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Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio kandidatai laimėjo di
delę dauguma balsų kovo 26 d. 
rinkimuose į TSRS Liaudies de
putatus, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras.

Sąjūdžio rinkiminio štabo ne-

Ministrų Tarybos pirmininką 
Vytautą Sakalauską.

— Rašytojas Marcelijus Mar
tinaitis nurungė Ministrų Tary
tais pirmininko pavaduotoją Vi
lių Kazariavičių.

— Nikolajus Medvedevas, ru-

Savaitės 
įvykiai

ŽVILGSNIS j JUBILIEJINIUS 1987 METUS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 76

oficialiais duomenimis, 30 iš 39 
Sąjūdžio remiamų kandidatų bu
vo išrinkti j deputatus. 31-sis 
sąjūdietis ir Liet, mokslų akade
mijos vicepirmininkas Vytautas 
Statulevičiu.s, įveikė kitą sąjū
dietį kino režisierių Arūną’Ze-

sų kilmės Kauno Sąjūdžio tary
tais narys, nurungė du oponen
tus.

— Kazimieras Motieka, teisi
ninkas, atidavęs savo partinį bi
lietą, nurungė Teisingumo mi
nistrą Praną Kurį.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas, susidūręs su daugelio 
komunistų partijos vadų pra
laimėjimais rinkimuose j Liau
dies kongresą, sukviestiem laik
raščių redaktoriam paaiškino, 
kad rinkimų rezultatai negali bū
ti aiškinami kaip partijos pra
laimėjimas, nes laimėjusieji rin
kimus taip pat yra partijos nariai 
ir kad nėra kitos jėgos, kuri 
galėtų vadovauti valstybei. Jei 
liaudis nori pakeisti vardus, nėra 
didelė tragedija”, paaiškino pre
zidentas.

Pasaulio psichiatrų susivieni
jimo vykdomasis komitetas nu
tarė priimti Sov. S-gą savo nariu, 
bet manoma, kad susivienijimo 
suvažiavime šis žygis sukels di
delę opoziciją.

Japonijos min. pirmininkas 
Naboru Tukeshita siekdamas pa
gerinti santykius su Siaurės 
Korėja, viešai pareiškė apgailes
tavimą už Japonijos sukeltą 
Siaurės Korėjai kančią Japonijos 
okupacijos metu.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein paskelbė naują konsti
tuciją, užtikrinančią demokra
tinę valdymo sistemą. Rinki
muose į parlamentą galės kan
didatuoti ir partijai nepriklau-

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr.76 Lietuvoje pasi
rodė 1988 metais vasario 14 d. 
Numeryje talpinama tokia medžia
ga: Žvilgsnis į praėjusius 1987 
metus, Pareiškimai ir protestai, 
Iš a.a. kun. Juozo Zdebskio laiš
kų, Kratos ir tardymai, Mūsų ka
liniai, Žinios iš vyskupijų, Sovie
tinėje mokykloje, Nauji pogrin
džio leidiniai.

Originale numeris turi 31 psl., 
plius viršelį. Lietuvių Informaci
jos Centro perrašytas numeris 
jau turi 41 psl. Liet. Informacijos 
centras parengė šį numerį ir iš
siuntinėjo spaudai.

Čia ir susipažinsime su šiuo 
numeriu, paminėdami svarbiau
sias vietas. Daug kas per tą laiką 
pasikeitė, pvz. šio numerio pir
majame straipsnyje — “Žvilgs
nis į praėjusius 1987 metus”, mi
nima, kad vysk. J. Steponavičius 
dar negrąžintas į Vilnių, kad ne
gražinta Taikos karalienės 
bažnyčia Klaipėdoje, iš kalėjimo 
nepaleisti kunigai Alfonsas Sva
rinskas ir Sigitas Tamkevičiu.s.

Tokias vietas, kurios jau yra 
atsilikusios nuo mūsų laiko, pra
leisime, paliksime tik tai, kas 
mum buvo nežinoma, kaip jie 
samprotauja įvairiais klausimais, 

sanRėji kandidatai, greta'vaSda^ kurie Kečia ateižmokovą sii reli
gija-

jaunimas nesupranta, ką kunigai 
kalba, kaip meldžiasi. Į akmenį 
vyniojama dvasinės gyvybės 
duoija! Dėl tariamai svarbių, o 
pagrinde tik žadamų nuolaidų 
perduokit bedieviams jaunos 
kartos sielas, nekovokite už jas. 
Tai. šėtono klasta!

Žvelgiant į ateitį, į septintąjį 
krikščionybės šimtmetį, kaip 
pirmaeilis uždavinys Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai iškyla būti
nybė sukrikščioninti bedievina- 
mą jaunąją mūsų tautos kartą. 
Tikroji kova už Lietuvos ateitį 
vyksta jauno žmogaus širdyje, už 
ką jis apsispręs: už Kristų, jo 
Evangeliją, ar už bedievių žada
mus, bet dažniausiai neišpildo
mus pažadus”, o gal ir už kitus 
šios žemės valdovų naiviems 
savo vergams numetamus bliz
gučius.

Septintas krikščioniškos Lie
tuvos šimtmetis turi prasidėti in
tensyvia kova už jaunas širdis.

Šie metai pažymi ir drąsesniu 
mūsų tautiečių šauksmu 
“Laisvės Lietuvai”! Kiekvienam 
žmogui, o labiau tautai, įgimtas 
laisvės troškimas. Šiais “persi- 
tyarltymo” ir “demokratizacijos” 
laikais lietuviai viešai pareiškė 

...o.___ . 7 r 5 valdytojas padėlio ir-sovietų imperijos val-
ūždraucle 'lietuvių kalba četė-"'dovani Icad laisvė ’ brangi ir

tų ir turtu', ir savastimi naujosios 
7-os krikščioniškos Lietuvos ge
neracijos. Reikia, kad Tautos ir 
Bažnyčios šviesesnė ateities vil
tis būtų grindžiama ne “laukia
momis nuolaidomis” iš bedieviš
kos valdžios pusėsųbet krikščio
niškos doros ir tikėjimo principų 
įtvirtinimu jaunose sielose ir šir
dyse.

Draudžia pamaldas lietuvių 
kalba

Bedieviai šiais jubiliejiniais 
metais veikė visais prieinamais 
kanalais, kad, minint krikšto ju
biliejų Evangelijos Duonos dva
sia alkstančiam mūsų jaunimui 
būtų pateikta jam neįkandamu, 
t.y., be atskiro religinio 
auklėjimo ir pasiruošimo nesu
prantamu būdu — pamaldos lai
komos lotynų kalba.

Ar neparadoksas, kai Romoje 
Šv. Tėvas Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos šventėje už 
Lietuvą aukojo Mišias lietuvių 
kalba, tai Lietuvoje jubiliejaus 
iškilmėse ir net toje pačioje Auš
ros Vartų Dievo Motinos iš
kilmėje Vilniaus šventovėje kon- 
celebracijai susirinkusiems ku
nigams vyskupijos

briūną. Žebriūnas buvo sąjūdžio 
vadovybės remiamas kandidatas 
253-je apygardoje Utenoje, ta
čiau Vilniaus Sąjūdžio taryba ak
tyviai agitavo už tarybos narį Sta- 
tulevičių, kuris ir laimėjo.

Daugelyje apygardų Sąjūdžio 
remiami kandidatai laimėjo 
prieš pagrindinius Lietuvos 
valdžios aparato atstovus. Patei
kiame preliminarinį ir nepilną 
laimėtojų sąrašą:

Laimėjo absoliučia 
dauguma:

— Algimantas Čekuolis, Gim
tojo Krašto redaktorius, nu
rungė Jedinstvos lyderį Valerijų 
Ivanovą.

— Rašytojas Sigitas Geda, nu
rungė centro komiteto sekreto
rių Stanislovą Giedraitį.

— Bronius Genzelis, Vilniaus 
universiteto profesorius, nu
rungė valstybinio plano komite
to pirmininką Mykolą Šarką.

— Jonas Kubilius, Vilniaus 
universiteto rektorius, nurungė

— Mokslininkas Juozas Ole
kas, Sibiro tremtinio sūnus, ne 
partijos narys, nurungė Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo pir
mininką Vytautą Astrauską.

— Alfredas Smailys, moksli
ninkas, Kauno sąjūdžio tarybos 
narys, ne partijos narys, nu
rungė Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotoją Juozą Šerį.

— Virmantas Velikonis, Pa
nevėžio rajone, Ramygalos 
kolūkio pirmininkas, nurungė 
centro komiteto sekretorių Bro- 
nislavą Zaikauską.

Šie Sąjūdžio remiami kandi
datai laimėjo prieš kitus kandi
datus, tačiau nesurinko abso
liučios daugumos: Julius Juze
liūnas, Gunaras Kakaras, Grigo
rijus Kapovičius, Česlovas Ku
daba, Jūratė Kupiliauskienė, 
Marijonas Visakavičius. Vid
mantas Žemelis 4% pralaimėjo 
Vilniaus 229-toje apygardoje 
prieš Vilniaus miesto pirmąjį 
sekretorių Kęstutį Zajecką, 
tačiau dalyvaus antrame rinkimų 
ture.

Pagal paskutinius duomenis 
686-toje apygardoje, Sąjūdžio 
seimo tarybos atsakingas sekre
torius rašytojas Virgilijus Čepai
tis pirmauja tik 2% prieš Ivaną

la- 
nčios Baath socialistą partijos 
kandidatų.

PLO centrinė taryba jos pa
skelbtos Palestinos valstybės 
prezidentu išrinko PLO pirmi
ninką Yasir Arafat.
—JAV šešios didžiosios korpo
racijos, kaip Johnson and John
son, Nabisco, Chevron ir kt. pa
sirašė su Sov. S-ga susitarimus, 
leidžiančius jom investuoti Sov. 
S-goj iki 10 bil. dol. dvidešimt 
penkiem bendriem projektam 
vykdyti.

5 Centrinės Amerikos valsty
bės paprašė J. T. įsteigti tarptau
tinį taikos priežiūros dalinį, ku
ris prižiūrėtų sutartos taikos 
nuostatų vykdymą. Pagal susita
rimą draudžiama padėti Cen
trinėj Amerikoj veikiantiem par
tizanam ir leisti jiem puldinėti 
kitas valstybes. Dalinys būtų 
komplektuojamas iš Ispanijos, 
Kanados, Vakarų Vokietijos ir 
Pietų Amerikos vienos valsty
bės.

Saudi Arabijos karalius Fahd 
pareiškė paremsiąs Egipto grį
žimą į Arabų lygą, iš kurios jis 
buvo išmestas Egiptui pasirašius 
taikos sutartį su Izraeliu.

JAV ir Sov. S-ga pasirašė susi
tarimą, leidžiantį pasikeisti tarp
tautinių reikalų specialistais ir 
diplomatais. Sov. S-gos užs. rei
kalų ministerijos mokymo insti
tutuose bus leidžiama studijuoti 
Amerikos universitetų fakultetų 
nariam, administratoriam ir stu
dentam.

Vietname komunistų partijos 
centro komitetas nutarė ir toliau 
išlaikyti krašte vienos partijos 
valdymo sistemą.

Vengrijos komunistų partijos 
gen. sekretorius Karoly Grosz 
pareiškė savo partijos centro ko
mitetui, kad Sov. S-gos prezi
dentas Gorbačiovas jį įtikinėjęs, 
kad reikią sudaryti garantijas, 
kad nepasikartotų antra Sov. S- 
gos invazija į Vengriją. . ■<

Indijos mokslininkai pagami
no balistinę raketą Agni, kuri 
gali pasiekti taikinius už 1500 
mylių.

Žvilgsnis j 
jubiliejinius 1987 metus
Praėjo jubiliejiniai metai, į ku

riuos buvo sudėta tiek daug vil
čių, ilgai jiems ruoštasi. Ar tos 
viltys ir lūkesčiai pasiteisino? 
Žvelgiant iš paviršiaus — ne... 
Dauguma vilčių sudužo, neišsi
pildė.

Jubiliejaus iškilmėse nesu
laukėm Šv. Tėvo Jono Pauliaus 
II. Valdiški bedieviai sutrukdė 
Šv. Tėvui susitikti su Lietuvos 
katalikais.

Bedieviška sovietų valdžia vi
sam pasauliui akivaizdžiai pade
monstravo, ką ji laiko savo svar
biausių priešu dabartinėje Lie
tuvoje, būtent — Bažnyčią ir ku
nigus.

Bažnyčia demonstracijų ir ki
tokių atvirai sovietų valdžiai 
priešiškų akcijų neorganizuoja, 
tačiau valdiškiems bedieviams ji 
pavojingesnė, nes pakerta be
dievybės galią dvasinėje srityje, 
kviesdama tautą likti ištikimai 
per 600 metų protėvių išlaiky
toms ir brangintoms katalikiš
koms tradicijoms bei moralei. 
Tik todėl valdiški bedieviai taip 
uoliai stengėsi prislopinti jubi
liejinių renginių, ypač centrinių, 
skambesį.

Nuolat buvo reikalaujama iš 
hierarchų ir svarbesnių parapijų 
klebonų, kad užtikrintų, jog ju
biliejaus minėjimo proga bus tik 
įprastinės pamaldos ir kad jos 
niekuo nesiskirs nuo eilinių 
atlaidų. Dalį Lietuvos Bažnyčios 
vadovų ir klebonų grasinimais ir 
pažadais jiems pasisekė nukreip
ti į kompromisų kelių.

Tegu bedievių dusinama kata
likiškoji liaudis pati paieško, kur 
išgirsti ką giliau ir plačiau apie 
600 metų krikščionybės kelią 
Lietuvoje. O kaip reikia mūsų 
liaudžiai, mūsų jaunimui mo
kyklose tegaunančiam tik ateisti
nį auklėjimą, tokių renginių, ku
riuose būtų įsisavinama katali
kiška dvasia, kad 600 metų ištiki
mybė katalikiškam tikėjimui tap-

1988 m. — Marijos metai. Per
600 m. tautos sukurtos gilios 
meilės Marijai tradicijos kviečia 
visus į šį maldos ir moralinio at- 
rinaujinunokeltą —-fcnsvės-ke- ^Tichonovičių, Pedagoginio m sti
lių’bruoti Mišias. Tegul liaudis ir musų tautai.

Vilniaus universiteto Ratilio ansamblis dainuoja jo sutikimo vakaronėje balandžio 5 
Kultūros Židinio mažojoje salėje. Pir moje eilėje ties pultu ansamblio vadovė Zita 
Kelmickaitė. Nuotr. P. Juknio

VILNIAUS STUDENTAI 
KONCERTAVO NEVV YORKE
į Ameriką su gastrolėmis atvy

ko Vilniaus universiteto folklori
nis ansamblis “Ratilio . Jo iš
kvietimu rūpinosi Romas Kezys, 
taip pat sudarė ir jų koncertų 
planą. Ansamblis čia atliks 14 
koncertų. J Vilnių grįžta balan
džio mėnesio gale.

Pirmoji grupė į Nevv Yorką 
atskrido balandžio 1, antroji 
grupė balandžio 4. Balandžio 5 
vakare Kultūros Židinyje buvo 
jų susitikimo vakarienė. Pasaky
ta sveikinimo kalbų. Sveikino ir 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Ansamblis padainavo 
keletą dainų. Balandžio 6, išvyko 
į Pbiladelphija, ten koncertavo 
balandžio 7. J.New Yorką grįžo 
balandžio 8. Tą vakarą jų koncer
tas įvyko Richmond Hill aukštes
niosios mokyklos salėje. Publi
kos atsilankė apie 1300.

Koncertas buvo jaudinantis, 
nes po tiek metų vėl galėjom su
sitikti su žmonėmis iš tėvynės. 
Jie dainavo senas lietuvių liau
dies dainas, grojo ir šoko. Baigė 
koncertą Lietuvos himnu. Publi
ka Vilniaus studentus sutiko su 
didelėmis ovacijomis. Sustojusi 
publika plojo ir plojo, plojo ir 
visas ansamblis, ansamblis ir pu
blika ėmė galingai skanduoti 
Lietuva, Lietuva! Užbaigė Bara
nausko Giedu giesmelę, savo 
dainelę”..

Po koncerto ansamblio vadovė 
Zita Kelmickaitė. lietuviška juos
ta apjuosė Romą Kezį. taip pat 
atvežė ir A. Šapokos Lietuvos 
istoriją, Lietuvoje išleistą Ame
rikos lietuvių pinigais, surinktais 
JAV LB krašto valdytais iniciaty
va.

Ansamblio vadovė Zita Kel
mickaitė Istoriją padovanojo 
Lietuvos gen. konsului Anicetui 
Simučiui ir pasakė: “Čia dovana 
mūsų konsului

Balandžio 9 ansamblis ankstų 
rytą autobusu išvyko į Bostoną. 
Tą vakarą ten buvo jų pirmas 
koncertas. Bostone įvyko trys jų 
koncertai. Važiuodami į Hartfor
dą. dar sustos ir koncertuos Put
liame. Hartforde bus balandžio 
14, gi balandžio 15 koncertuos 
Clevelande, lialandžio 16 De
troite, Toronte balandžio 19. 
Chicagoje balandžio 21 ir 23. Iš 
ten dar pasieks St. Petersburgą. 
Fla., kur bus du koncertai

Per New Yorką grįžta atgal į 
Vilnių. New Yorke bus jų išleis-

tuto docentą. Juras Požėla, Lie
tuvos mokslų akademijos prezi
dentas, atsidūrė trečioje vietoje. 
Tichonovičių stipriai rėmė len
kai, Čepaitį lietuviai balsuotojai. 
Antrame ture lemiamą balsą 
greičiausiai turės rusai, kurie su
daro apie 25-30% balsuotojų.

693-čioje apygardoje, kur 
Sąjūdžio rinkiminio štabo ap
skaičiavimu balsavo apie 85% tu
rinčių teisę balsuoti, buvo iš
rinktas Mačys Laurinkus, Sąjū
džio seimo tarybos narys ir Sta
linizmo nusikaltimams tirti ko
misijos sekretorius. Jo pagrindi
nis priešininkas — buvęs Sąjū
džio seimo tarybos narys rašyto
jas Vytautas Petkevičius. Sąjū
džio kampanijos darbuotojai 
laikė šią apygardą būtina 
laimėti. Turimomis žiniomis, 
Laurinkus surinko 60.1% balsų.

(LIC)

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas, lankydamasis Kuboj, 
paragino nutraukti užsienio vals
tybių teikiamą karinę paramą 
Pietų Amerikos valstybėm ir pa
sirašė su Kuba draugingumo su
tartį, pasmerkiančią jėgos pa
naudojimą kaip užsienio politi
kos įrankį.

Pasaulio bankas ir Tarptauti
nis monetarinis fondas patvirti
no planą sumažinti trečiojo pa
saulio. ypač Pietų Amerikos 
valstybių įsiskolinimą, siekiantį 
1.3 trilijonų dol. ir paraližavusį 
jų vystymąsi.

Kostariko prezidentas Oscar 
Arias Sanchez pagyrė prezidentą 
Bush už pritarimą Centrinių 
Amerikos valstybių planui taikai 
Centrinėj Amerikoj pasiekti.

Sov. S-gos 1988 m. į erdvę iš
mesti du satelitai Phobos 1 ir 2 
Marsui tirti vienas paskui antrą 
nustojo veikti ir jiem numatytų 
uždavinių neatliko.

Tikslesnis jų kelionės ir jų 
koncertų aprašymas su nuotrau
komis bus spausdinamas vėliau.



SĄJŪDŽIO PRIIMTI PAREIŠKIMAI 
DĖL LTSR KONSTITUCIJOS PROJEKTO

t.

Paskelbus Lietuvos TSR 
Konstitucijos projektą spaudoje, 
viešuose pasisakymuose iškreip
tai vartojama suvereniteto sąvo
ka. Antai sakoma: dalinis suvere
nitetas, didesnis suverenitetas, 
suverenitetas TSRS sudėtyje, 
kultūrinis, ekonominis, politinis 
ar net ekologinis suverenitetas.

Pagal tarptautinės teisės sam
pratą, valstybinis suverenitetas 
reiškia aukščiausiąją valstybės 
valdžią ir yra nedalomas. Todėl 
negali būti iš dalies suverenių 
valstybių. Suverenitetas yra 
valstybės nepriklausomybė — 
teisė savarankiškai tvarkyti savo 
vidaus ir užsienio reikalus, lais
vai pasirinkti ir vystyti politines, 
socialines ir ekonomines siste
mas, priimti savo įstatymus. Ki
tokia suvereniteto samprata

Haiti armijos karininkai su
ruošė sąmokslą krašto preziden
tui gen. Prosper Avril nuversti, 
bet po kelių dienų sukilėliai 
padėjo ginklus, o vyriausybė lei
do išvykti j užsienį 3 sukilimo 
vadam.

Ukrainiečio Demjanjuko ad
vokatas Yoram Sheftel paprašė 
Izraelio aukšč. teismą, persvars
tyti Demjanjuko bylą, nes advo
katas turįs naujų įrodymų, kad 
Demjanjuką nuteisė mirti tei
sėjai buvę šališki.

Teisingumo departamento 
studija parodė, kad 63 proc. 
Amerikoj teismo nubaustų nusi
kaltėlių per 3 metus vėl grįžta į 
kalėjiifiį už naujus nusikaltimus.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak,'pasitaręs su JAV pre
zidentu Bush, pareiškė sutarę, 
kad Izraelis turėtų užbaigti ara
bų žemių okupaciją ir kad tarp
tautinė konferencija galėtų 
padėti pasiekti Artimųjų Rytų 
taiką.

Jugoslavijos Kosevo provin
cijoj per vykusias 6 dienas 
riaušes, protestuojant provinci
jos autonomijos suvaržymą žuvo 
24 žmonės.

J. T. taikos priežiūros daliniai 
ir JAV patvirtino, kad 1200 Na
mibijoj veikusių SWAPO parti
zanų iš Angolos įsiveržė į Nami
biją. Pietų Afrika dėlto grasina 
sustabdyti žygius sukurti Nami- 
bijos nepriklausomybę.

Sov. S-ga pardavė Libijai mo
dernių Suchoi-24D bombonešių 
ir ore kuru papildymo įrengi
mus. Beto, ji apmokė Libijos 
lakūnus šiais lėktuvais skraidyti. 
Tai žymiai padidina Libijos gali
mumus pulti Izraelio taikinius ir 
nesiderina su Gorbačiovo skel
biama nuolaidumo politika regi- 
joniniuose konfliktuose.

tarptautinei teisei nėra žinoma.
Suvereniteto sąvoka yra deta

lizuota Helsinkio Pasitarimo 
Baigiamajame Akte ir apima aš
tuonis suvereniteto požymius. 
Pasiūlytame Konstitucijos pro
jekte neįgyvendinamas nei vie
nas iš tų požymių. Suverenios 
valstybės konstitucija turi 
apibrėžti valstybės vidaus sanda
ros principus, bet neprivalo nu- 
sakinėti ryšių ar sąjungų su kito
mis valstybėmis pobūdžio. Su
verenių valstybių sąjungos . ir 
ryšiai turi būti nustatomi tik 
tarptautinėmis sutartimis. Ne
gali būti suverenios valstybės ki
tos valstybės sudėtyje.

Pateiktas svarstymui parojek- 
tas numato TSRS Konstitucijos 
ir TSRS įstatymų galiojimą Lie
tuvos teritorijoje. Tai rodo, kad 
Lietuvos TSR valdžia nebus su
vereni. “Kol yra pavaldumas, tol 
nėra suvereniteto. Gali būti tik 
tam tikra savivalda”.

Todėl pateikto projekto nega
lima traktuoti kaip suverenios 
valstybės konstitucijos. Jis na
grinėtinas tik kaip dabartinės 
Konstitucijos laikinas variantas, 
pritaikomas pereinamajam per
sitvarkymo etapui. Jame atsi
spindintis ekonominio, politi
nio, kultūrinio savarankiškumo 
siekimas reiškia dalinį padėties 
pagerinimą dabartinėje situaci
joje kelyje į suverenitetą. Tai 
svarbūs žingsniai bet ne tikrasis 
suverenitetas. įvertindamas esa
mą politinę realybę, vadovauda
masis savo Programa ir Seimo 
1989 m. vasario 16 d. deklaraci
ja, Sąjūdis remia tokius žings
nius, bet negali jais apsiriboti.

Pateiktas svarstymui Konsti
tucijos variantas negali būti skel
biamas tautos vardu kaip nauja 
Konstitucija, ką numato projek
to preambulė, nes dėl Ribben- 
tropo-Molotovo pakto pasekmių 
tauta neteko laisvo apsisprendi
mo sąlygų ir jos iki šiol nėra at
statytos. Negana to, projekto 71 
straipsnyje kalbama apie 1922 
gruodžio 30 sutartį dėl Sąjungos 
sudarymo, kuri Lietuvos ne
liečia.

Sąjūdžio seimas siūlo Lietu
vos gyventojams ir jų susirinki
mams svarstymo metu sutelkti 
savo dėmesį į svarbiausius Kons
titucijos projekto straipsnius, 
ssiunčiant paruoštas naujas re
dakcijas Lietuvos TSR aukščiau
sios Tarybos Prezidiumui, o ko
pijas Sąjūdžio seimo tarybai.

Seimo nuomone pirmiausiai 
reikia:

— atsisakyti nedemokratiško 
šeštojo straipsnio, įtvirtinančio 
LKP nesavarankiškumą ir ypa
tingas jos teises;

— 10-jame straipsnyje numa
tyti visų nuosavybės formų, jų 
tarpe ir privatinės nuosavybės 
įteisinimą;

— išbraukti 11-tojo straipsnio 
paskutinę pastraipą, dubliuojan
čią 10-tą straipsnį ir sudarančią 
prielaidas išlikti Respublikai ne
pavaldžioms įmonėms: į pirmą 
pastraipą įterpti žodžius “oro 
erdvė”;

— pakeisti 30-tąjį straipsnį, 
vienareikšmiai numatant na
cionalinių karinių formuočių 
atkūrimą, o jų pavaldumą 
apibrėžti sutartimi su TSRS; da
bartinis straipsnio variantas 
neapsaugo Lietuvos jaunuolių 
nuo karinių avantiūrų ir tarny
bos problemų;

— atsisakyti 32-ojo straipsnio 
ketvirtosios pastraipos sutei
kiančios ne Lietuvos piliečiams 
vienodas teises su Lietuvos pi
liečiais: galimybė be apribojimų 
gauti butus Lietuvoje, būti ren
kamiems bei rinkti Lietuvos 
valdžios atstovus ir panašiai;

— pakeisti 7-tojo skirsnio pa
vadinimą: “Lietuvos TSR teisi
niai santykiai su TSRS”;

— pakeisti 71-mąjį straipsnį, 
numatant Lietuvos TSR santy
kius su TSRS grįsti tik dvišalėmis 
tarptautinėmis sutartimis;

— pakeisti 73-čią straipsnį, 
nustatant, kad Lietuvoje galioja

tik Lietuvos TSR įstatymai, o 
TSRS įstatymai — tik juos 
priėmus ir įregistravus Lietuvos 
TSR Aukščiausiojoje Taryboje;

— pakeisti tuos 8-tojo ir 9-tojo 
skirsnių straipsnius, kurie įtvir
tina nedemokratišką rinkimų sis
temą, atmestą 1.8 milijono Lie
tuvos gyventojų;

— iš visų straipsnių išbraukti 
tiesioginius reikalavimus laikytis 
TSRS Konstitucijos ir TSRS įsta
tymų;

— numatyti 6-jame skirsnyje 
teisminį konstitucinių teisių gy
nimą.

Nepriklausomai nuo kitų 
straipsnių redakcijos, Sąjūdžio 
seimas siūlo visiškai atsisakyti 
preambulės ir 71-mojo straips
nio sakinio apie sutartį dėl 
TSRS Sąjungos sudarymo, nes 
visa tai leidžia interpretuoti 
Konstituciją, kaip nesitaikančią 
su Ribbentropo-Molotovo Pakto 
pasekmėmis.

Sąjūdžio tarybos, kuriose dir
ba valstybinės teisės specialistai 
teiks konsultacijas ir padės ruošti 
bei skelbti pagrindinių straips
nių redakcinius pasiūlymus.

Pasirašo:
Vytautas Genas ir 

Vytautas Plečkaitis 
LPS Seimo ketvirtosios 

sesijos pirmininkai 
1989 balandžio 1
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SĄJŪDŽIO SEIMO REZOLIUCIJA DĖL 

EKONOMINIO SAVARANKIŠKUMO

Po ilgesnių ir karštų diskusijų 
ketvirtasis Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio Seimas priėmė eko
nominio savarankiškumo rezo
liuciją, kurioje atmetami Mask
vos parengti bendrieji principai 
dėl ekonominio pertvarkyntib. 
Lietuvių Informacijos Centro 
žiniomis'Seimas balandžio 
klausęs ekonomisto Kazimiero 
Antanavičiaus praneširho dėl 
ekonominio savarankiškumo 
įstatymų koncepcijos, pasisakė 
už savų Respublikos ekonominio 
savarankiškumo įstatymų paren
gimą ir pasiūlė Lietuvos vadovy
bei tam tikslui suvienyti jėgas 
programai parengti. Pateikiame 
rezoliucijos tėkštą.

" Į> '* 
Ketvirtos LPS Seimo sesijos 

priimta rezoliucija

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimas, apsvarstęs va
dovavimo ekonomikai ir sociali
niai sferai sąjunginėse respubli
kose pertvarkymo, plėtojančio 
suverenias teises, savivaldą ir fi- 
nansavimąsi bendruosius princi
pus, parengtus TSRS centrinėse 
žinybose, atsižvelgdamas į pa
rengtą, plačiai apsvarstytą ir tau
tos priimtą Respublikos ekono
minio savarankiškumo koncepci
ją, atsižvelgdamas į galimas poli
tines ir ekonomines pasekmes, 
konstatuoja:

Andriui DELTUVA

Taip vaizduoja sovietinį gyvenimą satyros laikraštis Š 1 u o- 
t a. Kokie dideli pasiekimai, raketos iškelia erdvėlaivius, 

o čia ilgiausios eilės.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 Larkfleld
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 516 368-3740>N*mų telefonaa 
tik Ii Imtina i* atvejai* 516 757-2671. New Yetko ofl*b» Lito pMatpe^.
86 - 01 114th SL, RĮchmond HHI, N.YJI1418; Tol. 718 441 - 28
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SHALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fore*t 
P’way St), Wol>dhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* leidot u ve*. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nėw- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wll»on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga 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 
porlte būti J. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavem. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

1. Bendraisiais princi
pais. . .numatomas tik eilinis eko
nomikos valdymo pertvarkymas. 
Ekonominių santykių reforma, 
be kurios neįmanoma pagyvinti 
ekonomikos ir išspręsti mūsų gy
venimo ekonominių socialinių 
problemų atvedama neapibrė
žiamam laikui.

2. Bendrieji principai neatme
ta administracinių-komandinių 
valdymo metodų, nemažina cen
trinių ir Respublikos žinybų dik-

. tato, nesudaro sąlygų įmonėms, 
/ūkiams ir organizacijoms tapti 

ekonomiškai savarankiškomis.

Jį Centre parengtieji bendrie- 
. • ji principai yra daugiau rešpubli- 

kų ekonominio spaudimo nei 
ekonominio savarankiškumo 
plėtojimo įrankis.

4,, Neišsprendus nuosavybės 
teisinių klausimų, negalės veikti 
ūkiskaitinės, komercinės-akci- 
nės, šeimyninės įmonės ir ūkiai.

5. Prekiniai pinigai, santykiai, 
didmeninė prekyba, rinka nega
limi be likvidinės pinigų siste
mos, o pinigų sistemos gydyti 
nenumatoma.

6. Respublikos įmonių organi
zacijų, ūkių, miestų ir rajonų 
ekonominis savarankiškumas be 
rinkos neįmanomas, o bendrieji 
principai rinkos kūrimą tik dek
laruoja.

7. Netikslinga nuo 1990 m. 
eiti Centro pasiliktuoju ekono
minių pertvarkymų keliu. Priva
lome rengti savus Respublikos 
įmonių organizacijų ūkių miestų 
rajonų ekonominio savarankiš
kumo įstatymus. Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos pavasario 
sesijai pateikti Respublikos eko
nominio savarankiškumo įstaty
mo projektą, kitų įstatymų ir do
kumentų paketus parengti ir pa
teikti naujai išrinktai Respubli
kos Aukščiausiajai Tarybai.

8. Kreiptis į Respublikos va
dovybę su pasiūlymu suvienyti 
jėgas Respublikos ekonominio 
savarankiškumo programai pa
rengti ir įstatymų projektams su
daryti.

(LIC)

Valstybės vyrai juoba turėtų 
susipažinti su savo tautos istori
ja, ypač su klaidomis ir nesėk
mėmis.

Jonas Aistis

LIETUVIŲ KULTŪRINE 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, sekmadieniais 9-1C 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kazys 217 - 25 54th Avė. Bayside. 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.__________

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNĖCTICŪT- “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6-7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 SunlH 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM bar» 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis. 173 Arthur St, Brockton,MA 02402; .'T- 
617-586-7209.

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
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, Zlp..................................................................

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNĖCTICŪT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

- 86 80 ST. MIDDLE VILIŪGE. QVEE\S. X Y 
l’IIONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS 

.,1933 + 1976

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 PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

t
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Vieni kitiems reikalingi
Vilniaus universiteto Ratilio 

ansamblio koncertas buvo vienas 
iš pakiliausių ir vienas iš reikalin
giausių New Yorko lietuviams. 
Spektaklis buvo palydėtas 
džiaugsmo ašarom, ansamblis ir 
publika gyveno viena nuotaika, 
gyveno viena Lietuva.

Po tiek metų susitikom ir pa
jutom, kad esame vieni kitiems 
reikalingi, net labai reikalingi. 
Toks giliai lietuviškas spektaklis 
pakėlė mūsų lietuvišką nuotaiką 
ir ją sustiprino. Ansamblio pa
triotizmas dar labiau mus visus 
sujungė į vieną tautą, kuri turi 
savo bendrus siekius. Tauta nors 
ir buvo prispausta sunkios vergi
jos, nepasimetė ir nepalūžo. 
Priešingai, ji sustiprėjo ir išsi
tiesė tokiu šuoliu, kad jų drąsos 
jau nebegalime aptarti žodžiais. 
Tai veikia ir išeivijos lietuvius, 
skatina ir čia stiprėti, ugdyti savo 
patriotizmą ir ištikimai tarnauti 
savo tautai. Kokia graži ir spin
duliuojanti lietuviška dvasia iš 
ansamblio veidų ir jų dainų! Tai 
neužmirštama ir amžinai gyva 
Lietuva.

Kai metų metais buvome du
sinami, kai negalėjom su jais su
sisiekti, ir mūsų išeivių nuotai
kos nyko ir birėjo kaip smėlis iš 
delno. Dabar mes sustiprėjom ir 
padidėjome ir dėl to esame dė
kingi tiem jaunuoliam, kurie 
atvežė naują lietuvišką gyvastin
gą mostą.

Ir mes esame jiems reikalingi. 
Tai parodė istorija, kaip Ameri
kos lietuviai išeiviai kovojo dėl 
savo gimtojo krašto ateities ir tei
stų nepriklausomai gyventi. Tai 
prasidėjo dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Karo metu buvo 
renkamos aukos Lietuvos išlais
vinimui ir atstatymui.

. Nepriklausomos Lietuvos lai
škais tarp abiejų karų vyko nor
mali kaita tarp Lietuvos ir jos
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emigracijos. Galėjo važinėti kur 
kas nori. į Lietuvą daug grįžo ir 
įsikūrė jau praturtėję, vadinami 
amerikonai. Į Ameriką laisvai 
važinėjo lietuviai menininkai: 
dailininkai, rašytojai, aktoriai, 
dainininkai. Ir jų gastrolės labai 
palaikė išeivijos lietuviškumą.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Amerikos lietuviai išvystė nepa
prastą veiklą, kad išgelbėtų Lie
tuvos aneksijos nepripažinimą. 
Amerikos Lietuvių Taryba — Al
tas pajėgė pasiekti ir Amerikos 
valdžios įstaigas, išgauti įvairiau
sių lengvatų pabėgėliams. Įkūrė 
ir Balfą, kuris tebeveikia ir dabar 
ir teikia pagalbą į vargą pateku
siems lietuviams.

Po karo į Ameriką įsiliejo nau
jų ateivių banga ir vėl atgaivino 
ir sustiprino visą lietuvišką veik
lą. Okupuotame krašte lietuviai 
buvo nutildyti, tai už juos šaukė 
ir šaukė emigrantai lietuviai. 
Išeivijos lietuviai išgarsino pa
vergto krašto pogrindžio spaudą 
ir padėjo pagrindus naujam tau
tos atbudimui. Lietuva kaip nie
kada buvo minima užsienio 
spaudoje. Prie šio išgarsinimo 
prisidėjo išeivijos lietuviai.

Todėl ir esame vieni kitiems 
labai reikalingi.

Dabar lietuvių tauta yra išsi
mokslinusi kaip niekada. Turi vi
sokiausių specialistų šimtų šim
tais. Būtų labai gera, kad jų bent 
maža dalelė galėtų čia atvykti ir 
vėl atgaivinti ir sustiprinti mūsų 
lietuvišką veiklą. Mum trūksta 
muzikų, choro vadovų, mokyto
jų. Gal jie galėtų bent trumpam 
atvykti, nors į vasaros jaunimo 
stovyklas.

Dabar atvyksta pasisvečiuoti 
labai daug iš okupuotos Lietu
vos. Ir gerai, labai gerai. Vyksta 
minčių kąita, platėja pažintys, 
platėja ir gyvenimo horizontai.

Plačiau prasivėrus suvaržymų 
uždangai, okupuotos Lietuvos 
spaudoj vis daugiau galima rasti 
informacijos ir apie Maksvos su
kurtą padėtį krašte. Nebėra rei
kalo spėlioti, iki kokio laipsnio 
Lietuva yra išnaudojama kaip 
didžiulės Rusijos imperijos vie
na iš naujausių jos kolonijų. Tai 
rodo ir jos gyventojų raidos kai
ta.

Jei 1959 Lietuvoj gyveno apie 
2.7 mil žmonių, tai 1988 jų rodo
ma jau 3.7 mil., t. y. padaugėjo 
apie 40%. Normalų gyventojų 
prieaugį sudaro jų natūralus pa
daugėjimas, t. y. kiek gimimai 
viršijo mirusius. Seniai buvo pa
stebėtas gimstamumo mažėji
mas. Tbdėl proporcingai gyven
tojų skaičiui mažėjo ir natūralus 
gyventojų prieaugis.

Jei 1960/61 jis dar viršijo 
40,000, tai 1989 jau tesiekė apie 
22,000. Tad jei per 1950/88 lai
kotarpį vis dėlto padaugėjo 40% 
gyventojų, tai didėjantį procentą 
to prieaugio davė ateiviai iš sla
viškų imperijos respublikų (apie 
50% rusų, likusieji — gudai ir 
ukrainiečiai).

Keliaudamas juk daug išmoksti. 
Ir jie grįždami į kraštą išsiveža 
nemaža turtų už keletą tūksta
nčių dolerių. Tai praturtina Lie
tuvą, drauge praturtina ir mus, 
nes iš jų gauname tiek daug lie
tuviškos nuotaikos.

Nežinia, kaip klostysis įvykiai, 
bet mes laukiame tokio gražaus 
jaunimo čia pasirodant Ameriko
je, laukiame platesnio bendra
darbiavimo, kad ir vieni ir kiti 
stiprėtume ir siektume to paties 
tikslo — nepriklausomos Lietu
vos .

Washingtono LB atstovai kovo 1 Dulles aerodrome sutinka iš Lietuvos atvykusi ilgametį 
kalinį Balį Gajauską su šeima. Nuotr. A. Pakštienės
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JUOZAS PAŽĖMĖNAS

Jei 1961/70 tokių migrantų vi
dutiniškai atsikraustė po 5,000 
kasmet (jie sudarė 13% kasmeti
nio gyventojų prieaugio), tai 
1981/1987 jau tokių atvykėlių at
sirasdavo vidutiniškai po 13,400 
kasmet (40% gyventojų prieau
gio). Bet vien per 1987 metus jų 
atvyko net apie 17,000, sudary
dami 42% tų metų gyventojų 
prieaugio. Vadinas, per 1961/87 
laikotarpį įsigyvendino bent 
210,000 slaviškų ateivių. 
Pridėjus jau Lietuvoj gimusius 
jų vaikus, tokių kolonistų 
antplūdžio įnašas sudarytų bent 
50% viso metinio gyventojų 
prieaugio, (apie demografinę 
padėtį Lietuvoje žiūri 12/23/88 
Tiesa).

Lietuva juos turi aprūpinti ne 
tik darbais, o svarbiausia ir bu
tais. Reikia atsiminti, kad atvykę 
partiečiai, o ypač Rusijos atsar
gos karininkai, turi pirmenybę 
prieš vietos gyventojus į nuola
tinį didžiulį gyvenamo ploto 
trūkumą. Aplamai, dėl geresnių 
gyvenimo sąlygų į Pabaltijį 1987 
įvažiavo 43 tūkstančiai Sovie
tinės imperijos gyventojų.^Tik 
į pačios Rusijos didžiąją respu
blika įvažiavo 203,000 daugiau 
žmonių, kaip iš jos išvažiavo.

Prie imigrantų į Rusijos re
spubliką įskaitomi iš Pabaltijo iš
vežamieji įvairiems statybos dar
bams ir tremtiniai į gulagus.

Nenorėdami prarasti įsi
senėjusių kalbinių privilegijų, 
svetimtaučiai rusų vadovaujami, 

pernai rudenį susikūrė savo 
sąjūdį “Jedinstvo”, kaip atoveikį 
prieš Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio (LRS) veiklą. S. m. va
sario 12 jie suorganizavo Vilniuje 
priešvyriausybinį mitingą, su
traukusį apie 80,000 suvažiavu
sių žmonių, tariamai Lietuvos 
gyventojų teisėms ginti (tuo 
pačiu tikslu “Jedinstvo” suorga
nizavo savųjų mitingą š. m. vasa
rio 19 ir Klaipėdoje). Iš tikro jie 
susirinko protestuoti prieš vy
riausybės įsaką dėl lietuvių kal
bos kaip valstybinės vartojimo.

Agitatoriai reikalavo nuplėšti 
kabėjusią Lietuvos trispalvę ir 
atšaukti tą valstybinės kalbos 
vartojimo įsaką. Savo reikalavi
mams paremti vasario 22 suorga
nizavo Vilniaus įmonėse vienos 
valandos darbo streiką.

“Jedinstvo”, pasisakydama 
prieš sovietinės Lietuvos vyriau
sybę, iš tikro siekia sukelti 
maištinę netvarką, kad tokiu at
veju įsikištų Maskva savo pre- 
ventyvinėmis priemonėmis 
“tvarkai atstatyti”. Ir tai vyksta 
dabar, kada Lietuvoj svarbiausia 
slavų kilmės tautinės mažumos 
dar nesudaro ketvirčio gyvento
jų kiekio (tikrųjų dalį parodys š. 
m. pradžioj pravestas gyventojų 
surašymas.

Ūkinis išnaudojimas

Maskva, planuodama ir valdy
dama visos imperijos ūkį, jį taip 
nususino, kad ir Lietuvoj yra vi
suotinis prekių trūkumas, vadi
namas deficitu. J parduotuves 
nepatenka pakankamai net ir tų 

prekių, kuriomis vietinė gamyba 
galėtų su kaupu patenkinti Lie
tuvos gyventojų poreikius. Pa
prastai tik karo metu laisvo ūkio 
kraštai įsiveda trūkstamų vartoji
mo prekių paskirstymą pagal 
korteles, arba panaudojant so
vietinę terminologiją—pagal ta
lonus.

Gi Sovietijoj ir per visą poka
rinį laiką vyrauja ne preldniais- 
piniginiais rinkos santykiais, o 
administraciniais potvarkiais nu
statomas prekių paskirstymas. 
Štai pernai Lietuva buvo priver
sta patiekti sąjunginiam fondui, 
vadinas Maskvai, 178,000 tonų 
mėsos, paliekant tik apie tiek pat 
jos vietos gyventojams bei val
gykloms parduoti. Taip pat 
Maskvai išlaikyti atiduota 67% 
sviesto ir daugiau kaip pusė 
sūrių bei cukraus gamybos, o 
sužvejotų žuvų net 78%.

Ta pati oficiali statistika rodo 
netiesiogiai gana skurdžią' 
kolūkio bei valstybinių ūkių ga
mybos padėtį. Kaip žinia, pagal 
vietos žemdirbių ir tarnautojų 
prašymus iš anų ūkių jiems 
atrėžiami žemės sklypeliai indi
vidualiam naudojimui.

Ir štai tuose vadinamuose gy
ventojų ūkiuose 1988 gauta: 
mėsos — 18%, kiaušinių — 28%, 
pieno — 35%, daržovių — 65%, 
bulvių — 66% ir net grūdų 8% 
visos Lietuvos žemės ūkio gamy
bos.

Oficialiai patvirtinama, kad 
tuo pačiu laiku “kolūkiai ir val
stybiniai ūkiai turėjo didelių 
nuostolių dėl gyvulių kritimo” 
(8/1/89 Tiesa). Sovietinę žemės 
ūkio krizę galėtų palengvinti ne 
valdžios propaguojamas žemės 
platesnis perleidimas nuominin
kams, o tik jos grąžinimas norin
tiems atskiriems valstiečiams 
kaip žemės, šeimininkams, .Tokio 
sprendimo jau išdrįso reikalauti 
1989 vasario 25-26 dienomis 
LPS iniciatyva Vilniuje sušauk
tas platus žemdirbių suvažiavi
mas.

Maskvai išlaikyti Lietuva pri
verčiama atiduoti ir daugumą sa
vos pramoninės gamybos. Iliu
stracijai štai keletas duomenų: 
Lietuvos gyventojams 1988 
buvo palikta tik 17% šaldytuvų, 
19% televizorių ir 24% visų vie
toj pagamintų dviračių. Todėl 
pripažįstama, kad “nemažėja 
baldų, televizorių, radijo pre-

(nukelta į 3 psl.)
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Studijos Varšuvos 
universitete

Kudirka savo brandos atestate 
turėjo lietuvių kalbos pažymį. 
Taip jis lengvai galėjo gauti 
Maskvos universitete lietuviams 
skiriamą stipendiją.

Su ta stipendija buvo taip. Dar 
Muravjovas, kurį mes vadiname 
koriku, sumanė susilpnint lenkų 
įtaką, kaip nors atskirti lietuvius 
nuo lenkų, lietuvius palenkti 
rusų naudai ir juos surusinti. Jo 
pastangomis ir buvo įkurta sti
pendija Maskvos universitete 
tiems mokiniams, kurie baigė 
gimnaziją su lietuvių kalbos 
pažymiu, o tokia gimnazija buvo 
Marijampolėje. Ta stipendija pa
sinaudojo Jonas Basanavičius ir 
baigė mediciną. Stipendija pagal 
to meto reiklavimus buvo gera, 
studentas galėjo laisvai studijuo
ti.

Kum. 1,

Su Kudirka gimnaziją baigė ir 
Jonas Jablonskis, mūsų rašomo
sios kalbos tėvas. Jis pasinaudojo 
stipendija ir studijuoti išvyo, į 
Maskvą.

Aplenkėjęs Kudirka nepasi
naudojo proga, išvyko studijuoti 
į Varšuvos lenkišką universitetą. 
Traukė čia lenkiška kultūra, kuri 
jafn buvo artimesnė nei rusiška 
kultūra.

Kudirka buvo gabus kalboms 
ir domėjosi literatūra, tai ir įstojo 
į istorijos — filosofijos fakultetą, 
tačiau po metų perėjo į medici
nos fakultetą. Mediciną studija
vo todėl, kad, ją baigęs, galėtų 
laisvai gyventi Lietuvoje. Tuo 
metu tik kunigai ir daktarai 
galėjo gyventi Lietuvoje, kai jie 
baigė mokslus.

Varšuvoje reikėjo pragyventi, 
lėšų užsidirbdavo privačiomis 
pamokomis ir perrašinėdamas 

rankraščius. Kartais kiek parem
davo kun. Kolyta. Vasaros metu 
Lietuvoje mokydavo dvarininkų 
vaikus.

Varšuva Kudirkai atvėrė pla
tesnius akiračius. Jis įsitikino, 
kad Lenkija tai ne Lietuva, o lie
tuviai ne lenkai ir kad lenkai 
daug kuo skiriasi nuo sulenkėju
sių lietuvių.

Marijampolėje jis buvo gero
kai aplenkėjęs, bet Varšuvoje 
ėmė ilgėtis Lietuvos, vasaromis 
vis skubėdavo į Lietuvą, nes 
mėgo jos gamtą ir žmones. Var
šuvoje jis vilkėjo lietuviško na
mie austo milo apsiaustą su akso
mo apikakle ir tuo jis kreipė visų 
dėmesį į savę.

Varšuvoje jį supo lenkiška 
kultūra, kurią jis gerai suprato ir 
kuri jam nebuvo svetima, tačiau 
jis nebuvo kurčias bei aklas lietu
viškiems reikalams.

Kudirkos atsivertimas

Lietuviškus reikalus jis iš tolo 
sekė ir kritiškai vertino, kartais 
net pasišaipė, bet štai 1883 me
tais pasirodė Aušra, ir jos pirmas 
numeris pateko Kudirkai į ran
kas. Aušra apšvietėjo lietuvišką 
sielą, jis pabudo jau nebe tas. Jis 
iš naujo gimė Lietuvai. Apie šį 
savo tautinį pabudimą Kudirka 
pats rašė 1893 metų Varpo 3-čia- 
me numeryje. Tėvynės Varpų 
skiltyse. Pasekime Kudirkos 
žodžius, kuriais jis vaizduoja 

savo atsivertimą:
“Po to ar per pusmetį gavau 

Aušros pirmąjį numerį. Žiūriu 
— pirmutiniame puslapyje stovi 
Basanavičius. Pranašas ! pama
niau tada apie Basanavičių jau 
lietuviškai. Ėmiau skubiai varty
ti Aušrų ir... neprimenu jau vis
ko, kas su manim paskui darė
si... Tiek pamenu, kad atsisto
jau, nuleidau galvą, nedrįsda
mas pakelti akių ant sienų mano 
kambarėlio... — rodos girdėjau 
Lietuvos balsą, sykiu apkalti
nantį, sykiu ir atleidžiantį: O, tu 
paklydėli, kur iki šiol buvai?

“Paskui pasidarė man taip 
graudu, kad apsikniaubęs ant 
stalo apsiverkiau. Gaila man 
buvo tų valandų, kurios nesu- 
grąžintinai išbrauktos tapo iš 
mano gyvenimo, kaipo Lietuvio, 
ir gėda, kad taip ilgai buvau ap
gailėtinu pagedėliu... Po to pri
pildė man krūtinę rami, smagi 
šiluma, it, rodos naujos pajėgos 
pradėjo rastis... Rodos užaugau 
išsyk, ir ta pasaulė jau man per 
ankšta... Pajutau save didžiu, 
galingu: pasijutau Lietuviu 
esąs...

*To antrojo užgimimo valanda 
per daug svarbi mano gyvenime, 
kad galėčiau ją užmiršti! Negaliu 
taipogi užmiršti, kaip ir nepri
pažinti, kad už tą valandą esu 
kaltas Basanavičiui.

“Neužilgo susižiedavau su 
Lietuvos literatūra, ir iki šiai die

nai savo sužieduotinės neap
leidžiu”.

Kudirka šiuos žodžius rašė ne 
tam, kad pasigirtų skaitytojams 
savo atsivertimu kaip kokiu did
vyrišku žygiu. Tai buvo vieša iš
pažintis žmogaus, kuris pasiryžo 
eiti nauju Lietuvos keliu.

Aušra jam nušvietė naujus ke
lius. tačiau į aušrininkų eiles Ku
dirka atėjo tik 1986, Aušros pas
kutiniais gyvavimo metais, jis 
1886 Aušroje išspausdino savo 
eiliuotą pasakėčią, kodėl žydai 
nevalgo kiaulienos.

Išmetamas iš universiteto

Tuo metu studentų tarpe ma
dingas buvo materializmas ir so
cializmas. Tais sąjūdžiais Kudir
ka domėjosi, bet niekada netapo 
nei materialistu, nei socialistu.

Dėl socializmo jam teko skau
džiai nukentėti. Jis turėjo gražią 
braižą ir hektografavimui per
rašė sutrumpintą Markso Kapi
talo laidą.

Rusų policija labai sekė stu
dentų gyvenimą, ar ten nėra ko
kių socialistų, marksistų. 1885 
metais jis dėl to Markso Kapitalo 
buvo suimtas, kalintas kalėjime 
ir pašalintas iš universiteto. Tai 
buvo didelis smūgis studentui.

Dvejus metus Kudirka išgyve
no Varšuvoje ir labai trumpai 
tėviškėje, laukdamas progos at- 
naujinati studijas. 1887 metais 

caras lankėsi Varšuvoje. Buvo 
didelės iškilmės, nes caras 
dėvėjo lenkišką uniformą. Vin
cas stovėjo minioje, prisispaudęs 
prie kelio, kur karietoje važiavo 
caras. Jis vikriai įmetė į caro ka
rietą prašymą, kad jam leistų vėl 
lankyti universitetą ir jį baigti. 
Drąsus žygis apsimokėjo. Netru
kus buvo pranešta, kad jo prašy
mas patenkintas. Kudirka vėl tę
sė studijas ir jas baigė 1889 me
tais.

Apsigyveno Šakiuose

Medicinos mokslus baigė 
1889 metų rudenį ir 1890 metų 
pradžioje įsikūrė Sakiuose. Ka
dangi jis buvo susipratęs lietu
vis, tai jį boikotavo žydai ir len
kai, kurių mieste buvo pilna. 
Pradžioje negavo nei buto. Gy
veno klebonijoje, o pacientus 
priiminėdavo klėtyje. Žmonių 
buvo mėgiamas, dažnai lankyda
vosi jų pobūviuose. Pagaliau 
gavo ir savo butą.

Šakiuose jis susidraugavo su 
notaru P. Olechovskiu, kuris 
pritarė lietuvių tautiniam judėji
mui. Jis turėjo dukrą Valeriją 
Kraševskienę. Ji buvo ištekėjusi 
už dvarininko Kazimiero Kra
ševskio, buvo našlė ir su dukra 
Marija dažnai lankydavosi tėvų 
namuose. Ji teft susipažino su 
Vincu Kudirka ir su juo susidrau
gavo ir Kudirką globojo iki jo 
mirties. . ._ \- (Bus daugiau)



16-0JI DAILĖS PARODA
3
Ankstybos Velykų šventės ir 

gausi Vasario 16-tos aprašymų 
medžiaga kiek nudelsė mūsų 16- 
tos parodos apžvalgą. Tačiau pro 
ją praeiti negalima. Tai svarbus 
mūsų kultūrinio gyvenimo įvy
kis, kuris tikrai vertas didelio 
dėmesio.

Tęsiame aprašymą New Yorko 
apylinkėje gyvenančių dailinin
kų, dalyvavusių šioje parodoje. 
Baigėme Elenos Kepalaitės 
skulptorės, darbų apžvalga.

Vida Krištolaitytė, tapytoja, 
yra uoli šių parodų dalyvė. Ji 
dažnai lankosi Karibų salose, ten 

.atostogauja ir daug tapo. Ir šioje 
parodoje išstatė' du paveikslus iš 
Karibų salų. Vienas buvo dibti- 
kas. Ji tapo labai drąsiai vesdama 
teptuką, dažus deda gana storai, 
palieka daug kur visai baltą : 
drobę. Todėl jos paveikslai al- 
suote alsuoja, daug ten erdvės, j 
audringų bangų ir debesų. Do
minuoja melsvas koloritas.

Nijolė Macelytė, tapytoja, da
lyvavo jau pačioje pirmoje paro
doje, kuri buvo 1970 metais. 
Užsirekomendavo kaip talentin
ga, daug dirbanti jauna daili
ninkė; dalyvavo daugelyje vasa
rio mėnesio parodų. Kadaise 
tapė dėdama taškelį šalia taške
lio, dabar jos tapyba įgauna eks
presionistinį charakterį. Moty
vai paimti iš gamtos, daugiausia 
medžiai, jų šakos, kurios sudaro 
paveikslo ritmą ir konstrukci
ją. Paveiksle daug judesio ir 
giedros, nes jos koloritas švie
sus. Šioje parodoje buvo iš
stačius! du paveikslus, abu pava
dinti tuo pačiu vardu — Be pava
dinimo, Aliejus.

Jonas Rūtenis dalyvauja viso
se parodose. Kadaise prisidėjo 
prie jų organizavimo, kai čia gy
veno. Dabar gyvena Cape Code. 
Tapo jis tik akriliniais dažais, pa-
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Dail. Vytautas Kašuba — Šokėjos, bronza. Skulptūra buvo 
išstatyta 16-toje dailės parodoje Kultūros Židinyje. Nuotr. V. 
Maželio

dengti ir dėl prekių trūkumo in- 
y, , fliacijai prilaikyti, gana griežtai

MASKVA — LIETUVOS IŠLAIKYTINEriboja uždarbių normas.
1988 aritmetinis vidutinis dar

bininkų ir tarnautojų mėnesinis 
užmokestis sigkęs 218 rublių, o 
žemės ūkriT^Krbuotojų 194 rb. 
Tačiau tuo pačiu laiku 6% anų 
dirbančiųjų faktiškas uždarbis 
neviršijęs nė 80 rb.,

Kitų 10% dirbančių gaunamas 
atlyginimas svyravęs tarp 80-100 
rublių per mėnesį. Esą apie 80 
tūkstančių šeimų, kurių mėne
sinės pajamos vienam nariui 
buvę mažesnės kaip 75 rb. tuo 
tarpu vartojima prekių kainų pa
kilimas siekė apie 3-20%.

Nežiūrint tokių ubagiškų 
uždarbių ir kainų kilimo, gyven
tojų piniginės santaupos pa
didėję net 12%. “Tai reiškia pa
klausa ir toliau lieka nepatenkin
ta. Didėja skirtumas tarp gyven
tojų piniginių ir realiųjų pajamų 
didėjimo tempų” (Tiesa, 2/1/89). 
Taip oficialiai pripažįstama, kad

(atkelta iš 3 psL)

kių, buitinės technikos deficitas. 
Su pertrūkiais buvo prekiaujama 
skalbimo ir tualetiniu muilu, sin
tetinėmis plovimo priemonė-

Maskvai išlaikyti Lietuva pri
verčiama atiduoti ir daugumą sa
vos plramoninės gamybos. Iliu
stracijai štai keletas duoimenų: 
Lietuvos gyventojams 1988 
buvo palikta tik 17% šaldytuvų, 
19% televizorių ir 24% visų vie
toj pagamintų dviračių, todėl pri
pažįstama, kad “nemažėja bal
dų, televizorių, radijo prekių, 
buitinės technikos deficitas. Su 
pertrūkiais buvo prekiaujama 
skalbimo ir tualetinių muilu, sin
tetinėmis plovimo priemonėmi-

Tiesos korespondento pa
klaustas, kodėl, stokojame pra-

veikslai šviesaus kolorito, eks
presionistinės nuotaikos, ab
straktūs, bet daug kur galima 
įžiūrėti gamtos elementus. 
Mėgsta muzikines temas. Ir čia 
buvo vienas paveikslas, pavadin
tas Intennezzo, kitas Pavasarėja. 
Abu darbai sukurti skoningai. Jis 
pats nebuvo atvykęs. Jo nurody
mu abu darbai buvo paimti iš jo 
sesers Onos Osmolskienės ko
lekcijos.

Regina Saugaitė-Cirillo daly
vavo pirmą kartą. Ją į parodą at
vedė jos draugė Ieva Jankutė. 

• Abi jos yra kilusios iš Klaipėdos 
krašto. Regina yra puiki daili
ninkė, baigusi tapybos studijas, 
reiškiasi amerikiečių tarpe, daly
vauja jų parodose. Tapo ji gėles. 
Jų žiedus labai padidina. Dide
lėje drobėje nutapo tik vieną ar 
du žiedus. Šioje parodoje irgi 
buvo išstatytos gėlės. Vienas pa
veikslas vadinosi Gėlių žydėji
mas, kitas — Meilės daina. Abu 
mišrios technikos. Būtų įdomu 
pamatyti jos individualinę paro
dą mūsų Kultūros Židinyje.

Elena ir Tadas Sviderskiai, 
prieš porą metų atvykę į Ameri
ką, šiose parodose dalyvauja tik 
antrą kartą. Jie yra įkonų specia
listai, ikonas restauruoja, suku
ria ir naujas. Vasarą buvo išvykę 
į Europą, daugiausia dirbo Aust
rijoje. Grįžę į New Yorką, įsikū
rė Manhattane. Elena dalyvavo 
15-toje parodoje ir buvo išstačiu- 
si tris lietuviškus gamtovaiz
džius. Dabar abu ikonos stiliuje 
sukūrė Aušros Vartų Marijos pa
veikslą. Techniškai atliktas labai 
švariai, temperos dažais nudažy
tas ant medžio lentos uždėta tik
ro aukso ir sidabro. Tokio pa
veikslo kaina jau siekia 1000 dol. 

Tikrai gražus religinio meno kūri
nys.

monės gaminių, Lietuvos leng
vosios pramonės ministras pa- 
tirtino: “Fondus skirsto TSRS 
prekybos ministerija... LTž Lie
tuvos ribų išvežama 58% savos 
produkcijos” (12/31/88 Tiesa).

LPS spaudžiama, vietinė vy
riausybė jau pernai pateikė 
Maskvai planą, pagal kurį Lietu
vai būtų pripažintas ūkinis sava
rankiškumas. Deja, maskvinių 
ministerijų vadinamų sąjun
ginėmis, aparatas nemažinamas. 
Nurodymai gaunami “iš vir
šaus..,” nori ir toliau mus 
atidžiai “globoti”, sako minėtas 
ministras. Aplamai, 89% Lietu
vos pramonės įmonių yra paval
džios sąjunginių ministerių dik
tatui.

Maskva, siekdama ko didesnę 
įmonių gaunamų pajamų dalį 
pervesti vis labiau augančiam są
junginio biudžeto deficitui

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

GEGUŽĖ
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 2 Kauno,

1 Helsinkyje.
KeSonė Nr. 511 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko

$2,292 iš Čikagos
LIETUVA IR RUSUA —13 dienų: 7 d. Lietuvoje. 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Maskvoje,

2 Leningrade.
KeSonė Nr. 515 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko

$2,342 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
KeSonė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

$2,482 iš Čikagos

BALTIC

Dail. Antanas Kairys — Gėlės, aliejus. Paveikslas buvo išsta- i 
tytas 16- toje dailės parodoje. Nuotr. L.Tamošaičio

Adalbertas Staneika į šią pa
rodą buvo įtrauktas vien dėl to, 
kad Feliksas Andriūnas Phila- 
delphijoje išleido jo kūrybos 
gražią monografiją. Meno leidi
nių dabar taip maža, kad noris 
atkreipti dėmesį bent parodoje. 

. Buvo atvežta ir jo monografijos 
knygų, parodoje buvo iškabinti 
try s jo nutapyti kūriniai: Kompo
zicija su figūromis, Išėjimas iš 
gyvenimo ir Autoportretas. Visi 
aliejinė tapyba. Adalbertas Sta
neika yra vyresnės kartos geras 
dailininkas, gimęs 1885, miręs 
1962 m. Jis buvo dailininkas ir 
diplomatas.

Zenonas Ūselis, uolus šių pa
rodų dalyvis, yra pastelės meis
teris. Jo paveikslų temos paim
tos iš gamtos. Daug kur įvedami 
simbolizmo elementai. Motyvai 
paimti iš gamtos ir susimbolinti. 
Spalvos tamsokos. Šioje parodo
je išstatė tris pasteles: Prieš lan
gę, Saulė teka, Miško kampelis.

Irena Vakselytė-Nemickienė, 
uoli šių parodų dalyvė, išstatė 
dvi akvareles: Rytmetys ir Pa
jūris. Abi nulietos labai jautriai, 
švariai, vibruojančios. Koloritas 

šviesus.

Petras Vaškys, skulptorius, 
šių parodų didelis talkininkas 
entuziastas, ištatė vieną 
skulptūrą — Abstraktą, šamotas. 
Skulptorius gyvena prie Phila- 
delphijos, pats atveža savo kūri
nius, pats pasirūpina jų ekspozi
cija. Šis kūrinys buvo didingas 
ir įspūdingas, gana didelio for
mato, lengvai suardomas ir pa
rengiamas kelionei.

Viktoras Vizgirda šioje paro
doje buvo seniausias dailininkas, 
sausio mėn. atšventęs 85 metų 
sukaktį. Pagal jo nurodymus iš 
pranciškonų vienuolyno kolekci
jos buvo išstatyti trys dar niekur 
nematyti peisažai, visi iš Califor- 
nijos: Californijos peisažas, Pei- 
sažas su bažnyčia ir Meksikos pa
sienyje. Jo tapyba mum gerai 
žinoma — didinga, išpuoselėta. 
Reikia tik pasi
džiaugti, kad jis dalyvauja šiose 
parodose ir tuo jas labąi. pratur
tina. r ... *... ,.r;t

Vladas Žilius, tapytojas, daly
vavo su vienu paveikslu — Ženk
lai. Tai abstrakti tapyba, atlikta 
labai švariai, subalansuota, iškil
minga ir turtinga. Dail., Žilius 
tapo didelio formato paveikslus, 
tapo jų ištisas serijas. Tokius pa
veikslus sunku net į parodą 
atvežti, nes reikia samdytą, spec
ialius didelius sunkvežimius. Šį 
kartą jie buvo toks paslaugus, 
kad pats įsijungė su vertingu 
kūriniu. Ačiū jam.

Marija Žukauskienė, nuola
tinė šių parodų dalyvė, tapo alie
jumi, dažniausiai naudodama ta
pybos peilį. Paveikslai Tealisti- 
nės nuotaikos, bet kartais lyg 
atitrūksta nuo tikrovės. Išstatė: 
Prieš aušrą, Žiema, Karalius.

Tuo baigėme vietinių-dailinin- 
kų apžvalgą. Belieka susipažinti 
su dailininkais iš Lietuvos.

(P-j-)

(Bus daugiau)

— Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Paltinai, šiemet lankydamiesi 
JAV, koncertuos Miami, St. Pe- 
tersburge, Daytona Beach ir 
Chicagoje. Vakarų Vokietijoje 
gyvenančius Paltinus, kaip ir 
ankstyvesniais metais, pakvietė 
Cbicagoje veikiantis “Margučio” 
radijas. Paltinai Chicagos Jauni
mo Centre koncertuos balandžio 
16.

— Metinis Kunigų Vienybės 
seimas bus rugsėjo 12 - 14 Put- 
nam, Conn., lietuvaičių seselių 
rekolekcijų namuosė.

nėra sąlygų net kylančiomis kai
nomis toms skurdžioms paja
moms panaudoti.

Netekęs kantrybės tarnauto
jas su aukštuoju išsilavinimu ir 
gaunąs 100 rb. per mėnesį, atsi
liepdamas į oficialų tvirtinimą, 
kad “mūsų Lietuvoje tikrai nie
kas nebadavo ir nebadaus”, š. 
m. vasario 9 Tiesoj atkirto; 'jeigu 
vogs, spekuliuos arba varys na
mine degtinę”...

BIRŽEUS
LIETUVA IR ŠVEICARUA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Maskvoje, 1 Zuriche. J.
KeSonė Nr. 608 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

$2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.

> KeSonė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko
$2,582 iš Čikagos

BALTUOS VALSTYBĖS, RUSUA IR SUOMUA - 17 dienų: 7 d. Lietuvoje,5 naktys 
Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje, 2 Leningrade, 1 Helsinkyje.

KeSonė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko
__ $2,882 iš Čikagos

LIETUVA, RUSUA, ŠVEDUA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Viršuje,
‘ 2 Kaune. 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 

Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkį.
KeSonė Nr. 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko

$3,132 iš Čikagos

UEPA
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje^ Zuriche.
KeSonė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko

$2,452 iš Čikagos.
LIETUVA, RUSUA IR SUOMIJA.—15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 717 liepos 17-3! $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,842 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
LIETUVA, ESTIJA IR SUOMIJA — 15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune,

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje. ___
KeSonė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 - $2,389 iš Bostono ir Niujorko

$2372išrčikago9’5
LIETUVA, AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
KeSonė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko
_ $*,582 iš Čikagos

LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys VHniuje, 2 Kaune,
2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.

Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko
$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS

LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — lO d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
KeSonė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

>* $1,982 iš Čikagos

SPAUS
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
KeSonė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2.342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
KeSonė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,899 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos1’'

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMIJA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje.
KeBonė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
Kelionė Nr. 12t: 16 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 2 Briuselyje.
Gruodžio 29«susto 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko

82,132 » Čikagos

BALTIC TOUR8 S ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽI

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
KeSonė Nr. 819 gegužės 19-birželio 3

KeSonė Nr. 818 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

$2,059 iš Bostono ir Niujorko
$2,242 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Battic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

KeSonė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Sutte 4 

Newtown, MA 02164 
Tek: (617) 965 8080

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
&r juos prenumeruoji?

I



NEJAUGI UŽMIRŠITE ROMOJE 
, ESANČIĄ LIETUVIŲ KOLEGIJĄ?

Mielas Broli ir Sese Kristuje,

Kiekvienos Vyskupijos Valdy
tojas bent kartą j metus kreipiasi 
į savo tikinčiuosius su prašymu 
paramos vienai iš pačių svarbiau
sių vyskupijos Įstaigų: kunigų se
minarijai.

Kaip ir pereitais metais, taip 
ir šiais, vyskupo Pauliaus Balta
kio laiminami, kreipiamės 1 Jus, 
mieli Broliai ir Sesės lietuviai, 
Kolegijos šventės proga (kovo 4 
d.) PRAŠYDAMI PRISIMINTI 
JĄ MALDA BEI PAREMTI 
MEDŽIAGINE AUKA.

Dievas laimino šią Šv. Kazi
miero Kolegiją-Seminariją Ro
moje jau 40 su viršum metų. Ji 
yra pagrindinė lietuviška bazė 
Krikščionybės centre prie Šv. 
Sosto. Ji jau yra nemažai pasitar
navusi ne vien tik išeivijos lietu
viams, bet ir Lietuvos Bažnyčiai.

Vargu ar būtume sulaukę Lie
tuvos Bažnyčioje tiek daug
gražių reiškinių, jei nebūtų bu
vusi įsteigta ir veikusi Šv. Kazi
miero Kolegija Romoje. Ji yra tie 
namai, kur atvykę Lietuvos vy
skupijų Valdytojai bei kiti dva
siškiai ir pasauliečiai visuomet 
randa visokeriopą pagalbą.

Ji yra vienintelė oficialiai Vati
kano ir Italijos valdžios pripažin
ta lietuviška religinė įstaiga Ro
moje, atliekanti gana svarbų 
vaidmenį. O vakarams ji yra iš
leidusi eilę gerų kunigų, kurie 
šiandien gražiai darbuojasi Die

vo garbei, Bažnyčiai ir mūsų 
Tautos gerovei. Deja, kaip be
veik visur laisvajame pasaulyje, 
taip šiuo laiku ir mes jaučiame

Darius Sužiedėlis, JAV Liet. Jaunimo sąjungos pirmininkas, 
kalba Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime VVashing- 
tone. Minėjimą rengė LB apylinkės valdyba. Nuotr. B. Čikoto

METINĖ ŠVENTĖ APREIŠKIME

Apreiškimo parapijos
bažnyčioje balandžio 9 buvo 
Švč. Sakramento pagarbinimo 
diena. Tą dieną mišios buvo au
kojamos už kovojusius ir tebeko-
vojančius už Lietuvos laisvę. 
Mišias aukojo ir pamokslą pasakė 
parapijos klebonas kun. J. Pakal
niškis. Mišiose dalyvavo Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis ir 
ponia. Jie šias mišias buvo 
užprašę.

Tuoj po sumos buvo išstatytas 
Švč. Sakramentas viešam pagar
binimui. Prie išstatyto Švč. Sak- 
aramento nuo 1-2 valandos 
budėjo jaunimas, nuo 2 iki 3 — 
vyrai, nuo 3-4 moterys ir nuo 
4-5 parapijos organizacijos.

Pabarbinimas buvo baigtas 5 
vai. vakare iškilmingais mišpa
rais, kuriuose dalyvavo 11 kuni
gų (jų tarpe 2 rytų apeigų). Pa
mokslą lietuviškai ir angliškai pa
sakė parapijos vikaras kun. D. 
Stan iškis.

Mišparai yra vakarinės litur
ginės apeigos, kurių metu būna 
giedamos psalmės. Lietuvos 
mišparai būdavo (gal ir dabar 
tebėra) neatskiriama sekmadie
nio pamaldų dalis. Amerikoje 
mišparai nebėra praktikuojami

Šv. Kazimiero Kolegija Romo
je yra verta mūsų visų dėmesio 
ir paramos, ypatingai šiuo metu, 
kai esame priversti prisitaikyti 
prie dabartinių italų valdžios 
naujų Įstatymų bei mus liečian- 
.čių reikalavimų. Remontų dar-

lietuviškų pašaukimų trūkumą.
Gal paskutiniųjų įvykių raida
Lietuvoje padės išspręsti ir šią 
problemą gal net netolimoje • bai brangūs ir ilgai trunka. Todėl 
ateityje.

Ypatingą pagarbą reiškiam 
Lietuvos Vyčiams, kurie pirmie
ji padėjo Įsteigti Kolegijos išlai
kymo Neliečiamą Fondą (En- 
dovvment Fund) 1985 metais. 
Tad šį Fondą, kuris turės užtik
rinti šios įstaigos ateitį, kviečiu 
visus mūsų Brolius ir Seses lietu
vius paremti bet kokia auka. 
Taip pat šia proga dėkoju tiems 
mūsų Broliams lietuviams Kuni
gams, kurie taip dosniai mus 
parėmė pereitais metais. Dėko
jame ir visiems mūsų gerada
riams, kurių skaičius kasmet ge
rokai paauga. Nuoširdžiai verti
name kiekvieną auką, nes joje, 
dėka mūsų geradarių kilnumo ir 
gerumo, mes vaizdžiai patiriame 
mus laiminančią Dievo Apvaiz
dos ranką.

TRADICINĖ ATVELYKIO POPIETĖ 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Liet. Moterų Klubų Federaci
jos New Yorko klubas kasmet 
per Atvelykį rengia popietę, 
skirtą Velykom prisiminti ir jas 
pagerbti. Ji vadinasi Atvelykio 
popiete, arba dažnai vadinama 
Velykų stalu.

Šiemet toji popietė buvo ba
landžio 2, per Atvelykį, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinio didžio
joje salėje.

Kaip įprasta, salėje arčiau sce
nos pastatomas didelis stalas.

(arba retenybė). Apreiškimo 
bažnyčioje jie būna kartą metuo
se, kurių metu girdime gražų pa
rapijos choro, vadovaujamo 
muz.V. Ralio giedojimą.

Choras giedojo psalmes, ku
rioms muziką yra sukūręs John 
B. Singenberger. Po to choras 
dar atliko: "Magnificat — Mo- 
zarto, “O Sacrum Convivium”
— R. Remondi ir “Veni Creator”
— Fr. X. Witt. Procesijos metu 
buvo giedama "Garbė ir šlovė , 
o po palaiminimo su Švč. Sakra
mentu iškilmės buvo baigtos gie
sme "Linksma diena”.

Šis choras, kaip ir pati parapi
ja, šiais metais švenčia savo dei
mantinę sukaktį. Per ilgų metų 
gyvavimą choras yra nepaprastai 
daug nuveikęs puoselėdamas 
lietuvišką giesmę ir dainą. Visi 
choristai su ju vadovu V. Raliu 
yra nusipelnę didelio parapiečių 
dėkingumo ir pagarbos. Klebo
nas kun. J. Pakalniškis įvertinda
mas jų darbą, neretai ir iš sakyk
los jiems padėkoja, o šį kartą tuoj 
po mišparų, jis sukvietė visus 
choristus į žemutinę parapijos 
salę ir juos čia šauniai pavaišino.
p. palys

ir kreipiamės j VISUS LIETU
VIUS, prašydami prisidėti prie 
šios Įstaigos Romoje išlaikymo. 
Aukas (čekius) prašome siųsti 
Kolegijos vardu ir adresu:

Pontificio Collegio Lituano 
Via Casalmonferrato 20

00182 Roma, Italia.
Jei kas aukotų stambesnę auką 

ir norėtų nurašyti nuo mokesčių, 
gali siųsti mums per Religinės 
Šalpos įstaigą (Lithuanian Cath- 
olic Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207), 
kuri jau eilę metų yra tuo reika
lu mielai tarpininkavusi.

Roma 1989 Kovo 4 d.

Jūsų Kristuje,
PREL. ALGIMANTAS A.

BARTKUS, 
rektorius

Klub</narės jį puošia, padaro lyg 
kokį šventišką altorių. Stalas 
apkraunamas įvairiais Velykų 
valgiais. Visada būna daug 
gražių margučių. Šiemet ant at
skiro stalo buvo sudėtos lėkštės. 
Valgiai ant stalo buvo išdėstyti 
simetriniu būdu, kas buvo vie
name gale, tas buvo ir kitame 
gale. Tai pagreitino valgių 
pasiėmimą. Aplinkui buvo pa
statyti stalai svečiams ir taip pat 
papuošti.

Šiemet publikos prisirinko 
ypatingai daug, jos buvo apie 
120. Buvo daug ir jaunimo. Iš 
vakaro buvo atvykus Ratilio an
samblio dalis. Ir jie dalyvavo šio
je popietėje. Jie susėdo prie įvai
rių stalų, kad būtų patogiau vi
siems pasikalbėti su Vilniaus stu
dentais.

Popietę atidarė LMK Federa
cijos New Yorko Klubo pirmi
ninkė dr. Marija Žukauskienė. 
Poetišką, su gilia mintimi invo- 
kaciją sukalbėjo Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM.

Jauno muziko koncertas
Kaip visada tokiose popietėse 

būna meninė dalis, koks kon
certas ar paskaita. Šį kartą buvo 
pakviestas jaunas muzikas dr. 
Jono ir muzikės Nijolės Ulėnų 
sūnus Aras, kuris šiemet baigia 
aukštesniąją mokyklą ir studijuo
ja muziką. Anksčiau jis grojo tri
mitu, dabar elektrinių pianinu.

Prie scenos ir buvo pastatytas 
šis instrumentas. Aras Ulėnas 
pagrojo keletą kūrinių. Jie buvo 
įvairių kompozitorių, įvairių 
nuotaikų bei stilių. Pagrojo ir 
savo kompoziciją. Kūrinys melo
dingas, su romantine nuotaika.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TEL. (312) 238-9787
KELIONĖS Į LIETUVĄ1989 m.

Chicago New Yorfr
1. Balandžio 27 - Gegužės 15 Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1 2,150.00 2,100.00
2. Gegužės 15 - Gegužės 31 Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2 2,395.00 2,245.00
3. Birželio 12 - Liepos 01 Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2 2,795.00 2,645.00
4. Birželio 14 - Uepos 01 Maskva 1, Kaunas 15. Maskva 0 2,595.00 2,445.00

(Lietuvių gydytojų ir medicinos profesionalų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2 2,595.00 2,445.00
6. Liepos 11 * Liepos 30 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
7. Liepos 24 - Rugpjūčio 09 Maskva 2. Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 2,695.00 2,545.00
8. Liepos 29 * Rugpjūčio 16 Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1 2,695.00 2,545.00
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 2,595.00 2,445.00

10. Rugpjūčio 21 * Rugsėjo 06 Maskva 2, Vilnius 10. Ryga 2, Maskva 1 2,595.00 2,445.00
11.- Rugsėjo 12 - Spalio 01 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
12. Spalio 03 - Spalio 16 Maskva 1. Vilnius 10, Maskva 1 1,895.00 1,850.00

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEI SERVICE BUREAU, 9727 S. Western 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

_____________ ___ 1

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos diplomatijos šefas, sveikina susi
rinkusius į Vasario 16-’ os minėjimą Washingtone. Minėjimą 
rengė LB apylinkės valdyba. Nuotr. B. Čikoto

Pabaigai pagrojo žinomas, popu
liarias dainas ir kvietė publiką 
dainuoti. Bet žmonės neišsijudi
no, dainavo tik vienas kitas ir tai 
negarsiai.

Reikia pasidžiaugti faktu, kad 
į programas įjungia ir jaunimą, 
ateinančius jaunus muzikus. Jie 
\isada mus žilvi savo jaunatve.

Eilutė prie stalo

Po programos pirmininkė 
pakvietė ponią J. Simutienę pir
mai eiti prie Velykų stalo ir 
pradėti vaišes. Tada sukilo ir kiti 
stalai. Žmonės, pasiėmę lėkštę, 
sustojo į ilgą eilutę. Aplink stalą 
ėjo iš abiejų pusių. Puošnieji val
giai viliojo kiekvieną, ir svečiai 
nesivaržė, nešėsi pilnas lėkštes. 
-■ Kavos metu pirmininkė M. 
Žukauskienė supažindino su 
garbės svečiais. Pakvietė atsisto
ti ir esančius Ratilio ansamblio 
narius.

Laimėjimai
Einant į pabaigą, buvo loteri

ja. Laimėjimam buvo leidžiama 
bent keli daiktai. Pradėta nuo 
kuklesnių dovanų. Pats didžiau
sias laimėjimas buvo dail. Juozo 

Mokytojų pagerbime Chicagoje susitiko švietimo vadovai: 
buvęs Švietimo Tarybos pirmininkas J. Kavaliūnas, dabartinė 
Švietimo Tarybos pirmininkė R. Kučienė ir Pedagoginio Ins
tituto direktorė St., Petersonienė. Nuotr. Ir. KriaučeliOnienės

Bagdono dovanotas realistinio 
stiliaus, daug anksčiau tapytas 
paveikslas — Upelis ir už upelio 
medžiai. Paveikslą laimėjo Anta
nina Povilauskienė. Birutės Ki- 
dolienės dovanotą dekoratyvinę, 
jos išdegintą lėkštę laimėjo Emi
lija Cekienė, Romos Šidlau
skienės dovanotą pyragą — 
beržo šaką laimėjo Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM, Eugenijos Do- 
nohue dovanotus servetėlių du 
setus laimėjo Aldona Katinienė 
ir Gediminas Rajeckas.

1 popietę visada atvyksta ir 
Waterburio klubo pirmininkė

Danutė Venclauskaitė. Išeidama 
ji pasakė patriotinę kalbą, kvies
dama į atgimimįo sąjūdį, į vie
ningą darbą Lietuvos labui.

Popietė buvo gražiai suorgani
zuota, sutvarkyta ir praėjo 
gražiai. Klubo narės tikrai įdėjo 
daug darbo, kol suorganizavo, 
papuošė stalus, sutelkė valgius, 
kad mūsų šventes padarytų 
gražesnes ir jaukesnes. Ačiū 
joms už triūsą, linkime nepa
vargti ir ateityje ruošti tokias po
pietes. (p.j.)

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, JAV ir Kanados 
kraštų Lietuvių Bendruomenės 
valdybų konferencija bus ba
landžio 15 - 16 Detroite. Konfe
renciją globoja Michigano LB 
apygardos valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Vytautas Kutkus. t

— Clev^latįd, Ohio, dienraš
tis The Plain dealer kovo 12 iš
spausdino straipsnį su nuotrauka 
apie buvusi politinį kalinį sovie
tų gulaguose Balį Gajauską, ku
ris lankėsi Clevelande kovo 10- 
13.

— JAV LB Kultūros taryba, 
sudariusi komisiją iš pirm. Faus
to Strolios, Audronės Gaidžiū- 

;nienės, Povilo Matiuko, Loretos 
Venclauskienės ir Kazių Skaisgi
rio, muzikos premiją paskyrė 
prof. Andriui Kuprevičiui, žy
miam pianistui ir pianino muzi
kos mokytojui. Premija. bus, į- 
teikta gegužės 20 Chicagoje. 
1000 dolerių premijos mecena
tas yra Lietuvių Fondas,. •

— “Gintaras”, Toronto lietu
vių ansamblis, pakviestas Vil
niaus Universiteto dainų ir šokių 
ansamblio, gegužės 23 vyksta į 
okupuotą Lietuvą ir koncertuos 
Vilniuje^ Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. ,

— Mykolas Abarius, Lietuvos 
Šaulių Sąjungos centro valdybos 
pirmininkas, buvo paskirtas Li
tuanistikos tyrimo ir studijų cen
tro atstovas Detroite. Jis į LTSC 
atvedė Detroito šaulių delegaci
ją apžiūrėti LTSC muziejaus ka
rinius eksponatus ir duoti patari
mų. Kiti detroitiškiai, kurie pri
sideda prie LTSC veiklos, yra 
Saulius Šimoliūnas, Vipcas Ta
mošiūnas, Cėsys Šadeika, Stasys 
Sližys, Algis Zapareckas ir Vy
tautas Ogilvis. LTSC tarybos 
pirmininkas dr. - Adolfas Da- 
mušis, valdybos-pirm. dr. Jonas 
Rač
kauskas. -LTSC veikia Chicagos 
Jaunimo Centre, tel. (312) 434- 
4545.

— Ieškomas Edvardo Žukaus
ko draugas Henrikas Volkovic- 
kas iš Šančių, baigęs "Aušros ’ 
gimnaziją. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi pranešti Vytui 
Nakutavičiui, Fishkill, N. Y 
Telef. 914 897 - 5657. ..



Romas Kezys vadovavo Ratilio ansamblio sutikimo ir vaišių 
programai. Nuotr. P. Juknio

Nauji leidiniai, gaunami 
Darbininko administracijoje

Dr. J. K. Valiūno — Serving 
Lithuania, anglų kalba, įrišta j 
kietus viršelius, — 18 dol.

W. Wolkovich — Lithuanian 
Fratemalism,, vyčių veikla per 
75 metus, anglų kalba. — lOdol.-

J. Urbšio — Atsiminimai, — - 
7 dol.

G. Songino — Vilniaus krašto 
legendos, kietais viršeliais, — 8 
dol.

J. Jankaus — Tėvas Venanci-

DEXTER PARK 
HM PHARMACY ®

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

(Cor.77th Street) 
Wo©4h»vtn, N.Y. 11421

WB DELTVKR

2964130

*
LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš

leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Velkalę paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. įrišta Į ištalkingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavarde ............ ........................................ ............. ..............

Numeris, gatve .........................._....... ~.................. .............. .............

Miestas, valstija, Zlp........ .............................. ........... ........... ..........

jus ir jo Matilda,, pasakojimai, 
— 12 dol.

K. Pabedinsko — Nuo Plun
gės iki Maroko, atsiminimai, — 
.10 dol.

B. Sruogos vertimas Apsiau- 
talas, — 8 dol.

P. Petkevičius — Paskutinis 
sudiev, tėvynės ilgesio eilėraš
čiai — 5 dol.

A. Paškaus — Krikščionis ir 
šiandiena — 5 dol.

A. Paškaus — Evoliucija ir 
krikščionybė — 6 dol.

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

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

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

dėmesiui

Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą 
Grupė išvyksta “Lufthansos” lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 
Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupę lydės 
chirurgas iš Vilniaus dr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure

Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1 M7

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

10401 Roberts Road 
Palos Hilis, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090

Organizuojama linksma užkietėjusių “sirgalių” ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias

krepšininkų varžybas Lietuvoje
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas”, su Kauno “Žalgiriu”, Vilniaus 
“Statyba”. Panevėžio “Lietkabeliu”, Klaipėdos “Neptūnu” ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus i šią ilgai lauktą sporto šventę.

Grupė išvyksta “Air France” ir “Lufthansos” lėktuvais

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812, 

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

EXPRESSWAY TOURS PATOGI KELIONĖ 12 NAKTŲ/13 DIENŲ10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE
419 04 gegužio — 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25 liepos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00
JETWAY TOURS - APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 N AKTŲ/16 DIENŲ

INTERNAT1ONAL
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

8901

8902

8903

8904

8905

8906

8907

Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d. 
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d.
Iš Čikagos; $2,496.00 iš New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00
Maskva 1 nkt., Vilnin« 7 ' onU0TA 2 3 nkt-, Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYS LENINGRADE
409 11 gegužio — 26 gegužio $2480.00
410 08 birželio^ — 23 birželio $2580.00
411 22 birželio — 07 liepos $2580.00
412 10 rugpjūčio — 25 rugpjūčio $2580.00

Šventės Europoje. Paklausk apie kitus galimus sustojimus
Pasiruošk keliauti vienas. Klausk apie mūsų tinkamą tarnybą.
Jei kalbi tik lietuviškai, skambink antradieniais tarp 5-7 v.v. ir kalbėk su 
Daiva Izbickas
Jei nori visą Pabaltijį aplankyti, prisijunk prie Jokūbo Stuko trupės ir keliauk: 
j Vilnių, Kauną, Klaipėda, Rygą, Talliną, Helsinkį, gegužės 13 - 29, 1989, 
$2420.00.

Skambink 1-800 451 - 9511 ir gauk “ankstybo paukščio” nuolaidą.
Jei nori pakviesti draugus ar gimines aplankyti JAV, kreipkitės į mus!

Iš Čikagos: $2,496 IŠPARD |š New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00

8908 Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMA VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO
VISUS KELIONIŲ REIKALUS. TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS Į MUS.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272

UNION TOURS, INC. 79 Msdison Avenue. New York. N.Y. 10016 / (212) 683-9500

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

■---------------------------------------------- o --------------------------------------- -—
Čia galite gauti: 

Lietuviškas VISA korteles
t i Pinigines perlaidas
Į J Čekių sąskaitas
\ y Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



Lietuvių Fondo narių suvažiavimo metu prie Lietuvių meno muziejui dovanotų senų 
vertingų paveikslų. Iš k. E. Hollenderis, dr. G. Balukas — pirmininkas, dr. K. Ambro- 
zaitis, V. Kamantas, A. Merkelienė, St. Baras — Liet.Fondo tarybos pirmininkas, 
gilumoje sekretorė P.Masilionienė ir kontrolierius P. Stančius. Nuotr. J. Tamulaičio

TIK PAS SAVUOSIUS
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Mūsų išeivijoje klestinti 
kultūrinė ir politinė veikla įrodo, 
kiek daug dvasinių išteklių su
gebėjome sutelkti, jais dalintis, 
stengtis užtikrinti mūsų lietuviš
kos dvasios tęstinumą naujose 
kartose. Paskutinių mėnesių įvy
kiai Lietuvoje išjudino ir pačius 
abejingiausius, o Baltijo valsty
bių klausimo kėlimas didžiojoje 
spaudoje jau ir kitataučius su
pažindina su jų likimo tragedija, 
iki šiol ilgai tūnojusia užkulisiuo
se.

Visa mūsų veiksnių ir organi
zacijų veikla reikalauja lėšų, ku
rios įvairiomis progomis suplau
kia iš dosnių lietuviškų kišenių. 
Kažkodėl finansiniu aspektu 
mūs visuomenė nesidomėjo savo » 
santaupas, paskolas ir indėlius

26-TASIS METINIS LIETUVIŲ 
FONDO SUVAŽIAVIMAS
Nežiūrint šalto lietingo oro, 

kovo 18 rytą jau nuo pusės de
vintos vai. ėmė rinktis L. Fondo 
vadovybės nariai ir eiliniai LF 
rėmėjai bei aukotojai į Chicagos 
Jaunimo Centro mažąją salę savo 
metiniam suvažiavomiu.

Valdybos pirm. Marija Re
inienė su šypsena sutiko atvyk
stančius, o registracijos komisi
jos nariai, kurių daugumą sudarė 
jaunimas, būtent, Ramona Ste
ponavičiūtė, dr. A. G. Razma, 
Ofelija Baršketytė ir Alė Stepo
navičienė, registravo dalyvius ir 
išdavinėjo balsavimo lapelius.

Mirusiųjų paminėjimą pra
vedė Ramona Steponavičiūtė. 
1988 m. anapus iškeliavo 127 LF 
nariai, o naujų įstojo irgi ne ką 
daugiau — 137 nariai.

Į prezidiumą buvo pakviesti 
dr. F. Kaunas, Milda Lenkau
skienė ir Vyt. Kamantas, o sek
retore Pranė Mlasilionienė.

Suvažiavimą sveikino gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza pa
reiškęs, kad LF ypač šiais laikais 
yra reikalingas, nes jo parama 
lietuvybei palaikyti prisideda 
prie kovojančios Tautos 
Tėvynėje.

Suvažiavime dalyvavęs 
sąžinės kovotojas Balys Gajau
skas buvo pagerbtas ilgu plojimu 
visiems atsistojus. Jis savo žody
je dėkojo už pakvietimą ir 
pabrėžė, kad LF kaip tik gali 
daug padėti Lietuvai tiek mora
liai, tiek ir materialiai.

Savo sveikinime LB Krašto 
valdybos pirm. Antanas Razma 
ypač dėkojo LF valdybai ir vi
siems suvažiavimo dalyviams, 
nes jie savo darbu ir auka prisi
deda prie Tautos atgimimo.

P.L.B.-nės valdybos vardu 
sveikino vicepirm. Milda Len
kauskienė, įvertindama L. Fon
dą, kuris stipendijomis gavėjus 
įtraukia į lietuvybės veiklą.

Dar sveikino Alto pirm. 
Gražvydas Lazauskas, linkėda
mas LF geriausios sėkmės.

Raštu atsiųstą sveikinimą 
Kultūros tarybos pirm. D. 
Kučėnienės perskaitė M. Len
kauskienė.

Praėjusio suvažiavimo proto
kolą perskaitė LF Tarybos sek- 
ret. Vyt. Kymantas, nes buvusi 
sekret. D. Kojelytė dėl ligos ne
galėjo atvykti.

A.A.
BRONIUI LIOGIUI

mirus, reiškiame gili? užuojautą žmonai Reginai, duk
terims Zitai ir Nidai Ir sūnui Rimui.

A. ir D. Šilbajoriai
su šeima

Antanas Juodvalkis, Informa
cijos komisijos pirm., supažindi
no su šiame suvažiavime daly
vaujančiais spaudos darbuoto
jais. Jų buvo šie: prel. J.Prun- 
skis, J. Žygas, J. Šlajus, J. 
Žemaitis, Ap. P. Bagdonas ir ra
dijo pranešėjas Balys Brazdžio
nis.

Įvairias komisijas sudarė šie 
asmenys:

L Registracijos ir mandatų jau 
buvo minėti aukščiau.

2. Nominacijų — Kazys Am
brazaitis, Gediminas Balukas ir 
Jonas Valaitis.

3. Balsų skaičiavimo — Jonas 
Vaznelis, Vaclovas Momkus, J. 
Daunoras ir

4. Nutarimų —Vyt. Kaman
tas, Ant. Juodvalkis, Rūta Ju
škienė Paronas ir Jonas Valaitis.

5. Organizacinę — Kostas 
Dočkus, Vaclovas Momkus, Ma
rija Reinienė ir Alė Stepona
vičienė.

Svarbiausia suvažiavimo dalis 
tai pranešimai. Svarbieji jų buvo 
šie: Tarybos pirm. St. Baro, 
vald. pirm., M. Remienės ir Fi
nansų komisijos pirm. R. Juš
kienė.

L. Fondo kapitalas 1988 m. 
paaugo 324,147 dol. ir pasiekė 
4,266,-585 dol. Tai džiuginanti 
suma, kuri padėjo išeivijos lietu
viškos kultūros ugdymui bei pa
laikymui. Išlaidų per 1988 m. 
padaryta 70,433 dol. 260,000 
dol. pelnas paskirstytas šitaip: 
švietimui — 123,125 dol. kultū
ros reikalams — 93,890 dol., vi
suomeniniams reik. — 53,985 
dol.

Palikimais gauta 1988 metais 
140,788 dol., kas sudaro 43% 
visų gautųjų aukų.

Toliau Kontrolės komisijos 
pirm. Juozas Žygas savo praneši
me apgailėjo neseniai mirusį šios 
komisijos narį Adolfą Merkelį. 
Komisijoj belieką 2 nariai: jis — 
J. Žygas ir J. Rimkevičius. Patik
rinus knygas — viskas rasta pil
noj tvarkoj.

Tuo metu Mandatų komisijos 
pirm. Alė Steponavičienė pra
nešė, kad šiame suvažiavime da
lyvauja 106 nariai su 7,974 bal
sais.

Dar j suvažiavimą prabilo ir 
svečias iš Lietuvos inž. Antanas 
Diida, išreiškęs savo linkėjimus

patikėdama kitataučiams.
Negalima paneigti to, kad mo

derniame gyvenime pinigai vai
dina didelį vaidmenį. Kitos 
mažumos jau seniai turi savo įsi
tvirtinusias finansines instituci
jas, jų pelnu remia savo veiklą, 
teikia tautiečiams lengvatas ar 
net tarnybas. Lietuviai čia buvo 
gerokai atsilikę, o pirmieji tuo 
reikalu susirūpino Kanados lie
tuviai, įsteigdami “Paramą”.

ir iš Hot Springs Ant. Makaras, 
kuris pasiūlė Balio Gajausko šei
mą įrašyti į L. Fondą ir tuoj, 
perėjęs per salę, tam tikslui su
rinko 500 dol.

Toliau buvo renkamas vienas 
trečdalis LF Tarybos narių, ku
rių kadencija buvo pasibaigusi. 
Nominacijų komisija pasiūlė 
šiuos asmenis: S. Barą, K. Doč
kų, A.Juodvalkį, V. Kamantą, 
M. Lenkauskienę ir F. Kauną. 
Suvažiavimas iš vietos dar 
pasiūlė Ofeliją Baršketytę ir Titą 
Antanaitį. Į Kontrolės komisiją 
buvo pasiūlyti šie kandidatai: 
Vytenis Kirvelaitis, Juozas Rim
kevičius, Juozas Žygas ir Pijus 
Stončius.

Kol buvo skaičiuojamai balsai 
pranešimus pateikė iš atskirų 
vietovių: M. Lenkauskienė iš 
Clevelando, pareikšdama, kad 
L. Fondui aukojama ir testa
mentuose įrašomos L. F. Skirtos 
sumos.

Vald. pirm. M. Remienė, pra
nešė apie Cbicagą, kad LF ryšiai 
su LB yra glaudūs ir bendradar
biavimas vyksta sklandžiai. Taip
gi iš Hot Springs įgaliotinis A. 
Makaras pasidžiaugė, kad jo vie
tovėj Fondui mielai aukojama, 
linkėjo geriausios sėkmės.

Lietuvių Dailiojo Meno Insti
tuto pirm. G. Balukas pranešė, 
kad Institutas įsiregistravo 
Springfielde kaip ne pelno sie
kianti organizacija ir visos aukos 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių. Taigi Institutas sten
giasi įkurti muziejų, kur sukaup
ti meno turtai galėtų būti mato
mi visą laiką. Institutui pasisekė 
gauti ypač vertingus medžio 
raižinius 200 metų senumo ir 
kartu bus kaupiami ir skulptūras 
darbai. Tas visas meninis turtas 
bus padovanotas Nepriklauso
mai Lietuvai. Prašė moralinės ir 
materialinės paramos.

Tarybos pirm. S. Baras pain
formavo suvažiavimą apie reali
zuojamą LF projektą — paruošti 
plačią Lietuvos istoriją, kuri 
būtų vertingiausias veikalas atei
ties kartoms. I-jį tomą apie ar
cheologiją ir mitologiją jau pa
rašė istorikė M. Gimbutienė, 
II—jį tomą iki padalijimų jau pa
rašė istorikas J. Jakštas. Abu vei
kalai jau spausdinami. III—jį 
tomą iki XIX amžiaus baigia 
rašyti istorikai D. Sužiedėlis ir 
R. Misiūnas. Vėliau bus 
užangažuoti istorikai dar trims 
tomams parašyti. LF tą visą dar
bą sutiko finansuoti.

J. Vaznelis pranešė balsavimo 
rezultatus. Į LF tarybą išrinkti 
šie asmenys:

Stasys Baras — su 6768 bal
sais, Kostas Dočkus — su 6098, 
Vytautas Kamantas su 6149, An
tanas Juodvalkis su 6270, Ferdi
nandas Kaunas su 5846, Ofel. 
Baršketytė su 4678.

Kandidatais liko Milda Len-

1984 metais Clevelande Vy
tauto Staškaus ir jo bendramin
čių iniciatyva įsteigtas "Taupos" 
kooperatyvas buvo seniai laukti 
ir su entuziazmu sutikta vienin
telė lietuviška finansinė institu
cija Ohio valstijoje, prieš eilę 
metų mūsų pačių neapdairumo 
dėka praradus ankstesnės išeivių 
generacijos įsteigtą bankelį. Iš 
pradžių kaikurie tautiečiai į Tau
pą žiūrėjo gana skeptiškai, tačiau 
po trumpo laiko, sumanaus va
dovavimo dėka, jos prestižas 
kilo. Netrukus Taupa įsigijo savo 
nuosavus namus, o po beveik 
penkerių metų turimas kapitalas 
jau artėja į septintą milijoną do
lerių. S. m. birželio 15 Taupa 
švęs savo penkerių metų gyvavi
mo sukaktį.

Š. m. vasario 26 metiniame 
Taupos narių susirinkime Dievo
Motinos parapijos didžiojoje 
salėje dalyvavo daug kinipera- 
tyvo narių, kurių sąrašuose yra 
740. Susirinkimui vadovavo di
rektorių tarybos narys Algis 
Rukšėnas. Buvo padaryti įvairūs 
pranešimai, protokolo skaitymas 
ir rinkimai į direktorių tarybą, 
dviejų direktorių kadencijai pa
sibaigus. Šiuo metu direktorių 
tarybą sudaro Taupos pirminin
kas ir steigėjas Vytautas Staškus, 
dr. Vytautas Maurutis, Vincas 
Urbaitis, Algis Rukšėnas. Dana 
Ramonienė, Gintas Taoras ir ad
vokatas Egidijus Marcinkevi
čius.

Įdomų pranešimą padarė Vy
tautą Staškus, pateikdamas gra
fomis iliustruotą konkrečią infor
maciją. Buvo įdomu patirti kad 
per savo egzistencijos laikotarpį 
Taupa nariams yra išmokėjusi 
ketvirtį milijono dolerių palū
kanų, o pereitais metais aktyviai 
padidėjus 36 procentais. Paskolų 
84 procentus sudaro paskolos 
namų pirkimui. Visi bankiniai 

;patarnavimai nariams atliekami 
be papildomų mokesčių, kaip ei
namosios sąskaitos, kelionių če 
kiai, perlaidos ir 1.1.

V. Staškus taip pat pranešė, 
kad netrukus bus išduodamos 
automatinių banko mašinų kor
telės (“teller machines ’) kurios 
įgalins narius naudotis banki
niais patarnavimais bet kuriuo 
dienos ar nakties metu.

V. Staškus pabrėžė, kad devy
nios Kanados ir JAV lietuvių fi
nansinės institucijos yra sutelku
sios ketvirtį bilijono dolerių ka
pitalą su 22 tūkstančiais narių. 
“Jei mūsų fondai ir pavieniai 
asmenys bent dalį savo pajamų

CHICAGOJ
— Balzeko Lietuvių Kultūros 

muziejaus Gintaro salėje vasario 
19 įvyko muziejaus Moterų Gil
dijos visuotinis susirinkimas ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas. Po susirinkimo Zita 
Dapkutė, Lietuvoje veikiančio 
Sąjūdžio atstovė JAV, susirinki
mo dalyviams papasakojo apie 
savo įspūdžius Lietuvoje pasku
tiniųjų įvykių metu, Sąjūdžio 
veiklą ir tikslus.

Dailininkė Dalia Kolbaitė iš 
Chicagos muziejaus meno rinki
niui padovanojo savo aliejinį pa
veikslą “Moters portretas”. Mu
ziejaus meno rinkinys vis auga 
ir auga.

— Doc. Vytautas Skuodis, 
kuris Lietuvoje buvo disidentas, 
persekiojamas ir kalinamas ir pa
galiau gavo leidimą su šeima per
sikelti į laisvę kovo 3 muziejaus 
Gintaro salėje davė paskaitą apie 
paskutiniųjų mėnesių įvykius 
Lietuvoje. Po paskaitos Skuodis 
atsakinėjo į atsilankusiųjų klau
symus. Vytautas Skuodis ką tik 
buvo grįžęs iš kelionės po Pietų 
Amerikos kraštus, kurios metu 
jis aplankė Argentinos, Brazili
jos, Uruguajaus ir Venecuelos 
lietuvių kolonijas.

Dr. Vanda Sruogienė muzie
jaus meno rinkiniui padovanojo 
savo vyro Balio Sruogos aliejinį 
portretą, 1966 metais tapytą dai
lininko Adomo Varno. Sis por
tretas dabar kabo “66 metai lie
tuvių meno” parodoje.

kauskienė su 3515 balsų ir Titas 
Antanaitis su 718 balsų.

Už Kontrolės komisiją pabal
suota taip: Vytenis Kirvelaitis 
6649 balsų, Pijus Stončius 7218 
balsų, Juozas Žygas 5561 balsas, 
kandidatų liko Juozas Rimke
vičius su 3475 balsais.

Baigiant suvažiavimą, J. Valai
tis pranešė, kad jis B. Gajausko 
šeimai aukoja 200 dol. Suvažiavi
mas užbaigtas Lietuvos himnu. 
Po to-buvo vaišės kavinėje ir ten 
LF vadovybė įteikė B. Gajausko 
šeimai 1,000 dol. čekį. O jį išly
dint į Los Angeles O’Hare aero
drome LF vadovai savo asmeniš
komis aukomis dar apdovanojo 
1,000 dol.

Tenka tik pasidžiaugti ir pa
linkėti L. Fondui dar greičiau 
sukaupti 5, 6 ir daugiau milijonų 
mūsų Tautos kultūros puoselėji
mui ir lietuvybės išlaikymui 
mūsų jaunojoje kartoje.

A. P. B.

K'ūn. Pijus Brazauskas, gyvenąs North Bend, Oregone, 
dailininkas, iš Maltos universiteto gavo garbės daktaro 
laispnį. Čia jį matome to garbės daktaro uniformoje su dip
lomu rankose.

įneštų į lietuviškas finansines 
institucijas užuot laike savo pini
gus kitataučių bankuose, mūsų 
;taka žymiai padidėtų”, paste
bėjo jis. Atr<xlo, kad lietuviškieji 
taupos kooperatyvai tarpusavyje 
bendrauja, keičiasi informacija.

Taupa turi tik du pilno laiko 
tarnautojus: Vytautą Staškų ir 
Aleksą Spirikaitį, Jiems talkina 
dar keli dalino laiko tarnautojai: 
Rima Nasvytienė, Nijolė Rukšė- 
nienė. Gražina Varnelienė, Vy
tas Apanavičius ir Ina Silgalytė. 
Ypatingas dėmesys yra kreipia
mas į studentus, jiems sudarant 
progą uždirbti ir įsigyti patyri
mą Taupos pastatą prižiūri sava
noriai ir jį globoja be atlyginimo 
dirbantys direktoriai. Taip pat 
didžioji spauda jau yra pastebė
jusi. kad kredito kooperatyvai 
yra saugiausios finansinės insti
tucijos, nes jos yra griežtai tvar
komos federaliniais ir valstijos
nuostatais neleidžiant daryti ri
zikingų investavimų.

Keliom dienom prabėgus po 
susirinkimo, privačiame pokal
byje su Taupos pirmininku V. 
Staškmni. teko patirti ir jo asme
nišką nuomonę apie lietuviškas 
finansines institucijas. “Aš žadu 
raštu kreiptis į visus mūsų fon
dus ir veiksnius, juos skatinda
mas bent dalį savo išteklių įnešti 
į lietuviškas finansines instituci
jas. tuo sustiprinant mūsų visuo
menės finansinį pagrindą. Ir tai 
nereiškia, kad aš vien Clevelan
do Taupą propaguoju, bet savo 
šildymą remiu vieningumo ir so
lidarumo principu . Tas jo posa
kis turi didelę reikšmę ir reikia 
turėti viltį, kad į tai bus atkreip
tas dėmesys.

Padidėjus pelnui ir parama 
lietuviškiem reikalam padidės 
be aukų rinkimo, o auganti ir 
stipri finansinė institucija taip 
pat atkreipia į save kitataučių 
domesį ir pagarbą. Trumpai su
minąs iis V Staškaus mintį, lieka 
tik pasakyti, kad “lietuviai pas 
lietusius ... Ypatingai pastaruo
ju metu visą Ameriką, sukrėtusi 
taupymo bankų katastrofa turėtų 
ir mūsų tautiečių akis atkreipti į 
lietuviškų finansinių institucijų 
naudą ir reikšmę, ir naudotis jų 
patarnavimais tuo rasdami nau
dą ir sau ir kitiems.

Clevelando lietuviai didžiuo
jasi Taupa, mėgsta jos tarnauto
jus ir yra patenkinti mandagiu, 
punktualiu ir tiksliu patarnavi
mu. Belieka linkėti, kad joje 
augtų milijonai, o palūkanos ir 
pelnas sugrįš į lietuviškas kiše
nes. kurios paprastai yra dosnios 
visam, kas tik liečia mūsų tau
tinės gy vy bės reikalus.



DARBININKAS

Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 15, šeštadienį, 
LB New Yorko apygardos suva
žiavimas; balandžio 16, sekma
dienį, Kasos kredito unijos narių 
susirinkimas.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
buvo išvykęs į Lietuvą, kur ba
landžio 2 dalyvavo kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus ingrese 
Kauno bazilikoje, apie tai pa
skelbė Vilniaus radijas. Radijas 
taip pat pasakė, kad jis porą sa
vaičių svečiuosis Lietuvoje, 
aplankys daugel vietų. J Nevv 
Yorką grįžta balandžio 17.

Lietuvių Bendruoimenės Nevv 
Yorko apygardos suvažiavimas 
vyksta balandžio 15, šį šešta
dienį, Kultūros Židinyje. 
Pradžia 10 v.r. Visos apylinkės 
atsiunčia savo atstovus.Taip pat 
prašomi dalyvauti ir visi, kurie 
domisi Lietuvių Bendruomenės 
veikla.

Kun. Jonas Pakalniškis nuo 
birželio 1 pasitraukia iš Apreiš
kimo parapijos klebono pareigų 
ir išeina į pensiją. Gegužės 28 
Apreiškimo parapijoje jis Šven
čiui savo kunigy stės .50 metų su
kaktį. Drauge bus paminėta ir 
tos parapijos 75 metų sukaktis.

Balandžio 16, sekmadienį, 2 vai. popiet 
Kultūros Židinyje 

361 HighiandBivd., Brookfyn,N.Y. 
Įvyks metinis KASOS Kredito Unijos narių

SUSIRINKIMAS
Programoje:

Pranešimai

Rinkimai j Tarybą,

Diskusijos, pokalbiai, vaišės.

LIETUVOS BURIUOTOJAI 
REIKALINGI PARAMOS!

Lietuvos burluotolal pirmą kartą ryžtasi perplaukti pla
tųjį Atlantą. Trys burinės jachtos “Lietuva”, “Audra” Ir 
“Dailė” 1989 m. gegužės 1 d. išplaukia iš Klaipėdos J New 
Yorką.

Atplaukusiems buriuotojams reikės finansinės pagal
bos Ir laikinos prieglaudos pas New Yorko lietuvius.

Su pasiūlymais prašome rašyti šiuo adresu: A. Urbeils, 
116-03 Babbage St., Richmond Hill, N.Y. 11418

PRIE JŪROS ŽEMAIČIAI, PRIE JŪROS AUKŠTAIČIAI, 
PRIE JŪROS VISA LIETUVAI

N. Y. vyr, skaučių židinio Vi
lijos sueiga įvyks balandžio 26, 
trečiadienį, 7:30 v. y. pas Alvitą 
Kerbelienę, 87-81 96 St.,'Wood- 
haven, N.Y. tel. 849 - 0775.

Alfonsas Samusis redaguoja 
Apreiškimo parapijos sukaktu
vinį leidinį, kuriame bus trumpa 
parapijos gyvavimo apžvalga ir 
sudėta eilė sveikinimų. Sukaktu
vininką kleboną kun. Joną Pakal
niškį ir parapiją sveikina įvairios 
organizacijos bei pavieniai asme
nys ir sveikinimus patalpina šio
je knygoje. Leidinys spausdina
mas Pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne.
Tėv. Antanas Prakapas, OFM, 

Brooklyno pranciškonų vienuo-4 
lyno viršininkas, buvo išvykęs į 
St. Petersburgą, kur ten esančia
me jų vienuolyne atostogauda
mas praleido porą savaičių.

Gintė Damušytė, Lietuvių; 
Informacijos Centro vedėja, ba-
landžio 1 d. kalbėjo Bostono lie
tuviams. Ji vaizdžiai apibūdincį 
permainas Lietuvoje, ypač at
kreipdama dėmesį į paskutinių 
rinkimų rezultatus. G. Da
mušytė kalbėjo metiniame Bos-: 
tono kredito unijos — Taupos 
suvažiavime.

Balfo valdyba balandžio 9 
posėdyje pasidalino mintimis 
apie praeitų metų sėkmingu 
aukų vajų, peržiūrėjo Antano 
Pumpučio sudarytu aukotojų su
rašą. Sąrašas ir visos aukos — 
4,943 dol. persiųstos Balfo cent
rui. Svarbiausias New Yorko bal
fo skyriaus valdybos šio mėnesio 
rūpestis —t balandžio 30 madų 
paroda: Pavasario žiedai. Mer
gaitės — modeliai registruojasi 
pas Reginą Ridikienę vakarais, 
telef. 849 - 0670. Regina Radi
kienė ir Andrius Koval-Kova- 
liauskas tariasi su šių dienų 
gražiausius drabužius kuria
nčiom kompanijom. Lietuvaitės 
kviečiamos dalyvauti su savo 
kūryba.

Bronė Oniūnienė iš Juno 
Beach, balandžio 6 atvyko į Nevv 
Yorką ir palydėjo savo sesers vai
kus, brolį ir seserį, kurie ba
landžio 8 vakare išskrido į Lietu
vą. Bronė Oniūnienė svečiavosi 
pas Oną Osmolskienę Richmond 
Hill, atgal’į Floridą išskrido ba
landžio 9, sekmadienį.

“Dailė” tokiu vardu yra pava
dinta viena jachta, kuri drauge 
su kitom dviem jachtom gegužės 
1 išplauks iš Klaipėdos į Nevv 
Yorko uostą. Išplauks su lietuviš
ka vėliava. New Yorko uostą 
turėtų pasiekti birželio 10. Tos 
jachtos įgulą sudaro dailininkai. 
Ir jie atsiveža savo kūrinių ir čia 
bus surengta jų paroda.

KOOPERATININKŲ 
ŽINIAI

Planuojama Amerikos ir Lie
tuvos kooperatininkų santarvė. 
Prieš grįždamas tėvynėn, dabar
tinis Lietuvos kooperacijos va
dovas Alfonsas Šlaitas balandžio 
pabaigoje susitiks su buvusiais ir 
jaunaisiais kooperatininkais. Bus 
diskutuojama prekybinių ryšių 
bei investacijų galimybės. Suin
teresuoti skambinti vakarais 516 
487 - 1582 arba rašyti: Koopera
tininkas, P. O. Box 1172, Great 
Neck, N.Y. 11024.

KASOJE nuo balandžio pir
mos pakeliami reguliarių taupy
mo knygučių dividendų nuoši
mčiai iki 7%. Joks kitas bankas 
nemoka tolų aukštą procentą už 
paprastas taupymo sąskaitas. 
KASOJE taip pat pakelti nuoši
mčiai už IRA ir kitus taupymo 
certifikatus. Pasiteiraukite apie 
naujas trumpo termino taupymo 
sąskaitas ir pasinaudokite proga 
perkelti santaupas iš kitų bankų 
į savo lietuvišką KASĄ.

Vaistai ir medicinos prie
monės į Lietuvą. Siunčiame ir 
video, stereo, magnetofonus, 
siuvamas mašinas-ir panašiai. 
Prekės pristatomos per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai. Siunčiame kargo į 
Lietuvą. Romas Pūkštys, Trans- 
pak, 2655 W. 69 St., Chicago, 
III., 60629. Darbo valandos: 12 
- 6 v.v. kasdien, šeštad. 10-4 
v. popiet, arba susitarus, pir- 
mad. uždaryta. Tel. 312 - 436 - 
7772, namų 312 430 - 4145.

Važiuojantieji šią vasarą j 
Lietuvą galės patys pasirinkti 
dienų skaičių Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ar Palangoje, t.y. vi
sas 15 dienų vienoje vietoje ar 
po kelias dienas skirtingose vie
tose. Grupė išvažiuoja liepos 
29 dieną, lydi Romas Pūkštys, 
kreiptis American Travel Ser
vice Bureau. Tel. 312 238 - 9787.

Parduodu gražų modemų 
kondominiumą, 5 kambarių su 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno, St. Pėtersburg 
Beach, Fla. Tel. 813360 - 3261.

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

GOVERNMENT S.ĘIZED 
Vehicles from $100. Fordš. Mer
cedes. Corvettes. Chevys. Sur- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687 

6000 ext. S - 4505.

Dr. J. K. Valiūno knygos 
“Serving Lithuania” sutiktuvės 
buvo surengtos balandžio 9 Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Paskaitą skaitė Algirdas Budrec- 
kis iš Bostono, pasakyta eilė svei
kinimo kalbų. Autorius pranešė, 
kd greitai pasirodys šios knygos 
Jietuviškoji laida. Po programos 
buvo kavutė. Platesnis šio įvykio 
aprašymas bus spausdinamas 
vėliau.

Knygų siuntimas Lietuvai 
praėjo su dideliu pasisekimu 
Nevv Yorke. Maironio šeštadie
ninės mokyklos mokiniai ir tėvai 
išsiuntė 200 su viršum leidinių. 
Arūnas Degutis, Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio narys, su
pažindino jaunimą su dabarti
niais įvykiais Lietuvoje. Studen
tas Aleksandras Maldutis trum
pai kalbėjo apie Liet. Katalikų 
Religinės Šalpos darbą. Šis pro
jektas, kurį finansavo Maironio 
mokykla, ateitininkai ir skautai, 
buvo globojamas LKR Šalpos. 
Nevv Yorke visuomenė aukojo 
vertingų istorinių knygų, akade
minių veikalų, Lietuvių enciklo
pedijos rinkinių siuntimui į Lie
tuvą. Koordinavimo darbus atli
ko Rasa Razgaitienė.

Zuvavimas — Charter — ba
landžio 26, trečiadienį, iš Matti- 
tuck, L. L 7 vai. ryto išplaukia 
ma žuvauti. 50 pėdų laivas, Cap. 
Bob. Long Island plekšnės. Dėl 
daugiau informaacijų greitai 
skambinkite Vytautui Alksni
niu!. Tel. N. 516 671 - 2393, d. 
718 441 - 2811.

Ieškomas išnuomoti sausas 
rūsys arba koks sandėlys kur 
būtų galimą susidėti įvairius 
daiktus, audinius, keramikos 
rinkinius. Kas galėtų tai išnuo
moti, prašom pranešti Darbinin
ko redakcijai.

Richmond Hill išnuomojamas 
butas su baldais vienam asme- 
nįrfi tol kol namas bus parduotas. 
Skambinti iki 3:30 v. 718 240 - 
.5361.

KULTŪROS
ŽIDINIUI
IŠLAIKYTI

KONCERTA S
BUS GEGUŽĖS S, ŠEŠTADIENĮ, 7 V AL. V AK. KULTŪROS ŽIDINIO SALĖJE

PROGRAMĄ ATLIKS PIANISTAS

VY/LLIAM SMiDDY

JĖJIMO AUKA 10 DOL., JAUNIMUI 6 DOL.

DALYVAUKITE! PAREMKITE KULTŪROS ŽIDINj!

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ 
t*

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 15, šį šeštadienį, 12:30 
vai. popiet Nevv Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama R. Wa- 
gnerio opera Siegried. Pagrindi
niai solistai Hildegard Behrens, 
Dawn Upshavv, Birgitta Sven- 
den, William Johns, Horst Hies- 
termann, Hans Sotin. Diriguoja 
James Levine. Balandžio 22, 
ateinantį šeštdienį, 12 vai. die
nos bus pradedama transliuoti 
R. Wagnerio opera Gdtterdam- 
merung,

Birutė ir Jonas Mikalauskai, 
anksčiau gyvenę Richmond Hill, 
sausio mėn. išsikėlę į Seminole, 
Fla., buvo atvykę čia pasisve
čiuoti, tvarkyti įvairių reikalų. 
Buvo sustoję pas savo sūnų Ge
diminą. Jonas apsilankė ir Dar
bininke, nes čia keletą metų dir
bo.

Americans for Due Process 
seminaras įvyks VVashingtone 
balandžio 29 d. Bus svarstoma x 
pasikeitimai Amerikoje, Kana
doje, Australijoje ir D. Britanijo
je ryšium su nacių medžiokle. 
Dalykų ekspertai pristatys gali
mus žygius ir veiklą šioje 
plotmėje.

Kasos Kredito unijos narių 
susirinkimas bus balandžio 16, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Atvyksta ir kitų skyrių vedėjai, 
tarybos nariai. Bus padaryti pra
nešimai, rinkimai į tarybą, aptar
ta tolimesnė Kasos veikla. Visi 
Nevv Yorko apylinkėje gyveną 
Kasos nariai prašomi dalyvauti, 
nes tai liečia mus visus.

Kur tik žmonės susirinko, 
Tuoj ir klausia Darbininko!

bus balandžio 30 d. 3 vai. po pietų Kultūros Židinyje, 
įeinant aukojama 10 dol.

Stalai užsakomi:
pas Vincą Padvarietį, telef., 847 - 5619
arba
pas Reginą Ridikienę, telef. 849 - 0670

BALFO 100-jo skyriaus
.. valdyba
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