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menės narių-valstybių.
4. kviečia Bendruomenės na

rių-valstybių 
ministerius, 
darbiavimo 
visa, ką jie 
sprendimą,
pagrįstus visų suinteresuotų ša
lių interesus;

5. paveda Europos parlamen
to prezidentui pasiųsti šią rezo
liuciją Komisijai, Tarybai, užsie
nio reikalų ministeriams. 
posėdžiaujant Europos Politinio 
Bendradarbiavimo rėmuose, ir 
Sovietų Sąjungos ir Pabaltijo val
stybių vyriausybėms.

Pastaba: rezoliucija priimta
1989.1.19, EP Strasbourge. Ją 
pateikė Mr. B. Nielsen. Mrs. S. 
Veil ir Mr. C. A. Gasoliba Libe
ralų ir Demokratų frakcijų var
du. Sekančią dieną B. Nielsen 
plenume padarė pareiškimą, kad 
rezoliucijos penktas punktas —
standartinis — nereiškia aneksi
jos pripažinirttą> Pareiškimas
buvo parlamento prezidento ak
ceptuotas ir užprotokoluotas.

(Elta)

Savaitės 
Įvykiai

v v
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Izraelio gynybos ministeris 
Yitshak Rabin paskelbė naujus 
nuostatus palestiniečių sukili
mui Izraelio okupuotose arabų 
žemėse sustabdyti. Nuostatai 
palengvina šaudymą į demon
struojančius, leidžia nugriauti 
namus tėvų, kurių vaikai mėto 
akmenis į kareivius, uždaryti 
mokyklas, bausti tėvus už vaikų 
kaltes, konfiskuoti turtą.

Sovietinės Baltgudijos vy
riausybė, spaudžiama rašytojų ir 
intelektualų, taip pat nutarė sta
tydinti Stalino aukom paminklą. 
Paminklas būsiąs statomas prie 
Minsko Kuropaty miške, kur 
tūkstančiai žmonių buvo sušau
dyta ir užkastaj masinius kapus.

Čekoslovakijos sostinėj Pra
hoj per visą savaitę buvo rengia
mos demonstracijos studento 
Jan Palach susideginimo 20 m. 
sukaktuvėm paminėti. Policija 
jas žiauriom priemonėm išsklai
dydavo ir areštavo per 800 žmo
nių, jų tarpe žinomus rašytojus, 
kaip dramaturgą Vaclav Havebir 
kt. Daugelis P.E.N. klubų, jų 
tarpe ir New Yorko dėlto pa
reiškė protestus ir reikalavo 
rašytojus paleisti.

Sovietinėj Tadžikistano re
spublikoj, centrinėj Azijoj, dėl 

ta purvo ir akmenų griūtis 
užmušė daugiau kaip 1000 gy
ventojų ir palaidojo ištisus kai
mus.

Argentinoj apie 50 gerai gink
luotų krauštutinių kairiųjų tero
ristų užpuolė Buenos Aires prie
miesty esančias vieno kariuo
menės pulko kareivines ir jose 
išsilaikė visą parą. Per kautynes 
su kariais 28 teroristai žuvo ir 14 
buvo paimta į nelaisvę. Žuvo ir 
8 kariai ir policininkai.

Salvadoro vyriausybė atmetė 
prieš ją veikiančių kairiųjų parti
zanų siūlymą už sustabdymą 
kovų atidėti keliem mėnesiam 
būsimus parlamento rinkmus ir 
leisti jų atstovam juose dalyvau
ti.

JAV ir Sov. S-gos pašliūžinin- 
kų grupė šiais metais planuoja 
įvykdyti žygį iš Sibiro per Berin
go sąsiaurį į Alaską. JAV grupei 
vadovaus Paul Sharke, o sovietų 
— Dmitri L Šparo.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pažadėjo ten atsilankiu
siai Triletaral komisijos delegaci
jai sumažinti savo karinį 
biudžetą 14.2 proc. ir ginklų ga
mybą — 19.5 proc. Taip pat 
pažadėjo Mongolijoj laikomų ka
rių skaičių sumažinti trim ketvir
tadaliais. Dabar ji ten laiko 
55,000 karių.

Izraelio karių tarpe auga ne
pasitenkinimas jiem uždėtų pa
reigų okupuotose arabų žemėse 
vykdymu. Jų nuraminti buvo 
nuvykęs pats min. pirmininkas 
Itzhak Shamir.

Būsimasis valst. sekretorius 
Baker pareiškė, kad JAV nori
nčios, kad Gorflhčiovo vykdo
mos Sov. S-goj reformos pavyk
tų, bet patarė neskubėti Sov. S- 
gai padėti.

Jugoslavijos prezidentas Raif 
Dizdarevio apkaltino respublikų 
ir sričių vadus, kad jų tarpusaviai 
nesutarimai trukdo Jugoslavijai 
vykdyti savo politinius planus.

Lenkijos Solidarumo unijos 
vadai sutiko tartis su vyriausybe 
dėl unijos legalizavimo, nors vy
riausybės pasiūlytos sąlygos 
smarkiai apriboja unijos veikimo 
laisvę.

LKPCK sekretoriui 
L Šepečiui
Gintauto Iešmanto 

PAREIŠKIMAS

“Neseniai mane pasiekė žinia, 
kad praėjusiais 1986 metais, da
rant kratas, į saugumo darbuoto
jų rankas pakliuvo mano poetinė 
kūryba, kuri buvo išvengusi įka
linimo suėmimo metu 1980 m. 
kovo 17 d.

Ji apima kūrybinį darbą nuo 
1947 iki 1979 m., taigi yra vos 
ne visas mano sąmoningas gyve
nimas, jo esmė. Rankraštį suda
ro beveik tūkstantis eilėraščių 
(rinkiniai “Pavasario šalnos”, 
“Esmės ieškojimas”, “Godos 
akimirksnį” (ketureiliai), “Peilis 
į širdį”, “Vilties properša”, 
“Būties dovana”, taipgi poemos 
“Toks gyvenimas” ir kt.)

Kūryba vertinama pagal 
melo dvasių

Teismo nuosprendyje (1980 
gruodžio 22 d.) mano poetinės 
kūrybos interpretacija buvo pa
teikta sąmoningai iškreipta, ten
dencinga. Toks kūrybos ver
tinimas matyt atitiko tuo 
metu viešpatavusią melo dvasią, 
tačiau dabar tampa akivaizdžiai 
aišku, jog eilėraščiuose išreikštas 
požiūrio T tikrovę teisingai at
spindėjo istorijos vystymąsi, 
šiandien pradėtą vykdyti visuo
menės gyvenime būtinybę.

Plunksna tarnavo gėriui
Mano plunksną vedžiojo Tiesa 

ir vien Tiesos ieškojimui bei 
Gėriui ji tarnavo. Todėl kūrybos 
laikymas saugumo seifuose yra 
niekuo nepateisinamas, priešta
rauja demokratizavimo proce
sui, tarptautinei žmogaus teisių 
koncepcijai.

Apskritai, kūrybos persekioji
mas, jos atėmimas, kai kada ir 
jos sunaikinimas, autoriaus bau
dimas už tai, ką jam diktavo 
sąžinė, yra tolygu nusikaltimui 
prieš žmoniškumą, prieš litera
tūrą, prieš kultūrą. Dar daugiau, 
tai nusižengimas prieš protą, 
prieš socializmą, kurį Jūs pro
paguojate.

Gėdos ženklas paženklina 
persekiotojus

Tie, kurie daro šį nusikaltimą, 
bando savo veiksmus dema
gogiškai teisinti tuo, jog esą gina 
valstybę, santvarką, viešąją tvar
ką ir pan., bet visais laikais ir vi
sur, praėjus apakimui ir bepro
tybės svaiguliui, paaiškėja, kad 
būtent tokia veikla daro nepatai
somą žalą tai pačiai valstybei ir 
santvarkai, paženklina pasmer
kimo ir gėdos ženklu visus, kurie 
persekioja kūrybines pastangas, 
nesvarbu, kokių meninių rezul
tatų jomis būtų pasiekta.

Nelaiminga ta visuomenė, kur 
saugumas (arba slaptoji policija) 
turi teisę kištis į kultūros, lite
ratūros ir meno reikalus. Ir nie
kas labiau nebijo viešumo švie
sos, kaip saugumo organai. Ma
nau, suprantate, kodėl.

Grąžlnklte atimt* kūrybą
Aš toli nuo minties perver

tinti savo Ilgamečio triūso 
reikšmę. Tačiau tai nereiškia, 
Jog turiu tylėti Ir susitaikyti su 
veiksmais, trukdančiais tei
giamiems procesams visuo
menėje. Todėl aš kreipiuosi J 
Jus Imtis ryžtingų priemonių,

kad minėti mano kūrybinių 
pastangų vaisiai būtų nedel
siant grąžinti man.

Aš turiu omenyje ne tik iš
vardintąją kūrybą. Iš manęs 
buvo atiminėjami parašyti daly
kai, tiek kalint valstybės saugu
mo komiteto tardymo 
izoliatoriuje (apie 270 eil. ir poe
ma “Kelias”), tiek lageryje BC 
389-35, kuriame buvau 1981 - 
1985 m. apie tai rašiau laiške 
LTSR Aukščiausiajai
Tarybai (jo kopiją pasiunčiau ir 
LKPCK biurui). Šiandien tie 
atimtieji dalykai, be abejo ???, 
laikomi saugumo komitete. 
Daug kūrybos yra LTSR Proku
ratūroje (daugiau kaip 150 triole
tų rinkinys, eilėraš
čiai, proza ir kt. eilės). Taip pat 
turi būti grąžinti eilėraš
čiai, VSK darbuotojų konfiskuoti 
1975 m. po kratos mano bute, 
padarytos 1979 rugsėjo 4 d.

Permainų vėjas nepasiekia 
Lietuvos

Aš tikiuosi, kad Jūs įstengsite 
suprasti mane. Juk ir jūs šiaip ar 
taip, esate tam tikrų kūrybinių 
nusiteikimų žmogus. Susirūpi
nimas mano viso gyvenimo liki
mu yra drauge ir nerimas dėl de- 
mokratiniu pertvarkymų atei
ties. Aš noriu tikėti, kad pasta
rieji yra tikri, kad permainų 
vėjas neaplenkia ir Lietuvos.

tobiografinę medžiagą ir p?n.
(nukelta i 2 psl.) mo.

Senasis Vilniaus — Lietuvos sostinė. Centre matome Sv. Jono Bažnyčią ir jos varpinę, 
kuri yra prie pat universiteto vartų. Pilies gatvei, kuri buvo pavadinta Gorkio gatve, 
dabar vėl, grąžintas senas vardas. Šioje gatvėje, kur pažymėta strėle, buvo Lietuvos 
Tarybos būstinė. Čia pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas. Prie šių 
namų šiais metais bus pritvirtinta memorialinė lenta.

REZOLIUCIJA DĖL PABALTIJO 
VALSTYBIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS

Europos parlamentas, (a)
Doc. B2-1247/88

A. imdamas dėmesin tvirtą 
nepriklausomybės troškimą, ku
ris aiškiai pasireiškė Pabaltijo 
valstybėse, kaip tatai patvirtina 
peticija su keturiais milijonais 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonių parašų ir Estijos parla
mento nepriklausomybės pa
reiškimas lapkričio 16 d. 1988 m.
B. imdamas dėmesin Helsinkio 
Baigminio Akto principą I-mą, 
liečiantį lygybę ir teises išplau
kiančias iš suverenumo ir Baig
minio akto principą VHJ-tą, 
liečiantį tautų apsisprendimą; 

’ Deja, kol kas akį rėžia rėkian
ti^ paradoksas — reikalaujama 
tiesos, aštrių kūrinių, bet tie, ku
rte yra sukurti, remiantis jos 
dėsniais ir nepaisant rūsčių pa
vojų, kalinami saugumo kazema
tuose, jų autorius persekioja
mas. Apie kokį persitvarkymą 
tada galima kalbėti?
‘ Tiesa ir teisingumas turi nu
galėti. Nejaugi Jūs, kuriems 
šiandien priklauso valdžia ir ga
lia, bent dabar nepasistengsite 
pašalinti skriaudų, nestosite 
prieš melą ir neteisėtumą, kurie 
mėgina prisitaikyti prie naujų są
lygų?

1987. VIII. 11

KRATOS IR TARDYMAI
Tardė N. Sadūnaltę dėl 

Jos knygos
Vilnius. 1987 m. spalio 14 d. 

Nijolė Sadūnaitė buvo iškviesta 
į prokuratūrą, Gogolio 4, pas tar
dytoją Jurkštą.

Tardytojas paaiškino, kad N. 
Sadūnaitė iškviesta kaip liudi
ninkė byloje dėl leidinio 
“LKBK” gaminimo ir platinimo.

.•Sekė visa eilė klausimų: ar 
“I^ronika” teisingai pateikia 
mįędžiagą apie įvairius jos gyve- 
nfoio etapus, koks pačios N. Sa-

C. imdamas dėmesin anksčiau 
priimtus nutarimus apie politinę 
padėtį ir žmogaus teises Pabal
tijo valstybėse;

D. atsižvelgdamas į tai, kad 
bendruomenės nariai — val
stybės niekada nepripažino So
vietų Sąjungos įvykdytos Pabal
tijo valstybių aneksijos, kuri yra 
padarinys Hitlerio-Stalino 1939 
m. pakto;

E. atsižvelgdamas į tai kad 50 
m. praėjus po Hitlerio - Stalino 
pakto ir brutalaus Pabaltijo re
spublikų nepriklausomybės pa
naikinimo, dabar yra laikas sura
sti sprendimą, kuris būtų de
mokratinis, teisingas ir priimti-

(Vilnius, 1989 sausio 13, LIC) 
Lietuvių Informacijos Centras 
telefonu susisiekė su Lietuvos 
Laisvės Lygos vadu Antanu Ter
lecku bei Lietuvos Helsinkio 
Grupės nariu Vytautu Bogušiu 
Vilniuje irapklausinėjojuos apie 
sausio 10 d. mitingą Kalnų par
ke. Seka išsamus to mitingo 
aprašymas.

Mitingą organizavo Lietu
vos Laisvės Lyga ir Lietuvos de
mokratų partija paminėti Vokie
tijos TSRS 1941 m. sausio 10 d. 
pasirašytą slaptą protokolą, kuris 
perkėlė Suvalkijos ruožą iš Vo
kietijos įtakos sferos į TSRS kon
trolę. Už tą ruožą TSRS sutiko 
Vokietijai sumokėti 7.5 milijonų 
aukso dolerių.

Anot Bogušio, mitingas Kalnų 
parke prasidėjo 18 vai. ir baigėsi 
20:15. Terlecko apskaičiavimu, 
dalyvavo 50,000 žmonių. Bogu
šis sakė, kad buvo bent 50,000 
dalyvių, o gal ir daugiau.

Valdžia netrukdė demonst
rantams. Sausio 9 d. Vakarinės 
Naujienos pranešė, kad valdžia 
davus leidimą mitingui Kalnų 
parke. Organizatoriams buvo . 
leidžiama išsinuomuoti autobusą 
su garsiakalbiais. Anot Bogušio, 
oratori ų kalbos buvo aiškiai gir- 
dimos.Vienintelis trūkumas, pa
sak Terlecko, buvo tai, kad ne
buvo šviesų. Tad teko žibintuvus 
naudoti.

Kadangi valdžia iš anksto davė 
leidimą mitingui, Laisvės Lygos 
atstovai lankėsi studentų bend
rabučiuose, kviesdami jaunimą 
dalyvauti. Terleckas sakė, kad 
mitinge dalyvavo daug studen
tų, nors turbūt vyravo vidurinė 
karta. Bogušio manymu, dalyva
vo daug Žmonių iš įvairių am
žiaus grupių, įskaitant ir jauni-

į Kalnų parką atvyko nema-

nas skirtingoms suinteresuo
toms šalims ir kuris būtų parem
tas susipratimu tarp tautų ir tai
kiu bendradarbiavimu tarp Rytų 
ir Vakarų.

1. Kviečia Sovietų Sąjungą 
remti didžiulį Pabaltijo tautų di
desnės valstybinės nepriklauso
mybės troškimą, ypač ekonomi
kos ir kultūros srityse;

2. sveikina tautinių kalbų Pa
baltijo valstybėse kaip oficialinių 
kalbų daliną sugrąžinimą, Euro
pos parlamentui paraginus 1988 
m. liepos mėn.;

3. kviečia Sovietų Sąjungos 
vadovus, 50 m. praėjus po Hitle
rio - Stalino pakto, kuris nepaisė 
žmonių teisių, skatinti demokra
tinį sprendimą Pabaltijo val
stybėse. kuris galėtų būti pri
pažintas Europos Bendruo- 

žai lietuvių iš kitų miestų, pvz 
Kauno ir Panevėžio.

Demonstracijos pirmininkas 
Antanas Terleckas kalbėjo pir
mas. Bogušio apskaičiavimu. į 
minią prabilo 26 kalbėtojai. Ofi
cialiai buvo atstovaujama ketu
riom organizacijom: Lietuvos 
Laisvės Lygai, Lietuvos demo
kratų partijai, Lietuvos Helsin
kio grupei ir Lietuvos tautinei 
jaunimo sąjungai. Kalbėtojų tar
pe buvo šie asmenys: Terleckas. 
Valdas Anelauskas, Jonas Volun
gevičius ir Amas Taujanskas iš 
Lietuvos Laisvės Lygos; Petras 
Vaitiekūnas. Antanas Pipiras. 
Artūras Skučas, Jonas Gelažius. 
Petras Cidzikas iš Lietuvos de
mokratų partijos; Viktoras Pet
kus iš Lietuvos Helsinkio gru
pės; Ričardas Jokinčius. Arijas 
Bernotas, Paulius Vaitiekūnas ir 
Stasys Buškevičius iš Lietuvos 
tautinės jaunimo sąjungos. Bo
gušio manymu išskirtinas kalbas 
pasakė Petkus, Skučas, Petras 
Vaitiekūnas, Anelauskas. Volun
gevičius, Cidzikas. Terleckas 
sakė, kad labai geras kalbas pa
sakė Anelauskas, Volungevičius 
ir Petras Vaitiekūnas.

Tribūnoje nebuvo nei valdžios 
atstovų nei Sąjūdžio vyriausybės 
narių. Stasys Buškevičius savo 
kalboje kritikavo Sąjūdį už tai. 
kad neprisidėjo prie mitingo.

Terleckas ir Bogušis pabrėžė, 
kad mitingo kalbėtojai labai stip
riai pasisakė prieš Komunistų 
partiją ir už Lietuvos nepriklau
somybę. Pasak Terlecko, "nie
kad taip partija nebuvo kolioja- 
ma, kaip šiandien”. Bogušis pri
tarė: “Bendrai kalbos labai drą
sios, labai aštrios. Tokių tikrai 
niekados nebuvo anksčiau".

Kalbėtojai reikalavo, kad Rau
donoji armija pasitrauktų iš Lie
tuvos. Pasak Bogušio, mitingo 
pabaigoj trejetas kalbėtojų “tie
siog kreipėsi į lietuvos motinas, 
tėvus, kad nebeleistų savo sūnų 
į kariuomenę, kad tai okuapcinė 
kariuomenė ir bendrai kreipėsi 
į jaunimą, kad neitų į kariuo
menę”. Teisininkas Jonas Gela
žius aiškino. kad 1949 m priimta 
Jungtinių Tautų rezoliucija su
teikia teisę okupuoto krašto gy 
ventojams atsisakyti stoti į oku
panto kariuomenę. Kalbėtojas 
Kazimieras Bonkus ragino Lie
tuvos jaunimą išstoti iš komunis
tinių organizacijų, nusiplėšti 
bolševikinę atributiką kaip rau
donas žvaigždes, kaklaraiščius, 
atkurti senas ar steigti naujas 
jaunimo organizacijas.

Mitingo metu buvęs partiza
nas Leonas Laurinskas perskaitė 
rezoliuciją, nukreipą į Jungtinių

(nukelta į 3 psl.)

užsienio reikalų 
Politinio Bendra- 
Rėmuose. daryti 
gali, surasti taikų 

atsižvelgiant į



IŠt&KUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
Artimiausiu laiku Lietuvoje 

pasirodys oficialiai leidžiamas 
katalikų laikraštis — Katalikų 
Pasaulis. Jo pirmas numeris jau 
esąs atiduotas spaudai ir bus iš
leistas vasario. 5 dienos data. 
Apie 30 puslapių laikraštį numa
toma spausdinti kas dvi savaites. 
Valdžia leidusi katalikų laikraštį 
spausdinti šimto tūkstančio eg
zempliorių tiražu, bet popie
riaus davė tiktai 20 tūksatančių 
egzempliorių atspausdinimui. 
Taigi, pačiai redakcijai teks pa
sirūpinti surasti popieriaus, jei 
norės atspausdinti kitus 80 
tūkstančių egzempliorių. Laik
raščio Katalikų Pasaulis vyriau-

JAV paskelbė, kad Irakas 
planuoja gamintis biologinius 
ginklus, sukeliančius cholerų, 
įvairias šiltines ir kt. ligas.

Irano Khomeini savo laiške 
Sov. S-gos prezidentui Gor
bačiovui komunizmų pavadino 
pasenusia ideologija, kuriai vieta 
dabar yra tik muziejuose.

JAV kritikavo Izraelio naujas 
priemones kovai su palestiniečių 
sukilimu, nes per savaitę buvo 
nušauta 13 palestiniečių.

Japonija šiais metais pasidarys 
didžiausia užsienio paramų ski
riančia valstybe. Tam reikalui ji 
numato išleisti 10 bil. dol.

Prezidentas Reagan leido 
JAV aliejaus korporacijom vėl 
pradėti operacijas Libijoj.

Prezidentas George Bush, 
pradėdamas eiti pareigas, 
pabrėžė imsiąsis naujų žygių ko-

.... -- pavoj su Oi 
vačiū iF viešu £obspjnu ir steng- 
siųsis panaikinti sustabarėjusių 
kovų tarp prezidento ir kongre- 

z. ,e : 1 so.
Sov. S-gos Mokslų akademija 

atsisakė pasiūlyti Nobelio pre
mijos laureatų Andrei D. Sacha
rovų savo kandidatu į rinksimų 
Atstovų kongresų. Kandidatu jį 
išstatė tik Lebedevo fizikos insti-
tiltas.

Pravda pradėjo skelbti kai ku
rias maršalo Georgi K. Žukovo 
necenzūruotas atsiminimų iš
traukas, kurias buvo išsaugojusi 
jo žmona. Jose aštriai kritikuoja
ma Stalino karo vedimo politika.

šluoju redaktorium yra kun. 
Vaclovas Aliulis, jo pavaduotoju 
— Panevėžio vyskupijos kun. 
Virginijus Veilentas. Redakcijos 
nariai yra keli kiti kunigai ir pa
sauliečiai. Redakcija yra laikinai 
įsikūrusi Vilniaus arkivyskupijos 
kurijos dabartinėse patalpose.

Pasirengimai Vasario 16-sios 
minėjimui okupuotoje 

Lietuvoje

Lietuvoje šiais metais numa
toma, jei valdžia nesutrukdys, 
įvairiais renginiais atžymėti di
džiųjų lietuvių tautos šventę — 
Vasario Šešioliktųjų, nepriklau
somos Lietuvos valstybės pa
skelbimo 1918 metais sukaktį. 
Pagal turimas informacijas, šiai 
sukakčiai ruošiasi įvairios pasta
ruoju metu Lietuvoj įsikūrusios 
visuomeninės grupės ir organi
zacijos.

Persitvarkvmo sąjūdis svars-

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
numato balandžio mėn. atvykti 
į JAV ir kalbėti Amerikos arabų 
konvencijoj. Amerikos žydų or
ganizacijos ir Izraelis jau dabar 
pradėjo veikti, kad jam būtų ne
leista čia įvažiuoti.

Komunistinį pasaulį yra išti
kusi ideologinė krizė, nes dauge
lis pamatė, kad jis nesugeba pa
šalinti jį per visų jo egzistencijų 
varginusius trūkumus, tironijų ir 
chroniškų korupcijų.

Iš Afganistano išvyko paskuti
nieji Vakarų Vokietijos diploma
tai, nes Kabule gyvenimas kas
dien blogėja dėl maisto ir kitų 
reikmenų trūkumo ir vis augan
čio saugumo pavojaus.

Sov. S-gos ekonomistas O. T. 
Bogomolov tvirtina, kactSov.' S-. 
gos š.m. biudžetas dėt Cėrnobi- 
lio ir Armėnijos katastrofų, 
planų aprūpinti nukentėjusius 
žmones butais ir vartotojų 
aprūpinimo pagerinimo sieks 
162 bil. dol. deficito.

Rytų Vokietija žada sumažinti 
savo karines pajėgas 10,000 ka
rių ir karinį biudžetų 10 proc.

Sov. S-ga ir Rytų Vokietija at
metė Vakarų raginimų nugriauti 
Berlyno sienų.

Izraelio Darbo partijos gen. 
sekretorius Uzi Baram pasitrau
kė iš pareigų, nes dalyvavimas 
koalicinėj vyriausybėj sužlugdy- 
siųs partijų.

tąs Vasario Šešioliktosios pa
minėjimo klausimu įsteigti dar-- 
1m) grupę, kuriai būtų pavesta su
derinti įvairius renginius. Pagal 
neoficialias informacijas, Persit
varkymo sąjūdis numatąs kreip
tis į valdžių, prašant, kad Vasario 
16-oji būtų paskelbta nedarbo 
diena, tautinė šventė.

Jei valdžia tokio prašymo ne
priimtų, numatoma rekomen
duoti įvairiom įstaigom ir žiny- 
bom be vyriausybinio potvarkio 
Vasario 16-ųjų paskelbti laisva. 
diena.

Įvairius renginius numatoma 
pravesti Vilniuje, Kaune ir kitur. 
Vilniaus sporto rūmuose numa
toma pravesti masinį renginį, 
kuriame dalyvautų visų formalių 
ir neformalių Lietuvoje veikian
čių sąjūdžių atstovai, vienybės 
dvasioje atžymėdami pačių 
reikšmingiausių moderniosios 
Lietuvos istorijos sukaktį — ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimų, kurio prisiminimas 
nepaliaujamai gaivins vil
tį, kad tauta vėl prisikels laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui.

Vasario 16-osios proga Vilniu
je taip pat norima surengti isto
rikų konferencijų, numatoma 
atidengti paminklinę lentų prie 
namų Pilies gatvėje, kur buvo 
pasirašytas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktas. Čia 
buvusi paminklinė lenta buvo

'Komjaunimo Tiesa paskelbė 
Graildjoje paskleistų žinią, kad 
vienas graikų sporto Įdubas 
pasiūlė iškiliam Lietuvos kre- 
pšininkui Arvydui Saboniui trijų 
metų sutartį žaisti už tą graikų 
klubą. Saboniui siūloma 
700,000,000 drachmų, kas 
prilygtų 5 mil. dolerių. Jei sutar
tis būtų pasirašyta, tai sporto 
klubas padėtų Kaune pastatyti 
sporto rūmus. Arvydas Sabonis 
apie šį pasiūlymą atsiliepė 
teigiamai.

j

Vilniaus universiteto studen
tai uždarė to universiteto leistų 
laikraštį Tarybinį/ studentą ir 
vietoj jo pradėjo leisti lotynišku 

» vardu pavadintų Universitas VŪ- 
nensis. Žada nesiriboti tik uni
versitetu, bet taip pat domėtis 
ir visos Lietuvos problemomis.

Lietuvos persitvarkymo Są
jūdis atidarė Lietuvos Atgi
mimo sąskaitų viename Šveica
rijos banke. Sąskaitų atida
rė Sąjūdžio įgaliotinis Algis 
Klimaitis. Nevisai aišku, kaip 
pinigai iš tos sąskaitos bus per
vesti Sąjūdžiui ir kiek rublių 
Sąjūdis gaus už ten įdėtus

— Clevelando ateitininkų 
šventė įvyks balandžio 15 - 16.

VALDAS c. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkflold Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 365-3740. Namų telefonas pakarai* 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose 
86 - 01 114th St, Rlchmond H III, N.Y..11418. Tel 718 441 - 2811.
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SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. <1421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatytu

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, na. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas? Įstaiga veikia 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. 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 polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

sovietų pašalinta.

Kaune Vasario 16-ąjų numato
ma naujai atidengti taip pat so-»
vietų pašalintų Laisvės pamink
lų, kurį yra sukūręs skulptorius 
Zikaras, pagerbti už nepriklau
somybę kovojusius karius. Turi-

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro muziejui paskutiniu 
metu eksponatų paaukojo šie
asmenys bei organizacijos: inž. 
Vytautas Šliūpas (tėvo, dr. Jono 
Šliūpo medžiagų), filatelistų 
draugija “Lietuva”, Vydūno jau-

momis žiniomis, Persitvarkymo j nimo fondas (medžiagų apie Vy- 
sųjūdis Vasario 15-ųjų Kauno dūnų), Magdalena Stankūnienė
valstybės teatre numato surengti (tautinius drabužius). LTSC mu- 
iškilmingų seimo sesijos posėdį, | ziejaus direktorė Nijolė Macke- 
kuriame būtų apsvarstyti Lietuj vičienė. . LTSC telefonas {312) 
vos ateities klausimai ;i,n)r z"i;i *vr
—- 111 '■ “ " "‘jTWl-—-

Iš Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos
(atkelta išlosi) 5 pa,raŠė ParDeiš,kim« TSRS Gene-

raliniam Prokurorui Rekunko-

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas ' 
Meilus, Jr. 70 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. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.
NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimink 

mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš \yNYM 1330 AM. Pirmad. 
6-7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt? 234 Sunlit 
nr. Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

e

Rašytojas ir dramaturgas Kazys Saja, šiuo metu besilankąs 
Amerikoje. Jis buvo ir New Yorke ir kalbėjo Aušros Vartų 
parapijos salėje. Nuotr. V. Maželio

Tardomoji paaiškino, kad vui.
Kronika rašo tiesų, o ką rašo Pareiškime rašoma: “Filmavi- 

apie jų — nežino. Į klausimų, < mų laikau pasikėsinimu į mano 
koks jos • vaidmuo, paruošiant asmens orumų, kadangi nežinau, 
medžiagų, neatsakė ir pareiškė, L kur ir kam bus panaudota kino 
kad į tai atsakys tik teisme. 1 juosta, juo labiau, kad filmavo

Tardytojų Jurkštų domino t žmonės, priešiškai nusiteikę 
1985 m. Chicagoje “Ateities” lei- ’ mano atžvilgiu dėl mano veiklos, 
dykloje išleista N. Sadūnaitės susijusios su žmogaus teisių gy- 
knyga ‘KGB akiratyje”. nimu. Reikalauju nutraukti pa

našias akcijas ir sunaikinti 
Ji knygos autorė minėtų kino juostų.”

“Ar jūs tikrai šios knygos au
torė? Papasakokite apie jos 
sukūrimų, išplatinimų ir kokiu 
tikslu tai padarėte”, — klausė 
tardytojas. N. Sadūnaitė pasisa
kė esanti minėtos knygos autorė, 
o daugiau ką nors liudyti atsi
sakė, motyvuodama, kad sovietų 
valdžia jų laiko antros klasės 
žmogumi — neatiduoda iš užsie
nio siųstų laiškų, siuntinių.

Paklausta, ar knygoje autobio
grafiniai faktai teisingai surašyti, 
N. Sadūnaitė paaiškino, kad visa 
sovietinė tikrovė aprašyta su
švelnintai, o kaip jų atspausdino 
leidykla — nežino, pati knygos 
nėra mačiusi. “Aš šių knygų pa
rašiau, perdaviau leidėjams, kad 
šie atspausdintų, o kokiu būdu 
tai padariau, neaiškinsiu”, — 
kalbėjo N. Sadūnaitė.

Nepažjstamas filmavo
Baigiantis tardymui, kuris tru

ko maždaug pusantros valandos, 
prisistatė prokuroras J. Bakučio- 
nis ir dar vienas asmuo. J.Baku- 
čionis perskaitė N. Sadūnaitei 
įspėjimų dėl rugpjūčio 23 d. vy
kusios demonstracijos Vilniuje, 
o tuo metu nepažįstamasis atėjęs 
į kabinetų kartu su J. Bakučio- 
nių, jų filmavo.

Protestavo prieš filmavimą
1987 m. spalio 15 d. Nijolė 

Sadūnaitė, protestuodama prieš 
neteisėtų prievartinį filmavimų.

Atėmė daiktus, kad turi 
ryšj su Kronika

Kybartai. 1987 m. rugsėjo 8 
d. buvo padaryta krata O. Sara- 
kauskaitės, B. Briliūtės ir O. Ka
valiauskaitės gyvenamose bei 
ūkinėse patalpose, esančiose 
Ceplajevo skg. 19. Kratai vado
vavo Vilniaus saugumiečiai V. 
Baumila ir A. Stepučinskas. Be 
minėtų asmenų kratoje buvo 
dar keletas pavardžių nepasisa
kiusių čekistų.

Kratos metu paėmė: rašomųjų 
mašinėlę, atsarginį mašinėlės 
šriftų, keletu knygų, iš kurių 
penkios grynai religinio turinio, 
kalkinio popieriaus ir kt.

Po kovo 6 d. vykusios kratos 
B. Briliūtė parašė skundų LTSR 
Prokurorui, prašydama pasirū
pinti, kad būtų grąžinti kratos 
metu paimti asmeniniai jos daik
tai, o taip pat sudrausminti sau
gumo darbuotojus, kurie kratų 
darė nepateikę asmens doku
mentų.

Į pareiškimą buvo atsakyta, 
kad daiktai nebus grąžinti, kaip 
turį bendro su nelegaliu leidiniu 
“LKBK”, o saugumo darbuotojai 
perspėti ir ateityje panašūs fak
tai nepasikartos.

Deja, rugsėjo 8 d., krata paliu
dijo ką kita: saugumiečiai ne tik 
nepateikė dokumentų, bet vie
nas iš jų net kėlė tonų ir kratos 
metu elgėsi įžūliai.

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

Agronomės lz. 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 doi. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

asolino
NENORIAIS

...... :...... ........
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

:933 + i 97 a

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
I

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Būkime dosnūs, pasitikėkime!

KALNŲ PARKO MITINGAS UŽ LIETUVOS LAISVĘ -

Artinasi Vasario 16-toji, lietu
vių tautos pati svarbiausia 
šventė. Daug kartų ją šventėme 
savo salėse ir namuose, bet šie
met toji šventė gauna ir kitokį 
profilį: ji bus švenčiama ir oku
puotoje Lietuvoje. Ir kas galėjo 
tikėtis, kad taip atsitiks! Vilniuje 
užimta pati didžiausia salė. Tą 
dieną prie tų namų, kur buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklauso
mybė, bus įmūryta memorialinė 
lenta. Ir kiek jaunimo su pagarbą 
žiūrės į tą lentą ir užsidegs ne
priklausomybės akto signatarų 
idealais!

Kaune, garsiajame Karo mu
ziejaus sodelyje, jau atstatyti ne
priklausomos Lietuvos didvyrių 
biustai — Basanavičiaus, Mairo
nio ir kitų. Dabar statomas 
Laisvės statulai užkelti pedesta- 
las. Per naują ji bus atidengta 
kaip tik vasario 16 — Lietuvos 
nepriklausomybės dieną. 
Didžiojoje muziejaus salėje bus 
iškilmingas minėjimas su reikia
ma programa. Dideli ir iškilmin
gi minėjimai bus ir kitose vieto
se. Visa tai labai giliai paveiks 
tiek metu kentėjusį lietuvį. Jį pa
skatins naujiems žygiams siekti 
nepriklausomybės.

je, rodos, ir mes rssigąstame ir Kvieskime visus, visus lietuviš- 
- - ’ kos kilmės amerikiečius, savo

bičiulius. Gausiai dalyvaudami, 
parodysime, kokie mes soli
darūs, kaip jautriai suprantame 
tautos reikalus.

nebežinome, ką reikia daryti. Iš
sigąstame dėl to, kad neaiški nei 
krašto, nei mūsų padėtis. Kraš
tas veržiasi pats į laisvę. Tiek 
metų sakėme, kad mes išlaisvin
sime kraštą. Dabar jau esame an
trojo vaidmens rolėje. Sutikime 
su tuo ir blaiviai galvokime, koks 
mūsų vaidmuo šiuo atveju, ar 
mes esame reikalingi, ką mes ga
lime jiem padėti?

Negalime pasilikti tik 
stebėtojo vaidmenyje. Tai ir mus 
liečia. Ir mes turime vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėti. Jau ir Pir
mojo pasaulinio karo metu Ame
rikos lietuvių pagalba buvo labai 

svarbi, buvo svarbi ir kitų okupa
cijų metu, po antrojo pasaulinio 
karo, kai pačiai tautai buvo 
užčiauptos burnos. Tada tik išei
viai galėjo kalbėti už tautą.

Dabar mes galime prisidėti 
savo aukomis. Sakysite, kad tų 
aukų nebereikia, kur jos nueis? 
Kaip tik dabar reikia telkti lėšas 
visokiausiem, nenumatytiem 
žygiam. Reikia turėti dideles 
lėšas, kad galėtume efektingai 
paremti krašto pastangas. Todėl 
aukokime šiemet kur kas do
sniau. Aukokime minėjimuose. 
Bus aukų lapai prie durų, Pasi
rinkime kas mums labiau patin
ka, ką laikome svarbesniu, tam 
ir aukokime. Visos aukos tarnau
ja tam pačiam tikslui — Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Jei kas dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių negalės dalyvauti 
minėjimo salėse, tegu savo auką 
pasiunčia paštu. Būkime soli
darūs — aukokime! To prašo 
mūsų iš vargų ir kančių besike
lianti tauta.

Savo aukomis mes parodysi
me, kad išeivija yra gyva, kad 
sugeba reaguoti į svarbius tautos 
reikalus.

Taip pat gausiai dalyvaukime,

Lietuvoje visose demonstraci
jose, minėjimuose labai gausiai 
dalyvauja jaunimas. Nepalikime 
ir čia jo, paraginkime, kad kuo 
gausiau ateitų į šių metų 
minėjimą. Dažnai sakoma, kad 
jaunimas išspinduliuoja iš mūsų 
bendruomenės. Parodykime, 
kad ir jaunimas yra su atgimsta
nčia tauta. Atgimimo dvasia tegu 
paliečia ir mus!

(atkelta iš 1 vsl.)
Tautų dekolonizavimo komisiją. 
Prašoma, kad Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos okupacijos klausimas 
būtų įtrauktas į JT Generalinės 
asamblėjos dienotvarkę.

Daugelis kalbėtojų pasisakė 
prieš dalyvavimą naujos visasą
junginės liaudies kongreso (ank
sčiau vadinamos TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos) rinkimuose, 
kad tai, anot Bogušio, nekvepėtų 
40-tų metų Liaudies seimu”. 
(Persitvarkymo sąjūdis išstato 
savo kandidatus j tuos rinkimus 
ir ragina lietuvius aktyviaijiiiy- 
vauti.) Paulius Vaitiekūnas pa-
reiškė, kad referendumas Lietu
voje gali įvykti tik išvedus Rau
donąją armiją. Viktoras Petkus 
tvirtino, kad Maskva pradeda 
kalbėti aptė savivaldą Lietuvai, 
nes jos imperijai ateina galas. Pa
lygino Maskvos žadamą savival
dą su ta, kurią Lietuva turėjo na
cių okupacijos laikais.

Terleckas sakė, kad sąjūdžio 
vadovybę kritikavo Tautinės jau
nimo sąjungos nariai bei De
mokratų partijos atstovai, teig
dami, kad “pažadais maitina, 
maitina, ir galų gale mes nieko 
negavom, nieko tik vien paža
dus”. Kalbėtojų tarpe buvo du 
Sąjūdžio seimo tarybos nariai — 
Artūras Skučas ir Petras Vai-
tiekūnas.

Petras Vaitiekūnas sarkastiš
kai aiškino, kad Vasario 16-toji 
bus valstybinė šventė. Prie Na
ručio viešbučio, kur buvo pa

skelbtas Nepriklausomybės ak
tas, bus atidengta lenta, kurios 
komisijai vadovaus Lionginas 
Šepetys. Bogušis sakė, kad mi
nia į tą Vaitiekūno pastabą reaga
vo: “Tuoj pat žmonės pradėjo 
šaukti, kad jokiu būdu jis negali, 
jo rankos perdaug suteptos”.

Petras Vaitiekūnas pasakė, 
'"kad Lietuva taps nepriklausoma 
valstybe su daugeliu demokrati
nių partijų ir kvietė visus stoti “į 
pirmąją Lietuvos demokratų 
partiją”.

Ir savo namų aplinkoje, ypač 
ten, kur yra jaunimo, išskirkime 
šią Vasario 16-tąją, pagrokime 
lietuviškos muzikos, pakalbėki
me apie Lietuvą, paskaitykime 
patriotinės poezijos. Visa tai at
gaivins mūsų lietuviškus namus. 
Pasijauskime esą lietuvių tautos 
vaikai, kurie, ir gyvendami toli, 
toli nuo tėvynės, ja rūpinasi ir 
jai atiduoda visa, kas jų gyveni
me geriausia.

Vienas kalbėtojas prisiminė 
Artūro Sakalausko tragišką liki
mą. Sakalauskas, tarnaudamas 
Raudonojoje armijoje, nužudė 
kelis kareivius, kurie jį persekio
jo ir išniekino. Kalbėtojas sakė, 
kad Sakalauskas kaltas dėl to, 
kad jisai nedavė atkirčio pirmo
mis dienomis kariuomenėje, kai 
jį pradėjo persekioti. Kalbėtojas 
Sakalauską palygino su lietuvių 
tauta: “Mes nedavėm atkirtį 
okupantui, todėl šiandien mes 
esam pavergti.”

Petras Cidzikas susirinku
siems pranešė, kad sausio 16 
d., 18 vai. bus piketas prie Lie
tuvos aukščiausios tarybos dėl 
politinių kalinių bei tremtinių 
sugrąžinimo į Lietuvą. Jis pami
nėjo politinius kalinius Arūną 
Dainauską, Gintarą Muzikevičių 
ir Boleslovą Lizūną. O tremti
niai, kuriems turi būti atsiprašo
ma ir leidžiama Lietuvon su
grįžti, tai kun. Alfonsas Svarins
kas ir Tomas Venclova. Cidzikas 
kvietė visus prisidėti prie piketo 
akcijos.

Prie mitingo pabaigos, rusas 
svečias iš Leningrado prašė lei
dimo kalbėti. Jis išreiškė nusi
stebėjimą, kad lietuvių tauta to
kia energinga. Tvirtino, kad yra 
ir gerų rusų. Ragino lietuvius 

Tėv. dr. Klemensas Zalalis, OFM

aiškinti Lietuvoje gyvenantiems 
rusams, ko lietuviai siekia, kad 
rusai suprastų savo vietą. Pa
linkėjo nepriklausomybės. Anot 
Bogušio, minia tam svečiui kėlė 
ovacijas.

Mitingo oratoriai labai kritiš-

SUKAKTUVININKAS TĖV. K. ŽALALIS

Daugeliui New Yorko, o ypač 
New Jersey lietuvių yra gerai 
pažįstamas Tėv. dr. Klemensas 
Zalalis, OFM, prieš du mėne
sius Brooklyno lietuvių pranciš
konų vienuolyne tyliai atšventęs 
amžiaus 70 metų sukaktį. Jis yra 
nemaža rašęs lietuvių išeivių ka
talikiškoje spaudoje, o taip pat 
talkinęs lietuviškoje pastoracijo
je-

Kazimieras Zalalis gimė 1918 
m. lapkričio mėn. 23 d. Paka- 
niūkės vsd., Alantos vis., Ute
nos apskr. Lankė Utenos ir Kre
tingos gimnazijas.

Kazimieras Zalalis į pranciško
nų ordiną įstojo 1935 m. liepos 
mėn. 3 d. Pajūrio vienuolyne ir 
gavo Klemenso vardą.

Teologiją studijavo Italijoje 
(1938 - 1942) pranciškonų semi
narijose Colevitti ir Sienoje. Ku
nigu įšventintas Sienoje 1941 m. 
gruodžio mėn. 20 d. Paskui stu
dijavo Sv. Raštą Pranciškonų šv. 

kai atsiliepė apie Algį Klimaitį. 
Pasak Terlecko, “visi labai 
smerkė Klimaičio misiją”. Tai 
buvo galimą matyti ir lozunguo
se, kurie buvo įrašyti demonst
rantų laikomuose plakatuose,

(nukelta į 5 psl.)

Antano Universitete Romoje 
(1942- 1945), kur gavo teologijos 
daktaro laipsnį.

Savo disertaciją “Spinsus san- 
guinum” išleido Romoje 1947 m. 
Vėliau Sv. Rašto studijas gilino 
Biblijos Institute Romoje, kur 
gavo Sv. Rašto licencijato 
laipsnį.

Į Jungtines Amerikos Valstijas 
atvyko 1947 m. gruodžio mėn. 
13 d. ir įsijungė į lietuvių pran
ciškonų veiklą. Kurį laiką buvo 
Kennebunkport, Maine, lietu
vių pranciškonų vienuolyno vi
karas, vėliau Darbininko admi
nistratorius, provincijos ir To
ronto vienuolyno ekonomas ir 
asmeninis provincijolo sekreto
rius.

Salia savo pareigų vienuoly
nuose, sakė pamokslus, rašė Sv.“ 
Pranciškaus Varpelyje, Darbi
ninke, Aiduose, Ateityje, Drau
ge, Tėviškės Žiburiuose ir Lietu
vių Enciklopedijoje daugiausia 
Sv. Rašto temomis.

Salia pastoracijos, vienuoliško 
gyvenimo pareigų ir talkos spau
dai, Tėv. Klemensui teko profe
soriauti pranciškonų kunigų se
minarijose Montrealyje, Kana
doje ir Wappinger Falls, 
N. Y.,kur dėstė Sv. Raštą, hebra
jų kalbą ir kitus dalykus.

Paskui teko išvykti į Vokietiją, 
kur buvo Europos vyskupų — 
Pranciškaus Brazio, MIC, ir 
vysk. Antano Deksnio sekreto
rius Vokietijoje.

Grįžęs iš Vokietijos, kurį laiką 
gyveno Kennebunkporto lietu
vių pranciškonų centriniame 
vienuolyne, o dabar gyvena 
Brooklyne. Čia šalia asmeninių 
studijų, kelerius metus uoliai sa
vaitgaliais talkino Svč. Trejybės 
lietuvių parapijoje, Newark, 
N.J.

Sveikindami sukaktuvininką 
ir buvusį Darbininko admini
stratorių bei bendradarbį, linki
me nepavargti ir talkinti savo 
tautiečiams.

Kornelijus Bučmys

Metas k Sausis 1889 m.
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literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikrasztis.

100 METŲ SUKAKTIS

KELKITE! KELKITE!

Šiemet sausio mėnesį suėjo 
100 metų, kaip pasirodė VAR
PAS, spaudos draudimo laiko
tarpio antrasis įtakingiausias 
laikraštis. Ši sukaktis yra tokia 
svarbi, kad pro ją tylomis pra
slinkti negalima. Apie ją reikia 
daug rašyti, daug kalbėti, rengti 
kolonijose atskirus minėjimus su 
paskaitomis, su koncertinėmis 
dalimis. Reikia pažinti praeitį ir 
iš jos pasisemti stiprybės. Juk 
taip ragino ir Varpo įkūrėjas bei 
redakatorius Vincas Kudirka. 
Pažindami praeitį, mes patys 
didėsime ir stiprėsime.

Šis grįžimas į praeitį, VARPO 
tomų atskleidimas nebus kokia 
išsami mokslinė studija. Tone- 
siekiam. Norime, kad pagarbiai 
būtų prisimintas VARPAS, iš
ryškinti jo siekiai, darbai, kiek 
ilgėliau sustosime ties Vincu Ku
dirka. Kartu norime priminti, 
kad New Yorko artumoje, Great 
Necke, gyvena žurnalistas rašy
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tojas Aleksandras Merkelis, ku
ris yra parašęs stamboką mono
grafiją apie Vincą Kudirką. Mo
nografija leidžiama Chicagoje 
Kudirkos giminių iniciatyva.

Varpas ir kiti spaudos draudi
mo gadynės laikraščiai nėra ko
kie tai išskirtiniai reiškiniai. Jie 
yra įvairių įvykių grandinės da
lis. Tad pravartu dirstelt į 
praeitį ir išryškinti tą tautinės 
minties kelią, kelią iš tamsos į 
šviesą.

19 amžiaus įvykiai
Iš 18 amžiaus į 19 amžių lietu

vių tauta atėjo tamsi, nemokyta, 
suvarginta baudžiavų. Kaip 
smėlis ji buvo paberta likimui 
ant kelio, kad kiti sumindžiotų 
ir kad ji pati pražūtų. Atrodė, 
kad nebus jokios vilties šią seną, 
turinčią gražią kalbą tautą iš
gelbėti. Vokiečių mokslininkai 
skubėjo užrašyti jos tautosaką ir 

kitus kalbos paminklus, kad liktų 
ateičiai mokslo reikalams. Bet 
taip neįvyko.

Pirmiausia, 19 amžiaus 
pradžioje Europoje susiformavo 
romantizmas, kuris atkreipė 
dėmesį į praeitį, iškėlėjos grožį, 
romantizmas susidomėjo ir liau
dimi, liaudies dainomis.

Romantizmas pasiekė ir Vil
niaus universitetą, kuris 1803 
buvo reformuotas. Nors čia 
dėstomoji kalba buvo lenkų, bet 
istorikai profesoriai nupūtė dul
kes nuo praeities, iškėlė garbin
gą Lietuvos senovę. Tos senovės 
dar ir Vilniuje buvo nemaža. 
Visa tai veikė jaunimą, studenti
ją, skatino būti lietuviu. Tokios 
romantiškos lietuviškos ir lenkiš
kos Lietuvos reiškėjas ir buvo 
poetas Adomas Mickevičius. 
Tačiau tautiniam atbudimui su
siformuoti neužteko poeto Mic
kevičiaus. Jam reikėjo sąmonin
go lietuvio ideologo. Tokiu buvo 
istorikas Simanas Daukantas.

Slmano Daukanto vaidmuo
Šis vyras mėgo lotynų kalbą, 

žavėjosi romėnų senovę, jų teise 
ir buvo pasišovęs studijuoti 
romėnų teisę, bet garsi Vilniaus 
senovė jame pažadino Lietuvą, 
ir jis tai Lietuvai paskyrė savo 
gyvenimą. Jis studijavo istoriją 
ir paskui archyvuose rinko 
medžiagą ir rašė Lietuvos istori
nius veikalus. Daukantas Lietu

vos istorijoje buvo pirmasis žmo
gus, kuris parašė lietuviškai Lie
tuvos istoriją lietuviams, ne len
kams ar gudams. Jis pirmas pa
sakė: lietuvi, čia tavo žemė! Kel
damas Lietuvos praeitį ir rašyda
mas veikalus, jis tartum milžimš^ 
kais akmenimis nugrindę kelią į 
ateitį. Ir ta ateitis jau turėjo būti 
ne unijinė, ne lietuviška — len
kiška, bet grynai lietuviška. Jo 
istoriniai veikalai yra viso mūsų 
tautinio atgimimo pagrindas.

Bet tąsyk tauta nesuprato 
Daukanto, nepajėgė jo raštų 
skaityti, nes ji buvo nemokyta, 
pati nežinojo, kas ji tokia, koks 
jos siekimas.

Valančiaus vaidmuo
Tarp Daukanto ir tautinio at

gimimo tarpininkas yra vyskupas 
Motiejus Valančius, pats 
didžiausias 19 amžiaus žmogus. 
Jis niekada neieškojo geresnių, 
aukštesnių vietų. į jas nesiveržė. 
Vietos jo ieškojo. Apsiėmęs nau
jas pareigas, jas ėjo labai sąžinin
gai, realiai. Tai galima išaiškinti 
šviečiamosios gadynės palikimu, 
iš prancūzų atėjusiu racionali
zmu. Valančius nebuvo svajoto
jas, o konkretus darbininkas. 
Darė tai, kas buvo labiausiai rei
kalinga.

Žemaičių vyskupu jis buvo pa
skirtas 1850, mirė 1875. Per savo 
vyskupavimo 25 metus jis lietu
vių tautai padarė 4 didelius dar

bus: išmokė tautą skaityti ir rašy
ti, ją nublaivino, jai nurodė ke
lius, kur spausdinti lietuviškas 
knygas, kai prasidėjo spaudos 
draudimas; jis pats pirmas ir at
spausdino Tilžėje brožiūrėles 
prieš režimą, ir galiausiai, jis 
tautai dovanojo knygą skaityti. 
Tauta jau buvo išmokusi, jis pir
mas parašė populiariausias, la
biausiai skaitomas knygeles. Jis 
buvo pirmas 19 amžiaus mūsų 
geriausias rašytojas beletristas.

Stiprindamas bei gilindamas 
parapijų religingumą, jis tuo 
pačiu sujungė tautą į vieną kietai 
kovojančią bendruomenę už re
liginius reikalus, ir tuo pačiu už 
tautinius — lietuviškus reikalus.

Poetas Kazys Binkis mėgdavo 
pažymėti, kad tik Valančius 
buvo visų mūsų tautinių laik
raščių pradininkas, nes jis tautą 
išmokė skaityti. Žmonės jau 
galėjo paskaityti Aušra ir kitus 
laikraščius. Ir jie skaitė, jie 
ilgėjosi lietuviškų knygų ir laik
raščių.

Aušra jau galėjo suprasti Dau
kantą, ir jį padarė savo laikraščio 
ideologu. Dabar Daukantas jau 
veikė visą tautą — jis kalbėjo 
apie romantinę senovę, gražią 
Lietuvą.

Suvalkiečių vaidmuo
Kaip žinome, nuo seno visam 

Lietuvos kultūriniam gyvenimui 
vadovavo žemaičiai. Ypač tai 

buvo ryšku 18 amžiuje ir 19 
amžiuje. Bet Valančius buvo pa
skutinis žemaitis rašytojas, vi
suomenininkas. Jam mirus, pasi
baigė žemaičių rašytojų karta. 
Dabar iškyla suvalkiečiai. Ir 
kodėl iškyla?

Pirmiausia Suvalkijoje ank
sčiau buvo panaikinta 
baudžiava. Suvalkijoje buvo pa
naikinta 1808, o kitoje Lietuvos 
dalyje 1861. Suvalkijoje ūkinin
kas gyveno kur kas geriau, nei 
kitose Lietuvos dalyse, nes ten 
žemė derlingesnė. Taip suval
kietis ūkininkas anksčiau ekono
miškai sutvirtėjo ir galėjo savo 
vaikus leisti į mokslą. Iš lietuviš
ko kaimo atėjo pirmoji inteligen
tų karta, kuri jau save laikė lietu
viais ir norėjo dirbti Lietuvos la
bui. Tas jaunimas dažniausiai 
mokėsi Marijampolės gimnazijo
je arba Veiverių mokytojų semi
narijoje.

Iš Marijampolės gimnazijos 
atėjo dr. Jonas Basanavičius, dr. 
Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis 
ir kiti. Toje gimnazijoje mokyto
ju buvo V. Kriaučiūnas, susi
pratęs lietuvis ir turėjęs didelės 
įtakos jaunimui.

Suprantama, jie žavėjosi Lie
tuvos praeitimi. Tokia buvo ir 
Jono Basanavičiaus 1883 metais 
išleista Aušra.

(Bus daugiau)



DAUGIAU NEBELIŪDĖK, KAD IŠEINU VIENA! .
Poetę Vilmantę Karečkaltę-Prekerienę prisimenant (1934-1988)

Putname, Conn., Matulaičio 
slaugymo namuose 1988 metų 
gruodžio 16 mirė poetė Vilman- 
ta-Marija Karečkaitė-Preke-
rienė, sunkiai ir ilgai sirgusi. S. 
m. sausio 12 būtų suėję 20 metų, 
kaip ji jau buvo Matulaičio na
muose. Dar prieš patekdama į 
šiuos namus, ji kokius penkerius 
metus sirgo namuose sunkia liga 
— Sclerosis multiplex dissemi- 
nata.

Buvo pašarvota Matulaičio 
slaugymo namų koplyčioje. Pa
laidota 1988 gruodžio 19, pirma
dienį. Mišias aukojo tų namų ka
pelionas kun. R. Krasauskas, 
prel. V. Balčiūnas, prel. J. 
Balkūnas, kun. dr. V. Cukuras, 
kun. A. Petraitis. Pamokslu pa
sakė kapelionas kun. R. Krasau
skas, ateitininkų vardu atsisvei
kino Ateitininkų Federacijos 
dvasios vadas kun. V. Cukuras, 
užbaigęs savo žodį ateitininkų 
himnu.

Buvo palaidota vienuolyno 
Dangaus Vartų kapinėse, jos 
tėvelio, Kazimiero Karečkos, 
kape. Jis buvo miręs 1983 kovo 
17. Kapinėse kun. R. Krasauskas 
dar paskaitė velionės poetės 
eilėraštį.

Laidotuvėse iš New Yorko da
lyvavo nuliūdime likę jos du 
sūnūs Vytenis ir Paulius, jos ma
mytė Marija Karečkienė ir dėdė 
Vacys Butkys.

Truputis istorijos
Poetė Vilmantą Karečkaitė 

buvo gimusi 1934 sausio 29 Kau-
ne. Jos tėvelis buvo Kazimieras 
Karečka, žemaitis, kilęs iš 
Plungės apylinkės. Motina — 
Marija Butkytė-Karečkienė, ki
lusi iš Zarasų. Tėvelis tarnavo 
Užsienio reikalų ministerijoje, 
buvo Vakarų skyriaus vedėjas. 
Paskui arti penkerių metų buvo 
pasiuntinybės patarėjas Berly
ne.

Vilmantą mokyklų pradėjo 
Vilniuje. Ten ji priėjo ir prie pir
mos komunijos. Iš Lietuvos pasi
traukė 1944 metų vasarų. Poka
rio Vokietijoje gyveno pabėgėlių 
stovykloje Augsburge, kur ji 
lankė pradžios mokyklų ir 
pradėjo gimnazijų.

Su tėveliais į Amerikų atvyko 
1949, apsigyveno New Yorke. 
Čia ji baigė Richmond H iii aukš
tesniųjų mokyklų (HS). įstojus į 
šių mokyklų, jau po trijų mėnesių 
parašė rašinėlį, kuris atkreipė 
mokytojų dėmesį, ir mokytojai 
paskatino domėtis literatūra. 
Ten ji, poetinės nuotaikos pa
gauta, aprašė savo kelionę per 
vandenynų į Amerikų.

Baigusi aukštesniųjų mokyklų, 
lankė Queens kolegijų, kur baigė 
psichologijų ir socialinės globos 
mokslus.

SONATA

Daugiau nebeliūdėk, kad išeinu viena!
Lengvai pamiršk mane! Ant mūs suoleliu šaipos 

[dar žiema.
Nebeklausyk kaip liejasi giesmė Tau mano mirtį 

[nešina;
N esigraudink! — Mylėti taip daug kartų leidžia- 

(ma!
Jei kartais žodžiai šie užkliūtų Tavo atminty, 
Neprisimink, kąs panorėjo juos sava širdim iž- 

[ pinti;
Nenoriu Tau karčios kančios; ir palieku Tave 

[vilty,
Kad Tu mokėsi mūsų pasakiškų praeitį suminti.

Kad kartais išmintingi žmonės neįžvelgtų, 
[kad manę verki -----

Tada Tu su manim per amžius pašaipai lieki.

A S

Dangaus palietam rašale sustoju;
Jr žemėn žvilgteriu pro debesėlio akį:
Jaunystė degančias akis sutiko naktį-----
Žvaigždutės susipynė ir žiedais pakvipo rožių.
Sausa naktis išmirko mėnesienoj;
Aš atėjau pavasariui padėt pražysti.
Ar laikinai tu žaisi su manim, jaunyste?
Ar mano antspaudą nešioji liai mirčiai sieloj?
Dvi susiviję širdys persiskirta, kaunąs;
Dvi baltos rankos atsileidžia ir pasimeta audroj. 
Ir tik suranda viena kitų tolimoj svajoj;
O aš juokiuos, nes aš — žiedai ir kraujas.

Vilmantą Karečkaitė-Prekerienė

Gyvendama New Yorke, įsi
jungė į jaunimo organizacijas, į 
skautus, ateitininkus, pritapo 
prie Ateities redakcijos kolekty
vo, bendradarbiavo Ateityje, 
Darbininke. Tai buvo jos 
gražiausi, kūrybingiausi metai, 
prasidėję nuo 1951, 52 iki 1955.

1955 metų rugpjūčio 20 iš
tekėjo už Algimanto Prekerio, 
susilaukė dviejų sūnų — Vytenio 
ir Pauliaus. Kai vaikai dar buvo 
maži, ji jau pradėjo sirgti. Vyre

PHILADELPHIA, PA
Susipažinta su monografija 

apie dail. A. Staneikų ir pagerb
tas *jd5 leidėjas F. An
driūnas

Philadelphijos artumoje ka
daise gyveno dailininkas ir diplo
matas Adelbertas Staneika, 
miręs 1968 m. Apie jį monogra
fijų suorganizavo Feliksas An
driūnas, gyvenęs drauge su dai- j. 
lininku, tvarkęs jo palikimų. Mo- |
nografija iš- *
leista anglų kalba, daug paveik- Į
slų įdėta spalvotų, kitos repro
dukcijos nespalvotos. Knyga iš
leista 1987 metų gale.

Ilgai buvo galvota ir kalbėta, 
kaip surengti šios knygos sutiki
mų, nes labai reta, kada pasirodo 
knyga apie lietuvį dailininkų. 
Iniciatyvos ėmėsi Balfo skyrius, 
nes šiame skyriuje labai nuo
širdžiai dirba tos knygos lei
dėjas — Feliksas Andriūnas. Tai 
ir buvo padėka už jo ilgametį 
triūsų Balfe.

Susipažinimas su knyga ir 
leidėjo pagerbimas įvyko 
gruodžio 4 Šv. Andriejaus lietu-

Vilmanta Karečkaitė ——

sniajam buvo 7 metai, jaune
sniam 5, kai ji jau buvo išvežta 
į Matulaičio slaugymo namus. 
Vaikai susigraudenę lankė savo 
sergančių mamytę. Abu sūnūs 
yra baigę mokslus.

“Širdies gintarėliai”

Poetė paliko knygutę, pava
dintų “Širdies gintarėliai '. Tai 
jos parašyti eilėraščiai. Pradėjo 
rašyti dar gimnazijoje, seniau- 

Feliksas Andriūnas, Philadelphijos Balfo skyriaus uolus veikėjas ir 
monografijos apie dail. Adalbertų Stanciką leidėjas, kalba monogra
fijos sustikime gruodžio 4 Philadelphijoje.

UEPA
LIETUVA, LENKIJA IR ŠVEICARIJA — 22 dienos; 15 d. Lietuvoje. 13 naktų Vilniuje, 

2 Kaune, 3 Varšuvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 704 liepos 4-25

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

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 42,389 iš Bostono ir Niujorko

42,572 iš Čikagos
LIETUVA. AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 42,399 iš Bostono ir Niujorko

42,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMIJA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune,

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 42,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

vių parapijos salėje, tuoj po su
mos.

Parodėlė ir vaišės

Po pamaldų žmonės susirinko 
į Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos salę. Čia salės gale buvo su
rengta dail. A. Staneikos pa
rodėlė, gražiai sutvarkyta. Ant 
stendų buvo sukabinta apie 30 
dailininkui būdingų paveikslų — 
daugumoje portretai, gamto
vaizdžiai, naturmortai. Tai alie
jinė tapyuba. Dėmesį atkreipė 
ir jų stendai, kurie buvo paga
minti greičiausiai šiai parodai, 
švariai išlaikyti, patogūs paveik
slam kabinti. Tarp stendų ir 
didžiųjų durų buvo surengtos 
gražios vaišės.

Žmonių prisirinko per šim
tinę. Po vaišių visi susėdo į 
kėdes, ir taip prasidėjo popietės 
programų.

Programai vadovavo Marija 
Raugienė. Ji gražiai nuosaikia 
kalba nusakė šios popietės tikslų, 
kų yra nuveikęs Feliksas An
driūnas, padėkojo už darbų Balfe 
ir paskui priėjo prie monografi
jos ir dail. Adelberto Staneikos.

Apie dail. Adelbertų Staneikų 
trumpai kalbėjo skulptorius Pe
tras Vaškys, gerai velionį 
pažinęs, buvęs jo studentas dar 
Lietuvoje, paskui draugavęs čia 
Amerikoje, kai dail. Adelbertas 
Staneika į Philadelphijų atvyko 
iš Vokietijos.

Prie šios knygos paruošimo 
daug prisidėjo Paulius Jurkus, 
parašęs pagrindinį straipsnį, ap

ariu kelta i 5 psl.)

sias eilėraštis bene iš 1947 metų, 
rašė iki savo ligos.

Rašė apie jaunystę, jos godas,
jos grožį, meilę, susitikimus, iš
siskyrimus. Savo jausmui išrei
kšti rado spontaniškų žodį, kuris 
buvo gana originalus. Ir visa 
eilėraščio struktūra, minčių 
išdėstymas buvo jai savitas. Su 
laiku ji būtų labiau ištobulinusi 
savo formų, ieškojusi daugiau 
sklandumo, stipriau išreiškusi 
mintis, bet ir tai, ką ji paliko, 
rodo, kad ši jauna mergaitė 
turėjo gražų talentų.

Būdinga jai, kad daugelyje 
eilėraščių įsibrauna kažkokia 
nuojauta, liūdna gaida, tiesiog 
kalba apie mirtį — Daugiau ne- 
beliūdėk, kad išeinu viena... 
Nebeklausyk kaip liejasi giesmė, 
Tau mano mirtį nešina...

Čia prisimena ir poetė Sa
lomėja Neris, kuri irgi nujautė 
savo ankstyvų mirtį: Q vienųkart, 
pavasarį, tu vėl atjosi drųsiai, o 
mylimas pavasari, manęs jau ne
berasi. ..

&

f.

BALTIC
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

41,982 iš Čikagos

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

1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 511 gegužės 11-24

-o-
Pagerbdami poetės prisimini

mų, jos draugiškas, gražias die
nas New Yorko jaunimo tarpe, 
vakarus Ateities redakcijoje, 
perspausdiname du eilėraščius 
iš 1953 metų Ateities balandžio 
numerio. Perspausdiname faksi
miliniu būdu. Šiuose dviejuose 
eilėraščiuose ir susipina jos poe
zijos motyvai.

Poetė kaip ankstyva bitelė su
rinko, ką galėjo, pavertė poezija 
ir savo nedideliu kraičiu papuošė 
lietuviškųjų kūrybą. (p^jį^

42,109 iš Bostono ir Niujorko 
42,292 iš Čikagos

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

Kelionė Nr. 515 gegužės 15-27 42,159 iš Bostono ir Niurjorko
$2,342 iš Čikagos

LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-birželio 8 42,299 iš Bostono ir Niujorko

42,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 508 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko

$2,782 iš Čikagos
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

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

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

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

$2,759 iš Bostono ir Niujorko 
$2,942 iš Čikagos'•

LIETUVA IR ŠVEICARUA — 15 drenų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuriche.
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko

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

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

$2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS
LIETUVA, LENKUA IR ŠVEICARUA — 22 dienos: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 

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

$2,942 iš Čikagos
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje
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 42,159 iš Bostono ir Niujorko

42,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje
KeBonė Nr. 102 lapkričio 2-15 41,899 iš Bostono ir Niujorko

41,882 iš Čikagos

Carol Čelėdinaitė-Chaledin 
-Alacom skambina arfa 
dail. Adalberto Staneikos 
monografijos sutikime, ku
ris buvo gruodžio 4 Phila
delphijoje.

GRUODIS
LIETUVA IR SUOMIJA — Naujų Metų kelionė. 21 diena: 15 d. Lietuvoje 
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 41,949 iš Bostono ir Niujorko
Kelionė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje. 1 Maskvoje. 2 Briuselyje
Gruodžio 29«austo 18 $1,949 a Bostono ir Niujorko

42,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS A ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKUOS GROŽĮ

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

Skulptorius Petras Vaškys 
kalba dail. Adalberto Sta
neikos monografijos 
šventėje, kuri buvo 
gruodžio 4 Philadelphijoje.

Kelionė Nr. SIS birželio 16-liepos 1

Kelione Nr. 714 liepos 14-29

Kelionė Nr. 411 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

$2,069 iš Bostono ir Niujorko
$2,242 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
42,169 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos
$2,159 iš Bostono ir Niujorko
$2,342 iš Čikagos

Ekskursijos Į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Balde Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos pardu .uvėse Vilniuje Kaune 
ir Klaipėdoje.

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

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Suitc 4 

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

V



PASKIRKIME VIENĄ DIENĄ LIETUVAI!
Nepriklausomybės šventę 

švenčiame ypatingu laiku: saulė 
grįžta, dienos ilgėja, pavasaris 
artėja... Neužilgo gamta atgis. Ir 
Lietuvoje po penkiasdešimt 
metų užtrukusios žiemos ėmė 
dvelkti pavasariniai vėjai...

Amerikos lietuviai visų tų ilgų 
žiemų nemiegojo meškos miegu, 
dirbo, ruošėsi naujam pavasa
riui. Sovietams okupavus Lietu
vų 1940 metais susiorganizavo 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 
kantriai, bet kietai kovojo atsta
tyti Nepriklausomų Lietuvų. Ne
turėjo aukso, neturėjo ginkluotų 
divizijų ir jų balsas buvo silpnas, 
bet jie turėjo geriausių ginklų — 
tiesų. Jie surado kelius ir būdus 
(geresnių niekas iki šiol nerado).

Už juos kalbėjo Amerika, 
Bažnyčia, laisvasis pasaulis. Lai
kai keičiasi. “Naujas vėjas 
papūtė”, kalbėjo priėmęs prie
saikų naujasis prezidentas Bush. 
“Gorbačiovas atvažiavęs Ameri
kon, paskelbė kad atėjo galas 
marksizmui”, rašė senatorius 
Moynihan. Nesenai vienoje pa
sirašytoje sutartyje atpažinom 
tartum savo žodžius žmogaus 
teisių ir laisvės klausimais. Su
pratom, kad sutartis buvo 
pradėta vykdyti dar prieš jų pasi
rašant: pradėta paleisti sųžinės 
kalinius, pažadėta grųžinti 
bažnyčias, leista laisvai rinktis ir 
laisvai kalbėti...

Alto metiniam suvažiavime 
Chicagoje, kuris įvyko tų pačių 
dienų, kai Vilniuje vyko Sųjfl^io

seimas, Altas dar kartų aiškiai 
pabrėžė, kad “Mūsų tikslas buvo 
ir pasilieka tas pats — Neprik
lausoma Lietuva”. Todėl čia nie
kas nesikeis. Šiemet ne tik mes, 
bet ir JAV Kongresas kels Lietu
vos nepriklausomybės klausimų, 
o mes iš naujo pasiryšime tęsti 
kovų iki galutinio laimėjimo.
Filed in 946

Paskirkiine vienų dienų Lietu
vai. Švęskime Lietuvos Neprik
lausomybės šventę pakilioje 
dvasioje, kaip airiai švenčia Šv. 
Patriko dienų. Tegu skamba lie
tuviškos dainos, lietuviškos spal
vos bei ženklai. Bet labiausiai 
Lietuva laukia iš mūsų maldos, 
tvirto tikėjimo Lietuvos laisve, 
darbo ir aukos.

New Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba yra paruošusi progra
mų sekmadienį, vasario 19 die
nų. 11 vai. bus iškilmingos pa
maldos Apreiškimo bažnyčioje. 
3 v. p. p. Kultūros Židinyje — 
minėjimas. Turėsime gerų prof. 
Aleksandro Štromo paskaitų. Su
sitiksime eilę mūsų draugų ame
rikiečių, išgirsime puikų Viole
tos Rakauskaitės dainų rečitalį ir 
k. _

Šiomis dienomis lietuviai do
sniau aukoja lietuviškiems reika
lams. Čia bus proga atiduoti savo 
aukų salėje ar atsiųsti paštu. Tik 
pašiurkime tų vienų dienų Lietu
vai. Nesigailėsime.

Alto adresas: Nevv Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryba, P. 
O. Box 158, Woodhaven, NY 
11421.

Petras Ąžuolas
N.Y. Alto pirm.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
Kultūros Židinio išlaikymas 

iki šiol daugiausia rėmėsi bingo 
žaidimų pajamomis, bet paskuti
niais metais bingo pajamos tiek 
sumažėjo, kad kiekviena auka ir 
kiekvienas nario mokestis pasi
darė dar labiau būtini ir svarbūs 
Židinio gyvybės išlaikymui. Ačiū 
Dievui 1988 metais turėjome 
gana didelį skaičių aukotojų, bet 
išlaidos irgi padidėjo, ypač turint 
omeny daug kainuojantį salės 
grindų remontų.

Židinio grindų vajus prasidėjo 
pernai spalio mėnesį ir iki 1988 
metų galo tam tikslui buvo su
rinkta $5,095 doleriai. Stam

KALNŲ PARKO MITINGAS 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ

(atkelta iš 3 psl.)
v • r •• •• ” • ' ~ • *

pavyzdžiui, “A. Klimaitis, Mask
vos agentas”, “Algi Klimaiti, 
kiek moka Maskva už paslau
gas”?, “Kapsukas, Brazauskas, 
Klimaitis — Lietuvos nepriklau
somybės duobkasiai”.

Dar kiti lozungai: "Lauk oku
pacinė kariuomenė iš Lietuvos”, 
“Okupantai neškitės iš Lietu
vos”, “Okupantai lauk”!, “Lauk 
okupantai iš Lietuvos”, “Lauk 
okupacinė administracija iš Lie
tuvos”, “Lietuvos komunistų 
partija ir Aukščiausioji Taryba 
jau gyvena komunizmų . Ver
ge, balsuok už juos”, “Brazaus
kai, ieškokis buto Maskvoje”, 
“Brazauskai, užleisk vietų Gen- 
zeliui”, “Lietuvos komunistų 
partija — Kremliaus tarnaitė”, 
“Lietuva grobikų jau nebijo’, 
“Europa — pabaltiečių kančiai 
krikščioniškų solidarumų”! “Pa
baltijo valstybių dekolonizavimo

klausimų į Suvienytų Nacijų Or- 
^anįzacijos^dięnptyarkg”!* “ Pa
baltijo valstybių problema — 
Europos moralinis veidas”!

Mitingo metu žmonės šaukė 
“laisvę Lietuvai, laisvę”, o kai 
primindavo komunistus, “gėda, 
gėda, gėda komunistams”, "oku
pantai lauk”. Jonas Volunge
vičius savo kalboje reikalavo, 
kad Lietuvos komunistai kreip
tųsi į tautų prašydami atgailos.

Žmonės atėjo į Kalnų parkų su 
trispalvėm, perrištom juodais 
kaspinais. Bogušis aiškino, kad 
“daug kas griežtai pasisakė, kad 
mūsų tautinė simbolika yra iš
darkyta, kad tai buvo laisvės, ne
priklausomybės siekiai, o jie da
bar patrypti. Tiesiog gėda, kai 
virš KGB rūmų kabo mūsų tri
spalvė”.

Mitingui pasibaigus, žmonės 
išsiskirstė dainuodami tautines 
dainas.

(LIC)

VLIKO IR TAUTOS FONDO 
ŽODIS VASARIO 16 PROGA

biausia 2000 dol. auka buvo gau
ta iš Lietuvių Kredito Unijos 
KASOS, kurios vdovybei ir na
riams esame giliai dėkingi. To
liau aukų gauta iš šių asmenų ir 
organizacijų: "Perkūno” choras 
200 dol., Jurgis Valaitis 200 dol. 
Po 100 dol. aukojo S. ir D. Bi
ručiai, R. ir A. Misiūnai, dr. G. 
Kumpikaitė, Lietuvos vyčių Ma- 
spetho 110 kuopa, V. ir V. Matu- 
saičiai, kun J. Pragulbickas, P. 
ir A. Petraičiai, Suffolk County 
Lietuvių Piliečių klubas, A. ir D. 
Šilbajoriai, A. ir I. Vakseliai, 90 
dol. aukojo A. ir D. Bobeliai, po 
80 dol. R. Graudis, R. ir V. Pe- 
nikai. Po 50 dol. A. Bražinskas, 
dr. J. ir I. Dičpinigaičiai, V. Du
bauskas, O. Jankevičiūtė, J. Kli- 
večka, T. Penikienė, J. ir O. 
Raubai, M. Salinskienė, R. ir R. 
Šlepečiai, K. ir E. Valiūnai, J. y 
ir J. Žukai. Po 40 dol. V. Anonis-,^ 
dr. S. Dimienė, A. Grigas, L.’7* 
Špokas. Po 35 dol. V. Butkys, , 
dr. J. Kriaučiūnas. Po 30 dol. Z. 
ir Ž. Jūriai, J. Landsbergis, S. 
Nutautas, S. Skobeikienė, A. ir
J. Simučiai, Po25 dol. K. Bartys,
K. Jankūnas, M. ir J. Jason, L. 
B. I-ji apylinkė N.Y., L. K. V. 
S-ga Ramovė, L. D. K. Birutės 
D-ja, V. Padvarietis, kun. S. 
Raila, P. Šlapelis. Po 20 dol. V. 
Katinas, W. Klošis, J. Liaukus, 
A. Masionis, A. Povilauskienė, 
E. Tutinienė, A. Uknevičius, D. 
Uzas. Po 15 dol. A. Janačienė, 
A. ir L. Lileikos, R. Markus, J. 
Matulaitienė, kun. A. Rubšys, 
šokių grupė “Tryptinis”. Po 10 
dol. G. Baranauskienė, K. Gar- 
bauskienė, A. Landsbergis. Po 
5 dol. V. ir N Audėnai, V. Kle
vas.

Brangūs Lietuviai,
Artėjant Vasario šešioliktajai, 

kurių šiemet minėsime Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo 71-ųsias metines, mūsų visų 
žvilgsnis krypsta į Tėvynę.

Prisimename sunkius pirmuo
sius Lietuvos žingsnius į Nepri
klausomų gyvenimų. Atiduoda
me pagarbų didžiojo ryito as
menims, išvedusiems Lietuvų į 
pasaulio laisvųjų tautų šeimų. 
Susikaupę lenkiame galvas kri- 
tusiems kovose už Lietuvos teisę 
būti laisvu savo žemėje.

Džiaugiamės okupuotoje Lie
tuvoje vykstančių tautiniu atgi
mimu, laisvėjimo pažanga ir di
džiuojamės Jūsų pasiektais ir sie
kiamais laimėjimais. Jūs niekada 
nebuvote vieni ir nebūsite atei
tyje. Mes visada Jums padėsime!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir Tautos Fondas, 
šios reikšmingos sukakties išva
karėse, nuoširdžiai dėkoja vi
siems jų darbo rėmėjams ir kvie
čia visus laisvojo pasaulio lietu
vius dar stipriau jungtis į ištver
mingų laisvinimo žygį ir daugiau 
aukoti, kai tėvynėje vyksta tokie 
laisvėjimo reiškiniai.

Visų mūsų tikslas visada lieka 
tas pats — Nepriklausoma Lie
tuva!

Dr. Kazys Bobelis 
VLIKo Valdybos pirmininkas

Juozas Giedraitis 
Tautos Fondo Valdybos pirm.

1989.1.21
VVashington, DC

DR. J. K. VALIŪNO KNYGA

Redakcijų pasiekė lauktoji dr. 
Kęstučio J. Valiūno knyga Serv- 
ing Lithuania, įrišta į kietus 
gražius viršelius, su aplanku, ku
riame įspaustas vytis, paskutinė
je aplanko pusėje Europos že
mėlapis, kurį padarė autoriaus 
sūnus Julius.

Tolimesni knygos skyriai ir 
vaizduoja jo įvairų darbų Vlike, 
jo keliones į Pietų Amerikų, Aus- 
tralijų, po įvairius Europos kraš
tus, plačiau pasakojama ir Simo 
Kudirkos istorija, Vliko veikla jo 
atžvilgiu, pasakojama apie susiti
kimus su pabaltiečių vadovauja
nčiais veiksniais, Helsinkio su
tarties laikai. Tęsiama iki 1979 
metU sausio 28, kada dr. K. J. 

^Valiūnas pasitraukė iš Vjhko pir
mininko pareigų ir tolimesnį pir
mininkavimų perėmė dr. K. Bo
belis, kuris ir dabar tebėra pir
mininku. Vadinas, tai įvyko 
prieš 10 metų.

Knyga parašyta rūpestingai, 
sutelkta daug medžiagos, cituo
jama daug dokumentų. Knygos

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, 
Vliko garbės pirmininkas

kaina 18 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje arba pas 
autorių: 37 Kenvvood Road, 
Southamp ton, N. Y. 11968.

IS 
VISUR

PHILADELPHIA, PA
(atkelta iš 4 psl.)
taręs dailininko kūrybų. Jis šiai 
popietei buvo atvykęs iš New 
Yorko. Kalbėjo apie dail. Adel- 
berto Staneikos gyvenimų, prisi
minė net tėvų, kuris dalyvavo 
1863 sukilime ir paskui turėjo 
pasitraukti iš Lietuvos. Nupasa
kojo dailininko gyvenimų, 
plačiau panagrinėjo dailininko 
kūrybų, jo portretus, gamto
vaizdžius, stilių, koloritų ir kitus 
techninius aspektus. Kalbėjo 
apie 25 minutes.

Scenos dešinėje ant molberto 
buvo pastatytas dail. Staneikos 
au; to portretas, kuris yra įdėtas 
ir knygoje. Jis puošia kaip aplan
kas pačių knygų.

Arfos muzika
Koncertuose teko girdėti viso

kiausių instrumentų bet arfų 
girdėjome bene pirmų kartų. Di
delis instrumentas iš anksto 
buvo pastatytas scenoje ir jų tik
rai papuošė. Ja grojo muzikė Ca- 
rol Čelėdinaitė-Cheledin-Al- 
com, muzikos mokytoja vienoje 
katalikiškoje mokykloje. Pa
skambino keletu ilgesnių ir 
trumpesnių dalykėlių.

Instrumentas nėra jau toks pa
prastas, turi bent kelis pedalus, 
ir jo skambėjimas tikrai roman
tiškas, primenųs senovės laikus, 
nes psalmėse sakoma, kad ir Do
vydas karalius skambino arfa. Jo 
muzika turtinga ir įvairi. Gaila, 
kad instrumentas nėra patogus, 
gastrolėm. Jis didelis, gal ir labai 
jautrus. Šiaip tikrai būtų verta 
šių lietuvaitę su jos instrumentu 
pakviesti ir į kitas lietuviškas ko
lonijas, nes tai tikrai naujiena.

Po koncertinės dalies į scenų 
buvo pakviesti visi programos 
dalyviai, jiem į atlapų įsegtos 
gėlės . Po programos publika 
dar nesiskirstė, dar šnekučiavo
si, vaišinosi, apžiūrinėjo parodų, 
kalbėjosi apie velionį dailininkų.

Popietė buvo gerai organizuo
ta, gražiai sutvarkyta, gražiai 
pravesta, turininga ir visiem pa
liko gražų įspūdį. Popietėje par
duota kelikolika monografijų. Ir 
gerai, kad suorganizavo šios kny
gos sutikimų, nes meniškom 
knygom tikrai reikia daugiau 
dėmesio ir pagalbos. Knyga tin
ka kaip dovana ir amerikiečiams, 
nes išleista gražiai ir skoningai.

Padėka visiems šiam tikslui 
aukojusiems, bet aukų reikia 
daugiau, nes grindų pataisymas 
kainuos apie 28,000 dolerių.

Labai graži ir prasminga yra 
tradicija aukoti labdaros tikslams 
kai miršta artimi arba gerbiami 
asmenys. Lietuviams geriausias 
paminklas turėtų būti auka sa
vom kultūrinėm organizacijom 
ir lietuviškos veiklos židiniam. 
Mirusiųjų atminimui pernai 
Kultūros Židinys gavo eilę aukų

kurių sųrašų su dideliu dėkingu
mu čia skelbiame.

A. a. Viktorijos Savickienės 
atminimui po 50 dol. aukojo J. 
ir D. Bilėnai, K. ir R. Čerke- 
liūnai, A. ir F. Jasaičiai, T. ir I. 
Jasaičiai, J. A. Milukas, B. Pa- 
prockienė, Z. ir M. Raulinaičiai, 
dr. J. Šukienė, J. ir I. Vilgaliai. 
Po 30 dol. E. Damijonaitienė, 
V. ir L. Milukai, A. ir B. Petri
kai, K. ir A. Pintsch, D. ir M. 
Šulaičiai. Po 25 dol. Ona Jasai
tienė ir Nijolė Jasaitytė, P. ir I. 
Gvildžiai, L. B. Great Necko 
apylinkkė, V. V. Matusaičiai, A. 
ir D. Šilbajoriai, P. ir D. Šilba
joriai. 20 dol. A. ir P. Povilaičiai, 
10 dol. H. Andruška.

— Dovanai Lietuvai aukų rin
kimas vyksta sėkmingai. Vajų 
atlieka JAV LB krašto valdyba. 
Jau surinkta aukų popieriui Lie
tuvos istorijai išleisti. Pasiųsta 
paminklų ir bažnyčių remontui 
ir atstatymui. Taip pat pasiųsta 
literatūros ir komunikacijos 
priemonių, kurios ten labai rei
kalingos.

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
valdybos pirmininkas, iš St. Pe
tersburg. Fla., skaitys pagrin
dinę paskaitų Lietuvos neprik
lausomybės iškilmėse vasario 12 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėje. Chicagoje. Minėjimų 
rengia Chicagos Lietuvių Tary
bos valdyba.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
lietuvių parapijoje, kuriai vado
vauja lietuviai pranciškonai, šios 
gavėnios rekolekcijoms vado
vaus du kunigai iš okupuotos 
Lietuvos — kun. Gintautas Ka- 
bašinskas ir kun. Romualdas Ra- 
mašauskas. Rekolekcijos bus va
sario 8 - 12, t.y,, prasidės Pelenų 
dienų ir baigsis pirmų gavėnios 
sekmadienį. Svečiai rekolekci
joms sutiko vadovauti St. Cathe- 
rines, Hamiltone, Ottavvoje ir 
Montrealyje. /i *' -1 ''

— Linas Kojelis švenčių laiko
tarpyje iš VVashingtono buvo 
atskridęs į Califomijos sostinę 
Sacramento pasitarti su guber- 
natūros ir respublikonų partijos 
pareigūnais dėl galimybių kandi
datuoti į JAV kongresų. Iš Sacra
mento atvykęs į Los Angeles, 
tuo pačiu reikalu turėjo pasitari- 

' mus su įtakingais asmenimis. Li
nas Kojelis yra apsisprendęs į 
kongremanus kandidatuoti, tik 
tiria sąlygas, kada laimėjimui 
būtų palankesnis laikas — 1990 
ar 1992 metai.

Mackus, P. ir S.
Svalbonienė, D.
Vasikauskai. Po 5

A. a. Antano Revento atsimi
nimui 60dol. aukojo E. Punkris, 
40 dol. R. Žukauskas, 30 dol. A. 
Jankauskas su šeima. Po 25 dol. 
J. ir E. Pažemėnai, A. ir D. Sil- 
bajoriai. 20 dol. P. A. Daukša,

WORCESTER, MASS
Minėsime Vasario I6-tų

VVorcesterio Lietuvių Organi
zacijų taryba Lietuvos Neprik
lausomybės atstatymo 71 metų 
sukakties minėjimų VVorcestery- 
je ruošia sekmadienį, vasario 12, 
šia tvarka.

10 vai. ryto iškilmingos mišios 
ui Lietuvų ir kenčiančius lietu
vius Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis. Na
riai uniformuoti. Visos moterys, 
kurios turi tautinius drabužius, 
jais pasipuošia. Po pamaldų vi
siems dalyviams salėje kavutė, 
kurių ruošia Lietuvos vyčių 26-ta 
kuopa ir Šv Kazimiero parapijos 
vyrų klubas.

3 vai. p. p. minėjimas Mairo-

nio Parko didžiojoje salėje. Pa
grindinis kall>ėtojas lietuvių ir 
anglų kalbomis inž. Jaunutis Na- 
svytis ir meninė dalis.

Tarybos valdyba prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis daly
vauti pamaldose, minėjime ir 
įteikti aukų Lietuvos laisvinimo 
darbams. Aukos skiriamos pagal 
aukotojų pageidavimų: Vlikui, 
Lietuvių Bendruomenei ir Altai. 
Jas galima įteikti minėjime ar pa
siųsti organizacijų tarybos iždi
ninkui Algiui Glodui, 37 Sandy 
Glen Drive, Holden, MA 01520.

Po minėjimo toje pačioje 
salėje taryba ruošia visiems 
vaišes. Pakvietimai gaunami pas 
tarybos valdybos narius, organi
zacijų pirmininkus ir minėjimo 
dienų prie įėjimo.

15 dol. M. Gludienė, 10 dol L. 
Vaitkevičius.

A. a. Edvardo Leleivos atmi
nimui 25 dol. aukojo S. ir V. Kar
mazinai. Po 20 dol. E. ir B Kar
mazinai, A. Mišiulis. G. Rajau- 
skas, E. ir A. Stakniai. Po 15 dol. 
A. P. Daukša. V. Sližienė ir 
sūnus. Po 10 dol. V. ir L Alksni
niai, A. ir R. Cesnavičiai, W. ir 
R. Dinna, P 
Rasimai, A. 
Uzas, S. ir V.
dol. S. ('epas, B. Kurnėta.

A. a. Adolfo Dimo atin. po 50 
dol. aukojo J. A. Milukas. Z. ir 
M. Raulinaičiai. 25 dol K 
Jankūnas.

A. a. Andriaus Ignaičio atm. 
J. ir E. Pažemėnai 25 dol.

A. a. Sofijos Aleksandra
vičienės atm. p. Vaičekauskai .30 
dol.

A. a. Dr. Amalijos Matulai
tienės atminimui J. A. Milukas 
500 dol., P. iri. Gvildžiai 25 dol.

A. a. Jono Babrausko atm. po 
30 dol. aukojo T. ir I. Jasaičiai, 
J. ir I. Vilgaliai.

A. a. Viktorijos Bagdonienės 
atm. 40 dol. aukojo E. ir A. Stak
niai, 25dol. A. Šimkienė. 20dol 
A. Puzinienė, 15 dol. A. ir E. 
Ruzgai.

A. a. Jurgio Kezio atm. Z. ir 
M. Raulinaičiai 25 dol.

A. a. Jono Jankaus atm. 
Lauraitytė 25 dol. '

A. a. Petro Gailiūno atm. 
ir M. Raulinaičiai 25 dol

A. a. Jono Galmino atm. 
ir Z. Klybai 25 dol.

A. a. Marijos Okūnienės atm. 
Z. ir M. Raulinaičiai 25 dol.

A. a. Antano Kairio atm C. 
Janušas 40 dol.

A. a. Jadvygos Tūbelienės 
atm. Z. ir M. Raulinaičiai 50 dol.

p
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— Kompozitoriaus Kazimie
ro V. Banaičio 25-rių metų mir
ties (mirė 196-3 gruodžio 25) pa
minėjimui jo kompozicijas atliks 
Lietuvių Operos moterų, vyrų 
ir mišrus choras, smuikininkė 
Linda Veleckytė gros jo sonatų, 
sol. Marytė Bizinkauskaitė jo su
kurtas dainas. Akomponuos 
muz. Robertas Mockus. Diri
guos muzikai A.Gaižiūnienė ir 
B. Kazėnas. Koncertas bus 
Draugo 80 metų sukakčiai pa
minėti vasario 26 Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje

— Ieškoma. Teklė Kerbelienė 
(Pakėnaitė) ieško savo^dėdžių — 
Petro Pakėno ir Vinco Pakėno. 
Nuo 1947 m. negauna žinių. Pa
skutinius laiškus gavo iš Detroi
to. Jeigu dėdės mirę, norėtų su
sirašinėti su jų vaikais. Adresas: 
Tekle Kerbelienė, Klevų gatvė 
7-5, Kaunas 233016, Lithuania 
T.S.R.

— Darbininko nauji skaityto
jai: S. Čėsna. St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Rotolo, Wood- 
land Hills, Calif. Užsakė ki
tiems: A. Žvinys, Medford, N.Y. 
— B. Ilčiukui, Medford, N.Y.; 
F. Unitas. Baltimore, M D — M. 
Peckaitis. Baltimore, M D, A. 
Dumbra. Saginavv, Mich. — K. 
Bielskis, Saginavv, Mich. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
tame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams. Darbininko pre
numerata pirmiems metams tik 
15 dol Atnaujinant — visiems 
20 dol. metams.



AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
Negalinga šia proga užmiršti ir 

bingo žaidimais sutelktų paja
mų, kurias taip pat galima pava
dinti aukomis. 1988 metais pran
ciškonų rėmėjų grupė Kultūros 
Židiniui sutelkė 7,533 dol., o LA 
Klubo talkininkų grupė 6,200 
dolerių. Pranciškonų pagalbinė 
grupė bingo žaidimų pajamomis 
remia Židinį ir vienuolyną jau 19 
metų, bet LAK grupė turėjo 
savo pastangas gale metų užbaig
ti. Per 17 metų Atletų Klubo tal
kininkai Židiniui davė 502,350 
dolerių pajamų! Garbė visiem, 
.kurie dirbo ir tebedirba mūs 
kultūrino centro gerovei.

Svarbu dar kartą įsidėmėti, 
kad Židinio rėmėjų aukos ir na
rių mokesčiai dabar yra dar la
biau reikalingi, nes pajamų daro
si vis mažiau, o išlaidos didėja. 
Pernai vos 80 narių susimokėjo 
metinį 10 dol., mokestį, o dabar 
pavienių mokestis yra pakilęs iki 
25 dol. ir organizacijų iki 50 dol. 
Be šių mokesčių ir be aukų Židi
nys neilgai begalės gyventi , 
todėl dėko jame visiem aukoj il
siem ir laukiame naujų narių bei 
aukotojų sąrašo padidėjimo.

Kultūros Židinio 
Administracija

^atk i ta iš 5 psl.)

A. a. Kvirino Aleksandra- 
vi'čiausatm. A. Šimkienė 25 dol.

A. a. Stasio Liogio atm. Janina 
Valiušaitienė ir sūnus Vidas 25 
dol., T. ir R. Aliaskai 20 dol.

A. a. Bagdono Laucevičiaus 
atm. po 25 dol. J. ir E. 
Pažemėnai, A. ir I. Vakseliai.

A. a. Česlovo Aše bergo atm. 
po 50 dol. K. Jonynas, J. ir I. 
Vilgaliai, 30 dol. S. ir D. Bi
ručiai, Po 20 dol. M. Monkus.V. 
ir O. Nakutavičiai, O. Osmol- 
skienė.

Visiem geraširdžiam aukoto
jams dar kartą dėkojame, o miru
siųjų giminėm bei artimiesiem 
skiriame gilią užuojautą.

Įvairiom kitom progom buvo 
gautos šios aukos: A. Mačiulaitis 
90 dol., dr. A. Dunajevvski 75 
dol., J. Durdulis 70 dol., J. Be- 
lickas 50 dol., E., Minkūnienė 
40 dol., A. ir D. Šilbajoriai 25 
dol., J. Kiznis 20 dol.

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. Veikalą paruošė Anastazija Ir Antanas Ta
mošaičiai. įrišta j ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 34T Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KALENDORIA11989 METAM

Kredito unija KASA iš naujai 
įstojančių narių solidarumo au
kos Kultūros Židiniui perdavė 
600 dolerių.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(Tąsa iš praeito numerio)

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

Po 10 dol. — I. Banaitienė, 
Woodhaven, N.Y.. K. Skobeika, 
Woodhaven, N.Y., J.Kučinskas, 
Miami Beach. Fla., F. Dippel,

Daytona Beach Shores, Fla., J. 
Žilionis, Cleveland, Ohio, V. 
Sinkus, Sun City, AZ, J. Wanat, 
So. Ozone Park, N.Y., A. Mer
kelis, Flushing, N.Y., A. Zugur- 
skis, Boston, Mass., kun. dr. Z. 
Smilga, Westbrook, Conn., E. 
Liaugaudas, Parsipany, N.J., B. 
Balčiūnas, Manahavvkin, N.J., 
V. Andriukonis, Arlington, 
Mass., J. Burdulis, VVorcester,

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir Sf. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 700 Ycars” už 18 dėl. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė..........-................-....................-.........................

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

,'ffėttfes. v■' '« ............. ...................... .'.......

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE

Mass., K. Jonynas, Middlevilla- 
ge, N.Y., P. Povilaitis, Great 
Neck, N.Y., D. Antanavičius, 
Worcester, Mass., Sistersofje- 
sus Crucified, Brockton, Mass., 
A. Urbonas, St. Petersburg, 
Fla., V. Šileikis, Port Orange, 
Fla., dr. D. Mažeika, Le Roy, 
N.Y., S. Zacharka, Corning, 
N.Y., V. Kamaitis, Sutton, 

B. Banaitis, Abington, 
D. Koltko, Ansonia, 
A. Radzevičius, Nor-

Mass.

Mass.

Conn., 
walk, Conn., A. Rygelis, Kinne- 
lon, N.J., V. Volertas, Delran, 

Young, Mattapan, 
G. Razvad, Milton, 
. Kildžius, Richmond

Hill, N.Y., A. Paznokas, Brook- 
Ivn, N.Y., A. Puzinas, San Ma
tei), Calif., J. Černius, Sacra- 
mento, Calif., A. Lubus, Sea- 
ford, N.Y., 
wood, N.Y. 
Mass.

B. Rimas, Ridge- 
S.Eiva Brockton,

P. Šimkus, Quincy, 
Mass., S. Medžiūnas, Oak Rid-
ge, N.J., N. Girnys, So. Plain- 
field, N.J., A. Garbačiauskas, 
Chicago, 111., M. Grigora- 
vičienė, Belleville, 111., A. Bal
sys, Rego Park, N.Y., V. Alonis, 
Florai Park, N.Y., D. Baskys, 
Santa Monica, Calif., D. Polikai- 
tis, Westlake Village, Calif., B. 
Bernotienė, W. Hartford, 
Conn., L. Gudelis, Cos Cob,

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu- 

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

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

Conn., dr. A. Revukas, Cran- 
ford, N.J., V. Budnikas, Eliza- 
beth, N.J., M. Židonis, New 
Haven, Conn., A. Gudelis, 
Manchester, Conn., C. Ta
mašauskas, Philauelphia, Pa., J. 
Puodžiūnas, Philadelphia, Pa., 
J. Kregždys, Woodhaven, N.Y., 
A. Jąnačienė, Yonkers, N.Y., A. 
Tumas, Newbury Park, Calif., L 
Reivydas, Los Angeles, Calif. 
prel. V. Martusevich, Philadelp
hia, Pa. ,J. McCloskey, Spring- 
dale, Pa., H. Bagdonas, Oak 
Lawn, III., V. Kleiza, Chicago, 
III., J. Ramanauskas, Metuchen, 
N.J., S. Karaška, Delanco, N.J., 
J. Dabrega, Brockton, Mass., A. 
Starinskas, Dorchester, Mass., 
S. Vaikutis, Stamford, Conn., B. 
Kondratas, Quaker Hill, Conn.,

Darbininko 1989 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas lapkričio 22. Spalvotame 
viršelyje Lietuvos kardinolo 

į. Vincento Sladkevičiaus atvaiz
das. Kas norėtų gauti daugiau 
kalendoriaus egzempliorių, pra
šomas kreiptis į administratorių, 
pridedant bent 4 dol. auką už 
kiekvieną kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, .su
prasdami sunkią lietuviškos 
spaudos padėtį, už kalendorių 
prideda stambesnę auką.

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

INTERNATIONAL *1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

(Bus daugiau)

DEXTER PARK
IBI PHARMACY llHl 

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

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

WE DELIVER

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

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

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

296-4130

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

10 d., Maskva 1
10 d., Maskva 1
10 d., Maskva 1
10d., Maskva 1
10d., Maskva 1
10d., Maskva 1
10d., Maskva 1

d., Viena 1 d., gegužės 12-gegužės 25 d.
d., Viena 3 d., birželio 15-birželio 30 d.
d., Helsinkis 1 d., birželio 16-birželio 29 d.
d., Viena 3 d., liepos 13-liepos 28 d.
d., Helsinkis 1 d., liepos 14-liepos 27 d.
d., Viena 3 d., rugpjūčio 10-rugpjūčio 25 d.
d., Viena 1 d., rugpjūčio 11-rugpjūčio 24 d.

„ . , . . . • • - 1,1 ŽAIBASKreipkitės - atsakysime visus jūsų klausimus. 1Q4()1 Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
Telefonas: (312) 430-8090

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 SOUTH NESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60643
TEL. (312) 238-9787

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ

Maskva
Maskva
Maskva
Maskva

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

Vilnius1,

1, Vilnius
Vilnius
Vilnius

15, Maskva 0

8.
9.

10.
11.

Maskva
Maskva 2,
Maskva 2,
Maskva 1. Vilnius 
Maskva 1, Vilnius 
Maskva 2.
Maskva 2.
Maskva 1,

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

Vilnius
Vilnius
Vilnius 10, Maskva 1

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

(Medicinos Darbuotojų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12
6. Liepos 11 - Liepos 30
7. Liepos 14 - Rugpjūčio 09

Liepos 29 - Rugpjūčio 16
Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16
Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06
Rugsėjo 12 * Spalio 01

12. Spalio 03 - Spalio 16

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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

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

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

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

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberts Road 

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

------------------------ O ---------------------------------------------------- -
Čia galite gauti: 

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

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

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

, Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



MIRĖ KUN. ANTANAS RAČKAUSKAS
Sunny Hills, Fla., sausio 30 

ankstų rytą, nuvežtas į ligoninę, 
mirė kun. Antanas Račkauskas, 
ištiktas širdies priepuolio. Prieš 
tai jis buvo ligoninėje, sunegala
vus širdžiai, bet buvo sustiprėjęs 
ir buvo grįžęs namo. Lietuvoje 
liko brolis ir dvi seserys, čia jokių 
giminių neturėjo.

-o-
Velionis buvo gimęs 1907 me

tais spalio 21 Medininkų kaime, 
Platelių valsčiuje, Kretingos 
apskrityje. Mokėsi Telšių gim
nazijoje. Kai Telšiuose atidarė 
naują kunigų seminariją, iš gim
nazijos įstojo eilė mokinių. Jų 
tarpe buvo'ir Antanas Račkau
skas. Dauguma įstojusių nu
byrėjo, bet jis ištęsėjo, ir 1934 
metais gegužės 26 vysk. Justinas 
Staugaitis jį įšventino į kunigus.

Pirmoji jo vieta bfrvo Tverai. 
Ten vikaru buvo porą metų, tada 
perkėlė į Kuršėnus. Čia jis 
išplėtė veiklą su jaunimu, buvo 
pavasarininkų rajono steigėjas ir 
pirmininkas. Kuršėnuose buvo 
trejetą metų — 1936 - 39. Tada 
jį nukėlė klebonauti į Šventosios 
uostą, kur drauge buvo Prezi
dento Antano Smetonos laivo ka
pelionu 1939 - 40.

Per pirmąjį bolševikmetį buvo 
pasitraukęs į Vokietiją, gyveno 
Berlyne 1940 - 42, grįžęs 1942 - 
44 buvo vikaru Veiviržėnuose. 
1944 metų rudenį vėl pasitraukė 
į Vokietiją, po karo gyveno anglų 
zonoje, ir buvo Reinlando-Vest- 
falijos lietuvių kunigų dekanu, 
Detmoldo, Greveno, Blomber- 
go lietuvių stovyklų kapelionu.

Į Ameriką atvyko 1950 
rugpjūčio 29. Laivu atplaukė į 
New Yorką ir sustojo East 
Hamptone. Ten gyveno jo pus
seserė Regina Račkauskaitė-

Kun. Antanas Račkauskas

Abu jau mirę. Į Apreiškimo pa
rapiją atsikėlė 1950 gruodžio 10 
ir čia praleido 33 ir pusę metų. 
Buvo šios parapijos vikaras.

Klebonais per tą laiką buvo: 
kun. Norbertas Pakalnis, kun. 
Juozas Aleksiūnas, kun. Pranas 
Raugalas, visi jau mirę. Dabarti
nis klebonas kun. Jonas Pakal
niškis.

Vikarais buvo: kun. Bruno 
Kruzas, kun. Jonas Pakalniškis, 
kun. Stasys Raila, kun. Ladas 
Budreckas, kun. Jonas Tamulio- 
nis.

Apreiškime būdamas, įsi
traukė į platų parapijos darbą, 
buvo dvasios vadu įvairiose 
draugijose, sodalicijose, veikė 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopoje, su Kat. Federacija, 
ateitininkais, 18 metų mokytoja
vo Maironio lituanistinėje mo
kykloje, dėstydamas tikybą. 
Nuoširdžiai globojo parapijos 
chorą ir choristus. 

Žikenė ir josvyras^Rovįias-Ziliu*.-- —„1984.gegjižės 27 ji sjškdin i UgąL

Mylimam Vyrui ir Tėveliui
A. A.

LIŪTUI GRINIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą mielai mūsų valdybos narei 
Nijolei Grinienei, dukroms Audrai Kunf ir Nidai, sūnums Arui 
ir Vyčiui bei jų šeimoms.

Washingtono Lietuvių Moterų Klubas

PADĖKA

Po Ilgos Ir sunkios Ilgos praėjusių metų spalio 
mėnesio 26 dlenę Floridoje mirė

A. A.
MATAS JONAS MILUKAS

Dėkojame visiems išreiskusiems mums 
užuojautą, dalyvavusiems laidotuvėse Ir pager
busiems Jo atminimą maldomis, gėlėmis Ir labdarin
gomis aukomis

Taip pat dėkojame mieliems Sunny Hills bendruo
menės bičiuliams, lankiusiems mūsų brangų Mata Jo 
Ilgoje ir nuoširdžiai talkinusiems slaugant jį pasku
tinėse jo gyvenimo dienose.

Elena Milukienė su seimą
Sesuo ir broliai ir jų Šeimos

paminėjo savo kunigystės 50 
metų sukaktį. Iškilmės buvo 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, banketas — Cordon Bleu 
salėje. Išleista gausiai iliustruota 
jubiliejinė knygelė. Iš jos 
sužinome, kad jo mamytė buvo 
ištremta į Sibirą ir ten Krasnojar
ske 1953 liepos 23 mirė.

Kun. A. Račkauskas buvo pa
sistatęs namus Sunny Hills, Fla. 
ten būdavo per žiemą, o vasarą 
atvykdavo į savo seną parapiją ir 
čia talkino kunigams.

Velionis buvo malonaus būdo 
žmogus, svetingas ir vaišingas, 
visiem paslaugus. Dažnai apsi
lankydavo ir Darbininko redak
cijoj, papasakodavo apie savo gy
venimą, veiklą. Mėgo žaisti golfą 
ir ten Sunny Hills turėjo šio 
sporto mėgėjų būrelį.

Vasarą jį aplankė brolis iš Lie
tuvos. Jį beglobodamas, be-

NEW YORKE
ŽIDINIO VALDYBOS 

PRANEŠIMAS

Visos lietuviškos organizacijos 
ir grupės yra primygtinai 
prašomos tvarkingai ir laiku 
užsisakyti Kultūros Židinio 
patalpas.

Ne kartą yra gaunama tiktai 
telefoninis užsakymas, kuris pas
kui būna keičiamas arba visai 
panaikinamas. Toliau taip tvar
kytis negalima. Židinio 
prižiūrėtoja laiko patalpas, 
pasitikėdama, kad jos bus 
numatytu laiku naudojamos. 
Pakeitus arba panaikinus 
užsakymą, patalpos lieka 
tuščios ir iš to niekam nėra jokios 
naudos. Turint omeny, kad 
dabar . pajamos Židiniui yra 
nepąprastai,^reikalingos, sten
giamasi kiek įmanoma patalpas 
išnuomoti kitataučiams, jeigu 
lietuviai jomis nesinaudoja. 
Kitataučiai ieško ir laukia 
patalpų ir už jas moka gerus 
pinigus, todėl laikyti tuščias

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO SUSIRINKIMAS

Sausio 27 Kultūros Židinyje 
įvyko Lietuvių Atletų Klubo 
metinis susirinkimas. Dalyvavo 
apie 30 narių. Valdyba pranešė 
apie savo veiklą. Taip pat kalbėjo 
ir Pranas Gvildys apie išvyką į 
Australiją. Šioje išvykoje 
dalyvavo 40 New YOrko spor
tininkų.

Antanas Mičiulis pranešė, kad 
klubas uždarė 17-ką metų vei
kusius bingo žaidimus, kurie 
Kultūros Židiniui davė pusę 
milijono dol. su viršum. Jis taip 
pat pranešė, kad Židinio grindys 
bus sutaisytos kada nors 
pavasarį. Tada bus galimos 
sporto treniruotės.

Susirinkimo nariai nubalsavo

Alina Zuras iš Rochester, 
N.Y., atnaujino prenumeratą su 
40 dol. auka. Ačiū už gražius 
'.linkėjimus ir paramą.

J. Jurkuvėnas iš Old Bndge, 
N.J., buvęs Darbininko kaimy
nas, jau keleri metai prie prenu
meratos prideda ir auką. Šiemet 
vėl atsiuntė 50 dol. Dėkojame.

Ed. Baltrūnas, Drooklyn, 
N.Y., artimas Darbininko kai
mynas, jau septinti metai kaip 
prie metinės prenumeratos pri
deda ir spaudai palaikyti auką. 
Šiemet vėl pridėjo 50 dol. Labai 
ačiū.

J. Mikonis, iš Richmond Hts., 
Ohio, ketvirti metai atnaujina 
prenumeratą su 40 dol. auka. 
Labai ačiū.

Monika Lembertas iš Santa 
Monica, Calif., visada dosniai 
remia Darbininką. Atnaujinda
ma prenumeratą, pridėjo 65 dol. 
auką. Nuoširdi padėka už para
mą.

vežiodamas, padėdamas apsi
pirkti, kunigas gerokai suvargo
ir pailso. Po to sveikata nebuvo 
pergeriausia, vis nusiskųsdavo 
širdies negalavimais.

Laidotuvės
Laidoti atvežamas į Brookly- 

ną. Bus pašarvotas M. Shalins 
laidojimo namuose, atsisveikini
mas ketvirtadienio vakare, 
penktadienio vakare per
vežamas į Apreiškimo parapijos 
bažnyčią, kur bus vakarinės pa
maldos. Laidojamas šeštadienį. 
Laidotuves tvarko Brooklyno vy
skupas. Kol buvo baigtas šio laik
raščio paruošimas spausdinti, 
tikslios valandos dar nebuvo 
žinomos. Reikės informuotis 
klebonijoje, laidojimo namuose.

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti laidotuvėse, nes velio
nis kun. A. Račkauskas tiek metų 
gyveno Brooklyne, tiek metų 
tarnavo lietuviams, (p.j.) 

sales yra per didelė prabanga.
Būtina, kad lietuvių or

ganizacijos, kurioms teikiama ne 
tik nuolaida bet ir pirmenybė, 
laikytųsi pažadų ir numatytu 
laiku vykdytų savo renginius. 
Idant išvengti nesusipratimų, 

•Židinio patalpos turi būti 
užsakomos šia tvarka: atėjus į 
raštinę arba paskambinus yra 

'suteikiamas užsakymo lapas, 
kurį nedelsiant reikia užpildyti 
ir su paskirtu užstatu grąžinti 
arba atsiusti į Židinio raštinę. Šio 
formalumo neatlikus, žodinis 

? užsakymas negalioja ir patalpos 
gali būti nuomojamos 
kitataučiams, kurie būna 

■' pareigingesni už mūsiškius ir 
į laikosi savo žodžio.
L Tįe^ Židiųjo .administraciją,. 
< tiek mūsų organizacijos bei vi

suomenė turi atsakomybę remti 
ir išlaikyti Kultūros Židinį. Tik 
bendrom pastangom ir 
pareigingu elgesiu pajėgsime tai 
padaryti.

Kultūros Židinio Valdyba

pinigų likutį nuo Australijos 
išvykos — 2,613 dol. pervesti į 
kitą sąskaitą, būtent paremti 
sportininkų kelionę į Lietuvą 
1991 metais, kada Lietuvoje bus 
IV-tos Pasaulio lietuvių 
žaidynės. Taigi Liet. Atletų 
Klubas turbūt pats pirmasis vie
netas jau pradėjo ruoštis šiom 
žaidynėm.

Buvo išrinkta nauja LAK val
dyba: pirmininkas Pranas Gvil
dys, sporto reikalų vedėjas 
Romas Kezys, iždininkas Vyt
autas Kulpa, iždo sekretorius ir 
narių reikalams — Antanas 
Mičiulis, sekretorius Vacys 
Steponis, parengimų vadovė — 
Astra Bilerienė, valdybos narys 
— Juozas Milukas.

Antanas Vytuvis iš VVoodha- 
ven, N. Y., eilę metų savo dosnu
mu remia spaudą. Padėka už šie
metinę 55 dol. auką.

O. Jankevičiūtė iš Nevv Yorko 
miesto be pertraukos viena iš 
pirmųjų dosnių Darbininko 
rėmėjų atsiuntė 100 dol. 
Nuoširdus ačiū mūsų gerada
rei.

Liet. Kat. Bažnyčios Kroni
kos nr. 77, išverstas į anglų kal
bą, paskleistas plačiai visuome
nei. Numerį išvertė kun. Kazi
mie
ras Pugevičius, suredagavo Ma- 
rian Skabeikis, išleido Liet. Kat. 
Šalpos įstaiga. Numeris tvarkin
gai parengtas, sudaryta vardų ir 
vietovardžių rodyklės, iliustruo
ta rezistencijos nuotraukomis. 
Vertimas leidžiamas atskirais są
siuviniais ir plačiai paskleidžia
mas tarp Amerikos senato, kon
greso narių, siuntinėjamas Ame
rikos vyskupams, spaudai bei ki
toms informacijos įstaigoms.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTIES MINĖJIMAS 

BOSTONE
Vasario 12, sekmadienį 

10:15 vai. ryto iškilmingos mišios Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje

1 vai. popiet Lietuvių Piliečių Klubo trečio aukšto 
salėje minėjimas

Programoje:
Pagrindinė kalbėtoja GINTĖ DAMUŠYTĖ iš New Yorko 
Supažindinimas su Atgimimo Sąjūdžio ir Laisvės 
Lygos atstovais iš Lietuvos
Meninėje dalyje BOSTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
SAMBŪRIS Ir SODAUTO ETNOGRAFINIS AN
SAMBLIS

Cape Cod, Mass.
JAV LB Cape Codo apylinkės 

rengia mas Vasario 16-osios 
minėjimas įvyks vasario 19 Our 
Lady of Victory parapijos salėje, 
Centerville, Mass., ir prasidės 
mišiomis 12 vai.

Paskaitą skaitys svečias iš 
Brocktono, Mass., Eligijus 
Sužiedėlis. Meninę programą 
atliks Elena Kuprevičiūtė- 
Berger — smuikas ir Tamara 
Markeliūnienė — pianinas. 
Laisvinimo veiksniams bus re
nkamos aukos.

Vasario 16-oji Brocktone
Brocktone šiais metais Vasario 

16-oji bus minima vasario 12. Po 
pamaldų, kurios bus atlaikytos 
10 vai. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, bus vyks
tama į Legion park aikštę, kuri 
bus pavadinta “Mindaugo aikš
tė”. Ten bus pakeistos iškabos, 
iškelta Lietuvos vėliava ir sugie
doti Lietuvos ir Amerikos him
nai.

3 vai. po pietų visi lietuviai 
susirinks į Šv. Kazimiero parapi
jos salę minėjimui. Paskaitą skai
tys USA kapitonas Andrius Eiva 
iš VVashington, D.C.

Po paskaitos — aukų rinkimas 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Po pertraukos prasidės meninė 
programa, kurią atliks Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas muzikės Jūratės La- 
lienės, baigusios Vilniaus kon
servatoriją. Šv. Kazimiero para
pijos pradžios mokyklos tautinių 
šokių grupė, vadovaujama se
selės Juzefos, pašoks kelis šo
kius. Po to, jaunasis parapijos 
chorelis, vadovaujamas seselės 
Dovydos, padainuos keletą lie
tuviškų dainelių.

Po užbaigimo bus užkandžiai. 
Smulkesnė programa Brockto- 
nui ir apylinkei bus paskelbta 
per abi Brocktono radijo sto
tis.—

Minėjimą rengia Brocktono 
Lietuvių Taryba.

T.S.
Bostone nepriklausomy bės 

sukakties minėjimai
Bostono lietuviai minės Lietu

vos nepriklausomybės sukaktį su 
įvairia programa. Vasario 1 
trečiadienį, Bostono ir apylinkių 
lietuvių atstovai su seimo nariu 
William Glodis aplankys guber
natorių Michael Dukakis. Gu
bernatorius pasirašys ir perduos 
proklamaciją skelbiant Vasario 
16-tą Lithuanian Independen-

Lietuvą prisiminė The New 
York Times sausio 22 laidoje, 
įdėjo pasikalbėjimą su Arūnu 
Zebriūnu, filmų gamybos unijos 
vadovu Lietuvoje. įdėjo ir jo 
nuotrauką. Pasikalbėjime buvo 
paliestos ir dabarties nuotaikos 
Lietuvoje. Sako, kad Žebriūnas 
yra pagaminęs gražių filmų, bet 
vistiek buvo partijos nesupra
stas. Žebriūnas mano, kad gyve
nimas Lietuvoje, palyginus su 
Vakarais, yra tikrai toli toli atsi
likęs.

ce Day” Massachusetts valstijoj.
Sekmadienį, Vasario 12 dieną, 

pradėsime su iškilmingom 
mišiom Šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone 10:15 vai. ryto. Organi
zacijos dalyvauja su vėliavom.

Po pietų 1 vai. prasidės iškil
mingas minėjimas Lietuvių Pi
liečių Klubo trečio aukšto salėje. 
Ten pagrindinė kalbėtoja bus 
Gintė Damušytė, Lietuvių In
formacijos Centro vedėja iš New 
Yorko. Minėjime bus pristatyti 
du ypatingi svečiai iš Lietuvos, 
Arūnas Degutis — vienas iš 
Sąjūdžio žinių redakatorių ir Eu
genijus Krukovskis — vienas iš 
Laisvės Lygos steigėjų.

Meninę programą atliks Bo
stono Tautinių Šokių Sambūris 
ir Sodauto Etnografinis Ansamb
lis Tuo pačiu metu pirmam aukš
te vyks jaunimo minėjimas, 
organizuojamas Boston Lituani
stinės Mokyklos, Skautų ir Tau
tinių Šokių Sambūrio. Jaunimas 
prisijungs prie bendro minėjimo 
ir atliks dalį meninės programos.

Vasario 16 ketvirtadienį, Mas- 
saachusetts valstijos rūmuose 
(State House), Nurse’s Hali < 
salėj, 10:30 vai. ryto bus trumpas 
minėjimas prieš iškeliant Lietu
vos trispalvę prie rūmų — apie 
11 ry to. Valandą vėliau, 12:00, 
mes kelsim Lietuvos trispalvę 
prie Bostono City Hali, ten daly
vaus ir proklamaciją perskaitys 
burmistras Raymond Flynn.

Speciali radijo programa

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
Laisvės Varpas ruošia specialią 
radijo programą Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai pa
minėti. Toji programa bus per
duota pačią šventės dieną, Vasa
rio 16-tąją nuo 6 vai. 10 min. 
vakaro tuoj po radijo stoties pa
saulinių ir vietinių žinių ligi 7 
vai. vakaro. Taigi ji truks .50 min, 
Programos pagrindinė dalis bus 
angliškai, siekiant galimai 
plačiau supažindinti ameri
kiečius su Lietuva, jos kova dėl 
laisvės ir dabartiniais įvykiais 
Lietuvoje.

RENGINIAI
Vasario 5 Norvvoode Vasario 

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

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

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

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

Balandžio 9 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos trečio aukšto 
salėje Laisvės Varpo pavasarinis 
kultūrinis renginys.

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.



DARBININKAS

Šį savaitgalį Kultūros Židiny
je: vasario 4, šeštadienį, 
suvežami paveikslai į Židinio bi
blioteką, parengiami 16-tai paro
dai, sudaromas parodos katalo
gas. Paroda vyksta vasario 11 ir 
12 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
į Romą išskrido sausio 26, kur 
susitiks su Lietuvos kardinolu 
Vincentu Sladkevičiumi. Iš Ro
mos grįžta vasario 2.

Martin J. Knorr, išbuvęs 
New Yorko valstijos senatoriumi 
22 metus, iš savo pareigų pasi
traukė, daugiau nebekandidata- 
vo. Su juo atsisveikinimas įvyko 
sausio 22 Cordon Bleu salėje. 
Dalyvavo apie 500 įvairių New 
Yorko ir senatoriaus apylinkės 
veikėjų bei bičiulių. Senatorius 
M. Knorr visada atsilankydavo į 
lietuvių rengiamus nepriklauso
mybės minėjimus, išrūpindavo 
iš senato reikiamą proklamaciją 
ir ją pats atnešęs perskaitydavo. 
Iš lietuvių šiame atsisveikinime 
dalyvavo Petras Ąžuolas, Alto at
stovas ir Petras Vytenus. Prel. 
Pranas Bulovas sukalbėjo invo- 
kaciją.

Serf Maltese išrinktas senato
riumi vietoje pasitraukusio ilga
mečio senatoriaus Martin J. 
Knorr. Jis pirmą kartą atsilankys 
į Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą, kuris bus vasario 19 
Kultūros Židinyje.

Užgavėnių vaišės su blynais, 
pončkomis ir kitais gardumynais 
rengia Liet. Kat. Moterų Sąjun
gos 29 kuopa vasario 5, sekma
dienį, tuoj po sumos, 
Apareiškimo parapijos mokyklos 
salėje. Drauge bus ir parapijos 
susirinkimas, bus aptarti tos 
parapijos reikalai. Veiks gausi 
loterija. Įeinant aukojama 5 dol. 
Pelnas skiriamas parapijos 
reikalam. Kuopos valdyba 
kviečia visuomenę kuo gausiau 
atsilankyti į nuotaikingas 
Užgavėnių vaišes.

16-atoji dailės paroda re
ngiama vasario 11 ir 12. Šį savait
galį, vasario 4, suvežami parodai 
skirti darbai ir patalpinami 
Židinio bibliotekoje. Darbus 
atvežti iki vakaro 5 v. v.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų provincijolas, 
praeitą savaitę lankėsi pranciš
konų vienuolyne Brooklyne ir 
tvarkė įvairius reikalus. Išvyko į 
Kennebunkportą sausio 29. Ne
seniai jis lankėsi Vokietijoje, da
lyvavo šiaurės Europos ir už 
geležinės uždangos esančių 
pranciškonų provincijolų 
posėdžiuose, kurie vyko Rytų 
Berlyne. Iš viso dalyvavo 7 pro
vincijolai. Su pagelbiniais talki
ninkais, įvairiais specialistais da
lyvių buvo net 60. Trumpai 
užsukęs į redakciją, pasakojo, 
kad esąs nepaprastai didelis skir
tumas tarp Rytų ir Vakarų Berly
no.

Branduolys Vasario 16-osios 
— Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga rengia vakarinį 
pobūvį. Jis įvyks šeštadienį, va
sario 25, 6 v.v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 570 Broome St., 
N. Y.C. Bus rodomos dr. Arvisto 
video juostos ir vyks vaišės. 
Auka 25 dol. asmeniui. Po vasa
rio 22 — 35 dol. Dėl rezervacijų 
skambinti Aldonai Kepalaitei 
212 724 - 5720. Pelnas skiriamas 
Aušros Vartų parapijai.

Lietuviškus pietus bus galima 
gauti vasario 19, sekmadienį, 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje, kai tą dieną bus minima 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Pietus gamina Vacys 
Steponis.

Apreiškimo parapija gegužės 
21 mini 75 metų jubiliejų. 
Drauge bus paminėta ir klebono 
kun. Jono Pakalniškio 
kunigystės 50 metų sukaktis. 
Abu minėjimai bus parapijos 
bažnyčioje ir Kultūros Židinyje.

Aleksandras ir dr. Marija 
Žemaičiai, trumpam buvo grįžę 
į savo žiemos namus Leonia, 
praeitą savaitę vėl išvyko į Sin- 
ger Island, Fla., kur turi savo 
kondominiumą. Ten praleis visą 
žiemą besimaudydami šiltuose 
vandenyse.

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

ATVYKSTA ANSAMBLIS 
IŠ VILNIAUS

Vilniaus universiteto folklori
nis ansamblis “Ratilio” balandžio 
mėnesį atvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Ansamblio 
koncertai įvyks Philadelphijoje, 
New Yorke, Bostone, Hartfor
de, Clevelande, Detroite, Chi- 
cagoje. Ansamblį į Ameriką pak
vietė Romas Kezys.

Varpo, tautinio atgimimo laik
raščio, 100 metų sukakties proga 
Darbininko atkarpoje trečiajame 
puslapyje pradedame spausdinti 
ilgesnį straipsnį apie patį laik
raštį, jo redaktorių ir steigėją 
Vincą Kudirką, Varpo bendra
darbius ir kita. Prašom sekti 
straipsnio tąsas ir ta medžiaga 
pasinaudoti paskaitom, vietos 
minėjimam.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 4, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama G. Ros- 
sini opera “11 Barbiere di Sivig- 
lia”. Pagrindiniai solistai: Mur- 
ray, Lopardo, Hampson, De- 
sderi, Lloyd. Diriguoja 
Weikert.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N.Y. organizuoja 7 
dienų kelionę laivu Karibų 
jūroje. Išvykstama gruodžio 3 iš 
San Juan, P. R. Nemokama kel
ionė lėktuvu į San Juan ir atgal. 
Lankomos šios salos: St. 
Thomas, St. Maarten, Barbados 
ir Martinique. Bus keliaujama 
laivu Festivale, kurį adminis
truoja Camival Cruise Lines 
bendrovė. Dėl informacijų 
kreiptis į Eleną Matulionytę, 61 
- 36 56th Avė., Maspeth, N.Y.
11378. Tel. 718 - 326 - 3398.

Bernadeta Tutinaitė ir Linas
Rimkai šių metų sausio 2-trą visuomenė savo atsilankymu 
dieną susilaukė pirmagimio l“os Palaikytų. O palaikyti 
sūnaus ir davė jam vardą Sigitas. turė**' nes Kultūros Židinio 
Jonas Tutinas Rimkus. Naujuoju' V^ P°mis . J1 naudojasi, 
anūku džiaugiasi močiutė Eicon- C5 a'^Vmas gi yra susietas su 
orą Tutinienė, gyvenanti New Žymiom išlaidom apie 50,000 
Yorke, bei seneliai dr. »
Kazimieras ir Aldona Rimkai 
Chicagoje.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje parašėme, 
kad į Putnamą išsikėlė dail. An
tanas Montvila, — turi būti 
Montvydas. Paminėta klaidingai 
ir jo žmona, turi būti dailininkė 
Ada Peldavičiūtė — Montvy- 
dienė. Už klaidą atsiprašome.

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

Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, Brooklyno lietuvių pran
ciškonų vienuolyno viršininkas, 
sausio 30 tyliai sambrolių tarpe 
paminėjo 40 metų kunigystės su
kaktį. Sveikiname sukaktuvinin
ką!

P. D. Šilbajoris iš Woodbury, 
N.Y., atsliuntė Darbininko pre
numeratą su 40 dol. auka. 
Padėka už dosnumą.

R. Edelman, Philadelphia, 
Pa., apmokėdama Darbininko 
prenumeratą už dvejus metus, 
kartu spaudai paremti atsiuntė 
100 dol. Geradarei dėkojame.

Nijolė Bražėnas iš Sparkill, 
N.Y., ketvirti metai atnaujina 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Nuoširdi padėka jai.

R. Šlepetys iš Brick, N.J., su 
prenumeratos atnaujinimu 
pridėjo 50 dol. auką. Dėkingi 
Darbininko leidėjai.

B. Bartkus iš Richmond H iii, 
N.Y., labai dėkoja Violetai Pe- 
trik už Darbininko prenumera

tos atnaujinimą. Gauta spaudos 
paramai 40 dol. Padėka už do
snumą.

KONCERTAS 
KULTŪROS
ŽIDINIO LABUI

' Užsidarius ketvirtadienių 
bingo žaidynėms, kurios per 
metus duodavo nemažai 
pajamų, Kultūros Židinio 
išlaikymas pasunkėjo. Teks 
ieškoti kitų šaltinių pajamoms 
gauti. Čia daug gali padėti įvai
rūs renginiai — vakarienės, kon
certai, vaidinimai ir kiti 
pramoginiai sambūriai -— jeigu

Solistė Violeta Rakauskaitė, kai lankėsi Hollywoode, Calif. 
Ši lietuvių populiariosios muzikos žvaigždė, atlikusi daugelį 
koncertų ir pasireiškusi eilėje plokštelių, Vasario 16-osios 
minėjime Kultūros Židinyje vasario 19 atliks dainų rečitalį.

Arts Club Theatro aktoriai, kurie atlieka lietuviškos poezijos 
spektaklius Aušros Vartų parapijos salėje Manhattane. I-oje 
eilėje iš k. Ronaldo Drewes, M. D. Poole, Andrea Mead, 
II-oje eilėje — Mary Ethel Schmidt, Robert Ruffin, Hl-oje 
eilėje Kyle McMahan.

dol. metams.
Šiais metais pirmasis renginys 

Kultūros Židiniui išlaikyti įvyks 
gegužės 6 dieną 7 v. v. Programą 
be jokio atlyginimo atliks žymus 
pianistas ir nuoširdus lietuvių 
bičiulis William Smiddy, nuo 
vaikystės koncertuojąs beveik 
visuose pasaulio didmiesčiuose. 
Apie tai pranešama iš anksto, 
kad tą dieną nebūtų kitų re
nginių.

Valteris Keršulis, vienas iš se
niausių Brooklyno lietuvių, 
turėjęs 101 metus, mirė sausio 
16. Palaidota Cypress Hills ka
pinėse.

Lietuvių Katalikų Labdarių 
Sąjunga siunčia reikalingiausių 
vaistų rinkinį Lietuvon: Bayer 
aspirin, multi-vitaminus ir pan. 
Siuntėjas: Romas Pūkštys, 
TRANSPAK, 2655 W. 69th 
Street, Chįcago, 111. 60629. 
Įstaigos valantis: 12-6 v. v. kas
dien, šešt. 10 - 4 p. p. Pir
madieniais uždaryta. Tel. 312 
436 - 7772, namų tel. 312 - 430 
- 4145.

Ieško pirkti dviejų šeimų 
namą VVoodhavene arba Rich
mond Hills rajone. Siūlyti šiuo 
telefonu 516 466 - 9430.

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

EARN M0NEY Reading 
books! $30,000/yr income poten- 
tial. Details. 1 - 805 - 6000 Ext. 
Y-4505.

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

-TOJI DAILĖS
PARODA.

1

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

Dalyvauja per 20 dailininkų, bus išstatyta 
per 100 jų kūrinių.

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

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

Paroda skiriama Lietuvos nepriklausomybės šventei pagerbti

Rengia ir vius atlikankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
71 metų sukakties

MINĖJIMAS

1989 VASARIO 19, SEKMADIENI,
11 vai. — Iškilmingos pamaldos Apareiškimo 
parapijos

bažnyčioje
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM,

— pamokslas
Liet. gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS

3 v. popiet — Akademija Kultūros Židinyje
Liet. gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS - 
sveikinimo žodis
PROF. DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS - 

paskaitininkas
New Yorko valstijos Ir New Yorko miesto 
rezoliucijos Ir proklamacijos

MENINė DALIS:
Solistė VIOLETA RAKAUSKAITĖ-dalny 

rečitalis
Programai vadovauja dr. JUOZAS KAZLAS
Įeinant aukojama
Visus maloniai kviečia dalyvauti

AMERIKOS LIETUVIŲ TARAYBA


