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Sov. S-ga nutraukė Radio Li
berty rusų kalba transliacijų 
trukdymą. Taip pat nustojo truk
dyti ir Vakarų Vokietijos Deut
sche Welle transliacijas.

Meksikos naujai išrinktasis 
prezidentas Carlos Šalinas de 
Gortari pradėjo eiti pareigas ir 
pažadėjo pakeisti ligi šiol vyra
vusią valdymosi sistemą.

J. T. visumos susirinkimas, 
tik JAV ir Izraeliui balsuojant 
prieš, pasmerkė JAV už atsisaky
mą išduoti įvažiavimo visą PLO 
pirmininkui Yasir Arafat. Ta 
pačia proga nutarė J. T. sesiją 
laikinai perkelti į Šveicariją, kad 
ten Arafat galėtų pasakyti kalbą 
Artimųjų Rytų taikos reikalu.

Prancūzija nutarė ateinan
čiais metais nebereikalauti 
įvažiavimo vizų iš JAV piliečių.

Pakistano prezidento parei
gas einąs Ghulam Ishaq Khan 
pavedė per rinkimus daugiausia 
balsų gavusios Liaudies partijos 
vadei Benazir Bhutto sudaryti 
ministerių kabinetą.

Nuo lapkričio 21 dėl atsinauji
nusių sovietinėse Armėnijos ir 
Azerbaidžano respublikose riau
šių ir demonstracijų žuvo 29 
žmonės ir iš jų gyvenamųjų vietų 
pabėgo daugiau kaip 100,000 
žmonių^.^iav. JS.-gos prezidentas 
ir ministėris pirmininkas įsakė 
Armėnijos ir Azerbaidžano ko
munistų partijos ir vyriausybių 
vadams sustabdyti žmonių bė
gimą ar diskriminaciją dėl etni
nių priežasčių.

Švedijos vyriausybės iniciaty
va ten dvi dienas tarėsi 5 Ameri
kos žydų organizacijos vadai, va
dovaujami Rita E. Houseer, su 
PLO pirmininku Yasir Arafat. 
Izraelis iki šiol griežtai vengė bet 
kurių kontaktų su PLO, todėl šis 
susitikimas sukėlė ten didelį su
sierzinimą. Pasitarimuose daly
vavo ir Švedijos užs. reik, minis- 
teris Sten Anderson. Jis pareiš
kė, kad buvo padaryta daug pa
žangos.

Sov. S-gos Aukšč. sovietas 
patvirtino pasiūlytus konstituci
jos pakeitimus ir priėmė naujus 
rinkimų įstatymus. Prieš jų pri
ėmimą balsavo tik 5 Baltijos re
spublikų atstovai ir 27 susilaikė.

Sov. S-gosLiaudies kongreso 
atstovų rinkimai įvyks kovo 26. 
Kongresas išrinks 450 narių Au
kšč. sovietą, o pastarasis sovieto 
prezidiumą. Kongresą sudarys 
1500 renkamų ir 750 partijos, 
darbo unijų, komjaunimo ir įvai
rių organizacijų atstovų. Krašto 
prezidentą rinks kongresas, ku
riam prezidentas bus atsakingas.

JAV nutarė atitraukti savo ka
rius iš J. T. taikos priežiūros da
linių Libane, kur prieš kurį laiką 
buvo pagrobtas JAV pik. Itn. 
William R. Higgins.

JAV į erdvę išmestas erdvėlai
vis Adantis, išmetęs viršum Sov. 
S-gos slaptą žvalgybinį satelitą, 
laimingai nusileido aviacijos ba
zėj.

Keturi ginkluoti Sov. S-gos pi
liečiai Kaukazo srity pagrobė 
mokinius gabenantį autobusą ir, 
už vaikų paleidimą gavę tran
sporto lėktuvą ir porą milijonų 
rublių, nuskrido į Izraelį, kur jie 
buvo areštuoti ir grąžinti į Sov. 
Sąjungą.

Sov. S-gos ir Kinijos vadai nu
mato ateinančių metų pirmojoj 
pusėj susitikti Kinijoj.
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KAIP KUN. J. K. MATULIONIS GRJŽO j KYBARTUS 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75

DĖKOJAME UŽ AUKĄ!
1987 m. spalio 17 d., atlikęs 3 

metų bausmę Novoorlovsko ka
lėjime (Čitos sritis) į Lietuvą 
sugrįžo kun. Jonas-Kastytis Ma
tulionis.

Kun. J. K. Matulionis buvo 
suimtas 1984 m. lapkričio 9 d. 
už tai, kd Vėlinių išvakarėse kar
tu su tikinčiaisias procesijos 
būdu aplankė kapines ir jose 
viešai meldėsi. 1985 m. birželio 
18 d. (pagal amnestiją) jis buvo 
paleistas iš Anachovo lagerio 
(Smolensko sritis). Birželio 26 d. 
Vilniuje į kun. J. K. Matulionio 
butą prisistatė du saugumo tar
nautojai ir, pareiškę, jog nori pa
sikalbėti, kunigą išsivedė.

Reikalauja prisipažinti 
kaltu

Vėliau paaiškėjo, kad kun. J. 
K. Matulionis vėl suimtas ir be 
teismo nuosprendžio išvežtas į 
Novoorlovsko lagerį atlikti liku
sią bausmę.

Iš Vilniaus etapų J. K. Matu
lionį išvežė liepos 4 d., toliau ėjo 
Smolensko, Voronežo, Cialia- 
binsko, Irkutsko, Čitos kalėji
mai, kol rugsėjo 8 d. rytą buvo 
atvežtas į Novoorlovską. 1986 m. 
birželio 18 d. pavaduotojas poli
tiniams reikalams pasiūlė kun. J. 
K. Matulioniui parašyti pareiški
mą’ išankstiniam paleidimui.

Kun. J. K. Matulionis rašyti 
atsisakė. 1986 m. gruodžio 10 d. 
administracinė komisija reikala
vo pripažinti save kaltu. Kunigas 
kategoriškai atsisakė, dėl to su
stiprėjo lagerio darbuotojų ir net 
kalinių persekiojimas, patyčios. 
Paskelbtoji 1987 m. birželio 18 
d. amnestija Novoorlovsko lage
ryje buvo pradėta vykdyti 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje.
Filed in 679

Rugsėjo 2 d. kun. J. K. Matu
lionis buvo pakviestas į admi
nistracinę komisiją, kurią su
darė: lagerio viršininkas Bad- 
mažapovas, pavaduotojas politi
niams reikalams Fedoras ir spec. 
skyriaus vedėjas Ševčenka.

Neprisipažino kaitų
Lagerio viršininkas Bad- 

mažapovas klausė, ar nuteistas 
prisipažįsta kaltu, ar pripažįsta, 
kad teismas teisingai jį nuteisė. 
Kun. J. K. Matulionis pareiškė, 
kad nelaiko savęs kaltu, tuo 
pačiu teismas nuteisė neteisin
gai.

Tą patį vakarą vienas kalėjimo 
darbuotojų padavė jam politinio 
vadovo “pamokymą”, kad komi
sijoje su prokuroru kalbėtų ki
taip, priešingu atveju, nebus 
amnestuots.

Rugsėjo 18 d. kun. J. K. Ma
tulionis parašė pareiškimą lage
rio viršininkui, kuriame dar kar
tą raštu pakartojo, jog neprisi
pažįsta kaltu, nežada taisytis, pa
reiškime pagrįstai išdėstė, kad 
netiki administracinių komisijų 
sprendimais ir jų galia, nes 1985 
m. birželio 17 d. administracinės 
komisijos, kurią sudarė daugiau 
kaip 15 asmenų, jų tarpe ir pro
kuroras, sprendimu, jis jau buvo 
paleistasa iš Anachovo lagerio, o 
birželio 26 d. vėl sulaikytas ir 
prieš įstatymus — be teismo — 
atvežtas į Novoorlovską.

Atsisakė nuo amnestijos
Kad vėl nepasikartotų ta pati 

istorija, ir, likus mėnesiui iki 
bausmės galo, nebūtų varginan

čių etapu vežamas atlikti likusios 
bausmės laiko, kun. J. K. Matu
lionis atsisakė nuo amnestijos, 
juo labiau, kad minėta “amnesti
ja” reikalauja ir į 
sipažinti kaltu, ir paprašė leisti 
jam pasilikti lageryje iki teismo 
paskirtos bausmės pabaigos.

Rugsėjo 25 d. įvyko administ
racinės komisijos posėdis. Posė
dyje dalyvavo prokuroras. Lage
rio valdžios nustebimui, kun. J. 
K. Matulionis ir vėl nepripažino 
savęs kaltu, o prokurorui įteikė 
anksčiau minėto pareiškimo 
nuorašą.

Unikalus atvejis, kai teisiama
sis atsisako amnestijos, — 
kalbėjo lagerio darbuotojai. Pro
kuroras kun. J. K. Matulionio 
bylą su už rašų “peržiūrėti” išsi
vežė į Čitą.

Grįžta į Kybartus
Spalio 23 d. vakare Kybartų 

geležinkelio stotyje kun. J. K. 
paleidžiamų pri- ^Matu,ioni sutiko kybartiečiai.

Sutikti grįžtantį kunigą kalinį su
sirinko daugiau nei 100 žmonių, 
daug vaikų, nemažai jaunimo.

Iš geležinkelio stoties tikint- 
tieji kunigą nulydėjo iki bažny
čios. Kun. J. K. Matulionis su
klupo prie didžiųjų bažnyčios 
durų ir kurį laiką gyliai meldėsi, 
tuo metu atlydėję kunigą į šven
torių giedojo “Marija, Marija”.

Kun. J. K. Matulionis padėko
jo visiems už maldas, palaimino. 
Saugumo ir milicijos pareigūnai 
tiesiogiai sutikimo netrukdė, 
laikėsi tokiau.

Prokuroras pagaliau 
amnestavo

Spalio 14 d. vyko pakartotinas 
administracinės komisijos posė
dis. į jį kun. J. K. Matulionis 
nebuvo pakviestas. Vakare jam 
buvo pranešta, kad prokuroras 
pasirašė amnestavimui. Spalio 
15 d. kun. J. K. Matulionis buvo 
paleistas.

Spalio 17 d. rytą kun. J. K. 
Matulionis, dėkodamas Viešpa
čiui už skirtą jam teeitą, laikė šv,- 
Mišias Aušros Vartų koplyčioje.
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Demonstracijos prie Jungtinių Tautų gruodžio 7 New Yorke. Pabaltiečių tautų vėliavos, 
pakatai. Apačioje didžiųjų plakatų įrašai. Nuotr. V. Maželio

LAIŠKAS UŽSIENIO LIETUVIAMS

(New Yorkas, 1988 gruo
džio 2. LIC) Lietuvių Informaci
jos Centras praneša, kad Vaka
rus pasiekė pogrindžio žurnalo 
Lietuvos aidų Nr. 1-4. Pateikia
ma ištrauką skirtą užsienio lietu
viams iš N r. 4.

Lietuva yra lietuvių tautos ka
mienas. Jūs, mieli tautiečiai, gy
venantys užsienyje, esate lyg jo 
šakos, atžalos, likimo vėjų nu
blokštos toli, toli nuo gimtosios 
šalies. Istorija nepagailėjo vietų 
lietuviams išblaškyti, išsklaidyti. 
Tačiau mes tikime, kad kur be- 

- būtumėte Jūs, tautiečiai, nukly
dę pasaulyje, Jūsų žvilgsniai ir 
mintys nuolat krypsta į Tėvynę,

Sveikina sugrįžusį
Spalio 25 d., sekmadienį, kun. 

J. K. Matulionį Kybartų bažny
čioje sveikino kybartiečiai ir iš 
įvairių Lietuvos kampelių —
Kėdainių, Zarasų, Vilkaviškio, 
Kauno, Vilniaus, Garliavos, Šeš
tokų, Marijampolės ir kt. suva
žiavę tikintieji, daugumoj jauni
mas.

Visi dėkojo už auką, duotą iš
tikimybės Bažnyčiai ir Tėvynei 
pavyzdį, atsiprašė už tuos tau
tiečius, kurie dėl baimės ar šil
tinės vietos pabijojo savo parašu 

. aržodžiu užstoti jį bei kitus jąėc 
kaltai kalinamus.

į brangiąją Lietuvą. Tegul Jus 
veda “kitokios Lietuvos ’ilgesys 
sugrįžti į Nemuno šalį.

Mes, būdami šiandieninėje- 
Lietuvoje, kiek pajėgiame, ste
bime tą sudėtingą sovietologijos 
procesą ir lietuvių likimo raidą 
užsienyje. Esame labai dėkingi 
jums už didžią paramą, už Jūsų 
nepailstančią kovą, religinės 
laisvės gynimą, Pabaltijo bylos 
vedimą.

Dar norime Jūsų paprašyti, 
priminti, kad Dievas yra visų 
tautų Tėvas ir Bažčnyčia viena. 
Tad padėkite ne tik Lietuvos 
Bažnyčiai, bet ir Bažnyčiai esan
čiai už jos ribų, kitose sąjun

Nors Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio kongrese buvo susilai
kyta nuo viešo pasisakymo už 
teisę atsiskirti nuo sovietų Są
jungos, spalio 22 d. padarytuose 
programiniuose pareiškimuose 
(Tiesa,, 198.X.26.) pakartotinai
buvo pabrėžtas lietuvos valsty
bingumas.

“Dar nepraėjo nė 50 metų, kai 
mūsų šalį užtvindė vandalizmo 
banga,.. buvo niekinamos ir nai-
kinamos mūsų šventovės, žudo
mi mūsų žmonės, niveliuojama 
kultūra, stumiama iš gyvenimo 
mūsų kalba, pareiškė Arvydas 
Juozaitis. “Bet buvo atliktas dar 
baisesnis darbas. Buvo sunaikin
ta mūsų valstybė... tai, be ko 
neįmanomas protingas ir laisvas 
žmogaus gyvenimas... Atnau
jinkime gyvybę tos valstybės, 
kurios nekūrė vandalai”.

“Lietuva privalo būti, Lietuva 
yra,” kalbėjo Romualdas Ozolas.

Prisiminė tebelaikomus 
kalėjimuose

Kun. J. K. Matulionis prisi
minė kalėjimuose tebelaikomus 
kunigus — Sigitą Tamkevičių, 
Alfonsą Svarinską ir visus, kali
namus ir persekiojamus už tiesą. 
Nuoširdžiai dėkojo už maldas, 
laiškus, kurie jį pasiekdavo toli
mame Užbaikalės lageryje.

Dėkojo visiems, kurie rūpino
si jo išvadavimu

Dėkojo visiems: tėvynėje ir 
užsienyje gyvenantiems, JAV 
kongresmenams, kurie rūpinosi 
ir rūpinasi nuteistųjų likimu.

Baigdamas savo trumpą žodį, 
kun. J. K. Matulionis pažadėjo, 
kad maldose, šv. Mišių aukoje ir 
toliau prisimins tuos, kurie vie
nokiu ar. kitokiu-būdu remia-ir- 
palaiko nekaltai kalinamus.

ginėse sovietinėse respublikose. 
Ten Bažnyčios vidinė ir išorinė 
padėtis žymiai sunkesnė. Belski
te į tarptautines organizacijas, 
kad religinėms Bendruome
nėms grąžintų uždarytas ir jau 
griūvančias bažnyčias ir, kad Ro
mos Popiežiui leistu spręsti kata
likų dvasininkijos klausimą.

Tegul mus visus vienija kri
kščioniškasis solidarumas.

(LIC)

Jugoslavijos tūkstančiai darbi
ninkų prie parlamento rūmų 
protestavo dėl smunkančio gy
venimo lygio.

184 Afganistano kariuomenės 
kariai pasidavė, partizanam 
užėmus Pakistano pasieny esantį 
Turkbam miestą.

“Yra kartu su kitomis pasaulio 
tautomis ir valstybėmis, kaip pil
nateisis pasaulio tautų bendrijos 
narys , kartu su visomis spręsda
ma savo ir pasaulio reikalus”.

Už grėsmingą Lietuvos ekolo
ginę padėtį Zigmas Vaišvila ap
kaltino ne tiktai Maskvą, bet ir 
vietinę valdžią, vyriausybę, “ku
ri iki šiol dar yra ne liaudies de
mokratiškai renkama, o nomen
klatūriniai statytiniai”. Jis 
perspėjo, kad Vilniaus vykdoma
sis komitetas leido SSRS ryšių 
ministerijai statyti “nekalto pa
vadinimo”, bet gamtai pavojingą 
žinybinio instituto laboratorinį 
korpusą. Vaišvila parėmė Sąjū
džio programą, skelbiančią, kad 
Lietuva turi tapti Europos ne
branduolinės zonos dalimi ir pa
reikalavo, kad Ignalinos jėgainė 
būtų perduota respublikos ži
nion, nes sąjungine komisija ne
galima pasitikėti dėl jos “atomi
ninkų” melo ir išsisukinėjimo. 
“Mes norime sukurti teisinę 
valstybę”, pabrėžė Vaišvila.

Vytautas Landsbergis taip 
apibudino Lietuvos sovietinį pe
riodą: “Siautė kultūros karas, 
maras ir badas. Ištisi dvasios klo
dai, susiję su .tikėjimu, su Lie
tuvos valstybingumu... žodžiu, 
kas tiktai galėjo žadinti tautinį 
orumą ir moralinį atsparumą, 
buvo neigiama arba menkinama, 
siūloma keistis netikrais gami
niais... Deformuotas moralės 
žmogus... pardavinėjęs artimą, 
kad įsiteiktų svetimai valdžiai, 
įsiveisė visur”. Tie laikai, anot 
Landsbergio, “sukirmijo, pakry
po ir palūžo. Vėl teka ‘Aušra”, 
gaudžia ‘Varpas’, kyla pabusda
mas visas kraštas”.

“Iki šiol respublikos vadovybė 
nepajėgė deramai atstovauti sa
vajai tautai”, pareiškė Bronius 
Genzelis. "Tas pat“pašakytihalr 
apie partinę vadovybę. LKP CK 
buvo ne išrinktas, o parinktas.” 
Genzelis reikalavo naujų rinki
mų ir Lietuvos vyriausybės reor
ganizavimo.

Antanas Buračas kritikavo da
bartinės sudėties LSSR AT Pre
zidiumą. Jis perspėjo, jog dabar
tinis AT Prezidiumas nepriims 
tokios naujos konstitucijos, “ko
kios nori atgimstanti Lietuva”. 
Jo nuomone, “Lietuvių liaudies 
intesresus išreiškiantiems suve
renumo teisiniams pagrindams 
tvirta garantija tėra visaliaudinis 
referendumas patvirtinti naujai 
mūsų respublikos konstitucijai”.

Kongrese dalyvavusiam Lon
dono dienraščio The Indepen- 
dent (1988.X. 24.) koresponden
tui Rupert Comvvell Sąjūdžio 
valdovų kalbos buvo “ne tiek 
platformos ateities pasikeiti
mams, kiek užtvenkto valstybin
gumo srautas”. Jis priminė, kad 
garsiausių plojimų Kongrese su
silaukė Lietuvos Laisvės Lygos 
Antano Terlecko pasakyta kalba, 
kurioje jis perspėjo prieš kom
promisus su Maskva ir reikalavo 
pilnos nepriklausomybės.

(Elta)

Tarptautinė žmogaus teisių 
komisija apkaltino Izraelį, kad Jo 
dykumoje įkurta stovykla admi
nistraciniu būdu nubaustiem pa
lestiniečiams laikyti prieštarauja 
ketvirtai Genevos konvencijai. 
Be to, gyvenimo sąlygos ten 
esančios nežmoniškos: sulaiky
tieji yra dažnai mušami, negauna 
pakankamai vandens ir kt.,

Šveicarijos ambasadorius pa
ragino Libane gyvenančius kraš
to piliečius išvykti.

Pakistano min. pirmininkė 
pradėdama eiti pareigas, paža
dėjo rūpintis moterim, studen
tais ir darbininkais, stiprinti 
ryšius su JAV ir paremti 3-jo pa
saulio ir islamo reikalus. Ta pro
ga ji paleido apie 1000 politinių 
kalinių ir dovanojo gyvybę nu
teistiems mirti.



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Kardinolas Vincentas Slat- 
kevičius nedalyvavo Europos 
vyskupų konferencijų pirminin
kų suvažiavime, kuris vyko lapk
ričio 25-27 Madride. Nevykimo 
priežastimi oficialiai nurodė kar
dinolo sveikatą. Lietuviams at
stovavo vysk. Vladas Michele- 
vičius, Kauno arkivyskupijos pa- 
gelbininkas. (LIC)

— Kun. Alfonsui Svarinskui 
Lecco miestas Siaurės Italijoje 
suteikė garbės miesto pilietybę 
“už drąsų krikščionybės tikėjimo 
liudijimą ir už ryžtą ginant lietu
vių tautos savitumą”. Kartu su 
kun. A. Svarinsku garbės pi
liečiu yra paskirtas buvęs Čeko
slovakijos komunistų partijos 
sekretorius, kovotojas už sociali
zmo sudemokratinimą Aleksan
dras Dubček. Oficialus garbės 
pilietybės įteikimas įvyko 
gruodžio 4 Lecco mieste prie ro-

Argentinoj prie Buenos Aires 
kelias dienas trukęs grupės karių 
sukilimas pasibaigė, vyriausybės 
kariam privertus juos sukilimą 
nutraukti. Esą žuvęs tik 1 karys 
ir 2 sužeisti.

Venecuelos prezidentu buvo 
išrinktas kraštą valdžiusios parti
jos kandidatas, socialdemokratas 
Carlos Andrės Perez.

Sov. S-gos aukšto rango dele
gacija ir Afganistano partizanų 
vadai pirmą kartą buvo susirinkę 
Saudi Arabijoj tartis dėl Afgani
stano.

Iš Vakarų Berlyne JAV admi
nistruojamo nacių dokumentų 
archyvo nuo 1983 m. buvo pra
dėta vogti dokumentus ir juos 
pardavinėti. Šį darbą dirbo Ivory 
Coast pilietis, archyvo tarnauto
jas Alfred Darko, kuris dabar tei- 
Siamas Vakarų Berlyne.

Sov. S-gos prezidentas Gor-
bačiovas atvyko į JAV ir tarėsi 
įvairiais reikalais su prezidentu 
Reagan ir išrinktuoju prezidentu 
Bush. JAV žada kelti žmogaus 
teisių, ginklų kontrolės, Afganis
tano ir prekybos reikalus, o Gor
bačiovas esą siūlysiąs sumažinti 
Nato ir Varšuvos paktų kariuo
menes ir jų ginklavimą.

Išrinktasis prezidentas Bush 
prekybos sekretorium paskyrė 
Texas finansininką Robert A. 
Mosbacher, specialiu prekybos 
atstovų — Carla A. Hills ir eko
nominių patarėjų pirmininku — 
universiteto prof. Michael I. Bo- 
skin. ČIA direktorium numato 
palikti dabartinį VVilliam H. 
Webster.

Ispanijoj prie Madrido, nukri
tus karo lėktuvui F-16, žuvo JAV 
gen. Winfield Scott Harpe.

Dėl Bangladešą nusiaubusio 
ciklono ir potvynio žuvo apie 
5000 žmonių. 

tušės, kur dalyvavo pagrindiniai 
miesto religiniai, pilietiniai bei 
kariniai vadai. (LIC)

Vilniuje gyvenusių Lietuvos 
rašytojų muziejus liepos 22 d. 
atidarytas Antakalnyje XIX š. 
pradžioje statytuose rūmuose. 
Dvidešimt šešių rašytojų kūryba 
ir veikla, atspindi šešiolikoje 
dviaukščio pastato salių suteikti 
rankraščiai ir laiškai, knygos ir 
nuotraukos rašomosios mašinė
lės ir plunksnakočiai, tarnybi
niai pažymėjimai ir buitiniai 
reikmenys. Muziejaus direkto
riaus Jono Endrijaičio praneši
mu, iš surinktų apie 70,000 rodi- 
nių lankytojai mato tik trečdalį. 
Kiekvienam rašytojui yra atski
ras kampelis su autentišką aplin
ką atkuriančiais baldais ir daik
tais. Nevengta ir praeities skau
dulius atspindinčių rodinių. Ka
ziui Borutai “Medinių stebuklų” 
autoriui atstovauja rašomasis sta
las, kurį jis pats tobulino savo 
rankomis, ir po stiklu padėtas 
batas, rašytojo pasigamintas 
kalėjime 1948 m. Medinė sibiri- 
nio tremtinio lentelė “Antanas 
Miškinis” puošia jo kampelį. 
Prie jos pridėtas galąstas nuga
ląstą peiliukas, ir medinis nuzu
lintas šaukštas, kuriuo poetas 
maitinosi neskalsiu viralu Sibire.

Augustino Griciaus-Pivošos 
kelionę Sibiran atskleidžia jo 
buto kratos orderis, dviejų 
žodžių Motiejaus Sumausko 
“Kur Gricius?” telegrama, Oms- 
kan pažymėjimas, kad jis kas 
mėnesį privalo registruotis 
NKVD skyriuje. įvadinėje mu
ziejaus salėje dailės darbais 
apžvelgiama Vilniaus rašytojų 
istorija Muziejaus rodinių 
išdėstymo projektą paruošė ar
chitektas K. Miežinis. Ateityje 
muziejus susilauks priestato 
salėmis masiniams renginiams ir

KELIASDEŠIMT TŪKSTANČIŲ DALYVAVO
L. L. LYGOS IR P. SĄJŪDŽIO MITINGUOSE

(New Yorkas, gruodžio 2. 
LIC) Lapkričio 26 d. Gedimino 
aikštėje įvyko dvi atskiros de
monstracijos, į kurias atsilankė 
keliasdešimt tūkstančių žmonių. 
Pirmoms vadovavo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis, antroms 
— Lietuvos Laisvės Lyga.

Tiek Sąjūdis tiek ir Lyga 
norėjo išreikšti savo nuomones 
bei pageidavimus ryšium su 
TSRS Aukščiausios tarybos sesi
ja Maskvoje, kuri susirinko lap
kričio 29 d. svarstyti pakeitimus 
sąjunginėje valdymo sistemoje.

Į Sąjūdžio mitingą, kuris pra
sidėjo vidudienį, atsilankė tarp 
30 ir 40 tūkstančių žmonių. Or
ganizatoriai šį mitingą pavadino 
Lietuvos deputatų į TSRS 
Aukščiausios tarybos sesiją “pa- 
lydotuvėm” ir į jas pakvietė de
putatus. Gedimino aikštės mi

parodoms, patalpomis rodinių 
fondams. Memorialinis V. My
kolaičio-Putino muziejus jau yra 
įrengtas jo bute. Netrukus me- 
moraliniu muziejumi taps ir An
tano Venclovos butas. Tokie at
skiri memorialiniai muziejai pla
nuojami ir kitų Vilniuje gyve
nančių rašytojų butuose.

— Vilniuje, Respublikinėje 
techninėje bibliotekoje (K. Gie
drio g.) veikė Respublikinių 
profsąjungų kultūros rūmų “Pa
letės” liaudies dailės studijos 
(vadovai — tapytojas Rimas Bi
čiūnas ir grafikas Vladimiras Ne- 
sterenka) aliejinės tapybos dar

DVI TENDENCIJOS SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIME

LPS Sąjūdžio suvažiavime pa
sireiškė dvi tendencijos. Viena, 
stipresnė, buvo išreikšta Lietu
vos okupacijos pasmerkimu, tik
ro savarankumo reikalavimu,ir 
radikalia pačios santvarkos ir jos 
ideologijos kritika. Antroji — tai 
bandymas Sąjūdžio veiklą ir tau
tinio atgimimo srautą nu
kreipti į saugius “lenininius” ka
nalus.

Si antroji, “čekuoliška”, ten
dencija atsispindėjo suvažiavimo 
telegramoje M. Gorbačiovui. Jo
je užtikrinama, jog “Lietuva su
geba iššluoti savo kiemą ir pada
ryti, kad mūsų ūkis klestėtų”; jog 
į persitvarkymą žengiama “leni- 
niškai, per nacionalinio orumo 
susigrąžinimą, su visiško Tarybų 
respublikos suverenumo šūkiu”; 
jog “mes dirbame petis petin su 
partija”; jog “Sąjūdis nenukryps 
nuoi partijos nubrėžto kebo” 
(Tiesa, 1988.X.25.). Daugumai 
suvažiavimo dalyvių ir jo išrink
tos tarybos narių šį rezoiuCija, 
be abejo, priminė praėj 

^dešimtmečių ritualus — 1 
rtlo užtikrinimas lietuvių ta 
niekad nerinktam asmeniui, 

tinge dalyvavo du deputatai:-Al
girdas Ferencas ir vadinamas 
užsienio reikalų ministras Vla
dislovas Mikučiauskas. Sakoma, 
kad ir kituose Lietuvos miestuo
se, pavyzdžiui Klaipėdoje, vyko 
panašios deputatų palydos.

Savo kalboje Mikučiauskas 
miniai prižadėjo, jog.balsuos 
prieš pataisas kurios riboja re
spublikų suverenumą. Pareiškė 
kritiką Maskvai, kad lietuvių 
tauta nebuvo iš anksto supažin
dinta su pakeitimų projektu.

Sąjūdžio mitingui vadovavo 
Anties roko grupės vadovas Al
girdas Kaušpėdas. Kalbėtojų tar
pe buvo Vytautas Landsbergis, 
Zigmas Vaišvila, kun. Vaclovas 
Aliulis, Vitas Tomkus ir Kazi
mieras Antanavičius. Mitingo 
metu perskaitytos Moralinės ne- 

bų paroda. Trys tapytojai — Al
dona Rekštienė, Vytautas Go- 
centas ir Zita Lenkaitė, su savo 
darbais jau dalyvavę respubli
kinėse ir sąjunginėse liaudies 
meno parodose, eksponavo apie 
penkiasdešimt paveikslų: port
retų, Vilniau ir jo apylinkių vai
zdų, peizažų, buitinių scenų. Ši 
ekspozicija pakeitė piešinių pa
rodą, kurią buvo surengę taip 
pat “Paletės” studijos nariai — 
Regina- Statkutė - Kovalčiukie- 
nė, Valerijus Bodlajus ir Alber
tas Vitkus, eksponavę po dešimt 
paveikslų, atliktų akvarele, pieš
tuku, pastele.

S. L. K.

VALDAS Cx DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, Ėa»tT 
Northporth;'N.Y.31731. Tai. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais, 
tik liAmUnals atvejais $16 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpos*. 
86 - 01 114th St,, fUchmond HJH, NX.114lfc.Tel. 713 441 - 2811. J ? $

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Foreąt 
P*way St), tfoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves,: 
Koplyčios parūpinamos visose miesto .dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. MarioTelxe4raKJr. laidotuvių direktorių*, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172.
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras.šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.
— ___ —i—.—:----------------------------- ------ ,--------- -  -•——-~į
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., Št. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pašadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345
- 9393.

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

rio armijos tebelaiko okupavu
sios Lietuvą ir kitas Vidurio- 
Rytų Europos tautas; pasižadėji
mas nenukrypti nuo bankruta
vusios totalitarinės partijos ke
lio; leniniško “suverenumo” ab
surdas. Tačiau daug Sąjūdžio 
veikėjų turbūt galvojo, kad to
kios telegramos ir pareiškimai 
šiandien neišvengiama kaina, 
mokama už didelę konkrečią 
pažangą liečiant Lietuvos sava
rankumą.

Pagrindinis Sąjūdžio suvažia
vimo poveikis pakyla aukštai virš 
tos kompromisinės telegramos, 
vieną jo apraišką aprašo Tiesos 
korespondentas Algimantas Bu
drys, į kurio kabinetą po suvažia
vimo apsilankė susijaudinęs se
nyvas žmogus. “Juk suvažiavi
mas — pasikėsinimas į Tarybų 
valdžią,” kalbėjo jis. Paklaustas 

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor- 

itai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, 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- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRĄJ’: WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM.’ Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš y/NYM 1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. StUkas, Direkt, 234 SųnlH 
ir., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.į kokią “Tarybų valdžią” jis var

dijo Stalino, Charuščiovo, Brež
nevo laikus, piktinosi, jog “nusi- 
kalbėita iki atsiskyrimo nuo Ta- 

jrybią jungos”. Budrys p^cąrto^-
,-Sve^U*į>TOąlistnWĮtnxT om -

reikia iš tikrųjų įstoti.” (Elta)

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

priklausomybės ir Moralinės 
vienybės deklaracijos.

Buvo iškelti plakatai su 
užrašais “Komunistai — būti ar 
pūti”? ir "Jėga laikina, idėja 
amžina”. Taipgi, Sąjūdžio ir Ly
gos mitinguose žmonės laikė tri
spalves, perrištas juodais kaspi
nais.

Lygos mitingas, prasidėjęs 4 
vai. popiet, protestavo, “prieš 
Maskvos staliniečių kėslus pa
smaugti kylantį tautinį politinį 
Baltijos valstybių sąmonėjimą”. 
Atsilankė maždaug 20 tūkstančių 
žmonių. Mitingui vadovavo An
drius Tučkus. Kalbėjo Antanas 
Terleckas, Algimantas Andrei
ka, Petras Cidzikas, Povilas 
Pačeliūnas ir Bronius Laurin- 
skas. Mitingo kalbėtojai sakė, 
kad Lietuvai neužtenka sovere- 
niteto, reikia nepriklausomybės. 
Jie reikalavo, kad sovietų kariuo
menė būtų išvesta iš Lietuvos.

Antanas Terleckas savo kalbo
je išreiškė nepasitenkinimą, kad 
trispalvė ir Lietuvos himnas tapo 
valstybine vėliava bei valstybi
nių himnu, nes jos dabar bus 
okupacinės valdžios oficialiais 
simboliais. Anot Terlecko, Lyga 
džiaugiasi, kad Sąjūdžio siūlo
mas konstitucinis projektas Lie
tuvai nebuvo patvirtintas Lietu
vos Aukščiausios tarybos sesijo
je. Su tokia konstitucija “mes 
duosime okupacinei valdžiai for
malų dokumentą, pritariantį va
dinamo Liaudies seimo liepos 
21-os nutarimui”. Pasak Terlec
ko, “staliniečiai dar nekartą 
kaišios tautai politinius suroga
tus: federaciją, sąjungą, autono
miją, paslaptingo turinio suvere
nitetą vietoj lietuvių tautos rei
kalavimo nepriklausomybės".

Demonstracijose prie Jungtinių Tautų gruodžio 7 Mergaitės lietuvaitės ant skruostų buvo 
uždažiusios lietuviškos vėliavos spalvas — geltona, žalia,raudona. Nuotraukoje matosi tik 
dėmės. Gilumoje nešamas didelis plakatas — FreeLithuania. Nuotr. V. Maželio

Sąjūdžio ir Lygos mitingai 
vyko su valdžios leidimu, be mi
licijos trukdymu. (LIC)

-ri •,<- -i ' ’thir. Č ;rd I«T

LITHUANIAN COOKERY 
in English, 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 Į VISAS KAPINĖS NEW YORK. 
NEW JERSEYIR CONNECTfCUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPIfhU.
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TAI MUŠU VIENINTELE VIETA — 
- GAUSI PARODU SALE

T“
---

-

KVECAS
JONAS 

.1933 +1976

VYTI S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI 4
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA .

’ VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 '
. TEL.:718 769 - 3300
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Kviečiame į 16-tą parodą
Lietuvių Bendruomenės Nevv 

Yorke apygardos valdybos inicia
tyva rengiama tradicinė žiemos 
paroda, šiemet jau 16-toji. Kaip 
iš praeities žinome, paroda ski
riama Lietuvos nepriklauso
mybės šventei pagerbti. Drauge 
ji suartina lietuviškąjį kūrėją su 
visuomene, paskatina ir pačią 
kūrybą.

Toji paroda bus 1989 vasario 
11-12 dienomis Kultūros Židiny
je. Pirmiausia j ją kviečiami šia
me Atlanto pakraštyje gyveną 
lietuviai menininkai — dailinin
kai, skulptoriai, grafikai.

Kadangi dabar okupuotoje 
Lietuvoje vyksta dideli persi
tvarkymo sąjūdžiai, sparčiai 
didėja tautinis atgimimas, tai j 
šią parodą bus įjungta ir eilė dar
bų dailininkų iš Lietuvos.

Kaip žinome, Vilniuje buvo 
surengta išeivijos dailininkų dar
bų paroda. Jie turėjo sąlygas juos 
pasikviesti, ten nugabenti dar
bus. Šios parodos rengėjai tų są
lygų neturi. Jie negali tiesiogiai 
pasikviesti ten gyvenančių daili
ninkų. Gal bus susisiekta tik su 
vienu kitu. Rengėjam teks pasi
tenkinti tais darbais, kurie čia 
yra-įvežti anksčiau. -
% Tų darbų yra labai įvairių. 
Daugiausia įvežta grafikos dar
bų. Dalį jų sukūrė dar vyresnioji 
grafikų karta, o didesnę dalį — 
jaunesnioji kartą. Čia jie pateko 
įvairiais būdais. Daugiausia kaip 
dovanos savo giminėm, drau
gams.

Gaila, kad stokoja aliejinės ta
pybos darbų. Juos įvežti sun
kiau, tai ir pavyzdžių labai reta. 
Bet bus stengiamasi jų surasti 
kaip galima daugiau. Ten sukur
tos skulptūros nebus galima 
suofganizuoti, nes jos tikriausiai 
ileįvežta. Įvežta smulkiosios 
skulptūros — reljefų, medalių. 
Pagal galimybes ir jie bus ekspo
nuojami parodoje.

Kodėl dabar įjungiame daili
ninkus iš Lietuvos?

Jeigu mes pažįstame Afrikos 
negrų meną, Amerikos indėnų 
meną, tai kodėl negalime pažinti 
ir dabarties meno okupuotoje 
Lietuvoje. Juk jis kuriamas 
mūsų brolių ir sesių. Šiek tiek 
pažįstame muziką, nes lietuviš
kos radijo valandėlės ją mielai 
transliuoja. Dailiąją literatūrą 
jau sunkiau pažinti, nes knygos 
iš ten sunkiai ateina. Lietuvišką
ją dailę iki šiol pažinome tik iš 
reprodukcijų. Dailininkų kūri
nių nuotraukas matėme periodi
koje, atskiruose leidiniuose. 
Kartais teko pamatyti vienį kitą 
aplanką, skirtą kokiam dailinin
kui. Bet originalių kūrinių 
matėme labai retai arba visai ne
matėme. Dabar ir bus gera pro
ga asmeniškai susipažinti su jų 
menu iš originalų.

Paroda bus įvairi, įdomi savo 
žanrais, technika. Svarbiausiąjį 
apjungs dailininkus iš okupuotos 
Lietuvos ir čia gyvenančius. Tie 
visi dailininkai juk sudaro vieną 
lietuvišką šeimą, dabar jie bene 
pirmą kartą sutilps čia Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Čiabus 
viena Lietuva, pilna 'savų siel
vartų ir savų troškimų

Su tokia paroda norima atsi
liepti į tuos brolius Lietuvoje, 
kurie su užsidegimu šaukė: Lie
tuva, Lietuva! Ji gyva!

Kaip Amerikos lietuviai jun
giasi prie jų atgimimo sąjūdžio 
ir trokšta to paties — Lietuvos 
nepriklausomybės, taip dabar ir 
Lietuvoje gyveną dailininkai 
jungiasi prie to paties vainiko, 
kuriuo papuošime Lietuvos ne
priklausomybės šventę — Vasa
rio 16, ir ši paroda — 16-toji! 
Kaip ten Lietuvoje visi šaukė ir 
savo darbais liudijo — Lietuva, 
ji gyva! — taip ir ši paroda vi-

(nukelta į 8 psl.)

Prelato Jvilktuvės
Sekmadienį, lapkričio 13, vie

tos vyskupas prieš 10:30 v. 
mišias, atliko prelato Simono 
Morkūno įvilktuvių apeigas ir po 
to koncelebravo mišias. Pasakė 
labai gražų turiningą pamokslą, 
prisimindamas pavergtos Lietu
vos žmonių kančias ir didvyrišką 
pasiaukojimą siekiant laisvės.

Mišių metui vietos aukštesnės 
katalikų mokyklos mišrus choras 
labai gražiai giedojo, ypač lietu
viškai “Marija, Marija”, gerai iš
tariant lietuviškus žodžius.

Pamaldose dalyvavo 400 su vi
ršum žmonių, tris kart daugiau, 
negu parapiečių. Po pamaldų 
parapijos salėje įvyko iškilmin
gas bankietas patiekiant nemo
kamai geriausio jautienos kep
snio pietus. Vyskupas labai pa
gyrė prel. S. Morkūną už nepa
prastai didelį pasiaukojimą para
pijai, diecezijai, laike 37 metų ir 
parapiečių glaudų bendravimą 
su klebonu ir stebėtiną klebono 
ir parapiečių dosnumą bažny
čiai, katalikiškam auklėjimui, 
misijoms ir pavergtai Lietuvai, 
ypač diecezijos istorijoje laimė
dama, dar prieš vajų pradžią, vi
suose diecezijos vajuose pirmą 
vietą.

Po prel. Simono Morkūno įvilktuvių koncelebracinių mišių Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje Sioux City, Iowa lapkričio 13 d. iš k. prelatai: Frank J. Brady, Richard 
V.Sweeney, V. F., kun. Kevin C. McCoy, kancleris, vyskupas D. Soens, prel. Roger 
J. Sugustine, generalinis vikaras, prel. Simonas Morkūnas, aukštesnės katalikų mokyk
los direktorius kun. Victoras F. Remaeker ir prel. Thomas Donahoe.—

IŠKILMĖS SIOUX CITY, IOWA
Maldos diena

Šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioje, Sioux City, Iowa, prelatas 
Simonas Morkūnas aukojo dve
jas Mišias,ir trečias-vie-
to.s aukštesnės katalikų mokyklos 
direktorius kun. V. F. Ra- 
maeker, ir prašė parapiečius ir 
kitataučius, lankančius gražią 
Sv. Kazimiero bažnyčią melstis 
už pavergtuosius, ypač dabar 
didvyriškai kovojančius dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės. Jis pa
sakė keturis pamokslus apie da
bartinę būklę Lietuvoje.

Parapijos biuletenio medžiaga 
buvo skirta apie dabartinius įvy
kius, persitvarkymą Lietuvoje.

Buvo padaryta rinkliava baž
nyčioje ir klebonui asmeniškai 
lankant parapiečius, nepaisant, 
kad klebonas, tuo metu, vykdė 
diecezijos pagerinimo vajų, su
rinkta 1,500 dolerių, į šią sumą 
įeina ir klebono auka 500 dol.

Reikia manyti, kad didelės 
Amerikos parapijos, kurios skai
to parapiečius ne dešimtimis, 
bet šimtais ir tūkstančiais, turin
čias daug pasiturinčių žmonių, 
paseks mažytės 70 šeimų para
piečių dosnumo pavyzdžių.

Prel. Simonas Morkūnas įteikia vietos vyskupui Lawrence 
D. Soens vyskupijos vajaus čekį 10,708 dol.

Šv. Kazimiero parapija 
laimėjo pirmę vietę 

Sioux City diecezijos vajuje

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
ja, Sioux City, Iowa, 14 kartą iš 
eilės dar prieš vajaus pradžią 

laimėjo pirmą vietą, surinkdama 
įsipareigojimais 11,208 dol., ar
ba 304 procentus, iš kurių 291 
procentą grynais, 10,708 dol. 
Kvota buvo paskirta surinkti 
3,681.50.

Vajų vykdė 142 diecezijos pa
rapijų patys parapiečiai, 6,000 
vyrų ir moterų. Tačiau prel. Si
monas Morkūnas pats vienas at
liko šį didelį nemalonų darbą lai
ke trijų savaičių, kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
rinko įsipareigojimus. Vajuje da
lyvavo 100 procentų parapiečių, 
kai diecezijos parapijų tik 52 pro
centai ir 15,20 procentų įsipa
reigojimų nesumoka, o Sv. Kazi
miero parapiečiai sumoka visą 
100 procentų įsipareigojimų. Ir 
šiais atvejais Sv. Kazimiero para
pija yra pirmoji.

Iki šiol Sv. Kazimiero parapi
ja, iš 14 diecezijos pagerinimo 
vajų, vietos katalikų aukštesnes 
mokyklos priestatui vajaus, gavo 
atgal iš įsipareigojimų 
143,568,67 dol. Kas buvo su
rinkta įsipareigojimų virš kvotos 
surinkti, 100 procentų grįžo į pa
rapiją.

Prel. Simonas Morkūnas, prieš 
pradėdamas vajus, pirmas paau
kojo 15,000 dol. Todėl ir jo para
piečiai pasekė klebono pavyz
džiu. Tai pasisiekimo paslaptis. 
Per visus diecezijos vajus, Sv. 
Kazimiero klebono ir parapie
čių dosnumo pavyzdys, labai 
daug prisidėjo prie pasisekimo, 
kiekvienais metais buvo surinkta

(nukelta į 5 psl.)

iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 
II APAŠTALAS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

asilas

PAULIUS 

KIPRE

Mat atšokavo ten sykį 
ožiukas ir išvydo austrę. Ji 
tūnojo prilipusi prie akmens ir 
snaudė. Ožiukas pasipiktino ir 
ėmė bartis. “Susigėstumei, tin
gine, tu štai guli, o aš jau keletą 
mylių nubėgau, nuo ryto ligi va
karo judu!” Į tai jam atsakė 
austrė: “Garbusis tu mano! Kol 
tu prakaitavai, lakstei be naudos, 
aš, pažiūrėti tokia tinginė, 
suspėjau pagimdyti didelį perlą. 
O juk net visų mažiausias perlas 
vertesnis nei tūkstnatis ožiukų!”

Kelionėje sutinki įdomių žmo
nių. Anglai pažįsta Artimųjų 
Rytų raštiją. Užsimezgus pokal
biui, jauti įdomų “atrajojimą”, 
— tai, kas girdėta ir tai, kas ma
tyta pokalbiu išryškėja kaip liu
dininkai neišsenkančių kūrybi
nių žmogaus jėgų, atvirumo gy
venimui, dvasios budrumui. 
Žmogaus būtis dužlioje buityje 
verčia žmogų rinktis — rizikuo
ti, — gyvenimas, kuriame kiek
viena būklė yra vis nauja kiek
viename momente, o kiekvienas 

momentas yra vis šviežia ir šoki
ruojanti peržiūra viso to, kuo 
būta.

Afroditės šventovė nūdien yra 
tik pamatai ir asla. Tiesa, ir kele
tas atstatytų kolonų. Tačiau ji 
nutildo ir prakalbina šiuolaikinį 
žmogų ne tik apie jo profesiją,
— užsiėmimą, pareigas, būklę,
— bet ir apie duobėtą kasdie
nybę, apie dvasios gelmes, apie 
poreilų įsijungti į žmonijos iš
mintį.

Nūdien Palea Pafos — Senasis 
Pafos su Afroditės griuvėsiais yra 
Kukli ja (Kouklia) miestelio dalis. 
Autobusas vėl grįžta į vieškelį. 
Girdžiu kupiną priekaišto balsą: 
“O kur šv. Paulius, Tautų apaš
talas, atvertė Kipro salos guber
natorių? Prašau parodyti!” Gidė 
nuramina priekaištaujantį turis
tą. Sako, 'Turime du Pafos mies
tus — senąjį ir naująjį”.

Jeigu nukeliautum j Kukli)?

Būdamas Kuklijoje, ne
skubėk. Nepasitenkink Afro

ditės šventovės pamatais ir sala, 
bet pabuvok muziejuje tarp įra
šų jos garbei. Tiesa, Afroditės 
statulos čia neberasi, — ji yra 
išvežta į Nikosiją. Užsuk į Leda 
restoraną, nusileisk uolomis prie 
bangų mūšos, kur gimė Afrodi
tė. Kipre — Afroditės saloje šis 
yra svarbiausias ir seniausias 
kampelis — šventovė, kurioje 
Afroditė buvo garbinama pen- 
kioliką šimtmečių, o jos garbin
tojai apraudodavo kartu su ja 
Adonio mirtį.

Adonis yra augalijos dievas. 
Todėl jam lemta kasmet mirti. 
Adonis turi mirti, kad laukuose 
užaugtų javai; Adonis turi mirti, 
kad būtų žemėje gyvybė; Adonis 
miršta, kad vėl atgimtų. Kasmet 
jo mirtis turi būti apraudojama; 
kasmet, įsakmiu užuojautą suke
liančių ritualu, žemė turi būti 
drąsinama jungtis su tais ele
mentais, kurie padarys ją vėl vai
singa.

Tiesa, Afroditė yra tapusi tik 
kosmetikos ir neatsakingos mei
lės puoselėtoja. Tačiau tarp Kuk- 
lijos akmenų ir sukiužusių šven
tovės kolonų tebesijaučią ana 
sena pagonijos pasaulėjauta: 
Afroditė nėra deivė tarp deivių, 
bet visų deivių junginys. Ji yra 
Artemis, Kybelė, Aštartė, Vene
ra. Jauniausia Malonių deivė, se
niausia Likimo deivių, visų 
Mūzų junginys. Afroditė yra 
deivė žemės ir žvaigždėto dan

gaus, mergystės ir motinystės, 
vyno ir kraujo, meilės svaigulio 
ir mirties baimės. Afrodiėtė Ki
pro saloje yra parodoksali 
kūrėjiškumo esmė.

Kuklijos krikščionys pasistatė 
šventovę. Šventovės vardas 
daug pasakantis: Mergelės, 
Afroditissa šventovė.

Du miestai vardu Pafos: 
Pales ir Nea

Senąjį - Paleas Pafos liudija 
žila senovė. Archeologai užtiko 
jame radinių iš III tūkstantmečio 
prieš Kristų. Naujasis — Nea 
Pafos, kurio link dabar važiuoja
me, yra kur kas jaunesnis. Jį 
įsteigė senojo Pafos karalius Ni- 
koklis (Nicocles) IV a. prieš Kri
stų. Mat jam reikėjo patogesnio 

Pafos. Uosto sargas — draugiškas pelikanas.

uosto. Naujasis Pafos yra prie pat 
jūros, maždaug 16 km į šiaurės 
vakarus nuo senjo. Nikoklio mie
stas buvo Kipro salos sostine nuo 
įkūrimo ligi Konstantino Didžio
jo IV a. po Kristaus. Ten, gidė 
pabrėžia, apaštalas Paulius ste
buklingai apakino burtininką 
Elimą (žr. Apd 13, 4-12).

Šiuolaikinis Pafos yra sparčiai 
augantis miestas su uostu ir tarp
tautiniu aerouostu. Atostoginiai 
kaimeliai dygsta citruso ir bana
nų miškeliuose. Palei pajūrį, tik 
siaurutį paplūdimą tepalikdami, 
auga daugiaaukščiai viešbučiai. 
Oidė užtikrina, kad miesto savi
valdybė leidžia statyti tik dvi
aukščius namus palei jūrą ir tik 
keturaukščius atokiau nuo jūros. 
Pasižvalgęs matai, kad esama 
daug išimčių. Gidė dar prideda. 

kad senojo Pafos likučių ateitis 
saugi, nes kada tik statant namą 
užtinkama sena siena ar kapas, 
statyba nutraukiama.
Uostas žemutiniame Pafos

Pietų metas. Valgyklos rikiuo
jasi palei molą. Uoste tik žvejų 
laiveliai ir turistų jachtos. Vene- 
ciečių fortas saugo uosto įplauką.

Kadaise, būdamas Pafos uos
te, susidūriau jo sargų — 
draugišku pelikanuNTaip buvo
me susidraugavę, kad net pietu
mis — žuvimis dalinomės. Noriu 
jį vėl sutikti. Tačiau niekur nesi
mato. Užeinu į Pelikano restora
ną pasiteirauti. Žinia apie pelika
ną liūdna. Jis tapęs terorizmo 
anka prieš keletą mėnesių.

Radęs nuošalesnę valgyklą 
prie molo, arti uosto įplaukos, 
užsisakau pietums žuvies. Lauk
damas valgio, vėl skaitau:

Paulius, Barakas ir Jonas Mor
kus perėjo salą iki Pafos...

Sergijus Paulius, prokonsulas 
"panorėjo paklausyti Dievo 
žodžio ..

jiems priešinosi Elimas — 
burtininkas... "Ak to velnio 
vaike!...
Dabar štai ištiks tave Viešpa
ties ranka: tu tapsi aklas ir ku
rį koką neregėsi saulės!”... 
prokonsulas įtikėjo, neatsiste
bėdamas l ’iešpaties mokslo...
(S4pc/ 13, 6-12). ( daugiau)
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IŠEIVIJOS KALĖDŲ DOVANA LIETUVAI
Reikalinga skubi Išeivijos pagelba Lietuvai. Vilniuje leista 
perspausdinti: A. Šapokos LIETUVOS ISTORIJĄ 
200,000 tiražu. Tačiau trūksta popieriaus vienam šimtui 
tūkstančių egzempliorių.

Skelbiame kalėdinę Išeivijos dovaną Lietuvai:

A. Šapokos 
redaguota

LIETUVOS
ISTORIJA

Popierius istorijai išspausdinti bus skubiai užpirktas ir pristatytas 
į Lietuvą iš vakarų Europos.

šis vajus yra suderintas su Lietuvių Bendruomenės vadovybės 
paskelbtu bendruoju finansiniu vajumi.

čekį prašome rašyti Lietuvos Istorija vardu. Aukos gali būti 
nurašomos nuo mokesčių (ID #51-0194467). Jūsų grįžęs čekis 
atstoja kvitą. Aukas siųsti: Lithuanian-American Community, 
Lietuvos Istorija, 2713 W. 71 st St., Chicago, IL 60629.

Ateitininkų Federacija. JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Lietuvių Skautų Sąjunga. LST korp! Neo-Lithuama. Santaros-Šviesos Federacija. 
Šiaurės Amerikos Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga.

Tegu nelieka nei vienos lietuvių šeimos šių Šv. Kalėdų proga 
nepadovanojus savo tautai jos istorijos knygos, kuri jai buvo 
atimta ir sunaikinta per 48 metus.

'Lietuviai esame visi — 
' Lietuvių Fonde ar esi?^

3001 W. 59th Street
• Chicago, IL 60629

• (312) 471-3900

UHm HNMS UTHHNIM HHIMHIN
Santrumpos:, atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, suma 
po pavardės = įnašų iš viso.

; 1988 m. rugsėjo mėn.

- 2x$5 Banėnas Amelija, $1,605; Vaitkevičius Stasys, $150.
1 2 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $425; Kiršonis Vilija. 
$210.

1 x $45 Sirtautas Vladas atm.: St. Butkaus Šaulių kuopa $25 
ir 1 kt. asm.; $145.
; 4 x $50 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Grikinas T., $540; 
Lietuvių Padėkos Paminklo fondas: Alf. Kulpa, $5,450; Skirpstūnas 
Antanas atm. įnu Slavinskas E. ir I., $300; Slavinskas Steponas ir 
Stefanija atm. įn.: Slavinskas E. ir L, $200.

1 x $60 Navickas Peter, $210.
12 x $100 Černius Kazys ir Filomena, $3,100; Černius Rimas, 

$1,200; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $1,700; Jasas 
Adomas ir Zuzana (mirus), $354; Juzelskis Antnas ir Stasė, $800; 
Karoblis dr. Vytautas ir Antanina, $7,500; Linkus Kazys ir Mėta, 
$1,200; Maziliauskas Stasys, $100; Pocius Kazimieras ir Elena, 
$100; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,300; Vaitkus Andrius ir Marija, 
$2,400; Valaitis Aušrinė, $450.

1 x $180 Pocius Antanas ir Birutė, $680.
9 x $200 Lietuvių Padėkos Paminklo fondas: Staras John, 

$5 ,650; Norvilas Povilas ir Ona, $800; Pranskevičius Antanas, 
Pranskevičius Augustinas ir Genovaitė (mirusi), Pranskevičius 
Juozas atm. įn., Pranskevičius Kazimieras atm. įn., Pranskevičius 
Stasys atm. įn.: įm. po $200 Pranskevičius Augustinas ir Marija; 
Valaitis dr. Jonas ir Joana, $4,700; Žvirždys Zita ir Bronius (miręs), 
$1,000.

1 x $282 Urbutis Kęstutis Antanas atm. įn.: Urbutis Pranas 
$100, Paulius Leonas $72, Šilėnas Viktoras $35, Jokūbauskas Jonas 
$25, Mažeika Vacys $25, Strazdas Zigmas $25, $282.
' 1 x $455 Ribinskienė Ona atm. įn.: Rugienius J. ir V. $100,
Kutkus V. ir E. $50, Rugienius L. ir A. $50, Balynas P. ir V. $30, 
Leparskas R. $25, Zaparackas Y. ir A. $25 ir 13 kt. asm., $655.
’ 1 x $500 Žitkus Pranas atm. 1-mų mirties metinių proga: Janina
Žitkienė, $900.

2 x $1,000 Franciscan Fathers Monastery atst. kun. J. Gaifiušis, 
OFM, $3,050; Materas Juozas, $2,200.

1 x $2,000 Maleta Akvilija testamentinis palikimas, $2,200.
1 x $2,500 Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirusi), 

$9,000.
Iš viso $11,282.00.

• t
1988 m. spalio mėn.

i
e 2 x $5 Alkevičienė Marija, $10; Brasiskis Olga, $5.

8 x $10 Balčius Jonas, $20; Bigelis Ramūnas, $10; Gaška G. ir 
R., $10; Kinkys Vac. $20; Mažeika A., $15; Sadonis E. ir R. $20; 
Šved D., $20; Wolff V. ir W., $185.

3 x $20 Keblinskienė Kunegunda atm., $720; Kizlauskas K. 
$20; Palionienė S., $20.

3 x $25 Garbus Richard, $25; Klosis Walter, $35; Steponaitis 
kun. J., $25.

2 x $40 Lietuvių Padėkos Paminklo fondas: J. Šalkauskienė, 
$5,690; Williams Pranas, $163.

• 9 x $50 Burkus kun. John, $700; Chainas Viktoras, $350;
Grikinienė Konstancija atm. įn.: Bliudžiuvienė Angelė, $590; 
Kastantas Jonas atm. įn.: Kastantas Elena, $50; Račiūnienė 
Petronėlė atm. įn.: Keblinskienė Kunegunda, $100; Shatas Romas, 
Gertrude ir Mrs. S., $1,100; Švilpienė Agota atm. įn.: Keblinskienė 
Kunegunda, $100; Vasys Dalius, $50; Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinė, $792.

1 x $75 Dirda Petras ir dr. Liuda, $1,100.
48 x $100 August Victor ir Marcelin, $100; Babušis Bronius ir 

; Ona, $400; BartoseVičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, 
$2,200; Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas, $700;

į Bružienė Elena atm. įn.: Bobinienė Janina, $700; Dailidė Bronius 
j atm. įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, $1,550; Dapkus Petras ir Ilona, 
t $100; Daunoravičius Jonas ir Jūratė; $100; Draugelis Arūnas ir 
'. Irena, $100; Gerdvilis Alfonsas atm. įn.: Rudokienė Stefanija, $200; 
; Glemža Rimantas, $100; Gruzdienė Aleksandra atm. įn.: įm. 9 asm., 
| $100; Jokūbaitis kun. Pranas, $1,200; Juodikienė Ona atm. įn.: Kut- 
’ kus Vytautas ir Emilija, $425; Jurkūnas Algis ir Laima, $800; Kali 
, Lucy E., $100; Kezys Eugenija, $1,000; Kolalis Robert K. $100; Kon- 
’ tautas Jonas ir Elena, $450; Kučiauskas Igoris ir Kunigunda, $100; 
j Laužikienė Adelė, $300; Lembartas Karolis, $100; Liaukus Sigitas 
; ir Milda; $100; Lukienė Liusė Regina atm. įn.: Lukas Jonas, $985; 
! Luomonas Jonas ir Vincenta atm. įn.: Musteikienė Akvilina, $100; 
Į Mičiulis Raymondas, $350; Mickus Albinas ir Vanda, $100; 
j Jancarienė-Noreikaitė Vita atm.: Noreikienė Marija, $300; 
. Pabarčius Algimantas Ph.D.: įm. Pabarčienė Bronė, $100; 
’ Pabedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $700; Paronienė 
- Branguolė atm.: Paronis Jonas, $100; Plėnys Kazimieras atm. įn.: 
. Plenienė Sofija, $100; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,400; Punkris 
’ Justas ir Marija, $225; Pupelis Adolfas ir Jadviga atm4 įn.;
» 4

DU NAUJI NARIAI LIETUVOS 
HELSINKIO GRUPĖJE

(New Yorkas, 1988 lapkričio 9 
LIC) Lietuvos Helsinkio grupė 
pranešė Lietuvių Informacijos 
Centrui, kad į jos eiles įstojo du 
nauji nariai. Pateikiame apie tai 
grupės dokumentą.

Lietuvos Helsinkio baigia
mojo akto susitarimo vykdy

mui stebėjimo grupės

D o k u m e n t a s Nr. 50.
Informuojame Tarptautinę 

Helsinkio federaciję Ir užsie
nyje esančius Lietuvos Hel
sinkio grupės narius, kad 
nuo š. m. spalio 11d. priimti 
nauji nariai — Gintautas Ieš
mantas, Vytautas Bogušis.

Lietuva
1988 m. spalio 12 d.

Pasirašo:
Viktoras Petkus
Kun. G.Gudanavičius
M. Jurevičius 
V. Vaičiūnas

LIC prierašas: Gintautas Ieš
mantas, 60 m. amžiaus poetas - 
žurnalistas b, buvęs Komunistų 
partijos nariu, 1980 m. apkaltin
tas antisovietinio turinio 
eilėraščių, straipsnių rašymu po
grindžio spaudoje, užsienio radi
jo klausymu, buvo nuteistas 
kalėti 11 metų, iš kurių aštuoinis 
iškalėjo. Straipsniuose jis kėlė 
Lietuvos išstojimą iš Sovietų Są

Jurkūnienė Laima, $4,705; Remienė Marija, $1,100; Rudokas An
tanas atm. įn.: Rudokienė Stefanija, $600; Šimutis dr. Leonardas 
ir Zita, $300; Skomantas Juozas, $300; Staniulis Česlovas atm.: 
Staniulienė Adelė, $900; Union Pier Lietuvių Draugija, $1,200; 
Vaitkus Andrius ir Marija, $2,500; Vitkus-Kazimieraitis pulk. Itn. 
Juozas atm. įn.: Vitkus Valerijonas, $910; Woodward Pabarčiūtė 
Violeta J.: įm. Pabarčienė Bronė, $100; Zinkevičiūtė Barbytė atm. 
įn.: Ulinskaitė Marija, $100; Zinkevičiūtė Marcelė atm. įn.: 
Ulinskaitė Marija, $100; Zoruba Juozas, $100; Žvinklys kun. An
tanas, $100.

1 x $110 Markelis Adolfas atm.: Markelienė Aldona $100 ir 1 
kt. asm., $610.

1 x $125 Lungys Steponas atm. įn.: įm. 12 asm. $125.
2 x $150 Masionienė Aleksandra atm.: Masionis Antanas, 

$1,000; Paliliūnas Jonas atm. įn.: Paliliūnienė Elena $100; Kisielius 
dr. Tomas ir Rita $50, $150.

1 x $190 Urbutis Kęstutis Antanas atm. įn.: Liutermoza Ona 
$25, Stelmokas Vyt. $25 ir 13 kt. asm., $472.

6 x $200 Dočkus Kostas ir Jadvyga, $700; Gečienė Saulė atm. 
įn.: Gečas Alfonsas, $200; Gradinskas Jonas ir Ona, $2,200; 
Grėbliūnas Vincas ir Marija (mirusi), $500; Juodeiienė Gražina 
atm.įn.; Juodelis Bronius, $1,200; Liorentas Jonas, $1,300.

2 x $300 Ankus Aldona, $300; Kaunas dr. Ferdinandas ir Van
da, $10,300.

1 x $375 Galinis dr. Pranas atm. įn.: Galinis Bronius ir Irena 
$100, Galinis Juozas ir Zuzana $100, Holian Victoria $50, Rasys 
Juozas ir Irena $25 ir 8 kt. asm., $375.

1 x $500 Sapetka Kazimieras, $6,500.
1 x $510 Cibas Edmundas atm. įn.: Ambraziejus J. ir G. $100, 

Galinis Br. ir Irena $50, Mickevičius dr. Br. ii Genė $30, Ščiukas 
A. ir O., $30, Čepas G. ir V. $25, Goštautas St. ir M. $25, Jančauskas 
VI. ir D. $25, Kubilius A. ir V. $25, Treinys A. ir G. $25, Vilėniškienė 
O. $25 ir 8 kt. asm., $510.

4 x $1,000 Andrejūnų ir Petravičių šeimos atm. įn.: Peters 
Bronislava, $1,000; „X”, $4,500; Naujokaitis Gediminas, $7,600; 
Vitkienė Magdelena atm. įn.: Vitkus Stasys, jos prašymą 
vykdydamas, $1,000.

1 x $1,035 Mickūnienė Adelė D. atm. įn.: Mickūnas Česlovas 
$113, Banevičius V. ir A. $50, Rastenis Vyt. ir Eug., $50, Rasys J. 
ir I. $50, Kontautas I. H. $30, Cereška A. ir J. $25, Galinis Br. ir
I. $25, Izbickis D. ir L. $25, Jančauskas V. ir D. $25, Jansonas dr. 
E. ir I. $25, Jucėnas A. ir B. $25, Kuncaitienė E. $25, LB Cape Cod 
apylinkė $25, Mickevičius dr. B. ir G. $25, Rūtenis V. ir J. $25, Sant
varas S. ir A. $25, Štuopys J. ir R. $25, Vaitkus V. ir O. $25, Vasys
J. ir B. $25, Žiaugra V. $25, ir 25 kt. asm., $1,895.

1 x $1,225 Čepas Petras V. atm. įn.: Čepas Gintaras $300, 
Ščiukaitė Dalia $75, Bačanskas Kazys ir Birutė $50, Mr. & Mrs.
I. Baker $50, Mrs. J. Janulaitis $50., R. Bielkevičiai $30, Bakirei
N. ir M. $25, Čepaitė Rasa $25, Chaves V. M. $25, Dabrila J. V. 
$25, Izbickis L. ir D. $25, Lalas V. ir J. $25, Margaitienė V. $25, 
Matioška J. $25; Michaelis P. $25, Petronis A. $25; Ščiukas A. ir
O. $25, Žiaugra M. ir B. $25, ir 25 kt. asm., $1,225.

1 x $1,149.70 Povilaitis Vaclovas, testamentinis palikimas, 
$9,996.60.

1 x $19,831.99 Baras Bronius, testamentinis palikimas, 
$19,831.00.
Iš viso $36,781.69.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.)ę.31 pasiekė 
4,172,529 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,307,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,118,255 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL”
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 

remiamas lietuvybės išlaikymas.

jungos. Poliatinių kalinių 
gelbėjimo komitetui, bado strei
kininkui Petrui Cidzikui ir Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 
reikalaujant, Iešmantas buvo pa
leistas ir š.m. lapkričio 4 d. 
sugrįžo į Lietuvą. Tarptautinis 
PKEN rašytojų klubas ir pasku
tiniu metu Lietuvos rašytojų są
junga jį palaikė, reikalaujant jo 
išlaisvinimo. Keli Iešmanto laiš- 
kaiiš tremties pasirodė ir 
Sąjūdžio Žiniose. Tremtyje Ieš
mantas gydėsi nuo tuberku
liozės.

Vytautas Bogušis, 29 m. am
žiaus Vilniaus jaunimo teatro 
inžinierius-technikas, dviejų 
mažamečių vaikų tėvas, yra Lie
tuvos Laisvės Lygos tarybos na
riu ir šios grupės spaudos orga
no, Vyties žurnalo redaktoriumi.

Kai jis 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
kartu su trejais kitais disidentais 
surengė taikią demonstraciją 
Vilniuje paminėti Molotovo- 
Ribbentropo pakto sukaktį, Bo- 
gušį smarkiai puolė spaudoj ir fi
ziškai persekiojo saugumas. Jau
nimo teatre buvo surengtas vi
suotinis profsąjungos susirinki
mas, kurio tikslas buvo pasmerk
ti demonstracijoje dalyvavusį 
Bogušį. Susirinkimo dalyvių nu
siteikimas ryškiai buvo smerkia
mojo naudai. Pastaruoiju metu; 
užsienio spauda dažnai cituoja 
Bogušį apie dabartinius Lietu
vos įvykius. Dar būdamas jau
nuoliu, Bogušis buvo Viktoro 
Petkaus auklėtiniu.

(LIC)

Skaityk ir.platink Darbininką! >

KARDINOLO V. SLATKEVIČIAUS 
PRAŠYMAS IŠEIVIJAI:

“KALBĖKITĖS.VIENA KALBA, 
TAIP KAIP MES DAROME ' 
LIETUVOJE!” 1988 1apkritis
Brangieji,

Dramatiškas momentas! Tauta Šaukiasi pagalbos ir laukia 
iš mūsų visokeriopos paramos. Atlikime savo šventą pareigą — 
padėkime Tautai atgauti laisvę!

Naujosios JAV LB krašto .aldybos nariai aukoja laiką, 
sumanumą.ir darbą, o iš Jūsų prašome didelės finansinės 
paramos.

Mes turime sutelkti virš 250,000 dolerių. Besilaisvinanti 
tauta prašo:

1. Dovanoti Lietuvai 100,000 egzempliorių A. Šapokos 
istorijos

2. Įvairios literatūros ir kitų priemonių švietimo 
institucijoms

3. Finansuoti Sibiro lietuvių sugrįžimą į tėvynę
4. Pagalbos išsaugoti įvairius kultūros paminklus
5. Suorganizuoti modernų žinių priėmimo ir perdavimo 

tinklą, bendradarbiaujant su kun. Kazimiero Pugevičiaus vado
vaujamu Lietuvių Informacijos Centru.

Per pastaruosius didžiuosius įvykius Lietuvoje, Lietuvių 
Informacijos Centras žaibo greitumu teikia informaciją iš Lie
tuvos lietuvių ir užsienio spaudai. Lietuva išgarsėjo viso pasaulio 
spaudoje, televizijoje, radijo bangose.

Kviečiame Jus tapti JAV Lietuvių Bendruomenės 
Fundatoriais su 1,000 dol. auka 
Mecenatais su 500 dol. auka 
Aukotojais su 100 dol. auka
Rėmėjais — aukojant pagal savo išgales.

Dirbkime visi kartu — Jūsų finansinė auka, mūsų darbas 
ir laikas įgalins mus atlikti didelius darbus Tautos gerovei. Šv. 
Kalėdų proga atsiliepkite į šį mūsų prašymą dosnia auka. Čekį 
prašome rašyti: Lithuanian-American Community of the USA, 
Ine. Visos aukos nurašomos nuo mokesčių (ID #51-0194467).

Jums linkime džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir tikimės 
palankaus atsiliepimo į mūsų prašymą.

Antanas Razma, M.D., pirm.

Birutė Jasaitienė, vicepirm.

Petras V. Kisielius, M.D., vicepirm.

Bronius Juodelis, vicepirm.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS PASTANGOMS
PAREMTI BESILAISVINANČIĄ LIETUVĄ akinu $

Vardas ir pavardė ---------------------------------- -——--------------------- -----

Adresas-------------------------------------------------------- -------------------- - —-

Čekį prašom rašyti LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF 
THE USA, INC. vardu. Aukos gali būti nurašomos nuo mokesčių ID 
#51-0194467. Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą, bet jei pageidaujate at
skiro kvito, prašome pažymėti □
Aukas siųsti:
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF THE U3JU, INC.

2713 Weat 71st Street, Chicago, IL 60629



PABALTIECIAI GORBAČIOVĄ 
PASITIKO DEMONSTRUODAMI

Iš visur

Pereitą trečiadienį, gruodžio 
7, tuo pačiu metu, kada Sovietų 
Sąjungos prezidentas ir komu
nistų partijos generalinis sekre
toriuj Gorbačiovas vyko į Jungti
nes Tautas pasakyti kalbą Gene
ralinei Asamblėjai, BATU No pa
stangomis buvo surengta pabal- 
tiečių solidarumo demonstracija 
prie Jungtinių Tautų būstinės. 
Demonstracijoj dalyvavo apie 
1000 žmonių. Šalia gausaus 
būrio lietuvių, latvių, o ypač 
estų su gausybe tautinių vėliavų 
ir plakatų, prie šios demonstraci
jos prisijungė ukrainiečiai ir len
kai, taip pat su savo vėliavomis 
ir plakatais.

Lietuvių šioje demonstracijoj 
dalyvavo apie 300, suvažiavusių 
iš arti ir iš toli. IŠ Bostno atvyko 
net du pilni autobusai lietuvių,
vadovaujami Bostono ALTos 
pirm. Gintaro Capo. Matėsi ne
mažai veidų iš Hartfordo, Wa- 
terbury, iš artimesnių Connecti- 
eut, Pennsylvanijos bei New Jer- 
sey vietovių ir net iš Clevelando. 
Matėsi veidų ir iš Lietuvos, atvy
kusių viešnagėn pas savo gimi
nes šiame krašte. Tik gaila, kad 
patys niujorkiečiai, nežiūrint to, 
kad jie arčiausiai gyvena, savo r 
gausumu negali pasididžiuoti ir 
pasigirti. Tuo tarpu, estai savo 
nepaprastai gausiu dalyvavimu 
su dideliu skaičiumi vėliavų bei 
plakatų tikrai visus stebino.

Demonstracija prasidėjo 11 
vai. ryto ir tęsėsi iki 1 vai. po
piet. Visai demonstracijos eigai 
vadovavo BATU No direktoriato 
narė Judita Sedaitytė. Ji tą darbą 
atliko tikrai pasigėrėtinai.

Ofilialioji demonstracijos dalis 
buvo pradėtu su inyokacija, ku-

, rią sukalbėjo vyįkupa^ PąuĮius, 
Baltakis, OFM: Po to kalbėjo 
Amerikos Latvių sąjungos vice
pirmininkė Baiba Rudzitis-Pin- 
nis ir BATU No direktoriato na-

PREMIJA
JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kasme
tinę.

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra to
kios:

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

2. 1988 metų premijai gauti
asmenis ar vienetus raštu 
pasiūlo jaunimo organizacijų va
dovybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1988 m. gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki 1989 m. kovo 1 d. ir susi
taria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio.

.5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiama:

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijos komisijai, 13400 Parker 
Road, Lockport, IL 60441.

rys estas dr. Heino Ainso. Abu 
kalbėtojai kvietė remti visas tas 
pastangas ir tą judėjimą Pabaltijo 
kraštuose, siekiant laisvės ir ne
priklausomybės. Po to, Arūnas 
Gudaitis, taip pat BATU No di- 
rektoriato narys, perskaitė Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
apeliacinį laišką J. T. Generali
nei Asemblėjai, kad ji parem
tų Lietuvos demokratizacijos 
eigą, siekiant politinio ir ekono
mine savarankiškumo nuo So
vietų Sąjungos. Šis laiškas susi
laukė daugiausiai ovacijų, lydint 
šūkiais dėl Lietuvos laisvės ir 
Lietuvos himnu. Jį sugiedojus, 
sekė Latvijos ir Estijos himnai. 
Po to vėl buvo sakomos prakal
bos. Kalbėjo Janis Kinkis — NY 
latvių bendruomenės vardu, 
Jack Roosaarer — Amerikos
Estų Tarybos vicepirmininkas,
Juozas Kazlas — Manhattano LB 
pirmininkas, New Yorko lenkų 
atstovas ir batūnietis latvis dr. 
Uldis Blukis.

Demonstracijos nuotaika bu
vo labai pakili. Prie to gal pri
sidėjo ir puikus saulėtas rudens 
oras. Charakteringa, kad pati de
monstracija savo eiga, savo ova
cijom ir šūkiais kažkaip priminė 
tą matytą vaizdajuostėse demon
stracijų entuziazmą pastaruoju 
metu Lietuvoj.

KAS VYKSTA J AUSTRALIJĄ?
Apie 200 Amerikos ir Kanados 

lietuvių sportininkų Kalėdas ir 
Naujus metus šiemet švęs Aus
tralijoj. Jie ten nuvyks, kviečia
mi Australijos Lietuvių Sporto 
Sąjungos, su tikslu dalyvauti III- 
čiose -Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynėse. Pirmos tokio masto 
žaidynės įvyko 1978 m. Toronte, 
antros 1983 m. Chicagoje, o šie
met eilė tenka australiečiams, 
kurie jau seniai apie tą įvykį sva
jojo, apie jį kalbėjo ir jam 
ruošėsi. Anksčiau įvykusiose žai
dynėse mūsų kontinente Austra
lijos lietuvių rinktinės dalyvavo 
kovingai ir parodė gerą pavyzdį, 
kaip turi elgtis ir atrodyti svečiai, 
atvykę reprezentuoti savo krašto 
lietuvių sportinį judėjimą. Mes 
jų viešnagę prisimename su pa
garba ir su malonumu. Dabar 
atėjo eilė mūsiškiams atstovauti. 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjungai ir savo vieti
niams klubams tolimoje Austra
lijoje. Tikėkimės, kad ir mūsų 
komandos paliks ir parsiveš tik
tai gerus įspūdžius.

Žaidynės įvyks gruodžio 26 — 
sausio 1 Adelaidės miesto bei 
apylinkių sporto salėse ir aikš
tėse. Žaidynių programa žada 
būti labai įvairi ir įdomi. Šalia 
krepšinio ir tinklinio, bus varžy
bos plaukimo, lauko ir stalo teni
so, golfo, bilijardo, šachmatų ir
labiau neįprasto “sųuash”, arba 
“raąuet bąli” šakose. Dalyvaus 
9-nių Siaurės Amerikos sporto 
klubų atstovai iš Bostono, Chica- 
gos, Clevelando, Detroito, Los 
Angeles, New Yorko, Toronto ir 
Washingtono. Australiečiai taip 
pat reprezentuos savo sporto 
klubus, o kai kuriose šakose dėl 
geresnės kompeticijos dalyvaus 
su rinktinėmis, sudarytomis iš 
kelių klubų. Didžiausia naujie
na, kad į Adelaide taip pat atvyks 
ir dabartinės Lietuvos sportinin
kai su stipria krepšinio komanda, 
plaukikais ir tenisininkais. Tai 
jau bus tikros PASAULIO Lietu
vių sporto Žaidynės, su dalyviais 
iš 3-jų kontinentų.

New Yorko apylinkės lietu 
viams gal įdomu, kas važiuoja re
prezentuoti Lietuvių Atletų 
Klubą šiose žaidynėse? Norėtųsi 
pasigirti stipriomis komandomis 
ir pirmaeiliais sportininkais, bet 
deja, ne visai taip yra. Dėl laiko 
ir lėšų stokos bei kitokių aplinky
bių nukentėjo ne tik New Yorko, 
bet ir kitų sporto klubų atstovų

Lietuviškos vėliavos demonstracijose prie Jungtinių Tautų gruodžio 7 d. Nuotr. K. Miklo.

Demonstracija buvo nuolat 
filmuojama įvairių televizijos 
stočių. Televizijos septintas ka
nalas, perduodamas Gorbačiovo 
atvykimą j Jungt. Tautas, protar
piais parodydavo demonstruo
jančius lietuvius, latvius ir estus, 
visad su komentarais apie Pabal
tijo kraštus, jų troškimą būti lais
vais ir nepriklausomais. Vakare 
visos New Yorko televizijos sto-

(nukelta į 7 psl.)

sąstatai. Jeigu būtų susilaukta 
žadėtos paramos iš Lietuvių 
Bendruomenės ar Lietuvių Fon
do, sąlygos žaidėjų atrankai ir 
kelionės išlaidų padengimui 
būtų buvę daug geresnės. Deja, 
mūsų veiksniai turbūt lietuvių 
sporto veiklą laiko trečiaeiliu da
lyku, nes iki šiol nepasky rė nei 
dolerio PLSZ paramai, palikda
mi sporto klubus ir ŠALFAS Są
jungą Dievo ir saujelės ge
raširdžių rėmėjų valiai...

Tačiau sportininkai niekad ne
nuleidžia rankų. Visokiais bū
dais susikrapštęs lėšų, New Yor
ko LA Klubas į Australiją siunčia 
vyrų ir jaunių krepšinio koman
das, moterų rinktinio komandą.

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje gegužės 5 Sioux City, Iowa, gegužės 8 koncelebra- 
cinių mišių metu kai buvo teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Iš kairės: vyskupas 
Lawrence D. Soens, klebonas kun. Simonas Morkūnas, prel. Thomas Donahoe, kun. 
Victor F. Ramaeker. Antroje eilėje 5 konvertitai, trečioje — 15 choristų ir trys altoriaus 
patarnautojai.

IŠKILMĖS 
SIOUX CITY
(atkelta iš 3 psl.)

virš kvotos 300,000 dol. ar dau
giau. Tai didelė garbė para- 
piečiams, jų klebonui, Amerikos 
lietuviams ir pavergtai Lietuvai, 
kurios vardas garsinamas įvai
riais būdais.

Nėra buvę atsitikimo Sioux 
City diecezijos ir Amerikos lie
tuvių istorijoje, kad mažytė 70 
šeimų Šv. Kazimiero parapija, 
kurioje kelias dešimts lietuvių, 
paprastų darbininkų, 60 procen
tų pensininkų, nėra milijonie
rių, gydytojų, dantistų, inžinie
rių, biznieiįų ir įvairių profesio
nalų, visuose vajuose būtų lai
mėjusi, dar prieš vajų pradžią, 
pirmą vietą. A p K 

7 tenisininkus, 2 plaukikus ir 
vieną šachmatininką. Visam 
būriui vadovauja nepataisomas 
sporto entuziastas Pranas Gvil
dys.

Vyrų krepšiniui stokoja bent 
dvejetas svarbiausių žaidėjų 
(Vaitkaus ir Mikalausko) ir jie 
vyksta šiuo sąstatu: Pat Tomey 
(treneris ir žaidėjas), P. Birutis, 
V. Kezys, J. Milukas, L. Schae- 
fer, R. Šimkus ir K. Winslow. 
Nelietuviškom pavardėm žaidė
jai jau eilę metų priklauso LA 
Klubui ir visi yra lietuvių kilmės.

Jaunių krepšinio komandai va-
dovaus Andrius Razgaitis ir žais: 
J. Jankauskas, E. Kezys, A. Li- 
leika, D. Marijošius, M. Mari- 
jošius, V. Milukas, D. Stankūnas 
ir R. Vebeliūnas. Komanda ne
stipri ir nėra pakankamai susižai
dusi, bet tikimės, kad nuvažiuos 
Australiją ne tinginiauti, bet vi

somis išgalėmis kovoti už savo 
klubo vardą.

Didžiausias viltis LA Klubas 
deda į moterų tinklinio koman
dą, kuri yra neblogai pasiruošusi 
ir keletą jos dalyvių pastoviai 
žaidžia universitetų rinktinėse. 
Joms vadovaus Alg. Jankauskas, 
o žais: D. Auštraitė (McDonald), 
L. Jankauskaitė, N. Jankauskai
tė, L. Naronytė, A.Razgaitienė, 

GOOD. N E WS .. .
IF YOU HAVE EVER WANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISU 
TO THE USA OR CANADA, NOW IS THE TIME TO ACT ...

BECAUSE OF NEW GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE GRANTING OF 
PERMISSION TO VISIT RELATIVES AND ALSO FRIENDS ABROAD, THE POSSI- 
BlUTIES OF APPROVAL OF INVITATIONS REQUESTS ARE NOW BETTER THAN EVER 
BEFORE. IF YOU HAVE TRIED IN THE PAST AND WERE TURNED DOWN, IT IS 
NOW SUCGESTED TO TRY AGAIN.

WE PREPARE THE NECESSARY DOCUMENTATION AND ARRANGE THE PREPAID 
TRANSPORTATION. CALL OR WRITE US FOR DETAILS ABOUT THE REQUIRED 
FORMALITIES TO EXTEND THE INVITATION.

PLEASE TELL A FRIEND WHO MAY ALSO BE INTERESTED!!!
To recieve a colored brochure and further Information, call tollfree or write:

Baltic American Holidays Ine.
A DIVISION OF TOLI FREE

ROBERT |. ELLYN TRAVEL INC. 1 -800-835-6688
501 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017 • (212)972-0200

A. Rohme, R. Senken ir G. Ve- 
beliūnaitė (Diao).

Važiuoja ir visas būrys lauko 
tenisininkų: Rama ir Rita Gval
dytės, Rima Jasaitytė, C. Kazlas, 
A. Kezys, V.Vebeliūnienė ir 
Tauras Vebeliūnas (stalo teni
sas). Plaukime dalyvaus M. Kaz
las ir K. Kazokas, o šachmatinin
kams atstovaus nepailstantis ve
teranas Edvardas Staknys.

Šalia sportininkų, į Australiją 
kartu keliauja ir grupelė tėvų bei 
sporto mėgėjų. Lėktuvas iš-
skrenda gruodžio 21 ir į Austra
liją nusileidžia gruodžio 23.
Daugumas į New Yorką grįžta 
sausio 5. Tikimės ir linkime, kad 
dalyviai pavyzdingai atstovaus 
mūsų sporto klubui ir parsiveš 
ne tik vieną, kitą pergalę, bet 
kuo geriausius įspūdžius iš toli
mosios kengūrų, tinginių meš
kiukų (koala) ir energingų, bei 
darbščių lietuvių žemės. Visiem 
linkime laimingos kelionės ir 
linksmų švenčių Australijos lie
tuvių tarpe.

Alg. Š.

— Sesuo Grace Ann, Chica- 
gos Marijos aukštesniosios mo
kyklos direktorė, praneša, kad 
mokyklos taryba pakelta nuo 
septynių iki penkiolikos narių.

— Kardinolas Vincentas Slat- 
kevičius iš Lietuvos tiesioginiai 
kalbėjo per visas JAV-bes girdi
mą radijo laidą (WABC talk ra- 
dio) apie Lietuvos katalikų 
Bažnyčios padėtį. Penkiolikos 
minučių trukusiame pokalbyje 
kardinolas pranešė, kad gruo
džio 2-4 yra skelbiamos maldos 
dienos už Lietuvą “prašyti Die
vo padėti mūsų tautai”. Telefo
niniame pokalbyje su Lietuvos 
Informacijos Centru kardinolas 
toliau paaiškino, kad maldos die
nas užprašė Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdis. Maldos akcija 
Lietuvos parapijose buvo veda
ma “už tautą, už vienybę ir už 
dvasinio atsinaujinimo pasiseki
mą”. Užklaustas apie tremtinio 
vyskupo Julijono Steponavičiaus 
statusą, kardinolas pasakė, kad 
valdžia siūlo vysk. Steponavičiui 
sugrįžti į Vilnių gyventi, bet 
kliudo jam eiti teisėtas Vilniaus 
arkivyskupijos valdytyojo parei
gas. Radijo laidoje, transliuoja
moje iš Los Angeles miesto, 
kalbėjo ir du Califomijos lietu
viai — Gintaras Grušas, atsto
vaudamas Lietuvos Informacijos 
Centrui, ir Antanas Mažeika, iš 
Baltų Laisvės Lygos. Radijo Isfi- 
dabrivėskirta aptart? k^lčfntį tau
tinį judėjimą Pabaltijo" kraštuose 
ir Lietuvos religinę padėtį. 
(LIC)

— Advokatas Jonas V. Stri
maitis, gyvenąs Simsbury, 
Conn., verčiasi advokatūros 
praktika. Jo motina Ona Strimai
tienė gyvena Putnam, Conn.

— Ieškomos Vanda Kosma- 
naitė-Burkšaitienė ir Marija 
Kosmanaitė-Burkšaitienė, gyve
nusios Pilviškiuose. Ieško brolio 
Ričardo duktė Vanda Valio- 
kienė, gyvenanti Vilkaviškio ra
jone, Kybartuose, Lietuvoje. 
Žinantieji malonėkite pranešti 
Darbininko redakcijai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Z. Lukas, Elizabeth, N.J. 
Kaip kalėdinę dovaną užsakė ki
tiems: E.Didžbalis, Linden, 
N.J. — V. Pileika, E. Windsor, 
N.J., V. Kondratas, Richmond 
Hill, N.Y., — E. Daugnorienei, 
Miami,Fla., A. Dumbra, Sagi- 
naw, Mich. — K. Bielskiui, Sa- 
ginaw, Mich. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky-
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio, {vadas 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 “Lithuanla 700 Ycars” už 18 doį. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė______ _____________ ___________________
Numeris, gatvė____________________________________ ____

ffetėtft'as. V?h > ,7h_________ _________ ~

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jony A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

AIDAI vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

BALTIC 
TOURS

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

MlWV REMKIME
LIETUVOS 

PERSITVARKYMO
SĄJŪDĮ

■J.

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

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

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

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI.

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

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

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

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

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome į£ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1989 metams

Vardas Ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dpi. metam.
Siunčiu už prenumeratą $......
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $.....

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

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

J Palangą ir į Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
Jfrmi bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE 
14 dienų — Lietuva, Suomija

'-'Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629 
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1

Baltic Tour patarnauja sudarant jūsų arti* 
■liesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsie
nio valiutos pardotuvėse Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant 
paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams Lietuvoj.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
SUITE 4 

77 OAK STREET 
NEWTON, MA 02164 

617 965 - 8080

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

INTERNATIONAL

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

1
1
1
1
1

d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.

DEXTER PARK 
[01 PHARMACY 10 
^9? Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 

296-4130

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8901 LIETUVA 10 d., Maskva 1
Nr. 8902 LIETUVA 10 d., Maskva
Nr. 8903 LIETUVA 10 d., Maskva
Nr. 8904 LIETUVA 10 d., Maskva
Nr. 8905 LIETUVA 10 d., Maskva
Nr. 8906 LIETUVA 10 d., Maskva
Nr. 8907 LIETUVA 10 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.
Nr. 8908 LIETUVA 15 d., Maskva 1 d., Viena 1 d., rugsėjo 14-spalio 2 d.

PASTABA: Maloniai patenkinsime pavienių (be grupės) keliautojų pageidavimus 
trumpesniam arba ilgesniam laikui Lietuvoje.

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

(

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberte Road 

Palos Mills, Illinois 60465 
Tel.: (312) 430*7272

STOKIME NARIAIS Į LIETUVIŲ FONDĄ
ir didinkime turimus įnašus, nes Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mokslą ir jaunimą.

Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,
Chicago III. 60629

LIETUVOJE
Algis Grigas, pirmininkas

$50.00

$75.00

$55.00

$85.00
$65.00

Šventes.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga:
NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 3
Septynios rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

Nr. 4
Devynios rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai Šampano 
Butelis degtinės
Parkeris ir kiti priedai

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai

----------------- o -----------------------------------
Čia galite gauti: 

Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
Jvairias paskolas 
įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA 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 HIII, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.
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Maironio lituanistinės mo- 
jcyklos mokiniai pagamino ketu
riolika spalvotų plakatų demon- 
^tracijųmšcc kapose r^yko-j-prie 
jungtinių Tautų Gorbačiovo at
vykimo proga. Jiems šūkius su
galvojo, suprojektavo ir nupiešė 
ipatys mokiniai nuo darželio iki 
^dešimto skyriaus. Gražus moki- 
(nių skaičius dalyvavo ir plačiose 
^demonstracijose. Kai kurie šū
kiai: '‘Break-* Stalinas Ghains”, 
'‘Frėedofnfbr tbe Baltic States”, 
£‘Let the Lithuanan Flag Fly 
.High’Y’Nuclear Freeze in Lit- 
huania” ir panašiai. Mokykloje 
apie demonstracijas kalbėjo ir 
plakatų paruošimą prižiūrėjo 
Rasa Ražgaitiene."
; Kazys Saja,žinomas rašytojas 
ir dramaturgas, atvykęs iš Lietu- 
tos, lankėsi Amerikos įvairiose 
vietovėse, svečiavosi ir New 
Yorke pas dr. R.ir A. Misiūnus. 
Branduolys suorganizavo susiti
kimą su ^dramaturgu-rašytoju 
gruodžio 12, pirmadienį,8 v.v. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
Manhattan, NY._r ,

Aktoriaus Henriko Kačinsko 
įskaitytą plokštelė pasirodys dar 
šį mėnesį. Įskaityta įvairių lietu
vių autorių kūrinių. Plokštelės 
parengimu ir išleidimu rūpinosi 
Antanas Gustaitis, Alfonsas Pe- 
trutis, Petras Viščinis' Plokš
telės aplanką sukūrė dail. Pranas 
Lapė.

• The Catholic Advocate, Ne
tvarko arkivyskupijos laikraštis, 
gruodžio Z įsidėjo. straipsnį apie 
kun. Alf. Svarinską, jo pasakymą 
apte dabartim ms- įvykins Lietu- 
v^e ir apskritai Sovietų Sąjun
goje. Straipsnio autorius Greg 
Erlandson rašo, kad visi skelbia
mi pėresitvarkymai Sovietų Są- 
jūųgoje yra tik propaganda, tik 

; medžiaga eksportui. Toliau au-
• torius aprąšpj^n.^. čįyarinsko 

gyvenimą, jo nuteisimus, jo kali
nio dienas. Įdėta ir nuotrauka.

' Kun. A. Petraitis iš Putnam, 
CT, nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, jau kelinti metai be

' pertraukos atnaujina prenume- 
f ratą su 50 dol. Auka. Padėka ge

radariui.
, Vyt. Gružas iš_St. Petersburg, 
4 FL, kaip eilė kitų skaitytojų, at- 
» siųsdamas Darbininko prenu

meratos mokestį, atsiuntė 50 
dol. auką. -Ačiū labai.

V. Gedminas iš Woodhaven, 
j N.Y., visada remia spaudą, jai 
; stiprinti ir šiemet pridėjo 40 dol. 
; auką. Administracija dėkoja.

Teresė Roževičius iš Wood- 
haven, N.Y., suprasdama sunkią

1 spaudos padėtį, parėmė su 50 
•’ dol. auka. Širdingai dėkojame.
*

JDr. Bronė Budreika Tender 
iŠ^Wejfeslėy, MA, jau kelinti 
mėtai atnaūjina prenumeratą su 
100 dol. Darbininkas tai labai 
jaučia. Labai nuoširdi padėka.

Leonard Parzel iš Ottoville, 
Ohio, vienas iš pirmų skaitytojų, 
-Jau septifltiTrietai kdf vis prideda

1 po 50 dol. Labai dėkinga Darbi- 
‘ ninko administracija.

KALĖDINĖ VAIŠĖS

ė Gruodžio 11, praeitą sekma- 
hdienį, daug kur vyko tradicinės 
kalėdinės partijos - švenčių 

įvaišės. Tokios partijos vyko SLA 
centrinėje būstinėje, Manhatta-

>»ne, Apareiškimo parapijos choro 
parapijos salėje, Great Necko 
vyčių 109 kuopos, Suffblk Coun- 
ty lietuvių piliečių draugijos ii' 
Lietuvos vyčių 12 kuopos, Auš-

„ ros Vartų parapijoje, Manhat- 
,‘tan, NY.

Union simfoninis orkestras 
naujo sezono pirmą koncertą su
rengė gruodžio 8 Connecticut 
Farms mokyklos salėje Union, 
N.J. Programoje buvo Rossini, 
Dvorak, Vivaldi, Čaikovskio, Ir- 
ving Berlin kūriniai. Grojant Ir- 
ving Berlin White Christmas, 
publika dainavo kartu. Dirigavo 
jaunas dirigentas dr. Gerard 
Matte. Kitas orkestro koncertas 
bus kovo 2 d. Diriguos Edward 
A. Klizus, kuris dabar yra diri
gento pavaduotojas. Orkestro 

.pirmųjų smuikų sekcijoje groja 
ir smuikininkas Julius Veblaitis. 
Orkestras išsilaiko tik iš aukų, 
kurias suaukoja apylinkės gyven
tojai.

Už a.a. Vlado Kalyčio vėlę 
mišios bus pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje sausio 14. Mišias 
užprašė Vacys Butkys.

Bernadeta ir Linas Rimkai iš 
Ellicott City, M D, atsiuntė visą 
šimtinę Darbininko prenumera
tai ir spaudos palaikymui. Tai 
daro jau penktus metus, už ką 
Darbininko leidėjai yra tikrai 
dėkingi.

Už a. a. 
kienęmišios bus aukojamos 
mirties dieną, sausio 23, 
v. r. pranciškonų vienuolyno 
plyčioje. Mišias užprašė 
lionės vyras Vacys Butkys. 
kviečia draugus ir pažįstamus 
dalyvauti mišiose.

Kęstutis ir Ona Mildai buvo 
išvykę į Floridą, svečiavosi pas 
Antaniną Reivytienę Jupiter, 
Fla., ir nusipirko butąkondomi- 
niumo namuose Singer Island, 
Fla, kur galės praleisti žiemos 
mėnesius.

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

Kazys Trečiokas iš Union, 
N.J., atnaujino prenumeratą ir 
už kalendorių bei spaudos reika
lams pridėjo 75 dol. auką. Labai 
dėkinga Darbininko administra
cija.

Mariją But- 
jos 
10 

ko- 
ve- 
Jis

Vėliavų ir transparentų — plakatų daugybė dalyvavo demonstracijose prie Jungtinių 
Tautų gruodžio 7 New Yorke. Centre apačioje įrašytas šūkis — Mes su sąjūdžiu. Nuotr. 
V. MaželioSĖKMINGA SPAUDOSKONFERENCIJA PABALTIJOREIKALAIS MANHATTANE

PABALTIECIAI GORBAČIOVĄ 
PASITIKO DEMONSTRUODAMI
(atkelta iš 5 psl.)

tys, vienos mažiau, kitos dau
giau, per savo vakarinių žinių lai
dai rodė demonstruojančius pa- 
baltiečius.

Užsieno spaudos korespon
dentai irgi aktyviai stebėjo šią 
demonstraciją, turėjo daug pasi
kalbėjimų su demonstruotojais, 
bet platesnių atsiliepimų apie šią 
demonstraciją jų spaudoje dar 
•neteko pastebėti. Koresponden
tai, akredituoti prie Jungtinių 
Tautų, pažymi, kad pabaltiečių 
demonstracija strategiškai buvo 
gan geroj vietoj. Anot jų, Gor
bačiovas turėjo ją pastebėti. De
monstruotojai daug triukšmo 
kėlė, kai Gorbačiovo motorka- 
da pravažiavo ten ir atgal, ir 
būtų neįtikėtina, kad į tai nebu
vo atkreipta dėmesio.

Dar prieš Gorbačiovui atvyk
stant į New Yorką, įvairios orga- 
znizacijos galvojo ir planavo 
žygius Pabaltijo kraštų klausimo 
reikalu. Reikia pripažinti, kad 
BATUNas daugiausiai atliko. 
Dalyvavo įvairiose spaudos kon
ferencijose, sušauktose ryšium 
su Gorbačiovo atvykimuir vizitu 
Jungtinėse Tautose. Paruošė 
medžiaglą apie Pabaltijo kraštus 
spaudai ir užsienio korespon
dentams. Įteikė Sovietų misijai 
prie Jungt. Tautų Kanados pa
baltiečių jaunimo peticiją su 
tūkstančiais parašų dėl laisvės ir 
nepriklausomybės Pabaltijo 
kraštams.

Clevelando atstovė Gražina 
Kudukienė, atvykdama į šią de
monstraciją, atsivežė ir laišką 
Gorbačiovui, pasirašytą Cleve
lando burmistro George V. Voi- 
novich, kongresmano Edward 
F. Feighan, burmistro etninio 
patarėjo August Pust, lietuvių 
atstovės Gražinos Kudukienės, 
estų — Toomas Tubalkain ir lat
vių— Maris Mantenieks. Šiame 
laiške pažymima, kad pabal- 
tiečiai nori sau nepriklauso
mybės nuo Sovietų Sąjungos, 
ir prašoma, kad jis kaip Sovietų 
Sąjungos prezidentas, pagal 
tarptautinę žmogaus teisių dek-

laraciją ir Helsinkio nutarimus 
rekomenduotų Jungtinėm 
Tautom prižiūrėti referendu
mams Pabaltijo kraštuose, kurie 
leistų šių kraštų žmonėms 
nuspręsti savo ateitį. Kadangi to 
laiško Sovietų misija atsisakė iš 
jos priimti, jis buvo pasiųstas 
Gorbačiovui į misiją Federal Ex- 
press keliu, o nuorašai šio laiško 
prezidentui Reaganui ir naujai 
išrinktam preziidentui Busb.

Pagal turimus šaltinius iš Bal
tųjų Rūmų, Pabaltijo kraštų 
klausimas buvo įtrauktas tarp 
eilės kitų klausimų prezidento 
pokalbiui su Gorbačiovu. Ar jis 
bus iškeltas, tai priklausė grynai 
tik nuo prezidento, ir ar jis buvo 
paliestas, tai dar kolkas nežino
ma, ir gal niekad nesužinosim.

Kęstutis K.Miklas

LA V LB New Yorko apygar
dos valdybos iniciatyva ir triūsu 
buvo suorganizuota sėkminga 
pabaltiečių spaudos konferencija 
gruodžio 6, antradienį, Estų na
muose New Yorke — Manhatta- 
ne.

Konferencija pavyko labai ge
rai, svarbiausia ji susilaukė gana 
didelio dėmesio spaudos ir tele
vizijos darbuotojų tarpe. Vado
vavo Oscar Kalins, Latvių Infor
macijos Centro vedėjas Wash- 
ingtone, DC.

Prelegentais — pranešėjais 
buvo: dr. Vytautas Bieliauskas, 
PLB pirmininkas; Baiba Pennis, 
Amerikos Latvių Draugijos vice- 
pirm., Jaak Roosaare Estų Tau
tinės Tarybos vicepirm., Arūnas 
Degutis, vienas iš Sąjūdžio žinių 
redaktorių.

Konferencijos talkininkai 
buvo: ...Lietuvių Informacijos . 
Centras, —jam atstovavo Gintė < 
Damušytė ir Daiva Kezienė.

Konferencijoje dalyvavo šie

Daily

pabal-

žinių

ELIZABETH
Kalėdiniai pietūs ir šokiai ren

giami gruodžio 18, sekmadienį, 
4 v. popiet. Rengia parapijos 
draugijos.

Naujų Metų sutikimas rengia
mas gruodžio 31. vakarienė ir šo
kiai — 35 dol. asmeniui.

Altoriaus draugija dėkoja vi
siems, kurie aukojo maistą 
Padėkos dienos praoga. Padėkos 
dienos krepšeliai buvo išdalinti 
vienuolikai šeimų, o paketukai 
— gyvenantiems senelių 
muose.

na-

‘ JADVYGA WAITELIENĖ,
sulaukusi 80 mėty, gyvenusi Lido Dr., St. Petersburg 
Beach, Fla.' mirė lapkričio 12. Velionė buvo gimusi 
Rygoje, Latvijoje Ir atvyko J Florldę 1972 Iš Montlcello, 
N.Y. Ji buvo Sv. Kazimiero lietuvių misijos narė. 
Nuflūdfme liko vyras Kastantas S., brolis Leonas Bal
trūnas, gyvenęs Melbourne, Australijoje. Velionė pa
laidota St. Petersburg Beach kapinėse.

Koncertas
Gruodžio mišių metu ir 

mišių buvo parapijs choro kon
certas. Chorui vadovavo vargo
nininkas — muzikas Liudas Stu- 
kas.

Mišių metu buvo atlikti J. 
Naujalio, kun. G. Šukio, L. Stu- 
ko, Č. Sasnausko kūriniai. Tuoj 
po mišių koncertas vyko toliau.

Tada buvo atlikti šie kūriniai: 
Avė Maria — duetas Dana Hig- 
gins ir Ben Miškinis — R. P. 
Lambillotte, Palaimintas Vieš
pats — solo Joseph Majeski ir 
choras — L. Stuko, Arioso — 
solo smuikas Julius Veblaitis — 
J. S. Bacho. Sveika Marija — 
solo Irena Mogenis — L. Stuko, 
O Dieve geriausias — choras — 
A. Mikulskio, Aleliuja—solo Ju- 
lianna Liana — L. Stuko, Melo
dija in F — solo smuikas Julius 
Veblaitis — A. Rubenstein, Šv. 
Kazimierai — choras — L. Stu
ko, Šventasis miestas — duetas 
— Julianna Liana ir Ben Miški
nis — S. Adams, Apsaugok 
Aukščiausias — Č. Sasnausko, 
Lietuva brangi — J. Naujalio.

PO

Adv. Povilo Žumbakio knyga 
Soviet Evidence in North Amer
ican Courts yra išėjusi iš spaudos 
su spalvotais, kietais ir minkštais 
viršeliais. Naujas dydis yra 
mažesnis ir parankesnis, negu 
anksčiau išleistų laidų. Knyga 
analizuoja sovietinių įkalčių nau
dojimą Amerikos teismuose. 
Laida yra papildyta. Knygą gali
ma gauti per Americans for Due 
Process, P. O.Box 85, VVoodha- 
ven, N.Y. 11421. Minkštais vir
šeliais ypač tinka jaunimui, kie
tais galima dovanoti draugams, 
bibliotekoms, siųsti kongresma- 
nam. Aukoją 20 dol. ar daugiau 
Americans for Due Process dar
bui paremti gali gauti knygą su 
kietais viršeliais. Puiki dovana 
švenčių proga, o tuo pačiu pare
miamas svarbus ADP darbas.

Dr. J. Shukis, iš Fresh Mea- 
dows, N.Y., per kelerius pasku
tinius metus dosniai paremia lie
tuvišką spaudą. Kaip ir anksčiau, 
taip ir dabar atsiuntė 75 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū spaudos 
rėmėjai.

spaudos bei televizijos atstovai: 
WCBS TV, WABC TV, UPI 
News Service, AP news Service, 
Voice of America, Radio Free 
Europe, New York Daily' News, 
Time, United Nations, DieZeit, 
Teataja — Stokholm, Our Life 
Magazine, Moscovv News, Asahi 
Shimbum — Tokyo, Columbia 
News Service, Polish 
News.

Taip pat dalyvavo ir 
tiečių spaudos atstovai.

Vakarinėje televizijos
programoje CBS TV ir ABC TV7 
paminėjo konferenciją ir per
davė jos ištraukas.

Gruodžio 7, trečiadienį,įvyko 
Batuno organizuota demonstra
cija plrie Jungtinių Tautų. Iš lie
tuvių pagrindinė organizatorė 
buvo Judita Sedaitytė. Įvairūs 
plakatai ir daugybė vėliavų at- 

“ kreipė reporterių dėmesį.' Vaka
re apie tai buvo rodoma televizi
joje ir pranešama per radiją. 
Plačiau apie demonstracijas 
rašoma šiame Darbininko nume
ryje.

Poilsiaujant skirkime 
daugiau laiko knygoms

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

raudonai, 12.00
K. Astrausko, Eloiza ir Abe- 

lardas, 8.00
B. Daunoro, Čekisto naguose, 

10.00
K. Almeno, Sauja Skatikų, 

10.00
K. Almeno, Lietingos dienos 

Palangoje, 10.00
Lietuviai tautininkai Komuni

stų kankiniai, 7.00
M. Raišupio, Dabarties kan

kiniai, 10.00
A. Damušio, Lietuvos aukos 

Il-ro karo laikotarpyje, 3.00
Šie nauji leidiniai gaunami 

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyta Lietuva su 
didvyriais, jūra, miškais, eže
rais, upėmis ir laukais. Pridėtas 
istorinis katalogas anglų kalboje. 
Tinkama dovana visiem. Dėžutė 
siunčiama visur tik už 13 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Ivnos^Jmfi
Sportininkai į Australiją

Gruodžio 10 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių dr-jos trečio aukš
to salėje įvyko išleistuvės sporti
ninkų, kurie keliauja į Australiją 
dalyvauti Treciosiose pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse. Iš Bo
stono vyksta 11 sportininkų. Iš
vykai vadovauja treneris Vytau
tas Eikinas. Žaidynėse bostoniš- 
kiai pasirodys ne tik savo koman
dose, bet taip pat žais kitų ko
mandų sudėtyje. >‘T4ip' ReginSS 
Kulbytei teks papildyti Cleve
lando lietuvių krepšinio koman
dą, Danai Auštraitei žaisti New 
Yorko tinklinio komandoje, o 
Mary Tautkus būti Chicagos lie
tuvių tinklinio komandoje.

Mažoji Lietuva

1918 m. lapkričio 30 buvo pa
skelbtas Tilžės aktas ir 1923 sau
sio 15 įvyko Klaipėdos sukilims. 
Šiemet Tilžės akto sukakties pro
ga gruodžio 4 Laisvės Varpo ra
dijo laidoje kalbėjo Mažosios 
Lietuvos rezistencijos sąjūdžio 
prezidiumo sekretorius Algis 
Regis iš Chicagos.

RENGINIAI

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

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

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

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
New Yorke: 1654 2nd Avė., (85-86 St)—TR9-3047

Astorijoje: 28-28 Stetnway St — AS 4 - 3210

Florai Park, UI.: 259-17 HlllakJe Ava.— 343-6116

Franklln Square, UI.: 981 Hempeteed Tpke. 
437-7677

Rldgewood, N.YU.: Eddy’a Prima Maat* 
71-72 MyrtiaAv.—718821-7262

Rlngwood, N. J. Alpine Dell — 1165 Qreertwood Laka 
TPK 201—728-1646

Farmlngton, CT.: Man* 4 Frttz De«, 270 Farmlnęton 
Ava—203677-7000

Danbury, CT: Danbury Gourmat 296 Mein St 
203-744-6857

Norwood, M***. : Maat and Wur*thau*, 950 Boston 
Provklence Hlghway, 617 762-9095

Wayne, N. J., 1234 Wlltowbrook Malt—201-785-0542



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 17, šeštadienį, tra
dicinės skautų kūčios. Pradžia 7 
v. v. Rengia vyr. skaučių židinys 
Vilija.

Dr. Kęstučio Viliūno knyga 
apie jo veiklų Vlike, knygos ant- 
liška laida, šių savaitę bus atspau
sdinta. Mėnesio gale jau bus 
siuntinėjama spaudai ir knygų 
platintojams. Dr. K. Valiūnas 
taip pat projektuoja išleisti tos 
knygos ir lietuviškų; laidų.

Lietuviškas kūčias rengia 
Liet. Kat. Moterų S-gos 29 kuo
pa. Jos bus gruodžio 18, sekma
dienį, 12:30 v. popiet Apreiški
mo parapijos salėje. Tradiciniai 
kūčių valgiai, trumpa programa, 
bendros giesmės. Auka vienam 
asmeniui 6 dol. Pelnas skiriamas 
parapijs reikalams. Visi kviečia
mi.

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
Darbininko redaktorius, šį sa
vaitgalį talkins Dayton, Ohio, 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos 
klebonui kun. Vaclovui Katars- 
kiui ir vietos lietuviams prieš
kalėdiniame susikaupime.

Balfo 100 skyrius yra pa
skelbęs rudens vajų, išsiun
tinėjęs laiškus eilei žmonių, ku
rių adresus turi savo kartotekoje. 
Skyriaus vadovybė prašo savo 
auka atsiliepti į laiškus, taip pat 
prašo visų prisidėti prie šio va
jaus. Aukas siųsti: P. O. Box 
21081, Woodhaven,NY, 11421.

Jonas Keraminas iš Rockford, 
IL, suprasdamas sunkų spaudos 
darbų, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 50 dol. spaudos 
palaikymui. Dėkinga Darbinin
ko administracija.

Linai Afksninytei ir Sauliui 
Anužiams prieš trejetų savaičių 
gimė sūnus, kuriam duotas var
das Matas. Jie gyvena prie Det
roito, Mich. Linos tėveliai. Ire
na ir Vytas Alksniniai, gyvena 
Nevv Yorko artumoje. Sveikina
me jaunųjų lietuviškų šeimų 
pirmgimio sūnaus proga ir I. V. 
Alksninius, jau tapusius sene
liais.

Liet Kat. Motery Sąjungos 29 kuopa gruodžio 18, 
sekmadienj, po 11 vai. mišių, Apreiškimo parapi
jos salėje ruošia

BENDRAS KŪČIAS
Tradiciniai kūčių valgiai, programa, bendras giedoji
mas.
Įėjimo auka —6 dol. asmeniui 
Pelnas skiriamas parapijos naudai

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti

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

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

New Yorko žinių dar yra 7 
puslapy.

Lietuvos vyčių 110 kuopos, 
Maspeth, NY, kūčios vyks gruo
džio 18, sekmadienį, po 11 vai. 
mišių V. Atsimainymo lietuvių 
parapijos salėje.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 17, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radijų bus transliuojama Geor
gės Bizet opera “Carmen”. Pa
grindiniai solistai: Mirella Freni, 
Marilyn Home, Veriano Lu- 
chetti, Samuel Remey. Diriguo
ja Placido Domingo.

N. Yorko lietuvių sportininkų 
grupė j Australijų išvyksta 
gruodžio 21. Grupėje yra 49 
sportininkai, vadovauja Pranas 
Gvildys. Ten jie dalyvaus Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse. Iš
vyksta iš Nevvarko aerodromo. 
Jų kelionės reikalus sutvarkė ke
lionių agentūra Vytis, kuriai va
dovauja Romas Kezys.

Arūnas Bukauskas baigė 
dailės mokslus Pratt institute. Jo 
baigiamoji — tezės paroda įvyko 
gruodžio 12 tame pačiame insti
tute. Jaunasis dailininkas studi
jas baigė bakalauro laipsniu. To
liau studijuos ir sieks magistro 
laipsnio.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininkų, pridėdami spaudai 
paremti aukų. Siunčiant 
sveikinimo tekstų, nelaukite pas
kutinių dienų, nes paštas veikia 
gana lėtai ir Jūsų artimieji bei 
draugai gali nesulaukti Jūsų 
sveikinimo prieš šventes. 
Sveikinimo tekstų siųskite ad
resu: Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kalėdinių atvirukų su 
lietuvišku sveikinimo tekstu 
galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Atvirukų yra 
keletas rūšių. 10 atvirukų su per
siuntimu 7 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklvn, 
N.Y. 11207.

Dr. Kęstutis Valiūnas ir šei
ma sveikina visus draugus Šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujųjų Metų. Vietoj sveikini
mo kortelių spaudai paremti au
koja 150 dol.

Marina ir Zigmas Raulinai- 
čiai sveikina draugus ir pažįsta
mus Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga ir linki visiems sveikatingų 
ir darbingų metų, vietoje korte
lių skiria aukų Darbininkui.

Margarita Samatienė, Wa- 
shington, D. C., švenčių proga 
linki bičiuliams ir pažįstamiems 
džiaugsmo ir sėkmės.

Irena ir Mindaugas Jan
kauskai švenčių proga sveikina 
savo draugus ir pažįstamus ir lin- ‘ 
ki visiems linksmų, sveikų ir lai
mingų Naujųjų Metų. Vietoje 
šventinių atvirukų skiria aukų 
lietuviškai spaudai paremt.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos aukoja Darbininkui vietoje 
siuntinėjamų kalėdinių kortelių 
ir linki draugams ir pažįsta
miems sveikatos ir sėkmės.

Elena ir Henrikas Andruska 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus su Kalėdų šventėmis 
ir linki visiems visokeriopos 
sėkmės, ypatingai sveikatos 
Naujuose Metuose.

Vacys Butkys iš iš Great Neck," 
N.Y., Sv. Kalėdų proga sveikina 
savo draugus ir pažįstamus ir vi
siems linki kuo gražiausių, kuo 
sveikiausių Naujųjų Metų. Vie- '■ 
toj sveikinimo kortelių skiria 
aukų Darbininkui.

John Shatas, Waterbury, { 
Conn., sveikina per Darbininkų* 
savo artimuosius ir visiems linki 
kuo gražiausių Sv. Kalėdų ir lai- 3 
mingų Naujųjų Metų!

Kun. Pranas I. Jarashka svei- 
kiną Sv. Kalėdų bei Naujų Metų i 
progas visus savo draugus per i 
Darbininkų.

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

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

V. Šileikienė sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga ird linki sveikatos 
ir sėkmės ateinančiuose Naujuo
se Metuose.

Gražina ir Vitolis Dragune- 
vičiai sveikina savo draugus ir 
pažįstamus švenčių proga ir linki 
sėkmingų Naujųjų Metų.

Janina ir Kazimieras Skobei- 
kai Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėda
mi linksmų ir sveikų metų.

Ona ir Bronius Babušiai, susi
darius nepalankioms aplinky
bėms, šiais metais atskirų sveiki
nimų nesiuntinės. Savo gimines, 
draugus ir artimus pažįstamus 
sveikina per Darbininkų, linkė
dami jiems gražių Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujų 1989 
Metų.

Rasa ir Henrikas Mildai svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus su Sv. Kalėdom ir 
Naujais 1989 metais. Vietoje 
sveikinimo kortelių pasiuntė 
aukų Darbininkui ir Kultūros 
Židinio paramai.

Demonstracijose prie Jungtinių Tautų New Yorke gruodžio 7 invokaciją kalba vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Aplinkui Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos. Nuotr. K. Miklo

Petras ir Genovaitė Šlapeliai, 
Commack, N.Y., sveikina gimi
nes, draugus ir palįstamus Sv. 
Kalėdų proga ir linki visiems lai
mingų 1989 metų.

Auksė ir Rimas Vaičaičiai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga. Tegul Naujie
ji Metai atneša visiems laimės, 
džiaugsmo ir ramybės! Švenčių 
paroga skiria auką Darbinin
kui.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga ir vietoje kortelių 
skiria Darbininkui bei Kultūros 
Židiniui po 25 dol. auką.

Viktorija Galinienė sveikina 
visus su Šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais ir spaudos darbams skiria 
25 dol. aukų.

Dontonas ir Mirga Šulaičiai 
siunčia širdingiausius sveikini
mus visiems draugams ir pažįsta
miems linkėdami jaukių Sv. Ka
lėdų.

Vitas ir Aldona Gerulaičiai 
sveikina visus savo draugus ir 
klijentus Kalėdų ir Naujų Metų 
proga ir linki geros sveikatos bei 
Dievo palaimos.

JAUNIMO
KALĖDINIAI

ŠOKIAI

Įvyks Kalėdų dienų
Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 8 v.v.
Įėjimo auka — 5 dol.
Šokiams gros orkestras
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

Liet. Jaunimo Sąjungos 
Neto Yorko skyrius

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Įvyks gruodžio 31 

Kultūros židinyje Brooklyne
9 v. v. — kokteiliai, 10 v. v.-vakarienė Ir šokiai

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

Darbininko skaitytojams,
kurie dar neužsimokėjo pre
numeratos, paskutinėmis
dienomis buvo išsiųsti atvirukai 
su priminimu, kad jau laikas at
silyginti už laikraščio siuntimų. 
Administracija prašo atsilyginti.

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

Kviečiame į 
16-tą parodą
(atkelta iš 3 psl.)

sierns sakys — Lietuva gyva! 
Gyva per savo kūrybų!

Paroda vyks Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Mažųjų salę nu
matoma nenaudoti parodos rei
kalams. Ten bus kavinė, baras, 
o gal net ir valgykla. Didžioji salė 
jau nėra tokia erdvi. Šiuo atveju 
norima sutelkti kuo daugiau da
lyvių, nes bus didesnė jėga, kuri 
paliudys mūsų lietuviškus troš
kimus. bus galima išstatyti vieno 
dailininko du, daugiausia tris 
darbus.

LB New Yorko apygardos val
dyba parodų suoarganizuoti pa
vedė Pauliui Jurkui, kuris jau 
nuo pat pirmosios parodos akty
viai dalyvauja parodų rengime.

Visi prašomi atsiminti datų — 
vasario 11-12, mūsų didžiosios 
šventės išvakarėse bus ir lietu
viškojo meno šventė!

linksmų JCalėdų švenčių ir sveikų čNaujųjų čMetų Groja JOE THOMAS ORKESTRAS

visiem taupytajam nuošiardziai linki 

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA

Prezidentas dr. Rimas Vaičaitis

Bilietas asmeniui -30 dol. užsisakius iš anksto
— 35 dol. perkant prie jėjimo
— 15 dol. jaunimui Iki 18 metų

Stalų ir pavieniu bilietų užsakymus priima:

Aušra Garbauskienė— 516 694-2471 
Vita Matusaitienė — 201 994-1229 
Aldona Marijošienė— 516 883-9350 
Giedrė Stankūnienė 203 661-2554 
Vytautas Kulpa —718 846-1056

Direktoriai:
Vytautas Alksninis 
Romas Kezys 
Vaclovas Kleiza 
Stasys Klimas

Romas Petrauskas 
dr. Tomas Remeikis 
Algirdas Šilbajoris 
Gintas Žemaitaitis

Šį Unksmę ir nuotaikingą NaujiįjŲ Metų sutikimą rengia 
Ir visus atsilankyti kviečia

N.Y. MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA
N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS


