giedojimus pa
maldų metu atliko A. Balsys. 
Harmoningai pasireiškė Apreiš
kimo parapijs choras, vadovauja
mas muz. V. Ralio.

Minėjimo akademinė ir kon
certinė dalis įvyko Lietuvių 
Kultūros Židinyje, Brooklyne.

jungos veikla, ypač tarptautinėje 
plotėmėje, nuolatinės pastangos 
primenant Vakarų pasauliui Lie
tuvos tragišką padėtį, religinį 
persekiojimą ir siekiant mūsų 
tautai laisvės bei teisės į neprik
lausomą gyvenimą.

Po paskaitos žodžiu sveikino 
A. Simutis — Lietuvos Genera
linis Konsulas New Yorke, dr. 
K. Valiūnas — Vliko garbės pir
mininkas, Sesuo M. Augusta Se- 
reikytė — N. P. M. Marijos se
serų vienuolijos vardu, Aldona 
Shumway — Amerikos Lietuvių 
R. Katalikių Moterų Sąjungos 
valdybos pirmininkė, dr. O. Gu
stainienė, — Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos val
dybos pirmininkė, M. Kliveč- 
kienė — LDK Birutės Draugijos 
New Yorko skyrdiaus pirmi
ninkė, dr. M. Žukauskienė — 
Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubo pirmininkė.

Gauta daug sveikinimų raštu, 
tarp kurių: vysk. P. Baltakio, 
vysk. V. Brizgio, vysk. A. Dek- 

Invokaciją sukalbėjo kun. dr. V. snfo, prel. J. Prunsldo — Alto 
vardu, prel. J. Balkūno — 
PLOKŠ dvasinio patarėjo, dr. S. 
Bačkio — Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos Šefo, dr. K. Bo
belio—Vliko pirmininko, S. Lo
zoraičio — Lietuvos atstovo Wa- 
shingtone ir Vatikane bei kitų.

Taip pat sveikinimus atsiuntė 
pie PLKOS priklausančios lietu
vių katalikių moterų organizaci
jos iš visų pasaulio kraštų. Didelį 
įspūdį padarė sveikinimas iš pa-

Cukuras, Ateitininkų Federaci
jos dvasios vadas. Tylos minute 
ir atsistojimu pagerbtos mirusios 
lietuvių katalikų organizacijų 
veikėjos ir narės.

Pagrindinę paskaistą skaitė 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos valdybos 
pirmininkė dr. Aldona Šlepe- 
tytė-Janačienė tema "Mūsų 
veiklos keliai 80 metų bėgyje”. 
Prelegentė vaizdžiai ir konk
rečiai apibūdino lietuvių katali
kių veiklą nuo susiorganizavimo 

taip pat paaukojo Lietuvių Fon
dui, gi koncertas davė $360.00 
pelno.
• J. - Gerdvilienė, visiems 
padėkojusi, pakvietė pasivaišinti 
kavute ir pyragaičiais. St. Všk.

voje ir kitose Pabaltijo šalyse, 
Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą.

Šis skyrius taip pat yra lobynas 
lietuvių emigracijai Amerikoje ir 
kitose šalyse tyrinėti. Čia randa
mi įvairių Amerikos lietuvių or
ganizacijų dokumentai, spausdi- 
niai. Yra čia bylų, liečiančių 
Amerikos Lietuvių Tarybos, Vil
ko, Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje, Amerikos ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenių, Balfo 

niai apie veikusias ar dabar vei
kiančias kultūrines bei charitaty- 
venes organizacijas, mokymo ir 

(Lietuvių Fondas, Vydūno Fon
das ir kt.), biznio įstaigas ir kitus 
dalykus.

Siame bibliotekos skyriuje 
randame taip pat daugybę bylų 
su informacijomis apie pavienis 
asmenis V aktorius, rašytojus, 
kunigus, mokslininkus, dailinin
kus ir kitus.

Spausdinių ir dokumentų sky
rius yra prieinamas visuomenei, 
jo medžiaga gali naudotis stu
dentai, mokslininkai ir kiti.

Šią proga muziejus taip pat 
prašo dovanoti Lietuvą bei lietu
vių išeiviją liečiančius spausdi- 
nius ir dokumentus.

D. F.

pradžios 1908 metais, toliau Ne
priklausomoje Lietuvoje ir išei
vijoje.

Paskaitoje buvo iškelti svar
biausi veiklos bruožai, uždavi
niai ir įgyvendinimai. Pabrėžtas 
veiklos tęstinumas nuo pirmos 
Lietuvių Katalikių Moterų 
D-jos įsteigimo iki šių dienų. 
Taip pat išryškinta Pasaulio Lie

(nukelta į 8 psl.)



SAVO TĖVYNEI DUOK KĄ GAL!
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Taip sako Bronius Kazėnas, 
kalbėdamas apie savo darbą kaip 
profesionalas — muzikas, nese
niai ant savo jaunų bet tvirtų 
pečių užsidėjęs dar vieną naują 
naštą — Lietuvių Operos Chica- 
goje dirigento pareigas. Talen
tas, jaunystė ir energija trykšta 
iš jo asmens, o visa tai puošia 
taip retai jaunųjų intelektualų ir 
profesionalų tarpe užtinkamas 
bruožas — noras dirbti savo vi
suomenei ir savo tautos naudai.

Užklaustas kodėl jis šalia savo 
tiesioginio darbo, kuris yra jo pa
grindinis pragyvenimo Šaltinis ir 
užima jo laiko didžiausią dalį dar 
turi eilę įsipareigojimų lietuviš
koje darbų dirvoje, jis paprastai 
atsakė: “Tą įsipareigojimo jau
smą man įkvėpė visų pirmą 
mano tėvai, o vėliau lituanistinė 
mokykla ir skautai.” Ir tuo atsa
kymu jis nusakė viską, ko mes 
siekiame ir ko tikimės iš mūsų 
priaugančių kartų, nors retai te
susilaukiame mūsų lūkesčių išsi
pildymo. .....

Bronius Kazėnas, muzikos 
mokslų daktaras turėtų kiekvie
nam imponuoti savo darbų ilgu 
ir įspūdingu sąrašu. Jo pagrindi
nis darbas kaip muziko-profesio- 
nalo yra Youngstown miesto 
simfonijos dirigento. Su tuo or
kestru buvo pakviestas į garsiąją 
New Yorko Camegie koncertų 
salę kartu su kitais keliais muzi
kiniais vienetais atlikti Mozarto 
Reguiem. Atrodo, kad buvo susi
daręs toks puikus įspūdis, jog jo 
Vadovaujamas simfoninis orke
stras yra pakviestas grįžti į tą 
pačią salę* debiutuoti š.m. lapk
ričio mėnesį.

Kasinėjimų Kernavėje vadovas Vilniaus universiteto dėstyto
jas A. Luchtanas aiškina apie vykdomus darbus. Nuotr. Ed.
Šulaičio

Kamavės bažnyčios vidus. Ten liepos mėnesį buvo dideli 
atlaidai ir Lietuvos krikščionybės 600 m. sukakties minėjimas. 
Nuotr. Ed. Šulaičio f

Šalia to jis dėsto dirigavimą ir 
dainavimą Youngstown Valsty
biniame universitete ir diriguoja 
studentų chorą. Youngstown 
priemiestyje Boardman Metodi
stų bažnyčios chorvedžio parei
gos taip pat pareikalauja daug 
laiko. “Antrasis sezonas bus labai 
sunkus, vienas iš sunkiausių, nes 
bus nepaprastai daug darbo,” at
siduso Bronius.

Ir tai toli gražu ne viskas.
Savaitgaliais ir kitomis laisva

laikio dienomis jis važinėjai savo 
gimtąjį Clevelandą, kuriame gy
vena jo tėvai, Julius ir Aleksan
dra Kazėnai. Jis ir čia turi ilgą 
eilę įsipareigojimų. Perėmus 
Čiurlionio ansamblio dirigento 
pareigas, pereitą sezoną buvo 
atlikti keturi koncertai. Išrinkus 
naują ansamblio valdybą, kurios 
pirmininku yra ilgametis čiurlio- 
nietis Vladas Pečkaitis, nutarta 
po vasaros atostogų rudenį ruošti 
naują repertuarą.

“Jaučiu, kad ateičiai yra labai 
svarbu turėti gerą valdybą”, pa
stebi jis. Taip pat Dievo Motinos 
parapijos mokykloje Bronius 
dėsto bendrą muzikos kursą. Ir 
štai, gavęs kvietimą perimti Lie
tuvių Operos dirigento pareigas 
Chicagoje, Bronius Kazėnas 
mielai tą kvietimą priima.

Kovo 15 įvyko pirmas posėdis 
su nauja valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Vladas Žukauskas, ii 
pirmoji operos choro repeticija. 
“Tai puikus choras, su kuriuc 
bus malonu dirbti. Jis yra lank
stus, muzikalus, turi puikią balse 
medžiagą ir lengvai bei greitai 
išmoksta. Puikūs santykiai si 
valdyba -padarys mano 'darb< 
lengvesnį”,’ sako Bronius su en 

tuziazmu ir džiaugsmu. Kitam 
operos sezonui susitarta statyti 
Verdi Trubadūrus. Tai roman
tiška Verdi pirmojo kūrybinio 
periodo opera.

Kalbėdamas bendrai apie dar
bą su mūsų chorais, Bronius 
pabrėžia, kad jis su jais dirba 
kaip su profesionalais, bandyda
mas iš kiekvieno dainininko iš
gauti viską, ką tik žmogus 
pajėgia duoti.

Ir taip su šviesia jaunystės 
energija Bronius Kazėnas, vary
damas savo profesinio gyvenimo 
vagą, labai gyvai jaučia savo lie
tuviškas šaknis ir, kaip pradžioje 
sakė, “atiduoda tėvynei viską ką 
gąji”-

Įdomu, ar mūsų visuomenė, 
pamėgusi vyresniųjų kultą, vie
ną kartą atkreips savo akis į mūsų 
jau toli už tėvynės ribų gimusią 
ir subrendusią lietuvišką kartą. 
Jaunų profesionalų turime daug, 
bet keli jų išlieka ištikimi savo 
tautos balsui?

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

teises, padedant išlaisvinti darbo 
vergų stovyklose ir psichia
trinėse ligoninėse uždarytus lie
tuvius, remiant lietuvių laisvės 
siekimus.

Baltųjų rusų 
prielankumas lietuviams 

IjžŠvedijos Haikki H. Tann at
siuntė Amerikos Lietuvių Tary
bai atspaudų laikraščio “Russka- 
ja rr$sl”, kur vienas puslapis pa
skirtas lietuviams. Čia įdėtos net 
penkios nuoitraukos iš Lietuvos. 
Keturios iš jų vaizduoja lietuvių 
demonstracijas Vilniuje, sie
kiant laisvės, plevėsuojant lietu
viškoms trispalvėms. Vienoje 
nuotraukoje matosi, kaip dau
gybė lietuvių tiesia rankas, 
noarėdami gauti pogrindžio 
spaudos numerius. Viename 
straipsnyje išryškinama, kaip lie
tuviai demonstruoja prieš komu
nizmo įvykdytas žudynes. H. 
Tenn paraTęs straipsnį apie Rib- 
bentropo-Molotovo paktą, iškel
damas to susitarimo neteisingu
mus ir pažymėdamas, kad JAV, 
D. Britanija, Kanada, Ispanija, 
Šveicarija ir eilė kitų valstybių 
nepripažįsta teisėtu Lietuvos, 
Latvijos, Estijos inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą, ką Maskva pa
darė pasinaudodama Hitlerio 
pritarimu.

Žmogaus teisių deklaracijos
- sukaktis

1988 gruodžio 9 d. ALT atstovas 
VVashingtone, D. C., dr. J. Ge
nys dalyvavo Valstybės departa
mente, kur buvo speciali progra
ma paminiti 40 metų sukaktį kai 
buvo pasirašyta Universalioji 
Žmogaus Teisių Deklaracija. Po 
oficialios dalies buvo priėmimas 
Benjamin Franklin salėje, kur 
dalyvavo daug vyriausybės pa
reigūnų. Šį minėjimą surengė ir 
lietuviams pakvietimus atsiuntė 
Hon. A. Shifter ir Hon. R. Wil- 
liamson, Valstybės Departa
mento sekretoriaus asistentai 
Žmogaus Teisių ir Tarptautinių 
Organizacijų Reikalams.

Lietuvos reikalų gynėjas 
kongrese

Kongresmanai Frank Annun- 
zio ir Marty Russo nuoširdžiai 
paremia JAV Kongrese Lietuvos 
reikalus. Jiems laimėjus paskuti
niuose rinkimuose, Amerikos 
Lietuvių Taryba pasiuntė sveiki
nimus, pažymėdama, kaip labai 
vertinamas jų prielankumas lie
tuviams, i ypač ginant žmogaus

PRIE
KERNAVĖS 
PILIAKALNIŲ

Kernavė yra apie 35 mylios 
nuo Vilniaus, Širvintų rajone, 
Mus ninku apylinkėje, Neries 
upės dešiniajame krante. Šiuo 
metu miestelis turi 202 gyvento
jus.

Čia veikia kultūros namai, bi
blioteka, istorijos ir kraštotyros 
muziejus, bažnyčia (pirmoji 
bažnyčia čia pastatyta apie 1430 
metus yra laikoma viena iš se
niausiųjų Lietuvoje). Dabartinis 
parapijos klebonas prelatas 
Česlovas Krivaitis, kuris dabar
tinę bažnyčią gerokai atnaujino, 
suremontavo, šventoriuje pa^_ 
statė gražius Kryžių kelius ir kt.

Kernavė yra vadinama pirmą
ja Lietuvos sostine. Čia gyveno 
kai kurie Lietuvos kunigaikščiai. 
Senasis Kernavės miestas buvo 
prie pat Neries, tačiau jis 15-me 
amžiuje išnyko. Kiek vėliau jis 
pradėtas statyti upės viršutinėje 
terasoje.

Labai įdomūs ir didelę praeitį 
turi Kernavės piliakalniai, kurių 
yra 4: Aukuro kalnas, Kriveikiš- 
kių kalnas, Pilies kalnas, Antra
sis pilies kalnas. Čia dabar (nuo 
1983 metų) yra vykdomi archeo
loginiai kasinėjimai, kurių metu 
rasta iškasenų iš 12-jo amžiaus 
ar vėlesnių laikų. Užtikti net iš
tisi miestai, kuriuos, laikui 
bėgant, žadama atkasti ir pasau
liui pristatyti kaip lietuvišką 
Pompėją. —

Kasinėjimai, kuriuos atlieka 
Vilniaus universiteto archeolo
gai, vadovaujami tyrimų vadovo 
dėstytojo Aleksejaus Luchtano 
vyko ir praėjusią vasarą. Radiniai 
yra laikomi Kernavės istorijos ir 
Vilniaus universiteto istorijos fa
kulteto muziejuje. Šie kasinėji
mai vyksta labai pamažu, nes 
juos valdžia mažai remia ir 
užtruks dešimtmečiai kol bus at
kasta senoji Kernavė, jeigu iš vis 
tai bus padaryta.

E. Šulaitis ■

Dirigentas Bronius Kazėnas. Nuotr. Andriaus Venclausko

Kongresas uoliai gina 
Lietuvos laisvę

Ryšium su Gorbačiovo atvyki
mu, Amer. Liet. Taryba kreipėsi 
į JAV kongreso narius, kad jie 
paskatintų prez. Reaganą ir pre- 
zidenlu išrinktą Bushą susitiki
me su Sovietų Sąjungos prezi
dentu priminti jam Lietuvos 
laisvės reikalą. Kongresmenas 
Frank Annunzio atsiuntė Am. 
Liet. Tarybos pirm. Gr. Lazaus
kui laišką, kuriame jis pabrėžia, 
jog jis visada darys, kas tik gali
ma, budėdamas, kad Pabaltijo 
tautų teisės nebūtų komunistų 
mindžiojamos. Kngr. Annunzio 
taipgi atsiuntė kopijas laiškų, ku
riuos kongresmenai parašė prez. 
Reganui ir prez. Bushui. Laiš
kuose jie pažymi, kad jie 
didžiuojasi, jog JAV nepripažįsta 
Pabaltijo įjungimo j Sovietų Są
jungą. Primena pabaltiečių išsi
laisvinimo pastangas, skatina 
prezidentus, kad Gorbačiovui 
primintų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvę ir reikalautų, susi
laikyti nuo priespaudos prieš 
laisvės siekėjus disidentus; skati
na prezidentus susitikti su pabal
tiečių atstovais.

AUKŠČIAUSI
LIETUVOS KALNAI

Ilgiausia Lietuvos upė yra Ne
munas — 937 km ilgio. Jo visas 
plotas, nuo kurio intakais į Ne
muną suteka vanduo, apima 
98,000 kv. km.

Žemiau Tilžės Nemunas skyla 
j dvi dalis: Giliją ir Rusnę. 
Rusnė teka toliau, vadinama Ne
muno tęsiniu, ji vėl skyla į 
Atmatą, Pakalnę ir Skirvytę. 
Ties Atmatos žiotimis į ją ir dali
nai j Kuršių marias įteka žy
miausia Žemaičių upė Minija 
— 207 km ilgio.

Svarbiausi Nemuno intakai iš 
dešinės yra Bereza, Gauja, Dzit- 
va Katra, Merkys — 200 km, 
Verknė, Strėva, Neris — 510 km, 
Nevėžis — 219 km, Dubysa — 
149 km, Mituva ir Jūra.

Karieji Nemuno intakai yra: 
Ščėra, J uodoji Ančia, Baltoji An
čia, Jiesia, Šešupė — 308 km.

Vidurio žemaičių didžiausia 
upė yra Venta. Ji prasideda ne
toli Varnių. Jos intakai: Virvy
tė, Varduva, Vadakstis.

Lietuvos Dukterų Juno Beach skyrius kviečia vi
sus atsilankyti J jų rengiamą

MADŲ PARODĄ
kuri Įvyks 1989 m. sausio mėn. 28 d., šeštadienį, 2 v. 
popiet St. Paul of the Cross parapijos salėje, 10970 
State Road 703, North Palm Beach, Fla.

Auka — 8 dol.

— Palaimintojo Jurgio Matu
laičio šventė rengiama š.m. sau
sio 29 dieną, Marijos Nek. Pr. 
Dvasinio Atsinaujinimo Centre, 
Putnam, CT. Pradžia 10:30. Pro
gramoj: 11:00 Šv. Mišios ir pa
mokslas, 12:00 pietūs, 1:30 prof. 
Č. Masaičio paskaita, po to mu
zikinis preliudas ir grožinis 
žodis, 3:00 Kryžiaus Kelias už 
Lietuvą ir Palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Visi kviečiami da
lyvauti ir apie savo atvykimą pra
nešti iki sausio 23 dienos šiuo 
adresu: I. C. Convent, Putnam, 
CT 06260 arba telefonu (203) 928 
- 5828.

— Dr. Jonas V. Du n čia, kaip 
rašoma Science žurnale, kalbės 
vasario mėn. mokslininkų su
važiavime, Oxnard, Calif. Jis da
rys pranešimą apie jo išrastą nau
ją cheminę medžiagą, kuri sti
priai kontroliuoja harmono, va
dinamo Angiotensin II, veikimą.

— Arvydas Jarašius, Algirdas 
Liepas ir Paulius Mikelevičius 
iš Denver, Colo., nuskrido į Af
riką ir užkopė ant Kilimadžaro 
kalno, kuris yra 19,340 pėdų 
aukščio. Jie laimingai sugrįžo į 
Denver. Oficialiai spalk>-7-aa< ' 
Kilimadžaro įsteigė
Kalnų klubą, į kurį kviečia įsi- 
jungti ir kitus.

“Matulaitis šiandien ir rytoj” 
paskaitą skaitys prof. Česlo

vas Masaitis sausio 29 dieną Ma
rijos Nek. Pr. Dvasinio Atsinau
jinimo Centre, Putnam, CT. Po 
paskaitos grožinis žodis, atliks 
Izabelė Žmuidzinienė ir dukra 
Antanina, visi kviečiami daly
vauti ir apie savo atvykimą pra
nešti iki sausio 23 dienos.

— Seattle, Wash., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė išleido 
savo laikraštuką “Tulpė-Time , 
nr. 4, gruodžio mėn. data. Laik- 
raštukyje yra įvairių žinių iš apy
linkės veiklos ir asmeninio gyve
nimo. Laikraštį redaguoja Viole
ta Sandra Kuprėnaitė ir Zita Pet
kienė.

— Hamiltono vyskupo Valan
čiaus lituanistinė mokykla su
rengė Irenos Regienės vaizdelį 
“Nuostabioji valanda’. Vaizdelis 
buvo surengtas gruodžio 18 Ka
lėdų eglutės proga.

— Hamiltono lietuviai prieš 
dvidešimt penkerius metus į- 
steigė Medžiotojų ir žūklautojų 
klubą, pasivadinusį pik. K. Gie
draičio vardu. Pirmasis valdybos 
pirmininkas buvo A. Liūd- 
žius. Dabar pirmininkas nuo 
1972 m. yra J. Stankus. Klubas 
nusipirko žemės ir įsitaisė šau
dyklą. Klubas sausio 28 rengiasi 
paminėti savo gyvavimo sida
brinę sukaktį.

— Seattle Lietuvių Bendruo
menės skyriaus valdybą sudaro 
Ina Bertulytė-Bray — pirm., 
Irena Blekytė—vicepirm., Lio
nė Kazlauskienė — sekr., Gedi
minas Morkūnas — ižd.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Shor, Brooklyn, N.Y. 
Užsakė kitiems: B. Bernotienė, 
W. Hartford, Conn. — M. Al- 
len, Aurora, CO, R. Saldaitienė, 
Woodhaven,4N.Y. — dr. Danai 
Saldaitytei. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir- 

( mierris metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams. 4



Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursų jaunimui.Tema — DABARTINIAI ĮVYKIAI 
LIETUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sęjunga 
kviečia ir skatina visų lietuviškų jaunimų — 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 jaunimų 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 užklijuotų vokų su vardu, 
amžiumi, ir adresu. Konkurso rašiniai turi būti prisių
sti iki 1989 sausio 31 adresu: Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sųjunga, 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, nalfdojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Ycars” už 18 doJ. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė .... ................................. .............................. .............
felesi'as. Vzr ............. ....... .........................

BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an- 
' glų kalba. Metinė prenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207. —o

avID^I x imkime
LIETUVOS 

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

KALENDORIA11989 METAM

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
šomas kreiptis j administratorių, 
pridedant bent 4 dol. auką už 
kiekvieną kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, su
prasdami sunkią lietuviškos 
spaudos padėtį, už kalendorių 
prideda stambesnę auką.

Sieninis kalendorius 1989 
metams su kasdien nuplėšiamais 
lapukais papuoštas spalvotu vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos Įdubo, gaunamas ir Dar
bininko administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama lietuvių rašy
tojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooldyn, 
N.Y. 11207.

A' INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

Algis Grigas, pirmininką*

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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
pirkti; ar atsiimti naują Volgą ar Žiguy.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę Informa
ciją apie šį išimtinį patarnavimą.

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

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? 

77-. • . • ’ . ~ ____ —
1989 METŲ KELIONĖS (LIETUVĄ 

IŠ MONTREALIO 
Gegužės 12-26 — U.S. S 1665

Gegužės 30 — liepos 14 — U. S. $1835
Smulkesnių informacijų reiKaiu Kreipus:

L STANKEVIČIUS, 1053 Cr. Alba nei, Duvemay, Lavai, 
Quebec, Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. 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. Bos 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

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

LIETUVOJE
Algis Grigas, pirmininkas

Kreipkitės — atsakysime visus Jūsų klausimus.

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787

1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

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

Maskva
Maskva
Maskva
Maskva

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

Maskva 
Maskva 2, Vilnius 
Maskva 2, Vilnius 
Maskva 1. Vilnius 
Maskva 1, Vilnius 
Maskva 2, Vilnius
Maskva 2, Vilnius 
Maskva 1, Vilnius

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

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.

7

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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-biržėlio 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



ELIZABETH, N.J.

Nauja lietuviška šeima

Du jauni lietuviškos visuome- 
įinės veiklos dalyviai, dr. Dalia 
Kavaliūnaitė ir Rimantas 
Bitėnas, dalyvaudami LB XI-to- 
sios Tarybos suvažiavimuose, 

* . susipažino, susidraugavo ir nu- 
,■ tarė sukurti šeimą. Jų sutuok
ei juvės įvyko 1988 spalio 15 Dievo 

~ Motinos Nuolatinės Pagalbos 
. ..lietuvių bažnyčioj, Cleveland, 

Ohio. Jąs palaimino tos parapijos 
/klebonas kun. Gediminas Kijau- 
skas, S. J. vestuvių puota įvyko 
Clevelando Lietuvių namuose. 
Jom vadovavo Tėvynės Garsų 

'Kėtuvių radijo valandos vedėjas 
į Juozas Stempužis.
į Jaunoji gimė, augo, brendo ir 

mokslus baigė Clevelando apy- 
t linkėse, todėl čia ir vestuvės
) įvyko. Tačiau baigusi mokslus,

profesinį darbą dirbo Connęcti- 
j cut valstijoj,' kur, įsijungusi į lie- 
>' tuvišką veikiu,'įsigijo ne tik pro- 

fesinio darbo bet ir lietuviškos 
; veiklos artimų draugų, kurie taip 
j pat norėjo Įdėk iškilmingiau pa- 
į lydėti jaunąją į naują šeimininį 

gyvenimą. Tad jauniesiems ir 
teko kiek neįprastas uždavinys

Dr. Dalia ir Rimantas Bitėnai

i — surengti antrąjį vestuvinį po
kylį dideliam abiejų jaunųjų 

t bičiulių ir draugų būriui iš Ryti
nio pakraščio.

F v

Toks pokylis įvyko sekma- 
? dienį, spalio 16, Colonial of Hic- 

kory Hill restorane, Stratford,
Conn., popietinėm valandom. į 

: jį suplaukė iš įvairių Rytinio pak-
j <<Krašęio-valstijų per 200 jaunųjų 
■ ... bičiulių ir draugų. Pokylio daly- 
į > ylam susėdus prie iškilmėm pa-

^.-ruoštų vaišių stalų ir brolių Ke- 
4^zių orkestrui grojant maršą, į 

salę įžengė visa vestuvinė puoš-
mena, palyda ir jaunavedžių 
šypsena švytį jaunieji dr. Dalia 
ir Rimantas Bitėnai. Jie ir čia 
buvo artimųjų sutikti su duona, 
druska ir vynu, nuolatiniais ben
dro šeimininio gyvenimo simbo

k

ČESLOVUI AŠEBERGUI
mirus, jo žmonai Birutei, dukrai Ramonai ir artimie
siems gili? užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

} r ADELAIDAI SIDZIKAUSKIENEI 
įnirtis, sūnui Vladui Sldul, llgamečlul Kultūros Židinio 
tarybos nariui Ir jo šeimai reiškia gidę užuojautą

Kultūros Židinio Administracija

iA
M

M
m VILMANTEI KAREČKAITEI-PREKERIENEI, 

sunkios ligos Iškankintai amžinybėn Iškeliavus 
negrįžtamai, liko liūdintys du sūnūs, motina Marija 
Karečklenė, dėdė agr. Vaclovas Butkys Ir kiti šeimos 
artimieji čia Ir okupuotoje Lietuvoje. Visiems reiškiu 
gilią Ir nuoširdžią užuojautą.

Kazimieras Bačauskas

Užjaučiame Ir kartu liūdime su Marija Karečklene, 
mirus po Ilgos Ir sunkios ligos jos vienintelei dukrai

VILMANTEI KAREČKAITEI - 
PREKERIENEI.

Penktadienio popiečių bingo darbuotojai

liais ir šiltais dalyvių plojimais. 
Sušokus jauniesiems ir jų paly
dai tradicinį valsą, buvo 
pradėtos vaišės.

Jaunieji turėjo išpirkti vietas 
prie stalo.

Visiems pasistiprinus paruoš
tais pietum, į susirinkusius praš
neko New Haven gyvenanti 
buv. Lietuvos operos solistė Sa
lomėja Nasvytytė-Valiukiąnė 
judri Connecticuto lietuvių vi
suomeninio gyvenimo dalyvė.

Sveikindama jaunuosius, ji su
pažindino pokylio dalyvius su 
pagrindiniais jaunosios gyveni
mo bruožais. Dalia Regina Kava-

Ona ir Vytautas Baltučiai 

liūnaitė gimė ir augo Aldonos ir 
Antano Kavaliūnų , Čiurlionio 
ansamblio dalyvių, šeimoj Cle- 
velande. Čia ji baigė pradinius 
ir aaukštesniuosius mokslus, 
lankė lituanistinę mokyklą, buvo 
aktyvi skautė, taut. šokių ansam
blio Grandinėlės dalyvė, lituani
stinės mokyklos mokytoja. Bio-
logijos bakalaureatąįsigijo Notre paskirtas didžiausios N.J. valsti- 
Dame kolegijoj Clevelande, o - joj aukštesniosios mokyklos vice- 
magistrės ir daktarės laipsnius iš ’ direktorium (vice principai) ir 
farmaceutinės chemijos Ohio paskutiniu metu — Battin Ca-

BALIUI RAUGUI, 
KARIO REDAKTORIUI, 
75-ERI METAI

Balys Raugas, dabartinis Ka
rio redaktorius, gyvenąs Delran, 
N.J., sausio 6 paminėjo 75 metų 
sukaktį.

Gimė jis 1914 Butkelių kaime, 
Dusetų valsčiuje, Zarasų apskri
tyje. 1935 baigė Utenos gimnazi
ją ir 1938 PLP Karo mokyklos 
XIX laidą, tarnavo Pirmam 
pėstininkų pulke, drauge studi
javo teisę Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose, o čia Amerikoje 
mokėsi chemijos Philadelphijos 
Franklin School of Science, dir
bo chemikų metalo industrijoje, 
kol išėjo į pensiją.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
m., Vokietijoje nuo 1945 iki 1950 
aktyviai reiškėsi tremtinių orga
nizacinėje veikloje, į Ameriką at
vyko 1950 ir apsigyveno Phila- 
delphijoje. Čia vėl įsitraukė į vi
suomeninę veiklą, buvo Liet. 
Tremtinių draugijos pirminin
kas, LB Philadelphijos apylinkės 
pirmininkas, organizavo Phila
delphijos Bendruomenės Balso 

Rašytojas-dramaturgas Kazys Saja iš Vilniaus skaito savo 
kūrybą gruodžio 12 Aušros Vartų parapijos salėje Manhatta- 
ne, New Yorke. Nuotr. Tado Klimo

State universitete. Profesinį 
chemikės darbą pradėjo Johnson 
Wax Co., Racine, Wisconsin, o 
vėliau persikėlė į Vicks Research 
Center, Shelton, Conn. Čia be
dirbdama įsijungė ir į lietuvių, 
ypač Lietuvių Bendruomenės 
organizaacinį gyvenimą, prik
lausė prie Nevv Haven LB apy
linkės ir čia veikiančiai taut. šo
kių grupės “Vėtra”. Būdama 
veikli, buvo pasiūlyta Conn. 
apylinkės kandidate į LB XI-ją 
tarybą ir buvo išrinkta. Pirmo
sios LB tarybos sesijos metu, 
renkant valdomuosius organus, 
buvo išrinkta į tarybos prezidiu
mą.

Šiuo metu profesinį darbą dir
ba išgarsėjusioj kosmetikos 
Estee Lauder, Ine. firmoj labo
ratorijos vedėja.

Jaunojo Rimanto Bitėno gyve
nimo žingsnius apibūdino jo vi
suomeninio darbo bendrininkas 
Julius Veblaitis. Jaunasis gimė 
Vokietijos lietuvių tremtinių sto
vykloj, Genovaitės ir Henriko 
Bitėnų šeimoj. Tėvam įsikūrus 
Elizabeth, N.J., jaunasis augo ir 
mokėsi Elizabetho mokyklose, 
baigė čia veikiančią lituanistinę 
mokyklą ir skautavo daugelį 
metų. Be to, priklausė čia veiku
siai taut. šokių grupei “Baltija” 
ir Neo Lituania korporacijos pa
daliniui Nevv Yorke ir jam kurį 
laiką vadovavo.

Biologijos bakalaureatą įsigijo 
Fairleigh Dickinson universite
te, o pedagogikos magistrą Ne- 
wark State kolegijoj, N.J. Be to, 
yra baigęs administracijos ir 
priežiūros kursą Kean State ko
legijoj, Union, N.J. Profesinį 
darbą pradėjo biologijos moky
toju Thomas Jefferson aukšte
sniojoj mokykloj, o vėliau buvo 

radijo siuntas kuriom kai kurį lai
ką vadovavo, suorganizavo Pie
tinės NJ apylinkę, buvo Pie
tryčių apygardos pirmininku, 
PLB dviejų seimų atstovu, atsto
vavo PLB valdybai Vliko tarybo
je, dvi kadencijas dirbo LB kraš
to valdyboje vykdomuoju vice
pirmininku. Priklauso Liet. 
Fronto Bičiulių sąjūdžiui ir yra 
buvęs centro valdybos pirminin
ku, sakė kalbas įvairiuose Vasa
rio 16-tos minėjimuose, kariuo
menės šventėse ir kitomis pro
gomis.

Nuo gimnazijos laikų ėmė rei
kštis spaudoje. 1936 m. su Juozu 
Kuzma išleido eilių rinkinį Balti 
balandžiai. Bendradarbiavo Tri
mite, Karyje, Moksleivyje, Jau
nojoje Lietuvoje, Ateities spin
duliuose, Drauge ir kitur, spau
sdino eilėraščius, noveles, rašė 
aktualiais visuomeniniais klausi
mais.

Suredagavo du Lie tuvių 

reer Center (gabių ir talentingų 
mokinių aukštesniosios mokyk
los direktorium (principai). Vi
sos šios mokyklos yra Elizabeth, 
N.J.

Bedirbdamas mokyklose, Ri
mantas įsijungė į LB veiklą, ir 
yra Elizabetho apylinkės ir LB 
Nevv Jersey apygardos valdybų 
narys. Būdamas judrus ir veik
lus, kandidatavo ir buvo išrink
tas LB 10-sios, 11-sios ir 12-sios 
tarybų nariu.

Pažymėtina, kad čia pokylio 
metu buvo atliktos visos tradi
cinės lietuviškų vestuvių apei
gos. Jom pasirūpino Nevv Haven 
taut. šokių grupės “Vėtra” direk
torė Vaiva Vebraitė-Gust, nes 
abu jaunieji priklauso prie šios 
grupės ir dalyvavo su ja pasku
tinėj tautinių šokių šventėj Ha
miltone, Kanadoj.

Grupė su jaunąja pašoko jau
smingai elegišką Sadutės šokį, o 
su abiem jaunaisiais — Re- 
zginėlę, Vestuvių polką ir Suk
tinį. Piršlio pareigas pasigėrėti
nai atliko Julius Veblaitis, bet už 
tai buvo Zinos Dresliutės apkal
tintas melagbyste ir vos išvengtė 
kartuvių.

Jaunojo tėvui Henrikui dėl li
gos vestuvėse negalint dalyvau
ti, jo rašytinį sveikinimą per
skaitė jaunojo brolis Algimantas. 
LB Hartfordo apylinkės vardu 
dar sveikino Alfonsas Dzikas.

Vestuves ir vestuvininkus su 
svečiais fotografavo jaunojo bro
lis Arūnas, o visus šauniai link
smino nepavargstantis Brolių 
Kezių orkestras, vadovaujamas 
Nevv Yorko Laisvės Žiburio radi
jo valandos direktoriaus Romo 
Kezio.

Palinkėję jauniesiem sėkmės 
ir laimės, pokylio dalyviai išsi
skirstė į namus, o jaunieji išvyko 
į povestuvinę kelionę, į tolimą
sias ir svajingas Tahiti salas.

K. Jankūnas

Balys Raugas

Bendruomenės leidinius — JAV 
LB sidabrinis jubiliejus — 100 
psl., ir JAV LB trys dešimt
mečiai — 374 psl. Kai buvo šve
nčiamas šv. Kazimiero mirties 
•500 metų jubiliejaus, suredaga
vo— “Šv. Kazimiero penkšimti- 
s 4/8 psl. Šiuo netu paruošė 
spaudai 412 puslapių LKVS Ra
movės veiklos apžvalgą. Nuo 
198-5 m. sausio 19 redaguoja Ka
rio žurnalą.

Yra vedęs Mariją Jurkštaitę, 
su kuria išaugino sūnų Valenti
ną, psichologą, ir dukrą Ban
guolę, dailininkę.

— Hartfordo Berželio Tauti
nių šokių grupė nuoširdžiai visus 
kviečia į jų metinį konacertą-va- 
karą,kuris įvyks sausio 21, šešta
dienį, 7 vai. vak. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, Nevv Britain, 
Conn. Programą atliks Berželio 
šokėjai, o šokiams gros Gintaro 
orkestras iš Chicagos. Bilietus 
įsigyti ir stalus užsisakyti galima 
pas Saulių Dziką, tel. 521 - 6028 
arba pas Liną Balsį, tel. 729 - 
9708.

Komp. J. Gaidelio mirties 
sukaktis

Sausio 6 d. sukako jau 6-šeri 
metai, kai mirė komp. Julius 
Gaidelis, palikdamas gilią spragą 
mūsų kultūriniame gyvenime. 
Jo kūrinius sūnus Garsas yra išsi
vežęs į Australiją, kur buvo ža
dėjęs bent dalį jų viena ar kita 
forma išleisti. Tačiau ligi šiol tuo 
reikalu, dar nieko nepadaryta. 
Bostone reiškiama baimė, kad 
tie kūriniai nežūtų. Anksčiau dė
tos pastangos, kad jų bent foto
kopijos būtų sukauptos Muziko
logijos archyve Chicagoje tuo 
tarpu liko be rezultatų. Atrodo, 
kad ten tebėra tiek, kiek pats 
komp. Julius Gaidelis yra pa
likęs. Lietuvių Fonde skirtos 
tam reikalui lėšos per PB 
Kultūros Tarybą tebėra neišnau
dotos. Paskutinėmis žiniomis 
komp. Juliaus Gaidelio kūryba 
reiškiamas gyvas susidomėjimas 
Lietuvoje.

Aukos kovojančiai Lietuvai
Vis daugiau vietos ir apylinkės 

lietuvių atsiliepia į LB Krašto 
Valdybos atsišaukimą savo auko
mis paremti dr. Adolfo Šapokos 
parašytos Lietuvos istorijos išlei
dimą Lietuvoje, likusių dar gyvų 
Sibiro tremtinių grąžinimą ir 
kitų gyvybinių reikalų tvarkymą. 
Paskutiniu metu per Laisvės 
Varpą į tą vajų įsijungė Kazys ir 
Birutė Bačanskai iš Dorcheste- 
rio, įnešę 100 dol., o taip pat 
kun. Albinas Janiūnas iš Lavv- 
rence, įnešęs 50 dol. Ligi šiol 
per Laisvės Varpą šiam jeikalui 
gauta ir pasiųsta jau. 1,250 dol. 
Visi aukotojai skelbiami Laisvės 
Varpo programose ir lietuvių 
spaudoje. Tai sudaro gerą vai
zdą, kas ir kiek remia lietuvių 
tautos pastangas savo krašte pa
gal atleistus varžtus gelbėti tai, 
kas dar galima išgelbėti.

Remdamas ir populiarinda
mas vykdomą vajų, Laisvės Var
pas savo laidose pateikia konk
rečius pavyzdžius, kaip uoliai 
tuo reikalu rūpinamasi pačioje 
Lietuvoje. Sausio 1 d. laidoje jis 
nurodė eilę asmenų, kurie iš 
savo kuklių uždarbių aukojo po 
100 rublių ar sutiko į savo ankš
tus butus priimti grįžtančius iš 
Sibiro lietuvius. Tai gražūs tauti
nio solidarumo pavyzdžiai, kurie 
turėtų paveikti laisvojo pasaulio 
lietuvius gyvenančius daug ge
resnėse sąlygose.

Sėkminga veikla
Martyno Jankaus šaulių kuopa 

Brocktone jautriai atsiliepia į vi
sus svarbesnius lietuvių reika
lus, iškylančius vietoje ar ben
droje lietuviškoje plotmėje. Taip 
paskutiniame tos kuopos valdy
bos posėdyje nutarta Laisvės 
Varpo sausio 15 d. laidoje pa
minėti Klaipėdos sukilimo su
kaktį, priimta surengto kuopos 
veiklos 30-ties metų sukakties 
minėjimo apyskaita, aptarti kiti 
aktualūs reikalai, kaip metinio 
susirinkimo šaukimas ir 1.1. Įdo
mu, kad surengtas sukakties 
minėjimas buvo ne tik turinin
gas, gerai organizuotas ir 
įspūdingas, bet taip pat davė 
gražaus pelno, kuriuo bus pa
remti kiti aktualūs lietuviški rei
kalai. Visiems uoliai dirbant, iš 
to minėjimo liko per 513 dolerių. 
Vietos sąlygomis tai pelnas, ko
kiu retų renginių organizatoriai 
gali pasigirti. Dabar kuopos pir
mininke yra Stasė Gofensienė.

RENGINIAI
Vasario 5 Norvvoode Vasario 

16-osios minėjimas. Pagrindinis 
kallvėtojas — inž. dr. Jurgis* 
Gimbutas.

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

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
sausio 15, sekmadienį, 3 vai. po
piet Klaipėdos krašto 66 metų 
atvadavimo ir Vydūno 120 m. gi
mimo sukakties minėjimas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 14, šį šeštadienį, 1:30 vai 
popiet Neft Yorko laiku per radi
jų bus transliuoijama Johann 
Strauss II operetė “Die Fleder- 
maus”. Pagrindiniai solistai: 
Barbara Daniels, Tatiana Troya- 
nos. Diriguoja Julius Rudei.

Česlovas Ašebergas po ilgos 
ir sunkios ligos mirė sausio 3, 
sulaukęs 67 metus amžiaus. 
Buvo pašarvotas Shalins laidoji
mo koplyčioje. Palaidotas sausio 
6 po gedulingų pamaldų V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos 
bažnyčioje Maspethe į Šv. Jono 
kapines. Dideliame skausme 
liko žmona Birutė ir dukra Ra
moną.

Adelaida Sidzikauskienė mirė 
sausio 6 d. Mary Immaculate li
goninėje ir buvo palaidota sausio 
9 Cypress Hills kapinėse. Ve
lionė buvo gimusi Akmenėje, 
gyveno Richmond Hill, N.Y., ir 
buvo a. a. pulkininko Vlado Sid
zikausko žmona. Nuliūdime pa
liko dukterį Adelaida McCarthy 
su vyru Danieliumi ir anūkais: 
Thomas, Patricija, Laura ir Dia- 
ne su šeimomis. Taip pat liko 
sūnus Vladas Sidas su žmona Pa
tricija ir anūkai Zita ir Walteris.

A. a. dr. Jadvygos Urbanavi
čiūtės šviesiam prisiminimui jos 
pirmųjų mirties metinių proga 
Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
skiria 50 dol. aukų Darbininkui 
paremti.

Daih Vytautas K. Jonynas, 
sunegalavus širdžiai, keliom die
nom buvo paguldytas ligoninėje. 
Iš ligoninės jau yra grįžęs ir 
stiprėja namuose, savo žmonos 
priežiūroje.

KASOJE, Lietuvių Federali- 
nėje Kredito unijoje, nuo sausio 
3 veikia naujos darbo valandos: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 vai.ryto iki 7:30 vai. vak., 
antradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais — nuo 9 vai. ryto 
iki 3 vai. popiet, šeštadieniais — 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

KLAIPĖDOS KRAŠTO
66 METŲ ATVADAVIMO IR

VYDŪNO 120 M. GIMIMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS
įvyks sausio 15, sekmadienį, 3 vai. popiet 

Kultūros Židinio mažojoj salėj
341 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE
Atidarymas — KĘSTUTIS MIKLAS, NY šaulių kp. pirm. 
Invokacija — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
1923 m. manifestas — VIDA JANKAUSKIENĖ 
Įžanginis žodis — ANICETAS SIMUTIS

Lietuvos Gen. Konsulas
Paskaita — DR. JONAS STIKLORIUS

VLIKo valdybos narys
Meninė dalis — TADAS ALINSKAS

ALEKSANDRAS MALDUTIS 
JULIUS VEBLAITIS
VYTAUTAS DAUGIRDAS

Programos vadovė — šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ

Po programos — pabendravimas prie kavutės 
Įeinant aukojama
Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LŠST NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖS NEW YORKO SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS D-JOS NEW YORKO SKYRIUS 
M Al. LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

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

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

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 71 metų sukakčiai pa
minėti Lietuvos generalinis 
Konsulas New Yorke rengia Va
sario 16 d. 6 - 8 vai. v. diploma
tinį priėmimų 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.

Bronie J. P. Apshaga, MD, iš 
Thompson, Conn., daugelis 
metų dosniai remia spaudų. At
naujindamas prenumeratų, 
pridėjo 75 dol. aukų. Labai 
nuoširdi padėka už paramų.

Viktoras Juška, iš Toronto, 
Canada, kiekvienais metais pa
remia Darbininkų, šiemet, at
naujindamas prenumeratų, pa
didino 50 dol. auka. Labai ačiū.

Algirdas Kepalas, iš Levi- 
town, N.Y., treti metai paremia 
Darbininkų stambesne auka. 
Ačiū už 75 dol. paramų.

Dr. A. S. Dimas, iš Middle 
Village, N.Y., eilė metų remia 
spaudų. Šiemet su prenumera
tos atnaujinimu atsiuntė 70 dol. 
aukų. Labai ačiū už paramų.

Kun. V. Katarskis iš Dayton, 
Ohio, nuolatinis Darbininko 
rėmėjas atnaujino prenumeratų, 
atsiuntė 45 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū.

Dr. Pranas ir Janina Bagdai 
iš Douglaston, N.Y., be pertrau
kos eilė metų reemia spaudų. 
Padėka už šiemetinę 50 dol. 
aukų.

Eleonora Tutinas, iš Brook
lyn, N.Y., atnaujino prenumera
tų, pridėdama 40 dol. aukų. La
bai ačiū.

KULTŪROS ŽIDINIO Ad- 
ministracija praneša, kad praėju
sio visuotinio metinio narių susi
rinkimo įvykusio 1988 m. spalio 
mėn. 8 d., yra nutarta nario mo
kestį pakelti iki $25.00 metams 
(buvo $10.00) nuo sausio 1 d. 
1989 m. Prašome nario mokestį 
susimokėti pradžioje metų.

Visi, kurie yra skambinę tele
fonu ar kalbėję asmeniškai, dėl 
norimų datų patalpų naudojimui 
1989 m. laikotarpyje, bet dar 
nėra užpildę užsakymo lapo, yra 
prašomi tai atlikti iki sausio mėn. 
31 d. Užsakymų lapai yra gauna
mi K. Z. Administracijos raš
tinėje 355 Highland Blvd., 
Brooklyn NY 11207.

Užsakymų lapai paštu nėra 
siunčiami, reikia asmeniškai pa
siimti.

Užpildytlų užsakymo lapų rei
kia grųžinti septynių (7) dienų 
laikotarpyje su atitinkamu užsta
tu, už didžiųjų salę $100.00, už 
mažųjų salę $25.00, nuo gavimo 
dienos. Nesilaikant šio potvarkio 
patalpų užsakymas negalioja.

Kadangi L. A. Klubo vedami 
bingo žaidimai nuo sausio mėn. 
1 d. yra sustabdyti, Kultūros 
Židinys nustoja, galima sakyti, 
pagrindinės finansinės paramos 
dėl jo išlaikymo. Kultūros Židi
nio administracija bus priversta, 
tankiau leisti naudoti patalpas ki
tataučiam. Todėl prašome visų, 
kurie numato naudotis pat ; ;al- 
pomis, anksčiau minėto potvar
kio laikytis, kad būtų išvengta 
nesusipratimų su patalpų užsa
kymais.

Šiuo laiku K.Ž. patalpos yra 
užimtos sekančiomis datomis,

APIE LIETUVĄ
Our Sunday Visitor dažnai 

prisimena Lietuvų, Gruodžio 25 
laidoje rašė apie religijos padėtį 
Sovietų Sųjungoje, apie religijos 
atgimimų. Prisiminė, kad sovie
tinė valdžia buvo priversta tikin
tiesiems sugrųžinti Vilniaus ka
tedrų. Katedra atimta išbuvo 32 
metus.

Sausio 1 laikraštis skyrė visų 
puslapį Lietuvai. Čia pasinaudo
ta kun. Alfonso Svarinsko pra
nešimu, padėties aiškinimu. Sa
koma, kad lietuviai turi būti pa
siruošę naujam pasiaukojimui ir 
naujom aukom. Gal komunistinė 
valdžia ir padarys nuolaidų. Įdė
ta kun. Svarinsko nuotraukų ir 
Vilniaus katedros vaizdas, kaip 
ten demonstruoja žmonės.

The Catholiac Advocate pra
neša, kad Lietuva vėl švenčia 
Kalėdas. Ta proga aprašoma re
liginė padėtis Lietuvoje, prime
na, kad jau spalio 23 buvo auko
tos mišios prie katedros durų.

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).

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

čia minima tos datos, dėl kurių 
yra gauti užpildyti užsakymo la
pai.

Sausio mėn. 21 d. —Privatus.
Vasario mė:.n. 19 d. — AL

TAS.
Balandžio mėn. 2 d. —

L.M.K.F.,  NY Klubas, 30 d. — 
BALFAS.

Gegužės mėn. 13 d. — Priva
tus, 21 d. — Apreiškimo parapi
ja.

Birželio mėn. 3 d. — Mairo
nio mokykla.

Kultūros Židinio adminįfctra-, 
cija yra šios sudėties: Algirdas 
Mačiulaitis — Tarybos pirm., 
Antanas Mičiulis — Tarybos vi- 
cepirm., Valdybos pirm., Tadas 
Klimas — Tarybos vicepirm., 
Vladas Sidas — Tarybos narys, 
visuomeniniai reikalai, Vytautas 
Vaičiulis — Tarybos narys, sek
retorius, Aleksandras Vakselis
— Tarybos narys, Kęstutis Ne- 
mickas — Tarybos narys, Tėv. 
Leonardas Andriekus, O.F,M.
— Tarybos narys. Lietuvių 
Pranciškonų atstovas, Vytautas 
Kulpa — Valdybos narys, iždi
ninkas, Jonas Rauba—Valdybos 
narys, sekretorius, Algirdas Šil
bajoris—Valdybos narys, infor
macija.

ANTROS KALĖDOS 
DIDŽIAJAME NEW YORKE

Praeitais metais prieš 
Kalėdas buvome rašę, kad iš Lie
tuvos atvyko Tadas ir Elena Svi- 
derskiai. Jų pirmosios Kalėdos ir 
buvo pernai, patekus į laisvės 
pasaulį. Jie abu yra senųjų religi
nių paveikslų, daugiausia ikonų, 
restauruotojai.

Prieš pusmetį jie buvo išvykę 
^Europą ir paveikslus restauravo 
Vienoje, Vakarų T erlyne ir 
Mūncbene. Iš visų arboviečių 

įjie gavo geras rekomendacijas. 
)Grįžo į Nevv Yorką prieš Kalėdų 
^šventes. Tai buvo jų antrosios 
{Kalėdos laisvame pasaulyje, 
Amerikoje.
■ Atvykę iš Europos, jie buvo 
įsikūrę Brookyne, dabar apsigy
veno Manhattane, miesto cen
tre, kur daugiausia menininkų ir 
|ų judėjimų. Reikia tikėtis, kad 
jiem pasiseks įsitvirtinti, bet nie
kada čia nebus lengva, nes Nevv 
u orkas yra konkurencijos, lenk' 
tyniavimo miestas. Tegu jiem tik 
sekasi, nes jie užgrūdyti, pilni 
kruopštumo, ir jų darbas pilnai 
kvalifikuotas. Tegu jie įsitvirtina 
įr iškyla, kaip geri specialistai re
stauruotojai.
f f
* Akupunktūros lietuvė gydyto
ja (gydymas adatomis) siūlo pa
slaugas gydyti: radikulitai — stu
buro ataugos, sųnarių ligos, 
trumparegystė (pas vaikus), 
’emerezė (naktinis šlapinimas), 
kojų kraujotakos sutrikimai, 
nuomora (epilepsija), astma, mi
grena. Skambinti 718 434 - 7962.

Ieško buto Brooklyne arba 
Queens naujai į Nevv Yorkų atvy
kusi lietuvaitė. Prašome skam
binti Daivai 718 647-2434 dienos 
metu.

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 sųly- 

'gas lietuviškoje KASOJE. Tele
fonas: 718 441 - 6401.

ATTENTION — HIRING! 
‘ Government jobs — your area.

Many immediate openings wit- 
hout vvaiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Call — 1-602-838- 
8885. Ext. R6057.

DEXTER PARKB PHARMACY 0 
Wm. An&st&si, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
DKLIVER

296-4130

Prof. Vytautas Landsbergis, muzikologas, dabartinis Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio tarybos pirmininkas, praeitų 1988 
metų pavasarį lankėsi Amerikoje, buvo sustojęs ir New Yorke, 
kur Aušros Vartų parapijos salėje grupelei lietuvių skaitė 
paskaitą. Nuotr. Tado Klimo

LIETUVĖS KATALIKĖS MOTERYS 
MINĖJO VEIKLOS 80 M. SUKAKTĮ
(atkelta iš 4 psl.) 
vergtos Lietuvos katalikių mote
rų vardu, kurį atsiuntė Ona Be
leckienė — buvusi Moters re
daktorė ir aktyvi veikėja neprik
lausomybės laikais, ilgai 
kentėjusi Sibire. Gautus sveiki
nimus perskaitė Ramunė 
Adams.-

Šio minėjimo metu buvo pa
gerbta Nijolė Sadūnaitė, nenuil
stama kovotoja už Lietuvos reli
ginę ir tautinę laisvę. Jos asmenį 
ir darbus turiningu žodžiu iškėlė 
rašytoja Birutė Lukoševičienė, 
Nevv Yorko Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros Draugijos pir
mininkė. Ištraukas iš Nijolės

Bačauskas iš Woodha- Koncertinėje minėjimo pro- 
gramoje liaudies dainų ir tauti-

Kazys
ven, N.Y., eilė metų siunčia 
spaudai aukų. Atnaujindamas 
prenumeratų, atsiuntė 50 dol. 
Dėkinga administracija.

M. Erčius iš Little Neck,
N.Y., jau keletas metų prideda 
didesnę auką. Padėka už 55 dol. 
paramą.

G. Žymantienė, M D, iš New 
Yorko miesto, jau ketvirti metai 
atnaujina prenumeratą su dide
sne auka spaudai paremti. 
Dėkinga Darbininko admini
stracija už 50 dol. auką.

Alius Austras iš Braintree, 
Mass., atnaujino prenumeratą, 
pridėdamas spaudos paramai 50 
dol. auką. Labai ačiū.

Kun.Antanas Račkauskas iš 
Sunny Hills, FL, ilgametis spau
dos rėmėjas, atnaujino prenu
meratą su 40 dol. auka. Dėkoja
me.

Vitas Kazlauskas iš Chicago, 
IL, jau kelintas metas atnaujina 
prenumeratą pridėdamas 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Jonas Kontautas iš Centervil- 
le, Mass., atnaujino prenumera
tą ir atsiuntė gražų laišką su 
linkėjimais, pridėdamas 50 dol. 
auką. Padėka spaudos rėmėjui.

Dr. Arnoldas Grušnys, iš Wi- 
chita, KS, visada remia spaudą. 
Šiemet su prenumeratos atnauji
nimu atsiuntė 50 dol. auką. Ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

B. Chlamauskas iš Kenne- 
bunkport, M E, ilgametė spau
dos rėmėja be pertraukos, at
naujino prenumeratą su 40 dol. 
auka. Ačiū už spaudos palaiky
mą.
Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl mūsų 
tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!
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. 
1120^.

Sadūnaitės teismo gynimosi kal
bos skaitė Vida Penikienė ir 
Pranė Ąžuolienė.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdybos 
1988 rugsėjo 17 d. nutarimu, šio 
iškilmingo minėjimo metu Ni
jolė Sadūnaitė už nuopelnus lie
tuvių tautai pakelta į PLKOS 
garbės nares. Pakėlimo aktą per
skaitė valdybos pirmininkė dr. 
Aldona Janačienė.

Toliau minėjime specialų laiš
ką, skirtą Nijolei Sadūnaitei ii 
sesėms pavergtoje Lietuvoje 
perskaitė dr. Nijolė Bražėnaitė 
- Paronetto.

nių šokių pynę atliko Lietuvių 
Tautinio Meno Čiurlionio an
samblio kanklių sekstetas, at
vykęs iš Clevelando. Ona Mikul
skienė yra žinoma jo vadovė. 
Virginija Juodišiūtė — atidi asi
stentė. Su koncerto dalyviais su
pažindino* A. Lukoševičiūtė — 
New Yorko Studentų Ateitinin
kų Draugovės pirmininkė. Pro
gramoje dalyvavo V. Juodišiūtė, 
R. Bublytė, N. Galažytė, T. Ma- 
jovoraitė ir V. Urbonavičius, so
listė — K. Mataitė.

Iškilmingas minėjimas baigtas 
pirm. dr. A. Janačienės žodžiu.

Po minėjimo vyko bendros 
vaišės, kurias su lietuvišku 
nuoširdumu paruošė New Yorko 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugijos narės.

Visa šio minėjimo eiga buvo 
perduota per Vatikano radiją į 
okupuotą Lietuvą.

PLKOS inf.

ELIZABETH, N.J.
Šv. Petro ir Povilo parapija 

šiais 1989 metais švenčia 95 me
tų sukaktį, kaip ji tarnauja lietu
viškai bendruomenei, aptarnau
ja Elizabeth ir Union, N .J. Gi 
parapijos mokykla šią apylinkę 
aptarnauja jau 75 metus.

Kalėdų švenčių proga parapi
jiečiai suaukojo 14,625 dol. Ku
nigai nuoširdžiai dėkoja už šią 
auką. Taip pat dėkoja Šv. Vardo 
draugijai už 1000 dol. auką, Mal
dos apaštalavimo draugijai už 
500 dol. auką; kurie sekmadie
niais kČpė pyragus ir parda
vinėjo, tie paaukojo 1,200 dol. 
Balfo rinkliavai surinkta 2,200 
dol.

Kun. Petras Žemeikis praeitą 
sekmadienį padarė pilną pra
nešimą apie parapijos finansinę 
padėtį. Taip pat pranešė, kad pa
rapija 1990 rengia maldininkų 
kelionę į Romą.

Šv. Vardo draugijos susirinki
mas bus ateinantį sekmadienį, 
sausio 22 d. tuoj po 8 vai. mišių.

Naujųjų metų sutikimas, kuris 
turėjo įvykti parapijos salėje, 
buvo atšauktas, nes buvo per 
maža, kurie norėjo tame sutiki
me dalyvauti.


