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(Roma, 1988 vasario 8 LIČ) 
Sekmadienį vasario 5 d. Vilniaus 
Katedroj ir jos aikštėje susirinko 
keliasdešimt tūkstančių žmonių 
švęsti Katedros ir Vilniaus vys
kupo galutinį sugrįžimų — pra-

dros sienos buvo šlakstomos iš 
vidaus, žmonės giedojo atgailos 
psalmę; ‘ Pasigailėk mane Die
ve”. Vyskupas Steponavičius 
užbaigė Katedros atšventinimą 
su malda “Duok, Viešpatie, kad

Savaitės f 
Įvykiai

Sov. Sąjunga, vasario 15 pasi
traukė iš Afganistano. Pagal so
vietų pranešimus apie Kabulu 
yra sutelkta apie 30,000 ir apie 
Jalalabad — apie 15,000 partiza
nų. Sovietai skundžias, kad daug 
Afganistano kariuomenei per
leistų bazių ir įrengimų buvo af
ganų karių apiplėšti, o paskui 
perduoti partizanam.

Centrinės Amerikos valstybių 
galvų dvi dienas trukusi konfe
rencija Salvadore nutarė už 
Nikaragvos pažadų įvykdyti pa
ankstintus demokratinius rinki
mus ir paleidimą iš kalėjimo apie 
3300 laikomų buv. Tautinės 
gvardijos narių uždaryti eilę par
tizanų bazių Hondūre.

Kašmire gimęs ir Britanijoj 
gyvenąs rašytojas Salman Rush- 
tie išleido knygą Satanic Ver- 
ses, kurioj islamo tikėjimo 
išpažinėjai įžiūrėjo pranašo ir 
islamo mokslo įžeidimus. Pakis
tane ir Indijoje islamo išpažinė
jai sukėlė dideles riaušes prieš 
JAV kultūros centrus, kurias 
malšindama policija nušovė 6 
žmones. Irano Khomeini paragi
no pasėkėjus autorių užmušti.

Vengrijos komunistų partijos 
centro komitetas nutarė, kad 
daugiapartinė sistema yra vie-

PASAKYKIT TAI VISIEMS, KAD MES ĮKALINTI
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75

Žinios iš vyskupijų

lizinui užtikrinti ir kad ruošiamoj 
naujoj konstitucijoj bus įteisinta 
daugiapartinė valdymosi siste-

Atsilanko Filipinų 
kardinolas

Vilnius. 1987 m. liepos 15 d. 
vakare iš Rygos į Vilnių atvyko 
filipinų kardinolas Chaime Si- 
nas. Nors oficialiai iš anksto apie 
tai nebuvo paskelbta, Šv. Mika
lojaus bažnyčios šventoriuje kar
dinolą ir jį lydinčius asmenis pa
sitiko tautiniais drabužiais pasi
puošęs jaunimas bei gausus bū
rys tikinčiųjų.

Viena mergina įteikė Bažny
čios kunigaikščiui baltų rožės 
žiedą ir anglų kalba paaiškino, 
kad tai dovana nuo įkalintų kuni
gų. Svečias pagarbiai pabučiavo 
spygliuotų rožės kotų, ir čia 
nuaidėjo audringi susirinkusiųjų 
plojimai.

Jaunimas įteikė gėles kardino
lo palydovams, filipiniečių ir lie
tuvių dvasininkams.

Apie valandą laiko, kol svečiai 
buvo Kurijoje, tikintieji nesi- 
skirstė. Šv. Mikalojaus bažny
čios šventoriuje skambėjo jauni
mo giedamos religinės giesmės 
“Marija, Marija”, “Lietuvabran
gi”, buvo sugiedotas Tautos him
nas "Lietuva, Tėvynė mūsų”

Visuotinės Katalikų Bažnyčios 
vienybės ženklan susirinkusieji 
garsiai, kai bėjoJ'Pater.-noster'^ 
“Avė Maria”, “Gloria Patri”. Kai 
ant laiptų vėl pasirodė Jo Emi
nencija su palyda, tikintieji ji pa-

per susirinkusių minių, jam po 
kojų suklupo keturi jauni vyrai 
su gėlėmis rankose, ir vienas jų 
vokiškai sušuko: “Sveikiname 
Jus, Eminencija, Lietuvos jauni
mo vardu! Prašome Jus — kalbė
kite visur, kad mūsų kunigai ka
linami, daug bažnyčių uždaryta, 
vaikų katekizacija uždrausta įsta
tymu! Pasakykite tai visiems”!

Kardinolui buvo perduotas 
paketas su kunigų kalinių — Si
gito Tainkevičiaus ir Jono-Kųs- 
tyčio Matulionio, vyskupo — 
tremtinio Julijono Stepona
vičiaus, a.a. kun.Broniaus Lau
rinavičiaus, iškart po žuvimo 
mašinoje nufotografuoto sužalo
to kun. Juozo Zdebskio nuotrau
komis, o taip pat nuniokotos 
bažnyčios vidaus ir išorės vaiz
dai, patvirtinantys pasakytų 
žodžių teisingumų.

Įspėjo už pamokslus, 
pasakytus Z. Kalvarijoje
Tauragė. 1987 m. rugpjūčio 5 

d. į LDT Tauragės raj. vykdo
mąjį komitetų buvo iškviestas 
Skaudvilės parapijos klebonas 
kun. Jonas Kauneckas. Jam buvo 
pateiktas RRT įgaliotinio Petro 
Anilionio įspėjimas dėl Žemaičių 
Kalvarijos atlaiduose pasakytų 
pamokslų.

Kun. 4- -Kauneckas kaltinamas 
sakęs nereliginio turinio pa
mokslus, kurstęs žemaičių užsi-

spyrimą nesilaikyti religinių kul
tų nuostatų. Įspėjime nurodyta, 
kad tai jau šeštas įspėjimas ir 
ateityje bus imtasi griežtesnių 
priemonių.

Kun. J.Kauneckas raštu paaiš
kino, kad įspėjimas neteisingas, 
nes jis savo pamoksluose apie jo
kius įstatymus, tuo labiau jų ne
silaikymų nėra kalbėjęs.

neša Lietuvių Informacijos Cen
tras. Oras tų dienų atitiko susi
rinkusių nuotaikai: buvo saulėta 
ir šilta, minių žmonių džiaugėsi 
ir susikaupė šitam istoriniam 
momentui.

Jau nuo 10 vai. ryto pradėjo 
susirinkti tikintieji Katedroje, 
11:45 atvyko vyskupai, lydint 
vyskupui Julijonui Stepona
vičiui. Po maldos, žmonėms gie
dant Visų Šventųjų litanijų. Vil
niaus vyskupas laimino žmones 
ir šlakstė juos ir Katedros sienas 
pašventintu vandeniu. Žmo
nėms šlakstant, buvo giedama 
"apšlakstyk mane”. Kai Kate-

šios vietos šventumas niekad 
daugiau nebūtų pažeistas ir, kad 
visi, kurie čia ateina, 
gražiausių malonių.”

Mišias koncelebravo 
pai: Antanas Vaičius, 
Preikšas, prelatai Algirdas Gu
tauskas, Kazimieras Dulksnys ir 
seminarijos rektorius profeso
rius Butkus. (Dėl sveikatos 
priežasčių negalėjo dalyvauti ar- 
kiv. Liudvikas Povilonis ir vysk. 
Romualdas Krikščiūnas. Tuo 
metu dar Romoje buvo kardino-

patirtų

vysku-
Juozas

(nukelta i 2 vsl.)(nukelta į 2 psl.)

Žmonių minių minios prie Vilniaus katedros vasario 5, kai arkikatedra buvo atšventinta.
Klišė iš “Gimtojo krašto” š. m. Nr. 6. vasario 9-15 d.

ma.
Jugoslavijos Slovėnijos res

publikoj buvo įkurta Socialistų 
demokratų unija, kuri sudary
sianti viešą opoziciją komunistų 
partijai. Nei partija, nei vyriau
sybė dėlto neprotestavo.

Jamaikos parlamento rinki
mus, kaip ir buvo laukta, laimėjo 
kairioji Liaudies tautinė partija, 
vadovaujama Michael N. Man- 
ley. Pradėdamas eiti pareigas, 
min. pirmininkas pažadėjo 
užmegsti glaudžius santykius su 
JAV ir leisti veikti kapitalistinei 
sistemai.

Sov. Sąjungos komunistu oar- 
tijos politbiuro narys teisės rei 
kalam Viktor M. Čebrikov (buv. 
KGB v-kas), kalbėdamas Molda
vijos komunistų partijos vadam, 
puolė ten besisteigiančias lega
lias ir nelegalias organizacijas ir 
klubus, nes jos pažeidžia pozity
vų socialinį sąjūdį ir kad jų tarpe 
yra antisocialistinių elementų, 
bandančių sudaryti prieš komu
nistų partiją nusistačiusius poli
tinius vienetus, vedančius mases 
į anarchijos kelią.

Pagal NYT korespondentą 
Bill Keller Lietuvoj veikiančio 
Sąjūdžio kandidatai į Sov. S-gos 
Tautinio kongreso atstovus tikisi 
laimėti rinkimus.

Sovietinės Moldavijos respu
blikoj, kaip ir Baltijos val
stybėse, dygsta neoficialios poli
tinės grupės, kurios demonstra
cijom reikalauja didesnių politi
nių ir ūkinių laisvių. Policija de
monstracijų vadus sulaikė, bet 
tai nesustabdė grupių veiklos.

Sovietinė Socialističeskaja In
dustrija apkaltino Glassnost žur
nalo redaktorius Lev M. Timofb- 
jev ir Sergei I. Grigoijants ir kt. 
palaikant santykius su užsienio 
priešsovietinėm organizacijom 
susijusiom su Vakarų žvalgy
bom.

Sov. Sąjunga paskelbė smul
kią nusikaltimų statistiką, kuri 
rodo, kad per praeitus metus nu
sikaltimų skaičius padidėjo 17.8 
proc.

sveikino galingu tris kartus su
tartinai nuskambėjusiu “Mabu- 
hai kurdenanal”! (filipinietiškai 
“Tegyvuoja kardinolas”), šauks
mais “Vivat Lituania liberaetca- 
tolica”! (“Tegyvuoja laisva ir ka
talikiška Lietuva”!)

Susijaudinęs svečias visus, su
sirinkusius šventoriuje, palaimi
no. Kardinolą Chaimę Sinų dar 
ilgai lydėjo nenutylantys ploji
mai.

Kitą dieną, liepos 16-ąją, 12 
vai., Filipinų kardinolas konce
lebravo šv. Mišias Kauno arkika
tedroje bazilikoje. Pamoksle, 
kurį sakė per vertėją, jis pakarto
tinai priminė lietuvių tautos išti
kimybę Kristui, liudytą ir liudi
jamą heroiškomis aukomis, kal
bėjo apie popiežiaus bei visuo
tinės Bažnyčios pagarbą ir rū
pestį mūsų tauta, kvietė susirin
kusias motinas parnešti savo kū
dikiams šv. Tėvo Jono Pauliaus 
II siunčiamą pabučiavimą.

Kai po šv. Mišių kardinolas su 
palydovais ėjo gyvu koridoriumi

Sov. Sąjunga numato reika
lauti, kad demonstracijose, susi
rinkimuose ir žygiuose dalyvaują 
korespondentai įsigytų iš polici
jos specialius pasus. Tas taip pat 
taikoma ir tiem žurnalistam, ku
rie nori aprašyti gamtines ne
laimes ar kitus įvykius, kur poli
cija turinti palaikyti tvarką.

Kongreso vadai įsitikino, kad 
Izraelio elgesys su palesti
niečiais okupuotose arabų 
žemėse yra nepriimtina ir 
sumažins kongreso narių pritari
mą JAV teikiamai Izraelio para
mai.

Salvadoro politinės partijos 
sutiko tartis su prieš vyriausybę 
veikiančių partizanų vadais dėl 
partizanų dalyvavimo parlamen
to rinkimuose.

Japonija imperatoriaus Hiro- 
hito laidotuvių proga amnestavo 
30,000 kalinių.

Lietuvos nepriklausomybės šventė paminėta vasario 19 Kultūros Židinyje. Scenoje 
rengėjai, programos dalyviai, garbės svečiai. Iš k. Petras VVytenus, Altos pirm.Petras 
Ąžuolas, afganistanų atstovas Habib Mayar, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, 
Pranutė Ąžuolienė, dr. K. Valiūnas, prof. dr., Aleksandras Štromas, Elena Matulionis, 
Juozas Kazlas, Aldona Kezytė, vysk. Paulius Baltakis, OFM, Jonas Adomėnas.

Nuotr. Liudo Tamošaičio

PASIRODĖ KATALIKŲ PASAULIO 
PIRMASIS NUMERIS
(New Yorkas, 1989 vasario 10 

LIC) Vasario 5 d., kaip ir buvo 
pramatyta, išėjo pirmasis nume
ris pirmo oficialaus pokarinio ka
talikiško žurnalo Katalikų pasau
lis praneša Lietuvių Informaci
jos Centras.

Dvisavaitinis leidinys yra 24 
puslapių iliustruotas spalvoto
mis ir baltomis-juodomis nuo
traukomis, grafikos darbais, 
dailės kūrinių reprodukcijomis. 
Pirmojo numerio viršelyje: spal
vota kardinolo Vincento Sladke
vičiaus nuotrauka su Šventuoju 
Tėvu.

Redakcija oficialiai turi leidi
mą spausdinti 200,000 egz., nors 
valdžia tik parūpina popieriaus 
20,000 egzempliorių. Pirmame 
numeryje išėjusiam 100,000 
tiražu, rašoma, kad, 1940-ųjų 
permainos atnešė ilgą tylą. Tik 
apie 1979-uosius pradėjo rodytis

varginga savilaida. Nauji vėjai 
atsiradę Lietuvoje 1988-aisiais, 
nuvertė daug užtvarų ir katali
kiškajai spaudai.

Pasak atsakingo leidėjo. Lei
dybinės grupės prie Lietuvos 
vyskupų konferencijos, žurnalo 
svarbiausi uždaviniai yra nu
šviesti katalikų tikėjimo ir do
rovės mokslą; plėsti Švento Raš
to ir liturginių apeigų, švenčių 
ir pan. pažinimą; teikti informa
cijos apie Bažnyčios istoriją, 
neapsiribojant tik Lietuva ir ka
talikybe; propaguoti dorą ir blai
vų gyvenimo būdą, šeimų tvir
tumą ir visuomenės santarvę, 
teikti religinės poezijos, bele
tristikos ir medžiagos iš šventųjų 
gyvenimo.

Žurnalo linija — šviečiamoji 
religinė moralinė, o taktika — 
pozityvi, remianti viešumą ir 
konstruktyvų dialogą.

Vyriausias leidinio redakto
rius kun. Vaclovas Aliulis, 
Sąjūdžio seimo narys, einąs li
turginės komisijos pirmininko 
pareigas. Laikinas redakcijos 
adresas: 232001 Vilnius 1, Kre
tingos 16. Telefonas 627098. 
trečiadienį ir penktadienį 15-18 
vai.

J
LIAUDIES JUDĖJIMAI 
NOMINUOTI NOBEUO 

TAIKOS PREMIJAI GAUTI

(Chicago, III. 1989.02.07 
SI) Latvijos liaudies frontas, 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
dis ir Estijos liaudies frontas 
yra pristatyti kandidatai gauti 
Nobelio taikos premiją. Jų 
kandidatūrą įteikė Švedijos 
parlamento narys Hakanas 
Holmbergas, kuris taip pat 
yra Liberalų partijos ir Švedi
jos parlamento Užsienio rei
kalų komiteto narys.

Telefoninio pokalbio metu 
su Sąjūdžiolnfo Helmbergas 
aiškino, kad Švedija yra arti 
Pabaltijo ir todėl Švedija gerai 
yra susipažinusi ir susirūpinu
si situacija Pabaltijy per pasta
ruosius 40 metų. “Mes dabar 
turime vilčių matyti pasikeiti
mą”, — sakė Holmbergas. — 
"Judėjimai Pabaltyjy ir įrodė, 
kad yra imanoma pakeisti si
tuaciją taikingai, be konfron
tacijos įvairių grupių tarpe.

“Nobelio taikos premija”, 
— jis pridėjo, — “ir yra skirta 
įvertinti organizacijas, kurios 

- tai yra atlikę”.
Valst. Sekretorius James A. 

Baker, lankydamas Nato valsty
bes, ilgiau sustojo Vakarų Vokie
tijoj, kur auga gyventojų nepri
tarimas senų branduolinių takti
nių ginklų, pakeitimui naujes
niais.

Popiežius Jonas Paulius II pa
skelbė naują dokumentą, smer
kiantį aparteidą, antisemitizmą, 
genčių konfliktus, panei
giančius žmogausteises čiabu
viam ir imigrantų diskriminavi
mą.

Amerikos Carbide korporaci
ja sutiko sumokėti Indijos Bop- 
hal įmonės katastrofos aukom 
470 mil. dol.

Leningrade einąs literatūros 
ir politikos žurnalas Neva pa
skelbė Sergei Y. Andrejev 
straipsnį, tvirtinantį, kad komu
nistų partija ignoravo liaudies in
teresus ir pasidarė galingos nau
josios arba vadovaujančios klasės 
instrumentu. Autorius kaltina ir 
patį Gorbačiovą, kad jis priešta
raująs pats sau, ragindamas įvai
rumą ir kartu drausdamas opozi
cinių partijų organizavimą.

Pakistane vyksta 7 .Afganista
no partizanų grupių susivieniji
mo konferencija, arba shura Af
ganistano vyriausybei sudaryti.



THE SECRETARY OF STATE 

VVASHINGTON

February 9, 1989

Dear Mr. Lozoraitis:
On behalf of the Government and people of the United States 

•of America, I have the honor to convey to you and the people of 
Lithuania our warmest greetings and very best wishes on the 
seventy-first anniversary of the independence of your country.

We have watched with great interest and shared pride the 
newly-won advancements of the Lithuanian nation. Brave men and 
wcmen, through the peacef”l demonstra tion of their unyielding 
commitment, have shown th_- world that the cause of freedom and 
justice has not been overcome in that occupied country. By 
demanding their political and religious rights and a heritage 
too long denied to them, the citizens of Lithuania have begun 
to reclaim a national patrimony and democratic tradition that 
are historical links to their fellow Europeans. We look 
forward to the time when the people of Lithuania can enjoy the 
full measure of their rights and liberties.

We have never recognized the forcible incorporation of 
Lithuania into the Soviet Union, nor will we do so. We will 
continue to support the just aspirations of all the Baltic 
States in their struggle for justice, freedom and democracy. 
The peaceful actions of the united Lithuanian people seeking to 
regain control over their own national destiny are an eloauent 
statement about the strength and universality of the democratic 
ideals which we share.

James A. Baker, III

Mr. Stasys Lozoraitis, Jr.
Chargė d'Affaires of Lithuania.

SUGRJŽIMAS J VILNIAUS ARKIKATEDRĄ

(atkeltais! psl.)
las Vincentas Sladkevičius ir 
vysk. Vladas Michelevičius. Iš 
svečių dalyvavo stačiatikių arki
vyskupas Viktorinas, liuteronų 
vyskupas Kalvanas ir iš Londono 
specialiai atvykęs Keston Colle- 
ge steigėjas tėvas Michael Bour- 
deaux, Seminarijos klierikai 
skaitė skaitymus ir patarnavo, ir 
dar buvo daugybė jaunimo, ypa
tingai matėsi šimtai mergaičių, 
apsirengusių tautiniais dra
bužiais. Giesmėms vadovavo ne
senai atkurtas Katedros choras, 
diriguojamas Prano Vižio, ir dar 
prie muzikos prisidėjo solistė 
Giedrė Kalkaitė ir jos dukra.

Sakydamas pamokslą iš naujai 
grąžintos sakyklos, vyskupas 
Steponavičius papasakojo apie 
Katedros istoriją: jos svarbų 
vaidmenį Lietuvos katalikams ir 
jos skaudu išniekinimą ir atėmi
mą prieš 40 metų. Vyskupas pri
minė, kad mes patys turime būti 
Dievo šventovėmis, priminė rei
kalą žmonėms, ypač dabar pagi
linti savo tikėjimo pagrindus.

Vienas iš įspūdingiausių mo
mentų buvo altoriaus atidengi
mas, kuris įvyko po žodžio litur
gijos. Altoriui atidengiant, jauni
mas atnešė drobulę, žvakes ir 
kryžių ir pastatė prie vyskupo so
sto. Tiek žmonių ėjo prie komu
nijos, įskaitant ir visus aikštėje, 
kad komunija dar buvo dalinama 
ir po mišių. Mišios buvo garsina
mos aikštėje per garsiakalbius.

Po mišių buvo giedamas 
padėkos himnas: “Tave Dieve 
garbinam’ ir toliau buvo sveiki
nimai vyskupui. Kunigų vardu 
sveikino Vilniaus krašto lietuvių 
kunigų Kalvarijų dekanas Kazi
mieras Pukėnas. Po to, kun. Jo
nas Kastytis Matulionis ir Nijolė 
Sadūnaitė pasveikino buvusių 
tremtinių vardu ir Jadvyga Bie
liauskienė motinų vardu. Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdis 
turėjo savo delegaciją; žodžius 
tarė prof. Juzeliūnas, architektas 
Algimantas Nasvytis ir kiti. E 
naujai atkurtos Ateitininkų orga
nizacijos kalbėjo laikinas pirmi
ninkas Vincas Rastenis bei viena 
moksleivė ir du studentai. Be to,

Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius Julijonas 
Steponavičius sako pamokslą arkikatedros atšventinimo iš
kilmėse. Klišė iš š. m. “Tiesos” vasario 7, n r ..32.

buvojyeikinimai perduoti lietu
viškai ir lenkiškai iš įvairių Vil
niaus arkivyskupijos parapijų. 
Pabaigoje buvo giedama ‘Marija 
Marija” ir Lietuvos himnas.

Katedros atšventinimo mišios 
tęsėsi iki apie 3:30 popiet ir dau
guma buvo transliuojama per 
Lietuvos televiziją. 6:30 buvo 
dar surengtra religinės muzikos 
valandėlė su vargonų ir chorų 
muzika. 8:00 v.v. buvo dar 
mišios, kurias koncelebravo Ka
tedrai skirtras klebonas Kazi
mieras Vasiliauskas, vikarai kun. 
Edvardas Rydzikas ir kun. Jonas 
Boruta bei penki kiti kunigai, 
dirbą Katedros gražinimo komi
tete. Net šioms mišioms Katedra 
buvo pilna: daugiau .kaip 
tūkstantis.

Pasak vyskupo Steponavičiaus 
ir Katedros klebono. Katedra la
bai gražiai atremontuota, jį da
bar geresniame stovyje, negu kai 
jį buvo atėmimo metu. Pvz., 
naujai įrengė šildymą ir ventilia
cinę sistemą.

Dabar yra ruošiamą Šv. Kazi
miero koplyčia Šv. Kazimiero 
relikvijų pernešimui Šv. Kazi

miero dienai kovo 4 d. Šitie re
monto darbai buvo pramatomi 
dar prieš valdžios nutarimą 
grąžinti Katedrą, valdžia pa
dengė visas išlaidas ir parūpino 
medžiagas. Valdžia dar įsiparei
gojus atstatyti virš katedros sta
tulas kurios buvo ilgą laiką nuim
tos.

Nors dabar vyskupas Stepona
vičius skaitosi oficialiai einąs 
savo pareigas Vilniuje, jis dar ne
pastoviai gyvena Vilniuje. 
Valdžia žada remontuoti ir 
grąžinti Arkivyskupijos rūmus 
skersai Katedros aikštės. į tuos 
rūmus greičiausiai ir persikels 
Vilniaus arkivyskupijos kurija, 
kuri ilgus metus laikinai buvo 
prisiglaudžiusi prie Šv. Mikalo
jaus parapijos kleboniinc

Pasak Kataliku pasaulio re
daktoriaus kun. Vaclovo Aliulio, 
“Tikrai buvo jaučiamas šventu
mas. Kažkaip kone fiziškai paju
tom, kad Katedra po mišių nebe 
ta, kuri buvo prieš mišias. Puti
no žodžiais tariant: ‘Į savo šven
tovę Dievas grįžo’. Labai apčio- 
pame, kad tikrai dabar šventovė, 
tikrai dabar bažnyčia, jau nebe 
galerija”.

Vengrijos komunistų partijos 
centro komitetas nutarė, kad 
1956 m. ten prasidėjęs sukilimas 
buvę legalus, bet vėliau išsigimė 
į sukilimą prieš komunistinę sis
temą.

Valst. sekretorius James A. 
Baker atmetė Izraelio reikalavi
mą nutraukti santykius su PLO, 
bet įspėjo, kad santykiai gali būti 
nutraukti, jei palestiniečiai ir to
liau puldinės Izraelio karius ar 
civilius gyventojus Izraely ar ki
tur.

Černobylio katastrofos metu 
radiacija palietė ir apie 1/5 Balt- 
gudijos, ir sveikatos įstaigos seka 
apie 300,000 jos gyventojų svei
katą.

Palestinos stebėtojas prie J. T. 
paprašė sušaukti Saugumo tary
bos posėdį palestiniečių sukili
mui Izraelio okupuotose arabų 
žemėse svarstyti.

Iš Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

Už pamokslus, pasakytus Z. 
Kalvarijoje, įgaliotinis P. Anilio- 
nis panašiai įspėjo ir Šiaulių Šv. 
Jurgio baržnyčios vikarą kun. 
Kazimierą Gražulį.

Kam skiriami 
arkivyskupijos pinigai

Vilnius. 1987 m. liepos 28 d. 
“Valstiečių laikraštis” išspausdi
no Lietuvos Kultūros Fondo val
dybos pirmininko pavaduotojo

Valatjcey ičiąųs, straipsnį “Į j 
darbą;

.' t rašoma, kad tarybiniam’-Ižėtu- 
vos kultūros fondui Vilniaus ar
kivyskupija paskyrė 10,000 ru- 

f bliu. Tai būtų girtina, jei 
• Kultūros fondas tas lėšas panau

dotų bažnyčių architektūros pa
minklų restauracijai, tačiau, kaip 
straipsnio autorius rašo, pir-

, miausia šios lėšos bus skiriamos:
i Laisvamanio M. Katkatfs so- , 

dybos ir kapo (Kėdainių rajone,7- 
Ažytėnų kaime) sutvarkymui;

Istorinių vietų susijusių su re
voliuciniais įvykiais, ir kovoto
jų už socializmo idėjas atminimo 
įamžinimui;

Sutvarkant tai kas dar liko ne
padaryta siekiant įamžinti di
džiojo Tėvynės karo žygdarbius 
bei lietuviškosios 16-os divizijos

VALDAS c. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Roa< Čest, •’ 
Northporth, N.Y; 11731. TeJ. 516 368-3740. Namų telefonas pakąrate 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorįo oftoa* Lito patalpoj į 
86 - 01 114th SL, Rlchmond Hlll, N.Y 11418. Tel. 718 441- 2831. • -

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest i 
P’way St), Woodhaven, N.Y. *(1421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto* dalyse. Tel. 296 - 2244.

--- -- ' „ - T 3^ itj - * '„X1
BUYŪS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruoiiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras Saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
f33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 

* Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393. - ’

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

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St., 9th Fl., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bllls, fondus, com- 
modities, auksę, sidabrų, gyvybės apdraudimų, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko čertifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEVY JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718-229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš ^/NYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 234 Sunlit 
nr.. Watchuna, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

kelią.

gr<l - -- - ----------
m o/jn. tn>. H n

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

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

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

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

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

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

Kun. A. Svarinsko 
šeimininkės vargai

Vilnius. Raseinių raj. vykdo
majame komitete balandžio 16 
d. buvo sušauktas posėdis, kurio 
metu atsakingi darbuotojai 
priėmė nutarimą Nr. 136. Nu
tartyje M. Gavėnaitė kaltinama 
tuo, jog nuo 1987 m. vasario 13 
d. gyveno neregistruota ir neturi 
pastovios gyvenamos vietos. Už 
pasų stalo įstatymų nesilaikymą 
M. Gavėnaitė baudžiama admi
nistracine tvarka — duodamas 
įsakymas: “Mėnesio laikotarpyje 
prisiregistruoti”.

Gavusi raštišką nutartį M. Ga
vėnaitė parašė pareiškimą į 
Maskvą vyr. prokurorui, išdės- 
tydama aukščiau paminėtus fak
tus ir nurodydama, kad ji diskri
minuojama vien todėl, jog yra 
buvusi kun. A. Svarinsko šeimi
ninke.

1987 m. gegužės 21 d. M. Ga
vėnaitė galiausiai buvo priregist
ruota Šiluvoje.
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI ) VISAS KĄPINES'NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONMECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO.KAPINIU ’

KVECAS
JONAS 
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE__ ——__________

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl mūsų 
tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

I 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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Šv. Kazimieras grįžta
Atgavus Vilniaus katedrą, 

š.m. kovo 4 Vilniuje vėl bus iš
kilmės: iš Antakalnio, iš Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios, pemeš šv. 
Kazimiero palaikus, jo sidabrinį 
karstą ir patalpins jo vardo ko
plyčioje, kuri yra prie katedros. 
Tai bus trečias šv. Kazimiero 
įžengimas į šią koplyčią. Beveik 
400 metų praėjo nuo šventojo 
pirmosios kelionės į šią koplyčią. 
Per tuos šimtmečius nusidriekia 
ir mūsų istorijos puslapiai, mar
gi, įvairūs, kupini daugiau liūde
sio ir skausmo, bet tačiau jie 
mūsų istorijos puslapiai.

Šventajam iš karališkos gimi
nės reikėjo ir karališkos ko
plyčios. Tokią giminės karaliai ir 
pastatė. Ji buvo baigta vos pra
sidėjus 17 amžiui.

Šv. Kazimiero palaikai į tą ko
plyčią buvo perkelti 1604 ge
gužės 10. Tai buvo pati didžiau
sia ir gražiausia šventė senajame 
Vilniuje. Ji užtruko tris dienas. 
Šventėje dalyvavo ir karališkoji 
giminė, didikai, ir aukštoji dvasi
ninkija, jėzuitų akademija.

Jėzuitų vienuolija specialiai 
ėmė puoselėti šventojo kultą, jį 
paversti Vilniaus šventuoju. 
Jėzuitų rūpesčiu buvo Vilniuje 
pastatyta pirmoji bažnyčia šven
tiko garbei. Tai buvo ta pati 
bažnyčia, kurią dabar buvo pa
versta ateizmo muziejumi.

Šv. Kazimiero koplyčia buvo 
sujungta su katedra, o katedra 
su karališkais rūmais. Tai drauge 
buvo ir karaliaus rūmų koplyčia.
Tai buvo baroko laikai, kai vi

sur buvo puošnu, ir bažnyčioje, 
ir karaliaus rūmuose ir paprasti 
žmonės stengėsi pasipuošti. Tai 
buVo laikai, kai Lietuvoje buvo 
sustabdytas protestantizmo plė
timasis, kai visur vyko didelis re
liginis atgimimas. Tai buvo epo
cha, kada vysk. Merkelis Gie
draitis baigė antrą kartą apkrikš
tyti žemaičius ir įdiegti gilų reli

gingumą. Vyskupo Giedraičio 
dėka krašte pradėta statyti 
kryžiai. Gimsta gražioji, šventoji 
Lietuva, kuri pasipuošia kry
žiais.

Tai sutapo su šventojo Kazi
miero pirmuoju įžengimu į kop
lyčią. Tai buvo lietuvių tautos re
liginio klestėjimo amžiai.

1655 metais Vilnius pirmą kar
tą savo istorijoje pergyveno 
priešo puolimus. Rusų invazija 
palietė ir Vilnių. Kad nebūtų iš
niekintas šventojo karstas, jis 
buvo išgabentas ir paslėptas.

Ši tremtis buvo trumpa, vos 
keletą metų. Šventasis antrą kar
tą grįžo į savo koplyčią prie kate
dros.

Dabar šv. Kazimiero palaikai 
išbuvo nepaliesti apie 300 metų. 
Per tuos amžius buvo visko. Bu
vo pasiklysta kažkur tamsybėse, 
žmonės išlepo ir nebenorėjo įsi
pareigoti. Todėl ir žlugo senoji 
Lietuvos valstybė. Žlugo bajori
ja, nutauto miestai. Lietuviškas 
liko kaimas. Tame kaime išliko 
nepaliestas šventojo kultas. Į 
Vilnių su pagarba žiūrėjo, sten
gėsi ten nukeliaut, aplankyti 
šventojo karsto. Kai nubyrėjo 
bajorija, kai nebuvo šviesuo
menės, kuri palaikytų lietuviš
kumą, per šv. Kazimiero kultą 
tauta puoselėjo savo lietuvišku
mą praeito amžiaus gale. Atga
vus spaudą, įsikūrė Šv. Kazimie
ro draugija, kuri jau liaudžiai 
nešė lietuvišką krikščionišką 
spausdintą žodį.

Žodis sklido ir žodis tapo kūnų 
— tapo Lietuva ir Lietuva tikrai 
pamilo savo šventąjį.

Naujų vargų, naujų okupacijų 
metais jis kalbėjo naujom legen
dom, naujais eilėraščiais, pa
veikslais, kalbėjo jau lietuviui.

1953 metų vasarą nauja naiki
nimo banga palietė Vilnių. Kate
dra buvo paversta į koncertų 
salę ir paveikslų galerija. Sven- 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba, vadovaujama 
dr. Antano Razmos, sausio 28 
d. savo raštinėj Chicagoje 
sukvietė Lietuvių Bendruo
menės ir kitus žmones infor
maciniam pokalbiui. Sueigoje 
dalyvavo Lietuvos atstovas 
Washingtone ir prie Šv. Sosto 
Vatikane Stasys Lozoraitis su 
žmona, dramaturgas, knygų 
autorius ir Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio aktyvistas Ka
zys Saja iš Vilniaus, Lietuvos 
gen. garbės konsulas Vacvs 
Kleiza iš Chicagos, PLB at
stovė Milda Lenkauskienė iš 
Clevelando, LB Krašto valdy
bos pirmininkas ir valdyba, 
spaudos ir radijo atstovai ir 
kiti.

Pokalbio metu buvo ap
žvelgta laisvėjančioje Lietu
voje persitvarkymo sąjūdžio 

tąjį išnešė ir priglaudė šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios didžiajame 
altoriuje.

Po 36 metų jis vėl grįžta į savo 
altorių, kur tebegyvena angelai 
ir gražieji paveikslai. Grįžta susi
jungti su senove, su praeitimi, 
kad vėl per tą praeiti gyventų su 
lietuvių tauta. Grįžta tokiu laiku, 
kai visur vyksta atgimimas. Ir jis 
skelbia ir neša naują dvasinį atgi
mimą į ištikimybę tautai, ištiki
mybę Kristui!

Tokios tai mintys palydi šioje 
retoje iškilmėje — šventojo 
grąžinime į savo buveinę!

Šv. Kazimiero karstas iš jo koplyčios katedroje 1953 metų 
gegužės mėnesį su procesija buvo perkeltas į Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią Antakalnyje. Šiemet kovo 4 jis vėl grąžinamas 
į senąją vietą. Klišė iš Zenono Ivinskio knygos “Šv. Kazimie
ras”.

SUSITIKIMAS SU MIN. ST. LOZORAIČIU IR 
SU KAZIU SAJA IŠ VILNIAUS

Amerikos prezidentas Išlaisvina keletą kalinių Iš so
vietų kalėjimo, bet užmiršta tautas, esančias tame 
sovietiniame kalėjime. Rūpinas! grąžinti tremtinius 
Iš Sibiro, surašo žuvusius turtus. Turime pasitikėti 
tauta. Ar stalinizmas gali grjžtl? Lenkai stengiasi 
pakenkt! lietuviams.
------------------------------- J. ŠLAJUS ----------------------------

įvykiai bei išeivijos Lietuvių 
pareigos pagelbėti dėl savo 
teisių kovojančiai tautai.

Besirenkant į sueigą ir besi- 
vaišinant gurkšneliu vyno, 
svečias Kazys Saja pasisvei
kinęs su PLB atstove M. Len
kauskiene prisiminė PLB 
pirm. dr. Vytautą Bieliauską, 
kurį jis buvo sutikęs Vilniuje 
praėjusių metų spalio mėnesį 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio Tarybos steigimo suva
žiavimo proga. Jo pasakyta 
drąsi kalba buvo sutikta su di
deliu entiuziazmu. Drąsiai ir 
sutartinai dirbdami greičiau 
atgausime savo tautai priklau
sančias teises.

Kalba rašytojas K. Saja
Pirmininkaujantis dr. A. 

Razma paprašė Kazį Sają, va
karykščiai kalbėjusį Jaunimo 
Centre perpildytoje salėje, 
tarti keletą žodžių. K. Saja tik 

prieš porą mėnesių atvykęs 
Amerikon ir jau ruošiasi grįžti 
atgal. Jis sakė, jog komunika
cijos ryšiams dabar labai išto
bulėjus, nedaug ką daugiau 
galįs pasakyti, kas dar nežino
ma. Vaikystėje našlaičiu jis 
augęs Žemaitijoje tarp Telšių 
ir Plungės prie pat vieškelio, 
kuriuo 1941 m. važiavo rusiški 
sunkvežimiai, pakrauti šeimų 
su mažais kūdikiais. Verkėme 
žiūrėdami į tremiamus Sibi
ran mūsų nekaltus žmones.

Pas mus dabar yra toks entu
ziazmo momentas, sakė, tik rei
kia paanalizuoti, ar viskas gerai 
daroma ir kaip tinkamiau tai 
atlikti. Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis turi daug rūpesčių ir dar
bų dėl įvairių komplikacijų, dėl 
tremtinių grąžinimo iš Sibiro, 
jiems padarytų nuostolių surašy
mo ir sugrąžinimo, Lietuvos pi
lietybės sugrąžinimo. Tremtinių 
turtas yra milžiniškas. Vargiai 
bus įmanoma jį surašyti ir išrei
kalauti iš valdžios.

Amerikos prezidentas 
užmiršta tautas, esančias 

sovietų kalėjime
Kalinių bei tremtinių reikalais 

rūpinasi įsisteigusi sąjunga Kau
ne. Paminėjo, kad stalinistiniais 
ir vėlesniais-pokario metais mū- 
sų tauta yra netekusi kas ketvirto 
lietuvio, įskaitant ir emigraciją. 
LPS-dis turi sunkių problemų 
dėl ekologinės būklės, kurie 
žaloja gyvenančius žmones, ypač 
gimstančius vaikus, kurių daug 
yra nesveikų.

K. Saja paaiškino, jog kai 
Amerikos prezidentas atvyksta į 
Maskvą su sąrašu ir prašo paleisti 
keletą kalinių, po prezidentui iš
vykus, jie būna paleidžiami. Tik 
didžioji bėda yra ta, kad Ameri
kos prezidentas nekalba apie 
tame kalėjime sėdinčias respu
blikas ! Sąjūdis turi daug darbų, 
rūpesčių ir entuziazmo tvarkytis 

kitaip, negu buvo tvarkomasi iki ■ 
šiol.

Kalba min. St. Lozoraitis
M misteris Stasys Lozoraitis ir 

žmona, lydimi Birutės Jasaitie
nės, dėl kitų tarnybinių įsiparei
gojimų, atvyko vėliau. Jį sutiko . 
KV pirm. dr. Razma, o D. Ku- 
čėnienė jo žmonai įteikė puokštę 
gėlių. Min. Lozoraitis pasakė 
trumpą pranešimą, vėliau su K. 
Saja bendrai atsakinėjo į klausi
mus. Jis kalbėjo, kad šių laikų 
įvykiams reikia skirti didelę 
reikšmę. Yra nepaprastai svar
bus įvykis mūsų istorijoje. Kai 
kas tai lygina su 1905 metais, nes 
dabar turime skirtinglą situaciją.

Turime pasitikėti tauta

Dabar yra tūkstančiai išsi
mokslinusių inteligentų, kurie 
yra pajėgūs ir, gali dirbti mūsų 
tautos labui.

Dėl valstybinės lietuvių kal
bos yra dviprasmiška, kad rusų 
kalba bus tarptautinė kalba, o 
lietuvių — Lietuvos valstybinė. 
Pvz., atvažiavęs į Lietuvą, rusas 
galės kalbėti rusų kalba, ir tai 
bus respektuojama. Pirmoje ei
lėje, sakė, turime pasitikėti tau
ta, o pasitikėjimui ja nėra jokios 
abejonės.

Paminėjo, kad neseniai buvo 
susitikę konsulai ir diplomatinės 
tarnybos žmonės. Per tris dienas 
kalbėjosi apie lietuviškus reika
lus, darbą ir t. t. Esame už visiš
ką Lietuvos nepriklausomybę. 
Lietuvių tauta taip nori, ir tuo- 
keliu mes turime eiti.

Ar negrįš stalinizmas?

Po pranešimų buvo įvairių 
klausimų, į kuriuos atsakė min.', 
Lozoraitis ir Sąjūdžio atstovas 
Saja. Pvz. buvo paklausta, ar 
nėra baimės, kad baisusis stalini
zmas gali sugrįžti? K. Saja atsakė 
taip: Jeigu tai įvyktų, kaip pesi
mistų šnekama, kad kokie gene
rolai gali nuversti Gorbačiovą — 
niekas negali būti žinovu - pra
našu — bet jeigu taip atsitiktų, 
aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje, 
vėl yra užtektinai žmonių, kurie 
niekada nenutiltų, nes gerai žino 
tautos laisvės prasmę. Bet aš ne
tikiu, kad stalinistinė metodika 
besugrįžtų, tai yra praeitis daly
kas. Tačiau visi LPS-džio reika-

(nukelta į 4 psl.)

Motu I. Sausis 1889 m. Mum. f.
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literatūros, politikos ir mokslo menesigis laikrasrtis.
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Varpo priedai
Varpas buvo mėnesinis žur

nalas, skirtas inteligentams. Jo 
labai reikėjo, nes lietuvių inteli
gentų skaičius vis didėjo. Mask
voje tuo metu mokėsi 54 lietu
viai studentai, kurie jau buvo įsi
jungę į tautos atbudimą. Lietu
višką judėjimą reikėjo plėsti, pa
gauti naujus narius ir įjungti į 
darbą. Jiem reikėjo specialios li
teratūros. Ją ir parūpino Varpas.

Tačiau Vincas Kudirka ir kiti 
artimieji greitai pastebėjo, kad 
reikia Varpo idėjas permesti į 
liaudį, į Lietuvos ūkininko na
mus nukelti. Juos labiausiai turi 
paliesti Vorpoprograma, ypač 
rūpinimasis žemės ūkiu. Varpas 
skleidė mintį, kad negalima lie
tuviškos žemės išleisti iš savo 
rankų. Ją gali nupirkti tik lietu
vis. Visų pareiga išpirkti tas 
žemes, kurias valdo nelietuviai.

Taip 1890 metais Varpas išlei
do priedą Ūkininkas. Jis taip pat 
buvo mėnesinis. Daug buvo 
medžiagos, kuri tiesiogiai buvo 
taikoma ūkininkams. Ten buvo 
skleidžiamos ir Varpo pagrin
dinės idėjos tokia forma, kuri 
buvo prieinama ūkininkams.

Ūkininkas iki 1906 metų buvo 
leidžiamas reguliariai kas mė
nesį, išskyrus 1898 ir 1899 me
tus, kada išėjo kas du mėnesiai, 
Tik buvo padidintas jų puslapių 
skaičius.

Ūkininką redagavo: pats V. 
Kudirka, J. Adomaitis, J. Kriau
čiūnas, St. Matulaitis, K. Gri
nius, Jz. Bagdonas, Jrg. Šaulys, 
J. Vileišis, Pr.Višinskis.

Ūkininkas dar leido ir Lietu
vos Ūkininko Kalendorių. Viena 
to kalendoriaus laida sukėlė 
daug triukšmo ir įnešė nesantai
kos tarp kunigų, klierikų ir var
pininku. 1892 metu Hale išleido 

kalendorių 1893 metams. Tam 
kalendoriui straipsnius parašė 
Seinų kunigų seminarijos auklė
tiniai ir dar sudėjo aukų išleidi
mui. Maskvos lietuviai studentai 
parašė astronominę dalį—saulės 
ir mėnulio užtekėjimus, nusilei
dimus. Jie neapsižiūrėjo ir šią 
dalį nurašė Maskvos laiku, se
nuoju rusišku stiliumi, kuris vi
sai netiko Lietuvai ir ypač Suval
kijai. Nusipirkę tokį kalendorių 
užnemuniečiai ėmė šaipytis iš 
jo. Lietuviškas kalendorius pra
rado savo pasitikėjimą. Ūkinin
kai vėl pirko lenkišką kalendo
rių.

Šis “astronominis” ginčas plė
tėsi, buvo užkabinti religiniai 
klausimai. Tai irgi paskatino dva
sininkijos pasitraukimą iš Varpo.

Ūkininko laikraščio įtaka buvo 
didelė, ypač suvalkiečiams. Jie 
priprato prie spaudos, iš jos mo
kėsi, kaip geriau ūkininkauti. 
Tas paprotys pasikartojo daug 
vėliau, jau spaudą atgavus. Sei
nuose ėjo geras, dinamiškas laik
raštis Šaltinis. Jis buvo daugiau
sia taikomas Užnemunės gyven
tojams. Šaltinis tuoj pajuto, kad 
reikia konkrečiai pasirūpinti ir 
Lietuvos ūkininkais. Jis pa
samdė agronomą, kuris aplankė 
Šaltinio skaitytojus Užne
munėje, davė nemokamai pata
rimus, nurodė, kur geriau pirkti 
trąšas. Tas agronomas buvo 
Aleksandras Stulginskis, uolus 

visuomenininkas, buvęs neprik
lausomos Lietuvos prezidentas.

Ir Varpas ir Ūkininkas sustojo 
tais pačiais 1906 metais.

Gyvenimas kas kartą darėsi di
namiškesnis. Nebeužteko tik 
Varpo ir Ūkininko. 1901 pradėjo 
leisti priedą Naujienos. Tai buvo 
informacinis laikraštis, daugiau
sia sutelkęs bėgamųjų žinių. Jos 
ėjo iki 1903 metų.

Atkreipkime dėmesį į tai, kaip 
greitai vystėsi visa lietuviška 
veikla. Aušra pasirodė 1883 m., 
sustojo ėjusi 1886 m.. Varpas 
pasirodė 1889 m. Ūkininkas 
1890, abu sustojo 1906 m. Nau
jienos 1901, sustojo 1903. Nuo 
paprasto kuklaus laikraščio, žur
nalėlio išsivystė jau inteligentų, 
ūkininkų ir grynai žinių žurnalis
tinė spauda.

Varpo linija

Politiniu atžvilgiu Varpas 
laikėsi griežtos linijos. Be nuo
laidų, be kompromisų kėlė rusų 
valdžios daromą skriaudą lietu
viams, griežtai kovojo prieš rusi
nimo politiką, demaskavo rusų 

^valdininkų menką moralę, kyši
ninkavimą, nesąžiningumą.

Pradžioje su lenkais norėta 
taikiai sugyventi, nes dalis varpi
ninkų buvo atėję iš Varšuvos 
universiteto. Bet to sugyvenimo 
nenorėjo lenkai. Jie vis dar gal

vojo apie unijinę Lietuvos-Len
kijos valstybę. Sąmoningus lie
tuvius pravardžiavo litovoma- 
nais, vadino nihilistais, bedie
viais, nepripažino lietuviams nei 
teisės patiems apsispręsti. Tai 
varpininkus lenkų atžvilgiu nu
teikė nedraugiškai. Antilenkiška 
nuotaika vis stiprėjo ir stiprėjo.

Varpas ne kartą kėlė ir žydų 
klausimą. Tai palietė išeidamas 
iš savo pozityvistinės filosofijos. 
Žydai Lietuvoje turėjo gerus 
verslus, gerai gyveno, bet lietu
viškų reikalų nerėmė. Dažnais 
atvejais net kenkė lietuviams, 
dėjosi su rusais valdininkais, 
tikėdamiesi iš jų daugiau uždirb
ti.

Žydų klausimas kiek anksčiau 
buvo pajudintas religinėje lite
ratūroje. Jau spaudos draudimo 
laikais buvo išleista knyga Visų 
šventųjų gyvenimai. Knyga turi 
net vysk. Valančiaus aprobatą. 
Bet tai galėjo būti ir kontrafakci- 
ja — t. y. uždėta sena data, o 
išleista kur kas vėliau.

Ten aprašius kokį šventąjį, pa
daromos išvados, surašomas 
dvasinių patarimų pluoštelis. 
Gale pridėta ir visai nereliginių 
patarimų. Ten ir randame pa
straipų apie tuos, kurie tik žmo
nes išnaudoja ir prie jų kultūros 
pakėlimo neprisideda. Pataria 
tokių verslininkų nepalaikyti. 
Galėjo šis religinės literatūros 

patarimas turėti įtakos ir ano 
meto varpininkams.

Daugiausia prirašyta buvo 
prieš rusų daromas negeroves. 
Parašyta daug publicistikos, 
straipsnių, satyrų, eilėraščių.

Nuo pat Varpo išleidimo V. 
Kudirka turėjo savo skyrių Tė
vynės Varpai. Tenai savo leng
vu, lakiu stiliumi paliesdavo 
opiausius to meto klausimus ir 
juos spręsdavo be jokių kompro
misų. Šio skyriaus, Tėvynės Var
pų, skiltyse Kudirkos asmenybė 
reiškėsi savo dvasiniu turtingu
mu, aštriu pastabumu, nepapa- 
rastai plačių ir šakotu dėmesiu 
visoms ano meto lietuviškoms 
gerovėms ir negerovėms.

Kudirka buvo įvairių gabumų 
žmogus, buvo geras smuikinin
kas, gebėjo komponuoti, gražiai 
piešė, tačiau jis turėjo patį 
didžiausią publicisto talentą.

Tos publicistikos pagrindinis 
bruožas galėtų būti taip išreikš
tas. Tai galingas ir 
pastovus šaukimas 
v i e n y b ė n ir kovon.

Tėvynės Varpų skyrių redaga
vo dešimtį metų (1889-99). Tos 
publicistikos turinys parodo aiš
kiai ano meto lietuviškojo gyve
nimo tikrovę. Kudirka verkė 
kartu su visa tauta dėl jai daromų 
skriaudų ir džiaugėsi kartu su ja 
dėl bet kokio, kad ir nedidelio, 
lai mėli mo

(Bus daugiau)
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lavimai atsimuša į didžiausią 
stabdį — saugumo rūmus.

Vasario 16 Lietuvos gen. konsulo surengtame priėmime iš k. gen. konsulas Anicetas 
Simutis, Bob Sherman, iš New York Times radijo stoties, Veronica Sherman, Janina 
Simutienė ir dr. Jonas Lenktaitis. Jau 15 metų, kaip Bob Sherman per WQXR radijo 
stotį surengia Lietuvos nepriklausomybės minėjimą, transliuodamas klasikinę muziką. 
Šį projektą vykdant, jam daug talkina dr. Jonas Lenktaitis.

NEW YORKO FILHARMONIJOS LĖŠŲ TELKIMO VAJUS 
Kaip j repertuarą Įtraukti lietuvių kompozitorių kūrinius?
Jau eilė metų, kai lėšų telkimo 

vajus yra perduodamas radijo 
bangomis per dvi New York Ti
mes radijo stotis — WQXR 1560 
AM ir 96.3 FM. Šiais metais pra
sidės Vasario 24, penktadienj, 2 
vai. popiet ir tęsis be pertraukos 
ligi sekmadienio, vasario 26 die
nos, vidurnakčio. Šią Programą 
persitransliuoja tolimesnių vie
tovių kitos Amerikos ir Kanados 
radijo stotys.

Klausytojai girdės kalbant pa
čius garsiausius kompozitorius, 
dirigentus, visų žanrų solistus, 
muzikologus ir kitus bet kokiu 
nors Būdu ’sū muzika ar muzikos 
menu bei kitais menais surištus 
asmenis, kalbančius Įvairiausių 
kalbų ir tarmių akcentais. Kalbė
tojų forma yra labai gyva ir links
ma. Pradėjęs klausyti, lieki pa
gautas visam laikui.
..Transliacijos vyksta iš pirma

me. Filharmonijos pastate, esan
čias Lincoln Centre, “Adagio ka
vinė? ^patalpų. Visi gali laisvai 
lankyti, matyti ir klausytis. Apie 
didelį stalą susėdę prie mikrofo
nų, kalba ir kalbasi 4 ar daugiau 
kalbėtojų — teikėjų. Jie kalba be 
Jokaų užrašų su muzika surišto
mis temomis. Iš jų galima išgirsti 
eilę niekur negirdėtų nei užrašy
tu rimtų ir linksmų faktų. Lietu
viškai išsireiškus — vienas kala 
o kita “zalatiia”.

Jie kreipiasi ne tik į tautybes, 
bet ir į įvairias profesijas, pav. 
arklių, karvių, šunų, kačių, bei 
kitokių keturkojų, sparnuočių 
(kanarėlių) ar šliužų augintojus. 
Visko neįmanoma aprašyti bei 
nuspėti.

Pernai buvo surinkta 635,000 
dolerių. Šiais metais tikimasi su
rinkti daugiau.

Aukotojams, pradedant de
šimtimi dolerių, yra duodamos 
dovanos. Kokios ir kiek tokių do
vanų kiekvienai sumai yra, pra
neša kalbėtojai. Todėl reikia tuoj 
pat skambinti telefonu 212 580 
- 8700. Telefoną aptarnauja apie 
100 savanorių, kurių tarpe yra 
eilė dramos ir kitų menų asme
nys. Tomis dienomis šis numeris 
turi apie 100 laidų. Yra dovanų 
siekiančių per 1 0,0 0 0 do
lerių. Šios dovanos yra skirsto
mos varžytinių keliu. Pranešama 
dovanos vertė ir kas daugiau 
pasiūlo laike, kuri nustato 
kalbėtojai, paprastai kelios rai
nutės, tas aukotojas gauna.

Šiais metais yra ir specialus 
momentas, skirtas lietuviams — 
LITHUANIAN ACTION. 
Skambinant reikia tai pasakyti ir 
duoti savo vardą, pavardę ir tiks
lų adresa ir telefoną ir paminėti 
sumą, kiek aukojama. Pagal šį 
pasižadėjimą dviejų savaičių lai
ke, bus prisiųstos sąskaitos ir 
padėkos laiškai. Sąskaitą ap
mokėjus, yra išsiunčiamos dova
nos.

Lietuviai kviečiami ir prašomi 
dalyvauti, aukoti kad ir smulkio
mis sumomis. Grupiniu dalyva
vimu paremsime mintį, kad šis 
pirmaeilis, pasaulinio garso or
kestras, kurio vyriausiais diri
gentais buvo Smetana, Brahm- 
sas, Čaikovskis, Dvoržakas ir 
eilė už juos jaunes
nių kompozitorių, įtrauktų į 
savo repertuarą ir lietuvių kom
pozitorių kūrinius.

Ligi šiol, nežiūrint prof. VI. 
Jakūbėno gautų pažadų iš Carl 
Reiner, tuolaikinio Chicagos Fil
harmonijos Orkestro dirigento,

su kuriuo jis buvo gerai asmeniš
kai pažįstamas, nei vienas or
kestras savo repertuaro sąrašuo
se neturi lietuvių kompozitorių 
veikalų.

Tokia yra dr. Jono P. Lenktai- 
čio nuomonė ir užsimojimas. Jis 
eilė metų aktyviai dalyvauja šio 
orkestro lėšų telkimo vajuje. Jo 
pavardė yra įrašyta New Yorko 
Filharmonijos salėje esančiame 
radijo pranešėjų kambaryje 
specialioje lentoje aktyvųjų 
bendradarbių tarpe.

Vieną jo veiklos pripažinimą, 
perduotą radijo klausytojams 
prieš keletą metų ir pakartotą* 
Darbininke (spausdiname atski
rai). Kokią galią turi radijąs, pa
rodo paskutinis “sukilimas” 
prieš kongreso algų pakėlimą.

“Mes lietuviai”, jis tęsia to
liau, — ‘ kurių oficialiais statisti
kos daviniais yra 865,000 tūks
tančiai, ne maištaudami, bet 
kukliomis aukomis įrodykime, 
kad savo kultūrą, kompozitorius, 
savo muziką ir jos atlikėjus laiko
me vertus parodyti pasauliui. 
Tai ne svajonė, bet tikrenybė.

Per paskutinis 15 metų, tylo
mis veikiant, per New York Ti
mes radijo stotis buvo perduota 
per 70 valandų lietuvių tautinės 
ir klasikinės muzikos. Tai jau 
nemažas žingsnis pirmyn. Žino
ma, priežastimi buvo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo su
kakties minėjimai.

Tačiau šalia ir atskirais atve
jais buvo paminėti Sasnauskas, 
Čiurlionis, Karnavičius, Gruo
dis, Šimkus ir kiti. Taip pat tada, 
prieš kelias dienas mirę Vasy- 
liūnas ir Gaidelis. Jų kūrinius 
atliko visa eilė lietuvių solistų.

Su lenkais santykiai blogi
Kitas klausimas: kokie yra san

tykiai su tautinėmis mažumo
mis? K. Saja paaiškino, jog, iš-I 
skyrus lenkus, santykiai yra geri, 
ypač geri su totoriais ir karai
mais. Lenkai turi savo nedrau
gišką politiką, savo slaptus tiks
lus, neoficialių agentų, naudoja
si stalinistiniais metodais bei de
magogija, kad tik galėtų įkąsti 
lietuviui į kulnį... Siekia, kad 
būtų uždaroma Ifetuviška mo
kykla ir jų vietoj atidaroma len
kiška. O “didžiajam broliui" tai 
yra naudinga kai vyksta skaldy
mas.

Tas liudija lenkų atstovybės 
atidarymas Vilniuje. Priešinasi ir 
valdžia, ir Sąjūdis, bet Lietuva, 
neturėdama nepriklausomybės, 
neturi teisės atidaryti tokį kon
sulatą Varšuvoje. Tikimasi gauti 
teisę atidaryti Lenkijoj Kultūros 
centrą, šiek tiek padėti Lenkijo
je gyvenantiems lietuviams.

Min. Lozoraitis aiškino suve
reniteto ir nepriklausomybės 
prasmės galimus skirtumus. Dar 
kalbėjo, kad rusiška diktatūra 
yra labai gyva ir baisi. Didelės 
diktatūros ar diktatoriai veikia 
iki paskutinės minutės ir tai pa
vaizdavo įvairiais pavyzdžiais.

Posėdis buvo abipusiai nau
dingas ir prasmingas. Buvo 
gražiai susikalbama “viena kal
ba”.

BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

OMUtt
LIETUVA IR SUOMIJA - 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 nakty* Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Heleinkyje.
KoEonė Nr. 811 gegužė* 11-24 $2,109 iš Bostono Ir Niujorko 

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

2 Leningrade.
KeEonė Nr. 811 gegužės 15-27 $2,188 iš Bostono k Niurjorko

82,342 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
KeEonė Nr. 628 gegužės 25-birželio 8 82,288 ii Bostono k Niujorko

$2,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuricbe.
KoEonė Nr. 808 birželio 8-27 $2,899 iš Bostono ir Niujorko

_ $2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA —15 dienų: 10d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
KoEonė Nr. 616 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.
KoEonė Nr. 822 birželio 22-liepos 8 $2,899 iš Bostono ir Niujorko

$2,882 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDUA 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.

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH WESTERN AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60643 

TEL. <312> 238-9787
1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ

Amerikiečiai muzikai ir klasi- I 
kinės muzikos klausytojai lietu
vių muziką priima kaip nauje
nybę su dideliu įdomumu. Lie
tuvoje priaugo eilė gerų ir talen
tingų kompozitorių ir muzikos 
meno atlikėjų. Mūsų atsako
mybė yra parodyti juos pasau
liui”.

J. Gurza

Dr. Jonas P. Lenktaitis sausio 
26, šeštadienį, 8:50 v. ryto buvo I 
labai įspūdingai paminėtas per 
WQXR New York Times, abi ra
dijo stotis ryšium su lėšų telkimu 
New Yorko filharmonijai. Kal
bėtojas gražiai nusakė nuolati
nį tarpininkavimą, telkiant lė
šas filharmonijai. Ypač buvo iš
keltos jo pastangos per dešimtį ! 
metų rengiant “Lithuanian Fes- 
tival”, kuris vyksta vasario 
mėnesiais ir yra skiriamas Lietu
vos nepriklausomybės šventei 
paminėti. Baigdamas atkreipė 
dėmesį į jo pastangas pristatyti 
amerikiečiams nežinomus kom
pozitorių kūrinius. “Čia reikia 
pasakyti”, — tęsė toliau kalbėto
jas, — "jog ne visi yra nauji, bet 
įdomūs”. Tais žodžiais baigė pri
statyti dr. Joną Lenktaitį New 
Yorko filharmonijos vyriausias 
lėšų telkimo radijo komentato
rius, Hermann Vogei.

LIEPA
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje^ Zuricbe.
KoEonė Nr. 713 liepos 13-27 $2,289 iš Bostono ir Niujorko

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

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

$2,842 iš Čikagos

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

1 Taline (laivu N Helsinkio) 2 Helsinkyje.
KeEonė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 iš Bostono ir Niujorko ;•
Hibž OMKKht' '' $2,572 iš Čikagos
LIETUVA, AUS I RIJA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 nbktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
KoEonė 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 VHniuje, 2 Kauno

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

$2,842 iš Čikagos

RUGSĖJIS ?

LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
KoEonė Nr. 914 rugsėjo'14-27 <; * ‘ $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVĄ —JO d.: 7 dienos Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje.
Ksionė Nr. 844 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

SPAUS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, f1 naktų Vilniuje, 2 Vienoje.
KeEonė Nr. 108 spalio 5-19 $2,159 A Bostono k Niujorko

.$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMUA — Naujų Metų kelionė, 21 diena: 15 d. Lietuvoje 
KeEonė Nr. .128 gruodžio 29-sausio 18 $1,848 iš Bostono ir Niujorko
KoEonė Nr. 128: 16 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 2 Briuselyje.
Gruodžio 2»«ausk> 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS A ORBIS 
' PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽĮ

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys VHniuje, 4 Varšuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuricbe.
KeEonė Nr. 618 gegužės 19-birželio 3

KoEonė Nr. 818 birželio 16-liepos 1

KoEonė Nr. 714 liepos 14-29

KoEonė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

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

(Lietuvių gydytojų ir medicinos
5. Birželio 26 * Liepos 12
6. Liepos 11 - Liepos 30
7 Uepos 24 - Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16

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

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

profesionalų grupė)
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Kaunas 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

Chicago 
2,150.00 
2,395.00 
2,795.00 
2,595.00

2,595.00 
2,795.00 
2,695.00 
2,695.00 
2,595.00
2,595.00 
2,795.00 
1,895.00

New York 
2,100.00 
2,245.00 
2,645.00 
2,445.00

2,445.00 
2,645.00 
2,545.00 
2,545.00 
2,445.00
2,445.00 
2,645.00 
1,850.00

$2,059 iš Bostono ir Niujorko
$2,242 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,189 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą Ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

BeMfc Toors patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kito* dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuj*, Kaune 
ir Klaipėdoje. - .

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiom* giminaičiams 
Lietuvoje. <

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukam* kreiptis:

BALTIC TOURS 
77 Oak St., S«ft« 4 

N«wtown, MA 02164 
Tek: (617) 965-8080

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 iikvletlmo Ii 
Lietuvos dokumentus Ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms Ir pasams.

• • " ----- ------* "'H*
AIDĄ! — vienas geriausių 1

- kultūros žurnalų išeivijojI* < 
V Ar juos prenumeruoji?

(



NEW JERSEY - NEW YORK

IŠ LIET. ATSIMINIMŲ
RADIJO VEIKLOS

Rengia ekskursiją j Lietuvą

Lietuvos Atsiminimų radijas, 
talkinant Holidaze Tours — ke
lionių jstaigos, ruošia 17 dienų 
ir 15 naktų pavasarinę ekskursiją 
j tautiniai atsigavusią Lietuvą ir 
į kitas atbundančias Pabaltijo 
valstybes. Iš New Yorko išskren- 
dama š. m. gegužės 13 d. Pasie
kę Maskvą, keliautojai įsės j 
lėktuvą, skrendantį į Vilnių, kur 
bus apsistojama 7 naktis. Po to 
viena naktis bus Klaipėdoje ir 
dvi Kaune. Iš Kauno bus važiuo
jama į Rygą dviem naktim, pas
kui į Taliną dviem naktim. Po to 
iš Estijos bus plaukiama laivu į 
Helsinkį ir iš ten grįžtama į New 
Yorką gegužės 29 d., Atminimo 
dienos šventėje.

Dėl kelionės maršruto ir kitų 
informacijų tuojau kreiptis šiuo 
adresu: 234 Sunlit Drive, Wat- 
chung, N.J. 07060. Telefonas: 
(area code 201) 753 -5636. 
<7

Dalyvavo iškilmėse 
Washingtone

Lietuvos Atsiminimų radijo 
direktorius ir žmona dr. Jokūbas 
ir Loreta Stukai, buvo pakviesti 
dalyvauti New Jersey senato
riaus Frank Lautenberg prisaik
dinimo iškilmėse ir pobūvyje 
sausio 3 d., Washingtone. Jie 
taip pat buvo pakviesti dalyvau
ti būsimo prezidento, George 
Bush, prisaikdinimo iškilmėse. 
Be to, stebėti inauguracinį para
dą iš rezervuotos vietos, taip pat 
dalyvauti inauguraciniame ir ki
tuose trijuose baliuose sausio 20- 
21 dienomis.

25 metai, kaip transliuojama 
lietuviška muzika

*■ r’ V*’ <* > c

Šiais 1989 nčtetais sukanka 25 
metai, kai Seton Hali katalikiško 
universiteto vadovybės malone 
transliuojamos lietuviškos

kultūrinės radijo valandos, duo
damos anglų kalba; pavadintos 
The Music of Lithuania” Per 
25-kerius metus jom vadovauja 
dr. Jokūbas Stukas, to universi
teto profesorius emeritas, dėstęs 
23 metus. Yra transliuojamus ir 
kelios kitų tautybių programos, 
kurių vedėjai yra surinkę 
nemažai pinigų stoties pagerini
mui. Dabar šios sukakties proga, 
atėjo lietuvių eilė. Tikrai būtų 
gražu, jeigu šios programos klau
sytojai lietuviai 25-tųjų gyvavi
mo sidabrinių metinių proga 
sudėtų bent 5000 dol. sumą — 
naujos, stočiai taip reikalingos 
rekordavimo mašinos nupirki
mui. Aukas galite nurašyti.nuo 
valdžios mokesčių. Direktorius 
dr. Stukas prašo čekius rašyti Se
ton Hali Universiteto — VVSOU 
— vardu, ir pasiusti į “Lietuvos 
Atsiminimų” raštinę: 234 Sunlit 
Dr., VVatchung, N.J. 07060. 
Sudėjus minėtą sumą, ji bus iš
kilmingai įteikta universito va
dovybei. Yra būtina ątsidėkoti 
už mums lietuviams parodytą 
prielankumą ir dėmesį! Neliki
me skolingi!

Radijo valandėlės balius 
ir koncertas

“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
48 metų gyvavimo sukaktis bus 
tradiciniai paminėta šauniu ba
liumi, koncertu ir pietumis 
gegužės 7 d., Švč. Trejybės liet, 
parapijos salėje, Newark, N.J. 
Prieš renginį bus mišios už gy
vus ir mirusius radijo gerada
rius.

“Ratilio”, Vilniaus universiteto folklorinis ansamblis atvyksta, gastrolėm į JAV ir į 
Kanadą balandžio mėn. Čia dalis ansamblio matomi universiteto kieme. Jie koncertuos 
Philadelphijoje, New Yorke, Bostone, Hartforde, Clevelande, Detroite, Toronte, ir 
Chicagoje. New Yorke koncertas bus balandžio 8, šeštadienį, Richmond Hill aukštesnio
sios mokyklos salėje.

ST. PETERSBURG, FLA.

Tautinis kostiumas vidutinio 
dydžio, atvežtas iš Lietuvos, 
parduodamas už prieipanją. kai
ną. Teirautis Darbininko admi— 
nistracijoje, 341 Highlahd 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Tel. 718 827 - 1351 tik dienos 
metu.

Lietuvių klubas praplečia 
savo patalpas ir įrengia bibliote
ką. Kalėdų švenčių proga per 
savo biuletenį “Lietuvių žinios” 
kreipėsi į vietos lietuvius, kad 
šiam reikalui aukotų.

Klubo kultūrinių popiečių ra
telis sausio 18 klubo salėje su
rengė popietę, kurioje aptarė 
rašytojo Romualdo Granausko 
knygą Gyveninius po klevu. Po
pietę suruošė Aleksandras Vaš
kelis.

Lietuvių klubo apyskaitinis 
susirihkitnaš įvyko sausio 14. Vi
sos veiklos šakos pranešė apie 
savo veiklą, gi revizijos komisija 
apie reviziją. Nauja valdyba pa
reigas perėmė sausio 15.

Iškili lietuviškos kilmės solistė- 
Metropolitano operoje

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Licenzija V/O “VNESHPOSYLTORG”

Gerai žinoma firma, kuri nuo 1959 metų siuntė licenzljuotus siuntinius j 
TSRS ir kuri buvo pati didžiausia ir pirmaujanti firma JAV — atnaujina licenzi- 
juotų siuntinių su apmokėtu muitų priėmimą J visus TSRS gyvenamus punktus, 
tame tarpe ir Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir kt. Firma turi 30-tles metų paty
rimą darbe su licenzijuotais siuntiniais, o taip pat kvalifikuotą personalą, kuris 
visada pasiruošęs Jums patarnauti siunčiant siuntinius Jūsų artimiesiems.

Visi siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka.
Klientų patogumui visi mūsų agentai turi didelj pasirinkimą aukštos ko

kybės prekių prieinamomis kainomis.
Dėl Informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arba j visus 

mūsų agentus

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
40 East 49th Street, New York, N. Y. 10017, TEL (212) 832 - 7550

AGENTAI:

Lietuviškos kilmės solistė Ca
ro! Vaness po ištisus metus gast
rolių įvairiuose kraštuose grįžo į 
Metropolitan operą. Ji gastrolia
vo Romoje, Barcelonoje, Mūn- 
chene, Salzburge, Vienoje, Ja
ponijoje su Metropolitan opera, 
Amerikoje — Seattle, San Fran- 
cisco, Los Angeles, Chicago.

N.Y. Times vasario 5, sekma
dienio, meno pramogų skyriuje 
solistės Carol Vaness grįžimą 
apibūdina kaip vieną tos savaitės 
pagrindinį muzikos įvykį. Įdėta 
jos nuotrauka.

Vasario mėnesį C. Vaness dai
nuoja Mozarto operoje Idome- 
neo Elettra vaidmeny.

N.Y. Times vyr. kritikas Do- 
nald Henehan, vasario 8 recen
zuodamas pastatymą, apie šia so
listę atsiliepia labai palankiai ir 
stipriai. Jos balsas esąs pralen
kiąs visus. Niekas kitas spektak
lyje jai neprilygo.

Šias eilutes rašąs spektaklį 
matė vasario 10. Įspūdis — ir vo- 
kaliai ir vaidybiniai Carol neabe
jotinai spektaklyje dominuojanti 
figūra!

Kita proga, užklausta apie jos 
lietuvišką kilmę, dainininkė 
džiaugsmingai atsakė:

“O taip! Mano tėvas lietuvis 
— Vyšniauskas. Jis atvyko iš Lie
tuvos”.

Solistė iš Vyšniausko pasidarė 
ir savo pavardę Vaness. Ir kas 
gali atspėti, kad ji lietuviškos 
kilmės.

Solistė Carol Vaness dai
nuoja Elettros vaidmenį 
Mozarto operoje Idomeneo.

Šioje operoje yra originalus 
rečitatyvas (Oh, samania! Oh, 
furie!”), kuris reikalauja stipraus 
dramatinio soprano. Dažnai jis 
praleidžiamas, nes solistės nėra 
tiek pajėgios jį atlikti. Buvo pra
leistas ir šiame spektaklyje ir kri
tikas dėl to apgailestavo, nes Ca
rol Vaness yra tikrai pajėgi atlikti 
tokius rečitatyvus.

“Idomenėjo” spektakliai su 
soliste Carol Vaness dar bus va
sario 25 ir 28.

V. M.

— Lietuvos vyčių gintaro 
apskritis šv. Kazimiero šventę 
paminės kovo 12 Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Pittston, Pa., kur kle
bonu yra kun. J. Ališauskas. 
Mišios 10:30 v.r., po jų komuni
jos pusryčiai ir apskrities su
važiavimas.

— Adv. Povilo Zum baldo kny
ga anglų kalba Soviet Evidence

BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL 60622 
CHICAGO, ILL 60629 
CHICAGO, ILL 60622

CLEVELAND, OH, 44134 
FORT WAYNE, IN. 46808 
HAMTRACK,MI.48212 
HARTFORD, CT. 06106 
INDIANAPOLIS, IN. 46227 
IRVINGTON, N.J.07111

LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMIBEACH.FL33139 
MINNEAPOUS, MN.55418 
NEWARK, N.J.07106 
NEW YORK, N.Y. 10009 
PHILXDELPHIA,PA.19141
PHILADELPHIA,PA.1911B 
PITT8BURGH, PA. 16203 
R OCH ESTE R, N. Y. 14821 
TRENTON, N. J. 08611

661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepahead Bay Road 
70 Fllimore Avenue 
2242 W. Chicago Avenue 
2655 West 69th Street 
1723 W. Chicago Avenue

6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street 
3216St.Jude Drtve 
1082 Spiri ngfield Avė.

7706 Santa Monlca Blvd. 
1362 Washlngton Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
898 Sanford Avenue 
122 First Avenue 
492601d York Road 
9660-B Bustleton Ava. 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudaon Avenue 
703 8o. Broad Street

WORCE8TER,MA.016O7 22 Caristad Street 
WHEATRIDGE,CO. 80033 4330 Ouay Street 
YOUNG8TOWN, OH 44503 309 West Federal 8t.

Tel. (718) 389-6747 
Tel. (718) 769-4023 
Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312) 436-7772 
Tel. (312) 666-3985

Tel. (216) 884-1738 
(Tel. (219) 432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
Tel. (317) 787-0052 
Tel. (201) 374-6446

Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (216) 455-9586 
Tel. (215) 898-9190 
Tel. (412) 481-2750
TeL(716)544-2151 
Tel. (609) 393-9455

Tel. (508) 798-2868 
Tel. (303) 422-4330 
Tel. (218) 743-0440

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.

— Jono Damausko biblioteka 
šiuo metu statoma Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre, kuris 
veikia Chicagos Jaunimo Cen
tre. Bus patalpinta 18,000 knygų 
ir atidaras mokslininkams bei 
plačiai visuomenei. Bibliotekos 
talkininkai Liudas Kairys, Alek
sas Smilga, Jonas Peronis, To
mas Miglinas, LTSC telefonas 
(312) 434 - 4545.

Tarptautiniai Krikščionių De
mokratų posėdžiai Belgijoje

Š. m. sausio 10 d. Briuselyje, 
Europos Parlamento rūmuose, 
įvyko Europos Krikščionių De
mokratų Unijs (L’EDC) ir Euro
pos Liaudies Partijos (PPE) 
Tarptautinės Politikos Komisijos 
posėdžiai, kuriuose dalyvavo 
Inž. A. Venskus, Europos Lietu
vių Krikščionių Demokratų Ta- 
rvlw>s pirmininkas.

Šiuose tarptautiniuose posė
džiuose be kitų dienotvar
kės punktų, buvo plačiai svarsto
mi ir Rytų-Vakarų Europos klau
simai. Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas okupuotiems Pabaltijo 
kraštams. Išsamų pranešimą 
apie pavergtos Lietuvos padėtį,
drauge įjungdamas ir Estijos bei 
latvijos plroblemas, padarė Inž. 
A.Venskus. Jis plačiai painfor
mavo apie ok. Lietuvoje vyks-

in North American Courts yra 
išėjusi minkštais ir kietais virše
liais. Knyga yra su papildymais, 
sumažinto formato. Pirma laida 
pasirodė 1986 metais ir dėl di
delės paklausos buvo du kartus 
perspausdinta. Šis naujas leidi
nys taip pat turi smulkų turinį. 
Kietais viršeliais knygos siūlo
mos siųsti bibliotekoms, teisės 
mokyklom ir pan., minkštais vi
ršeliais gali pasinaudoti studen
tai ir visi susidomėję OSI tema. 
Knygą galima užsisakyti per 
Americans for Due Pro^ėss, P. 
O. Box 85, VVoodhaven, N.Y. 
11421, arba ją galima gauti Dar
bininke . Siūloma auka: 10 dol. 
už minkštus viršelius, 20 dol. už 
kietus viršelius.

— Dailininkas - skulptorius 
Petras Važkys dalyvauja kolek
tyvinėje parodoje, kurią rengia 
The University of the Arts, Phi
ladelphijoje. Paroda atidaroma 
vasario 24 ir tęsis iki kovo 31 d.

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras perkelia Tėvų Mari
jonų lietuvišką biblioteką iš Ma- 
rianapolio gimnazijos Thomp
son, CT į LTSC Chicagoje. BP 
bliotekoje yra maždaug 15,000 
knygų, daug retų, kitur nebe
randamų. Biblioteka į Chicagą 
bus traukiniu atgabenta. Kun. 
Viktoras Rimšelis, Tėvų Marijo-2 
nų provincijolas, ir kun. Bonifa
cas Vaišnoras, viršininkas Maria- 
napolyje, aukojo knygas LTSC, 
kad patektų į lietuvių koloniją,1 
kur jos bus daugiau vartojamos/ 
LTSC bibliotekos vedėjas dr. 
Robertas Vitas. LTSC veikia 
Jaunimo Centre, telefonas (312) 
434 - 4545.

— Prof. Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą rengia kovo 5, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Cleve
lande Dievo Motinos parapija 
savoje salėje. Programoje Fre- 
deric Chopin kūriniai.

— Ieškoma prof. Biržiškos 
knyga “Lietuviai studentai Va
karų Europos universitetuose iki 
Vilniaus Universiteto įsteigi
mo". Prašo mokslininkas Lietu
voje. Tarpininkauja A. Šalčius, 
1 Allen Lane. Great Neck, N.Y. 
Tel. 516 487 - 1587.

Invalidei Lietuvoje reikalingi 
vaikščiojimo rėmai — “walker”. 
Gali būti ir naudoti. Bus atsily
ginta. Tarpininkauja A. Šalčius, 1

tančias masines manifestacijas, 
įkurtų sąjūdžių ir organizacijų 
veiklą bei programas, apie mūsų 
tautos siekius į laisvą ir neprik
lausomą gyvenimą. Pranešimas 
susilaukė labai atydaus dalyvių 
dėmesio ir gausių užklausimų.

Tarptautinės politikos posė
džiuose tarp 23-jų kraštų atstovų 
dalyvavo Europos Parlamento 
nariai P. Pflimlin (buv. E. P. pir
mininkas), dr. E.Klepsch (E. P. 
krikščionių demokratų grupės 
pirmininkas), M. Badenas, J. 
Mallet, Prancūzijos parlamento 
narys J. M. Daillet ir kiti.

Allen Lane, Great Neck, N.Y. 
Tel. 516 487 - 1587.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Zilaitis, Frackville, Pa., 
K. Mucenieks, Šiauliai, Lietuva, 
J. Gružauskas, Sun City, Aria., 
A. Liutkus, Eudid, Ohio, 
Užsakė kitiems: J. Sakalauskas, 
VVoodhaven, N.Y.,1. Hoysradt, 
Lewiston, N.Y., Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(Tųsa4s praeito n umcrio)

Po 10 dol. —

kun.' J. Tomalonis, Somerville, 
N. J., P. Pliškaitis, Newark, 
N. J., V. Bražėnas, Bonita 
Springs, Fla., J. Gasiūnas, St. 
Petersburg, Fla., D. Kasper, 
Brpck$on, Mass., J.Gailiūnas, 
Athžf, M ašs?; N. Pierce, Roche- 
ster,’ N.Y., B. Babušis, Atlantic 
Beach, N.Y., J.Beniūnas, Hart
ford, Conn., M. Lietuvninkas, 
Darien, Conn., J. Gricius, Ber- 
lin, W. Germany, S. Dabkus, 
Toronto, Ont., F. Andriūnas, 
VVjmbdte, Pa., H. Balavvich, 
Philadelphia, Pa.,J. Kregždie- 
nė, Woodhaven, N.Y., P. 
Jurgėla, Uniondale, N. Y., V. 
Stelmokas, Pompano Beach, 
Fla., A. Grybauskas, Lake 
Worth, Fla., A. Kaselis, St. Pe- 
tersburg, Fla., R. Krulikas, Ft. 
M vers, Fla., A. Bacevičius, 
Newton, Mass., P. Radzevičius, 
Brockton, Mass., A. Elskus, 
New York, N.Y., A. Ruzgas, 
Woodhaven, N.Y., G. Vildžius, 
Ledyard, Conn., V. Stašaitis, 
Nevvington, Conn., A. Žvirblis, 
Philadelphia, Pa., J. Briedis, 
Kennebunk, Me., P. Korla, 
Schenectady, N.Y., R. Mack, 
Phoenicia, N.Y., A. Siaurinaitis, 
Ellicot City, Md., V. Tamoshai- 
tis, Hot Springs National Park, 
Ark.,E. Paškevičius, Chicago, 
III., dr. J. Kižys, Chicago, III., 
F. Galchus, Flushing, N.Y., M. 
Karečkienė, Woodhaven. N.Y., 
J. Pauliukonis, Worcester, 
Mass., V. Senutta, Brockton, 
Mass., P.Vaškys, Cheltenham, 
Pa., R. Kučas, Drexel Hill, Pa., 
J. Masilionis, Chicago, 111.,M. 
Damas, Naperville, 111., J. Ka- 
sauskas, Linden, N.J.,J. Ma
jauskas, Laurel, N. J., U. 
Bradūnas, -Waterbury, Conn., 
A. Budzinauskas, Waterbuary, 
Conn., N. Bayoras, Pittston, 
Pa., M. Rumkevičius, Phila
delphia, Pa., C. Savickas, Wor- 
cester, Mass., M. Norkūnas, 
Dorchester, Mass., P. Gruodis, 
Chicago, III., B. Graužinis, Los 
Angeles, Calif.,R. Durickas- 
Mooj-e, Gulfport, Fla., V. Mu-

^$»iIa<*eIPbia’ Pa-’ 

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

A.Gečys, Brooklyn, N.Y., 
M.Sodaitis, Darien, Conn., M. 
Patrick, Milltown, N.J., A. An- 
drews, Roselle, N.J., L. Grasys, 
Staflord, VA, D. Zakaras, Sun 
City, AZ, S. Lazdinis, Euclid, 
Ohio, J.Mikelaitis, Tucson, 
Ariz., V. Balčiūnas, Daytona 
Beach, Fla., P. Kaladis, Cassel- 
berry, Fla., E. Budelskis, Schil- 
ler Park, III., M. Brakas, Sioux 
Falls, S. D., J. Raškauskas, To
ronto, Ont., E. Ramonas, Los 
Angeles, Calif., J. Valaitis, Tall- 
mage, Ohio, K. Praleika, Little 
Falls, N.Y., K. Stankus, Oak 
Lavvn, 111.

J- Šei- 
dys, Montreal, Que., P. Ba
lčiūnas,. Cleveland, Ohio, J. 
Astas, Hamilton, Ont., J. Radas, 
Livonia, Mich., J. Adomaitis, 
Prescott, AZ, J. Suopys, De- 
troit, Mich., F. Marcis, Reno, 
^'e., P. Baltuonis, La Šalie, 
Que,, K. Ciurinskas, St. John 
IN.

Po 8 dol. — T. Treinas, Wor- 
cester, Mass., A. Slepavičius. 
Hyannis, Mass.

Po 7 dol. — P. Kiškūnas, Le- 
wiston, Mass., J. Matioška, Cen- 
terville, Mass., E. Karmazinas,

NAUJAS LIETUVIŲ

Lietuvių Dienų žurnalo lietu
viškoje dalyje randame: Rimas 
E. Mulokas: Dieve, padėk sie
kiant Lietuvos nepriklauso
mybės. Bernardo Brazdžionio 
— Poezija iš naujos knygos Po 
aukštaisiais skliautais. Albino 
Baranausko — Visas gyvenimas 
knygoms. Rūtos K. Vidžiūnie- 
nės — Saulei patekėjus. Vlado 
Rukšos (neseniai iš okupuotos 
Lietuvos atvykusio) — Nauji 
šūkiai — seni metodai. PLKOS 
informacijos — Lietuvių Katali
kių 80-m. sukaktis. Pasaulinės 
pabaltiečių santalkos nutari
mai.Vaje — 80 — brandus am
žius. Gintos T. Palubinskaitės — 
Išeivijos talka laisvės pro
veržiams Lietuvoje.

Anglų kalba randama: Valeri-

VVoodhaven, N.Y., R. Ambra
ziejus, Columbia, Md.,

Po 6 dol. — I. Dvorak, Rich- 
mond Hill, N.Y.,R. Steponėnas, 
Long Island City, N.Y.

Po 5 dol. — A. Ūselis, Ridge- 
wood, N.Y., A. Skarulis, Brook
lyn, N.Y.,V. Jackūnas, Spring 
Hill, Fla., A. Zupka, St. Peter- 
sburg, Fla., K. Lietuvninkas, 
Worcester, Mass., S. Galdikas, 
Dorchester, Mass., S. Vismon- 
taitė, Hartford, Conn., M. Se- 
flerien, Vemon, Conn., T. Svi- 
derskis, New York, N.Y., W. 
Strūnaitis, Syosset, N.Y., W. 
Zidžiūnas, Ceterville, Mass., A. 
Daniliauskas, Stamford, Conn.,

4 dol. —J. Siuckas, Seymour, 
Conn.

Po 3 dol. — R. Barauskaitė, 
Los Angeles, Calif., V. Vaich, 
Largo, Fla.

Po 2 dol. — V. Gamziukas; 
Buffalo, N.Y., V. Abraitis, Palm 
Coast, Fla., R. Vaičaitis, West 
Nyack, N.Y., N. Timm, Allen, 
Mich.,V. Jankus, Delran, N.J., 
J. Vazby s, Mahwah, N. J.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja visiems auko
tojams.

DIENŲ NUMERIS

jos Baltušienės — Lietuvis ar
chitektas (apie Rimą Muloką). 
Alberto Cižausko — Iš praeities 
(Grafaitė Emilija Platerytė). Lie
tuvos Persitvarkimo Sąjūdis pa
siuntė sveikinimą estams ir 
priėmė ateities panams rezoliu
cijas.

Viršelyje Rimo ir Rūtos Mulo- 
kų nuotrauka. Žurnalas gausiai 
iliustruotas nuotraukomis.

Prenumerata 20 dol. metams. 
Kanadoje — 30 dol. (Can.) Pre
numeratas siųsti: Lietuvių Die
nos, 4364 Sunset Blvd., Los An
geles, CA 90029.

Įvairius spaudos darbus at
lieka pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Skambinti 718 827- 
1350.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELTVER
296-4130

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 Te- - 
mošaičial. įrišta j ištalkingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.Spauda yra pats svarbiau

sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ia savo auka!

INTERNATIONAL
INDUSTRIES -T 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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

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

8901 Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt.. Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d.
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00

8902 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d.
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00

8903 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00

8904 Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00

8905 Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00

8906 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00

8907 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00

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

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų art+mieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, Valentino dienos, Vasario 16, Velykų ar bet 
kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberte Road 

Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMA VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS Į MUS.

UNION TOURS, INC. 79 Madison Avenue. New York. N.Y. 10016 / (2121 683-9500

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

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

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

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



pe'tro Čepo atminimui 
■ a ..' r -i •

Vasario 4 Boitono Jaūnimo są
junga suruošė/Petro Čepo atmi
nimui škirtą Vakarą. To vakaro 
tikslas surinkti lėšų steigia
mam Petro Čepo fondui. Kiek
vienais metaiš' fondo komiteto 
nariai išrinks aktyviausią jaunuo- 
lį/jaunuolę iš Rytinio Amerikos 
pakraščio;, ir. siųs į.-- Lietuvą 
užmegsti ryšius su jaunimu , ge
riau išmokti lietuvių kalbą, giliau 
susipažinti sudietuvos kultūra, o 
sugrįžus sū dar didesniu entuzi
azmu įsijungti į lietuvišką veiklą.

Petro .tragiška mirtis sukrėtė 
visus jį pažinojusius. Dar vis 
sunku tikėti, kad to entuziastin
go Jaunuolio nėra mūsų tarpe. 
Petrą galėjai sutikti visuose di
desniuose renginiuose: Kaziuko 
mugėje, šokant tautinius šokius, 
Vasario 16 minėjimuose. Vakaro 
programoje atspausdinta nuo
trauka — Petras Juodojo kaspino 
dienos demonstracijoje. Toks jis 
ir pasiliks mūsų atmintyje: jau
nas, tvirtas, mylėjęs gyvenimą...

Jokiam kitaip parengime ne- 
regėjom tiek daug jaunų veidų, 
kaip šį šaltą: vasario vakarą. Pa
gerbti savo bičiulio susirinko 
draugai iš artimesnių ir tohmes-

nių lietuviškų kolonijų. Tai buvo 
neįprastas pagerbimo vakaras: 
negirdėjom Petrą liaupsinančių 
kalbų, bet visą laiką keistas jaus
mas nepaliko mūsų —jis čia pat, 
su mumis.

Nuotaikingai Tadas Kulbis ir 
Nida Vaitaitė papasakojo šio va
karo gimimo idėją ir kaip buvo 
sunku nuspręsti, kaip būtų ge
riausia pagerbti žuvusį draugą. 
Apsistota ties vakaro surengimu, 
nes tai, jų nuomone, “geriausiai 
atitiko Petro dvasią”

Vakaro programą atliko 
"Sambūrio” tautinių šokių grupė 
(direktorius Gediminas Ivaška, 
šokių mokytoja Rūta Mickūnie- 
nė). Vakaro ypatingumas, rodos, 
paveikė ir atlikėjus: šoko kaip 
niekada pasitempę.

Dar reikės surengti ne vieną 
tokį vakarą, kad Petro Čepo fon
das pats save galėtų išsilaikyti 
(toks galutinis tikslas). Dar 
reikės paraginti ne vieną aukoto
ją ar organizaciją prisidėti prie 
šio fondo. Tačiau pati idėja yra 
puiki. Nes gi reikės būti vertam 
Petro atminimui, kad galėtum 
tapti šio fondo išrinktuoju ar iš
rinktąja. Reikės stengtis dalv-

A. A.
į STASIUI NUTAUTUI
* mirus, dukrą Danutę Surdėnienę, jos mamytę Anelę, 

seseris Genutę ir Aldoną nuoširdžiai užjaučia

.Vetc Yorko vyr. skaučių 
židinys Vilija

A.A.
~ a p.r ^ac&TASlUL NUTAUTUI

G'
mirus, žmoną Ant ’ę, dukras Danutę, Aldoną ir Geno
vaitę su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Jonė ir Antanas Pumpučiai

A. A.
STASIUI NUTAUTUI

mirus, dukrai Genei Gedminienei su šeima ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Maironio lituanistinė mokykla

>A _ a. A.
> " ‘STASIUI NUTAUTUI

mirus, jo žmonai Anelei, dukroms Genei, Aldonai Ir 
"Danutei šu šelrrfomls gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Algis ir Albina Gedminai su šeima 
Uknevičių šeima

Kai svečiajam kalnely gulėsiu, 
O brangi tolima Lietuva, 
AŠ nė dulkės tavos neturėsiu, 
Pasidėt po galva...

A. A.
KLEMENSUI PRALEIKAI

' mirus, žmonai Eugenijai, dukrai Jūratei su vyru Peter 
ir giminėms bei artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą Ir liūdime kartu.

Gražina ir Petras Bartkai 
Krikšto sūnus Erikas Bartkus, 
Daiva ir Steve Bienkotvski su šeima

Aukos lietuviškiems reikalams
Vasario 5 Šv. Jurgio lietuvių 

parapijos salėje Norvvoode įvy
kusiame Vasario 16-sios minėji

vauti lietuviškoje veikloje, būti 
aktyviu, kuo nors pasižymėti. Iš 
kitos pusės, nugalėtojui bus už
dėta tam tikra atsakomybės naš
ta: reikės stebėti, daug išmokti, 
o sugrįžus papasakoti “atsiskaity
ti”.

Geresnio paminklo draugui 
nebuvo galima pastatyti!

ZK

me lietuviškiems reikalams su- 
aukota 480 dolerių, kurie pagal 
aukotojų valią taip paskirstyti: 
Tautos Fondui 180, Lietuvių 
Bendruomenei 145, Amerikos . 
Lietuvių Tarybai 70, Americans 
for Due Process 70, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui 10 do
lerių.

Proklamacija Lietuvos reikalu
Dalyvaujant Brocktono Lietu

vių Tarybos ir kitų organizacijų 
atstovams, vasario 8 Brocktono 
miesto burmistras Carl D. Pitarc 
pasirašė proklamaciją, skelbian
čią Vasario 16-tąją Lietuvos ne
priklausomybės diena. Tą prok
lamaciją Laisvės Varpas įrašė į 
juostą, perdavė savo programose 
ir įpiršo vietos radijo stotims, ku
rios ištraukas išjos paskelbė savo 
vietos žiniose.

Parama Lietuvos istorijai
Per Laisvės Varpą prisiuntė 

dr. Adolfo Šapokos parašytai 
Lietuvos istorijai išleisti Lietu
voje 135 dol. Bostono lituanis
tinės mokyklos aštuntojo sky
riaus mokiniai, pravedę tuo rei
kalu mokykloje vajų; o 100 dol. 
Juozas ir Anelė Januškevičiai iš 
Cape Codo. Aukos persiųstos 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybai, kuri vykdo tuo 
reikalu vajų, norėdama sudaryti 
bent ketvirtį milijono dolerių. 
Tuo būdu ligi šiol per Laisvės 
varpą tam vajui pasiųsta 1,895 
dol. gauti iš įvairių asmenų.

Pakeista koncerto data
Bostono lietuvių vyrų seksteto 

koncertas įvyks ne gegužės 20 
d., kaip anksčiau buvo skelbta, 
bet gegužės 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje. Sekstetui vado
vauja Daiva Matulionytė-de Sa 
Pereira.

Remontuos Šv. Petro bažnyčią
Ilgesnį laiką buvo aiškinama

si, ką daryti su Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčia ir klebonija 
So. Bostone. Tuo reikalu buvo 
daug įvairių projektų, kurių 
svarbiausias — perleisti ligšioli
nes parapijos patalpas miestui, o 
bažnyčią statyti kitoje, pato
gesnėje vietoje. Sausio 23 d. pa
rapijos biuletenyje pranešta, kad 
kardinolas Bemard Lavv ir vys
kupas Banks pasikalbėjime su 
tos parapijos klebonu kun. Al
bertu Kontautu suteikė leidimą 
atremontuoti Šv. Petro bažny
čią, kleboniją ir automobiliams 
pastatyti aikštę. Tuo tarpu neaiš
ku, kada bus pradėtas darbas, o 
taip pat, kiek jis atseis?

A. A.
JUOZUI VAIČJURGIUI,

Lietuvių delegacija pas Brocktono miesto burmistrą iš k. St. Govensienė, miesto bur
mistras Carl D. Pitaro, O. Eikinienė, stovi J. Dabrega, V. Senūta, kun. P. Šakalys, 
R. Bielkevičius, R. Tamolonis, adv. VV. Pribušauskas, viešnia iš Lietuvos, St. Eiva. 
Nuotr. R. Janulaitienės

Lituanistinė mokykla
Bostono lituanistinė mokykla 

yra vienintelė tos rūšies mokykla 
plačioje Bostono apylinkėje, kur 
įvairiuose miesteliuose yra įsikū
rę daug lietuvių. Dabar į tą mo- 
k' klą vežami vaikai net iš toli
mesnių vietovių ir gretimų vals
tijų, kaip R. I. Šiuo metu mokyk
lą lanko apie 60 mokinių, įskai
tant ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikus. Mokykloje dirba 11 mo
kytojų. Jiems dar padeda talki
ninkai, prisidėdami prie įvairių 
mokyklos renginių paruošimo. 

Tokiais talkininkais pirmoje 
eilėje yra Aldona Dabrilait-Lin- 
gertaitienė ir Aidas Kupčinskas. 
Mokyklos vedėja yra Daiva Ma- 
tulionytė-de Sa Pereira, o tėvų 
komiteto pirmininku — Gintas 
Banaitis. Mokyklą išlaiko ją lan
kančių vaikų tėvų komitetas. 
Stambiausiais mokyklos rėmė

jais šiais mokslo metais yra Lie
tuvių Fondas, Tautinės Sąjungos 
Bostono skyrius, Vincas Kaza- 
kaitis ir kiti. Mokykla veikia mo
derniose Canton Technical High 
School mokyklos patalpose, už 
kurias reikia gana brangiai 
mokėti.

Vasario 16-oji per radiją
Kasmet Vasario 16-ji vienaip 

ar kitaip paminima per Brockto
no radijo stotis. Šalia Laisvės 
Varpo reguliarų sekmadienių ra
dijo programų lietuvių ir anglų 
kalbomis šiemet toji šventė gana 
plačiai buvo iškelta dviejuose 
“Talk Sbovv", kurių vieną vasario 
ai. pravedė radijo stotis WATD- 
AM 1410, o antrąjį vasario 9 d. 
radijo stotis WBET — AM 1460. 
Pirmajame pokalbyje dalyvavo 
adv. VVilliam Pribušauskas ir 
Anna Williams, o antrajame — 
adv. VVilliam Pribušauskas. 
Abiejuose pokalbiuose paliesti 
Lietuvos praeities reikalai, jos 
garbinga istorija, dabartinė oku
pacija ir kovos dėl laisvės, o taip 
pat vietos lietuvių veikla, ypač 
Vasario 16-sios minėjimai.Taip 
supažindinama amerikiečių vi
suomenė su Lietuvos likimu. O 
tai sudaro vieną pagrindinių Va
sario 16-sios minėjimo uždavi
nių.

Vasario 12 d. beveik visą laidą 
lietuvių ir anglų kalbose \ asario 
16-tajai skyrė Laisvės Varpas. Ši 
programa buvo originaliai suda
ryta, vengiant šablono. Joje per
duota labai įdomi ištrauka iš 

rašytojo Romualdo Lankausko 
kalbos Vasario 16-sios esmės rei
kalu, buv. politinio kalinio dr. 
Algirdo Statkevičiaus pasisaky
mas, plati informacija, kaip Va
sario 16-tąją ruošiamasi minėti 
okupuotoje Lietuvoje, konkre
tūs Lietuvių Informacijos Cen
tro direktoriaus \ iktoro Nako 
nurodymai, kaip laisvojo pasau
lio lietuviai gali tautos kamienui 
tėvynėje padėti kovoje dėl savo 
teisių ir laisvės, plati informaci
ja, kaip ir kur rengiami vietos 
lietuvių Vasario 16-sios minėji
mai. Visa žodinė programa per
pinta atitinkama lietuviška muzi
ka. Pranešimai iš Lietuvos per
duoti balsu tų žmonių, kurie 
kalbėjo. Taip sudaryta gyva 
jungtis tarp gimtojo krašto ir 
programos klausytojų.

Tokios programos yra labai 
reikšmingos. Jomis pitsiekiami

JUNO BEACH, FLA. 

Nauja L. vyčių kuopa rengia 
šv. Kazimiero šventės minėjimą

Lietuvos vyčių “Treasure 
Coast 153 kuopa. Jupiter. ruo
šiasi paminėti savo globėjo šv. 
Kazimiero šventę kovo 5-tą die
ną. Pamaldos bus St. Paul of the 
Cross šventovėje 2 vai. popiet. 
Pamaldose L. vyčiai dalyvaus su 
Lietuvos ir Amerikos vėliavom. 
Po to bus pietūs Olive Garden 
restorane, 801 C S Hvvv. 1. N. 
Palm Beach

Kviečiami visi tautiečiai lietu
viškai ir angliškai kalbant} s daly
vauti šioje šventėje. Susipažinsi
me su naujai įsisteigusia L. vyčių 
153 kuopa, kuri apjungs angliš
kai kalbančius vietos lietuvius.

Lietuvos vyčiai, kelintos kar
tos čia gimę ir augę lietuviai, pa
veldėjo iš savo tėvų gilų katali
kišką tikėjimą ir meilę tėvų 
žemei Lietuvai. Reikalui esant, 
rašo laiškus senatoriams, kon- 
gresmanams ir kitiems valdžios 
pareigūnams, prašydami užtary
mo ir pagaliais pavergtos Lietu
vos reikalams. Seka spaudą ir 
sielojasi jos ateitim. Jų gyslose 
teka lietuviškas kraujas, jų susi
rinkimuose ant stalo kryžius ir 
lietuviškos bei amerikietiškos 
vėliavėlės. Susirinkimus prade
da ir užbaigia malda. L. vyčiai 
yra ištikimi Dievo ir Tėvynės 
meilei.

Juno Beach lietuviškas telki
nys, kurio pašonėje įsisteigė šį 
nauja 153 L. vyčių kuopa yra 
nedidelis, bet labai gyvastingas. 
Yvairių renginių netrūksta. 
Trūksta tiktai darbo rankų Ir

lietuviai ir amerikiečiai, kurie 
dėl vienų ar kitų priežasčių neat
vyksta į minėjimus, rengiamus 
bažnyčiose ir salėse.

renginiai
Balandžio 2 Norsvoode bažny

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

Balandžio 9 d. 3 v. popiet kon
certuoja Vilniaus universiteto 
folklorinis ansamblis “Ratilio .

Balandžio 23 Šv. Petro para
pijos banketas Lantana restora
ne Randolphe.

Balandžio 30 d. 5 vai. popiet 
Lietuvos krikšto memorialinės 
lentos Šv. Kryžiaus katedroje 
Bostone pašventinimas ir ati
dengimas.

daug kam kils mintis, kam dar 
viena nauja organizacija įsi
steigė. Čia užtektų išvis vienos 
organizacijos, kuri visus apjung
tų ir sutaupytų jėgas. Jeigu tokia 
ideali būtų, gal ir taip. Mus visus 
vienodai riša Dievo ir Tėvynės 
meilė. Visi jautriai sekame įvy
kius Lietuvoje ir jaučiame parei- > 
gą padėti. Tačiau kiekvienas tu- | 
rime savus įsitikinimus irldėjas. 3 
Tad argi ne daugiau pasiektume, 
jungdamiesi prie tų organizaci
jų, kurios artimesnės mūsų šie- -j 
kiams, negu palikdami pasy- *• 
viais. O pasireikšti užtenka vi
siems ir laiko ir vietos.

Šiuo metu mūsų tauta pergy
vena naują tautinį ir religinį atgi
mimą. Laužia kietus vergijos le
dus ir siekia laisvės bei nepri
klausomybės. Kova sunki, jėgos 
menkos prieš milžiną pavergėją. 
Tautai reikia ne tik materialinės, 
bet ir dangaus pagelbos. Šv. Ka
zimiero šventėje glauskimės vie
nas prie kito maldoje ir prašyki
me Lietuvos karalaičio stiprybės , 
ir susiklausymo mums ir kovo- • 
jautiems mūsų broliams Lietu
voje.

Visi kviečiami dalyvauti pie
tuose Olive Garden restorane, 
kur galėsime pabendrauti lietu
vi škoj aplinkoj ir gražiai praleisti 
sekmadienio popietę. Prašome 
rezervuoti vietas pas pirm. Kon
stanciją Scheibelhut, tel. 744 - 
8313 arba pas Aldoną Biliūnienę 
- 622 - 4835. - A K. B.

Bostono ramovėnų skyriaus vienam iš jkūrėjy ir ilga
mečiu! valdybos nariui, mirus, žmoną Valeriją Ir dukrą 
Birutę su vyru Romu nuoširdžiai užjaučia Ir kartu liūdi

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos 
'Ramovė'' Bostono skyrius

LENGVOSIOS MUZIKOS KASETĖS
gaunamos šiuo adresu:

JUOZAS NAKUTAVIČIUS 
7119 TOLEDO RD.

SPRING HILL, FLA. 34606
arba skambinti vakarais 904 688 - 2476. Yra apie 80 
jvalrly kasečių. Ilgis 60 minučių. Kaina 10 dol. kasetė. 
Rašykite ir prašykite katalogų.

i
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Lietuvos nepriklausomybės 
šventė iškilmingai paminėta va
sario 16, Lietuvos gen. konsului 
A. Simučiui surengiant priėmi
mą Continental International 
viešbutyje, ir vasario 19, kada 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
buvo iškilmingos plamaldos ir 
akademija Kultūros Židinyšje. 
Atsilankė labai daugžmonių. 
Darbininke visa tai bus aprašyta. 
Vasario 16-tos šventė paprastai 
redakcijas apkrauna gausia 
medžiaga, kurią taip lengvai ne
gali aptvarkyti ir išspausdinti 
vien tik dėl vietos stokos. Prašo
me kantrybės, kol praplauksime 
protuos verpetus.

Tradicinė Kaziuko mugė 
įvyks š.m. kovo 5 d. Kultūros 
Židinyje. Turintieji pardavimui 
tautodailės dirbinių, prašom 
kreiptis į Lilę Milukienę, tel. 
516 681 - 6172 arba į Živilę Ju
rienę, tel. 718 441 - 7831.

Balys Gajauskas, iškentėjęs 
daugel metų sovietiniuose lage
riuose, dabar išleistas į laisvę, 
vasario gale atvyksta į Ameriką. 
Atskrenda pradžioje į Washing- 
toną, DC, nes į New Yorką at
skristi negavo luktuvę vietos.

Vilniaus radijas vasario 21 
pranešė, kad Lietuvos Komu
nistą partijos veiklų asmenį 
Lionginą Šepetį paleido į pensi
ją, jo pareigom paskyrė Valerijo
ną Baltrūną.

Sportininkai, dalyvavę sporto 
žaidynėse Australijoje, rengia 
prisiminimų popietę vasario 
mėn. 26 d. 1 vai. Kultūros Židi
nyje. Programoje vaizdai iš žai
dynių ir vaišės. Visi kviečiami at
silankyti ypatingai jaunimas.

Lietuvių gydytojų ir medici
nos profesionalų grupė išvyksta 
į Lietuvą birželio 14 d. ir išbus 
15 dienų. Apsistosime naujame 
Kauno viešbutyje. Bus išduoda
nt pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčio nurašymo. Galėsite 
aplankyti ir pabuvoti visose pa
geidaujamose vietose. Grupę ly
dės Romas Pūkštys. Kreiptis 
American Travel Service Bu- 
reau, 312 238 - 9787.

Vaistai ir medicinos prie
monės į Lietuvą. Siunčiame ir 
video, stereo, magnetofonus, 
siuvamas mašinas ir panašiai. 
Prekės pristatomos per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai. Siunčiame kargo į 
Lietuvą. Romas Pūkštys, Trans- 
pak, 2655 W. 69 St., Chicago, 
111., 60629. Darbo valandos: 12 
- 6 v.v. kasdien, šeštad. 10-4 
v. popiet, arba susitarus, pir- 
mad. uždaryta. Tel. 312 - 436 - 
7772, namų 312 430 - 4145.

Romas Pūkštys iš Cbicagos 
praneša, kad nuo vasario 18 iki 
kovo 7 bus Lietuvoje ir tuo metu 
vaistų, medicininių priemonių ir 
kitokių siuntinių įstaiga “Trans- 
pak” bus uždaryta.

KELIONĖ J GRAIKIJĄ IR TURKIJĄ 
1989 gegužės mėn. 16-30 dienomis. Rengia Laiš
kai Lietuviams.
Organizatorius kun. J. Valinys.
Kaina asmeniui nuo New Yorko $2267.00 - $2347.00.
Skambinkite registruotis Iki kovo mėn. 15 dienos. Dėl 
Informacijų Ir brošiūrų kreiptis pas: American Travel 
Service Bureau, 9727 South Westem Avenue, Chlca- ‘ 
go, Illinois 60643. Tel.: (1-312) 238 - 9787.

Apie Liet, nepriklausomybės 
šventės programą

pranešimą įsidėjo Daily News 
sausio 15 laidoje. Buvo paskelb
tos visos reikalingos informaci
jos, kad New Yorko lietuviai ren
giasi minėti savo nepriklauso
mybės šventę, kad bus pamaldos 
ir vėliau mitingas Kultūros Židi
nyje. Pranešimas buvo kartoja
mas visose tos dienos laidose.

Kaziuko^ mugės metu kovo 5 
Kultūros Židinyje veiks loterija. 
Laimėjimam leidžiamas
dail. Prano Lapės aliejinis pa
veikslas, deginta lėkštė, inkru
stuotas paveikslas iš Lietuvos 
“Beržai” ir audinys.

Apreiškimo parapijos choras 
vasario 12 išrinko naują valdybą: 
pirmininkas Raimondas Kazlas, 
vicepirmininkė S. Isabelle 
Amaitis, iždininkas Constantine 
J. Kazlauskas, sekretorė Nijolė 
Baltrulionis, knygininkas Peter 
Lenk, socialinių reikalų vedėjas 
Vito Senken, choro socialinė 
globėja Ve/onica Kazlauskas. Ji 
kiekvieną sekmadienį atvyksta 
prieš choro repeticijas, paruošią 
kavą su pyragais ir rūpinasi cho
ro maistu.

LB New Yorko apygardos su
važiavimas šaukiamas balandžio 
15 Kultūros Židinyje. Kviečia
mos visos apylinkės rengtis tain 
suvažiavimui ir jame gausiai da
lyvauti.

Nijolė Valaitienė iš Stamford, 
Conn., paremdama skautų lote
riją, kuri bus Kaziuko mugės 
metu, dar pridėjo 40 dol. auką, 
skiriamu atsikurenčiai skautijai 
Lietuvoje. Reikia tikėtis, kad at
siras ir daugiau dosnių žmonių 
mūsų visuomenėje. Didelis 
skautiškas ačiū.

ELIZABETH, N.J.
Šv. Kazimiero šventė bus mi

nima kovo 5. Mišios bus 11 vai. 
Po mišių pietūs Town and Cam- 
pus. 15 dol. asmeniui. Vietas rei
kia rezervuoti iš anksto. Skam
binti Ruth Brazinski 925-1851.

Altoriaus draugija kasmet, 
besibaigiant vasarai, rengia iš
važiavimą į Kennebunkportą. 
Šiemet toks išvažiavimas bus 
rugsėjo 9-12 dienomis. Važiuoja 
paprastai tie patys žmonės. 
Grįžę jau užsiregistruoja kitais 
metais važiuoti. Kas norėtų šiais 
metais važiuoti, prašom kreiptis 
į draugijos valdybą ir užsiregi
struoti.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioje lankysis balandžio 
23 ir 11 vai. aukos mišias. Po 
mišių parapijos sodelyje pašven
tins šv. Pranciškaus statulą.

EARN MONEY Reading 
books! $30,$00 income poten- 
tial. Details: 1 805 - 687 - 6000 
Ex. Y - 4505.

Lietuvių Mokslo Akademijos 
filosofijos profesorius ir Liet. 
Persitvarkymo seimo tarybos na
rys prof. dr. Bronius Kuzmickas 
šiuo metu yra VVashingtone. Jį 
pakvietė Washingtono katalikų 
universitetas dalyvauti tarptau
tiniame seminare, kurio tema 
yra asmens laisvė socialiniame 
gyvenime. Seminaras vyksta

Svarbu trumpųjų bangų 
radijo mėgėjams

Cq-cq-cq — radijo mėgėjai!
Jau trečias mėnuo, kaip Lietu

vos trumpabangininkų radijo 
mėgėjų stotis LY2ZZ bando su
rasti ir apjungti qso ryšiu viso 
pasaulio lietuviškai kalbančius 
O M trumpabangininkus.

Lietuviškasis qso ryšys prade
damas šeštadieniais ir sekmadie
niais 14 vai. (UTC) laiku ir 
28.444 khc banga. 

Vyt. Gintautas iš Mountain- 
dale, N.Y., eilė metų remia 
spaudą. Šiemet su prenumera
tos atnaujinimu atsiuntė 50 dol. 
auką. Labai ačiū už paramą.

M. & D. Petrikas iš Farming- 
dale, N. Y., uolus spaudos 
rėmėjas, ilgametis Darbininko 
skaitytojas, be pertraukos atnau
jindamas prenumeratą prideda 
auką. Dėkinga administracija už 
45 dol. čekį.

Vytautas Cesnavičius iš Rich- 
mond Hill, N. Y., dosnia auka re
mia Darbininką. Atsiųsdamas 
prenumeratos mokesti pridėjo 
45 dol. paramą. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Dr. Valeria Norvaiša iš Mia-4 
mi Beach, FL, kaip ir eilė kitų t 
dosnių skaitytojų, atsiųsdama 
Darbininko prenumeratos mo
kestį, pridėjo50dol. auką. Labai 
dėkojame.

Kun. T. Palis iš Pittsburg, Ca- : 
lif. visada dosnus spaudos 
rėmėjas, atsiuntė 50 dol. auką ir 
atsilygino už prenumeratą. Šir
dingai dėkojame už paramą.

Aldona Jonynienė iš Las Ve- 
gas, NV, atnaujino prenumeratą 
su 45 dol. auka. Padėka už para
mą.

LB rytinio pakraščio suvažia
vimas šaukiamas balandžio 29. 
Suvažiavimą organizuoja JAV 
krašto valdyba, kuriai pirminin
kauja dr. Antanas Razma.

Juozas Arlauskas iš New Bri
tam, Conn., treti metai prideda 
didesnę auką. Labai ačiū už 40 
dol. paramą spaudai paremti.

PAIEŠKOMA

Lietuvoje gyvenantis Jonas 
Balsys ieško savo kaimyno Vy
tauto Remeikio (Prano) ir jo 
sūnaus Jono Remeikio (Vytauto), 
gyvenusių Tauragės apskrityje, 
Eržvilko valsčiuje, Skiausčių 
kaime. Žinantieji apie juos, 
prašomi rašyti: P. Petraitis, 116 
- 08 95 Avė., Richmond Hill, 
N.Y. 11419.

N.Y. Skautai ir Skautės 
kviečia visus J

KAZIUKO MUGĘ
sekmadienį — kovo 5 d. Kultūros Židinyje

12:00 —Mišios
1:00 — Mugės atidarymas

— apsipirkimas
— karšti pietūs
— kavinė
— atgaiva
— lėlių teatras
— loterijos
— žaidimai — jauniems Ir vyresniems

mintėtame universitete ir 
užtruks du mėnesius.

Profesorius kovo 11 atvyksta į 
New Yorką ir Kultūros Židinyję 
lietuvių visuomenei kalbės apie 
persitvarkymą, kultūrą ir švieti
mą Lietuvoje. Su svečiu su
pažindins ir paskaitą modenios 
dr. Juozas Kazickas. Šią jo pa
skaitą rengia Liet. Fronto Bičiu
liai.

Kviečiami OM lietuviai savo 
mikrofonais ir antenomis tarpu
savyje susirišti eterio tiltu!

LY2ZZ ir DL2FAT
Redakcijos pastaba: šį praneši

mą atsiuntė laikraščiui vienas 
trumpųjų bangų mėgėjas iš Vo
kietijos. Atrodo, kad jis tokius 
ryšius jau yra užmezgęs su Lie
tuva.

L. Bajorūnas iš Pompano 
Beach, Fl., nuolat paremia spau
dą. Ačiū už Darbininko prenu
meratos atnaujinimą ir 50 dol. 
auką.

VValter Dirma iš Ridgewood, 
N.Y., ilgametis spaudos rėmė
jas, atnaujino prenumeratą su 40 
dol. auka. Labai ačiū.

Algimantas Strazdas iš Pla- 
centia, Calif., parėmė Darbinin
ką su 40 dol. auka, kartu atnau
jinant prenumeratą. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Juozas J. Žukai iš Port Wa- 
shington, N.Y., ilgamečiai Dar
bininko rėmėjai, atnaujino pre
numeratą su 40 dol. auką. Ačiū 
už dosnumą.

Viktorija G. Povilaūskas iš 
Torrington, Conn., ilgametė 
skaitytoja ir rėmėja. Ačiū jai už 
40 dol. paramą.

Liucija Šatinskienė iš Syosset, 
N.Y., atnaujino prenumeratą ir 
labai gausiai parėmė Darbinin
ką. Labai ačiū už 170 dol. auką.

Gerardas Juškėnas iš Cleve- 
. land, Ohio, atnaujino prenume

ratą su 40 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū.

Angelė Bliudžius iš Los Ange-
- les, Calif., kelinti metai paremia 

dosniau Darbininką. Ačiū jai už 
40 dol. paramą.

» Ieškoma panelė Carol Zata- 
veckas, 1947 gyvenusi 220 Sun- 

,nyside Avė., Brooklyne. Moky
toja. Kas galėtų suteikti kokią 
žinią, prašom skambinti į Darbi
ninko redakciją. įieško pusse
serė Dalia Dzetaveckaitė.

i KENNEBUNKAS 
KVIEČIA

t Kennebunkport, ME. Šios 
vasaros pranciškonų metinis pik
nikas bus lieps 2. Bus ilgas net 
keturių dienų savaitgalis, tai šį 
sekmadienį rezervuokite Ken- 
nebunkportui.

Jau daugelis rezervuojasi 
atostogoms pranciškonų vasar
vietėje. Jei kas planuoja atosto
gas praleisti Maine, reikėtų ne
delsiant rezervuoti kambarius, 
nes čia visad trūksta vietų.

Pianistė Dalia Sakaitė po sėkmingo koncerto Vilniuje 1987 
metais. Jos koncertas įvyks kovo 13 d. 7:30 v. v. Brooklyno 
Bargemusic laive. Nuotr. A. Žižiūno

V. Grybauskas iš Brockton, 
MA, atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 45 dol. auką. Didelis 
ačiū spaudos rėmėjui.

J. Mauragas iš New Provi- 
dence, N.J., atnaujino prenu
meratą su 40 dol. auka. Labai 
ačiū.

Dr. L. Kriaučeliūnas iš Lock- 
port, IL, ilgametis spaudos 
rėmėjas, su prenumeratos at
naujinimu atsiuntė 50 dol. Padė
ka spaudos rėmėjui.

Ona Vileniškienė iš Dorches- 
ter, Mass., visada remia Darbi
ninką. Šiemet atsiuntė 40 dol. 
auką. Dėkojame.

RENGIAMAS 
ETNINIS FESTIVALIS

Pietinės New Jersey dalies 
trečias etninis festivalis rengia

mas balandžio 8, šeštadienį, Stu
dentų centre Glassboro valsty
binėje kolegijoje, Glassboro, 
N.J.

Festivalio rengimą remia: 
New Jersey valstybės departa
mento įstaiga etnikų reikalams 
ir New Jersey etnikų patarėjų ta
ryba.

Festivalyje dalyvauja įvairios 
tautybės su savo liaudies menu, 
įvairiais dirbiniais, tautiniais val
giais, pasirodo su savo tautiniais 
šokiais. Administracija nemoka
mai duoda stalus pasidėti savo 
eksponatam; grupėm, kurios 
atliks šokių programą, dar pri
mokės už kelionę.

Pareiškimus reikia paduoti iki 
kovo 10 d. Pareiškimų formas ga
lima gauti šiuo adresu: Juhan Si- 
monson, Director Office of Eth- 
nic Affair§.New Jersey, Depart
ment of State, State House, CN 
300, Trenton, N.J., 08625, Tel. 
609 984 - 7145.

GERA, KAD TURIME KULTŪROS ŽIDINĮ

Švenčiant Vasario 16-tąją, pil
noje žmoniuų salėje teko nugirs
ti kelių asmenų pokalbį: “Kaip 
gera, kad turime Kultūros Židi
nį! Kur mes galėtume tokiomis 
iškilmingomis progomis susi
rinkti”?

Teisingai, Kultūros Židinys 
yra būtinai reikalingas New Yor
ko apylinkės lietuviams ne tik 
Vasario 16-ąją, bet ir apskritų 
metų būvyje. Juk čia vyksta tiek 
įvairiausių renginių! Jiems vi
siems užtenka vietos.

Bet gal retai kas atsimena, kad 
Kultūros Židinį nelengva išlaiky

Pianistės Dalios Sakaitės pia
no rečitalis įvyks kovo 13, pirma
dienį, 7:30 v. v. specialiai įreng
tame laive. Už piano yra dideli 
langai, per kuriuos matosi impo
zantiškas New Yorko dango
raižių vaizdas. Laivas yra šalia 
garsios River Cafe. Jame koncer
tuoja įvairūs muzikai. D. Sakaitė 
atliks virtuozišką programą jos 
a. a. muzikos mokytojo prof. R. 
LevventhaI atminimui. Ji skam
bins Bacho, Liszto, Prokofievo, 
Schumanno ir Schulz-Evler 
kūrinius. Bus atliktas S. Šimkaus 
Scherzo ir M. K. Čiurlionio Iš
turi preliudai. New York visuo
menė kviečiama gausiai atsilan
kyti ir paremti šią gabią ir ener
gingą, jauną, kylančią pianistę. 
Laivas lengvai pasiekiamas IRT 
nr. 2, 3 arba IND A traukiniais. 
Mašinoms yra vietos pasistatyti.

Bilietus galima iš anksto įsigy
ti, pasiunčiant čekį: 110 Butler 
St. Brooklyn, N.Y. 11231. Bilie
tų kaina 12 dol. Prašome vietas 
rezervuoti iš anksto, nes vietų 
skaičius labai ribotas. Koncertą 
globoja Arts Club teatras.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $100. Fords. Mer
cedes. Corvettes. Chevys. Sur- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687 
- 6000 ext. S - 4505.

Apartment house for sale by 
owner. Comer of Arlington Avė 
and Essex St. (No. 135). 2 blocks 
from Highland Park. 4 family 
duplex — 2 stories. 20 large 
rooms (4000 sq. ft.). Full un- 
finished basement (2000 sq. 
ft.)%. No rent control. Grosses 
over 25,000/yr. Shingle over 
brick. Structurally excellent. 
New roof. New Hot water hea- 
ter. Needs some exterior work. 
Asking $225,000. Marie Smith 
516 757 - 8345.

ti. Tam reikalinga visų šios apy
linkės lietuvių pagalba. Šiuo 
metu gi tinkamiausia proga pa
galbai yra gegužio 6 dieną ren
giamas koncertas. Jeigu lietuviai 
pripildys salę, įsigydami bilietą, 
pagalba židiniui bus didelė. Su
sidarys keli tūkstančiai dolerių 
pelno. Pasisekus šiam koncertui, 
bus galima rengti ir kitus, ne tik 
koncertus, bet kitokius pobū
vius duodančius pelno. Tokiu 
būdu kaip nors bus galima užpil
dyti tą finansinę tuštumą, kuri 
atsirado, užsidarius ketvirtadie
nio bingo žaidvnėms.

I


