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VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 
Pranciškonų Provincijolas

Savaitės- 
įvykiai

UZ KRYŽIAUS STATYMĄ — 30 RUBLIŲ BAUDA 
iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

Gorbačiovo planas atgaivinti 
sovietų žemės ūkį, perduodant 
neproduktyvius kolektyvinius 
ūkius kooperatyvam ar išnuomo
jant juos atskiriem žmonėm, su
silaukia nepritarimo ne tik žem
dirbių sluoksniuose, bet ir pačia
me politbiure, nes žemės ūkio 
reikalų komisijos pirmininkas 
Jegor K. Ligačiovas pasisakė 
prieš toli siekiančias žemės ūkio 
reformas. Žemės ūkio reikalam 
svarstyti buvo sušauktas special
us partijos centro komiteto 
posėdis.

Apie 30,000 Estijos rusų Tali
ne surengė demonstracijas prieš 
estų kalbos paskelbimą valstybi
ne kalba ir grasino streiku, jei 
partija nesiims žygių estų nacio
nalizmui ir prieš revoliuciją nu
kreiptų reikalavimų sutramdyti.

Ukrainos intelektualų tarpe 
Baltijos respublikų pavyzdžiu 
atsirado sąjūdis, pasivadinęs 
Ruk vardu. Jis siekia aplinkos ta
ršos pašalinimo, ukrainų kalbos 
įteisinimo, Stalino aukų pagerbi
mo, Rytų apeigų katalikų religi
jos legalizavimo ir kt. Jis pri
pažįsta partijos vadovaujantį 
vaidmenį ir nesiekia atsiskirti 
nuo Sov. S-gos.

25,000 latvių, Rygoj surengė 
demonstracijas u£ oficialų latvių 
kalbos pripažinimą valstybės 
kalba ir už politines bei ūkines 
reformas. Latvijoj veikiąs sve
timšalių susivienijimas Inter- 
front atviru laišku protestavo 
prieš įstatymą, bet Latvijos 
aukšč. taryba iš principo tokiam 
įstatymui pritarė.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
rio pav. Anatoli I. Adamišin pa
reiškė J. T. žmogaus teisių kon
ferencijai, kad Sov. S-ga pri
pažins Tarptaut. Hagos teismo 
sprendimus J. T. priimtų kon
vencijų aiškinime.

Afganistane jau kuris laikas 
vyksta sunkios partizanų kovos 
su Afganistano kariuomene dėl 
Pakistano pasieny esančio Jalala- 
bad miesto.

Vilniaus Filosofijos, sociologi
jos ir įstatymų instituto vykdytas 
2000 žmonių apklausinėjimas 
parodė, kad 65 proc. palankiai 
vertina Sąjūdžio vadus, 61 proc. 
— Gorbačiovą ir tik 26 proc. par
tijos vadus.

Lenkijos vyriausybės ir Soli
darumo unijos atstovai pasiekė 
plačios apimties susitarimą su- 
demokratinti parlamento rinki
mus, įsteigiant antruosius parla
mento rūmus, kurių atstovai 
būtų renkami demokratiškuose 
rinkimuose, ir įsteigiant didelę 
galią turinčią prezidento institu
ciją . Rinkimai turėtų būti 
birželio mėn.

N.Y. Columbijos universitete 
vyko Israelio “Taika dabar” ir kai 
kurių parlamento ir palestinie
čių atstovų konferencija, kurioj 
buvo tariamasi, kaip pasiekti 
Art. Rytų taiką.

Sov. S-goj 2 savaites jos psi
chiatrines ligonines lankiusi 
Amerikos psichiatrų delegacija 
priėjo išvadą, kad sovietų psi
chiatrinės ligoninės yra atviros 
psichiatrijos piktnaudojimui, 
kad kai kurie ligoniai ten yra lai
komi dėl politinių priežasčių ir 
kad ligoniai yra gydomi skaus
mingais vaistais, kurie vakaruose 
yra jau senai nebenaudojami.

Į protestus nekreipia 
dėmesio

Deltuva. (Ukmergės raj.), 
1987 m. rugpjūčio mėnesį žur
nale “Tarybinė moteris” Nr. 8 
buvo atspausdintas žurnalistės 
Mockuvienės straipsnis “Klebo
nas liepia skirtis”, kuriame įvai
riausiais prasimanymais šmeižia
mas ir niekinamas Deltuvos pa
rapijos klebonas kun. Eugenijus 
Bartulis.

Pasipiktinę tokiu Mockuvie
nės elge siu, Deltuvos tikintieji 
parašė protesto raštą, po juo pa
sirašė 311 asmenų. Deltuvišldai 
reikalavo, kad jų raštas būtų at
spausdintas sekančiame “Tary
binės moters” žurnalo numery
je. Grupė tikinčiųjų šiuo reikalu 
nuvyko pas pačią Mockuvienę, 
tačiau į reikalavimą atšaukti tik
rai žemo lygio, žurnalisto vardą 
teršiantį straipsnį arba bent at
spausdinti jų protesto raštą, nie
kas nekreipė dėmesio.

Vargsta buvusi kun.
A. Svarinsko šeimininkė
Adakavas (Raseinių raj.), 1987 

m. vasario 13 d. pas Skaudvilės 
apylinkės pirmininką J. Mi- 
kašauską buvo iškviesta Adaka
vo kaimo gyventoja Monika Ga
vėnaitė. Jai prisistačius, pirmi- 

' infitaiš'‘J. Mikašauskas paprašė 
parodyti pasą. Paėmęs M. Ga- 
vėnaitės pasą, pirmininkas per
davė jį pasų stalo darbuotojai ir 
pareikalavo, kad M. Gavėnaitė 
būtų tuojau pat išregistruota. 
Tokiu būdu M. Gavėnaitė buvo 
prievarta išregistruota iš Adaka
vo. Išregistravimo motyvas ab
surdiškas — buvusi kalinamo ku
nigo Alfonso Svarinsko šeimi
ninkė.

M. Gavėnaitė bando prisiregi
struoti pas pažįstamą, gyvenan
čią Šiluvoje, tačiau ir čia pasų 
stalo darbuotojai nesutiko jos 
registruoti.

Prezidentas George Bush pa
tarė čia besilankančiam Izraelio 
užs. reik, ministeriui Moshe 
Arens, kad Izraelis ir PLO imtų
si žygių įtampai Izraelio okupuo
tose žemėse sumažinti ir dėti pa
grindus busimom taikos dery
bom. buvo siūloma paleisti bent 
dalį administraciniu būdu nu
baustų palestiniečių, atidaryti 
palestiniečių vaikams mokyklas, 
o palestiniečiam — nutraukti su
kilimą ir sustabdyti Izr aelio pul
dinėjimus, kurstančių lapelių 
platinimą ir kt.

Sov. S-gos mokslininkas J. S. 
Cipko žurnale "Mokslas ir gyve
nimas” išspausdintam straipsny 
įrodinėja, kad Sov. S-gos be
jausmė policinė sistema, tironiš
ka biurokratija ir nepaprastai ne
produktyvus centralizuotas ūkis 
buvo ne tik Stalino nukrypimo 
nuo partijos linijos išdava, bet 
logiška sovietinio komunizmo 
pasekmė.

Maskvoj ir Leningrade kovo 
12 daugiau kaip po tūkstantį 
žmonių demonstravo, reikalau
dami oficialiai pripažinti oposi- 
cinę Demokratų uniją. Apie 40 
žmonių buvo policijos sulaikyta.

Pietų Afrikos valdančioji par
tija vietoj dabartinio savo vado 
krašto prezidento P. W. Botha 
išrinko naują — F. W. de Klerk.

Uždraudė dalyvauti 
mokytojos laidotuvėse

Panevėžys. 1987 m. gegužės 
22 d. Panevėžyje su religinėmis 
apeigomis buvo laidojama XV vi
durinės mokyklos mokytoja G. 
Petrauskienė. Laidotuvių išva
karėse mokyklos direktorius 
Kulvinskas ir direktoriaus pava
duotoja Pranskaitienė įkalbinėjo 
velionės motiną Eleonorą Mie- 
žanskienę laidoti dukrą bę - 
bažnyčios.

(Roma, 1989 kovo 7, LIC) Šv. 
Kazimiero relikvijos kovo 4 buvo 
iškilmingai perneštos į naujai 
atrestauruotą Šv. Kazimiero ko
plyčią Vilniaus katedroje, prane
ša Lietuvių Informacijos Cent
ras.

Anot Petro Kimbrio, Katalikų 
Pasaulio bendradarbio, praneši
mų, iškilmės tęsėsi daugiau nei 
tris dienas. Nuo ketvirtadienio 
vakaro iki sekmadienio vyko re
kolekcijos, vadovaujamos Pa
beržės klebono kun. Stanislovo 
Dabrovolskio. Penktadienio va
kare visose Vilniaus arkivysku
pijos bažnyčiose vyko pasiruoši
mo pamaldos su Svč. Sakramen
to adoracija ir buvo giedamos 
Jėzaus Širdies bei Šv. Kazimiero 
litanijos.

Šeštadienio rytą Vilniaus vy
skupas Julijonas Steponavičius 
aukojo mišias Sv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, kur 1953 m. vysk. 
Kazimieras Paltarokas slapta 
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Motina nesutiko: “Be bažny
čios laidoti man neleidžia sąži
nė”. Tuomet atvykusieji pradėjo 
grąsinti, kad toks užsispyrimas 
atsiliepsiąs Miežanskienės tar
nybai ir velionės G. Petraus
kienės dukrelės tolimesniam gy
venimui bei mokslui,

Nepasisekus įbauginti arti
muosius direktorius Kulvinskas 
uždraudė mokiniams ir mokyto
jams dalyvauti mokytojos G. Pe
trauskienės laidotuvėse.

Vėl naikina statomus 
kryžius

Šiaudinė (Šiaulių raj.). Šiau
dinės parapijoje yra Kairiškių 
senkapis, vietinių žmonių vadi
namas Apžadų kapeliais. Ten išrauti kryžių, o jei ne, tai valdžia

Washington, D. C. Alto sudaryta lietuvių delegacija, minint vasario 22 JAV’ Atstovų 
Rūmuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 71 metų sukaktį. Iš k.: J. Laučka, G. 
Palubinskaitė — JBANC visuom. reik, direktorė, M. Vaivadienė — JBANC ižd., E. 
Pazneikienė, D. Sužiedėlis — JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm., N. Gierštikienė
— Alto centro reikalų vedėja, dr. Kaufmanas — LB Wash. D. C. atstovas, kongr. 
Frank Annunzio, dr. D. Krivickas — Vliko pirm, pav., kun. A. Dranginis, Jim VVright
— Atst. Rūmų pirm., dr. J. Genys — Alto atstovas Wash. D. C., D. Lozoraitienė, 
M. Samatienė — Liet, pasiuntinybės raštinės vedėja, kun. dr. T. Žiūraitis, J. Čikotienė
— Vliko ir Eltos reikalų vedėja.

DAR APIE PAKEITIMUS 
LIETUVOS HIERARCHIJOJE
Ryšium su neseniai vykusiu 

naujų vyskupų paskyrimu ir fak
tu, kad jų net trys bus vyskupai 
ordinarai, kai kam yra kilę tam 
tikrų abejonių.

Vysakupai ordinarai yra nor
maliai skiriami tuose kraštuose, 
su kuriais Šventasis Sostas turi 
gerus, normalius santykius ir ku
riuose Bažnyčios padėtis yra vi
sais atžvilgiais gera. Tad naujųjų 
Lietuvos vyskupų atveju kai kas 

tieji dažnai susirenka bendrai 
maldai į pilkapyje esančią ko
plytėlę. Ir šiais jubiliejiniais me
tais kairiškių senkapio koplytėlė
je vyko pamaldos, o po jų buvo 
pastatytas ir pašventintas kry
žius, kaip padėka Dievui už su
teiktas malones.

Pamaldose ir kryžiaus pašven
tinime dalyvavo tikintieji bei Pa
pilės parapijos klebonas kun. J. 
Paulauskas ir Viekšnių parapijos 
klebonas kun. V. Gauronskas.

Praėjus kiek laiko po šventės, 
į Kairiškių tarybinį ūkį buvo iš
kviestas Juozas Dapšys ir Albina 
Kuodytė. Tikinčiuosius “auklė
jo” tarybinio ūkio direktorė Za- 
marienė, partinės organizacijos 
sekretorė Bučiūtė ir atstovas iš 
rajono vykdomojo komiteto.

Valdžios atstovai barė J. Dap- 
šį, juokėsi iš jo įsitikinimų ir aiš
kino, kad statyti kryžius drau
džiama. Pokalbiui baigiantis, 
buvo įteiktas pranešimas, jog J. 
Dapšys ir A. Kuodytė privalo 
važiuoti į rajono vykdomąjį ko
mitetą pasiaiškinti.

1987 m. birželio 30 d. J. Dap
šys ir A. Kuodytė buvo barami 
rajono vykdomajame komitete. 
J. Dapšiui ir A. Kuodytei už 
kryžiaus statymą teko sumokėti 
30 rublių baudą. Taip pat įsakė 

paabejojo, ar ordinarų paskyri
mas nereiškia santykių tarp Šv. 
Sosto ir Maskvos normalizacijos.

Šitokia mintis būtų pagrįsta jei 
visi vyskupai būtų paskirti ordi
narais. Tuo tarpu pusė Lietuvos 
diecezijų bus valdomos Apašta
liškųjų Administratorių, o tai 
reiškia, jog padėtis toli gražu dar 
nenormali.

Reikia manyti, kad ordinaro 
teisės buvo duotos tiems vysku
pams, kurie jau turi didelę pas-

DARBININKO Redakcija ir Administracija

ŠVENTOJO KAZIMIERO RELIKVIJOS 
GRĄŽINAMOS J VILNIAUS KATEDRĄ

toracinę bei administracinę pa
tirtį. Tokiu būdu jiems buvo pa
didintos teisės ir palengvintas 
ganytojo darbas.

Vilniaus arkidiecezijos klausi
mu reikia pažymėti, kad jos prie 
Lietuvos prijungimo klausimas 
dar nėra galutinai išspręstas. 
Tačiau faktas, kad ją valdys 
žymus lietuvis, arkivyskupas, 
reiškia dar vieną žingsnį pirmyn 
mums norima prasme

Pažvmėtina taipgi, kad nauji 
per;._xymai labai sustiprina 
Lietuvos vyskupų konferenciją, 
kurios pirmininkas yra kard. 
V. Sladkevičius. 

cesija, lydima klierikų, nešančių 
šv. Kazimiero karstą, bei žmo
nių, nešančių visų Vilniaus arki
vyskupijos bažnyčių vėliavas, 
žygiavo vingiuotomis gatvėmis 
link katedros. Dalviai visos pro
cesijos metu giedojo šv. Kazi
miero mylimą giesmę “Omni 
die dic Mariae”. Visų nuotaika 
buvo labai pakili, o švelnai mi
glotas rytas suteikė net mistišką 
atmosferą. Katedroje visi nega
lėjo sutilpti ir teko pasinaudoti 
garsiakalbiais katedros aikštėje 
susirinkusiems.

Katedroje mišioms vadovavo 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius. Kartu su juo koncelebra- 
vo vyskupai, vyskupijų valdyto
jai bei kiti svečiai, jų tarpe ir 
kun. prof. dr. Antanas Liuima iš 
Romos.

Pamoksle kardinolas Sladke
vičius, remdamasis vysk. Palta
roko prisiminimais, pasakojo ko
kiomis liūdnomis aplinkybėmis 
slaptai šv. Kazimiero karstas 
buvo išgabentas iš uždarytos ka
tedros į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią. Jis trumpai apžvelgė 
šv. Kazimiero gyvenimo kelią ir 
susiejo visa tai su dabartiniu Lie
tuvos tautiniu bei dvasiniu atbu
dimu.

Kardinolas aiškino, kad lietu
vių tauta maža, ir vienintelė ga
limybė papuošti ją ir iškelti pa
saulio akyse, tai atgimimas dva
siniam gyvenimui. Jis lygino šią 
nepaprastą šventę ir lietuvių 
tautinį bei religinį atgimimą su 
paukščiu vyturėliu, kuris lyg tai 
skelbdamas “pavasarį”! savo 
giesme pranašauja atsinaujinimo 
laikotarpį. Kardinolas ragino vi
sus atverti savo širdis Eucharisti
nei pavasario saulei, Viešpaties 
malonei bei tikėjimo šviesai ir 
sekti šv. Kazimiero pavyzdžiu.

Apie 5 vai. popiet buvo atida
rytas šv. Kazimiero sarkofagas ir 
išimta auksinė dėžutė, iš kurios 
buvo išimta mėdinė skrynia su 
antspaudais, kurie parodė, kad 
nuo 1922 metų prie šių relikvijų 
niekas nebuvo prisilietęs. Suda
rius atitinkamą aktą, šv. Kazi
miero relikvijos buvo įdėtos at
gal į sidabrinį karstą ir iki vėlyvo 
vakaro stovėjo prieš didįjį altorių 
viešai žmonių adoracijai. Naktį 
šv. Kazimiero karstas buvo įkel
tas į naujai atremontuotą Šv. Ka
zimiero koplyčią, kuri yra toje 
pačioje vietoje jau nuo 1636 
metų.

Sekmadienis buvo skirtas pa
dėkai ir ta proga buvo gautas 
specialus leidimas iš Šv. Sosto 
atšvęsti vienerias mišias kiekvie
noje parapijos bažnyčioje Lietu
voje šv. Kazimiero garbei.

Kaip pasakoja Kimbrys, šioje 
šventėje buvo ir neišvengiamų 
politinių šūkių bei plakatų. Vie
nas lenkiškai parašytas plakatas 
išreiškė solidarumą tarp Lenki
jos ir Lietuvos, o kitame lietuviš
kai buvo parašyta: “Grįžta trem
tinys šventas Kazimieras, grįš ir 
Lietuvos laisvė"!

(LIC)
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1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

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

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

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

$2,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 608 birželio 8-27 $2,899 iš Bostono ir Niujorko

$2,782 iš Čikagos
Keltoilė n/biT^h 7 \5«S?U: 10 d UefUV°ie’8 Vilniuje’3 Kaune’2 Vienoje.
Kelionė Nr. 615 birželio 15-29 $2.399 iš Bostono ir$2,399 iš Bostono ir Niujorko

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

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

$2,882 iš Čikagos
LIETUVĄ 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.

Kelionė Nr. 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko

$3,132 iš Čikagos

UEPA
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje.2 Zuriche.
KeEonė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 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.
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

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

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

$2,572 iš Čikagos
LIETUVA, AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje! ” l
Kelionė Nrt.8'fP.rųgpjųčip,įO-^.4 .$2.399 iš, Bostono ir. Niujorko -rjj’jjžĮ

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

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

$2,642 iš Čikagos

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

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

$1.882 iš Čikagos

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

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS & ORBIS 
PARODO VISĄ UETUVOS IR LENKIJOS GROŽI

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 naktys Vilniuje, 4 Varšuvoje. 2 Krokuvoje. 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3

Kelionė Nr. 818 birželio 16-liepos 1

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

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

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baltic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus 

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Suite 4 

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

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
Ar juos prenumeruoji?

LIETUVOS LAISVES LYGA 
PRIEŠ DEPUTATŲ RINKIMUS
Mieli Lietuvos piliečiai,

Šių metų kovo 26 dieną numa
tytų rinkimų j Aukščiausiąją Ta- 
.rybą kandidatų siūlymo bei rin
kimų tvarka yra labai paini ir są
moningai klaidina rinkėjus. 
Liaudies deputatų rinkimai yra 
dvipakopiai, SSRS Aukščiausios 
Tarybos trijų pakopų, o Aukš
čiausios Tarybos pirmininko — 
keturių pakopų. Deputatų su
važiavime trečdalis vietų iš 
anksto skiriama politinių bei vi
suomeninių organizacijų na
riams (iš esmės Maskvos pseudo 
funkcionieriams). Tai primena 
viduramžių luominius parla
mentus. Pažeistas paritetinis 
principas.

Deputatų suvažiavimo 2250 
atstovų tarpe iš Lietuvos tebus 
vos 42. Deputatų suvažiavimas 
tarsi dirbtinis rėtis, kurio tikslas 
nepraleisti nepageidautin ų 
žmonių renkantį palatinę Aukš
čiausią Tarybą ir jos pirmininką 
— prezidentą. Reali galimybė, 
kad iš 42 Lietuvos deputatų į 
Aukščiausią Tarybą nepateks nei 
vienas. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis tikisi, kad žymi Sąjūdžio 
kandidatų į deputatus dalis pa
teks suvažiaviman. Nereikia už
miršti, kad Rusijoje Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis traktuo
jamas kaip nacionalistinis judėji
mas už Lietuvos nepriklausomy
bę. Suvažiavime dominuoją ru
sai ir surusėję kitataučiai aišku 
balsuos prieš Sąjūdžio deputa
tus. Jei keletas sąjūdiečių kokiu 
tai būdu pateks į Aukščiausiąją 
Tarybą, ką reikš jų nuomonė 
priešiškų Pabaltijo tautų laisvės 
bei nepriklausomybės idėjai bal
sų jūroje. Lietuvos pilieti, Tu esi 
prieš didelį savo sąmoningumo 
tautinio susipratimo išbandymą. 
Nuo Tavo politinio žingsnio4spvo- 
26 priklausys Lietuvos varaas 
pasaulio tautų akyse. Tu balsuoji 
ne tik už save, balsuoji už

būsimų kartų ateitį, tat būk 
ryžtingas, gerai susimąstyk už ką 
balsuosi.

Kodėl net iš viso privalome 
rinkti svetimos valstybės parla
mentą?

1. Dalyvaudamas rinkimuose 
pagal įstatymą, prieš kurį Lie
tuvoje protestavo 1,800,000 gy
ventojų, šį įstatymą pripažinsi 
demokratišku.

2. Balsuodamas ir už pačius 
doriausius kandidatus į deputa
tus visvien balsuosi už koloni
jinės imperijos valdymo aparatą.

3. Dalyvaudamas rinkimuose 
Tu pritarsi TSRS ir LTSR konsti
tucijoms, įteisinančioms Lietu
vos aneksiją.

Propagandiniais sumetimais 
balsavusių Lietuvos gyventojų 
skaičius visvien bus padidintas, 
tačiau atsisakęs dalyvauti šiame 
politiniame spektaklyje Tu bent 
išvengsi savo sąžinės priekaištų. 
Dešimtmečius mes rodėme ver
gišką lojalumą neteisingai, savo 
pačios principų nesilaikančiai, 
tarybinei sistemai. Pats laikas iš
sitiesti, parodyti sau, Lietuvai ir 
visam pasauliui, kad mes jau ne
be vergai. Sekime Lenkijos soli
darumo ir Palestinos arabų pa
vyzdžiu, kurie atsisako dalyvauti 
antidemokratiškuose rinkimuo
se. Kiekvienos laisvę ir demok
ratiją mylinčios tautos politinė 
bei tautinė garbė reikalauja boi
kotuoti panašius rinkimus. Lie
tuvos Laisvės Lyga ragina visų 
tautybių Lietuvos gyventojus 
pasinaudoti savo teise 1989 kovo 
26 — nedalyvauti TSRS liaudies 
deputatų rinkimuose. Visus ka
talikus kviečiame kovo 26 ryte 
susirinkti maldai Lietuvos 
bažnyčiose, o ne prie urnos. 

.-Sveiki sulauk^šv-. Velykų!
‘-^-‘ Vilnius, 1989, kovo 8 diena

Lietuvos Laisvės Lyga
(Elta)

JAV SPAUDA APIE f . .
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
“... Beveik 50-čiai metų 

praėjus po jos pagrobimo ir so
vietizacijos, Lietuva ištausojo 
savo tautinius jausmus — ji nori 
išeiti (iš Sovietų Sąjungos) ir turi 
pakankamai drąsos tai pareikšti. 
Vėl atrasdama savo tautinę tapa
tybę, Lietuva gal toliau pažengė 
už kitas Pabaltijo tautas ir ukrai
niečius, armėnus ir kitas Tran- 
skauskazo tautines grupes bei 
musulmonų tautas Vidurio Azi
joje...

...Sovietų Sąjunga susi- 
grobstė kolonijas, kurios jai pri
lygo ar pralenkė ją kultūra ir iš
sivystymu... sovietinis komuni
zmas ima irti ideologiškai, eko
nomiškai ir politiškai ir tampa 
kažkuo skirtingu. Šiuo giliu ir 
jautriu klausimu Gorbačiovui 
negali padėti jau nei gero linkin
tys, nei susirūpinę pašaliečiai... 
Negalime net galvot apie paramą

jam, pavyzdžiui, pritariant nau
jam lietuvių numalšinimui, jei 
tai įvyktų. Bet taip pat morališ
kai pavojinga kurstyti lietuvius, 
kad jie drąsiai veiktų, kai juos 
skatinantys negali jų išgelbėti 
nuo galimų pragaištingų jų pasi
rinktos veiklos pasėkų”.

(The Washington Post veda
masis, “The State of Lithuania”

— Lietuvos Valstybė, 
1989.11.20)

Rumunijos komunistų parti
jos ir vyriausybės 6 buvę vadai 
atviru laišku prezidentui Nicolae 
Ceausescu kritikavo jo vedamą 
politiką ir žmogaus teisių pažei
dinėjimus.

JAV senato užs. reik, komite
tas pareiškė čia besilankančiam 
Izraelio užs. reik, ministeriui 
Moshe Arens, kad tvirta kongre
so parama Izraeliui pradedanti 
rodyti irimo ženklų.

Valst. departamentas pa
skelbė, kad Egiptas, padedamas 
Šveicarijos Krebs A. G. firmos, 
yra padaręs didelę pažangą nuo
dingųjų dujų gaminimo srity.

“Dabar, mudžahedynams iš
vijus Raudonosios Armijos įsi
brovėlius iš Afganistano, laisvės 
rėmėjai turėtų išvardinti, kokios 
sovietinės imperijos sritys 
turėtų būti išlaisvintos....

Dabar tikslinga nukreipti 
taikingą viešosios nuomonės 
spaudimą į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, 1940 metais sovietų na
cių pakto rėmuose aneksuotas 
Pabaltijo respublikas. Reikia 
spausti sovietus, kad jie atmestų 
tą Hitlerio ir Stalino pasirašytą 
paktą ir išlaisvintų tas pavergtas 
tautas. Stebėtina, kad šis Hitle
rio palikimas dar tebegalioja. 
Baltai šiandieną vis dar kalba 
apie ‘sovietines. okupacines 
pajėgas’. Jie neturi jokių iliuzijų, 
kad jie yra Sovietų Sąjungos da
lis.

Bush’o administracija turėtų 
pabrėžti (Pabaltijo šalių neprik
lausomybę), priimdama Pabalti
jo egzilines vyriausybes Baltuo
siuose Rūmuose...”

(The Orange County Regi- 
ster vedamasis, “Baltic Freedom

Fighters” — Pabaltijo 
laisvės kovotojai, 1989.
11.17)

(Elta)

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road* tęst 
Northporth, N.Y, 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas Zakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yofko ofisas Lito patalpa^ 
86-01 114th St, Rlchmond HHI, N.Y.J1418. TeL 718 441 - 28T1.,

SKALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Avė. (prie Foreat 
P*way St), Woodhaven, N.Y. <1421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 • 2J44.
-_____________ ' ■ ■ y z _______ j.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti. - .-:

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd^ Carona, Queens, 
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. Bilis, fondus, com- 
modtties, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Suinteretuotl skambinkite 212306 
- 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 - NEW 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. /- į.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš y N YM1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 234 Sunlit 
Dr. Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVES VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš VVCAV-FMbarr 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,MA 02402. 
617-586-7209.

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 Hlghland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. —y

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

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

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

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

asolino 

MEMORIALS

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIŲ. KVECAS

JONAS 
.,•933 + 1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
•flĘL: 718 769 - 3300
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Atgimimo dvasiai sklindant
Mieli Broliai, Sesės,

Pasibaigė žiema. Praėjo gavė
nia. Prasidėjo pavasaris. Šven
čiame Velykas. Pavasaris ir Vely
kos skelbia tą pačią paslaptį — 
prisikėlimą naujam gyvenimui. 
Pavasaris su pojūčiams apčiuo
piama realybe mums padeda ge
riau suprasti tikėjimo skelbiamą 
tiesą — kaip prisikėlė Kristus, 
taip prisikelsime ir mes.

Kristaus prisikėlimu yra pa
grįsta krikščionybė ir visas mūsų 
tikėjimas. Šv. Paulius Apaštalas 
abejojantiems mirusiųjų pri
sikėlimu atsako: — jei nėra mi
rusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus 
neprisikėlo. O jei Kristus nepri
sikėlė, tai tuščias yra mūsų 
tikėjimas. (I Kor. 15:12-19). Jei 
Kristus nebūtų prisikėlęs, krikš
čionybė būtų užbaigus savo die
nas dar prieš pirmąsias Velykas.

Tik Kristaus istorinio pri
sikėlimo dėka krikščionybė iš
siplėtė visame pasaulyje, nežiū
rint priešo pastangų ją sunaikin
ti. Tobulai išsipildė Rašto aiškin
tojo rabino Gameliel’io pranašiš
ki žodžiai, pasakyti aukščiausios 
žydų tarybos nariams, susirinku
siems svarstyti kaip sustabdyti 
krikščionybės plėtimąsį: “Jei šis 
mokslas paeina iš žmonių, jis 
pats savaime išnyks, bet jei jis 
yra iš Dievo, jūs negalėsite jo 

? sustabdyti”. (Apt. Darb. 5:38 - 
f 39).
ii Velykos yra mums krikščio

nims pati reikšmingiausia ir prisikėlimą skelbią daigai. Dar 
džiaugsmingiausia šventė. Vely- nėra pilnas tautinis pavasaris, o 
koše mes minime mūsų atpirki- tik atolydis, ir šie jauni daigai 
mo paslaptį ir viltingai švenčia- yra reikalingi ypatingos Dievo 
me savo gyvenimo įprasminimą malonės ir mūsų visų rūpestin- 
ir busimąjį prisikėlimą bei išau- gos globos.
kštinimą. “Mes tikime ir todėl Todėl prie džiugaus aleliuja 
skelbiame, kad tasai, kuris turime jungti ir nuoširdžią mal- 
prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat dą, kad tie trapūs daigai nebūtų 
prikels ir mus su Jėzumi”. (2 naujų šiaurės vėjų pakąsti, o 
Kor. 2:4). galėtų giliai suleisti šaknis, pilnai

Pavasario žiedai įrodo, kad į išsiskleisti gyvu tikėjimu, kri- 
negyvą žemę įbertas grūdas kščioniška dora, tautiniu sąmo-

nežūva, o perėjęs puvimo proce
są ir pakėlęs žiemos šalčius, išky
la nauja gaivalinga jėga. .

Lygiai kaip tariamai tragiškas 
Kristaus misijinio gyvenimo ga
las Didįjį Penktadienį ar kaip į 
žemę įbertas grūdas rudenį, 
taip ir mūsų tariami gyvenimo 
nepasisekimai, kančios ir mirtis 
tėra tik skaudus, bet būtinas per
sikeitimo procesas naujam gar
bingam ir amžinam gyvenimui. 
“Mes nenuleidžiame rankų. 
Priešingai, jei mūsų išorinis 
žmogus vis nyksta, tai vidinis 
diena iš dienos atsinaujina. O 
lengvas dabartinis vargas ruošia 
mums neapsakomą visa pranok
stančią garbę”. (2 Kor. 4:4, 16).

Simet, švęsdami Velykas, mes 
džiaugiamės ne vien istoriniu 
Kristaus ir busimuoju mūsų pri
sikėlimu, bet ir viltingais tautos 
atbudimo ženklais. Dar tik prieš 
metus, per praėjusias Velykas, 
mūsų viltys dėl tautos prisikėli
mo buvo paremtos vien tikėjimu 
ir gamtos dėsniais, liudijančiais, 
kad tikinti tauta yra nenugalima, 
kad po kiekvienos žiemos, ne
svarbu kaip giliai yra įšalus 
žemė, visuomet ateina pavasa
ris.

Šiandien gi mes ne tik tikime, 
bet ir savo akimis matome, kaip 
iš po okupacinės žiemos šalčių 
sukaustytos tautos, padvel&is 
atolydžao vėjui, su pavasarišku 
gyvastingumu veržiasi į paviršių

(Tąsa iš praeito nr.)

Iš kapinių minėjimo dėmesys • 
persimetė į Kauno Muzikinį tea-^ 
trą (buv. Valstybės teatrą), kur 
vyko iškilminga trečioji LPS Sei
mo sesija. Pirmoje sesijos dalyje 
vyko bendri dalyvių pasisakymai 
dėl Lietuvos ateities, paliekant 

’ nutarimus antrai jos daliai.
Kalbėjęs Seimo tarybos 

pirm. prof.Vytautas Landsber
gis Vasario 16 aktą apibūdino 
kaip logikos ir politikos pamoką. 
Tai liekasi kaip nepamirštamos 
istorijos gairės ir didžiai pamo- • 
kautis dokumentas. Tarp kitko, 
jis pasakė:

Kokios Lietuvos norite?

“Dabar Lietuvoje pasigirsta 
net ne visai gudrių galvojimų. 
Spėlioja, erzinasi, ar bus kaip 
prieš karą? Tikrai nebus taip, 
kaip tada buvo, ne taip, kaip yra

( dabar. Bus kitaip. O tą jau reikia 
rimtai svarstyti, kad būtume pa
siruošę tarti žodį ir kurti val
stybę. Savo ruožtu svarstydami 
kokios norime, kokios norėtume 
Lietuvos, visa tai kreipti kaip

ningumu. Prašykime taip pat, 
kad šį religinį, dorinį ir tautinį 
atgimimą, kuris su tokia gaiva
linga jėga reiškiasi tėvynėje, iš
gyventume ir mes čia išeivijoje.

Džiugių ir viltingų šv. Velykų. 
Vysk. Paulius A. Baltakis,

O. F. M.
1989 m. Velykos

Marytė Šalinskienė ir arkivysk. A. Bevilacąua prie Apareiš- 
kimo parapijos bažnyčios, kai ten buvo teikiamas sutvirtini
mo sakramentas.

VASARIO 16-JI OKUP. LIETUVOJ 
ŠIEMET ATŠVĘSTA JAU KITAIP
— Vasario 16-tos minėjimas Lietuvoje (2)

Po 50 mėty pertraukos vėl leista minėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Keičiasi pažiūros J Lietu
vos istoriją. Anksčiau Vasario 16-oslos aktas buvo 
niekinamas, dabar — labai reikšmingas dokumentas. 
Minėjimai užliejo visą okupuotą kraštą. Šios žinios 
paimtos iš Vilniaus radijo programų, kurios skiriamos 
išeivijos lietuviams.

----------------------------- V. ŠALČIŪNAS-------------------------

klausimą jos žmonėms: kokios 
Lietuvos jūs norite”?
, V. Landsbergio nuomone, 
Lietuvos žmonėms dabar reikia 
pasirinkti ne tik tikslą bet ir kelią 
į jį, o į tikslą gali vesti tik tikėji
mas ir nusiteikimas, įvardintas 
žodžiu — Lietuva.

. Kauno tarybos pirm. C. Stan
kevičius mano, kad pirmas kelias 
į Lietuvos nepriklausomybę 
buvo lietuvių kalbos paskelbi
mas valstybine. Toliau reikia at
kurti visas valstybines instituci
jas: teisines, politines, ekonomi
nes, dvasines. Tai, anot jo, ilgas 
kelias, kurio greitis priklauso 
nuo visų energijos, išminties ir, 
deja, nuo stabdymo jėgų.

Kiti manė, kad tauta nori 
laisvės nuo išorinės ir vidinės 
prievartos ir kad laisvė yra 
neįmanoma be visuomenės dva
sinio atgimimo.

LPS Seimo sesija užsitęsė iki 
2 vai. ryto. Joje išryškėjo nuomo
nių įvairovė, kuria, kaip demok
ratiniu reiškiniu, pasidžiaugė V. 
Landsbergis, pridurdamas:

‘ Kai kurie Seimo deputatai 
galbūt perdėm maksimališkai 
samprotavo apie tai, kaip mes 
gyvensime atsiskyrę nuo Tarybų 
Sąjungos? Ir vis dėlto vienijo 
bandra idėja: Lietuva bus tokia, 
kokios norės jos tauta”.

Adv. Kaz. Motieka reikalauja 
referendumo įstatymo, kurį 
turėdama Lietuvos liaudis pa
skelbs pati savo sprendimą. Anot 
jo, suverene Lietuvos valstybė

T. Sąjungoje yra kazuistinis 
(suktdas) absurdas.

Sąjūdis žengia j 
Lietuvos savarankiškumą

Vienaip ar kitaip motyvuoda
mi, daugelis Seimo deputatų 
kvietė eiti Lietuvos laisvės keliu, 
siūlė Seimui deklaruoti Lietu
vos Nepriklausomybės siekį. Tai 
ir buvo padaryta priimtoje Sei
mo deklaracijoje, kurioje teigia
ma, kad lietuvių tauta niekada 
nesusitaikė su valstybės suvere
niteto praradimu.

LPS reiškia tautos ryžtą taikiu 
būdu atkurti savo teises gyventi 
nepriklausomai nuo bet kurio 
diktato. Sąjūdis žengia keliu į 
politinį, teisinį, ekonominį bei 
kultūrinį Lietuvos savarankišku
mą, jos valstybinį suverenitetą, 
neapsiribodamas daliniais pasie
kimais. Sąjūdis taps svarbiausių 
žmogaus teisių gynėju ir dekla
ruoja Lietuvos piliečių teisę 
rinktis savas valstybinio gyveni
mo formas. Rytojaus dieną, prie 
atidengto Laisvės paminklo, 
Sąjūdžio Seimas prieš visą tautą 
prisiekė siekti šio tikslo.Trumpai 
jis nusakomas dviem žodžiais — 
Laisva Lietuva!

Pamaldos katedroje

Vasario 16 d. Kauno katedro- 
je-bazilikoje kard. Vincentas 
Sladkevičius koncelebravo iš
kilmingas mišias kartu su 
Bažnyčios hierarchais. Po mišių 
tūkstančiai žmonių nužygiavo į 
Vienybės aikštę prie buv. Karo 
muziejaus, kur buvo vėl atideng
tas Laisvės paminklas. Jis toje 
vietoje buvo pastatytas 1928 m., 
ir komunistų nugriautas 1940 m.

Žalvarinė J. Zikaro Laisvės an
gelo statula, dabar buvo atga
benta iš muziejaus ir kard. V. 
Sladkevičiaus pašventinta. Šalia 
paminklo stovėjo Sąjūdžio Sei
mas, vyriausybės vadovai, Lie
tuvos vyskupai. Iš viso dalyvavo 
apie 200,000 žmonių! Pašven
tinęs paminklą, kardinolas pa
sakė išimtinai patrijotinę kalbą. 
Pradėjęs himno žodžiais, jis pri
siminė, kai toje vietoje jis 
stovėjęs prieš 50 m., švenčiant 
Nepriklausomybės dieną. Anot 
jo, tautos praeitis ir istorija sti
prina kiekvieną išlaikyti gyvą 
tautos dvasią, meilę protėvių 
žemei ir kalbai. Toliau kalbėda
mas apie šią šventę, kardinolas 
pasakė:

Nepriklausomybė bus 
tikrovė

“Deja,mes ją švenčiame šian
dien dar ne kaip turimą Nepri
klausomybę, bet kaip norimą, 
kaip trokštamą, kaip laukiamą, 
kaip mūsų pačių pastangomis 
siekiamą. Mes tikime, kad Ne
priklausomybė nebus tik praei
ties dalykas, tik prisiminimas, 
bet bus ir šių dienų mūsų tik
rovė. Nepriklausomybės istori
jos žingsniai pamažu keliauja 
mūsų krašto link.”

Toliau jis pareiškė, kad Ne
priklausomybė reiškia priklausy
ti, tik ne svetimiesiems, bet sa
vam kraštui, savajai tautai, kal
bai, lietuviškam žodžiui.

Ištisai besiklausančiam tokios 
inspiruojančios kardinolo kal
bos, kurioje be patrijotiškų ir 
Lietuvos meilės jausmų nė žo
džiu nebuvo užsimintas Dievas, 
Bažnyčia, religijos laisvė, galėjo 
kilti klausimas, ar tik katalikų 
Bažnyčia netampa viena iš pa
grindinių jėgų Lietuvos laisvės 
idėją toliau puoselėti?

(Bus daugiau)

Mnt» L Sausis 1889 m.

*5 VARPAS
te bu.- rt. °">—

rtveratoros, jelitikos ir mokslo menesiais laikmatis.

100 METŲ SUKAKTIS

KELKITE! KELKITE! 8
PAULIUS JURKUS

Mūsų padėtis

Apžvelgę bendrai pirmąjį nu
merį, dabar sustokime ties 
straipsniais, kurie išryškina Var
po tikslus, užsimojimus ir to 
meto padėtį- Štai pirmajame, 
vedamajame straipsnyje rašo, 
kaip jie įvertina padėtį. Ištrauką 
išrašome, pakeisdami rašybą ir 
pačią kalbą, nes nepapratusiems 
skaityti ano meto raštus, tai būtų 
varginga, kartais net nesupran
tama. Vedamajame rašoma:

“Šiandieniškame mūsų padė
jime pasirodymas naujo laik
raščio turi būti priskirtas prie 
svarbesnių ir rūstesnių dalykų, 
nes reikia nugalėti daugybę viso
kių kliūčių, reikia atsakyti dau
gelį klausimų, reikia pasiekti 
tikslą einant ne pramintais ke
liais, bet keliais, kuriuos dar rei
kia išvesti. Bet kokia mūsų 
padėtis, kokie medžiaginiai tur

Mum. I.

tai, kokios mūsų pajėgos? Atsa
kymas trumpas: mūsų padėtis 
kur kas blogesnė už žydų ir toto
rių padėtį, nes tiems nedrau
džiama laikytis savo kalbos, iš
leisti laikraščius, turėti mokyk
las”?

Varpo vedamojo autorius, ku
riuo tikriausiai buvo pats Vincas 
Kudirka, nusiskundžia ir lietu
viais. Ten rašoma:
“Negražus tai ir peiktinas daik

tas, kad dar daugel lietuvių arba 
visai nenori suprasti Lietuvos 
reikalų, arba supranta klaidin
gai. Turėdami klaidingą suprati
mą, jie galvoja, kad tėvynei gera 
gali padaryti, tik sutikimas su jų 
pažiūromis. Dažnai matai žmo
gų, kuris, turėdamas geriausius 
norus, iš anksto stato sąlygas, ku
rių niekada nenori atsisakyti, ir 
visai neklauso kitų, jei kiti jam 
ką prikaišioja. Nusimazgoja ran

kas nuo visko, nesirūpina nei 
piršto pakrutinti tautiškiems 
dalykams pagerinti... Nepri

trūktų mum inteligentiškų jėgų, 
jei lietuviai inteligentai būtų 
mažiau apsileidę, mažiau atšalę 
viskam, kas priklauso lietuviš
kiems dalykams. Neperdėsiu sa
kydamas, kad nėra lietuviui inte
ligentui sunkesnio dalyko kaip 
elgtis pagal lietuvybės reikalavi
mus...”

Suprasdami sunkią padėtį Var
po leidėjai tačiau turi daug vil
ties: “Išleidome laikraštį su 
mažom jėgom, su mažais turtais, 
bet turime didelę viltį, kad mūsų 
bendradarbių skaičius greit pa
daugės, kad mūsų darbas neliks 
tuščias, bet ras atgarsį tarp visų 
lietuvių, trokštančių būti lietu
viais ir savo tėvynei tarnauti...

Meskime grūdą po grūdo į 
tautišką dirvą, nors ne greit, bet 
palengva išaugs gražūs, sveiki ja
vai, nes dirva yra išsigulėjusi ir 
seniai jau sėklos laukia.

Išmokyti lietuvius lietuviškai 
galvoti, sujudinti juos ir suburti 
į darbą, pripratinti elgtis kaip 
dera lietuviams, išaiškinti ke
lius, kuriais eidami galėtų pasa
kyti: “Lietuviais esame”, pakelti 
dvasinę ir medžiaginę Lietuvos 
buitį, pašalinti iš lietuvių tarpo 
jų palinkimą prie svetimų tautų, 
uždegti brolių širdyje nors mažą 
tėvynės meilės kibirkštį, tai yra 

mūsų siekimas, tai “VARPO 
užduotis. Kada gi mūsų mintys 
bus suprantamos, kada Varpas 
taps reikalingu kiekvienam lie
tuviui, kada matysime, kad jie 
supranta savo pajėgą ir kelia gal
vas aukštyn, tada pasakysime: 
atlyginimą už darbus jau gavo
me”!

Su tokia pakilia nuotaika, su 
idealistiniu nusiteikimu Varpas 
ateina pas žmones. Kad būtų šis 
įspūdis dar didesnis, tuoj pat 
spausdinamas eilėraštis “Var
pas”. Jį parašė Vincas Kudir
ka, tuo metu pasirašinėjęs V. 
Kapso slapyvardžiu. Perskaity
kime šį eilėraštį čia Darbininko 
skiltyse:

VARPAS
V

• Kad rytą saulė spinduliu 
pirmiausiu

Apsireiškė žemei pribuvimą 
savo,

Užgaudė varpas liepimu 
aiškiausiu,

Tarytum jisai šmogaus lūpas 
gavo:

Kelkite, kelkite, kelkite,
kelkite....

Tuoj darbininkai visi 
suknibždėjo,

Lyg gyventojai užgauto 
skruzdyno.

Ir kasdieniniai darbai 
prasidėjo.

Žmonių lizduose ir ant lauko

grt/no.
Kelkite, kelkite, kelkite,

Varpas dar garsiau ir dar 
aiškiau gaudžia,

O graudus halsas veržias per 
orą.

Dėl ko nebaigia savo dainą 
graudžią? 

Tinginius prikelti turi tikrą 
norą!

Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite...

Tai skambink "Varpe ”! Tegul 
gaudimas tavo

Išilgai, skersai eina per
Lietuvą!

Budinki ir šauki graudumu 
balsu savo,

O tas šaukimas perniek 
tenepražūva!

Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite...

Kas darbininkas ir kas dirbti 
gali.

Ant tavo balso prie darbo 
teismas!

O kur atrasi tinginį
miegalį.

Tegu neliaujant jį budyi 
gaudimas:

Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite...

Sis eilėraštis, yra lyg vedamasis 
straipsnis. Varpas ryte suskam-

ba ir žadina visus. Ir eilėraštyje 
ryto simbolikoje juntamas aiš- 

kelkite... kus žadinamasis motyvas, to-
limesniuose posmuose pereinąs 
į laikraščio Varpas konkrečius 
uždavinius į jo visos tautos žadi
namąjį vaidmenį. Pakilus, iškil
mingas eilėraščio stilius darniai 
rišamas su gamtos budimo ir 
žmogaus darbo motyvais: saulė, 
spindulys, tekėjimas, varpo gau
dimas, skruzdynas, darbininkai, 
dienos darbai.

Eilėraštis nėra sklandus, jis 
lyg nukaltas, bet jis savo idėjine 
prasme tikrai buvo sėkmingas ir 
reikalingas. Jis ir šaukė visus 
prie darbo Lietuvai. Juk konkre
tus patriotinis darbas yra laiko
mas aukščiausiu tėvynės meilės 
įrodymu.

Su šiuo numeriu pradedama 
tikrai aštri polemika dėl rusi
nimo politikos. Tai surašyta 
straipsnyje “Audiatur et altera 
pars“ — Išklausyk ir kitą pusę.

Rusų administracija leido savo 
spaudą, Vilniuje leido Vilenskij 
Viestnik. Per šį laikraštį adminis
tracija plačiai vedė rusinimo po
litiką, gynė savo reikalus.

(Bus daugiau



VJ. ATSIMAINYMO PARAPIJA, Maspeth, N.Y.

Kun. DANIELIUS STANIŠKIS 

APREIŠKIMO PARAPIJA

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS, Klebonas 
Kun. Jurgis D. Degutis, klebonas emeritus

Kun. BRUNO KRUZAS 
Brooklyn, .V.Y.

Nuoširdūs sveikinimai visiem Šventose Velykose!
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas
Kun. EUGENIJUS SAVICKIS
Aušros Vartų parapija, New York, N.Y.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun WILLIAM L. WOLKOWICH, klebonas

Linkiu mieliems parapiečiams 

linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Kun. ALBERTAS KARALIS

ST. CASIMIRS CHURCH, NEW HAVEN, CONN.

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapiečiam linki

Prel. P. BULOVAS, klebonas
Kun. S. RAILA

[' Kristaus Prisikėlimo Šventėje >
ramybės ir taikos visiem parapiečiam linki |

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas

Sveikiname viiuj parapinius Vieipaties Prisikėlimo Jventėje

šv. Kazimiero parapija 
VVorcester, Mass.

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas 
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS. klebonas 
Šv. Kazimiero parapija 
Paterson. N.J.

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių j»roga —

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas .»•

Šv. Velykų proga!

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA, PROV1DENCE, R.I.

8
[j Linksmų Velykų švenčių

Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. 2UROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu visus Šv. Jurgio 
buvusius mano parapiečius.

JURGIO PARAPIJA, Nonvood. Mass.

, ’ Malonių Velykų švenčių 
linkių visiems parapijiečiams

( >

Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.L., klebonas
< > - Msgr, VITAS J. MARTUSEVIČIUS. klebonas emeritas 

šv. JURGIO PARAPIJA, Philaddphiu, Pa.

Linksmų Velykų švenčių 
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

r. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

nw> ciitėjr
visiem para pločiam linki

Kun ALBERTAS CONTONS. klebonas

v. Petro parapijų 
Boston. Mass.

| Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
^Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Šv. Kazimiero parapijos kunigai

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS. klebonas

SV. KAZIMIERO PARAPIJA
Amsterdam, N. Y.

Dail. Alfonso Dociaus piešinys — Prisikėlimas.

Kristaus prisikėlimo šventės proga nuoširdžiai 
sveikiname mūsų vienuolyno geradarius, penktadienio ir 
ketvirtadienio parengimų bendradarbius, Lietuvių Kultūros 
Fondo valdybą ir visus Kultūros Židinio rėmėjus.

Brooklyno pranciškonai

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams Šv. Velykų 
šventėj.

Kun. PETRAS A. SHAKALIS, klebonas 
Šv. Kazimiero parapija, Brockton, Mass.

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybis ir taikos buvusiems 
mano parapiečiams—

Prel. J. BALKONAS, P. A.

Putnam, Conn.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Sv. Velykų progą
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

LIETUV/Ų KATALIKŲ RELIGINE ŠALPA 
IR LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

Kristaus prisikėlimo šventėje
cširdžjai sveikiname visus parapijiečiu*

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritu*

Los Angeles, Calif.

Šventose Velykose

Kun. PETRAS STRAVINSKAS, klebonas
ŠV. TREJYBES PARAPIJA 

Newark, N.J.

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM, klebonas

Šv. Jurgio parapija 
Rochester, N.Y.

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS, klebonas
Bayonne, N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Vęlyitų frenčių
Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas 

klebonas

A Didžiosios Velykų šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkima 
linksmų Velykų

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. ANTANAS SAMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURWITJS 

t* ’ .
Mįa«a.ė ■ ■

Kristaus Prisikėlimo ramybės ir taikos 
buvusiem parapiečiam ir bičiuliam linki 

Kun. VIKTORAS DABUŠIS 
SEMINOLE, FLA.

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų šventės proga

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
ŠVČ. Trejybės parapijos klebonas 
Hartford, Conn.

Skaidraus Šv. Velykų džiaugsmo 
visiem linki

Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS

PUTNAM, CONN.

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas 

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
New Britam, Conn.

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

Sveikiname mielus pa ra piečius Še. Velykų proga

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS 

šv. Juozapo parapija, Wafėrt>ttrų, eonu.



PlgMĄSIS^ . 
RATILIO
ANSAMBLIO 
KONCERTAS 

PHILADELPHIJOJ 
" c- ■■ 1
Sujudo, jfei&elįs Amerikos ir

Kanados lietuvių kolonijų lauk
dami iš Lietuvos atvykstančio 
Ratilio ansamblio. Visur vyksta 
parengiamieji darbai ir planai 
juos sutikti. Kadangi Philadel- 
phijoje įvyks jų pirmasis koncer
tas Amerikoje, tai čia kruopš
čiai ruošiamasi. Šį koncertą, ren
gia Philadelphijos L. B. apylin- 
kėš'ValdyEa ir'LIefuvių Namai. 
Sudarytas bendras komitetas, 
kuris paruošė tokią dienotvarkę 
Ratilio viešnagei.

Balandžio 6, 12 vai. dienos an
samblis atvyksta iš New Yorko į 
Lietuvių Namus. Čia jis bus su
tiktas komiteto narių ir visų, kas 
nori šiagje syęčįų .sutikime daly
vauti. Po tipiškai philadelphiškų 
priešpiečių svečiai bus vežami 
apžiūrėti apylinkes ir istorinę 
Valley Forge vietovę, kur revo
liucinio karo metu, gen.- Wa- 
shingtonas su savo kariuomene 
praleido daugiau, kaip pusantrų 
metų, kol jiems pagaliau pasi
sekė užimti Philadelphijos mies
tą.

Sugrįžus keletą valandų sve
čiai naudos pagal savo nuožiūrą: 
repeticijai, poilsiui ir 1.1.

Tą pačią dieną, 7 v.v. Lietu
vių namuose bus priėmimas ir 
vakarienė. Visi kviečiami daly
vauti ir pabendrauti su svečiais. 
Vakarienės bilietus galima įsigy
ti pas p. Gečienę tel. 215 - 677
- 1684 ar pas p. Matonį tel. 215
- 739 - 4831. Bilieto kaina $10
asmeniui. Priėmimas baigiasi 10 
v.v., idant svečiai galėtų gerai 
pailsėti prieš kitos dienos die
notvarkę ir koncertą.^ ____
^Penktadienį, balandžio‘“F’ fl 
vai. ryto svečių priėmimas Phila
delphijos rotušėje (City Hali). 
Priėmimą ruošia Philadelphijos 
miestas. Jame dalyvaus kviesti 
miesto pareigūnai ir kiti svečiai. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Ratilio ansambliui Bus

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH NEŠTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. 1312) 238-9787

1989 m. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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. Liepos 24 - Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 • Rugpjūčio 16

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

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 i
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

Iš visur

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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

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

įteikta Laisvės Varpo replika, 
ženkleliai ir pagerbti, kaip iški
lūs miesto svečiai. Sis priėmimas 
įvyks Rotušės Conversation Hali 
patalpoje, kurioje yra sutinkami 
visi pasauliniai vadai, veikėjai ir 
žymūs žmonės. Po oficialios da
lies, kavutė ir pabendravimas. 
Vėliau svečiams bus parodytos 
istorinės Philadelphijos vietos,
kaip Independence Hali, Cons- 
titution Hali, Laisvės Varpas ir 
kitkas, o įdomybių čia tikrai yra 
daug. Vistik Philadelphija yra 
Amerikos Nepriklausomybės ir 
istorijos lopšys.

Sugrįžusius po kelionės sve
čius, Lietuvių Namų Kultūros 
Centre, Tautodailės Instituto 
Philadelphijos skyriaus ponios ir 
panelės, pavaišins labai įdomiais 
ir skaniais užkandžiais. 7:30 v.v., 
Lietuvių Namų Čiurlionio salėje 
įvyks Ratilio koncertas. Po kon
certo bus vaišės, bufetas, baras, 
pabepdęavi|nas,)j pasilinksmini- 
mas Eėi atšišvęikinimas su 
svečiais.

Šeštadienį, balandžio 8 dieną, 
11 vai. ryto Ratilio ansamblis iš
vyksta į New Yorką ir sekantį jų 
koncertą' tenai.

(JD)

ŠEŠI AKTORIAI, KETURIASDEŠIMT 
PENKI EILĖRAŠČIAI

Pilna salė. Keturios aktorės, 
du aktoriai. Keli autoriai? Kai 
kas versta autorių priežiūroje, 
kai -kas versta ^daugiau -nei dvi
dešimties) vertėjų, kai kas jau 
net ir neversta į anglų kalbą — 
kai kas joje jau ir sukurta.

Ar turėtume nustebti kad, jau 
pilnai susipažinus (ap turėjus su
sipažinti!) su nuolat, kasdie
nybėje, mus čia, Šiaurės Ameri
kos kontinente, kaskart tam
priau apjuosiančia anglų kalba, 
ja jau bylojame ir grožinėje lite
ratūroje?

Ir originalioji poezija ir verti
mai šioje itin visus pradžiuginu
sioje popietėje — nes nuo scenos 
mus pasiekiantis gyvas žodis vi
sada yra nei į skaidriausią pa
dangę kylanti mėlyna paukštė — 
tapo kaip tik tikrų tikriausiąja 
poezijos švente.

Tai — “Arts Club Theatre”. 
Jo vadovai — Arūnas Čiuberkis, 
estė režisorė Linda Pakri ir šio 
pastatymo režisorė Rasa Allan 
Kazlas, Vasario 12 matytas an
tros valandos-po-pietų spektaklis 
buvo jau aštuntas pasirodymas 
šioje aplinkoje (tikėkime kad tai 
be suvis paskutinrsr su šia pro
grama dera pasirodyti ir 
plačiau!).

M. D. Poole, Kyje McMąhan, 
Andrea Mead, Mary EtheI 
Schmidt (aktorės) ir Ronald 
Drews bei Robert Ruffin (akto
riai) — kiekvienas buvo skirtin
gai savitas menininkas, kiekvie
nas-turtino įdomiai juos sekan

čius klausytojus gaivia neme
luotai išgyventa vidine kūrinių 
tiesa ir jų subtiliai praturtinančiu 
skirtumu: Kazys Bradūnas ne
skambėjo kaip Liūne Sutema, 
Raymond Filip, rašantis angliš
kai, neskambėjo kaip Pranas 
Vaičaitis, Jonas Mekas ne
skambėjo kaip Tomas Venclova 
(kiek turiningo, atmintinai jų iš
moktos, poezijos lobio vėtymo!).

Kelios harmonizuotos liaudies 
dainos — čia, tikiu, yra muzikės 
Dalios Sakaitės nuopelnas — 
pasižymėjo tiksliu lietuvių kal
bos sodrumu. Ir skambiais bal
sais.

Visiems šios pastangos orga
nizatoriams, rėmėjams bei vaka
rų ir popiečių atlikėjams ir jų pa- 
gelbininkams, kruopštiems pro
gramos atrinkėjams ir šitokios 
kultūrinio peno mums, 
svečiams, pateikimo įgalinto- 
jams: didelis — “Ačiū”.
(Etched in Amher, Lithuanian 
Poetry in Translation. A presen- 
tation of Arts Club Theatre, Ine. 
and the Lithuanian Foundation. 
1-2189 performances at Our 

. Lady of Vilnius Church, Man
hattan, N .Y.] - — • -

Leonas Lėtas

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė bus rugpjūčio 5- 
42 Dainavoje. Joje bus “Laisvoji 
tribūna”, kurios metu mokyklų 
direktoriai ir vedėjai pasisakys 
jiems rūpimais klausimais.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
Ne* Yoriw: 1654 žnd Avė., (85-86 St)—TR9-3047

Arterijoje: 28-28 Stelnway St—AS 4 - 3210

Florai Pirk, U.: 259-17 HillsWe Avė.— 343-6116

Frankiin Square, L. I.: 981 Hempataad Tpke. 
437-7677

Ridg«wood, N.YU.: Eddy’s Prima Hutą
71 -72 Myrtte Av. — 718 821 - 7262

Rtngsfeod, N J. Alpino Dell—11*5 Greemrood Lake 
TPK 201—728-1646

Farmington, CT.: Hana 4 Erta Deli, 270 Farmlngton 
Avė.—203677-7000

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

Noneood, Mass.: Maat and Wursthaua, 950 Boston 
Providance Hlghway, 617782-9095

Wayna, 1234 W1llowbrook Mali—201-785-0542

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

Gerai žinoma firma, kuri nuo 1959 metų siuntė llcenzljuotus siuntinius j 
TSRS Ir kuri buvo pati didžiausia ir pirmaujanti firma JAV — atnaujina llcenzl- 
juoty siuntinių su apmokėtu muitų priėmimų j visusTSRS gyvenamus punktus, 
tame tarpe Ir Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt. Firma turi 30-ties 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 didelį 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:

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, FL. 33139 
MINNEAPOLIS, MN. 55418 
NEWARK, N.J. 07106 
NEW YORK, N.Y. 10009 
PHILADELPHIA, PA. 19141 
PHILADELPHIA, PA. 19115 
PITTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J.08611

WORCESTER, MA. 01607 
WHEATRIDGE, CO. 80033 
YOUNGSTOWN, OH 44503

661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road 
70 Fillmore 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 
3216 St. Jude Drive 
1082 Splringfield Avė.

7706 Santa Monica Blvd. 
1352 Washlngton Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 
4925 01d York Road 
9550-B Bustleton Avė. 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. B road Street

22 Caristad Street 
4330 Quay Street 
309 West Federal St.

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. (291)374-6446

Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 455-9586 
Tel. (215) 696-9190 
Tel. (412) 481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455

Tel. (508) 798-2868 
Tel. (303) 422-4330 
Tel. (216) 743-0440

— Nauja Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba. Korespon- 
denciniu balsavimu trejiems 
metams išrinkta valdyba iš Ame
rikos rytinio pakraščio rašytojų: 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Paulius Jurkus, Algirdas Lands
bergis, Danguolė Sadūnaitė ir 
Tomas Venclova. Kanditatu liko 
Ikonas Lėtas. Valdyba pareigoj 
mis dar nepasiskirstė. Skubiam 
reikalui esant galima kreiptis j 
P. Jurkų Darbininko adresu: 341 
Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 
11207. Iki šiol dvi kadencijas 
LR D valdyba buvo Chicagoje, 
pirmai kadencijai pirmininkavo 
Anatolijus Kairys, antrai Česlo
vas Grincevičius.

— Cezaris Surdokas nuo kovo 
1 pasitraukė iš Lietuvos pasiun
tinybės VVashingtone aštuone
rius metus eitų pareigų. Lietu
vos atstovas, labai nuoširdžiai 
dėkodamas C. Surdokui už dar
bą tvarkant kultūros bei informa
cijos reikalus, pažymi, kad jam 
kartais teko eiti pareigas labai 
sunkiomis aplinkybėmis. Jis tą 
darbą atliko labai pareigingai ir 
sumaniai, nusipelnydamas Di
plomatinės Tarnybos ir Lietuvos 
reikalams.

— Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės‘apylmkės«araldy-

■ * & 4 Ra
tilio” sutiktuvių vakarą ba
landžio 6, ketvirtadienį, 7 vai. 
vale. Lietuvių Namuose. Bilietų 
kaina 10 dol. Juos galima užsisa
kyti pas Teresę Gečienę — tel. 
215 677 - 1684 arba pas Vytautą 
Matonį — tel. 215 739 - 4831.

— Lietuvių kunigų metinės 
rekolekcijos šiemet vyks birželio 
5 - 9 Putnam, Conn., lietuvių se
selių rekolekcijų namuose, tiki
masi, kad rekolekcijoms vado
vaus Sibiro kankinyskun. Alfon
sas Svarinskas. Norintieji reko
lekcijose dalyvauti prašomi pra
nešti adresu: Rev. V. M. Cuku- 
ras, I C C., 600 Liberty Hwy, 
Putnam, Conn. 06260.

— Margarita Samatienė nuo 
š.m. sausio 1 Lietuvos pasiunti
nybėje VVashingtone pradėjo eiti 

; pareigas raštinės vedėjos titulu

— VVashingtono Lietuvių Mo
terų Klubas kviečia apylinkes vi
suomenę į ką tik grįžusio iš Lie
tuvos prof. Kazio Almeno pa
skaitą apie dabartinę padėti Lie
tuvoje. Popietė (su kavute) ren
giama balandžio 9. sekmadienį.
4 vai. popiet Domininkonų para
pijos salėje. 630 E. St., S. W., 
Washington, D. C.

— Emilija Sakadolskienė nuo 
š.m. vasario 1 pradėjo dirbti Lie
tuvių pasiuntinybėje VVashing
tone. Ji ypač rūpinsis kultūri
niais reikalais.

— Muz. Bronius Kazėnas, gy 
venąs Youngstovvn, Ohio, ir ten 
dirbąs su vietinio simfoninio or
kestro choru, pasitraukė iš Čiur
lionio ansamblio dirigento parei
gų-

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Raugas, Hazlet, N.J. 
Užsakė kitiems: H. Miklas, 
Great Neck, N.Y. — D. M. Mik
las. Boca Raton.Fla. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojaintUTVaujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol.me- 

, tarus-



f ......———— 

KELIONĖ J GRAIKIJĄ IR TURKIJĄ 
1989 gegužės mėn. 16 - 30 dienomis. Rengia L a I š- 
kaiLietuvIams.

Organizatorius kun. J. Vaišnys.
Kaina asmeniui nuo New Yorko $2267.00 - $2347.00.

Skambinkite registruotis iki kovo mėn. 15 dienos. Dėl 
informacijų ir brošlūry kreiptis pas: American Travel 
Service Bureau, 9727 South Western Avenue, Chlca- 
go, Illinois 60643. Tel.: (1-312) 238 - 9787.

LITHUANIA 700 YEARS
(i N ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

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

Numeris, gatve .............................. ...................... ............ . ...........

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

Nauji leidiniai, gaunami 
Darbininko administracijoje

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

W. Wolkovich — Lithuanian 
Fratemalism,, vyčių veikla per 
75 metus, anglų kalba. —10 dol.

J. Urbšio — Atsiminimai, — 
7 dol. s

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

J. Jankaus — Tėvas Venanci- 
jus ir jo Matilda,, pasakojimai, 
— 12 dol.

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

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

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

A. Paškaus — Krikščionis ir 
šiandiena — 5 dol.

A. Paškaus — Evoliucija ir 
krikščionybė — 6 dol.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

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

INTERNATIONAL
INDUSTRIES A

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 
psi. Veikalų paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. Jrlšta J Ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Hlghiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

■ v
International Industries

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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

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

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

Audra Travel Corporation kelionių biure

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

21 OO Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1 M7

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

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

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS
10401 Roberts Road 

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

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

krepšininkų varžybas Lietuvoje
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas” su Kauno “Žalgiriu”, Vilniaus 
Statyba”, Panevėžio “Lietkabeliu”, Klaipėdos “Neptūnu" ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 

numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę.

Grupė išvyksta “Air France” ir “Lufthansos” lėktuvais

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

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

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

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS •

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: S2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00

8907

8908

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

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

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

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

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYSLENINGRADE
409 11 gegužio
410 08 birželio
411 22 birželio
412 10 rugpjūčio

— 26 gegužio
— 23 birželio
— 07 liepos
— 25 rugpjūčio

$2480.00
$2580.00
$2580.00
$2580.00

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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: 
į 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!

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

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

/į Lietuviškas VISA korteles
1 Pinigines perlaidas
y Čekių sąskaitas

\ [/J Taupymo sąskaitas
Įvairias paskolas 
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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

r



^PAGERBTI LIETUVIŲ
< bendruomenės darbuotojai
J Neiv Yorke buvo pirmą kartą 

tokią šventė—šios apylinkės LB
< veikėjų pagerbimas.

Tolį -Tinginį surengti idėja 
Į kilo anksčiau,“ kai pasikeitė LB 
į apygardos valdybos, pasitraukė 
ilgametis pirmininkas Aleksan- 
^jg^Yaksęlis su savo štabu, rin
kimuose nebekandidatuodamas. 
Pirmininku buvo išrinktas Vy
tautas Alksninis.. Buvusiam pir- 

, mininkui ir ilgamečiu! iždinin
kui Vincui Padvariečiui pagerbti 

. bei jiem ranką paspausti ir buvo 
sumanyta surengti vakarienę.

Idėją puoselėjant, sugalvota 
pagerbti ir kitus šios apylinkės

< žmones, kurie metai iš metų 
1* triūsė Lietuvių Bendruomenės 
- valdybose ir kituose darbuose.

Taip sudarė 10 asmenų sąrašą ir 
ėmė renginį organizuoti. Rengi- 
-ąys įvyko kovo 12, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje, Brooklyne.

Apdovanojami padėkos lapu 
buvo kviečiami alfabeto tvarka.

Kazimieras Radauskas buvo 
pirmasis, kurį agronomas Vacys 
Butkys apibūdino kaip uolų 
veikėją Lietuvių Bendruomenė
je, šaulių organizacijoje, įvairių 
projektų talkininką, lietuviškojo 
veikimo rėmėją, palaikytoją. 
Taip metai iš metų jis visada 
buvo nepavargęs, reikalo neuž
miršęs ir pasišventęs lietuviš
kiems reikalams. Uoliai talkino, 
kai LB rengė savo vasario mėne
sio parodas.

Irena Banaitienę apibūdino 
Magdalena Ulėnienė, kaip ji vei
kė įvairiose organizacijose, buvo 
ilgametė Liet. Moterų Klubų 
Federacijos pirmininkė, dabar 
vadovauja LB socialiniam klubui 
arba specialiai grupei, kuri lanko 
ligonius, jiem patarnauja įvai
riais būdais.

Tėv.dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, buvo trečias pagerbiama
sis asmuo. Apie jo veiklą kalbėjo 
Aleksandras Vakselis. Darbinin
ko vyr. redaktoriumi yra 23 ir 
puse metų, LB Bushvvicko apy
linkėje veikia nuo 1965 metų. 
Keturis kartus buvo JAV LB Ta
rybos nariu, du kartus surinkęs 
daugiausia balsų NY apygardoje. 
Buvo LB tarybos vyr. kontrolės 
komisijos pirmininku, seka Liet. 
Bendruomenės veiklą, daug 
apie ją pats rašo redaguojama- 
meDarbininko laikraštyje, uoliai 
dalyvauja LB Tarybų suvažiavi
muose, seimuose ir kitoje veik
loje.

Vacys Butkys, uolus veikėjas 
Great Necke, tos apylinkės vie
nas iš organizatorių. Apie jį 
kalbėjo Paulius Jurkus, prisi
minė jo veiklą ne tik čia, bet ir 
Kolumbijoje, Lietuvoje, jo pa
slaugumą kitiem patarnauti, jo

Pagerbimo aktas

Prie papuoštų ir padengtų 
stalų - dar 'prieš 3 vai. popiet 
susėdo sveteliai, o jų buvo 120.

v Buvo pilna mažoji salė. Asme
nys, kuriem tai buvo rengiama, 
buvo sukviesti į posėdžių kain-

- barį. Jie kartu buvo įvesti į salę
J ir susodinti prie žalia gelumbe 

apdengto garbės stalo.
Atidarymo žodį tarė pirminin-

■ kas Vytautas Alksninis, toliau
? pirmininkauti pakvietė Romą
.^Į£ęzį._ Invokaciją sukalbėjo tėv.

dr. Kornelijus Bučmys, OFM.
Kiekvieną gerbiamąjį kas nors 

tyųmpu žodžiu apibūdino, ką jis 
yra nuveikęs, kodėl jis gerbia
mas.

Po to pirmininkas kiekvienam 
įteikė padėkos lakštą, kuriame 
taip sakoma: “JAV LB Krašto 
valdyba įvertina ir dėkoja Jums

I už Jūsų aukas, pasišvt itimą-tr- optimizmą. -Plačiai ir'sumaniai 
jis reiškiasi šaulių veikloje, yra 
vietinės kuopos valdyboje.

-goginiame Institute Lietuvoje. 
Ji uoliai veikia įvairiose moterų 
organizacijose, Lietuvių Ben
druomenės veiklos talkininkė, 
ilgametė sekretore.

Vincą P^dvarietį apibūdino 
Aleksandras Vakselis, su kuriuo 
jis drauge veikė įvairiose organi
zacijose. V. Padvarietis buvo LB 
pirmos apylinkės pirmininkas 
nuo 1957 m. ir LB New Yorko 
apygardos valdybos iždininkas 
1963 - 1988 m. (25 metus), Lie
tuvių Bendruomenėje veikė 32 
metus be pertraukos. Lietuvių 
kryžiaus pasaulinėje parodoje 
komiteto iždininkas, 1978 Pa
saulio lietuvių dienų Kanadoje 
JAV LB lėšų telkimo komitete 
iždininkas, įvairių organizacijų 
kontrolės komisijų pirmininkas.

Apie Petrą Povilaitį, Great 
Necko LB apylinkės organizato
rių, kalbėjo Kęstutis Miklas. Jis 
metai iš metų ėjo įvairias parei
gas, kaupė lėšas, visiem patarna
vo.

Apolonija Radzivanienė, LB 
Pirmos apylinkės pirmininkė, 
uoli bingo talkininkė ir organiza
torė, veikusi Liet. Kat. Moterų 
Kultūros draugijoje, neatsilankė 
į šį pagerbimą. Apygardos pirmi
ninkas jai padėkos lapą asmeniš
kai įteiks.

Aleksandrą Vakselį apibūdino 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, iškeldamas jo ilgametį va
dovavimą LB apygardai (pirmi
ninku išbuvo per 25 metus), jo 
veiklą statant Kultūros Židinį, 
sporto organizacijose, jo 
mokėjimą sugyventi su visais.

įteikus padėkos lapus, sveiki
nimo kalbas pasakė vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, ir Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Su
giedota Ilgiausių metų ir baigta 
Lietuvos himnu.

“Arts Club Theatre” artistai skaitė lietuvišką poeziją Aušros 
Vartų parapijos salėje. Iš k.. Kyle McMahon, Andrea Mead, 
M. D. Poole, Mary Ethel Schmidt, Robert Ruffin, Ronald 
Drewes.

MSTONWfos_
Akt. H. Kačinsko plokštelė

Iš H. Kačinsko įkalbėtų ir jo 
draugų atrinktų juostų Bostone 
išleista plokštelė. Jos sutiktuvės 
įvyks balandžio 2, sekmadienį, 3 
vai. popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Jas ruošia plokštelės 
leidėjai. Apie aktorių H. Kačin
ską kalbės jo artimas bendradar
bis akt. Jurgis Blekaitis iš Wa- 
shingtono, D.C. Jis taip pat ap
tars išleistą pokštelę, pateikda
mas jos ištraukas.

darbus Lietuvių Tautos reika
lams”. c

Pasirašė JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas dr. Antanas 
Razma, New Yorko apygardos 
pirmininkas Vytautas Alksninis. 

; Data — 1989 kovo 12.
Sis padėkos lakštas yra gražiai 

išspausdintas. Viršuje spalvotas 
> Vytis, lakšto fone įspausta Vil

niaus katedra, Laisvės pamink- 
• las Kaune, žemai Trakų pilis. 

Ant to montažo ir yra įrašytas 
tekstas.

Paulių Jurkų trumpai aptarė 
Romas Kezys, pažymėdamas jo 
patarnavimą visiems be išimties, 
jo ilgametę kultūrinę veiklą New 
Yorke, jo veiklą Lietuvių Bend
ruomenėje, apygardos valdybo
je, organizuojant vasario mėne
sio parodas.

Su Malvina Klivečkiene su
pažindino Alfonsas Samusis, ku
ris drauge su ja studijavo Peda-

A. A.
AGOTAI KUDIRKIENEI 

mirus dukras Sallomėję, Elenutę su
Au9us,ln? ,r Slm? su se

> nuoširdžiai užjaučia

Didžbaliai ir Baruliai

NEW YORKE
Arts Club Theatre, šešta

dienį, balandžio 1, 8 v.v. La 
Mama, La Galleria teatre, 6 East 
Ist St., N.Y.C., stato “Etched 
in Amber”, lietuvių poetų kūri
nius anglų kalboje. Rezervacijos 
1 - 212 - 673 - 5636. Bilietus bus 
galima gauti prie durų.

Estijos valstybinis vyrų cho
ras šiuo metu koncertuoja S. 
Amerikoje, aplankydamas 11 
miestų. Pradėjo kovo 6 Cincin- 
nati, Ohio, ir baigs kovo 24, Car- 
negie Hali, New Yorke. Choras 
turi 80 vyrų, įsikūręs 1944 m. 
karui baigiantis ir išsilaikęs iki 
šių dienų. Jo įkūrėjas ir ilgametis 
dirigentas prof. Gustav Erne- 
saks išlavino šį vienetą į tokias 
aukštumas, kad amerikiečiai, iš- 

skui pereita prie karštų valgių, girdę šį chorą Estijoje, pasikvie- 
Duotos dvejos mėsos su 
daržovėm, karšta bulvių koše.

Valgiai buvo tikrai puikiai pa
gaminti. Tuo rūpinosi pats LB 
apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis, kuris yra pasižymėjęs 
virėjas. Patarnavo jaunimas.

Ant kiekvieno stalo buvo 
vyno, stipresnio gėrimo buteliai, 
įvairių pyragų prie kavos.

Truputis poezijos
Programą paįvairinant, buvo 

įvesta truputis poezijos. Savo 
eilėraščius skaitė vienas iš pa
gerbtųjų — Paulius Jurkus. Pa
skaitė tris eilėraščius apie 
tėviškę, gimtuosius namus, ku
rie neseniai buvo nugriauti kaip 
labai pasenę. Publika eilėraščius . 
išklausė su dideliu dėmesiu.

atlieka “a capella” Mozarto, 
Schubert, VVagnerio bei kitų kū
rinius, o taip pat ir estų kompo
zitorių dainas.

Lietuvos vyčių 12 kuopa, sek
madienį, balandžio 2, minės 
savo 75 m. jubiliejų, 11 v. ryto 
Aušros Vartų bažnyčioje, N. Y. 
C. padėkos mišios. 1 v. p. p. Arts 
Club Teatro lietuviškos poezijos 
anglų kalboje rečitalis. Po to 
banketas ir trumpa programa. 
Auka 20 dol. Rezervacijos (iki 
pirmadienio kovo 27) Millie 
Pietz 1 - 212 - 367 - 4653.

i

Puiki vakarienė

Vakarienė buvo tikrai puiki. 
Pradėta nuo šaltų užkandžių, pa-

Atvelykio popietė, rengiama 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo, bus balandžio 2 Kultūros 
Židinyje. Klubo susirinkimas 
buvo kovo 10 pas klubo narę Oną 
Raubienę. Ten ir buvo aptarti 

tė į Ameriką. Programoje choras ' 'visi P° Pietės rengimo reikalai.

“Taupos” veikloje
Lietuvių federalinė kredito 

unija "Taupa” jau aprūpina savo 
narius ir kitus lietuvius kredito 
kortelėmis “Master Cards” daug 
lengvesnėmis sąlygomis, negu 
kitur. Kortelės gavimo reikalu 
užpildomi nustatytos formos 
blankai, kurie išsiuntinėti na
riams. Juos taip pat galima gauti 
darbo valandomis Taupos įstai
goje.

Taupoje nuo balandžio 1 bus 
galima atidary ti einamąją sąskai
tą — Novv/checkingaccount. Tai 
sąskaita, kurioje laikomi pinigai 
neša nustatytus nuošimčius, su
teikianti jos laikytojui teisę iš
rašyti čekius. Ji sudaro taupymo 
ir einamosios sąskaitos kombina
ciją. labai patogią taupy tojams.

Taupos narių metinis susirin
kimas šaukiamas balandžio 1, 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių trečio 
aukšto salėje. Jame bus pateikta 
finansinė apyskaita ir renkami 
nauji valdybos nariai, kurių ka
dencija pasibaigė, taip pat iš
klausytas Gintės Damušytės iš 
Lietuvių Informacijos Centro 
pranešimas. Po susirinkimo 
vaišės. Kviečiami nariai ir

PROF. DR. BRONIAUS KUZMICKO 
PRANEŠIMAS APIE ŠVIETIMĄ LIETUVOJE

A.A.
JONUI YANCHARUI

mirus, Ilgamečiu! Perkūno choro dainininkui, jo žmo
nai Nelei ir kitiems giminėms, reiškiame gilią užuojau
tą.

Vyru choras Perkūnas

- i PADĖKA
DR. ANASTAZIJAI GOELDNERIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame ponui Tonui Ir poniai Bi
rutei Bagdžlūnams už visą laidotuvių sutvarkymą Iki 
paskutinio atsisveikinimo kapinėse.

Lili Molerienė
John Gregart

Linksmos dainos
Geriant kavą, atlikta humori

stinė dalis, linksmos dainos, va
dinami kupletais. Tekstą parašė 
Paulius Jurkus, dainas labai su
maniai atliko Romas Kezys, Vy
tautas Alksninis, Gediminas Ra
jeckas, akordeonu palydėjo Vy
tautas Daugirdas. Jis groja nuo
taikingai, įsijausdamas į grojamą 
kūrinį. Publika šias humoristi
nes dainas šiltai priėmė ir pa
lydėjo gausiais plojimais.

Įspūdinga vaizdajuostė iš 
Lietuvos

Iš New Yorko į Lietuvą buvo 
nuvykusi Audra Misiūnienė ir 
ten dalyvavo nepriklausomybės 
šventės mijiėjime Kaune ir Vil
niuje Iš ten parsivežė gana daug 
vaizdajuosčių, iš kurių buvo 
atrinkta ir padaryta pusės valan
dos programa.

Pradžioje kalbėjo pati Audra 
Misiūnienė, trumpai papasako
dama kaip nuvyko, kas ten 
dėjosi. Vaizdajuostės pačios kuo 
geriausiai, kuo įspūdingiausiai 
pavaizdavo kas tenai nutiko.

Pradžioje rodė, kaip Aukštuo
siuose Šančiuose žuvusių dėl 

(nukelta į 8 Ps,d

New Yorko Židinyje Liet. 
Fronto bičiuliai kovo 11 surengė 
pašnekesį, kurio pagrindinis da
lyvis buvo dr. Br. Kuzmickas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. Jis 
dalyvavo tarptautiniame semi
nare VVashingtone, pakviestas 
Amerikos katalikų universiteto, 
ir šia proga aplankė keletą lietu
vių kolonijų, kalbėdamas švieti
mo, kultūros ir auklėjimo klausi
mais. New Yorke dr. Kuzmickas 
kalbėjo apie pirmąsias tautinio 
atgimimo apraiškas, būtent: tau
tos atgimimą ir vienybės pajuti
mą. Pasak jo, tauta atsigauna ir 
atsigauna jos vienybė. Praeityje 
vienybė buvo smukusi. Tauta tik 
dabar pradeda suvokti savo tik
rąją padėtį ir pradeda tikrai skirti 
primestąsias vertybes nuo tikrų
jų

Šiuo metu sąjūdis turįs ilgos 
ir trumpos distancijos planus. 
Neatidėliojami dalykai yra eko
logija, kultūra ir auklėjimas. Prie 
pastarojo klausimo yra rengiama 
mokyklų reforma, nes esamoji 
mokyklų programa vedė tautą 

.tiesiog į pražūtį. Gi pražūties 
kertinis akmuo yra tas faktas, kad 
visa mokyklų programa Sovietų 
Sąjungoje"buvo unifikuota, t.y,, 
ta pati visoms respublikoms ir 
visoms tautoms. Auklėjimo kai
po tokio nebuvo; mokyklos ga
mino “valstybės įrankius”, su 
sumažinta iki minimumo huma
nitarine programa, vis mažinant 
pasaulinės literatūros ir lietuvių 
literatūros pamokas. Rusų kal
inis pamokos vis būdavo didina
mos. Mūsų jaunimo kelias tokio
se mokyklose buvo aiškiai supla
nuotas: valstybinis ateizmas 
vedė į hedonizmą, o iš ten — į 
nihilizmą. Turėti nihilistus — 
robotus buvo pagrindinis val
stybės tikslas.

Šiuo metu yra rengiamas tau
tinės mokyklos projektas, re
miantis šiuo metu vyraujančia 
pažiūra, kad dalykus bus galima 
pravesti įstatymine forma, ir kad 
lietuvių problemos bendrai būtų 
sprendžiamos Lietuvoje. Šitokio 
projekto pagrindinė tezė būtų 
toji, kad mūsų tautinė kultūra 
mokyklose turėtų pirmauti, kad 
būtų balansas tarp humanitari
nių ir technikos mokslų; po to 
sektų pasaulinė kultūros progra
ma. Yra sudaryta komisija, kuri 
rašo labai detalizuotą programą, 
kuri netrukus turės būti švieti
mo ministerijos priimta.

Moterų Federacijos veikloje
Elenos Vasyliūnienės vado

vaujamas Moterų Federacijos 
Bostone klubas liko vienintelė 
organizacija, kuri pastoviai 
ruošia aktualias paskaitas. Vasa
rio 25 d. įvykusiame So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
to klubo susirinkime pirminin
kė kalbėjo apie Tumą-Vaižgantą, 
išryškindama to meto sąlygas, 
kuriose teko lietuviams dirbti 
savo tautos labui, o narė 
Praksėda Jakutienė paskaitė ke
letą eilėraščių ir laiškų, gautų iš 
Lietuvos, vėliau vyko diskusijos 
aktualiais klausimais.

(nukelta į 8 psl.)

Paskaityki Darbininką,
Ir žinosi—
Kas ir kur, ir kaip nutinka!
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Postoge pairi both uiuys 
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Kultūros Židiniui išlaikyti 
koncertas bus gegužės 6 d. 
Kultūros Židinio didž. salėje, 
Brooklyne. Atsilankydami j 
koncertą, prisidėsite prie šio 
svarbaus kultūrinio centro 
išlaikymo. Koncertas bus au
kšto meninio lygio. Progra
mą be honoraro atliks žymus 
pianistas ir lietuvių bičiulis 
VViiliam Smiddy.

SPAUSDINAMAS AIDŲ NR. 1
Šių metų Aidų Nr. 1 atiduotas 

spaustuvei. Prenumeratoriai jį 
gaus tuoj po Velykų.

Nuo 1987 metų Aidai yra 
trimėnesinis žurnalas. Numeris 
pirmas išeina kovo gale, numeris 
antras — birželio gale, numeris 
trečias — rugsėjo gale, numeris 
k< 'virtas — apie Naujuosius me
tus. Išeina 80 psl., didelio forma
to leidiniu, redaguoja Leonardas 
Andriekus . Metinė prenumera
ta — 20 dol. Adresas: Aidai, 361 
Highlan 1 i . .oklyn. N Y 
11207.

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

Prof. dr. Br. Kuzmickas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pareigūnas, kalba Kultūros 
Židinyje kovo 11. Kairėje programai vadovavęs dr. J. Kazickas. Nuotr. Vytauto Maželio

1989 metŲ balandžio mėn. 9 d., sekmadienį, 2:30 vai. p.p.
Lietuvių Kultūros Židinyje, jvyks

DR. J. K. VALIŪNO PARAŠYTOS KNYGOS

SUTIKTUVĖS
Knygą pristatys DR. ALGIRDAS BUDRECKIS (iš Bostono) 

Sveikinimai

Po programos kavutė ir pabendravimas

įėjimas nemokamas
VISUS MALONIAI KVIEČIA AUTORIUS IR

LIETUVOS VETERANŲ SĄJUNGOS RAMOVĖ NEW YORKO SKYRIUS

Taip pat maloniai kviečiame į iškilmingas pamaldas Apreiškimo bažnyčioje

tą pačią dieną 11 vai.

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

Kunigunda Stanaitytė-Vari- 
enė vasario 25 mirė Santa Moni- 
ca, Calif., Jos vyras inž. Paulius 
Varis (Varekojis) mirė šių metų 
sausio 21. Nuliūdę liko duktė 
J i na, anūkas Vytautas ir pusse
serė Marina Raulinaitienė.

Daniel Patrick Moynihan, 
JAV senatorius iš New Yorko, 
nors ir su nedideliu pavėlavimu 
atsiuntė Nevv Yorko Alto sky
riaus pirmininkui Petrui Ąžuolui 
adresuotų sveikinimų, skirtų lie
tuviams Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimo pro
ga.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykų atostogų proga 
pamokų nebus kovo 25, Didįjį 
Šeštadienį. Darbas pradedamas 
balandžio L šeštadienį prieš At
velyki.

PROF. DR. BRONIAUS KUZMICKO 
PRANEŠIMAS APIE ŠVIETIMĄ LIETUVOJE

(atkelta iš 7 psl.)

Po ilgoko pranešimo dr. Ku
zmickas atsakinėjo į klausimus. 
Dėl jaunimo organizacijų jis pa
stebėjo, kad aktyviausi šiuo 
metu organizacija yra skautai, 
nors ir jie, kaip ir kitos organiza
cijos, veikia neoficialiai. Pra
nešėjas kvietė klausytojus duoti 
patarimus sąjūdžiui, gi pa
klaustas kokį patarimų jis norėtų 
duoti išeivijai, siūlė bendrauti, 
nes tokiu būdu išaiškės ir visi kiti

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 31, ateinantį, penktadienį, 

9 vai. vak. New Yorko laiku per 
PBS televizijos tinklų bus tran
sliuojamos dvi vienaveiksmės 
operos: Belą Bartok “Bluebear- 
d’s Castle” (pagrindiniai solistai: 
Jessye Norman ir Samuel Ra- 
mey) ir Amold Schonberg “Er- 
vvartung” (vienintelė solistė — 
Jessyfe Norman).

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

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from$100. Fords. Mer
cedes. Corvettes. Chevys. Suo
pius. Buyers Guide (1) 805 - 687 

6000 ext. S-4505.
Važiuojantieji šių vasarų e 

Lietuvą galės patys pasirinkti 
dienų skaičių Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ar Palangoje, t. y. vi
sas 15 dienų vienoje vietoje ar 
po kelias dienas skirtingose vie
tose. Grupė išvažiuoja liepos 
29 dienų, lydi Romas Pūkštys, 
kreiptis American Travel Ser
vice Bureau. Tel. 3 1 2 238 - 9787.

Parduodu gražų modernų 
kondominiumą, 5 kambarių su 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno, St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel.813 360-3261.

siūlymai ir patarimai vienų ki
tiems.

Pašnekesys užsitęsė dvi valan
das. Pranešėją pristatė ir disku
sijoms vadovavo dr. Juozas Ka
zickas, specialiai tam atvykęs iš 
Karibų salų ir svečių globojęs 
Nevv Yorke.

Klausytojų atsilankė gana 
daug. Po diskusijų rengėjai pa
vaišino visus atsilankiusius kavu
te ir pyragaičiais.

j. š:

LB pagerbtuvėse Kultūros Židinyje kovo 12 pagerbiamieji ir svečiai. Iš k.: kun. K. 
Bučmys, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, R. Kezys, P. Povilaitis, V. Padvarietis, 
vysk. P. Baltakis, I. Banaitienė, kun. Ė. Pugevičius, M. Klivečldenė, V. Butkys, V. 
Alksninis, K. Bačauskas, A. Vakselis, P. Jurkus.

PAGERBTI LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS DARBUOTOJAI

(atkelta iš 7 psl.)
Lietuvos laisvės karių kapuose 
vyko žuvusiųjų pagerbimas. 
Vėliavų vėliavos, gėlės ir gėlės, 
garbės sargybos, šimtai žmonių, 
kalba labai įspūdinga ir įprasmi
nanti laisvės karuose žuvusius 
Lietuvos gynėjus. Uždegamos 
žvakutės, giedamos giesmės ir 
Lietuvos himnas.

Toliau matėme Kauno gatves, 
senamiestį, minių minias Vie
nybės aikštėje, Laisvės pamink
lo neužmirštamų atidengimų, 
mitingų Kauno muzikiniame tea
tre. Labai įspūdingas atidarymas 
Sųjūdžio seimo, kur pasveikino 
Kauno Sv. Kazimiero ateitinin
kų kuopos atstovai ir atnešė 
gėlių.

Labai įspūdingai pagerbtas 
Romas Kalanta. Jo susideginimo 
vietoje padėtas didžiulis gėlių 
vainikas su įrašais, sudėta daug 
kitų gėlių, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Žmonių buvo pilnas tea

A. Diržys 296 - 7385
Z. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kezys 769-3300, 229 - 9134 
M. Šalinskienė 296 - 2244 
Kasos įstaiga 551 - 6401

MASPETH
J. Adomėnas 718 497 - 5212

LONG ISLAND
I. Alksninienė 516 - 671 - 2393

LAISVĖS ŽIBURYS
BALANDŽIO 8, ŠEŠTADIENI, 

RUOŠIA SAVO 45-TĄJ) RENGINĮ IR 
pristato iškilųjį

Vilniaus Universiteto 
Folklorinj AnsamblJ 
cm - x ! I i—”

Programoje — lietuvių liaudies dainos, šokiai, muzika, humoristiniai pa
sakojimai.

Koncertas vyks Richmond Hill High school salėje, 113 St., 
tarp Jamaica Avė ir Atlantic Avė., Richmond Hill, N.Y.

Pradžia 6 v.v. punktualiai
Įėjimo auka — 15 dol.

ŠOKIAI - BALIUS kultūros židinyje
361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.
Pradžia 9 v.v.

Gros Broliu Kezlų orkestras. “Ratilio” ansamblio nariai praves žaidimus, 
[ dainas.
| Valgių ir gėrimų bufetas visose Kultūros Židinio salėse. Maistą gamina 
\ Eugenija Kezienė. Turtinga loterija. Baliui stalus galima užsisakyti pas Stasį 
[ Karmaziną 718 441 -1252.

įėjimo auką j Kultūros Židinį —10 dol. Kurie turės “Ratilio” koncerto bilietus, tiems 
; įėjimas į Židinį nemokamas.

Prie Kultūros Židinio policija patruliuos gatvėje Ir apsaugos mašinas nuo vandalą.
Richmond Hill mokyklos salėje visos vietos numeruotos. Patartina bilietus iš anks

to įsigyti pas platintojus arba paštu. Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotą su pašto 
ženklu voką siųsti: Uthuanlan Radlo Club vardu 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI 
NEW JERSEY (Area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
A. Stankaltienė 942 - 2344 
D. Didžbalienė 925-4761 
Iš New Jersey organizuojamas autobusas

ŠIAURĖS NEVY YORKAS 
R. Bitėnas 914 961-7041
BROOKLYN, OUEENS (area code 718) 
N. P. Baltrullonls 297 - 0991

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
105.9FMSEKMADIENIAIS9-10V.RYTO LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

tro sodas. Per garsiakalbius per
davė kalbas teatro scenoje. Ten 
žmonės vėliau lūkuriavo ir nesi- 
skirstė, klausė atgimstančios 
Lietuvos kalbų.

Iš Vilniaus parodytas iškilmin
gas minėjimo aktas Sporto 
rūmuose, kur estradoje dalyvavo 
ir Lietuvos vyriausybė, kiti 
veikėjai ir organizacijų atstovai. 
Sveikino skautų sąjunga, pasaky
ta pora ilgesnių kalbų. Visur kal
ba ėjo apie nepriklausomybę ir 
tvirtą 'ekonominį išsivystymų. 
Kalbėjo ir Algirdas Brazauskas, 
Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius. Ir jo kalba ėjo ta 
pačia kryptimi, — tik pilnutinė 
laisvė įgalins tautų vystytis ir 
kurti savo menų, savo kultūrų.

Vėliavos Židinyje

Vaizdajuostės buvo nepapra
stai įspūdingos, pakeliančios. Ir 
visi sakė tų patį: kas galėjo 

tikėtis, kad tokie dalykai dėsis 
Lietuvoje. Tokie jaudinantys da
lykai.

Prisitaikant prie Lietuvos 
nuotaikų ir Kultūros Židinio salė 
buvo papuošta toje dvasioje. Ga
linės sienos centre buvo Gedi
mino stulpai, šonuose jau ėjo 
sukryžiuotos Lietuvos vėliavos. 
Iš viso salėje buvo iškabinta 18 
vėliavų. Tai nuteikė šventiškai ir 
iškilmingai. Salę papuošė Pau
lius Jurkus, apygardos valdybos 
narys.

Renginys buvo pakilus, gerai 
organizuotas, puikiai ir 
sklandžiai pravestas, su įvairia 
programa, užtrukęs arti keturių 
valandų. Svečiai palinkėjo, kad 
LB apygardos valdyba ir kitų kar
tų rengtų panašų pobūvį — 
padėkoti tiems, kurie tiek daug 
laiko ir meilės skiria Lietuvių 
Bendruomenei ir apskritai lietu
viškai veiklai pagyvinti.

Žmonės dar ilgokai nesi- 
skirstė, šnekučiavosi, padėjo 
sutvarkyti salę. Tai reiškė, kad 
jie buvo patenkinti šiuo gražiu 
vakaru, (p.j.)

I f


