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OKUPUOTOJE LIETUVOJE VIS DAR 
NESIŽAVIMA SKAUTŲ ATGIMIMU

Savaitės 
įvykiai

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija. Vie
noj prasidėjusi 1986 m. pasi
baigė, pasiekusi susitarimą dėl 
didesnių Rytų bloko valstybėse 
laisvių praktikuoti religiją, ke
liauti į užsienį ar emigruoti, 
skleisti ’ informaciją ir veikti 
grupėm Helsinkio susitarimų 
vykdymui sekti. Beto, Vakarų 
valstybės įgijo teisę bet kada iš
kelti žmogaus teisių pažeidimus 
rytų bloko valstybėse, bet sutiko 
kitą tokią konferenciją sušaukti 
1991 m. Maskvoj.

Čekoslovakijoj tūkstančiai gy
ventojų norėjo paminėti 20 m. 
sukaktuves nuo studento Jan Pa- 
lach susideginimo, protestuo- . 
jant prieš sovietų invaziją į Če
koslovakiją. Policija demon
struojančius išsklaidė lazdom, 
šunim ir vandens švirkštais. 91 
buvo areštuotas. Demonstraci
jos vyko kelias dienas, o policija 
žmones mušė, nors Čekoslovaki
ja buvo ką tik pasirašiusi naują j 
susitarimą Vienoj gerbti žmo- 
gaus teises.

Sov. S-gos pr. m. javų derlius 1 
buvo 40 milijonų tonų mažesnis , 
už vyriausybės planuose numa- ; 
tytą kiekį. ]

Abi Korėjos susitarė turėti au- > 
kšto rango pareigūnų pasitari- , 
mus politiniais ir kariniais klausi
mais. Pasitarimai prasidėsią va
sario 8.

Vakarų privačių asmenų ko
misija įspėjo, kad Pietų Ameri
kos valstybių skolų krizė gali pri
vesti prie jų politinės krizės ir 
leisti įsigalėti autoritetiniam 
režimam.

Lenkijos valdovas gen. Woj- 
ciech Jeruzelski partijos centro 
komiteto konferencijai pareiškė, 
kad, norint krašte įgyvendinti 
socialines ir ekonominės refor
mas, yra būtinas visų krašto gru
pių susitarimas. Lenkija leido 2 
m. bandomajam laikotarpiui 
griežtom sąlygom veikti Solida
rumo unijai.

Sov. S-gos gynybos ministerio 
pavaduotojas Vitali M. Šabonov 
pareiškė, kad Gorbačiovo 
pažadėtas sovietų karių ir ginklų 
sumažinimas bus pradėtas vyk
dyti balandžio mėn. ir užbaigrtas 
1990 m.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pasiuntė į Iraną 
ir Iraką specialų įgaliotinį Jan K. 
Eliason įstrigusiom taikos dery
bom atgaivinti.

Tūkstančiai Nikaragvos opo
zicinių grupių šalininkų surengė 
demonstracijas prieš vyriausybę 
Managvos gatvėse. Policija jų 
netrukdė.

Rytų Vokietijos Leipcigo 
gatvėse keletas šimtų gyventojų 
demonstravo prieš vyriausybę, 
reikalaudami laisvių. Policija 
juos išsklaidė ir apie 80 sulaikė.

Belgijos spaudai iškėlus, kad 
Zairės prezidentas už iš Belgijos 
gautą paramą statydinasi 
marmūro rūmus, Zairė vienaša
liškai nutraukė su Belgija suda
rytą draugiškumo ir bendradar
biavimo sutartį. • Atsakydama 
Belgija nutraukė bet kurių naujų 
projektų vykdymą Zairėj.

Libija sugrąžino per 1986 m. 
jos miestų puolimą žuvusio JAV 
karo lakūno aviacijos kpt. Fer
nando Ribas Dominicci lavoną.

Sov. S-ga išmetė į erdvę sate
litus su naujos klasės branduoli
niais, ilgaamžiais ir pakankamo 
pajėgumo reaktoriais ir siūlo 
juos parduoti ir Vakaram.

Atviras laiškas TSRS Ge
neraliniam Prokurorui. Nuo
rašai Lietuvos vyskupams ir 
vyskupijų valdytojams.

Tave per maža sušaudyti.
1987 m. rugpjūčio 28 d. apie 

17 vai., Nijolė Sadūnaitęvažiavo 
lengva mašina Kauno link. Už 
Vievio mašiną sustabdė 6-7 mili
cininkai ir keli civiliniai apsi
rengę asmenys.

N. Sadūnaitei praplikęs civilis 
ir milicininkas liepė išlipti ir 
sėsti į šalia punkto stovintį švie
siai gelsvos spalvos be numerio 
“Žigulį”

Kai N. Sadūnaitę paklausė, 
kokiu pagrindu ją sulaiko, civilis 
piktai suriko: “Žinojai, kad netu
ri teisės išvažiuoti iš Vilniaus... 
Vien už sekmadienio demon
straciją (rugpjūčio 23 d. vil- 
meeiai prisiminė Hitlerio-Stali- 
no aukas ir N. Sadūnaitę pasakė 
kalbą) tave per maža sušaudy-

Nijolę Sadūnaitę pasodino 
tarp milicininko ir saugumiečio, 
kuris 1987 m. balandžio L d. ją 
areštuotą vežė iš Antakalnio j 
KGB rūmus. Kalbėjosi tik rusiš
kai.

Civilis ir vėl lietuviškai ėmė 
grasinti, esą disidentsims reikią 
Stalino. Visus demonstrantus 
jis, saugumietis, pats iššaudy
tų... Į Vilnių nevežė, o šunke
liais, miškais Baltarusijos link. 
Apie vidurnaktį sugrįžo į Vilnių. 
Valakampių paplūdimyje iš 
krūmų atėjo pamaina — trys ci
viliai žmonės, esą KGB juos va
dina jaunesniais Dzeržinskio 
broliais su neišsivysčiusiomis 
smegenimis.

Jie vėl nuvežė į Baltarusiją iki 
Molodečno miesto. Apie 14 vai. 
sugrįžo į Valakampius, kur po 
kiek laiko iš krūmų atėjo dar vie
na pamainą, kuri N. Sadūnaitę 
vežiojo po Lietuvą — Ignaliną, 
Snieškų, Zarasus, Uteną ir 1.1, 
iki 23 vai.

Milicija du kartus stabdė 
“Žigulius” be numerių, bet kai 
tik vairuotojas parodydavo doku
mentą, tie atiduodavo pagarbą ir 
praleisdavo. Ignalinoje pažeidė 
eismo taisykles, bet patikrinęs 
dokumentus milicininkas vietoj 
nuobaudos atidavė pagarbą ir 
nuvažiavo. 23 vai. nuvežė prie 
pat N. Sadūnaitės buto durų, 
liepė, kad naktį niekur neišeitų, 
o sekmadienį neišvažiuotų iš Vil
niaus.

Visą naktį N. Sadūnaitės butą 
saugojo du vyrai, kurie rūkyda
mi vaikščiojo po langais.

Grlgą grasino nužudyti 
Ir užkasti

Tą pačią dieną apie 23 vai. Šir
vintų ra j. Kiauklių parapijos zak
ristijonas Robertas Grigas su vil
niečiu Algirdu Masilioniu 
pavežėjo į namus klebonijoje 
dirbusį darbininką. Grįžtant at
gal, Masilionio “Žigulį” sustabdė 
priešais lengvojoje mašinoje 
važiavę 5 tipai, kurie vėliau net 
nemėgino slėptis esą KGB dar
buotojai.

Šie jėga ištempė iš automaši-

PERSEKIOJA UZ DALYVAVIMĄ DEMONSTRACIJOSE
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75

Už demonstravimę persekioja Nijolę 
Sadūnaitę, Robertą Grigą, Algirdą Masi- 
llonj, kun. Roką Puzoną. Nukentėję nuo 
persesklojimo parašė atvirą laišką TSRS 
generaliniam prokurorui.

nos Masilionį ir Grigą. Pastarąjį 
įstūmė į “Žigulį”, prieš tai keletą 
kartų kirto Robertui taip, kad 
lūžo vienas iš krūminių dantų, 
pasimetė batas.

Nusivežę Grigą į Širvintos, 
saugumiečiai apie kažką tarėsi su 
milicija, važinėjo po įvairius 
miesto užkaborius, vėl tarėsi su 
milicininkais, demonstratyviai 
klausė vienas kito, ar paėmė ka
stuvą, grasindami nužudyti ir 
užkasti, nuvežė į kažkokį mišką. 
Pastovėjo apie pusvalandį miš
ke, vežė toliau, kad nepažintų 
vietovės, iš Grigo atėmė ir vėl 
negrąžino akinius. Smurtininkai 
kalbėjosi lietuviškai rusišku žar
gonu.

Apie 8 vai. ryte sustojo ne
pažįstamame mieste ėmė aiškin
ti, kad jų akcija tai “įspėjimas” 
už dalyvavimą taikos demonstra
cijoje Vilniuje. Paryčiui du iš jų 
kažkur nuėjo, o likę snaudė.

Grigas šoko iš automašinos ir, 
galvodamas, kad jis kur nors Ru-

Miestu ir rajonu liaudies švle- 
gaivųuainas, Kau jis kui nors nu- -j ~ ~~T ^.4^ Skyriams, LietUVOS
sijoje, bėgo ir šaukė rusiškai:* “Aš” ^vidurnakčio sustabdė ihspek- komjaunimo miestų Ir rajonų 
esu Grigas Robertas, Lietuvos ci*os Nr- 112- komitetams
pilietis. Jeigu mane kas (nukelta į 2 psl.)

Pasaulio lietuvių treciosiose sporto žaidynėse Adelaidėje, Australijoje, gruodžio pabai
goje dalyvavo ir New Yorko Atletų klubo rinktinė, iš k.: C. Kazokas, J. Milukas, J. 
Rhome, V. Kezys, R. Šimkus, P. Torneyu, P. Birutis, K. Winslow. Nuotr. Edvardo Kezio

SAUSIO 10 D. MITINGO REZOLIUCIJA
(New Yorkas, 1988 sausio 10, 

LIC) Pasak Antano Terlecko ir 
Vytauto Bogušio, šiandien įvy
kusiame Lietuvos Laisvės Lygos 
ir Lietuvos Demokratų Partijos 
mitinge Vilniaus Kalnų parke su
sirinko apie 50,000 žmonių, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras. Mitingo vardu trys asme
nys pasirašė po rezoliucija, ku
rią susirinkusieji priėmė ploji
mais . Pateikiame rezoliucijos 
tekstą.

MITINGO ĮVYKUSIO 1988 
SAUSIO 10 D.

VILNIUJE, KALNŲ PARKE 
REZOLIUCIJA

1941 m. sausio 10 d. Tarybų 
Sąjungos įgaliotinis Molotovas ir

nužudys, žinokite, kad tai KGB 
darbas”.

Užklausti praeiviai atsakė, kad 
naktiniai grobikai atvežė į Jo
niškį (Kauno arkivyskupijos). 
Robertas Grigas nubėgo į 
bažnyčią, kur rado zakristijoną, 
o po kiek laiko atėjo du kunigai 
— klebonas Juozas Dobilaitis ir 
vikaras Alvydas Grabnickas. Ti
kintieji davė bėgliui batus, 
striukę (buvo vienmarškinis) ir 
pinigų sugrįžti į namus.

R. Grigas atliko išpažintį, da
lyvavo šv. Mišiose, priėmė šv. 
Komuniją ir po to važinėdamas 
po Lietuvą , informavo apie 
KGB veiksmus.

.. Kadangi jau kelios dienos 
Kiauklių klebonijoje buvo at
jungtas telefonas, klebonas Ro
kas Puzonas iš kitur paskambino 
į Širvintų miliciją, pranešdamas 
apie brutalų R. Grigo pagrobi
mą. Milicijos skyriuje atsakė, 
kad matyt, “kas nors pajuoka
vo...” Tada kun. R. Puzonas su 
svečiais Vytautu Bogušiu, Juliu
mi Sasnausku, Algirdu Masilio
niu, Andriumi Tučkumi dviem 
“Žiguliais” išvyko į Vilniaus 
KGB išsiaiškinti Roberto likimo. 
Abi jų mašinas visą kelią lydėjo 
“Volga” be numerių.

Vienoje iš Šeškinės sankryžų 
R. Puzono automašiną 30 min.

Vokietijos Reicho pasiuntinys 
Maskvoje grafas von Schulen- 
burgas pasirašė slaptąjį protoko
lą, kuriuo Tarybų Sąjunga 
pasižadėjo sumokėti Vokietijos 
Reichui 7.5 milijonų aukso dole
rių už 1939 m. rugsėjo 28d. slap
tojo protokolo nuostatų su
laužymą. Vokietijos Reichui pri
skirtos lietuviškos teritorijos 
užgrobimą. Tuo buvo baigtos 
Lietuvos respublikos. Tautų Są
jungos narės, teritorijos dalybos 
ir galutinai įvykdytas nepriklau
somos Lietuvos inkorporavimas 

" į Tarybų Sąjungą.
Praėjo beveik pusė amžiaus. 

Nepaisydama lietuvių tautos ko
vos už laisvę ir nepriklauso
mybę, TSRS administracija lieka

ištikima savo pirmatakų 
idėjoms. Mes ir toliau esame pa
vergti. Lietuvos respublikos te
ritorijoje toliau laikomos gausios 
TSRS ginkluotos pajėgos.

Protestuodami prieš be
sitęsiančią trijų Pabaltijo valsty
bių kolonizaciją, mes, šio mitin
go dalyviai, kreipiamės į Suvie
nytų Nacijų Organizacijos deko
lonizacijos komisiją ir pasaulio 
visuomenę, atkreipdami jų 
dėmesį į šį grubų tautų gyvybi
nių teisių pažeidimą. Prašome 
įtraukti į busimosios Suvienytų 
Nacijų Organizacijos Genera
linės Asamblėjos dienotvarkę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos oku
pacijos likvidavimo klausimą.

(UC)

Švietimo ministras Ir komjau
nimo vadas sako susižavėji
mas skautų judėjimu “nepa
matuotas”

(Vilnius, 1989 sausio 6. UC) 
LIC praneša, kad sovietinės Lie
tuvos vadovybė yra išreiškus su
sirūpinimą dėl nepartinių jauni
mo grupuočių, ypač skautų įsi- 
steigimo. 1988 m. gruodžio 15 
d. Lietuvos TSR Liaudies Švieti
mo Ministerija miestų ir rajonų 
švietimo skyriams bei komjauni
mo miestų ir rajonų komitetams 
pasiuntė laišką šiuo klausimu. 
Laiško autoriai — Liaudies Švie
timo ministras H. Zabulis ir Lie
tuvos Lenino Komunistinės Jau
nimo Sąjungos centro komiteto 
(LLKJS) sekretorius A. Macaitis 
— sako, kad švietimo ministerija 
ir LLKJS "nepalaiko nepama
tuoto susižavėjimo skautų judėji
mu ’.

Antanas Terleckas LIC pra
nešė, kad Kalėdų dieną Kauno 
Politechnikos instituto statybos 
fakultete susirinko porą šimtų 
atstovų iš formalių jaunimo gru
puočių. Vieną iš dalyvavusių 
grupių buvo Lietuvos Tautinė 
Jaunimo Sąjunga. Anot Terlec
ko, ji aiškiai pasisako už pilną 
Lietuvos nepriklausomybę.

Žemiau pateikiame Zabulio 
bei Macaičio laiško tekstą. Šis 
dokumentas Lietuvių Informaci
jos Centrui buvo perduotas tele
fonu iš Vilniaus. Girdėmumas 
buvo prastas. Ten kur neaišku, 
ar teisingai suprastas žodis, 
pažymėta (?)

Lietuvos TSR Liaudies 
Švietimo Ministerija

LTSR Liaudies Švietimo Mi
nisterija ir LLKJS Centro Komi
tetas pažymi, jog pastaruoju 
metu atskirose rajonų miestų 
mokyklose jaučiamos negeros 
tendencijos, užtikrinant tvarką 
ir drausmę, organizuojant, mo
kymosi procesą. Pašlijo darbo 
drausmė, nepatenkinamas pa
mokų lankomumas, Auklėjamo
jo darbo užklasinės veiklos pro
cesai sunkiai valdomi. Su
silpnėjo komjaunimo ir vedėjų 
(?) organizacijų vaidmuo. Ne
pertvarkoma jų veikla, neieško
ma naujų įtaigių darbo formų.

Besikūriantys moksleivių ne
formalūs judėjimai nekoordi
nuojami. Nesigiliname į jų veik
los turinį. Šiame procese reikia
mo vaidmens nesuvaidina rajo
nų, miestų komjaunimo komite
tai, pionierių organizacijų tary
bos švietimo skyriai, užmokyk
linės įstaigos. LTSR Liaudies 

. Švietimo ministerija ir LLKJS 
centro komitetas savo ruožtu ne
palaiko nepamatuoto
susižavėjimo skautų judėjimu. 
Pedagogų kolektyvai, partinės 
(?) komjaunimo organizacijos 
turi remti tas vaikų organizaci
jas, kurios atitinka komunistinio 
jaunimo auklėjimo idealus.

Centro Komiteto 
sekretorius A. Macaitis

Liaudės Švietimo 
ministras H. Zabulis

(UC)

LAISVĖS LYGA IR 
DEMOKRATAI MINI 
LIŪDNĄ SUKAKTį 
VILNIUJE

(New Yorkas, 1988 gruodžio 
30, LIC) Lietuvių Informacijos 
Centrą pasiekė bendras Lietu
vos Laisvės Lygos ir Lietuvos 
Demokratų partijos sukūrimo 
darbo grupės atsišaukimas. Pa
teikiame jo pilną tekstą.

1939 m. rugpjūčio 28 Hitlerio 
ir, Stalino įgaliotiniai Ribbentro- 
pas ir Molotovas pasirašė forma
lų Rytų Europos pasidalinimo 
dokumentą. Tų pačių me
tų rugsėjo 28 d. Stalinas išsi
derėjo iš Hitlerio Lietuvą, išsky
rus siaurą Suvalkijos ruožą kai
riajame Šešupės krante. Pasi
naudoję Hitlerio užimtumu, 
Stalinas 1940 m. birželio 15 d. 
okupavo ir Hitleriui pažadėtą 
Suvalkiją. 1941 m. sausio 10 d. 
Stalinas buvo priverstas sumo
kėti Hitleriui už lietuviškąjį 
grobį 7,500,000 aukso dolerių. 
Dviejų Imperialistų įvykdytom 
Lietuvos respublikos teritorijos 
dalybų metinėms paminėti, 
kviečiame visus Lietuvos gyven
tojus 1989 m. sausio 10 d. 18 va
landą susirinkti į Vilniaus Gedi
mino aikštę.

Lietuvos Laisvės Lyga 
Lietuvos Demokratų partijos 

sukūrimo darbo grupė 
(LIC)

Literaturnaja Gazeta pa
skelbė istoriko N. Vaietsld 
straipsnį, atskleidžiantį, kad 
NKVD agentas pik. Leonid Ei- 
tingen parengė ispaną Ramon 
Mercader Trockiui nužudyti ir 
vėliau pats buvo sunaikintas Si
biro darbo stovykloj.

Vienoj sėkmingai pasibaigus 
Europos Saugumo ir bendradar
biavimo konferencijai, ten pat 
kovo 6 prasidės Nato ir Varšuvos 
paktų valstybių konferencija dėl 
armijų ir kofcvencionalių ginklų 
sumažinimo.

Izraelio armijos štabo virši
ninkas gen. Dan Shomron pa
reiškė, kad per daugiau kaip du 
mėnesius PLO pirmininkas Ya- 
sir Arafat neplanavo ir nevykdė 
jokių teroristinių veiksmų prieš 
Izraelį.



iŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

žymimi laiškai. Iš viso 1988 me- cho Pimen kvietimu dalyvaus 
tais masiniu tiražu išleisti devyni stačiatikių Velykų religinėse iš-
tokio pobūdžio vokai lietuviško
mis temomis. Vienas jų skirtas

kilmėse. Po vizito Maskvoje, 
Lietuvoje ir Latvijoje, Paryžiaus

Vilniaus katedros, bolševikų 
atimtos iš lietuvių tikinčiųjų ir 
paverstos koncertų ir parodų 
sale, po sugrąžinimo tikintie
siems, nauja konsekracija pra
matyta vasario 5.

Politinių Kalinių Gelbėjmo 
komitetų, veikiantį okupuotoje 
Lietuvoje, dabar sudaro 11 na
rių. Pirmininku yra Povilas 
Pečeliūnas, o jo pavaduotoju — 
Petras Cidzikas. Yra įsikūrusios 
taip pat komiteto rėmimo gru
pės Marijampolėje, Šilutėje, 
Kaune ir kitur. Komitetas dabar 
ypatgingai rūpinasi trijų kalinių 
likimu: Lizūno, Dainausko ir 
Muzikevičiaus. Politinių kalinių 
gelbėjirąo komitetas numato įm- 
tis žygių, kad būtų peržiūrėtos 
jų bylos ir kad bylų peržiūrėjimo 
procesas būtų viešas. Komitetas 
taip pat stengiasi patirti, ar yra 
likę kitų lietuvių politinių kali
nių.

Okupuotos Lietuvos vyriau
sybės Religinių Reikalų tarybos 
įgaliotiniu iki šiol buvo Petras 
Anilionis. Neseniai jis pakeistas 
Kazimieru Valančiumi, kuris yra

51 metų amžiaus teisės mokslų 
kandidatas.

Į Romąė iš okupuotos Lietu
vos sausio 4 atvyko Marijos Metų 
komiteto Lietuvoje nariai: Šakių 
dekanas prel. Juozas Žemaitis iš 
Vilkaviškio vyskupijos, Kauno 
Kunigų Seminarijos dėstytojas 
kun. doc. Pranciškus Tamulevi
čius, Tauragės dekanas kun.dr. 
Petras Puzaras iš Telšių vyskupi
jos ir Vilniaus Sv. Mikalojaus pa
rapijos vikaras, kurijos kancleris 
kun. Medardas Čeponis.Sausio 
5 rytą svečiai susitiko su po
piežiumi Jonu Pauliu II, drauge 
su Šv. Tėvu jo privačioje koply
čioje aukodami mišias. Po mišių 
popiežius pasveikino svečius, su 
kiekvienu atskirai pasikalbėda
mas ir prašydamas perduoti 
linkėjimus bei apaštalinį palai
minimą jų parapiečiams Lietu
voje. Kunigai iš Lietuvos pra
nešė šv. Tėvui, kad bus statoma 
nauja bažnyčia, kurią numato
ma pašvęsti Palaimintojo Jurgio

Lietuvos Komunistų partijos 
įkūrimo 70-mečiui. Sukakčių 
proga buvo pažymėti žymesni 
asmenys: išėjo markiruoti vokai 
su kompozitoriaus, liaudies 
meno propaguotojo J. Švedo, 
akademiko J. Kriščiūno, skulp
toriaus R. Antinio portretais. 
Kolekcionieriai gavo taip pat 
vokų, skirtų Lietuvos šachmatų 
federacijos organizuotam tarp
tautiniam didmeistrių turnyrui 
susirašinėjant, Kauno zoologijos 
sodo 50-mečiui. Lietuvos krašto 
vaizdžių vokuose seriją papildė 
Druskininkų miniatūra.

Kardinolas Lustiger,
Paryžiaus arkivyskupas, ba
landžio mėnesio pabaigoje nu
mato aplankyti Lietuvos kardi
nolą Vincentą Sladkevičių ir Lat
vijos kardinolą Vaivods. Tai pra
nešė Paryžiaus arkivyskupijos 
kurija, informuodama, kad kar
dinolas Lustiger balandžio 
mėnesį lankysis taip pat Maskvo
je, kur vietos stačiatikių patriar-

kardinolas numato aplankyti taip 
pat Ukrainos sostinę, Kijevą, kur 
prieš tūkstantį metų buvo įvesta 
krikščionybė, vėliau išsiplėtusi 
visoje Rusijoje.

S. L K.

DĖMESIO 
LIETUVIAMS 
GYDYTOJAMS!

Dr. Juozas Olekas iš Vilniaus 
visų Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio medikų vardu kviečia 
išeivijos lietuvius gydytojus gau
siai dalyvauti šeštame Lietuvos 
gydytojų suvažiavime, kuris or
ganizuojamas gegužės 19-20 
Vilniuje.

Apie dalyvavimą dr. Juozas 
Olekas prašo pranešti kaip gali
ma greičiau šiuo adresu:

Juozas Olekas, M.D., Vilnius 
University, Microsurgery Re
search Center, K. Požėlos g. 6/1, 
Vilnius 232600, Lithuanian SSR. 
Telef. 6199993.

MALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfleld 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 363-3740. Namų 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yerko ofisas 
86 - 01 1141h SL, Richmond HHt, N.Y. 11418. TeL 718 441

SKAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaic* Avė. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. J1421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. TeL 296- 2244.
_________________________________________________ ._______________
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktoriau, New-
aric ofHce: 426 Lafayette SL (Cor. WH*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., SL Petersburg Beach, Re^ 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Ave^ S, SL Petersburg, Fla. 33707. 813 345-0393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th SL, S. St Petersburg, Fta. 33707. 813 345 
- 9393. '

JUOZO ANDRIUŠK) Reai Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
,dimai, ineotne Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGiERE, Inc^ 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų teleL 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad seate ar 
norite būti J. Andrlušlo klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kL pramogom*. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Prezidentas Reagan, atsisvei
kindamas su radijo klausytojais, 
ragino amerikiečius geriau 
pažinti krašto istorijų ir idealus, 
nes kitaip patriotizmas negalės 
išsilaikyti.

J. T. Saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, giliai apgailestauja
nčią JAV karo lėktuvų nušovimą 
dv.iejUdMb’j9? ^7.9..W.uvų. Vi
duržemio Jūroj. JAV šią rezoliu
ciją vetavo.

Prezidentas Reagan
sumažino imigrantų iš Azijos 
skaičių 39 proc. ir tiek pat padi
dino imigrantų iš Sov. S-gos 
skaičių ir sukėlė didelį Azijos 
valstybių nepasitenkinimą, nes 
jos nepajėgia į jas atplūdusių iš 
Vietnamo pabėgėlių įkurdinti. 
Imigrantų skaičiui iš Sov. S-gos 
pakelti Attomey General turi 
teisę per kelis mėnesius įsileisti 
iš Sov. S-gos po 2000, kurie į 
bendrą kvotą neįeina.

J. T. Saugumo taryba suteikė 
PLO teisę kalbėti taryboj Pale
stinos vardu taip, kaip ir kiekvie
nam J.T. nariui. Tik JAV balsavo 
prieš.

Izraelio armijos štabo virši
ninkas gen. Dan. Shamron pa
reiškė, kad kariai nepajėgia su
stabdyti palestiniečių sukilimo, 
o armijos tiekimo viršininkas 
gen. Manachem Einan teigia,

Matulaičio garbei.
Kaune vasario mėnesį numa

toma atidengti Laisvės pamink
lą. Turimomis žiniomis, numa
toma vėl pastatyti skulptoriaus 
Zikaro sukurtą Laisvės pamink
lą, kuris Lietuvos nepriklauso
mybės laikais buvo Karo muzie
jaus sodelyje, bet buvo iš čia 
pašalintas sovietams okupavus 
kraštą.

Kompozitoriaus, dirigento, 
pedagogo J. Tallat-Kelpšos gi
mimo šimtąsias metines minint, 
Sovietų Sąjungos ryšių ministe
rija išleido proginį markiruotą 
(su pašto ženklu) voką. Paruoštas 
taip pat specialus pašto žymek
lis., Juo 1-ją Naujų metų dieną

kad sukilimas kenkia Izraelio ka
rių moralei ir ragino vyriausybę 
ieškoti politinio sprendimo.

Per 1988 rinkiminius metus 
JAV kongreso narių pašto išlai
dos siekė 113.3 mil. dol. Jas pa
dengia mokesčių mokėtojai.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bėk Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Btvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. TeleL 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shoarson 
Lehman Hutton, 14 WaH St, 9th R., New York, N.Y„ 10005. Regis
truotas pirkti h- parduoti akcijas, bonus, Govt Biils, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, anmrities, atidaryti 
IRA pianus ir banko certffikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.
- -------------------------------------------------------------------------- ------
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. 90 5-
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. PenkL 7:30 - 8:30 PM. Eduardas ' 
Meilus, Jr. 70 Curtis SL, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadienis 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys 217 - 25 54th Ava.Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Ataimlnb 
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad.
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 SunHt 
nr.. Watchung, NJ. 07060. Tel 201 753 - 5636.

Iš Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos

Atvežę į Svyrių miestelį, apie 
11 vai. paleido: “Grįžk į namus 
kuo nori. Šį kartą gavai nuo 
mūsų tik tiek. Jeigu per pamoks
lus toliau minėsi Ribbentropo — 
Molotovo paktą, bus tau liūd
niau. Važiuok tik į namus, nie
kur neužsuk” (...)

Per pamokslą kun. R. Puzonas 
papasakojo parapiečiams, dėl 
kurių priežasčių jis buvo daugiau 
kaip parą dingęs.

Kadangi dar 1987 m. rugpjū
čio 30 d. nebuvo jokių žinių apie 
Roberto Grigo likimą, keturi vil- 

v niečiai — N. Sadūnaitė, A. Ter
leckas, V. Bogušis, P. Cidzikas 
pasiuntė M. Gorbačiovui tele
gramą.

(atkelta iš 1 vsl.)
Vienas iš inspektorių rusiškai 

pareikalavo dokumentų ir atida
ryti bagažinę.

“Nusibodo tau žmoniškas 
gyvenimas, paragausi šuniš

ko”
Tuo metu pasirodė “Žiguliai” 

ir anoji “Volga”. Iš jų išlipo sau
gumiečiai. Šie griebė kun. R. 
Puzoną, tempė į kitą mašiną.

Tada V. Bogušis ėmė šaukti 
Kauno centriniame pašte buvo autoinspektoriams:

'■■■ kodėl jūs vykdote šio kagėbisto
nurodymus?’ O tu, kagebiste, 
neapsimesk manęs nepažįstąs”.

Tada saugumietis ėmė koliotis 
necenzūruotais žodžiais ir; kelis 
kartus smogė V. Bogušiui. Au
toinspektoriai ir trys saugu
miečiai tempė kunigą į auto
mašiną. Šiam priešinantis*, jie 
kelis kartus kirto kun. R. Puzo- 
nas pargriuvo. Pakėlę , nuo 
žemės, nusitempė į savo mašiną, 
o klebono “Žigulį” įsakė nuvaryti 
į inspekciją.

V. Bogušis ir A. Masilionis tą 
ęačią naktį pasiekė Kaišiadoris. 
Čia jie informavo vyskupą Vin
centą Sladkevičių apie įvykusį 
faktą.

Kun. R. Puzoną trys saugu
miečiai vežiojo po Vilniaus ir 
Trakų rajonus. Kunigui reikalau
jant vežti į KGB ar milicijos-sky- 
rių, pagrobėjai atsakė: “Greit pa
matysi, kur mes tave nuvešime”.

Amerikos arabų priešdiskri- 
minacinis komitetas kartu su ke
liais kitais žymiais asmenim, 
kaip buv. valst. sekretorius 
George Bali, buv. ambasado
rium Saudi Arabijai James 
Akins, ambasadorium Qatarui 
Andrew Killgare, ats. adm. Ro- 
bert J. Hanks ir kt. pasiskundė 
Federacinei rinkimų komisijai, 
kad Amerikos-Izraelio viešųjų 
reikalų komitetas — AIPAC, pi
nigais remdamas ir koordinuo
damas piniginę paramą Izraelio 
reikalus ginantiem kandidatam 
ir organizuodamas akciją prieš 
kitus kandidatus, pažeidžia rin
kimų įstatymus.

Jugoslavijos Montenegro 
respublikos gyventojų protestai 
ir demonstracijos privertė atsi
statydinti respublikos ir partijos 
vadovybę.

Indijai pakorus du sikų terori
stus, nušovusius ministerę pir
mininkę Indirą Gandhį, karin
gieji sikai Punjab valstijoj 
nužudė 36 indus, kurių 4 buvo 
pakarti.

Per Vilnių, Nemenčinę, Pabra
dę, Švenčionis nuvežė į kažkokį 
Baltarusijos mišką. Ten kelis 
kartus sustoję tarp savęs tarėsi. 
Vienas iš saugumiečių grasino: 
“Nusibodo tau žmoniškas gyve
nimas, paragausi šuniško”.
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Plakatai pritvirtinti prie Vilniaus katedros tvoros kai bvo demonstruojama spalio 2. 
Nuotr. Frances Vaildūtės
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LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM bers $ 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton,MA 02402. - 
617-586-7209.
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Grigą valdžia atleido iš 
zakristijono pareigų, o 

tikintieji protestavo
Į aprašytus įvykius reagavo 

Kiauklių parapijos tikintieji. Jie 
pasiuntė pareiškimą Širvintų ra
jono vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojui D. Tvirbu- 
tui. Pareiškimą pasirašė 102 pa
rapijos tikintieji, iš jų 12 — 
bažnytinio komiteto narių.

TikinčiŲjy pareiškimas
Pavaduotojau, mes sukrėsti ir 

įskaudinti pareigūnų elgesio su 
mūsų klebonu kun. Roku Puzo- 
nu ir zakrikstijonu Robertu Gri
gu. rugpjūčio 28 d. naktį saugu
mo darbuotojai juos užpuolė,
mušė ir prievarta įtempę į maši
nas, visą naktį grasindami 
vežiojo. Taip elgėsi neparodę 
nei dokumentų, nei prokuroro 
nutarimo. Tai chuliganizmas.

Be to, rugsėjo 11 d. į kolūkio 
kontorą iš darbo buvo iškviesti 
trys bažnytinio komiteto nariai. 
Jiems pareigūnas padiktavo 
“protokolą”, pagal kurį zakristi
jonas R. Grigas atleidžiamas iš 
darbo nuo rugsėjo 19 d., nes, 
pasak jų, zakristijonas užsii
minėja veiksmais, nieko bendro 
neturinčiais su religinių apeigų 
atlikimu. Kontoroje grasino 
bažnyčios uždarymu ir klebono 
areštavimu, jei nenutrauks dar- 

: bo sutarties su R. Grigu.
Mes, dauguma bažnytinio 

dvidešimtuko narių ir Kiauklių 
tikintieji, pareiškiame: zakristi
jonu negali dirbti tik toks žmo
gus, kuris nedorai elgiasi, nea
tlieka savo prisiimtų pareigų. 
Roberto Grigo dorovei ir parei
gų atlikimui mes jokių priekaištų 
neturime, esame juo patenkinti.

Prievartinį sutarties nutrauki- 
I ipą, kaip be mūsų žinios padary- 
I tą, laikome negaliojančiu. Jei pas 

mus liaudies valdžia, prašome 
skaitytis su daugumos nuomone.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

asolino
MEMORIALS

S6 M) ST MIODI.E VII.IACE. Ųl EE\S \ Y 
l’ll()\ES (71-S) 32fi - 1282 326 - 3134)

j. TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

.1933 + 197*

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300
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Nauji “Sąjūdžio" rūpesčiai

Vėl grįžtame prie svarbiausios 
šių laikų temos, prie Lietuvos, 
prie Sąjūdžio, kuris staiga, lyg 
pavasario audra, atnešė tautinį 
atgimimą.

Sausio 20 į New Yorką grįžo 
žmogus iš Lietuvos, Ten turėjo 
progos susitikti su įtakingais 
Sąjūdžio žmonėmis, sūkuriais ir 
anksčiau palaikė ryšį. Jie ir pain
formavo, kas dabar dedasi 
Sąjūdyje.

Sąjūdžio aktyvieji nariai yra 
nusiminę. Ir štai dėl ko. Naujasis 
Lietuvos komunistų partijos sek
retorius atrodė, kad bus drąsus, 
bet pabūgo pasekti Estijos pa
vyzdžiu. Jis nereikalavo tiek 
daug iš Maskvos, kaip Estija. 
Jam ir nepriklausomybės idėja 
negavo tokios formos kaip Esti
jos. Visi tai palaikė idėjos išdavi
mu, visai nusivylė Brazausku. 
Tikėtasi, kad bus galima daugiau 
iš Maskvos išreikalauti, dabar 
Brazauskas nedrįsta, klūpčioja 
prieš Maskvą.

Sąjūdžio aktyvistų tarpe kilo 
nusivylimas, bet jie irtose sąly
gose darys visa, kad ir toliau 
pratęstų tautinį atgimimą, siektų 
mažų mažiausiai ekonominės, 
kultiirinės laisvės.____________ lai.—Bet ar .tat pasiseks? Yra ir

junkiŲ' pulilP*--fatę- ^Hėm^fifų "Sąjūdžiai "pa
ndų aplinkybių yra priverstas nu
sileisti, kai kur nutylėti, nudel
sti, nes ir jį spaudžia dideli eko
nominiai sunkumai, nesubalan
suotas biudžetas, nepaprastai 
mažas derlius. Komunistinė si
stema visai nebegali pragyventi. 
Bet reikia atsiminti, kad okupan
tas tebėra tas pats, koks buvo 
carų laikais, koks buvo Stalino, 
Brežnevo laikais. Kokia bebūtų
Rusija, visada ji yra pamėgusi 
pagrobimus, užkariavimus. Nie
kada nenorės taip lengvai iš savo 
I kontrolės išleisti Baltijos kraš- 
tų.

Reikia atsiminti ir tai, kad ru
sai visada buvo sukti politikai. Ir

dabar panaudos tas pačias savo 
savybes prieš Sąjūdį, prieš na
cionalinius patriotus.

Jau ir anksčiau Sąjūdis an-
gažavosi, kaip naujos Gorbačio
vu politikos vykdytojas, bet į jį 
atėjo nuosaikūs komunistai pa
triotai, įsijungė ir šiaip nepar- 
tiečiai. Dabar į Sąjūdį įveda išti
kimus, veiklius komunistus. Jie 
visi prie to režimo gerai gyvena, 
turi gražius butus, brangius bal
dus. Pagala Vincą Kudirką — 
“Už tą valgio šaukštą” jie paau
koja tėvynės reikalus. Naujoji 
komunistinė bajorija yra daug 
kietesnė negu buvo senoji bajo
rija, senieji dvarininkai, nes 
jiems rūpi tik savas kailis, tik ge
ras gyvenimas tarp brangių bal
dų ir indų.

Tie naujieji komunistai “bajo
rai”, patekę į Sąjūdį, visokiais 
būdais stengsis jo veiklą su
drumsti, susilpninti, net išardy
ti, nes visa tai tarnauja tik jų la
bui. Vėlkartojasi Čičinsko istori
ja — parsidavimas Maskvai už 
gerą gyvenimą.

Sąjūdžio žmonės turės savo vi
duje juos izoliuoti, kad netruk
dytų jo tautinio atbudimo veik- 

kenkti. Dabar, sako, Vilniaus ir 
kitų miestų krautuvės tuščios. 
Gal būti apkaltinti visi naujieji 
persitvarkymai ir Sąjūdžiai, kad 
jie nesugeba suorganizuoti ir 
pristatyti fhaisto. Tokį ėjimą 
galėjo padiktuoti ir Maskva. Juk 
tai geriau iš Lietuvos daugiau pa
siimti, nesirūpinti Lietuva, kad 
paskui būtų apkaltinti Lietuvos 
valdžios žmonės.

Sąjūdžio veikla nepatinka ru
sam, kurių nemažai gyvena Vil
niuje ir kituose miestuose. Dalis 
jų moka lietuviškai. Anksčiau 
stengėsi kalbėti lietuviškai, o da
bar kalba tik rusiškai. Sako, kad 
lietuviai neparodo savo kieto

šiaurėje, Brome, yra didžiulė SUKAKTUVININKĄ IR TALKININKĄ SVEIKINANT*
Christian Brothers vadovaujama 
kolegija. Ten paskutiniaisiais 
mokslo metais tarp 4,500 stu
dentų savo išminti stiprino ir 
trys lietuviukai. Jie gal ir nepaju
to, kad tarp gausios tos kolegijos 
profesūros yra ir vienas lietuvis, 
labai studentų mylimas, kolegi
jos vadovybės gerbiamas, o pa
skutiniu metu, jo 65 m. amžiaus 
sukakties proga pakeltas į ordi
narinius profesorius su “nusipel
niusio auklėtojo” titulu.

Gal kaikurie iš skaitytojų nu
jaus, kad čia bus rašoma apie 
kun. prof. Antaną Rubšį, kuris 
jau daugelį metų Darbininke da
lijasi savo įspūdžiais apie kelio
nes po Šv. Rašto kraštus.

Su kun. Antanu tema pačiame 
kurse studijavom kartu filosofiją 
Telšių ir Eichstatto (Bavarijoje) 
kunigų seminarijose, o teologiją 
Grigaliaus universitete Romoje. 
Teologijos studijas baigus, jis 
perėjo į Popiežiškąjį Sv. Rašto 
Institutą, o aš — į Laterano uni
versiteto teisių fakultetą.

Į JAV atvykome skirtingomis 
datomis. Vėl susitikome Califor- 
nijoje, o vėliau New Yorke. Su
sitinkame New Yorke ir dabar, 
o ir pakeliavome kartu vieną va
sarą po Aliaską.

Keliaujant laiko yra, ypač jei 
keliauji Aliaskoje, kur nuotoliai 
ilgoki. Ant laivo denio rugpjūčio 
viduryje su vatinuku apsisaugo
jus nuo šaltokų vėjų ar šildoma
me traukinyje pakeliui į McKin- 
ley tautinį parką yra progų išsiš
nekėti ir prisiminti ankstesnes 
dienas.

Čia bandysiu atgaivinti prisi
minimus ir žinias apie kun. An
tano nueitą kelią.

charakterio, nusileidžia ir kalba 
rusiškai. Estijoje taip nesą. Jei 
pakląųsiy rusiškai,., niekas .tau., 
neatsakys..

Baimę kelią ir kitas faktas. Ar 
tos tariamos laisvės nesudarys 
sąlygas, kad ims ir pripažins da
bartinę okupaciją, kaip teisėtą 
valdžią? Ar nebus lengva Vaka
rus įtikinti, kad jau Lietuvoje yra 
demokratinė laisvė ?

Reikia budėti ir stebėti, reikia 
protingai paremti jų pastangas 
išsivaduoti, pagelbėti visur, kur 
tik galime, panaudoti savo įtaką 
kongresę, kad kongresas būtų 
gerai informuotas. Tas laisvių 
šurmulys kad neužliūliuotų 
mūsų budrumo. Visų mūsų tik
slas visada yra tas pats — neprik
lausoma Lietuva! 

Antanas Rubšys gimė 1923 
lapkričio 5 Bučių km. Laukuvos 
valsčiuje, Žemaitijoje. Pirmąsias 
mokslo žinias sėmėsi Šiauduvos 
kaimo mokykloje. 1943 birželio 
15 baigęs Šilalės gimnaziją, stu
dijavo filosofiją Telšių kunigų se
minarijoje 1943 - 1944 mokslo 
metais.

Artėjant antrai komunistų 
okupacijai, su išeivių banga pasi
traukė į Vokietiją ir turėjo gali
mybę tęsti studijas VVillibaldo 
kunigų seminarijoje, Eichstatte. 
Karui pasibaigus su grupe klieri
kų buvo išsiųstas į Romą teogijos 
studijoms, kurias perėjo Griga
liaus universitete. Kartu su da
bartiniu prel. St. Žiliu ir a.a. 
kun. K. Veselausku buvo įšven
tintas kunigu 1948 gruodžio 18.

Baigęs teologijos studijas stu
dijavo Šv. Raštą Popiežiškame 
Šv. Rašto institute 1949 - 1951. 
Tiek teologijos, tiek Šv. Rašto 
studijas apvainikavo licencijato 
laipsniais.

Atvykęs 1951 m. į JAV, vikara
vo St. Lavvrence parapijoje, Fla- 
sher, North Dakota, bet netru
kus teko pasiduoti į chirurgų

rankas. Taip metus teko praleisti 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je, Los Angeles, Calif., prel. 
Jono A. Kučingio, svarbaus ir 
svaraus mecenato, globoje.

Sveikatai sustiprėjus, nuo 
1953 rugpjūčio 15 ketverius me
tus dėstė Šv. Rašto egzegezę ir 
graikų bei hebrajų kalbas Imma- 
culate Heart seminarijoje, San 
Diego, Calif. Vasaros atostogų 
metu ir savaitgaliais talkindavo 
parapijose. Čia ir vėl prireikė 
chirurgų pagalbos!

Šv. Rašto studijom pagilinti 
grįžo į Šv. Rašto Institutą Romo
je, kartu aplankydamas panašią 
įstaigą ir Jeruzalėje. Čia buvo 
pirmoji proga pakeliauti Artimų
jų rytų kraštuose: Libane, Sirijo
je, Egipte, Jordane, Izraelyje, 
Turkijoje, Graikijoje.

Grįžęs į JAV, nepilnus metus 
talkino Šv. Kazimiero parapijoje 
Los Angeles, Calif., o nuo 1959 
pradėjo dėstyti Šv. Raštą Man
hattan College, New Yorke, 
N.Y. Kartu profesoriavo ir New 
Yorko St. Joseph’s kunigų semi
narijoje, Yonkers, N.Y.

Gavęs “laisvus metus studi
joms” (sabbatical) 1971 - 1972, 

Kun. prof. Antanas Rubšys

tai panaudojo projektui: Šv. Raš
to archeologija ir šiuo laikinė he
brajų kalba. Popiežiškame Šv. 
Rašto Institute Jeruzalėje, baigė 
su Ulpan Etsion diplomu.

“Laisvųjų metų” proga buvo 
įmanoma pakeliauti po kai ku
riuos Europos, Artimųjų ir Toli
mųjų rytų kraštus. Apžvelginė 
archeologija nepatenkino, tad 
1973 vasarą praleido praeities 
dulkėse prie Tell-el-Hesi pilia
kalnio, Izraelyje.

Po to kas antri metai keliauda
vo po Egiptą, Jordaną, Izraelį, 
Graikiją Kiprą ir kitus kraštus, 
rinkdamas medžiagą knygoms 
apie Sv. Raštą.

Medžiagos buvo surinkta 
nemaža. Kurso draugams minint 
kunigystės 25 metų sukaktį, 
buvo nutarta tai atžymėti konk
rečiai: išleidžiant kun. Antano 
parašytą knygą Raktas į Naująjį 
Testamentą. Knyga pasirodė 
1978 “Krikščionis Gyvenime” 
knygų serijoje. Bet žinių ir 
medžiagos buvo tiek surinkta, 
kad po metų, pasirodė antroji 
“Rakto” dalis, už kurią paskirta 
Ateities Federacijos premija — 
geriausia knyga lietuvių kalba 
apie religiją.

įsibėgėjus sunku sustoti. Ir 
taip iš spaustuvės išėjo kun. An
tano trys tomai Rakto į Senąjį 
Testamentą — 1982, 1983, 1985, 
Antrąjį tomą Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Taryba įvertino 
premija — Religinės litera
tūros premija įteikta 1 9 8 4 m.
Detroite. Trečiąjį tomą Ateities 
Federacija pripažino kaip ge
riausią knygą lietuvių kalba apie 
religiją.

Kun. prof. Antanas Rubšys 
nesitenkino vien teoretiškais Šv. 
Rašto aiškinimais ir komenta
rais. Jis gyvai aprašo ir savo ke
liones po Šv. Rašto kraštus. Pir
mas Tomas buvo apie Senojo Te
stamento — Pradžios ir Išėjimo 
knygų kraštus: Egiptą ir Mezo- 
potamiją. Antrasis tomas jau bai- 
giams (jo pusė kaip tik šiame nu
meryje baigiama spausdinti) — 
tai apaštalo Pauliaus veiklos 
kraštai. Trečiasis tomas bus an
trojo tęsinys.

Kun. prof. Antanas yra pa
rašęs ir populiarių brošiūrų: 
Raidė užmuša — Dvasia gaivi
na; Islamas: Religija — valstybė 
— Kultūros; o kiek čia dar 
reikėtų išskaičiuoti moksliškų ir 
populiarių straipsnių lietuviškai

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu---------------
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Antanas rubšys 
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Tai visų graikų šokis su traukia 
muzika ir judriais žingsniais.

Šį rytą pusryčius ruošia kitas, 
jaunesnis Layiotis šeimos narys. 
Valgyti tenka kiemelyje, nes val
gomasis dar tebėra šokių salė. 
Visi svečiai prašomi valgyti tuo 
pačiu metu. Esame tik pustuzi
nis.
‘ Pakilus mokėti už pusryčius, 
jaunasis Layiotis sako, kad šian
dien esate mūsų svečias. Svetin
gumu jaunas Idprietis draugiškai 
nuteikia iš savo krašto išvyk
stantį svetimtautį.

Taksi vėluoja tik 
vlenę minutę

’ Lamaką palieku 9 vai.ryto. 
Mane paima vakar užsakytas Ak
ropolio taksi. Talpus Mercedes- 
fjemz. Gali paimti septynetą ke
leivių. Penki jau surinkti. 
Paėmęs mane, dar važiuoja į kitą 
tniesto šoną septintojo keleivio 
paimti. Jis — kareivis. Šeimos 
apsuptas, laukia taksi prie namo 
durų.

KIPRE 30

Vieškeliu į Limasolį jau kelia- 
skart važiuota. Nesikalbame. 
Važiuojame baisiai greitai—160 
km! Pirmusyk teiraujuosi šoferį 
ar Kipre nėra greičio ribos. Tik 
su šypsniu pasižiūri, greičio 
nelėtina. Turiu paimti, sako, ke
leivius iš uosto. I Limasolį ūžte 
atūžiame. Dabar šeferis klausia 
kiekvieną, kur norime sustoti. 
Paprašau palikti prie nebrangaus 
viešbučio. Išlaipina miesto cen
tre prie jūros ir parodo du vieš
bučius. Akis pagauna senoviškas 
“Continental Hotel” vardas.

Popietė Limasolio pajūryje
Viešbutis dvelkia senove ir vi

duje. Kontoros tarnautoja barasi 
su kažin kokiu svečiu per telefo
ną. Barasi angliškai. Paprašau 
kambario vienai dienai. Išplau
kiate rytoj rytą”? ‘Taip”! Paduo
da užpildyti svečio lapelį ir raktą 
į 109-ląjį kambarį.

Kambarys jaukus, bet labai 
karštas. Mat langai į saulės pusę. 
Ant staliuko šalto vandens ter

mosas. Aplamai, Kipre randi 
dvejopą vandenį: vanduo prausi- 
muisi ir vanduo gėrimui. Ki- 
priečiai vandenį taupo, nors jūra 
ir plauna salą iš visų pusių. Ter
mose vanduo drugnas.

Likusią dienos dalį praleidžiu 
tarp palmių palei jūrą. Vakarop, 
pajūrio keliukas prisipildo 
žmonėmis. Šeimos su mažyliais 
ant rankų, senukai būriuojasi 
vieni kitų pasiklausyti, jaunieji 
poruojasi pasvajoti apie ateitį. 
Pačiame pajūryje klykauja 
žuvėdros, o paaugliai bando kil
dinti margus aitvarus. Sunkiai 
sekasi, nes maža vėjo.

Saulė stato tiltą jūroje
Už lango saulėtekis. Ryto 

metą smagu langą atidaryti, nes 
lauke vėsiau. Eismas gatvėje 
gausus. Mat gatvė svarbi, — 
veda į uostą. Palengvėle rytuose 
pasirodo raudonas, vis augantis, 
saulės ritulys. Didžiulis. Lyg čia 
pat. Saulė eikliai stato šviesos til
tą ant įlankos prie Limasolio.

Kambaryje veikia radio. Kalba 
tik graikiškai. Imu įsiklausyti į 
šiuolaikinį graikų tarimą. Šiuo
laikinė graikų kalba yra papra
stesnė negu klasikinė. Tarp grai
kų — kipriečių muzikos ir dainų 
pasigirsta arija iš Verdi “Nabu
ko”: “Skrisk, o mintie, ant auksi
nių sparnų...” Tai judėjų tautinė 
giesmė Babilonijos nelaisvėje.

Limasolio uoste
Paloma — laivas į Kretą iš

plaukia 13 vai. O uoste reikia 
būti dvi valandas prieš išplauki
mą. Tarnautoja pašaukia taksi. 
Važiuoju į Neoš — Naująjį Lima
solio uostą. Senasis yra permažas 
ir nepakankamai gilus šiuolaiki
niams laivams. Uostas tikrai nau
jas: molai su kranais jau stovi, 
bet pastatai dar tik pašiūrės. Ke- 
leivių jau ilga ilga eilė prie durų 
su užrašu “Departures” (Išvyki
mas). Nustembu, kad tiek daug 
arabų keliauja. Nejaugi jie visi 
važiuoja į Kretą?! Vėliau 
sužinau, kad bemaž tuo pačiu 
metu išplaukia du laivai: Vergi
niai Beirutą, o Paloma į Atėnus.

Nikosija. Senieji arkivyskupijos rūmai. Nūdien čia yra etno
grafijos muziejus. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

Pastarasis sustoja Iraklijono 
[Iraklion) uoste Kretoje.

Pasienio formalumai reiklūs, 
bet trumpi. Pasienietis nežinia 
dėl ko kamantinėja du jaunuo
lius. Kitas prisispyręs pakartoti
nai klausia švedų porą, kur gyve
no Kipre. Trečias randa ant olan
do paso turkišką antspaudą — 
nusiunčia olandą pas vyresnyjį į 
raštinę. Amerikietiškų pasų ne
simato. Ateina mano eilė. Pasie
nietis paima iš manęs pasą. 
Pasižiūri į nuotrauką ir į mane, 
deda tris antspaudus: ant paso, 
ant bilieto ir ant įsėdimo į laivą 
lapelio. “Bon Voyage”! palinki. 
Banke be jokio klausimo iškeičiu 
likusios Kipro svarus į norimą 
valiutą. Jokios muitinės. Apstu 

krautuvių, kuriose galima pirkti 
prekes be muito.

Nuotykis laive

Nuo "Išvykimo” pašiūrės ligi 
laivo dar keliasdešimt metrų. 
Paloma yra laivas-keltas. Kelei
viai su automobiliais laukia eilės 
užvažiuoti ant jiems skirto denio 
laive. Pėstieji palieka pasus kon
toroje, gauna kortelę su eilės nu
meriu. Nurodoma ir kajutės nu
meris. Manoji yra 211-ojį. Jau
nas tarnautojas paima raktą ir 
mano bagažą, veda laiptais į ka
jučių denį. Po ilgoko ieškojimo, 
— matomai, yra naujas tarnauto
jas — sustoja prie kajutės su 
“214”. Negalėdamas atrakinti su 
jam paduotu raktu, išsiima vi
sraktį ir atidaro duris, iš lovos 
pasigirsta švediški balsai. Mote
riškasis tučtuojau tampa angliš
ku; “Kajutė užimta”! Ji atskuba 
prie durų. Žiūrime į atrakintąją 
kajutę — “214”, žiūrime j ka
jutės numerį ant kortelės — 
"211”. Pati švedė parodo tarnau
tojui man skirtą kajutę.

“Aukštas vietas mėgstu 
net miegui...*’

Kajutė skirta dviem kelei
viams. Mažutė, su dviaukšte 
lova, tualeto kambarėliu su 
dušu. Esu pirmasis, man skirta 
žemutinė lova. Už keleto minčių

(nukelta į 4 psl.)
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pasirodo padžiūvęs,-lieknas, su 
linkoniška barzdeleT'STitrasis ka
jutės “211” keleivis. Anglas. 
Pasiūlau rinktis lovą metant mo
netą. Juokdamasis, atsako: “Au
kštas vietas mėgstu net mie
gui...” Mano bendrakeleivis yra 
Kipro anglas — pensininkas, — 
keliauja j Atėnus pasitikti brolio, 
kuris atvyksta jo aplankyti iš Au
stralijos.

Laivas — keltas Paloma
Palikęs mantą kajutėje, žval

gausi po laivą. Septynių denių. 
Trys deniai skirti automašinoms, 
vienas (ar galbūt pusantro!) ke
leiviams, kurie moka tik už 
sėdynę, o likusieji — kajutės. 
Kajučių esama Įvairių: su langu 
Į jūrą, laivo viduje be lango, 
dviem ar keturiems keleiviams. 
Manoji yra laivo viduje be lango, 
aplamai, kajutės turi tik nume
rius. Tik kajutės su langu j jūrą 
ir koridoriai turi vardus. Vardai 
iš mitologijos arba salų: Delos, 
Samos, Lesbos...

Girdisi dažna hebrajų kalba.

Pranešimai daromi graikų, he
brajų ir anglų kalbomis. Paloma 
atplaukė šį rytą iš Haifos (Haifa) 
uosto Izraelyje. Atrodo, kad ir 
pranešėja yra žydė su amerikie
tiška tarsena. Atsigaivinęs alu
mi, kramtau riešutus, Paloma 
gaišuoja išplaukti. Pietų metas 
jau senokai praėjo, o valgyti dar 
nėra kur. Salia sėdi jauna, vokiš
kai kalbanti šeima. Su dviem vai
kučiais. Meregaitė, galbūt ke
turmetė, prašo mamos valgyti. 
Motina ją visaip ramina, sakyda
ma, kad štai atidarys valgyklą ir 
eisime valgyti. Merairtė nekan
trauja ir žiūri j mano riešutus.

— “Darf ich einen Nuss dem 
Madchen geben”? (Ar galiu duo
ti mergaitei rieušutą?), klausiu 
motiną.

— Nur einen, bitte”! (Tik vie
ną, prašau!)

Dalinamės riešutais su mer
gaite. Ji keliakalbė. Lengvai pe
reina iš vokiškos kalbos Į hebraiš- 
kąją. Jaunoji šeima — Izraelio 
valstybės tarnautojai Vokietijo
je. Grįžta į darbą po atostogų sa
vame krašte.

-o-

TELEGRAFU „TIESAI“ IŠ NIUJORKO

Bruklinas, „Kultūros židinys"... Sis adresas dabar plačiai ži
nomas ne tik išeivijoje. Ola, tėvų pranciškonų salėje, -.kSė
jo Vilniaus jaunimo teatro aktoriai. Cla skambėjo Regimanto 
Adomaičio, Sigito Gedos, Česlovo Kudabos ir daugelio kitų 
Lietuvos kultūros, meno, visuomenės atstovų balsai. Čia vyk
sta Niujorko bei apylinkių lietuvių susibuvimai, veikla dailės 
parodos, lietuvių informacinis centras, yra „Darbininko" sa
vaitraščio redakcija.

Cla gyvena žmogus, dar ’ 1969 metais vadovavęs „Kultūros 
židinio" statybai — vyskupas Paulius Baltakis. Su juo susiti
kome paskutinėmis 1988-ųjų metų dienomis. Ne pagal 
metus jaunas (o gimęs 1925* ųjų sausio pirmų dieną) vysku
pas papasakojo apie save. Gimęs Panevėžio apskrities ūkinin

— Ką Jūs laikytumėte svar
biausiu Lietuvos ir išeivijos lie
tuvių gyvenimo Įvykiu 1988- 
alsials metais?

— įvyko Vingio parko 
stebuklas. Mes, Lietuvos iš
eivija, esame neatskiriama 
tautos dalis ir viską, kas 
vyksta Lietuvoje — gera ar 
bloga, — išgyvename lyg tai 
liestų mus asmeniškai. Kiek
vienas taurus žmogus di
džiuojasi savo tauta, iš ku
rios jis yra kilęs. Mes, krik
ščionys, esame prisiėmę pa
reigą mylėti vienas kitą. 
Kaip kad Kristus myli mus. 
Tikra krikščioniška meilė 
artimui visuomet prasideda 
nuo savo šeimos bei savo 
tautos ir apima visą žmoni
ją. Kuo artimas žmogus dau
giau kenčia, tuo labiau juo 
rūpinamės. Tuo nuoširdesne 
meile jį mylime.

Stalino—Hitlerio suokal
bis beveik sunaikino mūsų 
tautą: dalis žuvo Tėvynėje, 
kiti Sibiro taigose, dar kiti 
buvo nacių išvežti ar, pri
siminę 1940—1941 metų iš
gyvenimus, pasitraukė į Va
karus. Salia šios fizinės ne
laimės, tauta išgyveno dar 
skaudesnę — moralinę: są
skaitų suvedžiojimą, išdavi
nėjimą, prievartą gyventi 
prieš savo sąžinę.

Kai • šimtatūkstantinė mi
nia —* jauni, suaugę ir pra
žilę, partiniai ir „antitarybi- 
ninkai”, ne iškėlę kumščius 
kerštui, o susikabinę ranko
mis ir ašarotomis akimis 
skandavo: „Lietuva, Lietuva“, 
ar tai nebuvo pats svarbiau
sias ne tik 1988 metų, bet 
viso pokario Lietuvoje įvy
kis? Ar šis broliškas viens 
kito apkabinimas nebuvo il
gai visų lietuvių puoselėtas 
pirmasis žingsnis į tautos at
gimimą? Ar to negalime pa
vadinti Vingio parko stebuk
lu?

TSKP CK Generalinis Sek
retorius Michailas Gorbačio
vas pareiškė, kad katalikų 
kunigai meldžiasi už jį ir jo 
suplanuotų reformų pasise
kimą. Aš esu tikras, jog ne 
tik kunigai, bet ir visi tikin
tieji meldžiasi, kad kiekvie
nas žmogus galėtų gyventi 
pagal savo sąžinę. Kad kiek
viena tauta galėtų savaran
kiškai tvarkyti savo reika
lus.

Ne mažiau svarbus mūsų 
tautai įvykis yra vyskupo 
Vincento Sladkevičiaus pa
kėlimas kardinolu. Tauta su

silaukė išmintingo, drąsaus 
ir visus mylinčio bei visų 
gerbiamo vadovo. Be patai; 
kavimų, baimės ar aroganci
jos kardinolas skelbia, kad 
visi esame vieno Tėvo Die
vo ir vienos motinos Lietu
vos Tėvynės vaikai ir kad tą 
meilę viens kitam privalome 
išreikšti ne v/en žodžiais, 
bet ir darbais, gerbdami 
viens kito įsitikinimus ir pa
čiu gimimu gautas teises.

nurodymus aiškiai išdėstė 
Petras Anilionts, buvęs re
ligijų reikalų tarybos įgalio
tinis: „Kadangi darbą, susi
jusį su vaikų bei jaunimo 
auklėjimu ir švietimu, Tary
bų Lietuvoje dirba šeima, 
mokykla ir valstybės orga
nai, religinėms organizaci
joms draudžiama organizuo
ti vaikų, jaunimo, moterų 
religinius bei kitus susirinki
mus, būrelius, grupes, eks-

„VINGIO PARKE 
ĮVYKO STEBUKLAS“,- 

sako JAV gyvenantis vyskupas 
Paulius Baltakis

— Kaip vertinate dabartinius 
valdžios atstovų ir Lietuvos ti
kinčiųjų santykius?

— Yra įvykę gan impo
nuojančių pasikeitimų tikin
čiųjų atžvilgiu: grąžintos ar
ba pažadėtos grąžinti kai ku
rios šventovės, paleisti iš la
gerių ir tremties kunigai bei 
dalis sąžinės kalinių, per Vi
sų šventųjų šventę buvo ne
dirbama, po pirmo priešiško 
nusistatymo prieš vyskupo 
V. Sladkevičiaus paskyrimą 
Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininku pradėta res
pektuoti jo tiesi ir tvirta lai
kysena, tvarkant bažnytinius 
reikalus: leista prie Kated
ros laikyti iškilmingas ir per 
respublikinę televiziją tran
sliuojamas pamaldas, kuni
gai pakviesti dalyvauti Per
sitvarkymo Sąjūdyje ir t. t. 
Visa tai džiugina ir puoselė
ja viltį, kad santykiai nor
malės, bus grindžiami tarp
tautiniais įstatymais. Tačiau 
tai dar tik pirmasis žingsnis 
teisinga kryptimi. Mums dar 
vis nėra suprantama, kodėl 
ateistams yra suteikta teisų 
bei valdžios finansuojamos 
visos priemonės propaguoti 
ateistinį materializmą, o ti
kintiesiems tebegalioja 1929 
metais Stalino išleisti įstaty
mai bei specialūs nurody
mai, kaip interpretuoti baž
nyčios atskyrimą nuo vals
tybės. Šiuos dar neatšauktus

New Yorko Lietuvių Kultūros Židinyje 1988 gruodžio gale 
lankėsi “Tiesos” korespondentas Jonas Lukoševičius ir 
kalbėjosi su vysk. Pauliu Baltakiu, OFM. Spausdiname nepa

Su šia atkarpa baigiame spau
sdinti kun. prof. Antano Rubšio 
kelionių įspūdžius ‘ Iš kelionės 
tik asilas negrįžta arkliu II”.

Šių įspūdžių susidarė gana 
daug. 1988 birželio 17, Nr.‘ 24 
Darbininkę baigėme spausdinti 
pirmą dalį “Šv. Paulius Romoje” 
— iš viso 40 atkarpų. Dabar bai
giame antrąją dalį — “Apaštalas 
Paulius Kipre” — 30 atkarpų. Iš 
tikro tai sudaro tik pusę naujo-

(atkelta iš 3 psl.)
ir angliškai! Jie pasirodė Aiduo
se, Darbininke, Drauge, 
Tėviškės Žiburiuose, Ateityje, 
amerikiečių žurnaluose...

Sukaktuvininkas nesidrovi 
prabilti ir gyvu žodžiu — yra 
skaitęs paskaitų Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos (joje yra 
išrinktas nariu mokslininku) su
važiavimuose, LKMA New Yor- 
ko židinio susirinkimuose, Lie
tuvių kolonijose JAV ir Kanado
je.

Profesorius priklauso prie 
penkių savo specialybės moksli
nių draugijų, 1985 išrinktas 
Manhattan College studentų

sios kun. prof. A. Rubšio knygos, 
kuri jau pradėta rinkti pranciško
nų spaustuvėje, Brooklyne.

Nuoširdžiai dėkojame kun . 
prof. Antanui Rubšiui, kuris 
savo įdomiais kelionės įspūdžiais 
ir brandžiais svarstymais džiugi
no Darbininko skaitytojus per 70 
numerių iš eilės, neskaitant jau 
anksčiau spausdintų kelių serijų. 
Su nekantrumu lauksime naujos 
knygos pasirodymo.

SUKAKTUVININKĄ
IR TALKININKĄ SVEIKINANT

garbės korporacijos “Pen and 
Sword” garbės nariu. Įdomu ir 
tai, kad 1984 buvo priimtas 
garbės broliu į Broliai Kriokščio- 
niškųjų Mokyklų draugiją. Juk 
šioje kolegijoje jis profesoriauja 
ir talkina religiniame gyvenime 
jau trisdešimtuosius mokslo me
tus.

Sveikindami įvertintą- ir pa
gerbtą sukaktuvininką, ir dėko
dami Dievui už jam suteiktą 
sveikatą bei ištvermę, linkime 
kuo ilgiau ir stipriau pasireikšti 
atskleidžiant Dievo Žodį iš Šv. 
Rašto gilybių.

Kornelijus Bučmys

ko vienuolikos vaikų šeimoje. Jis patyrė gana būdingą savo 
kartai likimą: 1944-aisiais vokiečiai Šeduvoje suėmė visus po 
ranka pasitaikiusius ir išvežė darbams — tarp Jų buvo ir 
Paulius Baltakis. Po to — Suomija, Norvegija, anglų zona 
Vokietijoje, Belgija, kurioje jis baigė pranciškonų seminariją.

Paulius Baltakis 16 metų dirbo Prisikėlimo parapijoje To
ronte, Kanadoje, nuo 1969- ųjų — Brukline. 1984-aislals 
metais jis paskirtas vyskupu lietuvių Jtyvenaa-
tienis už Lietuvoj ribų. „Šešiolikoje pasaulio šalių yra apie 
140 lietuviškų parapijų ir misijų“, — pasakė vyskupas, kai 
jo paklausiau apie veiklos mastą. Vyskupas sutiko atsakyti ir 
į kitus klausimus.

kursijas, skaityklas bei bib
liotekas, vaikų sporto bei 
žaidimų aikšteles, mokyti 
nepilnamečius religijos" 
(„Tiesa", 1986.11.10).

Taigi nors mus džiugina 
atvirumo ir persitvarkymo 
dvasia padaryti ar daromi 
atitaisymai tikinčiųjų atžvil
giu, bet liūdina, kad tikintie
siems tebegalioja pasenę 
stalinistiniai įstatymai, ku
rie juos daro tarsi antros 
rūšies piliečiais. Mes vilia
mės, kad bus siekiama ati
taisyti klaidas iš esmes, kad 
tikinti mokytoja ar valdžios 
pareigūnas galės praktikuoti 
savo religiją viešai, be bai
mes būti atleistas iš darbo, 
pagal sąžinę auklėti savo 
vaikus.

— Kaip Įsivaizduotumėte Lie
tuvos Ir Išeivijos santykius? Kas 
čia taisytina?

- Iš principo Lietuvos 
gyventojų ir išeivijos santy
kiai visą laiką buvo geri, 
vieni kitiems nuoširdžiai no
rėjo pagelbėti. Nors kai ku
rių nuomones bei ideologi
jos skyrėsi. Skirtingų nuo
monių yra ir šiandien, nors 
visi viltingai išgyvename 
tautos atgimimą, suaktyvinu
sį net ir mūsų išeivijos vi
suomeninį gyvenimą. Ne v ie
nas'norėtų beveik viską pa
aukoti, kad galėtų padėti 
tautai. Mūsų profesionalai 
mielai pasidalytų savo ži

niomis, menininkai ir ^kultū
ros darbuotojai savo sukur
tais lobiais. Didžiausia kliū-> 
tis abipusiam bendradarbia
vimui, man atrodo, yra so
vietinis biurokratizmas, įvai
rūs suvaržymai, kai kurių 
muitininkų asmenį žeminan
čios kratos, dar didelė Mask
vos kontrolė.

— Kokie, Jūsų nuomone, ga
lėtų ir turėtų būti Lietuvos ti
kinčiųjų Ir išeivijos tikinčiųjų 
bei jų dvasininkijos atstovų san
tykiai?

— Lietuvos ir išeivijos ti
kintieji yra reikalingi vieni 
kitų pagalbos ir nevaržomo 
minčių pasidalinimo bei ga
limybės tiesiogiai bendrauti. / 
Pavyzdžiui, šiuo metu išeivi
jos sandeliuose prikrauta 
gan daug gerų teologinių, fi
losofinių knygų, skirtų Lie
tuvai. Leidžiami religiniai- 
kultūnniai žurnalai suaugu- ’ 
siems ir jaunimo auklėjimui. 
Lietuvoje tikintieji viso to 
neturi, išskyrus maldaknygę, 
katekizmą ar naują testa
mentą. Jaunosios kartos in
teligentai, nors širdyje yra 
tikintys, kaip liudija pasta
raisiais mėnesiais atvirumo 
ir persitvarkymo dvasia pa
daryti pareiškimai bei pas
kelbtos akcijos, bet jie sto
koja religinio subrendimo. 
Tai savaime' suprantamas 
reiškinys, nes nėra jų am
žiui pritaikytos literatūros.

Romoje yra lietuviškoji 
popiežiškoji kolegija, kurio- 
ję. gabesni kunigai galėtų 
pasiruošti profesūrai Kauno 
kunigų seminarijoje. Išeivija 
mielai vienu ir kitu atveju 
pagelbėtų, jei tik būtų lei
džiama laisvai bendradar
biauti ir Lietuvos vyskupai 
galėtų nevaržomai vykdyti 
jiems pavestas pareigas.

Taip pat šiuo metu turime 
du puikiai pasirengusius 
švento rašto specialistus: 
kunigą profesorių Antaną 
Rubšj ir kunigą Domininką 
Valentį, kurie, kiek žinau, 
mielai vyktų dėstyti Lietu
vos seminaristams. Kunigas 
Valentis net yra padavęs pa
reiškimą.

Labai norėčiau ir aš apsi
lankyti Tėvynėje, iš kurios 
nacių buvau išvežtas, bet 
Lietuvos vyskupams yra įsa
kyta nieko nekviesti iš už
sienio ir, kiek žinau, šis įsa
kymas dar nėra atšauktas.

— Ačiū Jums ui pokalbĮ.

Jouas LUKOSEV1C1US

keistą tekstą iš “Tiesos” 1989 sausio 5 d. nr. 4, psl. 3 kaip tas 
pasikalbėjimas buvo perduotas.

1989 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

BALANDIS
LIETUVA IR BELGIJA — 14 dienų. 8 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 1 d. Maskvoje 

2 d. Briuselyje.
KeHonė Nr. 414 balandžio 14-27 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

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

1 Helsinkyje.
KeHonė Nr. 511 gegužės 11-24 52,109 iš Bostono Ir Niujorko
_ $2,292 iš Čikagos

LIETUVA IR RUSUA — 13 dienų: 7 d. Lietuvoje, 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Maskvoje,
2 Leningrade.

KeHonė Nr. 515 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko
_ $2,342 iš Čikagos

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

$2,482 iš Čikagos

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

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

__ $2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA —15 (Senų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 618 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
BALTUOS VALSTYBĖS, RUSUA IR SUOMUA — 17 dienų: 7 d. Lietuvoje,5 naktys 

Vilniuje, 2 Kaune, 2 Taline, 2 Rygoje, 2 Leningrade,1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 622 birželio 22-liepos 8 $2,699 iš Bostono ir Niujorko

$2,882 iš Čikagos
LIETUVA RUSUA, ŠVEDIJA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje,

2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Helsinkyje. Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkį.

KeHonė Nr. 827 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

LIEPA
Llt i UVA, LENKUA IR ŠVEICARUA — 22 dienos; 15 d. Lietuvoje, 13 naktų Vilniuje, 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 704 liepos 4-25 $2,759 iš Bostono ir Niujorko

$2,942 .iš Čikagos <
LIETUVA IR ŠVEtCARUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje; lYn®ftę Vilniuje,Z Zuriche.1’''
KeHonė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko

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

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
KeHonė Nr. 717 liepos 17-31 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

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

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

$2,572 iš Čikagos
LIETUVA AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune 2 Vienom
KeHonė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

$2,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
KeHonė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS
Life 1 UVA, LENKUA IR ŠVEICARUA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje. 14 naktų Vriniuie 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
KeHonė Nr. 905 rugsėjo 5-26 $2,759 iš Bostono ir Niujorko

$2,942 iš Čikagos
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje 1 Helsinkyje
KeHonė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.
KeHonė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje
KeHonė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,862 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMUA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje
KeHonė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko
KeHonė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje. 1 Maskvoje, 2 Briuselyje
Gruodžio tUausio 16 $i ,M9 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

BALTK TOURS 8 ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje. 2 Krokuvoje. 1 Zuriche.
KeHonė Nr. 619 gegužės 19-birželio 3 $2,069 iš Bostono ir Niujorko

$2342 iš Čikagos
KeHonė Nr. 616 birželio 16-Uepoa 1 $2,166 iš Bostono ir Niujorko

$2342 iš Čikagos
KeHonė Nr. 714 liepos 14-29 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos
KeHonė Nr. 611 rugpjūčio 25-rugsėjo 9 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą k Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus 

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

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoj*

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Saite 4 

Neartoam, MA 02164
Tel.: (617) 965-8080



LOS ANGELES, CALIF.
naitis, Lietuvių Fronto bičiulių 
Los Angeles sambūrio pirminin
kas. Politinių studijų savaitgalis 
vyks Sv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos viršutinėje salėje. Sausio 
28, šeštadienį, darbas prasideda 
9:30 vai. ryto, o sausio 29, sek
madienį, po lietuviškų pamaldų, 
12:15 vai. popiet.

Tėvai, kurių vaikai 1989 pa
vasarį baigs gimnazijas/ yra kvie
čiami rinktis sausio 28, šešta
dienį, 12 vai. apatinėje Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Bus ap
tarti abiturientų baliaus reikalai.

“Spindulio”, tautinių šokių 
ansamblio, rengiamas tradicinis 
blynų balius įvyks vasario 4, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos viršutinėje 
salėje.

L.Ž.K.

Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimo programos dalyviai, rengėjai, svečiai. I-oje 
eilėje iš k. K. Miklas, M. Klivečkienė, dr. J. Stiklorius, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, V. Jankauskienė, Tėv. K. Bučmys, OFM, P. Jurkuvienė, J. Veblaitis; II-oje 
eilėje: K. Bačauskas, T. Alinskas, O.Miklienė, P. Jurkus, V. Butkys, J. Jurkuvėnas, 
A. Maldutis, R. Brakas, I. Jankutė, J. Vilgalys, V. Daugirdas.

Prel. Joną A. Kučingį, ilga
metį Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos kleboną, pau
piečiai turėjo progos pagerbti. 
Kalėdų pirmąją dieną. Prelatui 
gruodžio 23 suėjo garbinga 80 
metų sukaktis (Darbininke ji pa
minėta gruodžio 9). Lietuviškų 
organizacijų pirmininkai ir vi
suomenės atstovai susirinko kle
bonijom Sveikino A. Mažeika 
ALTo vardu, R. Dabšys — para
pijos choro vardu ir kitos organi
zacijos bei mokyklos vedėjas 
Juozas Pupius. Bernardas Braz
džionis paskaitė eiliuotą sveiki
nimą (Darbininke atspausdintas 
sausio 6 d.). Prelatas visiems 
padėkojo.

Sv. Kazimiero lietuvių para
pijoje 1988 metų Kalėdų rinklia
va buvo rekordinė — parapiečiai 
savo parapijos išlaikymui suau-
kojo 25,850 dol.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas Los Ange
les vyks vasario 19.

Metinės parapijos rekolekci
jos vyks kovo 16 -19. Joms vado
vaus kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas iš Ottavvos, Kanados.

Lietuvių Diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
vyks birželio 19 — sekmadienį.

Rudens balius—padėkos die
na, rengiama Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos įvyks spalio 29, 
sekmadienį.

Pasaulio lietuvių sporto žai
dynėse, kurios vyko Australijoje 
gruodžio 26 - 31, Kalifornijos lie
tuvių visuomenei atstovavo 16 
lietuvių kilmės sportininkų. 
Sporto klubas “ Banga” dėkoja vi
siems aukotojams, kurie įvertino 

* lietuvių spoartininkų veiklą ir 
<<sayp.aukamis.įgalina atltktj ,šiąr.t 

tolimą kelionę. .._•••

Poetas Bernardas Brazdžio
nis sausio 29 d. dvidešimt pirmo
sios politinėse studijose pasakys 
pagrindinę kalbą. Kiti studijų 
programos dalyviai — Arūnas 
Degutis, “Sąjūdžio žinių” redak
torius iš Lietuvos, dr. Petras V. 
Kisielius, Jr. iš Chicagos, Ingri
da Bublienė iš Clevelando, dr. 
Jūratė Izokaitytė-Avižienė — 
Kalifornijos u-to dėstytoja, An
gelė Nelsienė — JAV LB Tary- 
bos-prezidiumo pirmininkė, D. 
Navickienė, R. Giedra, M. Nau
jokaitis, Z. Viskanta ir lituanisti
nio seminaro studentės. Studijo
se bus svarstomos šios temos: 
“Naujieji įvykiai Lietuvoje: pa
pildo ar keičia išeivijos uždavi- 

’nius”?, “Ką reiškia: “Kalbėkime 
viena kalba”? “Prieštaravimų 
derinimas”; taip pat bus praneši
mas apie įvykius Lietuvoje ir in
formacija apie vykdomą Lietu
vos tautinei kultūrai remti vyk
domą vajų. Studijų programos 
paruošimu rūpinasi Algis Rauli-

RUOŠIAMA KNYGA APIE 
LIETUVIUS KANKINIUS

- Naują knygąAiettininkat — 
komunistų ir nacių kankiniai 
ruošia prel. dr. Juozas Prunskis, 
Leonardas Kerulis ir Pilypas Na
rutis.

Visuomenė yra prašoma atsių
sti tų kankinių vardus, jei žino
ma — kankinimo ar nužudymo 
aplinkybių aprašymą, atsiųsti jų 
nuotraukas, laiškus iš kalėjimų, 
lagerių. Jei daug medžiagos ne
turima, svarbu gauti bent tų kan
kinių vardus. Redaktoriai patys 
ras medžiagos.

Medžiagą apie komunistų 
kankintuosius siųsti Leonardui 
Keruliui, 5828 South Campbell 
Avenue, Chicago, III. 60629, o 
duomenis apie nacių kankintuo
sius siųsti Pilypui Naručiui, 4120 
West 93rd Place, Chicago, 111. 
60453.

Šią knygą sutiko išleisti 
prel. Vytauto Balčiūno vadovau
jama “Krikščionis gyvenime” 
leidykla. '

Kai prel. J. Kučingis šventė 80 metų sukaktį, jam eiliuotą sveikinimą 
skaito poetas Bernardas Brazdžionis. Iš k. prel. J. Kučingis, I. 
Medžiukas, B. Varnienė, B. Brazdžionis, L. Mažeikienė. Gilumoje 
D. Varnienė, sėdi jos sūnus.

NEW BRITAIN, CONN.
GintarSlklubd sufca^ls

Gintaro klubas savo 50 metų 
sukaktį paminėjo lapkričio 5 d. 
Sukaktuvinė puota įvyko Šv. An
driejaus parapijos salėje. Daly
vavo gana daug žmonių. Klubo 
pirmininkas Antanas Jankauskas 
pasveikino narius ir svečius. 
Programai vadovavo tos parapi
jos klebonas kun. Jonas Rikterai- 
tis. Pasveikino Conn. valstyjos 
senatorius Joseph Harper ir mie
sto burmistras VVilliam McNa- 
mara. Taip pat pasveikino ir kon
greso atstovė Nancy Johnson. 
Kiti kalbėtojai buvo: klubo sek
retorius Juozas Balčiūnas ir iždi
ninkas Jonas Valengevich. Šo
kiams grojo Tony ir Lilian.

Lapkričio 10 klubo name, 90 
John St., įvyko naujos valdybos 
pasiskirstymas pareigomis. Nau
jas pirmininkas yra Juozas 
Kriaučiūnas iš VVethersfield, 
Jis taip pat pirmininkauja Šv. 
Trejybis vyrų klubui Hartforde. 
Kiti valdybos nariai yra: vicepir
mininkas Antanas Jankauskas, 
iždininkas Jonas Valengevich, 
iždo globėjas Adomas Sadau
skas, kiti vadybos nariai yra Juo
zas Leiberis ir Jonas Moliušius. 
sekretorius — Juozas Balčiūnas. 
Klubo valdyba kviečia visus lie
tuvius įsijungti į šį klubą.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminiėta vasario 12. 
Šeštadienį ir sekmadienį, vasa
rio 11 ir vasario J2, Lietuvos 
vėliava bus pakelta Central par
ke, miesto centre.

Sekmadienį, vasario 12, iškil
mingos mišios bus 11 vai. Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Jauni
mas atneš Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas. Giedos parapijos cho
ras, kuriam vadovauja Geraldine 
Ganzen-Sintautaitė. Pamokslą 
pasakys klebonas kun. Jonas Rik- 
teraitis. Mišios baigiamos Lietu
vos ir Amerikos himnais.

Minėjimo programa prasidės 
2 v. popiet. Programą pradės LB 
apylinkės pirmininkas Romas 
Butrimas, toliau vadovaus Juo
zas Raškys. Parapijos choras su

giedos himnus ir maldą už 
tėvynę.

Minėjimo svečiai yra: kongre
so atstovė Nancy Johnson, kle
bonas kun . Rikteraitis, valstijos 
senatorius Joseph Harper, Jr., 
miesto burmistras VVilliam 
McNamara, miesto tarybos na
rys Juozas Balčiūnas.

Kalbas pasakys dr. Elona Vaiš- 
nienė iš Nevv Haveno ir Conn. 
valstijos atstovas David Pudlin.

Rengėjai tiki, kad į minėjimą 
atsilankys daug žmonių. Lietu
voje vyksta dideli įvykiai, tai ir 
suteikia vilties, kad ji bus išlai
svinta. Juozas Balčiūnas

ST. PETERSBURG
Tautinių šokių grupė Banga 

sausio 27 d., penktadienį, 5 v. 
popiet klubo salėje rengia so
listės Rasos Krokytės koncertą. 
Gi gruodžio 28 surengė šventinį 
pobūvį vietiniam ir besisvečiuo
jančiam jaunimui.

Socialinių reikalų skyrius 
pakvietė St. Petersburge apsi
lankyti prof. dr. Vytautą Černių 
ir LB Socialinių Reikalų Tarybos 
pirmininkę Danguolę Valenti- 
naitę. Jie lankėsi gruodžio 4. 
Prof. Černius skaitė paskaitą 
apie vyresniųjų lietuvių sociali
nes bei psichologines proble
mas. Taip pat atsakinėjo į klausi
mus. Danguolė Valentinaitė 
painformavo apie LB Socialinių 
Reikalų Tarybos ir Vyresniųjų 
lietuvių centro Chicagoje veiklą. 
Paskaitos ir pranešimų klausėsi 
arti 300 žmonių. Kitą dieną D. 
Valentinaitė aplankė ameri
kiečių įstaigą, kuri rūpinasi se
nais žmonėmis, aplankė lietuvių 
kradito kooperatyvą Kasą, daly
vavo lietuvių pensininkų klubo 
susirinkime.

Romo Kalantos šaulių kuopos 
susirinkimas šaukiamas sausio 
26 d. 3 v. popiet lietuvių klubo 
mažojoje salėje. Bus renkama 
nauja valdyba, aptariami veiklos 
planai. Narių dalyvavimas būti
nas.

Klaipėdos atvadavimo 
minėjimas surengtas sausio 12

PRISIMINTAS KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMAS IR VYDŪNAS

Tradicinis Klaipėdos atvadavi
mo minėjimas įvyko sausio 15, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje. 
Buvo paminėta 66 metų sukak
tis. Taip pat pagerbtas Mažosios 
Lietuvos veikėjas, rašytojas ir fi
losofas Vydūnas jo 120 metų gi
mimo sukakties proga. Sukaktis 
buvo praeitais metais kovo 22 d.

Trumpą minėjimo atidarymo 
žodį tarė šaulių kuopos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas. Įneštos 
vėliavos. Prasmingą invokaciją 
sukalbėjo Tėv. Kornelijus Buč
mys, OFM, Darbininko redak
torius, sujungdamas visa su da
bartimi. Toliau minėjimui vado
vavo uoli šaulė Vida Jankau- 
.skienė, kuri pirmiausia perskaitė 
•sukilėlių atsišaukimą.

Šventės proga žodį tarė Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis, išryškindamas Klaipėdos 
atvadavimo reikšmę.

LIETUVOS BURIUOTOJAI RUOŠIASI 
TOLIMAI KELIONEI PER ATLANTĄ

Laisvėjimo vėjams pučiant, 
okupuotos Lietuvos buriuotojai 
skečia bures kelionei per Atlan
tą. Apie tai buvo rašyta ok. Lie
tuvos spaudoje, šiek tiek užsi
minta ir laisvojo pasaulio laik
raščiuose bei radijo laidose. Šia 
žinia pradžiugino lietuvius bu
riuotojus Amerikoje, o ypač jūrų 
skautus ir skautes, besiryžtan- 
čius drąsuoliams padėti šiam 
žygiui pasiruošti ir svetingai šia
pus Atlanto pasveikinti.

Lankydamasis ok. Lietuvoje 
inž. Valdas Adamkus asmeniškai 
kalbėjosi su šio žygio iniciatoriais 
ir apie tai informavo Jūrų skauti
ninkų “Grandį” Chicagoje.

“Grandies” pasitarime buvo 
nutarta užmegzti tiesioginį ryšį 
su Lietuvos buriuotojais, ir, 
stižinojus jų planus, stengtis 
padėti spręsti įvairias detales, 
susijusias su numatoma kelione. 
Vien skautiškų pastangų čia 
neužtenka — kviečiami visi van
dens sporto entuziastai bendron 
talkon padėti mūsų broliams 
Tėvynėje šį užmojį įvygdyti. Iš 
susirašinėjimo su buriuotojais 
Lietuvoje, jau žinomas apytikris 
šios kelionės planas ir buriuotojų 
rūpesčiai. Čia spausdiname iš
traukas iš jų gruodžio 12 d. rašy
to laiško. Rašoma:

“Pasiruošimai būsimai kelio-

lietuvių klubo salėje. Rengė šau
lių sąjungos ir jūrų šaulių kuo
pos.

Sv. Kazimiero misijos susirin
kimas įvyko sausio 19 lietuvių 
klubo salėje. Padaryti misijos 
dvasios vado ir misijos komiteto 
narių pranešimai, išrinktas misi
jos komitetas, aptarti kiti reika
lai. Po susirinkimo buvo kavutė.

L.Ž.K.

Apdovanojami

Prie pulto vėl buvo pakviestas 
kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas. Jis išlaikė paslaptį ir nie
kam nesakė, kad dvi šaulės buvo 
apdovanotos šaulių žymenimis. 
Jis paskaitė aktus, trumpas apdo
vanotų moterų biografijas.

Šaulių žvaigždės ordenu ap
dovanota Vida Jankauskienė, 
šaulių žvaigždės medaliu Pra
nutė Jurkuvienė. Jos buvo pak
viestos į priekį, ir Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis pri
segė ordiną ir medalį.

Susirinkusieji nuoširdžiai ap- 
dovanotom paplojo.

Paskaitą apie Vydūną
Šauliai atkreipė dėmesį 

Vydūno 120 metų sukaktį ir jos 
paminėjimą sujungė su 
Klaipėdos atvadavimo
minėjimu. Kalbėti apie Vydūną

(nukelta į 7 psl.)

nei vyksta gerai. Dvi jachtos jau 
dabar baigia paskutinius pasi
ruošimus ir tikrai plauks. Tai 
Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los “Audra ir Vilniaus dailinin
kų sąjungos “Dailė”. Tai jachtos
— seserys. Trečioji — Klaipėdos 
sporto komiteto “Lietuva” dar 
turi paroblemų su burėmis, 
tačiau esame įsitikinę, kad jas 
sėkmingai išspręs.

‘ Išplaukimas iš Klaipėdos nu
matytas 1989 m. gegužės 1 d. 
sustojimas Kylyje vienai parai, 
kur bus sumontuotos radijo sto
tys. Sekantis sustojimas Serbure 
(Prancūzijoje) — vandens atsar
gos papildyti. Į New Yorkąįplau
kiame 1989 m. birželio 10 d. 12 
vai. dienos. Atvykimo laikas nu
matytas tiksliai ir pakeitimų ne
bus. iš New Yorko išvykstame 
1989 m. birželio 25 d. 12 vai. 
Įgulos, kurios mus pakeis, atsk
renda į New Yorką 1989 m. 
birželio 10 d.”.

Chicagos jūrų skautija ir jūrų 
skautininkų “Grandis” imdamasi 
iniciatyvos padėti Lietuvos bu
riuotojams atlikti šį istorinį žygį 
per Atlantą, kviečia visus brolius 
ir seses, visus vandens sporto 
entuziastus, esamus ir būsimus 
jūrų skautus, jūrų šąulius jungtis 
bendron talkon, padėti šiame 
užsimojime. Tolimesne informa
cija dalinsimės per lietuvišką 
spaudą ir radijo valandėles. Sie
kiant asmeniškos informacijos, 
kreiptis į Jūrų skautininkų 
“Grandį" Chicagoje, kuriai at
stovauja j. s. Leopoldas Kupci- 
kevičius, 6935 So. Maplewood, 
Chicago, IL 60629, tel. 312 476
- 3875 arba 312 434 - 9766. Taip 
pat — j.-s. Antanas Levanas, 
6134 S. Sacramento Avė., Chi
cago, II 60629. tel. 436 - 3095

I. R.

— “Draugo” dienraščio gyva
vimo 80 metų sukaktis minima 
šiemet. Nors sukaktis yra liepos 
pradžioje, ji bus paminėta Lietu
vių Operos choro koncertu vasa
rio 26, sekmadienį, Marijos au
kštesniosios moky klos salėje. Sa
lia choro dainuos iš Kanados at- 
vykusi sol. Marytė Bizinkau- 
skaitė - Bildienė. Koncertui 
akomponuos muz. Robertas 
Mockus.

— Kanauninkas jubiliatas Ni
kodemas Česna, Kauno dekanas 
ir Prisikėlimo parapijos klebo
nas, mirė gruodžio 17. Velionis 
buvo sulaukęs 83-jų metų am
žiaus, kunigu buvo įšventintas 
1931. Kauno Prisikėlimo parapi
jos klebonu buvo paskirtas prieš 
27 metus.

— “Moteris”, Kanados Lietu
vių Katalikių Moterų Sąjungos 
žurnalas, dėl įvairių sunkumų, 
kaip praneša ‘Tėviškės Žibu
riai”, daugiau nebebus leidžia
mas.

— Valdui Adamkui JAV Gam
tos apsaugos agentūrą įteikė pir
mąją Fitzhugh Green premiją už 
puoselėjimą tarptautinių ryšių 
gamtos apsaugos reikaluose. 
Premija buvo įteikta gruodžio 15 
VVashington, D.C.

— Australijos Lietuvių dienų 
metu gruodžio 28 Adelaidės lie
tuvių teatras “Vaidila” Adelaidės 

; “Scottt Theatrė”, salėje pastatę 
Justino Marcinkevičiaus dviejų 
dalių dramą Mindaugą. Spek
taklį režisavo Vytautas Opulskis. 
Kiti pagrindiniai Australijos Lie
tuvių dienų renginiai buvo dainų 
šventė, jaunimo koncertas, lite
ratūros vakaras ir pasaulio lietu
vių sporto žaidynės.

— VVorcester, Mass., Dr. 
Vinco Kudirkos Saulių kuopa 
per savo valdybos iždininką Dar
bininkui stiprinti atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras išleido dr. Sauliaus 
Sužiedėlio suredaguotą doku
mentų rinkinį Vengeance on the 
Run. Tai yra Lietuvos policijos 
raportų apie bolševi kų veiklą 
per baisųjį birželį vertimai. Sis 
leidinys yra pirmas numeris Lie
tuvos karo ir pabėgėlių doku
mentacijos serijoje Lithuanian 
War and Refugees Documenta- 
tion Series. Vertėjas Edvardas 
Tuskenis rinkėja Valerija Spar- 
kytė. Įvadą parašė LTSC valdy
bos pirm. dr. Jonas Račkauskas, 
LTSC veikia Chicagoje Jaunime 
Centre, telef. (312) 434 - 4545.

— Lietuviai buriuotojai oku
puotoje Lietuvoje šių metų vasa
rą ruošiasi žygiui per Atlantą. Jie 
norėtų susirašyti su lietuviais 
buriuotojais Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kanadoje. Bu
riuotojai prašomi nedelsiant pa
rašyti Emilijai Banionytei, Vil
niaus Valstybinio Pedagoginio 
Instituto Bibliotekos Direktorei, 
Studentų 39, Vilnius, Lithuania, 
L SSR 232034.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Tamoshaitis, Hot Springs, 
Ark., M. Blaudžiūnas, New 
York, N.Y Užsakė kitiems: J. 
Kisielius, New Haven, Conn. — 
H. Balchus. New Haven, Conn.; 
L. Milukas, Plainview, N.Y. — 
N. Mihikaitei, Huntington, N.Y 
Sveikiname najus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsių

sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ir šiaip 
spaudą parėmę:

23 dol. — A. Trainis, Rich- 
mond H iii, N. Y.

Po 15 dol. — J. Sakalauskas, 
Woodhaven, N.Y., H. Miklas, 
Great Neck, N.Y., J. McGowan, 
Clarks Summit, Pa., E. Ale-

UETŲ VOS VYČIŲ ISTORIJA 
JAU PASIRODĖ

1988 metais, kada Lietuvos 
vyčiai šventė savo 75 metų jubi
liejų, istorikas kun. Vincentas 
Valkavičius suteikė organizacijai 
didelę dovaną — parašė jos isto
riją. Lithuanian Fratemalism: 
75 Tears o f the U. S. Knights of 
Lithuania, 303 psl. Gale san
trauka lietuviškai kurią, paruošė 
Algirdas Budreckis. Knyga gerai 
įvertinama ne tik tarp lietuvių 
bet ir amerikiečių tarpe. Chica- 
gos Universiteto profesorius dr. 
Antanas Adomėnas rašo: “The 
work is a monograph......sheds
light on the issues of religion, 
ethnicity, inter-ethnic marriage, 
dual allegiance, organizational 
struggle, assimilation, clash with 
second wave Lithuanians, finan- 
ces, culture and the ąuestion po- 
sed by themselves on vvhether 
they are Lithuanians or Lithua
nian- Americans.” “monumentai 
task on gathering all published 
and unpublished data is in the
finest tradition....”

Knygos kaina (minkštais virše
liais) 20 dol. persiuntimui pride
dama 1.50 dol. Adresas: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. 11207.

liūnas, Pittsburgh, Pa., C. Ado
maitis, Richmond Hill, N.Y., A. 
Meškauskas, Brooklyn, N.Y., V. 
Oniūnas, Juno Beach, Fla., B. 
Reventas, Gulfport, Fla., P. Mi
kšys, Leicester, Mass., A. Šle
inienė, Worcester, Mass., M. 
Vičiulis, Elmhurst, N.Y., T. Jac- 
ques, Govemeur, N.Y., A. Dra- 
gunevičius, Farmington, Conn., 
A. Skėrys, Woodstock, Conn., 
A. Žvinys, Medford, N.Y.,I. Ra
manauskas, Daytona Beach Sho- 
res, Fla., I. Donovan, Boulder, 

r Colo., E. Libus, Chicago, III., 
V. Prižgintas, Los Angeles, Ca
lif., R. Dalangauskas, Baker- 
sfield, Calif., J. Liaukus, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla,, A.Vai
tekūnas, Providence, R.I., M. 
Liauba, Cincinnati, Ohio

13 dol. — V. Balten, Hunt- 
gingdon Valley, Pa.

9 dol. — A. Vebeliūnas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 8 dol. — A. Griaudzė, 
Avon, Mass., S. Račys, Milton, 
Mass., A. Gudezauskas, Coven- 
try, R. L

Po 6 dol. — P. Turulis, Will- 
oughby, Ohio, A. Balas, Cleve- 
land, Ohio, O. Gurinskas, Rego 
Park, N.Y., J. Garla, Juno 
Beach, Fla.

Po 2 dol. — A. Sarpalis, Hart
ford, Conn., C. Kasinskas, W. 
Hartford, Conn., J. Paliulis, 
Ponce Inlet, Fla., G. 
Pažemėnas, Miami Beach, Fla., 
C. Lapinskas, Worcester, 
Mass., kun. V. Parulis, Worce-
ster, Mass., D. Mitkienė, Los 
Angeles, Calif., A. Bagdonas, 
Chicago, 111., Rev. J. Baltrū
nas, Esperance, N.Y.,

(Bus daugiau)

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
PuikFdovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highlapd Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Ycars”‘už 18 dttl. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė .... ..

( Numeris, gatvė-------
, We«bs. vr?ir

1

„ .• v . ...... ŽAIBAS
Kreipkitės - atsakysime visus jūsų klausimus. Robertą Road

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

Algis Grigas, pirmininkas
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į 
namus.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TE L. (312) 238-9787

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2
Maskva 1, Vilnius 16, Leningradas 2
Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 0

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

BRIDGES — žurnalas lietuviškomis temomis an
glų kalba. Metinė prenumerata 10 dol. Administra
cijos adresas: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.¥. 
41207. , .

OCCAS1ONAL PAPERS ON
BAtoMC POILmCAIL ACTMON

The articles for this new BATUN publicaiion will be seleeted by an 
editorial board that is independent of BATUN. The board members will 
be Balde scholars and innovative Baltic political activists.

OCCASIONAL PAPERS will contain analyses, background Infor
mation and ncw ideas for our political activities, about the Soviete, about 
Wcstem and Third World polilics and political institutions, about our own 
strengths and weaknesses. It will contain digests and reviews of non- 
Baltic books and joumals for Baltic political activists who wish to im- 
prove the ąuality of their political activities and for others interested in 
Baltic political zketivity. Each issue will be 10-30 pages in length.

The First three issues contain articles by Juris Dreifelds and Uldis 
Blukis on why and how the political activists among exile Balte should 
engage Russians in dialogue abouįSoviet occupation of the Baltic statės 
and by Rein Taagepera, Aleksandras Shtromas, and Janis Penikis on the 
eurrent situation in the Baltic statės.

I wish to — receive a frec sample copy of issue no. 1;__ subscribe
to double issue no. 2/3, US $ 10; — subscribe to the first ten issues, 
US $ 40.1 enclose a check___ , a money order — for US $-----------
( no other currency, please!) made out to United Baltic Appeal, Ine. 
Fili out and mail to United Baltic Appeal, Ine., 115 West 183 St, 
Broiu, NY 10453; (212) 367-8802

Name:_________________________________________________

Address: _____________________________________________________

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

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu*- 
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrų 
padėtį okupuotoje Lietuvojrfcr' 
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.
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KALENDORIA11989 METAM <
* >

Darbininko 1989 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 22. Spalvotame 
viršelyje Lietuvos kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus atvaiz
das. Kas norėtų gauti daugiau 
kalendoriaus egzempliorių, pra
šomas kreiptis į administratorių, 
pridedant bent 4 dol. auką už 
kiekvieną kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, su
prasdami sunkią lietuviškos 
spaudos padėtį, už kalendorių 
prideda stambesnę auką.

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

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

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

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

INTERNATIONAL

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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

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

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberts Road 

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

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

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

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

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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

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

į

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

f \ Lietuviškas VISA korteles
II/” ri \ Pinigines perlaidas
l Į Čekių sąskaitas
\ fj''' J Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas
įvairius taupymo certifikatus

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

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

jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga *• 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 • 21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401. 4 _ .



PRISIMINTAS KLAIPĖDOS 
'ATVADAVIMAS IR VYDŪNAS .

diečių parašytus eilėraščius apie 
jūrą — Baltija šaukia, kur pa
liečiama ir praeitis ir dabartis.

(atkelta iš 5 psl.)

'pakvietė to krašto žmogų dr. 
Joną Stiklorių, gerai pažinusį 
Vydūną.

' .-.Dr. Jonas Stiklorius kalba 
y gana greitu tempu, dažnai įter- 
. pia įvairius sąmojus, dažnai ir jo 
"paties, inteipretacija buvo 

i nudažyta lengvu humoru, tad jo 
; kalbų klausyti nenuobodu.
... Papasakojo Vydūno gyveni- 
mą, kaip jis pasidarė griežtas ve
getaras, nes jaunystėje susirgo 
džiova. Daktarai pasakė, kad turi 
laikytis griežto režimo ir dietos^ 
Jis ir laikėsi — buvo vegetaras, 
šias idėjas ir kitiems skiepijo. 
Taip jis pasiliko visada lieknas ir 
išgyveno 83 metus, nesirgęs jo
kia džiova. Vydūnas gimė 1968 
kovo 22 Jonaičiuose, Šilutės 
apskrityje, mirė 1953 kovo 20 
Vakarų Vokietijoje.

Iš viso parašė apie 50 knygų. 
.Iš jų 11 knygų skirta filosofijai, 
rĮ9 dramų, 11 komedijų, vo
kiečių kalba parašė apie lietuvių 
?ir vokiečių santykius per 700 
pietų.

Prelegentas buvo surinkęs 
įvąirių citatų, kaip Vydūną verti- 

‘ no ir apie jį atsiliepė įvairūs lie- 
‘Juvių veikėjai, mokslininkai, 

' Rašytojai.
Jo dramos yra skirtos daugiau

sia skaitymui, kuriose išvystoma 
įvairių idėjų kaita. Jis buvo idea- 

t.lizmo'ir taurumo simbolis, todėl 
ir patraukė jaunimą.

it’ •

į' Skaitoma Vydūno kūryba 
įę- ' 1T ' ' fPrelegentas kalbėjo 20 mi- 
? nučįų.Tada dailiojo skaitymo 
^ menininkas ir aktorius Tadas
& Alinskas paskaitė Vydūno 
■Ą straipsnį — Išrinktoji tauta, kur

lyviams, visiems prisidėjusiems 
prie šio renginio, ir pakvietė vi- 

4 pėdžioje kalbama apie žydų tau- sus pasivaišinti. Vaišės buvo pui- 
{tą, o pašiau apiė lietuvius, ūpie " kibs ir pats minėjimasBūvo'nuo- 

jų tautinį charakterį
Iš draminės kūrybos paskaitė 

“Prabočių šešėlyje” — prologo 
angą. Paskaitė aiškiai, niekur ne- 
sutrikdamas, nesumaišydamas 
tekstų.

/ Aleksandras Maldutis, kuris
V jau ne kartą užsirekomenduoja 

gražiu skaitymu, skaitė klaipe-

VILMANTEI KARAČKAITEI-PREKERIENEI 
po sunkios Ir Ilgos ligos mirus, jos motinai, mūsą 
klubo narei, Marijai Karečkienei Ir kitiems artimie
siems, reiškiame gilią užuojautą.

Liet. Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko klubas

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos

Brangiam vyrui ir tėveliui 

LIUTŪI GRINIUI
staiga mirus, žmoną Nijolę, visą jo gražią seimą Ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

ČESLOVUI AŠEBERGUI
mirus jo švogertems Vytautui Ir Jadzei Laugaliams 
bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Antras eilėraštis — Klaipėdos 
kraštas, paskui — Kur kalnas 
Rambyno, Sausio 15-toji.

Šie pasirinkti eilėraščiai yra 
proginiai, labai publicistiniai, 
ypač pirmasis. Būtų galima sura
sti kur kas meniškesnių 
eilėraščių apie jūrą, Nidą, Ku
ršių marias, reikia tik džiaugtis 
Aleksandru Maldučiu, kuris taip 
gražiai kalba lietuviškai ir gražiai 
skaito.

Du žemaičiai su 
humoristine programa

Likusią programos dalį atliko 
du žemaičiai — smuikininkas Ju
lius Veblaitis ir akordeonistas, 
choro dirigentas Vytautas Dau
girdas. Šį kartą jie nesigriebė 
didžiųjų menų, atėjo apsirengę 
lietuviškais tautiniais drabuži sis 
ir žemaitišnai krėtė viy.P iš
daigas, — grojo ir dainavo 
žemaitiškas dainei, s. Pirmoji 
žemaitiška dainelė abiejų padai
nuota ir sugrota buvo Pempei, 
pempei koudoutoji, pask : eio 
Lakštingalėle, graž > paukštelis. 
Toliau atgrojo — Sesutes piką, 
Nekaltybės valsą. Tarp kiekvie
no numerio vis įpynė visokiausių 
juokų, bisui sugrojo tautinį šokį 
. Iš viso jų abiejų programa 
užėmė 20 minučių. Programa 
pradėta 3:15, baigta 5:15 v.v.

Salei pritaikytus papuošimus 
buvo padaręs Paulius Jurkus, 
nupiešęs Vydūno škicinį portre
tą ir Klaipėdos herbą.

Pabaigoje pirmininkas K. 
Miklas padėkojo programos da-

taikingas, drausmingai prave
stas, prasmingas ir įdomus. Tai 
ir sako,'kad minėjimas buvo ge
rai pasisekęs. Diena pasitaikė la
bai graži, tai žmonių atsilankė 

keletas 
net iš

apie šimtinė. Buvo 
svečių ir iš Lietuvos, 
pačios Klaipėdos.

New Yorko skautai

k ADELAIDAISIDZIKAUSKIENEI
mirus, jos sūnui, skautams remti tėvų komiteto pirmi
ninkui, Inž. Vladui Sidul su šeima reiškiame nuoširdžią 

-■ užuojautą.

(p-j-

1

Antanas ir Juzė Aidukai 
su šeima

Ne J. Rentelio auka, 
bet ALT Š-gos Bostono 

skyriaus
Darbininko gruodžio mėn. 30 

d. (50 nr.) Bostono žiniose p. 
Aid. Navickienė dėkoja (Aukšte
sniosios lituanistinės mokyklos 
vakaro proga) minėtos mokyklos 
rėmėjams. Ji rašo: “Kadangi mo
kyklos reikalams buvo surinkta 
nemaža suma aukų, tėvų komi
tetas norėtų viešai padėkoti 
šiems asmenims: Ypatingą 
padėką reiškiame Vincui Koza- 
kaičiui ir Tautinės Sąjungos pir
mininkui J. Renteliui, kurie 
paaukojo po 1,000.00 dol.”

ALTs Bostono skyriui 1986 m. 
turėtus namus pardavus, iš gau
to kapitalo nuošimčių yra remia
mi įvairūs kultūriniai pasireiški
mai bei vietos lietuviška veikla. 
Lituanistinės mokyklos paramai 
jau treti metai skyriaus narių su
sirinkimas skiria po 1,000 dol.

Šiuo atveju, ta vieša padėka 
yra nukreipta ne tuo adresu: ji 
priklauso ALTS Bostono skyriui 
(skyriaus nariams), o nėjo pirmi
ninkui, kuris prie to kapitalo su
telkimo (namų įsigijimo) visai 
niekuo nėra prisidėjęs. Be to, 
pagal neseniai gautą ALTS 
Garbės Teismo nuomonę, sky
rius nebesivadovauja demokrati
niais principais.

J. Vaičjurgis

Petro Čepo pagerbimas

Petro Čepo Jaunimo Fondo iš
kilmingi šokiai Lietuvių Piliečių 
Klube, South Bostone, rengiami 
vasario 4, šeštadienį, 6 vai. vak.

Petras Čepas žuvo 1988 rug
pjūčio 27 automobilio nelaimėje 
netoli Montrealio, grįždamas iš 
tinklinio turnyro. Petras buvo 
plačiai žinomas ir mėgiamas Bos
tone ir kitose JAV ir Kanados 
miestų lietuvių kolonijose.

Petras aktyviai dalyvavo lietu
vių veikloje. Jisai baigė lituanis
tinę mok yklą, dalyvavo skau
tuose, šokių grupėje ir politi
niuose renginiuose, kaip Juodo
jo Kaspino Dienos demonstraci
joje.

Jo vardu jaunimas steigia sti
pendiją, kasmet siusti vieną 
asmeni į Lietuvą, kad užme^sti 
ryšius su Lietuvos jaunimu. Šo
kiai rengiami sutelkti lėšas šiai 
stipendijai įsteigti.

Jei norite paremti fondą, bet 
negalite dalyvauti šiame rengi
nyje, čekius galima siųsti adresu: 
Petras Čepas Youth Foundation, 
c/o Tadas Kulbis, 75 Albert 
Street, Brockton, MA 02402.

Stambi auka

Stasė Gruzdienė iš Quincy 
įnešė Lietuvos laisvės iždui Tau
tos fonde 4,000 dolerių savo mi
rusio vyro Kazio Grūzdo atmini
mui įamžinti. Šiuo įnašu Stasės 
ir mirusio Kazio Grūzdų vardu 
aukos Tautos Fondui prašoko jau 
10,000 dolerių. Tai gražus pavy
zdys, kaip galima prasmingai 
įamžinti savo mirusius artimuo
sius, parodyti tikrą tėvynės 
meilę ir prisidėti prie darbų, ski-

— Ieškoma Wigorovits — Ca- 
doscas šeimos iš Kauno ar Kalva
rijos. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti adre
su: Y. Wigder, P. O. Box 225, 
Monsey, N.Y. 10952. Tel. 914 
426 - 1533.

DEXTER PARK Oį PHARMACY ® 
“ Wm. Am«t»n1, B. 8.

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

Wooąhaven, N.Y. 11431 
WI DKLJVKR

296-4130

Dail. Viktoras Vizgirda, š. m. sausio 14 paminėjęs savo 85 metų sukaktį. Nuotr. V.
Maželio

riamų Lietuvos . laisvės atgavi
mui.

Kazys Gruzdąs mirė 1987 
rugpjūčio 2.

Vaidinimas anglų kalba
Antano Škėmos drama Pabu

dimas suvaidinta anglų kalba 
sausio 7 ir 8 Cambridge. Vaidini
mą suorganizavo LB Bostono 
apylinkė, remiama LB Kultūros 
Tarybos. Vaidinimui pasirinkta 
salė ne So. Bostone, kur lietuviai 
pratę rinktis, bet Cambridge, ti
kintis, kad į vaidinimą atsilankys 
daugiau amerikiečių, ypač stu
dentų iš Harvardo universiteto, 
kurio pašonėje vaidinimas atlik
tas. Bet tos viltys nepasitvirtino. 
Abiejuose spektakliuose nedi
delė salė buvo beveik užpildyta, 
bet ne amerikiečių, o lietuvių, 
ypač viduriniosios ir jaunosios 
kartos. Tai sudarė retą progą vy- 

pr«inrintr"ir -savcr
vaikams parodyti, kokiomis sąly
gomis ir kokiais būdais lietuviai 
kankinami ir žudomi. Sovietų S- 
gos okupacijoje tardy mometu, 
kalėjimuose ir Sibiro ištrėmime. 
Publika sekė vaidinimą labai 
atidžiai, jautriai pergyveno žiau
rias scenas, gilinosi į psichologiją 
kankinamųjų ir kankintojų, 
žavėjosi puikia aktorių vaidyba.

Vaidinimą paruošė ir atliko 
Arts Club Theater iš New Yorko. 
Tai jaunųjų aktorių kolektyvas, 
kuriame stipriai reiškiasi du lie
tuviai — Julija Nasvytytė ir 
Arūnas Čiuberkis. Tokio vaidini
mo suorganizavimas pareikalavo 
iš rengėjų daug darbo, įtemptų 
pastangų ir lęšų. Tenka džiaug
tis, kad dar turime žmonių, ku
rie viso to nesibaido, bet mėgina 
įvairius būdus, kad lietuvių tau
tos kančia ir aukos būtų galimai 
plačiau atskleistos mūsų priau
gančioms kartoms ir kita
taučiams. LB Bostono apylinkės 
pirmininku yra inž. Brutenis 
Veitas.

Brandaus amžiaus 
sukaktuvininkai

Sausio 15 d. sukako 96-ri me
tai buvusiam Keleivio redakto
riui Jackui Sondai, o 85-ri metai 
dail. Viktorui Vizgirdai. Tuo pa
grindu sausio 14 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos užkan
dinėje Jackaus Sondos pagerbi
mą surengė Moterų Federacijos 
Bostono klubas. į pagerbimą at
silankė apie 50 asmenų, dau
giausia vyresniosios kartos.

Sukaktuvininko nueitą gyve
nimo kelią, veiklą Lietuvoje, 
karo sugriautoje Vokietijoje ir 
šiame krašte gana pačiai 
apibūdino Elena Vasyliūnienė. 
Sukaktuvininką sveikino rašyto
jas Antanas Gustaitis, inž. Alek
sandras Chaplikas, dr. Algirdas 
Budreckis, Irena Ulpaitė, inž. 
Bronius Galinis ir kiti, o visi da
lyviai užtraukė jam “Ilgiausių 
metų”.

Pats sukaktuvininkas
ptioširdžiai dėkojo visiems ir 
kukliai žvelgė į savo praeitį, ku
rioje jis buvo laimingas, turėda-

PAGERBTAS DAIL. VIKTORAS VIZGIRDA

Sausio 14 d. dail. Viktorui Vi
zgirdai suėjo 85 metai amžiaus. 
Tokios žymios sukakties proga 
Bostono lietuviai sausio 15 dieną 
jam surengė pagerbimą. Susi
rinko apie 100 dailininko 
gerbėjų. Renginys buvo priva
taus pobūdžio. įėjimas su pak
vietimais. Juo rūpinosi bei vado
vavo Saulė Šatienė.

Pagerbtuvių programą 
pradėjo ir jai vadovavo Antanas 
Gustaitis, savo įprastu linksmu 
žodžiu, apibudindamas jubiliato 
gyvenimą ir kūrybą. Kiti 
kalbėtojai — Tėv. Leonardas 
Andriekus, dr. Juozas Girnius,

mas gerų bendradarbių. Jis 
plačiau sustojo prie dabartinių 
įvykių Lietuvoje, kuriuos jam 
teko stebėti iš arti, kai jis lankė 
savo vaikus ir kitus jaunystės T
draugus. Tai kažkas stebuklingo, 
neįtikėtino.

Po kalbų buvo kuklios vaišės, 
kurias paruošė uoliosios klubo 
narės. Jų metu dar privačiai da
lintas! mintimis su sukaktuvinin
ku apie praeitį, dabartį ir ateitį.

Klaipėdos sukilimo 
minėjimas

Juo toliau, tuo sunkiau publi
ką sukviesti į minėjimų sales, 
todėl užuot rengus daug įvairių 
minėjimų, tai atliekama per 
Laisvės Varpo laidas. Paprastai 
tokių minėjimų programą pa
ruošia Laisvės Varpo vedėjas Pe
tras Viščinis, o jos perdavimo iš
laidas padengia tos organizaci
jos, kurios randa reikalo kreipti 
visuomenės dėmesį į įvairias 
šventes, sukaktis ar svarbesnius 
įvykius.

Vienas iš tokių metinių 
minėjimų — tai Klaipėdos suki
limo sukaktis, kurios proga kelia
mas Mažosios Lietuvos reikalas 
ir jos įvairių aspektų nušvietimas 
bei nagrinėjimas. Jau tapo tradi
cija, kad eilę metų šios sukakties 
minėjimo suorganizavimu rūpi
nasi Martyno Jankaus šaulių 
kuopa Brocktone, kuriai kartais 
į talką ateina dar Naujosios An
glijos šaulių Trakų rinktinė ir 
Jono Vanagaičio šaulių kuopa 
Bostone.

Šiemet Klaipėdos sukilimo su
kakčiai skirta pirmoji Laisvės 
Varpo laidos dalis sausio 15. Joje 
aktualiai kalbėjo Šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas 
Mykolas Abarius iš Detroito ir 
Mažosios Lietuvos sąjūdžio pre
zidiumo sekretorius Algis Regis 
iš Chicagos. Abi kalbos buvo ge
rai paruoštos, viena papildė kitą, 
nesikartojo.

Tomis kalbomis Klaipėdos su
kilimas ir Maž. Lietuvos pro
blema nušviesta istorijos fone, 
keliant mintį, kad tai reikalas ne 
tik mažlietuvių, bet visų mūsų, 
ypač mūsų veiksnių. Šia prasme 
dar ne viskas padaryta. Mums 
būtinai reikia iškelti Mažojoje 

dail. Pranas Lapė ir dail. Vytau
tas Ignas — įvairiais atžvilgiais 
palietė Viktoro Vizgirdos me
ninę ir organizacinę veiklą. Gau- 
ta( daug sveikinimų raštu. 
Padėkos žodį tarė ir pats jubilia
tas. Pabaigoj sugiedota Ilgiausių 
metų ir bičiuliškoje nuotaikoje 
pasivaišinta. Pagerbtuvės su
rengtos Bostono lietuvių Piliečių 
salėje 3 vai. po pietų.

Viktoro Vizgirdos kaip vieno 
žymiausių šio meto lietuvių dai
lininko amžiaus sukaktis minima 
Lietuvos ir išeivijos spaudoje.

L. A.

Lietuvoje įvykdytą genocidą pa
saulio viešojoje opinijoje ir tarp
tautinių organizacijų forume.

• Auka kovojančiai Lietuvai
Aleksandras ir Nora 

Griauzdės iš Avono įsijungė į LB 
Krašto valdybos vykdomą vajų 
Lietuvos istorijai Lietuvoje išlei
sti, dar gyvus lietuvius tremti
nius iš Sibiro grąžintFį Lietuvą 
ir kitiems reikšmingiems uždavi
niams atlikti. Tam tikslui jie 
paaukojo 1(X) dol.

Tokių aukų tikimasi ir laukia
ma iš kitų Bostono ir apylinkės 
lietuvių. Atleistų sukaustymo 
veržtų sudarytą situaciją Lietu
voje reikėtų galimai plačiau iš
naudoti, stiprinant tautos kamie
no tėvynėje sąmoningumą ir so
lidarumą, būtiną šviesesnei 
ateičiai sukurti. Šia prasme 
mūsų išeivija gali labai stipriai 
pasireikšti.

Akademikų skautų sueiga

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyriaus sueiga įvyks 
vasario 10, penktadienį, 7 vai. 
vak. fil. K. Nenorto namuose, 
44AlbarTSt., Dorchester, Mass.

Programoje pranešimai, su
pažindinimas su naujais nariais. 
Sueigos tema: "Vasario 16-oji ir 
dabartinė Lietuva".

RENGINIAI

Vasario 5 Norvvoode Vasario 
16-osios minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas inž. dr. Jurgis Gimbu
tas.

Vasario 12 Bostone Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Pagrindinė 
kalbėtoja Gintė Damušytė iš 
New Yorko.

Vasario 12 Brocktone Vasario 
16-c^ios minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas Andrius Eiva iš Wa- 
shington, D.C.

Balandžio 2 Norvvoode bažny
tinės muzikos koncertas Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčio
je. Velykinės religinės muzikos 
koncerto programą atliks stygi
nis kvartetas.

Balandžio 9 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos trečio aukšto 
salėje Laisvės Varpo pavasarinis 
kultūrinis renginys.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
sausio 25 išskrenda į Romą, kur 
susitiks su Lietuvos kardinolu 
Vincentu Sladkevičiumi ir aptars 
įvairius bendrus klausimus. 
Daugiausia bus kalbama apie Sv. 
Rašto leidimą.

Tiesa, komunistų dienraštis, 
leidžiamas Vilniuje, sausio 5 
įsidėjo pasikalbėjimą su mūsų 
vyskupu Paulium Baltakiu, 
OFM. Su juo pasikalbėjo Tiesos 
korespondentas Jonas Lukoše
vičius, gyvenąs New Yorke. Tai 
pirmas toks atvejis, kai katalikų 
vyskupo, gyvenančio dar užsie
nyje, pasikalbėjimą įdeda Tiesa. 
Pasikalbėjimas ištisai spausdina
mas Darbininke (psl. 4), kad 
skaitytojai patys pamatytų, apie 
ką jie kalbėjo ir kaip kalbėjo.

VLIKo valdybos posėdis 
įvyko sausio 21 Washingtone. Iš 
New Yorko dalyvavo Vytautas 
Kulpa ir Tautos Fondo valdybos 
pirmininkas Juozas Giedraitis. 
Vliko posėdyje aptarti svarbiausi 
dabarties reikalai. Visa valdyba 
tą dieną dalyvavo ir Liūto Gri
niaus laidotuvėse. Velionis ilgus 
metus nuoširdžiai dirbo Vlike.

Dr. Jono Stikloriaus, Vliko 
sekretoriaus, pasikalbėjimas su 
laisvės Žiburio radijo vedėju 
Romu Keziu buvo perduotas per 
jo vadovaujamą radiją sausio 22. 
Dr. Stiklorius pasisakė dabarties 
aktualiais klausimais, kaip Vlikas 
žiūri į tautinį atgimimą Lietuvo
je. Ten judėjimas vyksta iš vi
daus, pačios tautos jėga, Vlikui 
dabar tenka tik antraeilis vaid
muo, stebėti ir kur gali, padėti. 
Vlikas turi ryšių su Sąjūdžiu ir 
su Laisvės Lyga.

Apie dail. Juozą Bagdoną ga
minama vaizdajuostė. Gamina 
Gerimantas Penikas. Jau nufil
muoti visi svarbieji momentai, 
vykdomas redagavimo darbas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus vasario 
19 Kultūros Židinyje. Paskaitą 
skaitys dr. Aleksandras Štromas, 
gi meninę dalį atliks estradinė 
dainininkė Violeta Stromienė- 
Rakau skaitė.

Angelė ir Algis Raulinaičiai, 
Burbank, Calif., skyrę premijas 
lietuviškom knygom ugdyti ir 
pastovūs lietuviškos spaudos 
mecenatai, atnaujindami 1989 
prenumeratas, atsiuntė po 100 
dol. Darbininkui ir Aidų žurna
lui. Leidėjai ir abiejų spaudinių 
administracijos dosniems ir pa
stoviems mecenatams
nuoširdžiai dėkoja.

Nusipelniusių Lietuvių Ben
druomenės veiklai asmenų pa
gerbimas rengiamas kovo 12, 
sekmadienį, Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Rengia LB 
New Yorko apygardos valdyba. 
Bus pagerbti šios apylinkės 
asmenys, kurie per eilę metų at
sidėję triūsė Lietuvių Bendruo
menės labui, eidami įvairias pa
reigas valdybose ar šiaip talkin
dami bendruomeninei veiklai.

Vyr. skaučių židinio Vilija 
sueiga kviečiama vasario 1, tre
čiadienį, 7:30 v. v. Aldonos 
Žukienės namuose, 19 Willow 
Lane, Great Necke, N.Y. Tel. 
516 487 - 3704.

Stasys Liseckas, Downey, Ca
lif., norėdamas paremti mūsų 
spaudą, atsiuntė 100 dol. Gaila, 
kad Californiją Darbininkas pa
siekia labai pavėluotai. 
Nežiūrint pašto lėtumo, mūsų 
daugelio metų rėmėjas mielai 
prisideda prie laikraščio išlaiky
mo. Geradariui nuoširdi padėka.

Algirdas Jonas Lukoševičius 
yra išrinktas kaip Outstanding 
Young Man of America for 1988. 
Jam ši organizacija atsiuntė spec
ialų gražiai surašytą diplomą — 
raštą, ten pažymima, kad išrink
tas už pasižymėjimą visuome
ninėje veikloje, už jo profesinį 
darbą, už jo įnašą savo bendruo
menei ir visai tautai. Jis taip pat 
bus aprašytas specialiame leidi
nyje, kur bus sudėti visi išrinkti 
jaunuoliai. Algirdas Jonas Lu
koševičius yra sūnus Birutės ir 
Algirdo Lukoševičių, gyvena
nčių Woodhavene. Yra baigęs li
tuanistinę Maironio mokyklą, 
joje mokytojavęs, baigė farmaci
ją, dvejus su puse metų dirbo 
Yale universiteto ligoninėje kaip 
vaistininkas. Dabar dirba Medi 
Fax International, Madišon 
Avė., Manhattane, ir yra jos 
įstaigos mediciniško tyrimo sky
riaus direktorius.

Dail. Antanas Montvila, gy
venęs Manhattane, netoli Cen
tral Parko, jau kuris laikas išėjęs 
į pensiją, prieš pusę metų per
sikėlė gyventi į Matulaičio na
mus Putname, Conn. Jo žmona 
buvo žinoma dailininkė Ada Pel- 
davičiūtė - Montvilienė, mirusi 
New Yorke 1967 rugsėjo 14.

IŠVYKO MIKALAUSKAI

Birutė ir Jonas Mikalauskai, 
gyvenę Richmond Hill, N.Y., 
sausio 20 išvyko nuolatiniam ap
sigyvenimui į Floridą.

Jonas Mikalauskas aktyviai da
lyvavo Liet. Atletų Klubo ren
giamuose ketvirtadienio bingo 
žaidimuose. Bingo darbuotojai 
sausio 7 Kultūros Židinyje jam 
surengė išleistuves, kuriose da
lyvavo bingo talkininkai su savo 
artimaisiais.

Artimieji jų bičiuliai išleistu
ves irgi surengė sausio 14 Onos 
ir Jono Raubų namuose.

Jonas, išėjęs j pensiją, atvyk
davo j Darbininko administraciją 
ir čia talkindavo įvairiuose admi
nistracijos darbuose, paslaugiai 
patarnaudavo ir redakcijai. Ad
ministracija ir redakcija 
nuoširdžiai jam dėkoja už talką 
ir linki kuo geriausiai įsikurti 
naujoje vietoje.

Jų naujas adresas yra: 11228 
90thTerrace No., Seminole, FL 
34642.

Š. m. vasario 5, sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
Apreiškimo parapijos mokyklos salėje 

UŽGAVĖNIŲ VAIŠĖS

Ir parapiečlŲ bei svečių susirinkimas 
Pranešimai — parapijos ateitis 
Vaišių pelnas skiriamas parapijai 
Vaišėms aukojama tik 5 dol.

Visi kviečiami
PARAPIJOS TARYBA

Art Club teatras, kuriam va
dovauja Linda Pakri, estė, Paul 
Faylor Robertson ir Arūnas Ciu- 
berkis, rengia lietuvių poezijos 
spektaklius. Jie bus sausio 27 — 
vasario 12, penktadieniais ir šeš
tadieniais 8:30 v.v., sausio 29 ir 
vasario 12 — sekmadieniais 2 v. - 
popiet Aušros Vartų parapijos 
salėje, 570 BroomeSt., Manhat- 
tane. Rezervacijų telefonas 212 
573 - 5636. Spektaklio metu ak
toriai padainuos 4 lietuvių liau
dies dainas ir inscenizuos 
Bradūno, Nagio, Adriekaus, 
Juodvalkės, Filip(Pilipavičiaus), 
Sadūnaitės, Vaičiūnaitis, Mar
cinkevičiaus ir kitų eilėraščius, 
iš viso per 20 autorių. Sį projektą

Lietuvos nepriklausomybės 
šventei paminėti specialus komi
tetas drauge su Lietuvos gen. 
konsulu New Yorke vasario 16, 
ketvirtadienį, nuo 6 iki 8 v.v. 
rengia priėmimą Inter Conti
nental viešbutyje, 48 St. East of 
Park Avė. Norintieji priėmime 
dalyvauti ir savo įnašu prisidėti 
prie jo pasisekimo, prašomi apie 
tai pranešti iki vasario 1 bet ku
riam iš šių komiteto narių: Vy
tautas Alksninis — 516 671 - 
2393, Juozas Giedraitis — 516 
757 - 0055, Aldona Kepalaitė — 
212 724 — 5720, Malvina Kli- 
večkienė 718 296 - 0406, Juozas 
Kazlas — 212 580 - 9561, Au
dronė Misiūnienė 212 876 - 
5358, kun. Vytautas Palubinskas 
212 255 - 2648. Aleksandittr 
Vakselis 718 846 - 3246. Komite
tas posėdžiavo sausio 13, penkta
dienį, Aušros Vartų parapijos 
salėje Manhattane.

Branduolys Vasario 16 ne
priklausomybės šventės proga 
rengia vakarinį pobūvį. Jis įvyks 
šeštadienį, vasario 25, 6 v.v. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
570 Broome st., N.Y.C. Bus ro
domos dr. Arvisto video juostos 
iš Lietuvos. Pelnas skiriamas 
Aušros Vartų parapijai.

Varpelis, leidžiamas lietuvių 
pranciškonų, dėl įvairių techniš
kų kliūčių buvo susivėlinęs. Šią 
savaitę išleidžiamas praeitų 
metų paskutinis numeris. Kiti 
numeriai šiais metais išeis nor
maliai. Varpelis yra leidžiamas 
kas du mėnesiai, jo turinys — 
patriotinis, religinis. Metinė 
prenumerata tik 5 dol. Spausdi
na pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne, administruoja Tėv. 
Rafaelis Šakalys, OFM, gyvenąs 
Kennebunkporto pranciškonų 
vienuolyne, Franciscan Mona- 
stery, Kennebunkort, Maine,
04046. dalinai finansavo Lietuvių Fon-

Šiaurinės Nėw Jersey Lietuj < das. 
vių - Amerikiečių klubas, veikiąs 
jau antrus metus, įvertindamas ( 
Antano Masionio pastovią talką? 
lietuviškoje veikloje, gruodžio 
11 d. susirinkime, įteikė l-mąjį| 
metinį žymenį. Kitas klubo susi-j 
rinkimas įvyks vasaro 7, antra-Į 
dienį, 7 vai. vak. Staff Diningl 
Room of Country College of 
Morris, Randolph, N.J.

Liucija Šatinskienė, Syossetj 
N.Y. siųsdama metinę prenu-i 
meratą, nepasitenkino 20 dol. 4 
bet atsiuntė net 170 dol. Spau*. 
dos geradarei maloni padėka už 
mūsų lietuviškos spaudos palai-į 
kymą. Ačiū labai.

V. Laugalis iš Niantic, CT* 
atsiuntė dvigubą prenumeratos 
mokestį 40 dol. Didelis ačiū 
spaudos rėmėjui. t

A. Paškaus dvi naujos knygos 
Evoliucija ir krikščionytbė (6 
dol.) ir Krikščionis ir šiandieni 
(5 dol.) gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highlanį 
Blvd., Brooklyn,N.Y. 11207} 
Persiuntimui pridedama po 1 
dol. Į

Ieškomi asmenys, kurie 
galėtų prižiūrėti senesio amžiaus 
žmones. Jie galės paveldėti n* 
mus Woodhavene, N.Y. Pla
tesnės informacijos reikalais 
rašyti: John Luga, P. O. Box 
21270, Woodhaven, New York 
11421, arba skambinti vakarais 
718 235 - 3961.

Ieško pirkti dviejų šeimų 
namą Woodhavene arba Rich-

> mond Kilis rajone. Siūlyti šiuo 
telefonu 516 466 - 9430.

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

ATTENTION — HIRING!
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Call — 1-602-838- 
8885. Ext. R6057.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $100.00. Fordą, 
Mercedes, Corvettes, Che vys. 
Surplus. Buyers Guide (1) 805 - 
687-6000. Ext. S-4505.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 28, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Belą Bartok 
opera “Bluebeard’s Castle”. Pa
grindiniai solistai: Samuel Ra- 
mey ir Jessye Norman. Taip pat 
po pertraukos bus transliuojama 
Arnold Schoenberg opera “Er- 
wartung”. Pagrindinė solistė 
Jessye Norman. Abi operas diri
guoja James Levine.

ELIZABETH, N.J.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 66 
kuopa Elizabetho Šv. Petro ir 
Povilo parapijoje balandžio 16 
paminės savo veiklos 50 metų 
sukaktį. Bus padėkos mišios, o 
po jų pietūs parapijos salėje. Ta 
proga išleidžiama sukakties kny
gutė, kurioje bussudėti sveikini
mai, Sveikinimai jau dabar ren
kami.

Arts Club teatras Vilniaus Aušros Vartų parapijos salėje, Manhattane, 570 Broome 
St., parengė naują programą — skaito lietuvių poetų poeziją angliškai. Čia grupės 
vadovai Arūnas Čiuberkis ir estė Linda Pakri su režisore Rasa Aliau Kazliene (viduryje). 
Spektakliai bus sausio 27 — vasario 12, penktadieniais ir šeštadieniais 8 v.v., sausio 
29 ir Vasario 12 — sekmadieni: is. 2 vai. popiet. įėjimas 8 dol. Rezervacijų telefonas 
212 673 -5636.

KAS KASAMA
K f SOJE?

— Visuotinis Kasos narių susi
rinkimas šiemet įvyks balandžio 
16, sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Kultūros Židinyje.

— Kasos skyrius Detroite įsi
gijo naują pastatą ir šią vasarą 
persikels į naujas, erdvesnes pa
talpas netoli lietuvių bažnyčios 
Southfield, Michigan.

— Richmond Hill Kasos įstai
goje galima notarizuoti doku
mentus ir taip pat galima padary
ti dokumentų fotokopijas.

— Kasos kiemas 114-toj gatvėj 
yra laikinai uždarytas, nes yra 
statomi laiptai į žemutines patal
pas, kuriose neužilgo atsidarys 
lietuviškas restoranas.

— Kasa 1988 metų gruodžio 
gale pasiekė 78 milijonų dolerių 
aktyvo kapitalą. Per metus Kasa 
užaugo 11 mil. dolerių.

— Lemonto lietuvių centrui 
Kasa paskolino 600,000 dolerių. 
Ši paskola palengvino pastatų įsi
gijimo sąlygas ir pirkėjų grupei 
sudarė galimybę gauti 200,000 
dol. nuolaidą dėl pastatų kainos.

Šiuo metu Richmond Hill Ka
sos įstaigoj yra įrengiama nauja 
centrinė kompiuterių sistema, 
kuri palengvins sąskaitybą ir 
koordinaciją su kitais Kasos sky
riais.

r— Jau 900 narių vartoja 
gražias, lietuviškais motyvais or
namentuotas Kasos VISA kredi
to korteles. Metinis mokestis ir

skolinimo procentai yra mažesni 
už kitų bankų VISA.

— Jau 630 narių vartoja čekių 
rašymo (checking account arba 
share draft) patarnavimą. Kasoje 
patarnavimas už čekius nieko 
nekainuoja, o 500 dol. su viršum 
sąskaitos balansas duoda 4% 
palūkanų.

— Kasoje taip pat gaunamos 
piniginės perlaidos (tik už 75 
centus) ir išrašomi bei priimami 
įvairiems reikalams čekiai.

— Kasos atstovai 1988 m. spa
lio 29 - 30 dalyvavo Kanados ir 
Amerikos lietuviškų kredito uni
jų suvažiavime, kurį suorganiza
vo Clevelando “Taupa”. Tarp 
kitų faktų suvažiavime 
paaiškėjo, kad lietuvių kredito 
unijos valdo ketvirtį bilijono dS^- 
lerių turtą ir jom priklauso 
20,000 narių.

— Kasa ne tik duoda nariams 
aukštus procentus, bet taip pat 
remia lietuviškos kultūrinės 
veiklos bei organizacijų pastan
gas išlaikyti gyvą lietuvių kalbą 
ir tautinį savitumą. Lietuviškai 
veiklai paremti 1987 mtais buvo 
išleista 32,580 dolerių, o per aš
tuonerius metus paskirta 
125,942 dol. Apytikriu ap
skaičiavimu 1988 metais išleista 
apie 40,000 dolerių.

— Kasos vadovybė nori 
pabrėžti, kad taupymo ir skolini
mo (savings and loan) bankų 
krizė neliečia nei lietuviškų, nei 
kitų kredito unijų, nes jų ap- 
draudos fondas yra labai tvirta
me stovyje ir kiekvienam taupy- 
tojui garantuoja 100,000 dol. 
indėlių apdraudą.

KASOS Informacija

TOJI DAILĖS 
PARODA.

rengiama 1989 m. vasario 11-12 Kultūros Židiny,.
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Dalyvauja per 20 dailininkŲ, bus išstatyta 
per 100 jų kūriniŲ.

Iškilmings parodos atidarymas — vasario 11, 
šeštadienį, 7 v.v..
Po atidarymo — kavutė.

Paroda lankoma /
šeštadienį,vasario 11, nuo 12 vai. Iki 9 v.v.
sekmadienį, vasario 12, nuo 12 v. Iki 3 v. popiet

Paroda skiriama Lietuvos nepriklausomybės šventei pagerbti

Rengia ir vius atlikankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA


