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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES 
MINĖJIMŲ DIENOTVARKĖ OKP. LIETUVOJE

JAV žinovai tvirtina, kas Sov. 
S-gai pasitraukus iš Afganistano, 
jo sostinė Kabulas gali patekti į 
partizanų rankas per savaites.

Varšuvos paktas paskelbė jo 
valstybių laikomus kariuomenių 
ir svarbesniųjų ginklų skaičius, 
kurie rodo, kad abiejų paktų — 
N ato ir Varšuvos—kariuomenių 
ir ginklų skaičiai yra maždaug to
kie patys. Pagal Nato duomenis 
Varšuvos pakto laikomi kariuo
menių ir ginkų skaičiai žymiai 
prašoka Nato.

J. T. gen. sekretorius apkalti
no Izraelį ir Pietų Libano armiją, 
naudojant provokacinius veik
smus prieš J. T. taikos priežiūros 
dalinius, šaudant arti priežiūros 
dalinių ir areštuojant bei gro
biant vietinius gyventojus.

Nikaragvos vyriausybė ėmėsi 
didelių taupumo priemonių ir 
sumažino savo išlaidas beveik 
per pusę.

JAV atstovai pradėjo pasitari
mus su pietų Sudano veikiančių 
partizanų vadais, kaip užbaigti 
ten jau 5 metus vykstantį pilie
tinį karą.

Japonijos min. pirmininkas 
Noboru Takashita lankėsi JAV ir 
bandė išlyginti atsiradusius ne- 

L sutarimu gynybos- ir prekybos 
srityse.

Britanija numato sumažinti 
Gibraltaro laikomų karių skaičių 
600 karių.

Kinija ir Vietnamas esą susi
tarę dėl Vietnamo pasitraukimo 
iš Kambodijos iki rugsėjo pabai
gos.

Sov. S-gos ekonomijos institu
to direktorius Leonid I. Abalkin 
mano, kad ten vykdomas ūkinis 
persitvarkymas žymiai pagerins 
pragyvenimo lygį tik už 6 metų.

Prezidentas George Bush pa
skyrė komisiją federaciniam eti
kos įstatymui patobulinti.

Valst. departamentas įsakė 
Afganistane tebesantiem JAV 
diplomatam išvykti iš krašto, nes 
gyvenimas Kabule nesąs saugus. 
Šiuo pavyzdžiu pasekė Japonija, 
Britanija, Italija ir Prancūzija.

Prezidentas George Bush nu
mato šį mėnesį vykti į Japoniją 
ir dalyvauti imperatoriaus Hiro- 
hito laidotuvėse. Ta proga jis 
numato apsilankyti ir Kinijoj.

Sov. S-gos kariuomenės su
mažinimas Rytų Europoj žymiai 
sumažins jos pajėgumą staigiam 
puolimui prieš Vakarų Europą 
vykdyti.

Vengrijos komunistų partijos 
politbiuro narys Imre Pezsgay 
pripažino, kad ten vykęs 1956 
m.sukilimas buvo liaudies sukili
mas, o ne svetimųjų jėgų suorga
nizuotas.

Izraelio armija paleido jos 13 
mėn. stovykloj išlaikytą Arabų 
centro direktorių ir svarbų PLO 
pareigūną Faisal al-Husseini.

Sov. S-gos rinkose parda
vinėjamos jos žvalgybinių sateli
tų padarytos JAV nuotraukos su 
aiškiai apibrėžtom sritim, kurio
se yra svarbūs JAV, gynybos 
įrengimai, bazės ar įtvirtinimai.

Hondūre kairiųjų teroristų 
buvo nušautas buv. ginkluotų 
pajėgų viršininkas ats. gen. Gu
stavo Alvarez, rėmęs prieš Nika
ragvos vyriausybę kovojančius 
partizanus.

Kubos diplomatas Hector 
Aguililla Saladrigas pasiprašė 
politinės globos JAV.

JIE IR LAGERIUOSE IŠTIKIMI KRISTAUS VALIAI 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 75

Kratų metu teiraujasi 
apie Kronikę

Kapsukas. 1987 m. rugpjūčio 
19 d. į Kapsuko KGB buvo išk
viestas Kapsuko bažnyčios vika
ras Kęstutis Brilius. Iš Vilniaus 
atvykęs čekistas klausinėjo kuni
gą, ką žinąs apie “LKBK”, jos 
dauginimą, redagavimą, žinių 
rinkimą ir 1.1.

Kun. K. Brilius atsakė nieko 
nežinąs, todėl negalįs paaiškinti. 
Taip pat teiravosi, kas leido jau
nuoliui Robertui Grigui sakyti 
kalbą, jaunimui giedoti, dekla
muoti eiles. Kapsuko bažnyčios 
šventoriuje po palaimintoj. Ma
tulaičio iškilmių.

Į šį klausimą sekė toks pat at
sakymas — nežinąs.

Kybartai (Vilkaviškio raj.) 
1986 m. rugpjūčio 5 d. į Vilnių 
pas tardytoją Rainį buvo iškvie
sta Kybartų gyventoja Birutė 
Briliūtė.

Tardymo metu čekistas jai pa
teikė eilę “LKB” Kroniką” Nr. 
73 liečiančių klausimų. Reikala
vo paaiškinti, kokiu būdu 
“LKBK” Nr. 73 esantys tekstai 
savo turiniu yra panašūs, o kai 
net tapatūs 1987 m. kovo 6 d. 
kratos metu konfiskuotiems B. 
Briliūtės bute rankraštiniams 
bei mašinraštiniams tekstams.

kas iš jos paimta, jau nuo kovo 
6 guli saugumo seifuose, todėl ir 
atsakomybę tolimesnio jų likimo 
privalo prisiimti KGB.

Tardymas truko apie 3 valan
das. Po kratos protokolu B. Bri
liūtė nepasirašė.

Visur ir visada 
stengiuosi likti ištikimas
Kun. Alfonsas Svarinskas jau 

yra Vakaruoe, jau džiaugiasi pil
na asmens laisve, liet. Kat. 
Bažnyčios Kronikos 75 numery
je randame jo porą laiškų, rašytų 
dar iš kalėjimo. Laiškai rašyti 
1987 balandžio ir gegužės mėn.

Pirmame laiškę jis kalba apie 
kelionę į naują vietą. Kelionė 
trukusi 15 parų, septynias paras 
praleidęs Jaroslavsky ir 2 paras 
Permės kalėjime, toliau rašo:

“Fizinis purvas kalėjimuoe ir
vagonuose. Bet daug blogesnis 
moralinis — bjauriausi keik
smažodžiai, 75 procentai jų kal
bos žodžių — keiksmažodžiai!

Nuo Jaroslavskio kupė buvau 
vienas, todėl turėjau progos 
melstis. Sužinoję, kad kunigas, 
o šito niekada neslėpiau, kariš
kiai ir kaliniai rodė tam tikrą pa
garbą. Kaip nekeista, daugelis 
didžiuojasi “aš vagis”, “aš narko
manas”. ..

Naujoje vietoje jis gavo ir radi- 
joreproduktorių, t. y. garsia
kalbį, kuris perduoda tik 
kalėjimo centrinėje praleidžia
mą muziką. Tą aparatą gavo 
Didžiosios Savaitės metu. Visą 
savaitę nesiklausė muzikos, tik 
ja džiaugėsi per Velykas. Toliau 
vėl susitelkia ties religinėm min
tim:

"Esu sveikas. Ačiū už viską 
Dievui ir jums visiems, kurie 
mane remiate laiškais, malda, 
geru žodžiu. Tegul Velykų Kri
stus visiems atlygina amžinuoju 
gyvenimu”.

Kitame laiške rašo:
“Kuomet imuosi jums rašyti 

— dvejopas širdy jausmas: 
džiugu, kad bent menku laiške
liu galiu aplankyti, liūdna ir 
skaudu, kad laiškas eina bent 2 

mėnesius! Kaip maža pasiekė 
mūsų dienų civilizacija.

Jau dvi savaites dirbu vir
tuvėje: skutu bulves, valau dul
kes ir net ruošiu vakarienę. Dar
bas nėra sunkus, bet lieka labai 
mažai laiko sau, ypač maldai.
Bandau net prabėgomis paben
drauti su Dievu. Ką galiu, darau 
ir tikiuosi, kad Viešpats už tai 
nepakaltins. Visur ir visada sten
giuosi likti ištikimas Jo šventai 
valiai.

Naujoje vietoje visos sąly- 
gos:ir fizinės, ir dvasinės yra ge
resnės, lengviau. Bet klimatas 
čia žymiai blogesnis — 800 - 900 
metrų viršum jūros lygio, 
mažiau deguonies, todėl nega
luoja širdis, kojos kaip nesavos, 
nors stengiuosi daug vaikščioti. ”

Kun. Sigitas Tamkevičius pri-
simena tuos, kam Dievas 
uždėjo sunkias ir atsakingas 
pareigas

Ir kun. Sigitas Tamkevičius 
yra grįžęs iš lagerių ir naudojasi 
šiokia tokia laisve. Liet. Kat. 
Bažnyčios kronikos 75 numeryje
randame jo laišką, rašytą 1987 ; Ir dar Kartę kun A Ske]tys 
rugsėjo mėn., laiškas gražus, pil- ^avė paskaityti “Jaunuolioreligi- 
nas meilės žmogui ir Dievui, pil- ja” yen radau raides — AMDG 
nas religinių minčių. Todėl čia , jį- ką jos reiškia ir kas jos auto- 

--jf-jr-prisimename: * ; “Vfšrtfidesnėi DievO
(...) Kaliniui laiškas bei”, — ir šitai galiu pritaikyti, 

nemažiau brangus, kaip alkanam Tad ko daugiau reikia?!

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS KRIZĖ

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 1939 metais Karo muziejaus Vytauto Didžiojo 
salėje. Kalba Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona. Nuotrauka iš tų metų 
Kario žurnalo.

Po lemtingosios Aukščiausios 
Tarybos sesijos pakito Tiesos 
dienraščio tonas. Brazauskui pa
keitus Songailą, partijos 
viršūnės buvo pradėjusios 
kalbėti žmoniškesnių, kuklesniu 
balsu, bet dabar jos vėl mokyto- 
jiškai aiškina, pirštu grąsina, ir 
perspėja. Partija vėl absoliučiai 
teisi — visi, kurie nesutinka su 
jos užimta linija ir atsiribojimu 
nuo Estijos pozicijos automatiš
kai apkaltinami pasidavimu “ne
pamatuotų aistrų protrūki am” 
ar “maksimalistinių nerealių rei
kalavimų” statymu. Tiesos pu
slapiai sumirgėjo “liaudies atsto
vų” balsais, kurie išskyrus porą 
išimčių pareigingai liaupsina “iš
mintingą” partijos politiką ir pa
sipiktinę smerkia Sąjūdžio akci
ją. Tiesa žygiuoja atgal į Lauri- 
nčiuko ir Brežnevo laikus.

Visa tai yra komunistų partiją 
apėmusios krizės apraiška. Tą 
krizę spalio 20 d. CK plenume 

duonos riekė. Be to, kiekvienas 
laiškas primena, kad Lietuvoje 
yra žmonių gyvai prisimenančių 
Kristaus meilės įstatymą — “ka
linį aplankyk” (Mt 25, 36). Tai 
Bažnyčios gyvastingumo ženk
las.

Neseniai mums paskelbė 
birželio 8 d. įsaką dėl amnesti
jos. Mano likusį bausmės laiką 
sumažino perpus. Taip kad atei
nantį pavasarį, gegužės 27 d., 
ruošiuosi palikti Mordoviją ir
porą metų pasisvečiuoti Sibire.

Nei džiaugiuosi, nei liūdžiu. 
Noriu, kad mano buvimas ir čia 
pasitarnautų Bažnyčios labui. 0 
Mokytojas geriau žino, kur mes 
reikalingiausi.
•„ Mano gyvenime nėra nieko 
įdomaus ir nepaprasto; jį visą ga
lima sutraukati į du žodžius — 
darbas ir malda.

Ą Menu iš savo vaikystės: savo 
parapijos klebono kambaryje ant 
sienos pamačiau didelį kryžių ir 
du žodžius — orą et labora. Pa
sirodo šią programą nė kiek ne
blogiau galima vykdyti ir lagery
je.

šiais žodžiais susumavo Vilniaus 
partinės mokyklos rektorius 
Šimkus: “Reikia pripažinti, jog 
prarasta įvykių kontrolė” (Tiesa, 
1988.X. 27). O partijos istorijos 
instituto prie LKPCK direktorė 
V. Kašauskienė ten pat įžvalgiai 
pareiškė: “Mes dabar kaltiname 
Sąjūdį, kad jis atėmė iš mūsų ini
ciatyvą, bet pagalvokime ar dėl 
to nesame patys kalti”. Čia ir pa
kastas tikrasis šuo. Komunistų 
partijos, kaip ir kiekvienos tota
litarinės partijos pagrindinė 
funkcija yra išlaikyti savo ranko
se valdžios monopolį. Kai tas 
monopolis ima slysti iš rankų — 
kaip 1968-tų metų pavasarį Če
koslovakijoje ar 1980-tais metais 
Lenkijoje — pasigirsta Brazaičio 
stiliaus demagogija ir partija vėl 
skuba pabrėžti savo totalitarinę 
prigimtį.

Šią * vasarą ir rudenį 
paaiškėjo, kad daugelis Lietuvos 
Komunistų partijos narių ir Au

(New Yorkas, 1988 sausio 31, 
LIC)Pirmą kartį pokario istorijoj 
lietuviams bus leidžiama viešai 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Valdžia šiais metais paskelbė 
vasario 16 d. tautos diena, t.y. 
nedar!x> dieną, kurią reikės ati
dirbti šeštadienį.

Praeitais metais per vasario 16 
d. saugumas sulaikė žmogaus
teisių gynėjus, paskelbusius tai
kingus Vasario 16-tos minėji
mus. Milicija neprileido žmonių 
prie istorinės reikšmės turinčių 
paminklų, prie kurių buvo nu
matyta padėti gėlių. Tuometi
niai rengėjai, kaip pvz. Vytautas 
Bogušis, Petras Cidzikas, Nijolė 
Sadūnaitė ir Antanas Terleckas, 
buvo tardomi ir laikomi saugu
me, o kiti bandę paminėti šią su
kaktį buvo sulaikyti, išsklaidyti

Laisvu laiku vaikštau jums ge
rai žinomas takeliais, lenkiu pirš
tus vietoj rožančiaus karolėlių ir 
prisimenu tuos, kurie čia vai
kščiojo pirma manęs ir tuos kurie 
tenai, Tėvynėje, vienokiu ar ki
tokiu būdu dirba Kristaus vy
nuogyne.

Skaičiau Tiesoje apie vyskupų 
ir dekanų susitikimą su vyriau
sybės nariais AT Prezidiume. Iš 
trumpos žinutės sunkoka susida
ryti vaizdą, kiek “perestroika” 
palietė Bažnyčios ir valstybės 
santykius. Man atrodo, kad savo 
laiku turės būti gerokai refor
muotas Religijų reikalų Tarybos 
institutas. Tai būtų naudinga ne 
tik Bažnyčiai, bet ir valstybei.

... Savo kasdieninėje maldoje, 
ypač Viešpaties artumoje, nuolat 
prisimenu tuos, kam Dievas 
uždėjO’&unkias ir atsakingas pa
reigas...

Likime maldos vienybėje”.

kščiausios tarybos deputatų 
geidžia laisvesnės ir lietuviš
kesnės Lietuvos. Jų įsitikinimai 
ir jų viltys yra svarbi dabartinės 
Lietuvos tikrovės dal?s, nes Lie
tuva laisvėja ir demokratėja 
konkrečiame pasaulyje, kuriame 
jos komunistų partija vaidina 
svarbų, konkretų vaidmenį. 
Tačiau patriotiškai nusiteikusius 
komunistus riboja ir paralyžuoja 
jų partijos struktūra ir pati esmė. 
Totalitarinė partija, nukreipta 
prieš tautiškumą ir demokratiją, 
yra labai nepatikimas ir netobu
las laisvėjimo bei demokratėji
mo įrankis.

Kuo gi Lietuvos komunistų 
partijos nariai šiandien begali 
pateisinti savo valdžios mono
polį? Tauta tos partijos niekad 
neišrinko ir nepasirinko, į 
valdžios sostą ją. kaip savo įrankį 
pasodino svetima imperija. Lie
tuvos komunistai šiandien gru
miasi su tragiška dilema: kuo 
sparčiau jie nori žengti į tautiš
kumą ir demokratiją, tuo labiau 
jų partija ima tolti nuo savo

— keliais atvejais net primušti.
S. m. vasario 15 - 16 d.d. pa

grindinius minėjimus Kaune ir 
Vilniuje rengia Lietuvos Persit
varkymo Sąjūdis. Tikimasi, kad 
visi kiti Lietuvos miestai irgi sa
vaip paminės šią sukaktį.
Rengėjai viliasi, kad valdžios at
stovai, dalyvavę 1988 m. vasario 
mėn., represijose, pajus “mora
linę atsakomybę ir atsisakys da
lyvauti iškilmėse. Pasak 
Sąjūdžio seimo nario Henriko 
Samboros, vietinė Sąjūdžio tary 
ba Kaune įdavė miesto valdžios 
atstovams nepasitikėjimo raštą, 
kuriuo juos perspėjo, kad jų da
lyvavimas iškilmėse nelaukia
mas ir nepageidaujamas dėl 
“praeitų metų įvykdytų represi
jų”

Pateikiame Lietuvos neprik
lausomybės šventės minėjimų 
dienotvarkę, kurią sausio 25 d. 
patvirtino Lietuvos TSR KP 
Centro komitetas.

Trečiadienį, vasario 15,Kau
nas.

4 vai. p.p. Svečiai renkasi 
Kauno pilies aikštėje. Važiuoja 
autobusais į karių kapines Aukš
tuose Šančiuose.

5 v.v. Šančių karių kapinėse. 
Iškilminga ceremonija, kurios 
metu gėlės ir vainikus padės prie 
žuvusių už Lietuvos nepriklau
somybę karių kapų (numatoma 
tarp 1000 - 2000 dalyviųj. Tuo 
pačiu metu, vainikai bus padėti 
Petrašiūnų kapinėse prie Ne
priklausomybės akto signatarų 
kapų.

5:30 v. v. Autobusų kolona iš
vyksta iš kapinių į Kauno muzi
kinį teatrą.

6 v.v. Kauno muzikiniame 
teatre. Šventinis Sąjūdžio seimo 
posėdis kuriame svarstys Lietu
vos dabartį ir ateities problemas. 
Dalyvauja seimo nariai ir garbės 
svečiai. Kviečiami atstovai iš Es
tijos ir Latvijos liaudies frontų, 
iš Rusijos neformalių grupuočių, 
spaudos atstovai, svečiai iš užsie
nio, įvairių lietuvių išeivijos or
ganizacijos.

Ketvirtadienį, vasario 16 
Kaunas.

8 vai. ryto, Kauno arkikate
droje — bazilikoje. Iškilmingos 
mišios.

9:45 vai. ryto. Šventinė eisena 
iš Kauno bazilikos Vilniaus, 
Ožeškienės. Donelaičio gatvė
mis iki Laisvės paminklo (nu
matoma 15,000 dalyvių)

10:30 - 12 v. Kauno karo mu
ziejaus sodelyje. Mitingas ir 
Laisvės paminklo atidengimas 
(numatoma 100,000 dalyvių). 
Buvęs savanoris architektas 
Žemkalnis-Landsbergis atiden
gia paminklą. Laisvės paminklas 
bus atstatytas toj pačioj vietoj, 
kur jis anksčiau stovėjo. Po karo 
konfiskuota statula buvo laikoma 
Karo muziejuje, o šiuo metu ji 
restauruojama dirbtuvėje. Pasak

(nukelta į 2 psl.)

esmės ir ima prarasti savo egzi
stencinį pagrindą — ji gali tapti 
tikrai tautine ir demokratiška 
tiktai nustodama būti komunisti
ne.

Kaikurie Lietuvos komunistai 
dar laikosi įsitvėrę mistinio, 
pseudoreliginio argumento: esą, 
jie turi teisę valdyti Lietuvą, nes 
jų partija atstovauja pasaulio dar
bo liaudį, vadovauja tebesitęsia
nčiai klasių kovai, ir įkūnija isto
rijos kryptį bei vienintelę Mark- 
so-Lenino tiesą. Ką jautė tie ko
munistai skaitydami Gorbačiovo 
gruodžio mėnesį Jungtinėse 
Tautose pasakytą kalbą, kurioje 
jis prisipažino, kad “galutinė tie
sa nebėra mūsų rankose” ir at
metė “klasių kovos” principą. 
Taip buvo nupjautos paskutinės 
šakos ant kurių sėdėjo komuni
stų partija. Dabar ji pamažu sly
sta žemyn tuo nuogai nugenėtu 
medžiu.

(Elta)



Prieš 70 metų Jėzne vyko kautynės Lietuvos laisvės karų metu. Kai buvo minima tų <
kautynių dvidešimtmetis 1939 vasario 16 karių kapinėse vyko iškilmės ir žuvusiųjų 
karių pagerbimas. Prie žuvusiųjų paminklo Lietuvos karininkai deda vainiką, aplink 
procesijos dalyviai, kariuomenės dalinys, vietiniai žmonės, padangėje skrenda 
aviacijos lėktuvai. Nuoktrauka^parmta-iš tųmėtų Kario žurnalo ■«**'-
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LIETUVOS KP STENGIASI
SAVO KONTROLĘ IR PILNĄ CENZŪRĄ

ATSTA'
Savaitės 
įvykiai

Jugoslavijos kariuomenės vy
riausias partijos vadovas adm. 
Peter Simic įspėjo besivaidija
nčius politikus, kad kariųoimenė 
panaudos visą jėgą ir priemones 
prieš kiekvieną kuris sieks žaisti 
pavojingą žaidimą prieš sociali
stinės revoliucijos laimėjimus.

P L O pirmininkas 
Yasir Arafat oficialiai tarėsi su 
Europos Bendruomene, remia
nčią tarptautinę konferenciją 
Izraelio konfliktui su arabais 
išpręsti. Izraelis šiuos pasitari
mus pasmerkė.

Salvadore veikiančių partiza
nų vadų siūlymą leisti jų kandi
datam dalyvauti būsimuose par
lamento rinkimuose prezidentas 
Jose Napoleon Duarte atmetė, 
bet JAV mano, kad tas siūlymas 
buvęs rimtas ir užsitarnavęs 
dėmesio.

Bulgarija ir Čekoslovakija pa
skelbė planus sumažinti jų laiko
mas kariuomenes ir stambiuo
sius ginklus. Bulgarija per 2 m. 
numato sumažinti kariuomenę 
10,000 karių, 200 tankų, 300 ar
tilerijos pabūklų, 20 lėktuvų ir 
5 laivus, o Čekoslovakija — 
12,000 karių, 850 tankų, 165 šar
vuotų autovežimių ir 51 lėktuvą.

Maskvoj vyko Kubos raketų 
krizės metu JAV, Sov. S-gos ir 
Kubos vyriausybių, buvusių pa
reigūnų konferencija, kurios 
metu paaiškėjo, kad Sov. S-ga 
buvo j Kubą atgabenusi 42 rake
tas ir branduolinius sviedinius, 
bet sviediniai nebuvo prijungti 
prie raketų.

Sovietų spauda atidengė, kad 
ir Maskvoj yra elgetaujančių 
žmonių, nes pensininkai, gauda
mi per mėn. 50 rublių pensijos, 
nepajėgia iš jų pragyventi ir turi 
elgetauti. Daugiau kaip vienas 
trečdalis sovietų pensininkų 
gauna tik po 58 rublius ar 
mažesnes pensijas.

Kai kurie Lietuvos KP sluok
sniai ragina atstatyti partijos 
kontrolę ir cenzūrą. Jų nuotaikas 
ir planus išreiškė LTSR AT 10- 
toje sesijoje kalbėjęs deputatas 
A. Brazaitis (Tiesa, 1988.XI.25). 
Ypač pasipiktinęs pastangomis 
objektyviau kalbėti apie neprik
lausomą Lietuvą: jis pabrėžė jos 
“skurdą ir vargą, socialinę netei
sybę ir neraštingumą, beviltišką 
būklę siekiant savo žemių suvie
nijimo, klasine neapykanta in
spiruojamo antikomunizmo, 
karo ir pokario metų tragedijos 
ir dar daug kitų bėdų, prieš ku
rias dabar prisitaikėliškai užmer
kia akis ne tik kai kurie istorikai”.

Brazaičio demagogija šovė j 
stratosferą, kai jis apkaltino tai
kingus demonstrantus ir dalį LP 
Sąjūdžio ekstremistiniu fanatiš
kumu: “Tai pirmas žingsnis į fa
natizmą, tautinius kivirčius, ku
rie ne vieną šalį įstūmė į kata
strofą. Tokia būąena paruošė 
teisę ir Hitlerio smogikams, ir 
Kinijos chunveibinams, pir
miausia išpjovusiems inteligen
tiją ir tik po to biurokratus, ir 
Cbomeinio revoliucijos sargybi-

JAV ir Angola pradėjo pasita
rimus pasikeisti žemo rango di
plomatinėm misijom.

Komunistų partijos organas 
Pravda neturi vilčių, kad Afgani
stano prezidentas Najibullab 
galėtų išsilaikyti Sov. S-gai pasi
traukus.

Olandijos parlamentas dova
nojo likusią bausmę kalėti iki gy
vos galvos nuteistiem nacių karo 
nusikaltėliam Franz Fischer ir 
Ferdinand aus der Fuenten. Pa
leistieji tuoj pat išvyko į Vakarų 
Vokietiją. Kalėjime jie praleido 
43 metus.

J. T. sustabdė pabėgėliam iš 
Etiopijos į Somaliją teikiamą pa
ramą maistu, nes Somalijos vy- 
riausyl>ė pabėgėlius stengiasi 
įjungti į savo kariuoimenę. 

niams, ir Vengrijos komunistų 
žudikams 1956 metais”. (Bra
zaičio logika: kąs drįsta iš esmės 
kritikuoti KP politikąv-provokuo- 
ja masines žudynes!)

Brazaitis nusiskundžia, kad 
per lėtai ruošiamas “spaudos 
įstatymas” cenzūrai, atstatyti. 
Spaudos ir kitokios išraiškos 
laisvėjimas Brazaičiui reiškia 
“anarchiją”, jį piktina tai, kad 
“darbuotojai pradeda nesiskaity
ti su jokiomis dabar galiojančio
mis taisyklėmis”, Anot jo: “Daug 
kur pažeidinėjamos spaustuvių, 
dauginimo barų taisyklės, pra
deda plisti kurstytojiško, provo
kacinio pobūdžio...leidiniai, val
stybinių (Hitlerio-Stalino pakto 
slaptieji protokolai? Red.) ir ka-

PHILADELPHIA, PA. MEM0RIALS

Vasario 16-sios minėjimas

Nepriklausomybės šventė — 
Lietuvos valstybės atstatymo 71- 
ji sukaktis — Philadelphijoje bus 
paminėta lietuvių parapijose 
Lietuvos intencija aukojamom 
mišiomis, specialiai anglų kalba 
transliuojama programa, ir iškil
mingu minėjimu.

Mišių tvarka yra tokia: Sv. Ka
zimiero parapijoje vasario 12 d., 
10:30 vai. ryto; Sv. Jurgio para
pijoje vasario 19 d., 11:30 vai. 
ryto; Sv. Andriejaus parapijoje 
— vasario 19 d., 10:30 vai. ryto, 
lietuvių kalba laikomos sumos 
metu. Sv. Andriejaus parapijoje 
aukojamų iškilmingų mišių metu 
giedos Vyt. Maciūno vadovauja
mas choras, sol. Rasa Krokytė, 
o organizacijos dalyvaus su vėlia
vomis.

Vasario 12, sekmadienį, 6:30 
vai. vak. Philadelphijos klasi
kinės muzikos stotis WFLN-FM 
(banga 95.7) Nepriklausomybės 
šventės proga transliuos pusės 
valandos programą. Jau 21-ri 
metai kai ši plačiai klausom stotis

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS
MINĖJIMŲ 
DIENOTVARKĖ
OKP. LIETUVOJE
(atkelta iš 1 psl.)

kauniečio Samljoros paminklui 
yra daromas naujas granitinis 
pjedestalas. Prie paminklo bu
vusios keturios lentos su tekstais 
neišliko, l>et jos iki iškilmių bus 
pilnai atstatytos.

2 vai. p.p., Kauno filharmoni
joje ir sporto halėje. Koncertas.

7 v.v., Neries ir Nemuno san
takoje Kaune. Tautinis vakaras: 
folklorinių ansamblių pasirody
mai, laužai, fejerverkai.

Ketvirtadienį, vasario 16, Vil
nius. Mišios Vilniaus katedroje.

2 vai. p.p., Pilies gatvėje 26. 
Memorialinės lentos atidengi
mas ten, kur buvo pasirašytas 
Nepriklausomybės aktas (numa
toma 10,000 dalyvių).

3 vai. p.p., Valstybiniame dra
mos teatre. Iškilmingas minėji
mas, mokslinė konferencija apie 
Nepriklausomybės aktą. Bus 
transliuojama per televiziją.

6 v.v. įvairūs minėjimai Vil
niuje prie istorinių vietų, susiju
sių su Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimu.

7v.v. Vilniaus sporto rūmuo
se, iškilmingas koncertas. Pir
moje dalyje — chorai, antroje — 
filharmonija.

8 v. v. iki vidurnakčio, Kate
dros aikštėje. Mitingas ir šventi
nis koncertas. Visų formalių ir 
neformalių judėjimų, religinių 
bendruomenių, tautinių
mažumų atstovai ir svečiai iš 
užsienio yfa kvięciami dalyvauti.

H Vasario d.d.,Vilniuje.
LPS Žemdirbių suvažiavimas. 
Valdžia suvažiavimui darė daug 
kliūčių ir uždraudė televizijai su
važiavimą transliuoti.

Vasario 15 -16 d.d. Vysk. Mo
tiejaus Valančiaus blaivybės 
sąjūdis, kuris laiko save Sąjūdžio 
dalimi, tomis dienomis skelbia 
blaivybės akciją visoje Lietuvoje 
ir kviečia visus tarti penkis kar
tus “ne”: negerti, nevaišinti, ne
pirkti, nepardavinėti ir nega
minti. (LIC)

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Lerkfleld Rosd, Bast 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 516 366-3740. Namų telefonas Ikarais 
tik išimtinai* atvejai* 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose 
86 - 01 114th St, Rlchmond H UI, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P'way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wil*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Ra., 
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, Ra. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, mv. Wlnter Garden Tavem. 
1883 Madison St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėm* ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St, 9th R., NewYork, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modfties, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IR A planus ir banko certifikatus. Suinteretuotl skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. VYICN-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 WNWK10619 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEVY YORK, CONNECTICUT- “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. IšVNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Direkt, 234 Sunlit 
nr.. VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

rinių paslapčių turinčias medžia
gas. Jau atvirai ir vis garsiau di
skutuojama partijos teisė į spau
dos procesų valdymą”.

Taip, Gorbačiovui kalbant 
apie “socializmą žmogišku vei
du”. Brazaitis siūlo atkurti stali
nizmą su antistalinine kauke.

(Elta)

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery”už10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

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

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

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

teigiamai atsižvelgia į vietos LB 
apylinkės valdybos prašymą ir 
patarnavimo visuomenei (public 
Service) tikslu nemokamai skiria 
laiko klausytojų supažindinimui 
su lietuvių kultūra ir Lietuvą 
liečiančiomis aktualijomis. Vi
suomenė yra kviečiama klausyti 
JAV LB Kultūros tarybos rūpes
čiu paruoštos programos ir laiš
kais padėkoti stoties vadovybei. 
Rašyti: Mr. David Conant, 
WFLN, 8200Ridge Avė., Pbila- 
delphia, PA. 19128.

Iškilmingas Vasario 16-sios 
minėjimas — akademija Pbila- 
delphijoje įvyks vasario 19, sek
madienį, 2 vai. p. p. Lietuvių 
namuose (Lithuanian Music 
Hali), 2711 E. Allegbeny Avė. 
Pagrindinę kalbą pasakys Lietu
vos atstovas Washingtone St. 
Lozoraitis, Jr. Meninę programą 
atliks Philadelphijos tautinių šo
kių grupė “Aušrinė”, vadovau
jama Eimučio Radžiaus. Phila
delphijos LB dramos sambūris, 
kuriam vadovauja Julija Dan-

(nukelta į 5 psl.)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įstaiga prie Sv. jono kapinių.

(US - Vi M) ST. MIDIJI.E \ n.LACE OI EE\S \ Y 
l’HONES (7lS> 32Ti - )2S2 32K • 3I50

K.VECAS
JONAS 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300



Didžiosios šventės ženkle
Esame didžiosios lietuvių tau

tos šventės — jos nepriklauso
mybės paskelbimo ženkle. Šie
met ji bus paminėta nepaprastai 
iškilmingai ir jaudinančiai. Vie
name laiške, gautame iš Kauno, 
rašo, kaip jie susijaudinę rengia
si tai dienai — Vasario 16. Po 
tiekos metų jie vėl galės susieiti 
ir paminėti šią dieną! Ir dar dau
giau — bus atidengta Lietuvos 
laisvės statula, kuri tiek metų 
buvo nuimta nuo piedestalo ir 
patalpinta skulptūrų ir vitražų 
muziejuje. (Muziejus įrengtas 
buvusioje Kauno Įgulos 
bažnyčioje).

Didžiulės iškilmės bus Vilniu
je, Sporto rūmų salėje. Kaune 
minėjimas bus buvusiam Karo 
muziejuje, didžiojoje salėje, kur 
kadaise stovėjo Vytauto Didžiojo 
statula. Ir visame krašte bus mi- 

■ nima salėse, bus keliamos lietu
viškos strispalvės. Visą kraštą 
kelte pakelėlė dar niekada lietu
vių tautą nepalietęs tautinis en
tuziazmas, begalinis laisvės troš
kimas! «

Lietuva, kaip ir Latvija bei 
Estija, vėl pasirodė istorijos sce
noje kaip nepalaužtos, išdidžios, 
pajėgios kalbėti, tvarkyti savo 
reikalus ir nenusilenkti okupan- 

g AmeriBo?Tr lotų lo-astų’lele-"1'
* vizijos bei radijo komentatoriai 

ir klausia: kodėl štai taip yra: So
vietų Sąjungoje tik kelios tautos 
bruzda. Tai Pabaltijo kraštai, Ar
mėnija, Gruzija. Komentatoriai 
klausia,-kodėl Ukrainoje, Balta
rusijoje, kurią mes vadiname 
Gudija, nekilo tautinis atgimi
mas? .. .

Į tai atsakytų prof. Juozas Bra
zaitis buvęs ilgametis Darbinin- 

„ ko redaktorius, laikinosios vy- 
* riausybės ministeris pirminin

kas. Tai padarė faktas, kad Lietu
va buvo nepriklausoma valstybė. 
Pati tvarkėsi, statėsi, kūrė. Tas 
savarankiškumo jausmas ją pa-

statė ant kojų. Tas pats ir Latvi
joje bei Estijoje.

Nepriklausomybės metai tau
tą išjudino, suglaudino bendram 
ryžtui ir įdiegė tvirtą nepriklau
somybės siekimą. Ukraina ir 
Baltarusija to neturėjo. Šimt
mečiais buvo Rusijos imperijos 
dalis ir dabar nesuvokia, kaip jie 
galėtų tvarkytis, atsiskyrusios 
nuo Rusijos ar išstojusios iš So
vietų Sąjungos.

Nepriklausomybės metai 
pakėlė lietuvių tautą, davė jai 
grynai lietuvišką mokslą, sukūrė 
lietuviškas mokyklas, kurių ank
sčiau nebuvo. Paskatino ir viso
kiais būdais ugdė lietuvišką 
kūrybą.

Prieš Nepriklausomybės 
šventę vasario 15 būdavo lietu
viškos kūrybos manifestacija. 
Kauno valstybiniame teatre 
būdavo operos ar dramos prem
jeros. 'didžiosios literatūros 
šventės, kur buvo įteikiamos au
kščiausios premijos už lite
ratūrą. Į tas literatūros šventes 
atvykdavo rašytojai iš Latvijos ir 
Estijos.

Premijos, šventės, dėmesys 
lietuviui kūrėjui ugdė jau lietu
viškąją kūrybą, puoselėjo lietu- 

_ viškąją kultūrą.__ Suprantama.

kada nerūpėjo ir nerūgęs. 
Priešingai, norėdami slopinti 
tautinę sąmonę, jie kliudo tokių 
švenčių rengimą.

Ir šių metų Vasario 16 oku
puotoje Lietuvoje bus švenčia
ma pagal senąją nepriklausomos 
Lietuvos tradiciją, išvakarėse, 
t.y. vasario 15, bus lietuviškosios 
kūrybos manifestacija: koncer
tai, literatūros vakarai, vaidini
mai, skirti tik lietuvių autoriams. 
Šios programos vėl praturtins 
lietuvį, vėl jį pakels naujiems 
žygiams ir triūsui savo tautos la
bui.

Pratęsiant šias kūrybines tra
dicijas, ir New Yorke rengiama

(New Yorkas, 1989 sausio 18, 
LIC) Lietuvių Informacijos Cen
tras praneša, kad Lietuvos De
mokratų Partijos sukūrimo 
grupės leidinyje “Vasario šešio
likta“ pirmame numeryje, išėju
siame pernai gruodžio mėnesio 
pabaigoje, buvo paskelbtas at
sišaukimas ir dešimt punktų pro
grama ‘ Pateikiame pilnų tekstą.

Šiandien jau trečias bandymas 
nuo 1940 metų priartėti prie so- 
cialinio-politinio teisingumo 
Lietuvoje. Khruščiovizmo pe
riodo patirtis rodo, kad prie esa
mos vienpartinės komunistinės 
sistemos ir net esamos valdymo 
struktūros neįmanoma priartėti 
prie laukiamo tikslo, nes konfor
mistai sugeba laiku užimti lemia
mas pozicijas ir įvykių eigą pak
reipti sau naudinga kryptimi. 
Kuriant demokratinę visuo
menę, reikalingas politinis pliu- 
rizmas joje, o ne TSKP viduje, 
kaip bando mums įtikinti komu
nistų partija.

Toks jos vadovaujančių asme
nų teiginys yra gana neetiškas 
kitu atžvilgiu, tarsi tik jie vieni 
sugeba protingai elgtis. Tuo la
biau reikėtų jiems priminti, kad 
TSKP nėra išrinktoji partija. Ji 
atėjo į valdžią, fiziškai sunaikin
dama kitas partijas. Per visą savo 
viešpatavimo laikotarpį komuni
stai sugebėjo tik performuoti 
feodalinę Rusijos imperiją į neo- 
kolonijalinę valstybę, kuri iš an
tro karto vėl okupavo Lietuvą ir 
atnaujino komandinio centrali
zmo diktatą, šį kartą didžiarusiš- 
ką šovinizmą užmaskuodama 
ideologine demagogija, o jos 
klestėjimą užtikrindama karinės 
diktatūros pagalba. Tad pastato
ma (?) komunistinė imperija ku
rioje liaudies valdžia ir pati liau
dis yra tik priedėlis prie TSKP.

Kiekvienas naujas vadovas 
atėjęs į valdžią mėgina sau auto- 
yitetą<įsigyti.ekonomine “pere- 
stroifcą”, 6 įs tikrųjų vyksta postų 
•paskirftylha politika.' “Kfėkviena 
tokia ‘ perestroika” žlunga pavir
sdama represijų ar stagnacijos 
priedu, kad būtų numalšinti 
pačios kompartijos išjudinti ir 

dailės paroda, skirta Lietuvos 
nepriklausomybės šventei pa
gerbti. Prisiderinant prie mūsų 
sąlygų, ji rengiama vasario 11 ir 
12 Kultūros Židinyje.

Ir mes, kurie tik galime, 
aplankykime šią parodą, arba 
savo namuose bent vieną vakarą 
skirkime lietuviškai kūrybai, 
muzikai, literatūrai, menui. Tai 
atgaivins ir sustiprins mus.

LIETUVOS DEMOKRATŲ PARTIJOS PROGRAMA
jau kylantys iš letargo miego 
žmonės.

Mūsų pozicija, parašyta 1988 
m. gruodžio 12 dieną:

Šiuo metu Lietuvoj vyksta de
mokratinis nacionalinis judėji
mas, besireiškiantis įvairiomis 
formomis, besikristalizuojąs į 
neformalius susivienijimus. Tas 
judėjimas plačiausia prasme va
dinamas sąjūdžiu. Kova už de
mokratiją, šio meto politinė si
tuacija, verčia aiškiau pasisakyti 

Laisvės paminklas Kaune Karo muziejaus sodelyje nepriklau
somos Lietuvos laikais. Okupantai paminklą buvo nugriovę, 
statulą buvo patalpinę skulptūrų muziejuje. Dabar paminklas 
vėl atstatomas. Jo naujas atidengimas bus vasario 16, šve
nčiant Lietuvos nepriklausomybės šventę. Laisvės statulos 
autorius — skulptorius Juozas Zikaras.

svarbiausiais mūsų tautos klausi
mais, išreikšti požiūrį į tokius 
istorinius momentus, kurie 
nulėmė mūsų tautos gyvybinius 
reikalus. Reikalinga aiški poli
tinė pozicija. Lietuvos demokra
tai, kovodami už Lietuvos val
stybingumą, atkūrimą demokra
tiniais pagrindais, vadovauda
miesi esminiais demokratijos 
principais, Visuotine Žmogaus 
Teisių Deklaracija, bei kitais 
tarptautiniais dokumentais, dek

laruojančiais, kad kiekviena tau
ta pati turi spręsti savo likimą, 
išreiškia savo požiūrį į pačius 
svarbiausius lietuvių tautos gy
vavimo momentus, ap
sprendžiančius šių dienų Lietu
vos politinę situaciją.

1) 1918 m. vasario 16 d. ne
priklausomos valstybės aktą pri
pažįstame kaip dokumentą, iš- 
reiškusį visos tautos valią ir da
vusį pagrindą Lietuvai tapti ne
priklausoma valstybe pasaulio 
tautų bendrijoje

2) 1918 m. vasario 16 d. ne
priklausomos valstybės 
atkūrimo aktas konstatavo ne 
būsimą valstybės santvarką, o 
lietuvių tautos valstybingumo 
atkūrimą politine prasme. Tame 
akte sakoma tik. kad busimoji 
santvarka turi būti grindžiama 
demokratijos principais.

3) Molotovo-Ribbentropo pa
sirašyti slaptieji protokolai su
darė realias galimybes ir sąlygas 
okupuoti ir inkorporuoti Lietuvą 
į TSRS sudėtį. Kitaip sakant pa
naikinti Lietuvą kaip nepriklau
somą valstybę (1940 m. birželio 
15 d. buvo iš TSRS pu sės panau
dota karinė jėga, kuri ir įvykdė 
okupacijos aktą) Jokios revoliu
cinės situacijos Lietuvoje nebu
vo, o vyriausybės “krizę” sukėlė 
svetimos valstybės prievarta.

4) 1940 m. rugpjūčio 3 d. 
TSRS galutinai vienašališkai su
laužė su Lietuvos valstybe 1920 
m. liepos 12 d. pasirašytą sutartį, 
deklaravusią, kad Rusija visiems 
laikams atsisako pretenzijų į Lie
tuvos valstybės teritoriją. Šios 
sutarties atkūrimas turi būti pir
mas TSRS vyriausybės aktas Lie
tuvos atžvilgiu.

5) TSRS, okupavusi Lietuvą, 
iššaukė rezistencinį pasipriešini
mą, kuris tęsiamas įvairiomis 
Jbrmomis ir būdais iki šios’"die
nos. Šiuo metu Lietuvoje pasi- 
reiškiąs politinis, demokratinis 
nacionalinis judėjimas yra vienas 
būdų atkurti Lietuvos valstybin
gumą demokratinėmis prie
monėmis.

6) Visi okupacinės valdžios 
įvykdyti politiniai aktai Lietuvo
je yra neteisėti tiek tarptautinės 
teisės, tiek Lietuvoje veikusių 
kaip nepriklausomos valstybės 
įstatymų atžvilgiu. Okupacinė 
valdžia savo siekius įgyvendino 
smurtu ir prievarta.

(nukelta į 5 psl.)

Motas I. Sausis 1889 m.Mum. I.
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literatūros, jelitikos ir mokslo mėnesinis laikraštis.
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Aušros įtaka kitiem 
laikraščiam,

Aušrininkai vaizdavo Lietuvą 
kaip idealią šalį, kad to praeitis 
veiktų dabartį ir jaudintų tautinę 
sąmonę. Tai buvo didžiavyrių ša
lis, legendų laikai. Ir tie laikai 
kalbėjo gražiausia lietuvių kal
ba. Visi Aušrininkai auk-štino 
lietuvių kalbos grožį, sakė, kad 
net rojaus pirmieji tėvai ja 
kalbėjo, to juk reikėjo tiem, ku
rie nebuvo apsisprendę, ar glau
stis p. rie lenkų, arlikti lietuviu. 
Kalbos aukštinimas, praeities 
iealizavimas ir kėlė tautinį atgi
mimą,

Jei iki Aušros šis tautinis susi
pratimas ar atgimimas reiskės 
tik pavieniui, tai Aušra išjudino 
tautą, — tautinis atbudimas, 
arba subrendimas lekia šuoliais.

Tos tautinės sąmonės žadini
mas Aušrai ir buvo pats svar
biausias uždavinys. Visi, kas tik 

galėjo skubėjo glaustis prie Auš
ros, kad per jų pastangas dar la
biau didėtų tautinis atgimimas. 
Todėl kiek vėliau Maironis, pats 
išaugęs Aušros romantizme, 
rašė: "Nebeužtvenksi upės 
bėgimo...” Tie žodžiai labai tiko 
visai Aušros gadynei, visam 
sąjūdžiui.

Aušra su savo idealais subūrė 
apie 70 bendradarbių, iš jų ryš
kiau pasireiškė bent 20 ir sukūrė 
jau išliekamų valstybių. Tie ben
dradarbiai buvo įvairių ideologi
jų, įvairių nusiteikimų, bet jie 
visi sutilpo po Aušros stogu. Tuo 
buvo pabrėžta, kad inteligentija 
turi dirbti savo tautai, nesibijoti 
kaimiečių ir kaimo reikalų, nes 
juk jie yra pati lietuviškiausia 
tautos dalis.

Taip Aušra pradėjo naują epo
chą lietuvių tautos įstorijoje. Iki 
Aušros dar eina senoji Lietuva, 
kuri buvo saistoma" unijom su 

Lenkija, kurioje lenkiškoji 
kultūros įtaka buvo milžiniška, 
lenkų kalba buvo taip įsitvirtinu
si, kad lietuviškai bekalbėjo tik 
kaimas. Aušra nubraukė visas 
unijas, pasipriešino lenkų kalbos 
įtakai, išryškino lietuvių tautinę ' 
sąmonę.

Kaip buvo minėta, Aušra pasi
rodė 1883 metais ir sustojo 1886 
metų vasarą.

Steigiasi kiti 
laikraščiai

Tautinis veikimas ir toliau 
vystėsi šuoliais. Jau tauta nebe
galėjo gyventi be laikraščio. 
1886 metų pabaigoje Martynas 
Jankus išleido Garsų. Jis turėjo 
pavaduoti Aušrų. Aiškesnės pro
gramos neturėjo. Garse rašė ir 
J. Basanavičius, S. Gimžauskas 
ir kiti aušrininkai. Garse jau ne
bebuvo tos ugnies, dvasinės 
įtampos, kokia buvo Aušroje. 
Garsų redagavo M. Jankus, ku
ris daug ką svėrė ekonominėm 
gėrybėm, o ne idealizmu. Aušra 
juk buvo sentimentas — pirma
sis tautinio atbudimo laikraštis. 
Dabar to sentimento nebebuvo, 
ir žmonės ėmė sklaidytis.

Garso išėjo tik 11 numerių, 
sustojo 1887 rugpjūčio mėnesį.

Ir dabar tauta negalėjo būti be 
laikraščio. Tuoj pasirodė Šviesa. 
Ją redagavo kun. Antanas Vytar- 
tas, leido du vokiečiai spaustuvi
ninkai E. Weyris ir Amolas. 

Buvo leidžiama knygutės forma
to. Jos iš viso išėjo 15 knygelių. 
Buvo pradėta leisti 1887 
rugpjūčio mėnesį, 1888 pabaigo
je buvo sustojusi. 1890 vėl atgai
vinta. Tada redakatoriumi buvo 
Jonas Kriaučiūnas, atvykęs iš 
Maskvos į Tilžę. Tų metų pabai
goje Šviesa sustojo ėjusi.

Šviesos leidimas buvo dar vie
nas bandymas viename laikraš
tyje sutilpti katalikams ir libera
lams. Kunigus nuo Aušros buvo 
atbaidę redaktoriai J. Šliupas ir 
J. Andziulaitis. Prasidėjęs skili
mas buvo nemalonus, nes visi 
jautė, kad tai daryti per anksti, 
dar reikia išlaikyti vienybę. 
Maskvos lietuviai studentai, 
ypač P. Leonas, vėliau buvęs 
žymus teisininkas, ėmėsi inicia
tyvos sutaikinti pasauliečius in
teligentus su kunigais. Tuo rei
kalu į Tilžę buvo pasiųstas A. 
Kriščiukaitis. Jam pavyko juos 
sutaikinti ir sutalpinti po vienu 
Šviesos stogu.

Kun.A. Vytartui redaguojant. 
Šviesa, buvo katalikiškos kryp
ties, nors jame bendradarbiavo 
ir daug pasauliečių: P. Leonas, 
P. Mašiotas, A. Kriščiukaitis. J. 
Jablonskis, J. Kriaučiūnas. Ks. 
Vanagėlis ir kiti. Laikraštyje 
buvo rašoma apie Lietuvos 
praeitį, apie lietuviškas knygas, 
Amerikos lietuvius, vaikų 
auklėjimą, keliamas ūkio mokyk
lų reikalas. Taip pat buvo duoda

ma daug praktiškų patarimų iš 
ūkio srities. Liaudžiai Šviesa 
buvo labiau suprantama už Auš
rų. Ji turėjo ir nemaža bendra
darbių. Bet tuo metu visuomenė 
jau buvo išsidiferencijavusi, įsi
steigė du sroviniai laikraščiai — 
Varpas ir Apžvalga. Tai tie du 
laikraščiai patraukė pas save 
daug Šviesos bendradarbių ir 
Šviesa 1890 metų pabaigoje su
stojo ėjusi.

Varpas ir Varšuvos 
studentų draugija

Lietuvoje savo universiteto 
nebuvo. Jaunimas turėjo važiuo
ti kitur mokytis. Vieni Važiavo į 
Maskvą, kur buvo lietuviams 
duodamos net valst binės sti
pendijos. Kiti patraukė į Varšu
vą. Gal mažiau tada mokėsi St. 
Petersburgo ir kituose universi
tetuose.

Varšuvos lietuviai buvo 
įsikūrę savo draugiją ir ją pavadi
no “Lietuvos” vardu. Toje drau
gijoje buvo 22 nariai, kurių 12 
buvo studentų. Veikliausi drau
gijos nariai buvo: V. Kudirka, J. 
Gaidamavičius, J. Adomaitis- 
Šernas. J. Kaukas. J. Staugaitis.

Šios draugijos programa buvo 
išdiskutuota, vėliau paskelbta 
Varpe ir vykdoma kiek sąlygos 
leido. Tie draugijos uždaviniai 
nulėmė ir Varpo pobūdį. Drau
gijos įstatuose skaitome, kokie 
tie uždaviniai buvo: 1. Švietimo 

platinimas leidžiant knygas ir 
laikraščius, šelpiant mokslus ei
nančią jaunuomenę; 2. Gaivini
mas ir kėlimas tautiškumo; a. 
išaiškinimu skirtingumo lietuvių 
nuo pašalinių tautą; b. skirtingu
mo tautybės nuo tikėjimo (ne
liečiant tikėjimo dalykų), plati
nant žinias apie Lietuvos praeitį, 
šiandieninį politinį padėjimą; 3. 
Ūkiškos būklės gerinimas; plati
nimu pamokymų apie pagerini
mą žemdirbystės, b. pakėlimu 
amatų, c. patraukimu į prekybą;
4. Plėtimas lietuviškumo ribų: 
sulaikymu emigracijos, b. žemės 
laikymu lietuvių rankose, c. 
žemės išpirkimu iš kitataučių 
rankų ne tik Lietuvos vidury, 
bet ir parubežiais.

Tai visi konkretūs uždaviniai. 
Varpo laikraštyje jie ir buvo to
liau nagrinėjami, ieškoma kelių 
jiems realizuoti. Varpo 
steigėjams ir redaktoriams di
delės įtakos turėjo lenkų pozity
vistinė srovė, kuri įsigalėjo po 
pralaimėto 1863 metų sukilimo. 
Sukilimas teigė romantines 
idėjas, pačiuose lenkuose buvo 
kilusi taip vadinama lenkiški ni- 
stinio mesianizmo idėja.

Po sukilimo į visą tai buvo 
pradėta blaiviai žiūrėti ir blaiviai 
vertinti. Iškyla šalto proto ap
skaičiavimas, kasdienio gyveni
mo rūpesčiai ir kaip juos sutvar- 
kvti.

IBus daugiau)



O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!

Maironis
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VASARIO SESIOLIKTOSIOS
P ROG A VISIEMS L1 ETU VI AM S!

VIENYBĖJE SU TAUTA
ŠVĘSKIME VASARIO 16!

Lietuvių tautos laisvės šauksmas praėjusiais metais išsiveržė kaip nesustab
domas ugniakalnis. Su Lietuvos himnu ir iškeltomis trispalvėmis sustiprėjęs 
laisvės troškimas atnešė naujas viltis laisvam, savarankiškam gyvenimui savoje 

-žemėje. Įvykiai tėvynėje dar kartą patvirtino, kad baisioje okupanto priespau
doje tauta nepalūžo. Tikimės, kad ir mūsų pastangos išeivijoje priartino tautai 
laisvėjimo dienas.

Kartu su visa tauta mes kovojame ir kovosime laisvajame pasaulyje už teisę

Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę, kuri Stalino ir Hitlerio smurtu buvo 
išplėšta. < . •' ' . • ' ,

Šių metų Vasario 16 yra mūsų visos tautos naujo atgimimo šventė, jungianti 
ir uždeganti mus vienybės i r.ryžto liepsna, kurios Maskvos vėjai nebeužgesins. 
Švęsdami Vasario 16 sujunkime visas kūrybines, organizacines ir finansines jė
gas tautos laisvės atstatymui. Jos atneš nepriklausomybę Lietuvai ir sutvirtins 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ 
XII-TOII TARYBA

BENDRUOMENĖ

PREZIDIUMAS 
pirm. Angele Nelsiene 
Almis Kuolas 
Danguolė Navickienė 
Romas Nelsas 
Algis Raulinaitis

GARBĖS TEISMAS 
pirm Vytautas Kutkus 
Gražina Kamantienė 
Gražina Kriaučiūnienė 
Vytautas Petrulis 
Algis Rugienius

KONTROLĖS KOMISIJA 
pirm. Česlovas Mickūnas 
Alfonsas Petrutis 
Marius Žiaura

BOSTONO APYGARDA 
pirm. Ignas Budrys

VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Angelė Nelsienė

Boston apylinke 
pirm Brutenis Veltas

Brocktdn apylinke 
pirm. Stasys Eiva

Cape Cod apylinke 
pirm. Vladas didžiūnas

Kennebunkportas
Rev Rafaelis Šakalys

Providence apylinke 
pirm. Aldona Kairienė

Worchester apylinke
pirm. Stasys Rudys

Vytautas Alksninis 
dr. Kazys Ambrozaitis 
Adolfas Armalis 
Linas Balsys 
dr. Vytautas Bieliauskas 
Rima Binder 
Arūnas Bitėnas 
Rimantas Bitėnas 
dr. Zigmas Brinkis 
Romualdas Bublys 
Gintaras Čepas 
Asta Conner 
Algis Danta 
Danguolė JMžbal ienė

Mykolas Drunea 
Eglė Dudėnienė 
Alfonsas Dzikas
Gailė Ėidukaite

Teresė Gečienė 
Algimantas Gečys 
Jolita Gudaitytė 
Povilas Jančiauskas 
Birutė Jasaitienė 
Rasa Juškienė 
Rūta Juškiene 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
Romas Kezys 
dr. Petras Kisielius 
Daina Kojelytė 
Mečys Krasauskas 
Romualdas Kriaučiūnas 
Kazys Laukaitis 
Milda Lenkauskienė 
Eduardas Meilus Jr. 
Rasa Miliauskaitė 
Antanas Milišauskas

Lilė Milukiene 
Jaunutis Nasvytis 
Linas Norušis 
Juozas Polikaitis 
Jonas Račkauskas 
dr. Antanas Razma 
Algirdas Šilbajoris 
Donatas Skučas 
Asta Spurgyte 
dr. Viktoras Stankus 
Jonas Urbonas 
Kazys Urbšaitis 
Aleksandras Vakselis 
Danguolė Valentinaitė 
"Birute Vilutienė 
Birutė Vindašienė 
Virgus Volertas 
Pranas Zunde 
Kazys ŽiėdoniS “*

Detroit apylinke 
pirm. Nijolė Zelvvinder

MICHIGAN APYGARDA 
pirm. Vytautas Kutkus

Lansing apylinkė 
pirm. dr. Romas Kriaučiūnas

Arizona apylinkė 
pirm. Antonija Petruliene

Los Angeles apylinkė 
pirm. Edmundas Kulikauskas

• Portland apylinkė
pirm. Algimantas Tekorius

San Francisco apylinkė 
pirm. Danutė Janutienė

Santa Momca apylinkė 
pirm. Stasė Korienė

Seattle apylinkė 
pirm. Ina 8artulytė-8ray

Las Vegas apylinkė 
pirm. Mary Yanauskas

Hawaii
ryšininkė Elena Aglinskienė

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Birutė Vindašienė

XII-TOJI KRAŠTO VALDYBA

Grand Rapids apylinke 
pirm Gražina Kamantienė

Elizabedi apylinke 
pirm. Juliuj Veblaitis 

Jersey Gty .apylinkę t . 
pirm. Antanas Gražulis

NEW JERSEY APYGARDA 
pirm. Rasa Juškienė

Newark apylinke 
Danguole Didžbalienė

Paterson apylinkė 
pirm. Gediminas Klimas

Uearny-Harnson apylinke" 
dr. Stasys Skripkus

dr. Antanas Razma
pirmininkas

Linas Norušis
vykdomasis vicepirmininkas

Birutė Jasaitienė
Vicepirmininkė organizaciniams 
administraciniams reikalams

Pranas Joga 
sekretorius

Dalia Kučėnienė
Kultūros tarybos pirmininke

Arvydas Barzdukas
Visuomeninių reikalų tarybos
pirmininkas

ir Danguolė Valentinaitė
Socialinių reikalų tarybos
pirmininkė

Kun. A. Saulaitis S.J.
Religinių reikalų tarybos pirmininkas Rimantas Dirvonis

, „ vicepirmininkas sporto reikalams
dr Petras Kisielius K
vicepirmininkas specialiems Vladas Sinkus

Ramona Steponavičiūtė 
vicepirmininkė ryšiams su jaunimo 
organizacijomis

Ramunė Kubiliūtė 
vicepirmininkė informacijos 
reikalams

Darius Sužiedėlis
JA V Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas

OHIO APYGARDA 
pirm. Kazys Žiedonis

Akron apylinkė 
pirm. Viktoras Palūnas 

Buffalo Lietuvių klubas 
pirm. Milda Neuman

Cincinnati apylinkė 
Jonas Matulaitis c

Cleveland apylinkė, 
pirm. Vytautas Brizgys

Colūmbus apylinkė 
dr. Z. Prūsas

Pittsburgh apylinkė '
. pirm. Vytautas Yucius

Rochester apylinkė , 
pirm. Danguolė Klimienė

Dayton
ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis

Aurora apylinkė
pirm. Domicėlė Vizgirdienė 

Beverly Shores 
pirm. Roma Dambrauskienė 

Bridgeport apylinkė 
pirm. Antanas Būga 

Brighton Park apylinkė 
pirm. Salomėja Daulienė 

Cicero apylinkė
Smitus r -, a
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pirm. Ona Rakauskienė 

Waukegan-Lake County apylinkė 
pirmininkės Regina Narušienė ir 
Rima Kašubaitė-Binder

E. St. Louis apylinkė 
pirm. Zigmas Crybinas

Gage Park apylinkė 
pirm. kun. }. Borevičius, S.J.

Hot Springs apylinke 
pirm. Stepas Ingaunis

Indianapolis apylinkė
pirm. Rimantas Guzulaitis

Wisconsin apylinkė 
pirm. Vytautas Japušonis

Lemont apylinkė
pirm. Liudas Šlenys
Marpuette'Park apylinkė ‘ ‘ ’.'IG

fcbTBifrtH ir tol

tie: • «.:•
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Darius Sužiedėlis — pirmininkas Laurynas Vismantas
Paulius Mickus Vija Bublytė
Rūta Virkutytė Ra« Raišytė
Algis šilas R'ta Zakarkaitė

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMSBronius Juodelis 
Vicepirmininkas 
finansų reikalams

Regina Kučiene 
švietimo tarybos pirmininkė

reikalams Iždininkas

Danutė Korzonienė 
reikalų vedėja

CONNECTICUT APYGARDA

Hartford apylinke 
pirm. Zina Dresliūte

K‘«w Britain apylinke
pirm. Romas Butrimas

Pirm. Jaunutis Nasvytis

Bridgeport-Stanford apylinkė 
pirm Sigitas Liaukus

New London apylinkė 
pirm. Stasys Miknius

Putnam apylinkė 
pirm. dr. Česlovas Masaitis

New Haven apylinkė 
pirm. Vaiva Vebraitė-Gustienė

FLORIDOS APYGARDA 
pirm. Povilas Jančauskas

VVaterbury apylinkė 
pirm. Linas A. Balsys

Atlanta apylinkė 
pirm Rimas Česonis

Floridos Auksinis Krantas 
pirm. Ona Liutermozienė

St. Petersburg apylinkė 
pirm. Algis Dūda

Daytona
pirm. Juozas Paliulis

Miami apylinkė 
Petras Griškelis

Sunny Hills apylinkė 
Ona Adomaitienė

PIETRYČIŲ APYGARDA 
pirm. Algimantas Gečys

Baltimore apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis

Philadelphia apylinkė
pirm. Teresė Gečienė

NEVY YORKO APYGARDA
pirm. Vytautas Alksninis

Bushsvick apylinkė
pirm. Rev. Pranas Giedgaudas

Great Nėck apylinkė 
pirm. Vytautas Žukas

New York apylinkė
pirm. Juozas Kazlas

Maspeth apylinkė
pirm. Kazimieras Vainius

New York 1-oji apylinkė 
pirm. Apolonija Radzivanienė

Oueens apylinkė 
pirm. Romas Kezys

Woodhaven apylinkė 
pirm Vladas Sidas

So. New Jersey apylinkė 
pirm. Jonas Mingaila

Washington apylinkė 
pirm. Donatas Skučas

Centrinė apylinkė 
pirm. Jonas Urbonas

Colorado apylinkė 
pirm. Arvidas Jarašius

Omaha apylinkė 
pirm. Algis Antanėlis

Kansas City apylinkė 
pirm. Kazys Žemaitis

Sioux City apylinkė
pirm. kun. Simas Morkūnas

VIENINGAS DARBAS IR BENDRA AUKA VEDA MUS VISUS 
J LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

VASARIO 16 ŠVENTĖS PROGA
JAV LB K.V. PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBĖ
IR PAREMTI BESILAISV1NANČIĄ LIETUVĄ skiriu $

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

Adresas----------------- ---------------------- -------------------------

__ _______ ______—------------žip--------------------------------------------  

čeki prašome rašyti LfTHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY. INC. 
vardu ir siųsti: Ž713 West 71st St., Chicago, IL 60629.

Aukas galėsite nurašyti nuo mokesčių. Jūsų grįžęs čekis atstota 
kvitą, bet jei pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti I iPalm Beach apylinkė 

pirm. Algis Augūnas

Iškilmės — Karo muziejaus sodelyje prie Nežinomo kario kapo. 
Prekyje stovi karo invalidas su karo invalidų vėliavėle.

Kariuomenės paradas prie Nežinomojo kario kapo 1939 metų Vasario 16 vakarą.
Nuotrauka iš tų metų Kario žurnalo.

< t



PAGERBKIME ATEITININKUS KANKINIUS
vydaitis, tarnaut. Viktoras Du
bauskas, prel. Kazimieras Dulk- 
snys, tarnaut. Stasys Dumčius, 
kun. Povilas Durasevičius.

Ltn. Balys Einoris, min. An
tanas Endziulaitis, miškininkas 
Vaclovas Endziulaitis.

Kpt. Norbertas Gasėnas, ltn. 
Aloyzas Giedrikas, kun., Myko
las Gylys, mkt. Pranas Gineitis, 
mkt. Juozas Gintalas, gyd. Kazys 
Gogelis, part. N. Gogelis, ekon. 
Juozas Gratkauskas, ūkin. Anta
nas Graužinis, miškų urėdas Jo
nas Gražulis, mkt. Adomas 
Grėbliūnas, kun. Jonas Grigai
tis, kun. Antanas Grigaliūnas, 
ats. gen. Vincas Grigaliūnas - 
Glovackis, miškų urėdas Anta
nas Griškevičius, kun. Stanislo
vas Gruodis, gyd. Antanas Gu
doms.

Mkt. Ignas Ignašiūnas, kun. 
Antanas Ylius, kun. Jonas Ilskis, 
Alfonsas Išora.

Inž. Bernardas Jagminas, 
mkt. Lukas Jakelaitis, kun. Pe
tras Jakulevičius, tarnaut. Zig
mas Jakulis, teis. Jonas Januška, 
gyd. Domas Jasaitis, agr. Leo- 

laisvės kovotojas ’ nas Jasėnas, pik. Vincas Jasulai
tis, konsulas Eduardas Jatulis, 
laisvės kovotojas Šarūnas Ja- 
zdauskas, teisėjas Petras Jočys, 
gyd., min. Kazimieras Jokantas, 
kun. Teodoras Jokubauskis, 
mkt. Elena Juciūtė, prel. Justi
nas Juodaitis, part. J. Juozaitis, 
kun. Bronius Jurgutis, kun. An
tanas Juška, agr. Jonas Juška.

Teisėjas Liudas Kalnietis, 
kun. Petras Kasciukas, tarnaut. 
Antanas Kazlauskas, žum. Juo
zas Keliuotis, kan. dr. prof. Fa
bijonas Kemėšis, pik. ltn. gyd. 
Leonas Kenstavičius-Kęsgailą, 
kun. Stanislovas Kiškis, kun. 
Zigmas Komaras, stud. Vladas 
Korsakas, teisininkas Pranas 
Krasnickas,,tarnaut. Vincenta 
Ratkevičiūtė-Kripaitienė, žum. 
Bronius Krivickas, tarnaut. Ka
zys Krušnauskas, Vilniaus krašto 
veikėja Marcelė Kubiliūtė, soli
stas Antanas Kučingis, mkt. 
Pranciškus Konca, prel. Pranas 
Kuraitis, mkt. Adolfas Kuzavi- 
nis, mkt. Emilija Zaukaitė-Ku- 
zavinienė, kpt. Stasys Kušlikis.

Visuomenės veikėja, žum. 
Stefanija Paliūlytė-Ladigienė, 
ekon. dr. Juozas Leimonas, agr. 
Kostas Leinartas, kun. Justinas 
Lelešius, tarnaut. Antanas Lie
pa, kun. Petras Liepa, kun. An
tanas Liesius, kun. Petras Ly- 
gnugaris, ekon. dpt. dir. Mikalo
jus Lipčius, kun. Juozas Loma-
nas, mkt. Emilija Kerbelytė-Lu- 
koševičienė, part. vadas- Juozas 
Lukša, stud. part.Jurgis Lukša.

Mkt. Jonas Mališauskas, kun. 
Juozas Mališauskas, filos. dr. 
Pranas Mantvydas, kun. Jonas 
Marcinkus, teisėjas Jurgis Ma- 
saitis, kun. Stasys Masilionis, 
ekon. min. Jonas Masiliūnas, 
kun. Juozas Matelionis, pik. tei
sin. Julius Matulevičius, ūkin. J. 
Maumevičius, kun. Vladas 
Mažonas, mkt. Olga Januše- 
vičiūtė-Merkienė, kun. Vincen
tas Mieleška, teisėjas Jonas Mie- 
lys, mkt. Jonas Miežys, mkt. Ju
lius Mikalauskas, Anastazija 
Naujokaitytė - Miliuvienė, inž. 
Petras Minutka, burm. Edvar
das Misevičius.

Kun. Jonas Nagulevičius,
mkt. Liucijus Nemickas, tar
naut. Pranas Nenorta, stud. An
tanas Norkūnas.

Agr. Vincas Orentas.
Filos . dr. Jonas Pankauskas, 

Filomena
skienė. kun. Steponas Pelešy-
nas, kun. Vladas Pėstininkas,
mkt. Julius Petkevičius, Sibiro 
kankinys Viktoras Petkus, kun. 
Antanas Petraitis, kun. dr. Pra
nas Petraitis, mkt. Kazys Petrau
skas, kun. Jonas Petrėnas, kun. 
Jonas Petriką, ūkin. Marija Pe- 
truškevičiūtė, kpt. Adolfas Pil
velis, mkt. J. Povilaitis, kun. 
Henrikas Prialgauskas, kun. Ka
zimieras Prialgauskas, ižd. Vik
toras Prieskienis, inž. Apolina
ras Pakaitis, mkt. Jonas

Stropiai ruošiama knyga apie 
ateitininkus komunistę ir nacių 
kankinius. Jau turima apie 250 
aprašų. Prie šio leidinio dirba 
Leonardas Kerulis, Pilypas Na
rutis ir prel. dr. Juozas Prunskis.

. Čia skelbiama pavardes tų kanki
nių, kurie buvo nužudyti ar ka
linti komunistų. Apie juos 
aprašai jau sudaryti. Kas turėtų 
jų nuotraukas arba kas žino dau
giau kankinių ateitininkų, kurių 
vardai čia neįtraukti, malonėkite 
nedelsiant atsiųsti medžiagą 
adresu: L. Kerulis, 5828 So 
Campbell, Chicago, IL 60629. 
Medžiagą apie ateitininkus na
cių kankinius siųsti adresu: P. 
Narutis, 4120 W. 93rd Place, 
Oak Lawn, IL 60453. Knygą leis 
“Krikščionis Gyvenime” leidyk
la, kuriai vadovauja prel. V. Ba
lčiūnas.

Jau paruošti aprašai šių kanki
nių ateitininkų:

Kun. Juozas Adomaitis, gyd. 
Sal. Mikšytė-Aleknienė, Fil. dr. 
Kazimieras Ambrozaitis, kun. 
Benediktas Andriuška, mkt. Sta
sys Ankevičius, gyd. Alfonsas 
Arlauskas,
Fortūnatas Ašoklis, tarnaut. Al
binas Auštrevičius, kun. Alfon
sas Ažubalis.

Ats. pik. Juozas Bačkus, kun. 
Antanas Bakys, mkt. Petras Ba
lčiūnas, kun. Valentinas Balčius, 
adv. Kazimieras Balkūnas, kun. 
Juozas Bardišauskas, inž. Juozas 
Barisas, teisin. Ona Gaigalaitė- 
Beleckienė, buv. min. doc. Leo
nas Bistras, diplomatas Kazimie
ras Bizauskas, vysk. Vincentas 
Borisevičius, tarnaut. Gabrie
lius Bražinskas, Eugenija Lio- 
rentaitė-Bukaitienė, Kun. Tadas 
Budraitis, žum. Julijonas 
Butėnas.

• Dipl. Valdemaras Vyt.; Čar- 
? neckis, kun. BemardasČepubs, 
j mkt. Vytautas Česnavičius, kun. 
, Kristupas Čibirdas, mkt. An

drius Čiurinskas, mkt. Magd. 
Zilinskaitė-Čivilienė.

Kun. Justinas Dabrila, žurn. 
Stasys Dabušis, teis, ir žum. Jo
nas Dagelis, dantų gyd. Marija 
Statkevičiūtė-Dailidienė, che
mikas Liudas Dambrauskas, 
kun. Jonas Danyla, mkt. Leoka
dija Strempickaitė-Daniliau- 
skienė, kun. Jurgis Danys, so
ciologas, red. Pranas Dielinin- 
kaitis, kun. Vladas Didžiokas, 
teisėjas Jurgis Dobrovolskis, tar
naut. Vladas Dočkus, plk.ltn. Pi
jus Dovydaitis, prof. Pranas Do-

LIETUVOS 
DEMOKRATŲ 
PARTIJOS 
PROGRAMA

(atkelta iš 3 psl.)
7) Visa atsakomybė už okupa

cinį režimą, jo padarinius visose 
srityse tenka TSRS vyriausybei. 
Ji privalo padaryti viską, kad tie 
padariniai būtų likviduoti, o taip 
pat remti lietuvių tautos pastan
gas, tiek santykiuose su TSRS, 
tiek tarptautinėj arenoje, atku
riant Lietuvai savo valstybingu
mą.

8) Lietuva tiek su TSRS, tiek 
‘ su kitomis valstybėmis siekia

gerų draugiškų sanstykių ly
gybės, teisingumo pagrindu.

9) Lietuvos demokratinis na
cionalinis judėjimas, siekdamas 
atkurti Lietuvos valstybingumą, 
apeliuoja tiek į TSRS, tiek į kitų 
valstybių sąžinę ir teisingumą, 
savo tikslus nori įgyvendinti tei
siomis priemonėmis ir demokra
tiniu būdu.

10) Lietuva, atkūrusi savo val
stybingumą, tapusi Suvienytų 
Nacijų organizacijos nare bei įei
dama į Europos laisvų valstybių 
bendriją, būtų stiprus taikos ak
torius ir daug prisidėtų prie tei
singos politikos įgyvendinimo 
tiek Europoje tiek visame pasau
lyje.

(LIC)

Puodžius, mkt. Kotryna Tarvy
daitė -Puodžiuvienė, kun. Kle
mensas Pusdešris.

Kun. Povilas Racevičius, kun. 
Pranas Račiūnas, mkt. Antanas 
Račkauskas, agr. Albinas Radze
vičius, žum. Petras Radzevičius, 
kun. Paulius Ragažinskas, pik. 
ltn. Konstantinas Raibikis, kun. 
Petras Rauda, mkt. dir. Adolfas 
Raulinaitis, stud. Jonas Reinys, 
arkivysk. Mečislovas Reinys, 
kun. Stanislovas Rimkus, mkt. 
Karolina Čičelaitė-Rožanskienė, 
Pedagoginio instituto dir. dr. 
Klemensas Ruginis.

Mkt. Matilda Šokelytė-Sa- 
bienė, kun. Salemonas Samuo
lis, inž. Vincas Selivkas, visuo
menininkas Jonas Senauskas, fi
los. dr. red. Ignas Skrupskelis, 
inž. Ignas Slabšys, kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, mkt. 
Vincas Slančiauskas, mkt. Jurgis 
Slavėnas, miškininkas Antanas 
Sličius, agr. min. Zigmas Star
kus, mkt. Uršulė Umežiūtė- 
Starkuvienė, stud. Romas Striu- 
pas, visuomenės veikėja Ona 
Matulaitytė-Stulginskienė, agr. 
antrasis Lietuvos prezidentas 
Aleksandras Stulginskis, mkt. 
Petras Sūdžius, stud. Albertas 
Sušinskas, kun. Alfonsas 
Sušinskas.

Kun. Viktoras Šauklys, kun. 
Matas Šermukšnis, kun . Anta
nas Šeškevičius, kun. Juozas 
Šeškevičius, tarnaut. Marija Ka- 
maitytė-Šičkuvienė, kan. Povi
las Šidlauskas, visuomenininkas 
Povilas Šilas, vertėjas Pranas Ši
leika, kun. Antanas Šilingas, 
mkt. Albertas Šležas, teisin. Jo
nas Štaupas, kun. Pranas Šukys, 
kun. Bronislovas Šveikauskas.

Abiturientas Zenonas Tarvai-

PHILADELPHIA, PA.
(atkelta iš 2 psl.)

tienė, stato sceninį montažą Lie
tuvoje vykstančiam tautiniam at
gimimui nušviesti. J.Dantienė 
yra montažo autorė ir režisierė. 
Minėjimą ruošia Philadelphijos 
LB apylinkės valdyba. Įėjimas į 
minėjimą nemokamas. Bus ren
kamos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Philadelphijos bur
mistras Wilson Goode pri
ėmė kvietimą minėjime daly
vauti ir tars sveikinimo žodį.

Po minėjimo Lietuvių namuo
se esančiame Kultūros centre 
įvyks priėmimas, kuriuo siekia
ma sudaryti progą minėjimo 
svečiams ir lietuvių visuomenei 
pabendrauti su Lietuvos atstovu 
VVashingtone St. Lozoraičiu. 
Norintieji priėmime dalyvauti iš 
anksto yra prašomi įsigyti kvieti
mus pas LB apylinkės valdybos 
narius. Priėmimo kaina — 8 dol. 
asmeniui.

Trumpai

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
vasario 4, šeštadienį, 5 vai. p. p. 
specialiomis mišiomis paminės 
Vilniaus katedros atgavimą bei 
atšventinimą tikėjimo reika
lams. Klebonas kun. Juozas An- 
derlonis kviečia Philadelphijos 
lietuvius dalyvauti mišiose ir po 
jų parapijos salėje įvykstančiame 
tradiciniame Užgavėnių banke
te.

Philadelphijoje veikiančiame 
Strazdaitė-Pankau- Balch Etninių studijų institute 

iki š.m. vasario 24 vyksta “Craft 
and Community” dirbinių paro
da. Parodą, kurią suorganizavo 
Balch institutas ir Pennsylvania 
Heritage Affairs komisija, numa
toma kilnoti į kitas Pennsylvani
jos vietoves (Bethlehem, Her- 
sey, Erie, Pittsburgą ir kt ). Lie
tuviams parodoje atstovauja "an
gliakasių Lietuvoje” (Minersvil- 
le, PA) gyvenanti Onutė Morga- 
lis su įvairia šiaudinukų kūryba. 
Jos kalėdiniai papuošalai ir lietu
viška ornamentika teikia gerą

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėj'imas Alytuje, kur 
buvo paminėtas laisvės kautynių dvidešimtmetis. Kalba bri
gados generolas Kazys Tallat-Kelpša, karo metu pasitraukęs 
nuo bolševikinio režimo, pokario metais atvykęs į Ameriką, 
gyvenęs Clevelande ir ten miręs.

nis mkt. Juozas Tarvydas, mkt. 
Anelė Krasnickaitė-Tarvydienė, 
stud. Stasys Tilinskas, gyd. kpt. 
Stasys Tuminas.

Ekonomistas dr. Juozas Ur- 
manas.

Prel. Vncentas Vaičiulis, part. 
N. Vaidila, kun. Juozas Vailokai
tis, Itn. Danielius Vaitelis, kun. 
Augustinas Vaitiekaitis, tarnaut. 
Vladas Vaitiekūnas, agr. Jonas 
Valatka, tarnaut. Martynas Vala
vičius, Juzė Laurinavičiūtė-Ven- 

įspūdį. Pereitų metų gruodžio 
15 įvykusiame parodos atidary
me lietuviams atstovauti buvo 
pakviesti LB darbuotojai Teresė 
ir Alg. Gečiai.

Milijoninio tiražo dienraštis 
The Philadelphia Inųuirer 1988 
gruodžio 22 laidoje ilgu straips
niu aprašė Sv. Jurgio parapijoje 
Lietuvos vyčių 3-čios kuopos su
ruoštas lietuviškas kūčias. Pla
čiai straipsnyje paliesta kūčių 
tradicijos, valgiai, pacituotos 
klebono kun. dr. J. Anderlonio 
pagrindinės mintys apie sunkią 
lietuvių tautos padėtį ir tautos 
nešamą kryžių. Philadelphijos 
lietuvos vyčių kuopai pirminin
kauja inž. Walter Memeniškis.

“Varpo” 100 m. sukaktis ir 
Vincas Kudirka bus paminėti ko
vo 11 d., 6:30 vai. vak. Kultūros 
centre ruošiama akademija. Pa
skaitą skaitys literatūros istorikas 
dr. Vincas Maciūnas, o V. Kudir
kos kūrybą perduos Philadelphi
jos LB dramos sambūrio akto
riai, vadovaujami J. Dantienės. 
Šis minėjimas yra dalimi per visą 
kovo mėnesį Philadelphijoje 
vykstančios American Poetry 
Week. LB apylinkės valdylx)s 
rūpesčiu ruošiama akademija yra 
įrašyta į ta proga išleistą poezijos 
savaitės renginių katalogą.

Pennsylvanijos “angliakasių 

Remontuojama Trakų pilis. Čia matome centrinio kiemo 
galerijas, kurios eina aplink visą kiemą. Nuotr. Frances Vaš- 
kiūtės

slovienė, part. vadas Kazys Ve- 
verskis, mkt. Sofija Orvydaitė- 
Vilkaitienė, Ona Ramanau- 
skaitė-Vosylienė. kun. Juozas 
Voveris.

Kun. Antanas Zakaryza, gyd. 
Juozas Zubrickas.

Tarnaut. Jurgis Žemaitaitis, 
stud. Antanas Živatkauskas, agr. 
Marija Gineitytė-Žulienė, mkt. 
Jonas Žutautas, kun. Jonas Žvi- 
nys, abiturientas Hermanogil- 
das Žvirždinas.

Lietuvoje” Lietuvos nepriklau- 
sofhybės šventės minėjimas yra 
ruošiamas vasario 12, sekma
dienį, Maizeville miestelyje esa
nčioje Šiluvos Marijos parapijo
je. Klebonui kun. Matui Jarašiū
nui globojant, minėjimą ruošia 
apylinkėje veikianti Lietuvos 
vyčių kuopa. Minėjime kalbėti 
rengėjai yra pakvietę LB dar
buotoją, Pennsylvanijos valstijos 
tautybių komisionierių Alg. 
Gečį iš Philadelphijos.

Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba ruošiasi pradėti leisti 
anglų kalba biuletenį. Norima 
lietuviškai nekalbančius tau
tiečius informuoti apie vietos lie
tuvių veiklą bei svarbesnius ren
ginius. Biuletenį redaguoti suti
ko Philadelphijos LB apylinkės 
valdybos nariai Anilora Mašalai- 
tienė ir dr. Jonas Meškauskas.

Gas.

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui lituanistinės 
medžiagos paaukojo šie asme
nys: Aldona Dysienė, Antanas 
Mažiulis, Marijus Blynas, Algi
mantas Gečys, Aleksandras 
Merkelis, prof. Jurgis Dovydai
tis iš Vilniaus, Vilniaus universi
teto biblioteka, Lietuvos Mokslo 
Akademija Vilniuje, Lietuvių 
kultūros institutas Vokietijoje. 
LTSC archyvų vedėjas Česlovas 
Grincevičius, telefonas (312)434

— Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktį JAV at
stovų rūmai minės vasario 22. 
Minėjimo rengimui vadovauja 
kongr. Frank Annunzio. Invoka- 
cijai sukalbėti pakviestas kun. 
Antanas Dranginis iš Balti- 
morės.

— Vyriausio Lietuvos Išlai
svinimo Komiteto valdybon įsi
jungė Vilius Bražėnas. Vliko at
stovu Melboume, Australijoje, 
pakviestas dr. J. Kunca.

— Pasaulio Lietuvių Centras, 
Lemont, III., praneša, kad dr. 
Austė ir dr. Mindaugas Vygantai 
su 10,000 dol. auka tampa pir
mieji Garbės tarybos nariai.

— Kun. Boleslovas Pace- 
vičius sausio 20 sulaukė 80 metų 
amžiaus. Dirbęs įvairiose lietu
vių parapijose, nuo 1977 m. gy-« 
vena Toronte, Ont., Prisikėlimo 
parapijos klebonijoje ir, kiek 
gali, prisideda prie pastoracijos 
darbo.

— Solistė Dalia Kučėnienė, 
dabartinė JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė, estų kviečiama 
sutiko padainuoti per “Benedict 
reception” vasario 19 sekma
dienį, Estų namuose, Estonian 
Lane, Prairieviesv, III. Progra
moje baltų kultūrinės grupės.

— Arvydas Barzdukas skaitys 
pagrindinę paskaitą Lemonto 
apylinkės Vasario 16-tos 
minėjime vasario 19, sekma
dienį, Lietuvių Centre Lemon- 
te. Meninę programą atliks Mai
ronio lituanistinės mokyklos mo
kiniai.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos parapijos rengiamų an
glų kalba paskaitų “Lietuvių 
kultūra ir civilizacija” serijoje 
sausio 18 kalbėjo Viktoras Na
kas, Lietuvių Informacijos Cen
tro VVashingtone, D. C., direk
torius apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje. Vasario 15 apie lietu
vius kompozitorius kalbės Cle
veland State Universiteto prof. 
Andrius Kuprevičius.

— Lietuvių Fondo valdyba 
praneša, kad 1989 metų LF pa
ramai gauti, nustatytos formos 
pilnai užpildyti prašymai įteikia
mi Lietuvių Fondui: bendrai pa
ramai — iki kovo 15 d., studentų 
stipendijoms — iki balandžio 15 
d. Vėliau įteikti prašymai nebus 
svarstomi. Paskutinė data — 
pašto antspauda data. Prašymų 
formos (blankai) gaunamos ir in
formacijos teikiama darbo valan
domis Lietuvių Fondo 
būstinėje: 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629, telef. (312) 
471 - 3900.

— “Berželis”, Hartfordo tau
tinių šokių grupė, po sėkmingo 
koncerto New Britam, Conn., 
atsiuntė ir Darbininkui 25 dol. 
auką spaudai paremti. Nuošir
dus ačiū.

— Darbininko nauji skaityto
jai: N. Pierce, Rochester, N.Y., 
S. Vigelis. Mays Landing, N.J. 
Užsakė kitiems: O.
Puodžiūnienė. Philadelphia, Pa. 
— Tautkams. Mt. Laurel, N.J.; 
N. Karaša. Ormand Beach, Fla. 
— V. Kezenius. Belair, MD;dr. 
A. Šmulkštys, Gibbstown, N.J. 
— J. Pakuckas, Poland. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.



Tautinu/ atgimimo metai
_______ - ■

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsių- 

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

25 dol. — kun. prof. A. Ru- 
bšyši Bronx, N.Y.

Po 20 dol. — V. Kronkaitis, 
New Haven, Conn., V, Prižgin- 
tas, Los Angeles, Calif., N. Guo- 
baitis, Edgefield, SC, J. Budrai
tis, Northvale, N.J.

Po 15 dol. — J. Hasselberg, 
Yonkers, N.Y., L. Dran^auskas, 
VVoodhaven, N.Y. A. Šimkus, 
Sunny Hills, Fla., A. Grinis, St. 
Petersburg, Fla., L. Milukas, 
Plainview, N.Y., V. Maželis, 
Ridgewood, N.Y., dr. S. Bačkis, 
VVashington, D.C., J. Sirusaitė, 
Silver Spring, Md., C. Kazlau
skas, New Hyde Park, N.Y., V. 
Dubauskas, VVoodhaven, N.Y., 
A. Dulskis, Cocoa Beach, Fla., 
C. Šalčiūnas, Port St. Lucie, 
Fla., E. Sinsinas, Glen Ridge, 
N.J., A. Kepenis, Pompton La
kęs, N.J., O. Matusaitis, VVorce
ster, Mass., V. Garsys, VVorce
ster, Mass., S. Martišauskas, 
Brockton, Mass., R. Chepulis, 
Middle Village, N.Y., T. Griki- 
nas, Los Angeles, Calif.

14 dol. — V. Tumpienė, Chi
cago, 111.

12 dol. A. Bagdonas, Bronx,

Po 10 dol. — C. Karbočius, 
Amsterdam, N.Y., V. Bagdonas, 
Rego Park, N.Y., T. Bogušas, 
So. Boston, Mass., R. Barisas, 
Shrevvsbury, Mass., A. Znotas, 
Keamy, N.J., C. Navickas, Pi- 
scataway, N.J., B. Jasaitis, Chi
cago, III.,J. Dainauskas, Chica
go, 111 , V. Liaugaudas, New 
York, N.Y., A. Rysavy, Jackson 
'Hts., N.Y.7 A. Kamiuš, St. Pe- 

• tersburg Beach, Tla., F. Han- 
son, Ft. Lauderdale, Fla., J. Si
mutis, East Rockavvay, N.Y., G. 
Potts, Montauk, N.Y., kun. A. 
Janiūnas, Lavvrence, Mass., J. 
Rūtenis, Hyannis, Mass., L. 
Virbickas, St. Petersburg 
Beach, Fla., B. Gaižauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., V. 
Čečeta, New York, N.Y., A. Ar
minas, Richmond Hill, N.Y., T. 
Penikienė, VVoodhaven, N.Y., 
Z. Petrauskas, Dorchester, 
Mass., J. Starinskas, Belmont, 
Mass., I. Kerelienė, Palos Park, 
111., E. Litvinas, Chicago, III., 
A. Ilgutis, VVoodhaven, N.Y., 
O. Kulys, Ridgevvood, N.Y., B. 
Bielkevičius, Brockton, Mass., 
V. Brandtneris, Avon, Mass., B. 
Chepukas, Chipley, Fla., J. So- 
daitis, Ormond Beach, Fla., S. 
Gruzdys, New York, N.Y., E. 
Baranauskas, Shenectady, N.Y., 
J. Miliauskas, VVorcester, 
Mass., K. Gruzdąs, Quincy, 
Mass., S. Džiugas, Chicago, 111., 
kun. J. Balčiūnas, East St. 
Louis, 111., dr. A. Goeldneris, 
Fresh Meadovvs, N.Y., G. Go- 
bis, Amsterdam, N.Y., kun. A.
E. Gradeck, New Haven, 
Conn., A. Setikas, Old Say- 
brook, Conn., F.
VVoodhaven, N.Y., J. Mankus, 
Binghamton, N.Y., A. Dabrila, 
Dover, NH, R. Novak, Los An
geles, Calif, J. Rugelis, May- 
wood, III., E. Katilius, Chicago, 
III., S. Bulovas, Ronkonkoma, 
N.Y., A. Fedronas, New Hyde 
Park, N.Y., P. Narkevičius, So- 
merville, Mass., G. Kupčinskas, 
VValpole, Mass., V. Surma, Phi
ladelphia, Pa., C. Sulmar, 
Springfield, Pa., R. Jasinskas, 
VVoodhaven, N.Y., dr. L. Pau- 
liukonis, Pittsford, N.Y., A. Če
sonis, Harrisonville, Md., kun. 
J. Skirkus, Hayward, VVisc., V7. 
Šernas, Bridgewater, N.J., V. 
Kinkys, Somerville, N.J. 
Žadeikis, Oak Lawn, 111.
Užusienis, Chicago Ridge, 111,, 
J. Matulaitienė, Hillcrest, N.Y., 
L. Senken, Brooklyn, N.Y., Ed. 
Skobeika, Richmond Hill, N.Y., 
P. Sovulis, Sudbury, Mass., V. 
Sniuolienė, Brockton, Mass., F. 
Buškevičius, Hartford, Conn.,

Ignaitis,

field Springs, N.Y., K. Šnipas, T 
Hartford, Conn., C. Shimkus, I 
VVest Hartford, Conn. S. Ado- I 
maitis, N. Haledon, N.J.* L. I 
Morkūnas, Toms River, N.J., S. I 
Cibas, Milton, Mass., A. Pinas, I 
Lawrence, Mass., V. Čekanau- I 
skas, VVestlake Village, Calif., j 
H. Bajalis, Los Angeles, Calif., I 
R. Šomkaitė, So. Orange, N.J., I 
H. Bitėnas, Elizabeth, N.J., S. I 
Rimas, Lawrence, Mass., A. I 
Ajuskas, Peabody, Mass., A. Ba- I 
Ičytis, Chicago, 111., A. Rinius, I 
Springfield, III., A. McCarthy, I 
Scarsdale, N.Y., V. Butkys, I 
Great Neck, N.Y., E. Užpurvis, I 
N. Easton, Mass., B. Kruopis, I 
So. Boston, Mass., V. Sabaliau- I 
skas, Colonia, N.J., V. Alekna, I 
Ocean Gate, N.J., A. Barius, I 
Monroe, Conn., P. Karosas, I 
New Britain, Conn., S. Sližys, I 
Ridgevvood, N.Y., A. Arlickas, I 
Maspeth, N.Y., B. Paliulis, Ci- I 
cero, 111., K. Beiga, Chicago, I 
III., M. Šaulienė, Seminole, I 
Fla., S. Dumčius, Gulfport, I 
Fla., A. Daukantas, VValington, Į 
N.J., S. Vaičiūnas, Roselle, I 
N.J., O. Audėnas, VVilsonville, I 
OR, J. Strazdis, Rochester, MI, I
L. Sperauskas, NewYork, N.Y., I 
G. Valaitis, Great Neck, N.Y., Į
M. Stanaitis, Racine, Wisc.,V.
Palūnas, Akron, Ohio, B. Kro- I 
kys, Philadelphia, Pa., V.
Kiaunė, Easton, Pa., J. Narke- I 
vičius, Los Angeles, Calif., L. |Į 
Tamošiūnas, Fairfield, Calif., J. I 
Maldutis, Ronkonkoma, N.Y., 
Č. Kiliulis, Lerington, Mass., 
dr. B. Preikštas, Oakhurst, N.J., 
K. Graudienė, Milltovvn, N.J., 
A. Johnson, Tigard, Ore., VV. 
Uuska, E. Dorset, VT, B. Bokas, 
Sun City, AZ, N. Varnas,. Sli- 
dell, LA, S. Janušonis, Niagara 
Falls, Ont., B. Stann, Silver 
Springs,. MD, S. .Bąlys, Grand . 
Rapids, Mich., J. Sablinskas,-uq 
London England, A. Matus,-i. 
Cleveland, Ohio, J. ’ŠCladaitis, 
Philadelphia, Pa.

Po 4 dol. — H. Andruska, 
VVoodhaven, N.Y., B. Karmazi
nas, Groton,Conn.

• A. Kleiza, VVood
haven, N. Y., K. Zauka, N. Pro
vidence, R. L, J. Andriekus, 
VVilliamston, Mich.

Po 3 dol. — L. Tamošaitis, 
VVoodhaven, N.Y., P. Baltis, 
Mililani Town, HI, J. Žada- 
vičius, Fountain Hills, AZ, A. 
Simonelis, New York, N.Y., H. 
Dousa, VVatertovvn, Mass., L. 
Kačinskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., S. Mazilis, Fishkill 
New York, P. Judickas, Hot 
Springs, Ark., B. Kukler, VVest 
Haven City, Conn., F. Narbu
tas, VVaterbury, Conn., V. Kara
lius, Baltimore, Md., Z. Sipaila, 
VVayland, N.Y.

Po 3 dol. — R. Budreika, Or- 
mond Beach, Fla., V. Birutis, 
Moriches, N.Y., A. Melyvis, 
Ronkonkoma, N.Y., A. Jalin
skas, VVest Hartford, Conn., V. 
Dapšis, Glendale, Calif., T. 
Budninkienė, VVoodhaven, 
N.Y

Po 2 dol. — K. Vaičeliūnienė, 
Cleveland, Ohio, A. Senkus, 
Easton, Pa., P. VValles, St. Pe
tersburg Beach, Fla., A. Pakš
tienė, Great Falls, VA, L Pečiu- 
kevičienė, Nashua, N.H., J. Va- 
sys, Dedham, Mass., C. Dra- 
zdauskas, Moscow, Pa., J. VVhi- 

, te, Avon Park, Fla., L. A. Rad- 
( zevich, Amsterdam, N.Y., P. 
, Spakauskas, East Hartford, 

Conn., T. Vitkauskas, Brockton, 
Mass., M. Bukauskas, Hyde 
Park, Mass.

Po 1 dol. 
Northglenn, 
Binghamton, 
niūnas, New Hyde Park, N.Y.

1 dol. -.-J.Banys, Brockton, 
Mass.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija. -

E. Kireilis, Wethersfield, ] 
Conn., V. Račiūnas, Chicago, ] 
III., H. Strasevičius, Chicago, ] 
III., dr. K. Ambrozaitis, Che- ] 
sterton, IN, E. Ribokienė, i 
Brockton, Mass., B. Rožėnas, ] 
Brockton, Mass., V. Zdanys, ] 
West Hartford, Conn., E. Le- ’ 
geckas, Libertyville, III., V. Bui- i 
nys, Philadelphia, Pa., R. Janou- 
ska, Norristown, Pa., dr. A. 
Sužiedėlis, Washington, D.C., 
L. Kukanauza, Providence, R.
L, F. Swilpa, Hot Springs, Ark.,
K. Navakauskas, Coventry, R.
L, E. Balanda,C1 eveland, Ohio, 
Z. Prūsas, Chillicothe, Ohio, 
V. Tamošiūnas, Detroit, Mich., 
L. Gudelis, Hot Springs, Ark., 
kun. L. Musteikis, Sunny Hills, 
Fla., Z. Lukas, Elizabeth, N.J.,
B. Žiogas, Orefield, Pa.
R. Žinąs, Bethlehem, Pa., B. 
Burcikas, Upper Darby, Pa., A. 
Dainušis, Lockport, III., A. Gry
bauskas, Bridgevievv, III., S. Su- 
batis, Arlington, Mass., M. Ei- 
dimtas, Avon, Mass., V. 
Audėnas, Union, N.J., V. Tu
melis, Linden, N.J., E. Damijo
naitis, Singerlsl., Fla., V. Va- 
sikauskas, Seminole, Fla., P. 
Staniškis, Baltimore, Md., J. 
Raštikis, Dayton, Ohio, J. Gliau
dą, West Covina, Calif., A. Pra- 
sauskas, Loinita, Calif., M. Ko- 
ber, Port Washington, N.Y., J. 
Gasiliūnas, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. Bružas, So. 
VVoodstock, Conn., prel. dr. V. 
Balčiūnas, Thompson, Conn., 
E. Slivinskas, Indialantic, Fla.,
C. Yurszis, Sun City Center, 
Fla., A. Gillis, Manchester, 
N.H., dr. B. Balčiūnas, Baltimo
re, Md., A. Lezdauskas, Bridge- 
port, Conn., J. Kazlauskas, 
Stamford, Conn., J.Bucevičius, 
Baltimore, Md.-,f V. Vilkutaitis, 
Cleveland, Ohio. K Brazauskas, 
Lighthouse Ft.,Fla., V. Trino- 
vich, So. Boston, Mass., J. Zar- 
anskienė, Cleveland, Ohio, V. 
Jackūnas, VVashington, D.C., 
kun. dr. I.Urbonas, Gary, Ind., 
V. Vozbutas, So. Boston, Mass., 
dr. G. Skučas, Fairfax, VA., S. 
Balsys, Richmond Hts., Ohio, J. 
Vitėnas, Oxon Hill, Md., A. Bu
tas, Falls Church, VA.

8 dol. J. K. Lukošius, Brook
lyn, N.Y.

Po 7 dol. — V. Linartas, Ber- 
ryville, Ark., R. Aponavičius, 
Easton, Pa., R. Svainauskas, 
Studio City, Calif., B. Kohan- 
skis, Flemington, N.J.

Po 6 dol. — A. Levonowich, 
Kenosha, Wisc., A. Rutkauskas, 
New Britain, Conn., V. Zenkus, 
VV. Bridgevvater, Mass.

Po 5 dol. — VV. Calitis, VVood- 
haven, N.Y., H. Kulber, Brook
lyn, N.Y., P. Ambraziejus, N. 
Falmouth, Mass., M. Žilin
skienė, So. Boston, Mass., L. 
Nelson, Waterfield, Conn., Z. 
Delinikaitis, VVaterbury, Conn.,
M. Barkus, Howard Beach,
N. Y., M. Molynas, Kew Garden 
Hills, N.Y., V. Strolia, Fair 
Lawn, N.J., G. O’Brien, VVest- 
wood, N.J., J. Gerdvilis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., A. Pažėra, 
Juno įsiės, Fla., P. Švitra, Rich
mond Hill , N.Y., V. Padvarie- 
tis, Richmond Hill, N.Y., E. 
Scenna, Lexington, Mass., J. 
Kapočius, Cotuit, Mass., dr. S. 
Kungys, Clifton, N.J., C. Mato
nis, Ocean, N.J., E. Senkus, 
Astoria, N.Y., A. Kairis, VVood
haven, N.Y., M. Žiaugra, Sha- 
ron, Mass., A. Neviera, Brain- 
tree, Mass., J. Kisielius, New 
Haven, Conn., P. Kuras, VVa- 
tesrbury, Conn., J. Gomez, 
LongIsaland City, N.Y., H. Bu- 
drick, Maspeth, N.Y., J.Griga- 
lus, So. Boston, Mass., A. Trai- 
novich, Arlington, Mass., M. Bi
rutis, Wayne, N.J., V. Melinis, 
Hazlet, N.J., A. Svalbonas,

Richmond Hill, N.Y., O. Sie- 
maška, VVoodhaven, N.Y., V. 
Barulis, Brockton, Mass., G. 
Everett-Šileika, Williamstown, 
Mass., V. Gudas, Jamaica,

J
B.

N.Y.,V. Matulionis, Manhasset, ] 
N.Y., H. Runge, Hyde Park, 
Mass., O. Bačiulis, Quincy, ( 
Mass., V. Razminas, NewAlba- 
ny, Pa., L. Tvarkūnaitė, Bensa- 
lem, Pa., P. Vasiliauskas, VVood- 
haven, N.Y., G. Johnson, Yon- 
kers, N.Y., J. Janušaitis, Port 
Orange, Fla., B. Bakas, So. Pa- 
sadena, Fla., S. Skripkus, Kear- 
ny, NJ, B. Venckienė, Nevvark, 
NJ, A. Zikas, Canton, MA, R. 
Chirokas, Broc/ton, MA, K. 
Motuzas, Richmond Hill, N.Y., 
Ž. Ratas, Merrick, N.Y., A. Gru
zdys, St. Petersburg Beach, 
Fla., S. Radę, Melboume, Fla., 
P. Dauginas, St. Catharines, 
Ont., A. Čižauskas, Falls 
Church, VA, S. Plechavičius, 
Dobbs Ferry, N.Y., M. Slavin
skas, New Hyde Park, N.Y., M. 
Jasėnas, Jackson Hts.,- N.Y., 
kun. A. Abračinskas, Brockton, 
Mass., S. Šlapelis, Centerville, 
Mass., D. Draugelis, Hartford, 
Conn., F. Werbitzkas, Granby, 
Conn., S. Misevičius, Prompt- 
on, Pa., P. Petkelis, Yorba Lin
da, Calif., R. Latvėnas, Culver 
City, Calif., K. Senulis, Pater- 
son. N.J., A. Virbickas, W. Pa- 
terson, N.J., K. Gimžauskas,-St. 
Petersburg Beach, Fla., V. Rad- 
vil, St. Petersburg Beach, Fla., 
Z. Merkevičius, New Haven, 
Conn., A. Igaunis, VVaterbury, 
Conn., J. Račius, Phoenix., 
Ariz., A. Giniotis, Chicago, III., 
dr. D. Saldaitis, Woodhaven, 
N. Y., A. Dumbra, Saginavv, 
Mich., A. Keblys, Montreal, 
Que., E. Sakas, Hamilton, Ont., 
V. Girtautas, Wyandotte, 
Mich., V. Eringis, Baltimore, 
Md., B. Emery, Hicksville, 
N.Y., J. Kralikauskas, Islington, 
Ojit., J. Strungys, .VVaterbury, 
Conn. P’Jurgėla,'Union- 
dale, N.Y., dr. J. Snieška, Great 
Neck, N.Y., S. Kačinskas, Chi- 
pley, Fla., P. Mikšys, Juno 
Beach, Fla., J. Sakaktis, Au- 
burn, Mass., O. Merkis, So. Bo
ston, Mass., K. Bartys, Eliza- 
beth, N. J., A. Kvietkauskas, 
Linden, N.J., B. Vilčiauskas, 
New Britain, Conn., I. Nielsen, 
Glastonbury, Conn., P. Waskes, 
Brooklyn, N.Y., A. Gudaitis, 
Richmond Hill, N.Y., T. Karve
lis, Surfside, Fla., E. Tremainis, 
Gulfport, Fla., J. Skudzinskas, 
Dorchester, Mass., P. Pulmin- 
skas, Brockton, Mass., G. Ma- 
tejūnas, W. Hartford, Conn., P. 
Rizauckas, New Britain, Conn., 
V. Kavolius, Elizabeth, N.J., I. 
Eitmanas, West Paterson, N.J., 
H. Čepas, Reading, Mass., S. 
Augonis, So. Boston, Mass., M. 
Juodaitis, Nonvalk, Conn., I. Si- 
manauskas, Bristol, Conn., K. 
Butkus, Jamaica, N.Y., B. Kriš- 
taponis, New York, N.Y., V. 
Biliūnas, Lake Park, Fla., kun. 
V. Pikturna, Riviera Beach, 
Fla., J. Tamašauskas, VVorce- 
ster, Mass.,.L. Vitėnas/Crom- 
well, Conn., A. Pakalka, Put- 
nam, Conn., A. Narutis, Bell, 
Calif., M. Leiga, Claremont, 
Calif., G. Vidmantas, Roche- 
ster, N. Y., R. Markevičius, 
VVoodhaven, N.Y., J. Maurukas, 
Surfside, Fla., A. Grabauskas, 
St. Petersburg Beach, Fla., B. 
Kuodis, Arlington, Mass., P. 
Braška, Brockton, Mass., V., 
Plečkaitis, New Britain, Conn., 
H. Burinskas, Torrington, 
Conn., J. Gricius, Pennsauken, 
N.J., J. Gedeika, Trenton, N. 
J., J. Babrys, Gulfport, Fla., A. 
Krulikas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Daunys, Port VVashing- 
ton, N. Y., E. Tamašauskas, 
Brooklyn, N. Y., A. Kašėta, 
Brockton, Mass., T. Miliauskas, 
Marlborough, Mass., V. Kligys, 
Edison, N.J., A. Česonis, Lin- 
wood, O. Pajeda, VVorcester, 
Mass., J. Mazalenski, Haverhill, 
Mass., R. Zaloom, Ramsey, 
N.J., G. Surdėnas, Tumersville, 
N.J., W. Židžiūnas, Centerville, 
Mass., V. Dainys, So. Boston, 
Mass., A. Pumputis, Middle-

BALTK 
TOURS

1989 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

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

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

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

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

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

$2,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelione Nr. 808 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko
_ $2,782 iš Čikagos

UETUVA IR AUSTRIJA —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, ŠVEDIJA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys VHniuje, 

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

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

LIEPA
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vi1niuje,2 Zuriche.
Kelionė Nr. 713 liepos 13-27 $2,289 iš Bostono ir Niujorko

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

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

$2,642 iš Čikagos

RUGPJŪTIS
•LIETUVA, ESTIJA IR SUOMUA — -15 dienų) 9>4j Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje! 0 Kaune 
ta 8^; fiišsa

P’"''' J t- ---.' • $2,572 iš Čikagos ' ’L9-
UETUVA, AUSTRUA —15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko

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

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

’' $2,642 iš Čikagos

RUGSĖJIS

LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelione 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 VHniuje, 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

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

$1,882 iš Čikagos

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

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS & 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 $2,059 iš Bostono ir Niujorko

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

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Battlc Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

K«Sonė Nr. 816 birželio 16-liepos 1

Kelione Nr. 714 liepos 14-29

KeMon4 Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

— S. Pliuškonis, 
CO, A. Survila, 
N. Y., S. Baro-

BALTIC TOURS 
77 Oak St.. Suite 4 

Newtown, MA 02164 

Tek: (617) 965*8080

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei šventų dienų, nei 

town, N.Y., V. Gudelis, Rich- atostogų!

— Albinas Gražulis, Ben- 
nington.VT, sutiko būti Lituani
stikos tyrimo ir studijų centro in
formacijos direktoriumi JAV ry
tuose. Taip pat parėmė LTSC di
desne auka. LTSC veikia Chica- 
goje Jaunimo Centre, telef. (312) 
434 - 4545.

— Vytautas Maciūnas, me
chanikos inžinierius, vadovauja 
nedideliam, bet sėkmingam drą
siam repertuaro pasirinkime 
Philadelphijos chorui. V. 
Maciūnas, dr. Vinco ir Geno
vaitės sūnus, augina dvi gerai 
lietuviškai kalbančias dukreles.

f i



KUNIGYSTĖS SUKAKTIS BROOKLYNE

Dažniausiai įprasta, kad kuni
gystės šventimai teikiami Didįjį 
Šeštadienį arba prieš mokslo 
metų pabaigą. Romoje yra daug 
kolegijų ir universitetų, tad ten
ka šventinamųjų skaičių išskir
styti liturginių metų eigoje. Gal 
panašiai atsitinka ir kitose vysku
pijose.

Štai sausio 30 Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM, NevvYorkolie
tuviams nuo 1979 m. pažįstamas 
kaip jaunimo mišių aukotojas, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
kapelionas, lietuvių pranciškonų 
vienuolijos narys ir Brooklyno 
lietuviškų bingo žaidimų vado
vas, tyliai atšventė kunigystės 40 
metų sukaktį.

Šia proga verta prisiminti bent 
keletą jo gyvenimo datų, kad ir 
kiti galėtų susipažinti su šiuo ty
liu ir pastoviu lietuvybės baruo
se besitriūsiančiu vienuoliu.

Antanas Prakapas gimė 1922 
lapkričio 1 Skapiškiu km., Rasei
nių apskr. Religingi tėvai Jonas 
ir Antanina Kurelaitytė Antanu
ką auklėjo tikėjimo dvasioje ir 
neslopino jame besireiškiančios 
pašaukimo į dvasinį luomą 
ugnelės.

Vidurinį išsilavinimą įsigijęs

KUN. A. RAČKAUSKO LAIDOTUVĖS
Sausio 30 Sunny Hills, Fla.,

miręs kun. Antanas Račkauskas, 
ilgametis Apareiškimo parapijos 
vikaras, laidoti buvo atvežtas į 
New Yorką. Išvežant velionį iš 
Sunny Hills, ten gyveną lietuviai 
kunigai Pranas Jaraška ir Leo
nardas Musteikis surengė 
gražias atsisveikinimo pamaldas, 
kuriose dalyvavo visa lietuvių
kolonija.^Atvežtas į New.Yerką,~ 
buvo pašarvotas M. Shali^xš’ėf-~’ 
menineje VVoodhavene.

Atsisveikinimas įvyko vasario
2, ketvirtadienio vakarą.
Rožančių sukalbėjo ir pačiam at
sisveikinimui vadovavo Apreiš
kimo parapijos klebonas kun. Jo
nas Pakalniškis. Jis tarė ir trum
pą atsisveikinimo žodį. Dar 
kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, drauge su ve
lioniu lankęs Telšių gimnaziją ir 
buvęs toje pačioje klasėje. Jis 
prisiminė kaip kun. A. Račkau
skas įstojo į ką tik Telšiuose ati
darytą kunigų seminariją. Gen. 
konsulas A. Simutis dar prisi
minė ir velionio gyvenimą, kur 
jis buvo, ką veikė, kaip reiškėsi 
Brooklyne. Ramovėnų vardu at
sisveikino ramovėnų pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis. Ve
lionis buvo ramovėnų kapelio
nas. Sugiedota Marija Marija ir 
Lietuvos himnas. Karstas buvo 
apdengtas Lietuvos vėliava.

Penktadienį 6 v. v. pervežtas į 
Apreiškimo parapijos bažnyčią, 
kur buvo egzekvijos ir mišios. 
Mišas koncelebravo parapijos

Korp! Neo Lithuania centro 
valdyba Chicagoje suorganizavo 
specifinę konferenciją, skirtą 
jauniems studentams, kurie ren
kasi savo profesiją.

Konferencija vyko sausio 13 - 
15 Olympia resorte Oconomo- 
woc, WI, Chicagos artumoje.

Sausio 13 suvažiavo prelegen
tai ir svečiai. Darbui buvo skirtas 
vienas šeštadienis, sausio 14. 
Pranešimai padaryti apie šias 
profesija: inžineriją, humanitari
nius mokslus, mediciną, teisę, 
biznį ir kit. Kalbėtojai nušvietė 
kokios yra galimybės įvairiose 
profesijose pasireikšti ir įsitvir
tinti.

Prelegentai buvo: dr Alvydas 
Arbas veterinarijos gydytojas; 
Eugenijus Bartkus, inžinerius 
statybininkas; Rimas Gulbinas, 
dirbęs įvairiose bendrovėse kaip 
prekybos vadovas, dabar pats 
turįs transporto bendrovę; Vy
tautas Petras Jokubauskas, 
dirbęs įvairiose firmose kaip ko-

KONFERENCIJA PROFESIJŲ KLAUSIMAIS

inercinis meno specialistas, da
bar yra atidaręs eilę parduotuvių 
ir taip pat dirba kaip meno reika
lų patarėjas; Audronė Karalienė, 
chemikė ir teisininkė, NALCO 
cheminės bendrovės advokatė, 
Viligailė Lenortienė, kalbinin
kė ir mokytoja, dr. Rimas Mau
rukas, gydytojas, plaučių ligų 
specialistas; Vytas Misiulis, ma
tematikas ir teisininkas; Algis 
Medestas, chemikas; Vitas Plio- 
plys, , inžinierius; Gintautas 
Saulis, farmaceutas; dr. Vytautas 
Stankus, dantų gydytojas; Rita 
Stončienė, komunikacijos spec
ialistė; Pijus Stončius, finansi- 
stas, dirbąs įvairiuose bankuose; 
dr. Arūnas Vaitiekaitis, chemi
kas ir gydytojas.

J šią konferenciją buvo pakvie
stas ir Vytas Gerulaitis, buvęs 
Lietuvos teniso ir Pabaltijo čem- 
p i jonas. Jis kalbėjo apie tai, kaip 
jis susidomėjo tenisu ir kaip iški
lo į čempijonus.

Raseinių ir Kretingos gimnazijo
se, Antanas 1940 gruodžio 22 
įstojo į pranciškonų ordiną. Vie
nuolyno naujokyną arba novicia
tą pradėjo 1946 rugsėjo 14. Po 
metų 1947 rugsėjo 15 padarė lai
kinuosius vienuolinius įžadus. 
Dar po metų — 1948 spalio 4 
padarė amžinuosius įžadus, atsi
duodamas pranciškonų ordinui 
visam gyvenimui.

Teologijos studijas pradėjo 
Kauno kunigų seminarijoje, o jas 
baigė jau Belgijoje, kai karo ir 
okupacijų pasėkoje buvo išblokš
tas iš savo tėvynės. Kunigystės 
šventimus priėmė 1949 sausio 30 
Sint Truiden, Belgijoje.

Netrukus po kunigystės šven
timų iki 1950 metų buvo Belgijo
je gyvenusių lietuvių kapelio
nas. Išemigravęs į Šiaurės Ame
rikos žemyną, 1950 - 1952 dirbo 
su lietuviais St. Catharines, 
Ont., Kanadoje, lietuvių misijo
je.

Gyvenimo eigoje teko eiti ir 
kitokias pareigas. Tad 1952 - 
1958 dirbo Brooklyne kaip Dar
bininko laikraščio administrato
rius. Lietuviams pranciškonams 
atidarius lietuvių berniukų gim
naziją Kennebunkport, Maine, 

klebonas kun . Jonas Pakalniškis 
ir kokia 10 kunigų. Pamokslą pa
sakė kun. St. Raila.

Šeštadienį, vasario 4, laidotu
vių pamaldos buvo 10:30 v. r. 
Mišias koncelebravo 3 vyskupai: 
Brooklyno ordinaras Mugavero 
jo padėjėjas Sullivan ir lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. Drauge su jais koncele
bravo 23 kunigai lietuviai ir kita
taučiai draugai,-Mišių metu^pa*;-' 
mokslą pasakė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Pradžioje ke
letą sakinių tarė angliškai, paskui 
visą pamokslą pasakė lietuviš
kai.

Mišių skaitymus atliko Alek
sandras Maldutis ir Gina Jankau
skaitė. Ceremonijoms ir giedoji
mui vadovavo vyskupijos pa
reigūnai. Giedojo visa bažnyčia 
arba tik choras.

Paskutines maldas prie karsto 
sukalbėjo vysk. P. Baltakis 
OFM. Velionis kun. A. Račkau
skas palaidotas Šv. Jono ka
pinėse kunigų sekcijoje. Ka
pinėse maldas sukalbėjo Apreiš
kimo parapijos klebonas kun. J. 
Pakalniškis. Sugiedota Marija 
Marija ir Lietuvos himnas. 
Bažnyčioje mišiose ir kapinėse 
dalyvavo gražus būrys pasau
liečių ir velionio draugų.

Brooklyno vyskupijos laikraš
tis The Tablet vasario 4 laidoje 
gražiai paminėjo velionį kun. A. 
Račkauską, aprašė jo gyvenimą, 
kaip jis reiškėsi Apreiškimo pa
rapijoje, įdėjo ir jo nuotrauką. 

buvo perkeltas į Mainą, kur mo
kytojavo gimnazijoje, o paskuti
nius tris metus buvo ir vienuoly
no vikaras bei ekonomas.

Vėl grįžo į Kanadą 1964 m. 
ten iki 1979 m. ėjo vikaro parei
gas Prisikėlimo lietuvių parapi
joje, Toronto, Ont. Šiai parapijai' 
jau daugelį metų sėkmingai va
dovauja lietuviai pranciškonai. 
Šalia kitų pareigų taip pat dėstė 
tikybą Maironio lituanistinėje 
mokykloje ir dirbo su jaunimo ir 
kitomis katalikiškomis organiza
cijomis.

Kas treji metai vykstant pro
vincijos vizitacijai ir pareigūnų 
pasikeitimams, 1979 vėl grįžo į 
Bnx>klyną, kur buvo paskirtas 
lietuvių pranciškonų vienuolyno 
vikaru ir ekonomu. Čia, kaip ir 
Toronte, dirbo su jaunimo orga
nizacijomis, dėstė tikybą Mairo
nio lituanistinėje mokykloje (te- 
bedėsto jau dešimtus metus), va
dovavo ir vadovauja bingo žaidi
mams, kurie padeda išlaikyti 
Kultūros Židinį.

Vėl keičiantis asmenų parei
goms, nuo 1988 lapkričio 1 Tėv. 
Antanas Prakapas yra Brooklyno 
lietuvių pranciškonų vienuolyno 
viršininkas. Uoliai talkina ir kito
se lietuviškose gyvenimo srity
se.

Sukaktuvininkui linkime kuo 
geriausios sėkmės ir ištvermės 
Dievo, Bažnyčios ir lietuvybės 
tarnyboje!

Kornelijus Bučmys

NEW
YORKE
, v. ; ...L;u .r

>. . ’• i
Stasys K. Rudys iš Luxem-.. 

burg, nežiūrint kad paštas ne- ( 
greit pristato laikraštį, vistiek at
siuntė 50 dol. spaudos palaiky
mui. Nuoširdi padėka už dosnią 
auką.

V. Dragunevičius iš M amaro- . 
neck, N.Y., atnaujino prenume- y 
ratą, ir pridėjo 42 dol. auką. Ad
ministracija nuoširdžiai dėąkoja.

Dr. Aldona ir Jurgis Gra- , 
vrogkai iš Menanda, N.Y., nuo 
ankstesnių metų yra spaudos . 
rėmėjai. Atnaujindami prenu- , 
meratą pridėjo 75 dol. auką. 
Dėkojame spaudos rėmėjams.

N. Glovvacki iš VVoodhaven, 
N.Y., daugelis metų dosniai re
mia lietuvišką spaudą. Ji yra L. 
Koppienės duktė, kuri visada di
desnėmis sumomis paremdavo 
Darbininką. Ačiū už prenume
ratos mokestį ir 50 dol. auką.

Jonas Zubavičius iš Sunny 
Hills, FL, atnaujino prenumera- • 
tą, pridėdamas 45 dol. auką. 
Nuoširdi padėka.

Mary Zinke iš Piscatavvay, 
N.J., atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 40 dol. auką. Padėka už 
paramą.

Hedwig Kontrimas iš Mission 
Viejo, Calif., jau keleri metai su 
prenumeratos atnaujinimu at- 
siunčią 50 dol. auką. Dėkojame 
spaudos rėmėjai.

Ona Dovydaitienė iš Lake 
Worth, FL, visada remia spau
dą, šiemet atnaujino prenume
ratą su 50 dol. auka. Ačių už pa
ramą.

Roko Petkevičiaus eilėraščių 
knygą Paskutinis sudiev išspau
sdinta pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Išleido autorius savo 
lėšomis. Knyga turi 120 psl. 
Eilėraščių tematika — patrio
tinė, rašyti daugiausia Vokietijo
je po karo, pilni namų pasiilgimo 
ir nostalgijos. Autorius gyvena 
Lewistone, Maine. Knyga nebus 
platinama. Kas norėtų įsigyti, 
prašom kreiptis į Darbininko ad
ministratorių Rev. Petrą 
Baniūną, OFM, kuris autorių 
gerai pažįsta ir kuris jo knygą do
vanai paskleis poezijos mėgė
jams. Viršelį ir vinjetes piešė 
Paulius Jurkus.

McGraw-Hill VVorld ben
drovės laikraštis sausio 26 aprašo 
svo elektronikos štabą, kuriame 
dirba Elzbieta Didžbalienė. 
įdėta ir bendra štabo tarnautojų 
nuotruka.

Tėv. Antanas Prakapas, Švenčius savo kunigystės 40 metų 
sukaktį. Jis dabar yra Brooklyno pranciškonų vienuolyno vi
ršininkas.

LIKVIDUOTAS
ROMUVOS KNYGYNAS

Jamaica Avė., netoli Woodha- 
veno pašto, ilgus metus veikė 
Romuvos knygynas. Jis buvo 
įkurtas apie 1963 metus. Jo 
įkūrimu rūpinosi Jonas Galmi- 
nas ir jį vėliau administravo jo 
motina Josefina Galminienė.

Tada paklaustas, kodėl jis 
suorganizavo knygyną, Jonas at
sakė, kad jo senelis buvo kny- 

‘ gr^ešys,, t rūpinosi skleisti lietu- 
’višką raštą Lietuvoje it čia Ame- 
rikoje, tai jis ir pasekė jo pėdo- . 
mis. Be to, motina Lietuvoje 
turėjo krautuvę Papilėje, vėliau 
Biržuose. Ji mielai sutiko imtis 
šio darbo — aptarnauti ir 
prižiūrėti knygyną.

Kaip žinome, Jonas Galminas 
tuo pačiu laiku, vykdydamas se
nelio testamentinį palikimą, 
suorganizavo “Romuvos” leidyk
lą ir išleido keletą vertingų kny
gų: Liudo Dovydėno: Mes val
dysime pasaulį du tomai, anglų 
kalba vienas tomas, Juozo 
Audėno Paskutinis posėdis, Mai
ronio Baladės ir Baranausko 
Anykščių šilelis — liuksusinės 
laidos su dail. Pr. Lapės iliustra
cijomis, poeto Jono Aisčio poezi
jos knyga — Poezija, Stasio Lau
ciaus poema — Respublika.

Knygynas — krautuvė parda
vinėjo ir kitų išleistas knygas, 
laikraščius, lietuviškas plokšte
les, suvenyrus, atvirukus. Pa
skutiniais metais visa prekyba 
buvo ištisai nuostolinga, bet iš 

.tradicijos laikė knygyną.
Jonas Galminas, pasirodo, 

buvo sunkiai susirgęs. Niekam 
nesisakydamas, jis kantriai per
gyveno savo padėtį, sirgo vėžio 
liga, mirė 1988 rugpjūčio 21. 
Liko jo mamytė Josefina Galmi
nienė, kuri jau kelinti metai dėl 
senatvės nebegali nei knygyno 
administruoiti, nei savęs 
prižiūrėti. Ji paprašė Paulių Jur
kų, velionio Jono jaunų dienų 
draugą, likviduoti knygyną ir ją 
prižiūrėti. Pagal lietuvišką kai
mynų globos tradiciją nebuvo 
kito kelio, reikėjo sutikti.

Reikėjo likviduoti jų butą, 
nes senutė jau nebeįstengė jame 
gyventi ir gyvenimą organizuoti. 
Butą likviduojant daugiausia 
padėjo Antanina Reivitienė, tal
kino ir dr. Jonas Lenktaitis, Ka
zimieras Bačau.skas, Malvina 
Klivečkienė ir kiti.

Krautuvės likvidavimas 
užsitęsė per du mėnesius. Buvo 
rata labai daug knygų, pa
vyzdžiui Anykščių šilelio rasta 
kokia 1000 egz. ar daugiau. 
Reikėjo viską perpakuoti ir sura
sti vietą, kur tai padėti. Prie kny
gyno likvidavimo talkino: Alfon
sas Samušis, Antanas Sabalis, 
Antanina Reivitienė, Vincas Du
bauskas ir kiti.

iu. J. iGąlminienės pageidavimu, 
lietuviškų leidinių dalis atiduota 
Putnamo seselėm, Darbininko 
administratoriui Tėv. Petrui Ba- 
niunui. Tada pasisiūlė kun. Ka
zimieras Pugevičius pasiimti 
visą likusį turtą Religinei Šalpai. 
Jo teigimu visa tai bus fondas 
Lietuvos labui. Knygos bus per
siųstos į Lietuvą, kai tik bus ga
limybė. Kun. K. Pugevičiaus 
rūpesčiu ir buvo išvežtos kny
gos. Talkino jo įstaigos vyrai. Ir 
taip labai pagreitino ir palengvi
no visą dar bą.

Tenka padėkoti patalpų savi
ninkei Maria Thompson, kuri 
reikalą labai gerai suprato, leido 
pamažu likviduoti knygyną- 
krautuvę.

Dabar knygynas yra pilnai lik
viduotas, raktai grąžinti savinin
kui. Paulius Jurkus, kuriam teko 
ši sunki našta, dėkoja visiem 
padėjusiem likviduoti. Drauge 
apgaili, kad lietuviška įstaiga 
užsidarė. Ji nebegalėjo išsilaiky
ti.

Romuva saugojo, puoselėjo 
lietuvišką žodį, jį globojo ir 
skleidė visiems. Dabar toji Ro
muva jau užgeso. Knygynas išsi
laikė apie 25 metus. Gerai, kad 
jo turtas atiteks Lietuvai.Toji lie
tuviška spausdinta knyga pateks 
į kraštą, kur tų knygų nebuvo, 
kur jos buvo draudžiamos. Tai 
įprasmina ir visą likvidavimo 
vargą ir knygyno likimą — jis 
nueis geru keliu broliams lietu
viams, kurie tokių knygų yra la
bai išsiilgę.

Knygų bei plokštelių leidėjai 
buvo atsiuntę platinimui savo 
leidinių. Pagal paliktus užrašus 
nebuvo galima atsekti, kas ir ką 
atsiuntė platinimui. Nebuvo ir 
laiko detaliai paskirstyti knygas. 
Ir jos paaukotos tam pačiam lie
tuviškų knygų fondui. Manau, 
kad ši auka yra tikrai prasminga.

Jei bus galimybės, bus organi- 
r zuojamas leidinukas apie Romu

vos knygy ną, jo įkūrėjus, admi
nistratorius, jų atliktus darbus, 
kad tai liktų kaip koks paminkliu
kas ateičiai. Romuva švietė 
mums visiems, o dalw jos jau 
nebėra.

Paulius Jurkus

IŠ VISUR
— Chicagos Jaunimo centras 

rengia Vasario 16-osios minėji
mą vasario 16, ketvirtadienį, 7 
vai. vak. savo rūmų kavinėje.

— Cleveland, Ohio, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktis minima taip: Laisvės vigi
lija vasario 18, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Dievo Motinos bažny
čioje. Vasario 19, sekmadienį, 10 
vai. ryto mišios Dievo Motinos 
bažnyčioje. Gieda parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Ritos 
Kliorienės. 4 vai. popiet minėji
mas parapijos salėje. Kalba Val
das Adamkus. Meninę programą 
atlieka LTM Čiurlionio ansamb
lis, vad. muz. dr. Broniaus 
Kazėno. Rengia LB Clevelando 
apylinkės ir Alto Clevelando 
skyriaus valdyba.

— Kun. Petras Urbaitis, sale
zietis, iš Romos praneša, kad Pe
tro Perkumo, pavyzdingo devy
niolikmečio jaunuolio, mirusio 
Torine, Italijoje, 1937 sausio 12, 
beatifikacijos byla pradedama. 
Papildant P. Perkumo biografi
ją, ieškomi jį pažinusių nauji pa
liudijimai. Kun. P. Urbaitis 
prašo atsiliepti buvusius Petro 
Perkumo mokslo draugus Italijo
je: Dovydonis, Šilkas, Melnin- 
kas — du broliai, Jaškutis, Lau
rinaitis, Matickis, Liutkevičius. 
Nedelsiant prašoma rašyti adre
su: Rev. Petras Urbaitis, Lituani 
Don Bosco, Via Colonna 2, 
00044 Frascati-Roma, ITALY. 
Tel. (06) 941.9004.

— Inž. Liūtas Grinius, buvu
sio Lietuvos prezidento dr. K. 
Griniaus sūnus, staiga mirė sau
sio 18 VVashingtone. Buvo gimęs 
1927. Jis priklausė prie Vliko val
dybos, Skautų brolijos, buvo 
Vydūno jaunimo fondo narys ir 
kitų organizacijų narys. Nuo 
1976 dirbo JAV laivyno ginklavi
mo skyriaus tarnyboje. 
Nuliūdime Iiko žmona Nijolė, 
dvi dukros ir du sūnūs.

— Edmundas Kulikauskas, 
LB Los Angeles apygardos pir
mininkas, kartu su valdyba sau
sio 6 surengė vakaronę su rašyto
ju Kaziu Saja, kuris lankosi iš 
okupuotos Lietuvos, K. Sajos 
pageidavimu vakaronės pelnas 
buvo paskirtas krašto valdybos 
iždui, kuriame specialioje są
skaitoje laikomos Lietuvos išlai
svinimo pastangomis skirtos 
lėšos, panaudojamos Lietuvoje.

— JAV LB Garbės teismas, 
išrinktas JAV Lietuvių Ben
druomenės XII-tosios tarybos 
suvažiavimo pirmojoje sesijoje, 
įvykusioje rugsėjo 30 — spalio 1 
Chicagoje, pareigomis pasis
kirstė taip: pirmininkas — Vy
tautas Kutkus, sekretorė — 
Gražina Kriaučiūnienė, nariai — 
Gražina Kamantienė, Vytautas 
Petrulis ir Algis Rugienius. Gar- 
bis teismo adresas: 6940 
Hartwell, Dearbom, Mich. 
48126. Tel. 313 846 - 3280.

— Margutis kovo 12 Chicagos 
Jaunimo Centre rengia koncer
tą, kurio programą atliks sol. Al
dona Stempužienė. sol. Jennifer 
Cochran-Luiža ir pianistas Mark 
George.

— Audronė Vanagūnienė ir 
Rūta Sušinskienė Chicagoje yra 
pirmininkės lietu\ ių Montessori 
mokyklėlių tėvų komitetų. kūne 
ruošia dešimtąi » • 
vasario 26 Mart..



Rašytojas Kazys Saja Chicagos Jaunimo Centre susitinka su 
šio Centro valdybos pirmininke S. Endrijoniene ir kitais. 
Nuotr. E. Šulaičio

LOS ANGELES, CALIF.

KAZYS SAJA CHICAGOJE

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktis Los Angeles 
lietuvių bus paminėta tokia tvar
ka: 10:15 v. r. vėliavų pakėli
mas Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos mokyklos kieme. 10:30 vai. 
ryto iškilmingos lietuviškos 
mišios su progai pritaikytu pa
mokslu. Giedos parapijos choras 
ir solistai, vadovaujant komp. 
Br. Budriūnui. 12c30val. popiet 
parapijos salėje minėjime pa
grindinę kalbą pasakys dr. Algir
das Budreckis iš Bostono. Me
ninėj programoj dainuos solistė 
Vita Vilkienė, akomponuojant 
komp. Raimondai Apeikytei. 
Programoje taip pat dalyvaus 
“Spindulio” choras. Chorui 
akomponuos Rimas Polikaitis. 
Režisierius — Algimantas 
Žemaitaitis. Po minėjimo pietūs 
apatinėje parapijos salėje.

Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje 1988 metais su
situokė penkios poros, pakrikš
tytas 2.1 asmuo,, iŠ šios bažnyčios 
palaidoti 29 asmenys.

Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos narių visuotinis susirinki
mas kviečiamas vasario 12, sek
madienį, 12 vai. dienos parapijos 
viršutinėje salėje. Susirinkime 
bus pateiktas parapiečių balsavi
mui parapijos komiteto statutas » 
ir nustatyta parapijos komiteto 
ateities veikla.

Žurnalo “Varpas” iškilmingą 
minėjimą vasario 26, sekma
dienį, tuoj po lietuviškų pamal
dų parapijos viršutinėje salėje 
rengia Lietuvių Bendruomenės

LAVVRENCE, MASS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
įvyks vasario 19, sekmadienį, 
pradedant mišiomis Šv. Pranciš
kaus bažnyčioj, 94 Bradford St., 
Mišias aukos ir pamokslą pasakys 
klebonas kun. Albinas Janiūnas.

paveikslo kun. Albinas Janiūnas kairėje, vietos klebonas kun. 
V. Rūkas dešinėje.

Los Angeles apylinkė.
Kaziuko mugė, pagal tradiciją 

rengiama vietos skautų, įvyks 
kovo 5, sekmadienį, Sv. Kazi
miero parapijos patalpose.

Maironio lietuvių tautos dai
niaus, minėjimas įvyks kovo 11, 
šeštadienį, ir kovo 12, sekma
dienį.

Metinės rekolekcijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje įvyks 
kovo 16 -19. Joms vadovaus kun. 
dr. Viktoras Skilandžiūnas iš Ot- 
tavva, Kanados.

Vytautas Šeškas, sulaukęs 
58m. amžiaus, ištiktas para
lyžiaus, mirė gruodžio 13. 
Nuliūdime liko vaikai, sesuo Re
gina Banionienė ir kiti artimieji.

Jonas Puikūnas, Lietuvos ka
riuomenės majoras, sulaukęs 97 
m. amžiaus, mirė gruodžio 17. 
Paskutiniu metu velionis gyveno 
Fallbrook miestelyje, netoli San 
Diego. Gedulingom pamaldom 
ir mišiom atvežtas į Sv. Kazimie
ro bažnyčią Los Angelas. 
Nuliūdime liko žmona Sofija Ir 
šeima.

Vladas Sulaitis, sulaukęs 91 
m. amžiaus, mirė sausio 7. Palai
dotas Holy Cross kapinėse šalia 
anksčiau čia palaidotos žmonos 
Antaninos. Nuliūdime liko duk
ra Angelė Mosinskienė, sūnus 
Augustinas ir kiti artimieji.

Zofija Balsienė, sulaukusi 85 
m. amžiaus, nuo širdies smūgio, 
mirė sausio 12. Nuliūdime liko 
dukra Gražina, sūnus Viktoras.

L. Ž. K.

Šios mišios bus aukojamos už 
žuvusius dėl religinės ir tautinės 
laisvės Lietuvoje.

Po mišių salėje po bažnyčia 
vyks užkandžiai ir programa, ku
rią ruošia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, vadovaujama Jono Stund- 
zo, Lasvrence skyriaus pirminin
ko. Bus rodomi video filmai iš 
Lietuvos Persitvarkymo

Vienas iš žymiausiųjų Lietu
vos dramaturgų, rašytojas Kazys 
Saja savo viešnagės JAV metu 
buvo sustojęs ir Chicagoje, kur 
sausio 27 Jaunimo Centre turėjo 
viešą pasirodymą. Jis čia kartu 
su vietiniu Algirdu Antanaičiu 
perskaitė savo politinę komediją 
Blusų marintojai, kurioje yra su
pažindinama su pačiomis nau
jausiomis nuotaikomis tėvynėje.

Svečias iš Lietuvos, kuris yra 
pasižymėjęs savo atvirais ir drą
siais pasisakymais mitinguose 
bei spaudoje, o taip pat nemaža 
dirbąs ir Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdyje, atsakė ir į publikos 
klausimus, daugumoje liečia
nčius naujus vėjus tėvynėje. 
Būdamas geras ir įžvalgus 
kalbėtojas, jis puikiai orientavosi 
įvairiose temose ir davė išsamius 
atsakymus.

Su rašytoju K. Saja supažindi
no ir klausimų-atsakymų daliai 
vadovavo Liūtas Mackūnas. Pa- 
sirodvma suruošė “Santaros-

Aktorius P. Steponavičius skaito tremtinių poeziją, atidarant 
išvežtųjų parodą Chicagoje Jaunimo Centre. Nuotr. E. Šulaičio

LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Pennsylvanijos kalnuose 1988 
įsteigta nauja Lietuvos vyčių 
apskritis “Gintaras”. Lapkričio 6 
įvyko “Gintaro” antras suvažia
vimas Šv. Mykolo parapijos 
salėje, Easton, Pa.

Suvažiavimą atidarė pirm. Jo- 
seph E. Simmons. Kun. Matt- 
hew Jarašūnas sukalbėjo maldą. 
Suvažiavime svarstyti apskrities 
reikalai, diskutuota apie Lietu
vos kultūros išlaikymą, rūpintasi 
padidinti jaunų narių skaičių.

Diane Drumstas, mandatų 
komisijos narė, pranešė, kad sū
važiavime dalyvauja dvasios va-

Sąjudžio įvykių. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. —

R. A. J.

Kun. Albinas Janiūnas, Šv. 
Pranciškaus parapijos klebonas, 
praeitų metų rugsėjo mėnesį 
lankėsi Lietuvoje. Pirmiausia 
sustojo Vilniuje, kur aplankė 
Aušros Vartų Marijos šventovę. 
Iš Vilniaus nuvyko į Trakus, kur 
taip pat aplankė Trakų Marijos 
šventovę. Klebonas kun. V. 
Rūkas gražiai priėmė, aprodė 
bažnyčią, supažindino su istori
ne aplinka ir davė vienos Švč. 
Sakramento procesijos nuotrau
ką. kurią čia spausdiname Darbi
ninke.

Taip pat jis dar aplankė Pa-
svalį, Kretingą, Palangą, Kryžių
kalną prie Šiaulių. Iš Lietuvos Kas aukoja, Lietuvą vaduoją! 
parsivežė gražius įspūdžius.

Trakų parapijos atlaidų procesija. Marijos į dangų ėmimo 
Žolinių atlaidai.

Šviesos” organizacija.
Prieš šią programą, tą patį va

karą kitoje Jaunimo Centro 
salėje buvo surengta foto paroda 
“Ekspedicija į Igarką”, kurioje 
užfiksuotas Sibiro tremtinių gy
venimas šiaurėje dabar. Taip pat 
parodyta nuotraukų iš Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio rengi
nių Lietuvoje. Atidarymo metu 
tremtinių motyvais poeziją 
skaitė Vilniaus Jaunimo Teatro 
aktoriai Apolonija ir Petras Ste
ponavičiai, dabar besilanką Chi
cagoje.

Šį renginį suruošė Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio infor
macinis skyrius Chicagoje, kurio 
vadovė yra Rita Dapkutė. Ši 
įstaiga pasivadino “Sąjūdžioln- 
fo” vardu.

Abu renginiai buvo gausiai 
publikos lankomi ir sukėlė 
didžiuli susidomėjimą vietos lie
tuvių tarpe.

Ed. Š.

dąs kun. Matthevv Jarašūnas, 
nauja centro valdybos pirmi
ninkė Anna K. Wargo, 6 apskri
ties valdybos nariai, 36 delegatai 
ir 12 svečių — iš viso 56 asme
nys.

Iš kuopų atstovų pranešimų 
paaiškėjo, kad veikla gyvėja. Pir
mininkas Juozas Simmons pra
nešė, kad valdyboje trūksta 
dviejų narių. Išrinkta vyčių ko- 
resp. Victor Stepalovitch, apskr. 
koresp. Nellie Bayoras Roma
nas.

“Gintaro” apskrities valdybos 
nariai: dvasios vadas kun. Matt- 
hew Jarašūnas, pirm. Juozas E. 
Simmons, vicepirm. Leo Butsa- 
vage, ižd. Edmund Carlitus, 
sekr. Ann Pettit, Lietuvos reika
lam Joseplh Yezulinas, kultūros
— Walter Mameniskis, ritualo
— Anne Challan, Helen Che- 
sko.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Šeimininkės buvo 63 kuopos 
narės Sophie Pfeiffer, Trudy 
Meshauk, Valeria Smickel.

Kitas “Gintaro” suvažiavimas 
įvyks Šv. Kazimiero parapijoje, 
Pittston, Pa. kovo mėn. Šeimi
ninkais bus 143 kuopa, pirminin
kaus Nellie Bayoras Romanas.

N. Bayoras Romanas

Smuikininkė Linda Veleckytė po jos koncerto Chicagoje lapk
ričio 20 susitinka su tautiečiais Jaunimo Centro kavinėje. 
Nuotr. Ed. Šulaičio

L. VELECKYTĖS
IR S. CIBO GASTROLĖS

Antrame 1988 m. rudens 
“Margučio” radijo programos 
vedėjo P. Petručio surengtame 
koncerte chicagiečiai turėjo pro
gą išgirsti dar du jaunus atlikėjus 
— Chicagos priemiestyje — Or- 
land Parke gyvenančią smuiki
ninkę Lindą Veleckytę ir piani
stą dr. Saulių Cibą iš Bostono.

Jiedu nėra naujokai muzikos 
pasaulyje, nors dar gana jauni ir 
ateitis jiems dar daug ką žada. 
Jeigu pirmąją galima pavadinti 
profesionale smuikininke (ji 
1987 m. pavasarį baigė Bostono 
universitete muzikos studijas 
magistro laipsniu specializuoda
masi; smuiku), tai antrajam pia
ninas dabar jau yra šalutinis da
lykas, nes yra tapęs medicinos 
gydytoju ir vadovauja vienos li
goninės citalogijos skyriui.

Linda, bestudijuodama Bo
stone, susipažino su Sauliumi ir 
tai susidarė jų “duetas”. Prieš 
koncertą Chicagoje, lapkričio 6 
jie koncertavo Naujosios Angli
jos Baltų Draugijos 30 metų su
kakties koncertą Bostone. Gali
mas daiktas, kad jų muzikinė 
draugystė nenutrūks ir ateityje.

Jų pasirodymas Chicagoje

KLAUSYKIMĖS VILNIAUS RADIJO

Vilniaus radijas 8 v.v. New 
Yorko laiku pusvalandį tran
sliuoja programą užsienio lietu
viams. Programa yra verta 
dėmesio, nes perduodamos pa
skutinės naujienos iš Lietuvos ir 
iš kitų kraštų. Programa reda
guojama Sąjūdžio ir Persitvarky
mo dvasioje, stengiamasi tiksliai 
atpasakoti įvykius, kokius 
minėjimus.

Programa girdima šiomis 
trumpomis bangomis: 7400 kHz 
arba 40.54 metrų, 9765 kHz arba 
30.72 metrų, 13,645 kHz arba 
21, 99 metrų, 15,180 kHz arba 
19.76 metrų, 15,455 kHz arba 
19.41 metrų.

APIE VATIKANO TV 
TRANSLIACIJAS J LIETUVĄ

Kalėdų metu buvo skelbta, 
kad tiesiog į Lietuvą iš Vatikano 
buvo transliuojamos Kalėdų 
mišios ir popiežiaus švenčių kal
ba Urbi et Orbi — miestui ir 
pasauliui.

Dabar į Romą atvykę lietuviai 
kunigai visai ką kitą patvirtino, 
— Lietuvoje per televiziją nebu
vo transliuojamos nei mišios, nei 
popiežiaus kalba. Lietuvių In
formacijos centro vedėjas Romo
je Algis Sodonis telefonu pa
skambino į Kaišiadorių vyskupi
jos raštinę ir patyrė tą patį, kad 
nebuvo jokių transliacijų iš Vati
kano.

Tik tie, kurie gyvena prie 
Lenkijos pasienio, kurie papra
stai gali matyti Lenkijos televizi
ją, tik tie matė mišias iš Šv. Petro 

buvo gana šiltas ir pagaunantis. 
Net ir ne smuiko mėgėjus jie 
mokėjo sudominti. Atsilankė arti 
300 žmonių (kas yra gana daug 
tokio pobūdžio renginiui), kurie 
čia neturėjo laiko nuobodžiauti.

Programą sudarė sunkoki 
kūriniai, ypatingai Beethoveno, 
Schumanno ir Banaičio. Čia 
pažymėtinas K. V. Banaičio so
natos atlikimas, kuris tikrai ne
buvo lengvas, tačiau atliktas vir
tuoziškai. Taip pat po vieną 
kūrinį pateikė iš Vitali, Dvorak- 
Kreisler ir Kreisler kūrybos. Dar 
vienas kūrinėlis buvo duotas bi- 
sui, nes entuziastinga publika 
nenorėjo menininkų taip greitai 
paleisti nuo scenos.

Po programos . publika ir , > 
atlikėjai susitiko Jaunimo Centro 
kavinėje ir ten turėjo progą pa
bendrauti.

Šio koncerto spausdintame 
leidinėlyje buvo prisimintos 
“Margučio” radijo programos 
bėdos —ją spaudžiančios skolos. 
Tad mūsų tautiečiai yra prašomi 
šią programą paremti finansiš
kai. “Margučio” adrersas: 2615 
W 71 St., Chicago, III. 60629. 
(e.š.)

Atrodo, kad geriausiai girdisi 
pati pirmoji stotis — 7400 kHz 
arba 40.54 metrų. Daug kas turi 
aparatus, kur galima girdėti 
trumpąsias bangas. Prašom 
pamėginti. Galima girdėti ir su 
paprasta vidaus antena arba be 
antenos. Jei norima geriau 
girdėti, reikia turėti lauko ante
ną.

Dabar galima pirkti aparatų, 
kur bangų ilgį gauni paspaudęs 
mygtukus su skaičiais. Tada labai 
atiksliai nustatomas bangų ilgis. 
Galima greitai pakeisti bangų 
ilgį ir pažiūrėti, kur geriau 
girdėti lietuviška programa.

bazilikos ir girdėjo popiežiaus 
sveikinimo kalbą.

Apie tai Amerikoje pranešė 
Catholic New York sausio 26 d. 
laidoje.

Our Sunday Visitor sausio 15 
įsidėjo platų aprašymą apie kun. 
Juozą Paulionį, vienintelės kata
likų bažnyčios kleboną Lenin
grade. su juo kalbėjosi George- 
town universiteto taikos centro 
studijų direktorius kun. Uichard 
McSorley. Jiedu kalbėjosi loty
niškai. Aprašymas užima laik
raščio du puslapius, įdėtos trys 
nuotraukos, kaip Liurdo Marijos 
bažnyčioje jis kalbasi su parapi
jos žmonėmis, kaip žmonės ren
kasi prie bažnyčios. Straipsnį pa
rašė žurnalistas Ivan Kauffman.



Vėliavų miškas Karo muziejaus sodelyje 1939 metais Vasario 
16 minint Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotrauka iš tų 
metų Kario žurnalo.

ŠEŠTASIS MOKSLO

IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Mokslo ir kūrybos simpoziu

mai vyksta kas 3 ar 4 metai Chi
cagoje. Šiemet lapkričio 22-26 
įvyks jau šeštasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas. Programa 
vyks Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lemont, Illinois.

Mokslinės programos komite
tas kviečia visus lietuvius moks
lininkus, dailininkus ir savo sri
čių specialistus paruošti simpo
ziumui paskaitą iš savo srities. 
Mokslinė programa apima pen
kias bendras šakas. Štai kokios 
sesijos pramatomos iš šių sričių:

Griežtieji mokslai, techno
logija ir architektūra

Griežtieji ir inžinerijos moks
lai, architektūra ir architektūri
nė istorija, aviacija, biofizika / 
biologija — mikrobiologija, che
mija, ekologija / gamtosauga, 
elektros inžinerija, elektronika, 
energetika, erdvių mokslai ir as
tronomija, farmakologinė tech
nologija, fizika, instrumentacija 

:ir matavimai, jūros ir žemės 
mokslai,) kompiuteriai ir kofnu- 
nikacija; matematika, mikro- 
technika, medžiagos ir jų tech
nologija, statybinė inžinerija, 
transportas ir susisiekimas, vi- 
brotechnika.

Humanitariniai ir sociali
niai mokslai

Archeologija, antropologija, 
archyvai / bibliotekos, ekonomi
ja, pedagogika, fizinis lavinimas, 
komunikacija, retorika, semioti
ka, moterų studijos, filosofija, 
gamtos mokslai (botanika, geo
grafija, geologija), istorija, kraš
totyra, kalbotyra, literatūra, po
litiniai mokslai, sociologija, psi
chologija, teologija, žurnalistika.

Medicina ir odontologija
Imuniteto deficijos ligos, ra

diologija, stomatologija, gastro
enterologija, opthalmologija, vi-

LIETUVOS VYČIŲ ISTORIJA 
JAU PASIRODĖ

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

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

daus ligos, naujos intervencinės 
terapijos, patalogija.

Teisė ir komerciniai moks
lai

Bankai ir kredito n drau
dimai, f: • in> ; .įai, 
nuosavybės, palikimai testa
mentai, teisė .tarptau
tinė, komerci: t , kriminalinė).

Menas ir muzika
Dailė, tautodailė menotyra, 

fotografija, kinematogi.ėj-a, dra
ma, teatras, muzika (istorija, 
teorija, atlikimas), opera-bale- 
tas. x

Paskaitų tematika turi būti su
rišta su prelegentų moksline- 
profesine veikla arba kaip mok- 
slininko-kūrėjo kūrybiniais - ty- 
riminiais darbais, nors jie būtų 
ir negiminingi profesijai., 
Straipsniai negali turėti jokio ko
mercinio nei publicistinio ele
mento. Straipsnio turinys turi 
būti akademinio lygio rašytas su- 
pratama kalba, ir reflektuojąs 
jnašąne tiktai lietuvių '"visuo
menės plotmėje, bet ir tarptau
tinėje arenoje.

Paskaitų paruošimai ir prista
tymai bus pravedami pagrindi
nai lietuvių kalboje, nors išimti
nais atvejais jos gali būti pristaty
tos ir prelegento gimtąja kalba. 
Kiekvienu atveju yra reikalauja
ma, kad paskaitų santraukos bei 
autorių biografiniai bruožai būtų 
pateikta lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Taip pat pageidaujama, kad 
paskaita būtų įteikta organizaci
niam komitetui rašytinėje for
moje lietuvių kalba tuoj po sim
poziumo su tikslu ją patalpinti 
išleidžiamoje simpoziumo darbų

PUTNAM, CONN.
Pranešimas apie 

persitvarkymą
Prof. dr. A. Štromas, pakvie

stas LB Putnamo apylinkės 
pirm. dr. C. Masaičio aptarė 
persitvarkymą Sovietų Sąjungo
je ir Lietuvoje. Tai vyko Marijos 
Nekalto prasidėjimo seselių vie
nuolyno patalpose, Putname, 
sausio 7. Dalyvavo ne tik vietos 
lietuviai, bet ir iš tolimesnių 
apylinkių, pvz.: Bostono Worce- 
sterio, Hartfordo ir kit. Aptari- 
mą-pranešimą planuota daryti 
seminaru, bet, prof. Štromui 
pavėlavus atvykti dėl automobi
lio sugedimo, pranešimui laikas 
sutrumpintas ir atliktas tik po
pietyje. Tačiau pranešimas buvo 
gana išsamus.

Pranešimo mintys, pateiktos 
prof. Štromo, įdomios ir dauge
lis jų įvykių pagrįstos. Jis sakė, 
kad dabartinis sovietų Sąjungoje 
ir Lietuvoje vykstąs persitvarky
mas buvo pradėtas Chruščiovo, 
bet buvo greitai nuslopintas, 
tačiau jis vėl pamažu iškilo, nes 
tą daryti privertė blogėjimas 
ekonominių ir gyvenimo sąlygų, 
šiek tiek pasaulio žmonių opini
ja, bet ypač galimybė, kad Rusija 
iš didgalybės gali tapti antraeile 
valstybe. Gorbačiovo persitvar
kymo pasiūlymuose yra i r kai ku
rių naujų dalykų, kurie prieš jį 

knygoje. Mokslinės Programos 
Komitetas pasilieka sau teisę 
priimti arba atmesti pasiūlas pa
gal savo nuožiūrą jeigu jos neati
tinka simpoziumo nustatytų gai
rių bei tikslų.

Paskaitų ilgis ribojamas 15 - 
25 min. laikotarpiu su 5-10 min. 
klausimų ir atsakymų periodais. 
Vaizdinės priemonės bus priei
namos iš anksto užsisakiusiems 
prelegentams. Taip pat yra gali
mybė individualių darbų išstaty
mui (paroda) pagal susitarimą su 
sekcijų vadovais.

Siūlant paskaitas pasirinktoje 
srityje prašoma susirišti su mok
slinės programos pirmininkais 
kuo greičiau bet ne vėliau kaip 
1989 gegužės 30 d. Siūlant pa
skaitą prašoma pateikti temos 
pavadinimą, autoriaus (ės) var
dus ir pavardes, akademinius 
laipsnius bei profesinį titulą, fir
mos - organizacijos - mokslinės 
įstaigos afiliaciją, adresą, tele
fono, bei pagal prieinamumą, 
telefax numerius.

Mokslinių šakų ir mokslinės 
programos dalių pirmininkai 
yra:

Griežtieji mokslai, technolo-
gija ir architektūra: Dr. Stasys 
Bačkaitis, P.E., PO Box 558, 
Great Falls,VA. 22066. Tel. 
(703) 759-2905 (rezidencija), 
(202) 366 - 4912 (įstaiga), Tlfic. 
(202) 366-2536 (anglų kalba).

Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai: Prof. Dalia Katiliūtė- 
Boydstun, 7014 S. Cambell, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434 - 0298 (rezidencija).

Medicina ir odontologija: Dr. 
Arvydas Vanagūnas, 237 S. Gro- 
ve Dr., Oak Park, IL60307. Tel. 
(312) 386 - 3454 (rezidencija), 
(312) 908 - 6999 (įstaiga).

Teisė ir komerciniai mokslai: 
Povilas Kilius, 12507 S. McVic- 
kers Avė., Palos Heights, IL 
60463.
zidencija), (312) 470-4350 (įstai
ga).

Menas ir muzika: Loreta Ven- 
clauskienė, 7035 S. Fairfield, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
476 - 5920 (rezidencija).

Bendrais mokslinės progra
mos klausimais kreiptis į Prof. 
Rimą Vaičaitį (mokslinės progra
mos pirmininkas): 14 Mallard 
Dr., West Nyack, N.Y. 10994. 
Tel. (212) 854 - 2396 (įstaiga), 
(914) 634 - 8923 (rezidencija).^

Visais kitais simpoziumo rei
kalais kreiptis į Leoną Maska- 
liūną (organizacinio komiteto 
pirmininkas): 6 Brook Lane, Pa
los Park, IL60464. Tel. (312)361 
- 5128.

valdžiusių nebuvo siūlyti, tiem 
pasiūlymams dabar parama yra 
didesnė ir stipresnė.

Trumpai, Gorbačiovo pasiūly
mai persitvarkymui turi keturis 
komponentus, net ir laikotar
pius: 1. Drausmės kėlimas ir dar
bo našumo padidinimas, kurin 
įeina girtavimo sumažinimas, 
stagnacijos laikytojų pašalinimas 
ir grobstytojų baudimas; 2. 
Viešumon išėjimas per spaudą, 
radiją, televiziją, tuo būdu sie
kiant visuomenės paramos refor
moms ir sau (Gorbačiovui);’3. 
Demokratizacija, bet vis tik par
tijos ribose; 4. Politinės evoliuci
jos komponentas, kur siekiama 
sugriauti esamą stagnaciją, vyk
domą aukštųjų partijos pa
reigūnų, o to vietoje sukurti 
pajėgią valdžią, šalia partijos, 
tačiau partijos primato neatsisa
kant.

Pirmasis komponentas mažai 
ką davė ekonomijai, antrasis — 
pabaugino grobikus ir stagnato- 
rius, trečiasis — iššaukė visuo
menės paramą Gorbačiovo re
formoms, nors ir dar nežino
moms. Ketvirtasis komponentas 
prasidėjo tik 1988 metų vidury
je. Paaiškėjo, kad partija buvo 
jėga, ji paliekama jėga viską tvar
kyti, tik jau daugiau ar mažiau 
per konstitucinius organus, o ne 
aukštųjų partijos pareigūnų įsa
kymu. Konstituciniai organai su

Karo mokyklos baigimo ženklas. Toki ženklą gaudavo kiekvie
nas, baigęs Karo mokyklą Kaune. Mokykla buvo įkurta prieš
70 metų — 1919 sausio 25 d.

Nepriklausomos Lietuvos laikais iškilmių metu garbės sargy
bos prie Karo mokyklos vėliavos. Karo mokykla buvo pavadin
ta Pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos vardu. Vė
liavoje matome jo portretą. Nuotrauka iš 1939 metų Kario žurna
lo.

daromi tik partijos kontrolėje ir 
jos leidimu.

Pastarasis vyksmas dabar yra 
eigoje ir tai jau yra, galima sakyti 
revoliucija, nes iš partijos vado
vų atimta galimybė įsakyti ir nu
tarimai daromi didesnio asmenų 
skaičiaus, bet tik tų, kurie prik
lauso prie partijos ir yra partijos 
kontrolėje. Kiek ta “revoliucija 
pasiseks Gorbačiovui, parodys 
netolima ateitis.

Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose persitvarkymas taip 
pat vyksta. Jis tiek vyks, kiek 
Maskva leis. Tenka pažymėti, 
kad Lietuva ir kitos Rusijos pa
vergtos tautos turi Maskvoje 
valdžios viršūnėse draugų, tai 
persitvarkymo pasiekti laimėji
mai yra jau gal ir įvykdyti. Toli
mesni siekimai jau stalxlomi. 
Dabar Lietuvoje jau galima ir, 
žinoma, reikia konsoliduoti tau
tą, kas daroma: lietuvių kall>os 
įteisinimu, istorinių įvykių tei
singu nušvietimu, tautos žmonių 
sveikatos rūpinimusi, gerbūvio 
kėlimu, kai kurių padarytų 
skriaudų taisymu ir pan. Ateity
je, sukonsolidavus tautą, gal ir 
pavyks tautai tapti nepriklauso
ma, jei tą leis Maskva. Toks lei
dimas dabar neįmanomas, nes 
tai parodytų, kad Sovietų Sąjun
ga jau silpsta ir pradeda byrėti.

Po pranešimo vyko diskusijos. 
Jos buvo minėto pranešimo rilx>-

se. į daugelį klausimų, ypač 
liečiančių artimą Lietuvos ateitį, 
neišgirsta tvirto atsakymo.

Vakare, po bažnyčioje įvyku
sių pamaldų, salėje po bažnyčia 
(kur vyko ir pranešimas) V. Ra- 
kauskaitė-Štromienė atliko me
ninę programą. Ji padainavo ke- 
lioliką lengvo žanro estradinių 
dainų.

Dalyviams pietus ir vakarienę 
parūpino vienuolyno virtuvė. 
Ačiū seselėms už patalpas infor
macijai ir koncertui, taip pat už 
rūpinimąsi atvykusiais. Informa
cijų klausytojai susidarė bent 
šiokį tokį vaizdą apie Sovietų Są
jungoje ir Lietuvoje vykstantį 
persitvarkymą. Už tai ačiū prof. 
Štromui.

Pavykęs Baltui remti vajus

1988 m. lapkričio mėnesyje 
Ralfo įtgaliotinis dr. J. 
Kriaučiūnas pravedė vajų Balfo 
darbams remti. Vajus buvo 
sėkmingas, nes tokioj mažoj lie
tuvių kolonijoj 20 aukotojų 
sudėjo 590 dolerių. Visa surinkta 
suma pasiųsta Balfo centrui, nes 
vajaus išlaidas padengė įgalioti
nis
Ruošiamasi Vasario 16-to- 

sios
minėjimui

LB Putnamo apyl. vadovybė 
ruošia Vasario 16-osios 
minėjimą, kuris vyks Matulaičio

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras šiuo metu rengia 
muziejų Jaunimo Centro antra
me aukšte. Tuo tikslu, LTSC 
renka įvairius eksponatus, t. y. 
rankdarbius audinius, paveik
slus, gintarus, tautinius dra
bužius, Lietuvos kariuomenės 
reikmenis, žemės ūkio produk
tus, muzikos instrumentus, pla
katus, monetas, medalius, pašto 
ženklus, margučius ir bendrai 
lietuviškus kūrinius. LTSC tary
bos pirm. dr. Adolfas Damušis, 
valdybos pirm. dr. Jonas Rač
kauskas, muziejaus dir. Nijolė 
Mackevičienė. Muziejaus staty
tojas Liudas Šimaitis, talkininkai 
Alfonsas Eitutis, T. Anicetas Ta
mošaitis, SJ. Audrius Kirvelai- 
ti.s, Linas Buntinas, Klaudijus 
Pumputis, Tomas Miglinas, 
LTSC adresas: 5620 So. Clare- 
mont, Chicago,!L 60636. Telef. 
(312) 434 - 4545.

— Petras Petrutis, “Mar
gučio” radijo vedėjas, pirminin
kauja komisijai išrinkti radijo 
premijai laureatą. Toje komisijo
je dar yra Leonas Narbutis ir Ba
lys Račkauskas. Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Tarybos 
premijų šventė yra rengiama 
gegužės 20 Chicagos Jaunimo 
Centre.

— Žurnalisto premijos komi
sijoje sutiko dalyvauti šie balsa
vimo keliu Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Centro valdybos iš vie
nuolikos kandidatų parinkti na
riai: pirm. — Antanas Kučys — 
Varpo redaktorius, nariai: Vy
tautas Gedgaudas — Dirvos re
daktorius, kun. Pranas Garšva 
— Draugo redaktorius, prel. dr. 
J. Prunskis — Alto Informacijos 
vedėjas, Vladas Būtėns — Ame
rikos Balso korespondentas. Ko
misijai premijos kandidatus gali 
siūlyti kiekvienas LŽS-gos na
rys, pasiųsdamas kandidato pa-
vardę komisijos pirmininkui An
tanui Kučiui, 1446 Star Lane, 
Lemont,III. 60439. Tel. 815 - 
838- 5399. Komisija prašo nedel
sti.

— Menininkai ir meno stu
dentai prašomi sukurti Seattle 
lietuvių ženkliuką. Turi būti pa
minėtas "Seattle" vardas ir 
įkombinuota Lietuvos vėliavėlė. 
Lietuvių Bendruomenė yra pasi
ryžusi išleisti ženkliuką sagutės 
apvidalo. Piešinį siųsti Gedimi
nui Morkūnui, 15015 N. E. 12th, 
Bellevue,WA 98007.

— Dr. Tomas Remeikis pir
mininkauja vertinimo komisijai, 
jam padedant dr. Daliai Kati
liūtei-Boydstun ir dr. Broniui 
Vaškeliui atrinkti mokslinį vei
kalą JAV LB Kultūros mokslinei 
premijai. Premijos įteikimas bus 
gegužė mėnesį Chicagos Jauni
mo Centre.

namų salėje, 2 vai. popiet vasa
rio 19 d. Paskaitai pakviestas inž. 
Ignas Budrys, Bostono apyg. 
pirm., LB Tarybos narys. 
Minėjime bus ir meninė dalis. 
Tą dieną ryte bus aukojamos 
mišios bendruomenės intencija 
vienuolyno koplyčioje.
Minėjimo metu bus priimamos 
aukos paremti organizacijų^ dir
bančių Lietuvos laisvei, darbus.

J. Kr.



Kun. Albinas Dumbliauskas iš Kazakstano, per Romą j Chi- 
cagą atvykęs lietuvis kunigas, kalbasi su žurn. Ed. Sulaičiu 
Jaunimo Centre. Rusijos tolimuose plotuose mūsų tautietis 
darbuojasi apie 20 metų. Nuotr. Z. Degučio

LITHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, Iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė jvairlaspalvlų juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės Instrukcijos. 316 
psl. Veikalų paruošė Anastazija Ir Antanas Ta
mošaičiai. įrišta ] ištaiklngus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KALENDORIA11989 METAM

1989 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ
IŠ MONTREALIO

Gegužės 12 - 26 — U.S. $ 1665
Birželio 30 — liepos 14 — U. S. $1835

Smulkesnių informacijų reikalu kreiptis:
L. STANKEVIČIUS, 1053 Cr. Albanel, Duvemay, Lavai, 
Ouebec, Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834

LITHUANIA 700 YeARŠ
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir Sf. 
Lozoraičio. įvadas R. Seaiey. Šešta laida, puošniai išleista 
PuikLdovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą'. Platina: Darbininkas, 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

Numeris, gatvė .
. gestos. V?ri- a

BnnK-BV-mmL 

Postage paid both uua^s 
fast, jonuenient, privotE, safe,fr if 
Thci s mint BnnHinG BV-mfill is
Gretai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Bei ton Savings

B*nk bota. Ar Jums reikia pinigui p r-loti Į Mn-
/ ką ar Juos stšlimti, tai galite atlikti namie bet 
j kuriuo laiku. Jūsų siuntą bankas tucĮ •

traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir už ir; Ir 
mes, kad JOsą pinigai

' Proc®ntus’ 7 r
JP leidžiamus {statymą. t *
Mi lengvo taupymo bO-.» .

do per paštą skambinkit Mr.
Oonahue 2^-2500

artis rašykit paduotais adresais.

&

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

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

ALMU * AftCHJBALO f*

THE LftDtft

DEXTER PARK
EI PHARMACY

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

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

WE DELJVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą Šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa 
šaulį, informuodami apie tikn 
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. 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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

4 INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

Algis Grigas, pirmininkas

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

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

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

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

INTERNATIONAL

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

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.

Vardas, pavardė

Algis Grigas, pirmininkas
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į 
namus.
„ . i .t. t , - - vi • ŽAIBASKreipkitės - atsakysime visus jūsų klausimus. 1MO1 Robertg Road

Palos Hills, Illinois 80465
Telefonas: (312) 430-8090

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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

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

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 Roberte Road 

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 80643
TEL. (3121 238-9787

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16

Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16
Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 
Rugsėjo 12 - Spalio 01 
Spalio 03 - Spalio 16

i AINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU.

Maskva
Maskva
Maskva
Maskva

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

9.
10.
11
12

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

1. Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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

•*<T TRAV* “ ’■ ’PEA'J tafo pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš
-.etuvos dokumenU. t , .tuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome
nuotraukas vizoms ir pasams.

—------------------ 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, Richmond Hill, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.
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Lietuvos krikšto 600 metų ju
biliejaus minėjimo Naujoje An
glijoje paminklinės lentos paš

ventinimas ir atidengimas Šv.
Kryžiaus katedroje Bostone 
įvyks balandžio 30 d. 5 vai. po 
pietų. Lenta yra 24 colių pločio, 

, 18 colių aukščio. Joje yra įmon
tuotas skulptoriaus Vytauto 
Kašubos sukurtas Lietuvos kri
kšto medalis ir dail. Juliaus Špa- 
kevičiaus sukurta emblema, o
taip pat pateiktas sąrašas 13-kos 
Naujosios Anglijos lietuvių para
pijų ir trijų vienuolijų, dalyvavu
sių krikšto jubiliejaus minėjime. 
Paminklinę lentą pašventinus, 
bus baigtas Lietuvos krikšto ju
biliejaus komiteto darbas. Pagal 
ankstyvesnį nutarimą jubiliejaus 
ižde likutis bus padalintas Lietu
vių Religinei Šalpai, vysk. Pau
liaus Baltakio įstaigai ir kun. Ka
zimiero Pugevičiaus vadovauja
mam Lietuvių Informacijos 
Centrui. Kaip žinoma, jubilie
jaus vykdomojo komiteto pirmi- 

' ninku yra Viktoras Kubilius.

Seksteto koncertas

Daivos Matulionytės -de Sa Pe- 
reira vadovaujamas Bostono lie
tuvių vyrų sekstetas ruošiasi 
savo koncertui, kuris įvyks 
gegužės 20 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Sekstetą yra įkūręs komp. 
Julius Gaidelis, kuris jam vado- 

.. vavo ligi mirties. Dabar sekstetų 
sudaro tenorai — Norbertas ir

■ A. A.JURGJ MIEZAITJ ISLYPEJUS
'am .''

1988 m. Kalėdų dieną, kada 
s crikščioniškas pasaulis džiūgavo,

miaukęs Pasaulio Išganytojo gi
nimo šventės, Floridoj, Halifax
igoninėj pralaimėjęs kovą su jį 
paskutiniu metu varginusia liga, 
užmerkė akis taurus lietuvis Jur
gis Miežaitis, išgyvenęs Eliza
bethe per 30 metų.

Prisimename jį čia dėlto, kad 
gyvendamas nebuvo užsidaręs į 
asmeniškų reikalų kiautą, bet 
gyveno pilnutinį lietuvišką vi
suomeninį gyvenimą. Būdamas 
malonaus būdo ir turėdamas ne- 
kandaus humoro gyslelę, buvo 
įsigijęs didelį būrį draugų, nes 
visiems buvo paslaugus ir ne
tingėjo padėti ten, kur jo pagalba 
buvo reikalinga. Nebūdamas au
kšto išsilavinimo, prenumeravo 
lietuvišką spaudą, pirko ir skaitė 
knygas ir Suprato reikalą priklau
syti prie lietuviškų organizacijų. 
Savo politiniu įsitikinimu buvo 
artimas tautinei srovei ir prik
lausė prie vietos Tautinės Sąjun
gos skyriaus, bet taip pat buvo 
ir nuoširdus LB narys ir prik
lausė prie vietos LB apylinkės.

Būdamas viengungis, savo 
uždarbiu visada neatsikal
binėdamas dalijosi su piniginės

A. A.
VANDAI PUKELIENEI

mirus, dukterį Danutę Lauklenę Ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Kristina ir Rimas Giedraičiai
Leonilda Giedraitis
Marija Juškienė

Mielam jaunų dienų draugui

LIŪTUI GRINIUI
mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame žmonai Nijolei 
Ir kitiems artimiesiems.

Algis ir Raima Ostapai

Lietuvos karikšto 600 metų jubiliejaus paminklinė lenta Šv.
Kryžiaus katedroje Bostone, MA.

Helmutas Lingertaičiai, barito
nai — Bronius Banaitis ir Ričar
das Lizdenis, bosai Vytautas Ei- 
kinas ir Gintas Simokaitis.

Informacija apie Lietuvą 
per radiją

Vasario 16-sios minėjimo išva
karėse Lietuvos reikalais pra
nešimus per radiją padarys Mon- 
tellos Lietuvių Tautinio Klubo 
pirmininkas adv. VVilliam Pri- 
bušauskas. Pasikalbėjimą su juo 
radijo stotis WATD-AM 1410 
perduos vasario 7 d., nuo 8:15 
vai. ligi 10 vai. ryto, o radijo sto
tis WBET-AM 1460 — vasario 9 
d. 9:10 - 10:00 vai. ryto. Abu 
pasikalbėjimai bus perduoti ne 
iš juostos, bet tiems pasikalbėji
mams vykstant radijo stotyse, 
kad klausytojai galėtų telefonais 
įsijungti į juos savo klausimais.

paramos ieškančiom organizaci
jom. Rėmė Lietuvos laisvinimo 
reikalus, šelpė Balfą ir niekada 
neatsisakė paremti kiekvieną lie
tuvišką reikalą. Be jo paramos 
neįvyko turbūt nei vieno lietu
viško renginio šioj apylinkėj, nes 
nemokėdavo atsisakinėti.

Gimė jis 1913 gegužės 22 Sur
vilišky , Kėdainių apskr. Su
laukęs 18 m., savanoriu įstojo į 
Lietuvos kariuomenę ir joj ištar
navo 7 metus, pasiekdamas likti
nio puskarininkio laipsnį. Karinę 
tarnybą atliko 2 artilerijos pulke 
Kėdainiuose. Pasitraukęs iš ka
riuomenės Lietuvos okupacijos 
išvakarėse 1939 m., perėjo dirbti 
į Lietuvos policijąir dirbo Kėdai
nių policijos vado įstaigoj.

Artėjant antrajai bolševikų 
okupacijai, Jurgis, kaip ir dauge
lis kitų, pasitraukė į Vakarus ir 
išgyveno visus tremtinio vargus 
iš pradžių Kassel, o vėliau Ha- 
nau tremtinių stovyklose. Nuo 
1947 iki emigracijos į JAV 1949 
dirbo JAV armijos pagalbiniuose 
sargybų daliniuose, o 1949 atvy
ko į JAV ir įsikūrė Elizabethe. 
Duoną pelnėsi dirbdamas vietos 
fabrikuose, kol sulaukė pensijos. 
Pasidaręs pensininku, persikėlė

Vėliavos iškėlimas
Vasario 16-tąją 10:30 vai.ryto 

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukakties minėjimas 
vyks State House. Lietuvos 
vėliavos iškėlimas 11 vai. prie 
State House, o 12 vai. prie City 
Hali. Galimai gausesnis lietuvių 
dalyvavimas šiose iškilmėse yra 
reikšmingas visais atžvilgiais. 
Viena, jis rodo mūsų solidarumą 
su kovojančia tauta savo žemėje. 
Antra, jis sudaro rodyklę šio 
krašto visuomenei ir administra
cijai, kokią jėgą lietuviai įstengia 
suorganizuoti, o taip pat, kiek jie 
savo balsais gali paveikti šio kraš
to politiką.
Inž. V. Izbicko mirties metinės

Sausio 28 sukako metinės, kai 
Bostone po sunkios ir ilgos ligos 
mirė inž. Vytautas Izbickas, ei
damas 68-sius metus. Jis paliko 
giliame nuliūdime žmoną Felici
ją, sūnų Vytenį, dukterį Daivą, 

gyventi į Floridą, kur buvo 
įsikūrę jo artimesnieji draugai. 
Gyyęndąmąs^.Pąytgpa Beaęh, 
taip pat priklausė prie vietos or
ganizacijų, kol mirtis nutraukė 
visus darbus ir lūkesčius.

Buvo palaidotas su religinėm 
apeigom iš Prince of Peace R. 
katalikų bažnyčios Bellevue-Ce- 
dar Hill Memorial Garden mau- 
zolėjuj. Laidotuvių metu jo at
minimui buvo aukota Tautos ir 
Lietuvių Fondam ir Balfui.

K. Jankūnas

ELIZABETH, N.J.
Vasario 16-osios minėjimas 

Elizabethe įvyks lietuvių Šv. Pe
tro ir Povilo lietuvių parapijos 
salėje, 211 Ripley Place, vasario 
19. Minėjimas prasidės 11 vai. 
mišiomis parapijos bažnyčioje. 
Minėjime pagrindinę kalbą pa
sakys Kęstutis Miklas. Lankantis 
Lietuvoje, jam teko ilgesnį laiką 
kalbėtis su aukštaisiais 
Bažnyčios pareigūnais. Jis papa
sakos savo įspūdžius apie šią 
viešnagę bei įvykius Lietuvoje. 
Vietoje įprastos meninės dalies 
šį kartą bus rodomos vaizda
juostės iš masinių demonstracijų 
Lietuvoje.

NEWARK, N.J.
Nepriklausomybės 
šventės minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 12, po 11 vai. 
ryto aukojamų mišių Svč. Tre
jybės parapijos salėje.

Kalbės LB New Jersey apy
gardos valdybos pirmininkė 
Rasa Ardytė-Juškienė, meninę 
programą atliks Monikos Ser- 
naitės vadovaujama tautinių šo
kių grupė Liepsna.

Programai pasibaigus dalyviai 
bus pavaišinti kava ir užkanda. 
Minėjimo metu bus turtinga tau
todailės dirbinių paroda, kuria 
pasirūpins Genė Popelienė. 
Minėjimo metu bus renkamos 
aukos lietuvos laisvinimo reika
lam.

Minėjimą rengia ir visus atsi
lankyti kviečia LB Newarko apy 
linkės ir Lietuvos vyčių 29 kuo
pos valdybos. K. J. 

brolį Lionginą ir daugybę drau
gų, su kuriais jam teko dirbti 
įvairiuose lietuviškuose baruo
se.

Sukaktis plačiai ir jautriai pa
minėta Laisvės Varpo sausio 29 
d. laidoje. Programos vedėjas 
Petras Viščinis apibūdino inž. 
Vytautą IzBicką kaip visuomenės 
žmogų, kuris mokėjo suderinti 
savo asmeninį gyvenimą, studi
jas ir profesinį darbą su lietuviš
ka veikla. Nuo jaunystės jis 
reiškėsi įvairiuose visuomeni
niuose darbuose. Taip Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune jis 
įsijungė į korporaciją Neo-Lit- 
huania, buvo studentų atsto
vybės narys, veikė Laisvės kovo
tojų s-goje. Atsidūręs Vokietijo
je, vėliau Anglijoje, jis steigė 
PLIAS skyrius, prisidėjo prie 
Lietuvių namų Londone organi
zavimo, o Bostone reiškėsi Tau
tinėje s-goje, Naujosios Anglijos 
Baltų d-joje, Lietuvių Bendruo
menėje, Laisvės Varpe, rėmė 
Lituanistikos katedros organiza
vimą ir stipendijų fondo prie jos 
steigimą, prisidėjo prie Lietuvos 
atstovybės VVashingtone namų 
remonto ir seselių Putnam, CT, 
sodybos bei Alkos muziejaus sta
tybos, vadovavo šv. Kazimiero 
5(X) metų jubiliejaus Bostone 
minėjimui.

Būdamas švelnaus, malonaus 
ir sukalbamo būdo, Vytautas 
Izbickas su visais rasdavo bendrą 
kalbą ir darbą. Ilgam jis išliks 
mūsų išeivijos istorijoje ne tik 
savo darbais, bet ir stambesniais 
piniginiais įnašais, kaip 5,000 
dol. Seselėms Putnam, CT, ir 
6,800 dolerių jo ir žmonos Feli
cijos vardu stipendijoms Lietu
vių Fonde. Jis šviečia pavyzdžiu 
kitiems, kaip galima ir reikia

■ dirbti paliktos tėvynės labui.
Minėjimo pabaigoje įjungta 

ištrauka iš inž.Vytauto Izbicko 
įkalbos, įrašytos LB IX tarybos 

treciosios sesijos metu Bostone. 
Minėjimas užskleistas Jono Na- 
vakausko sukurtu gedulingu 
“Varpų maršu”.

Aukos LB vykdomam vajui
Vis daugiau Bostono ir apy

linkės lietuvių savo aukomis įsi
jungia į JAV LB krašto valdybos 
vykdomą vajų, kurio tikslas — 

• parūpinimas popieriaus Lietu
vos istorijai išleisti Lietuvoje, 
grąžinimas dar gy vų tremtinių iš 

. Sibiro ir atlikimas kitų reikšmin
gų uždavinių. Paskutiniu metu 
tą vajų parėmė bu^ Lietuvos 
operos solistas Stasys Liepas iš 
So. Bostono ir Stasė Gofensienė 
iš Brocktono įnešę per Laisvės 
Varpą po 100 dolerių. Tuo būdu 
ligi šiol Laisvės Varpas pa
siuntė tam reikalui 1,650 dolerių 
aukų, gautų iš įvairių asmenų. 
Vajus siekia sudaryti bent ket
virtį milijono dolerių. įsijungi
mas į tą vajų — tai atsiliepimas 
į kovojančios tautos pagalbos 
šauksmą: “Padėkite mums”.

Komp. J. Gaidelio pavyzdys
Tautinės Sąjungos Bostono 

skyrius ir Kultūriniams subatva- 
kariams rengti komisija suniošė 
savo garbės nario komp. Juliaus 
Gaidelio mirties šešerių metų 
sukakties minėjimą, kurio pir
moji dalis vyko sausio 21 So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje, o antrąją 
dalį sudarė Laisvės Varpo sausio 
22 d. laidos pirmoji pusė.

Pirmoje minėjimo dalyje pa
grindiniu kalbėtoju buvo sol. 
Stasys Liepas, artimas mirusio 
komp. Juliaus Gaidelio bičiulis 
ir l>endradarbis, dalyvavęs dau
gelio kompozitoriaus kūrinių pa
ruošime ir atlikime. Jis iškėlė 
komp. Juliaus Gaidelio kūrybos 
gausą ir jos pagrindinius bruožus 
apgailestaudamas, kad didieji 
komp. Juliaus Gaidelio instru
mentinės kūrybos darbai dar te- 
l>elaukia leidėjų ir atlikėjų. Jo 
nuomone, tai vienas svarbiausių 
šiandieninių mūsų kultūrinės 
veiklos uždavinių. Tie darbai yra 
mirusiojo kompozitoriaus 

sūnaus Garso žinioje Australijo
je. Muzikologijos archyvas Chi- 
cagoje teturi tiek, kiek jam pats 
komp. Julius Gaidelis yra pa
likęs.

Meninę minėjimo dalį atliko 
komp. Juliaus Gaidelio įsteigtas 
ir daugelį metų vestas Bostono 
lietuvių vyrų sekstetas, kuriam 
dabar vadovauja Daiva Matulio- 
nytė-de Sa Pereira. Sekstetą su
daro: tenorai — Norbertas ir 
Helmutas Lingertaičiai, barito
nai — Bronius Banaitis ir Ričar
das Lizdenis, bosai — Vytautas 
Eikinas ir Gintas Simonaitis. 
Sekstetas atliko komp. Juliaus 
Gaidelio sukurtas ar harmoni
zuotas mūsų liaudies dainas, 
kaip “Balnok, tėveli” — liaudies 
daina. “Barkarolė” — žodžiai 
Stasio Santvaro, “Tik tave” — 
žodžiai Antano Gustaičio, “Vil
ties daina”, o taip pat kitų dainų, 
išmoktų dar komp. Juliui Gaide
liui vadovaujant tam sekstetui.

Šioje minėjimo dalyje dalyva
vo daug Bostono ir apylinkės lie
tuvių, kurių tarpe minėtini 
komp. Jeronimas Kačinskas, 
rašytojas Antanas Gustaitis, ak
torės Aleksandra Gustaitienė ir 
Tvirbutienė, keli svečiai iš Lie
tuvos. Minėjimui vadovavo pir
mininkas Juozas Rentelis.

Antroje minėjimo dalyje 
Laisvės Varpo laidoje komp. Ju
lius Gaidelis iškeltas, kaip pavy
zdys tų mūsų išeivių, kurie 
neužmiršo gimtajai žemei duo
tos priesaikos, kai jie raudonojo 
siaubo grėsmėje traukėsi iš jos, 
o taip pat tų mūsų kūrėjų, kurie 
sugeba suderinti savo kūrybinį 
darbą su praktiška veikla, reika
linga gyvajai lietuvybei išlaikyti 
ir stiprinti. Jis kūrė simfonijas, 
operas, kantatas, oratorijas, įvai
rias dainas, nevengdamas net 
populiarių, bet drauge rado rei
kalo ir laiko dirbti su chorais, 
dėstyti lituanistinėje mokyklo
je, duoti muzikos pamokas, ska
tinti pastebėtus talentus siekti 
meno aukštumų. Tai kūrėjas — 
kovotojas, panašus į mūsų tauti
nio atgimimo veikėjus ir dabar
tinės Lietuvos susiūbavimo 
žadintojus bei organizatorius, 
kurių pirmose eilėse yra mokslo 
žmonės, kūrėjai ir menininkai, 
kaip komp. Julius Juzeliūnas, 
muzikologas Vytautas Landsber
gis, rašytojas Vytautas Petke
vičius ir kiti. Ne tik savo gausia 
ir brandžia kūryba, bet taip pat 
šia prasme komp. Julius Gaide
lis įeis į mūsų tautos istoriją.

Visa žodinė programos dalis 
apie komp. Julių Gaidelį ir jo 
kūrybą buvo perpinta jo sukur
tomis dainomis, ištraukomis iš 
operos “Danos”, kantatos apie 
Lietuvą, instrumentinės muzi
kos. Programa pradėta komp. 
Juliaus Gaidelio sukurta, “Malda 
už tėvynę”, o užskleista jo sukur
ta daina "Mes žengiame su sau
le, su daina, kad mūsų šalelė 
būtų laisva”. Tai sudarė lyg pro
gramos rėmus, kuriuose žibėjo 
komp. Juliaus Gaidelio stambieji 
kūrybos darbai. Kaip teisingai ir 
taikliai muz. Vytautas Strolia pa
reiškė, komp. Julius Gaidelis yra 
vienas tų mūsų kompozitorių, 
kurie savo darbais įrikiavo lietu
višką muziką į pasaulinio lygio 
muziką, bet taip pat neužmiršo 
mūs tais darbais, kuriems nerei
kia didelio muzikinio išsilavini
mo, o užtenka tik meilės muzikai 
ir gero balso, kaip yra su daina 
“Mes žengiam”.

Abi minėjimo dalys buvo gerai 
paruoštos. Jos papildė viena 
kitą. Minėjimo suorganizavimu 
atliktas reikšmingas darbas. 
Kaip Laisvės Varpo vedėjas Pe
tras Viščinis pastebėjo, laiminga 
tautinė bendruomenė už 
tėvynės ribų, kuri turi asmenų 
ir organizacijų, neužmirštančių 
veikėjų ir kūrėjų, skiriančių savo 
darbą, talentą ir kūrybą savo tau
tos labui.

Naujų Metų sutikimas
Nieks nenori Naujus Metus 

sutikti vienas. Daugumoje mūsų 
kolonijų ruošiami vieši Naujų 

Metų sutikimai. Taip buvo ir 
Bostone, bet laikui bėgant ir 
sąlygoms keičiantis, pasidarė vis 
sunkiau surasti rengėjus.

1988 m. baigiantis, niekam 
nesirengiant ruošti viešo Naujų 
Metų sutikimo, ta proga 
pasinaudojo Lietuviškosios 
Skautybės fondo valdyba.

Nuostolių išvengimui ir darbo 
palengvinimui, bilietai buvo 
platinami iš anksto per talkinin
kus. Taip darbą pradėjus, buvo 
taip pat išvengta sunkumų su 
spauda ir radiju. Programą atliko 
Lietuvoj žinoma estradinės 
muzikos dainininkė Violeta 
Rakauskaitė — Stromienė. Jinai 
Bostone pasirodė antrą kartą.

Gimusi Kaune ir Vilniaus uni
versitete lankiusi muzikos 
mokyklas. Viešumon išėjo 
dainuodama Lietuvos televizijoj 
ir per radiją. Su Lietuvos Radijo 
ir Televizijos orkestru koncer
tavusi Lenkijoje ir Čekos
lovakijoj. Su Lietuvos Filhar
monijos kameriniu orkestru yra 
įdainavusi keliolika populiarių 
plokštelių. 1975 m. apsigyvenusi 
Vakarų Vokietijoje, solistė su 
vokiečių muzikinėmis grupėmis 
koncertuodama apvažinėjo Vok
ietiją, Norvegiją ir Ispaniją. Per
sikėlusi gyventi į Angliją, kon
certavo Anglijoj, Kanadoj, 
Italijoj, Belgijoj ir Prancūzijoj. 
Jos pasirodymas Bostone Naujų 
Metų sutikime publikos buvo 
labai šiltai sutiktas. Solistė 
puikiai atliko programai 
pasirinktas dainas ir vėliau 
padainavo dar kelias dainas gro
jant šokiams latvių kapelai, 
kurios malonu buvo klausytis.

Naujų Metų proga trumpą 
žodį tarė ir susirinkusius pas
veikino Bostono Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas inž. 
Brutenis Veitas.

Naujus Metus ruošiant į 
pagalbą atėjo skautų vyčių 
“Senųjų Lapinų” būrelis ir 
skautės patarnaudamos prie 
stalų. S. dail. Vyt. Dilba su 
“Lapinais” dekoravo sceną ir 
papuošė programos knygelę, ps. 
B. Banaitis tvarkė apšvietimą, A. 
Kupčinskas — muzikos per
davimą, s. B. Banaitienė or
ganizavo tortų kepimą, ps. D. 
Zikienė — stalų aptarnavimą, 
ps.V. Čepienė — stalų 
papuošimą ir j.s. G. Čepas — 
salės dekoravimą. Svečius 
priiminėjo v. s. dr. J.Gimbutas 
ir s. dail. J. Špakevičius. 
Prityrusios šeimininkės K. Vas
iliauskienė ir O. Mileikienė 
skaniai paruošė vakarienę, kas 
labai prisidėjo prie bendros 
nuotaikos.

Šį kartą turėjome ir au
tomobiliams pastatyti aikštę, 
prižiūrimą sk. vyčių.

Svečių buvo susilaukta ne tik 
iš Bostono, bet ir iš Cape Codo, 
Rhode Island, Connecticut, 
New Yorko, New Jersey ir 
Lietuvos. Parengime iš viso 
dalyvavo 260 asmenys. Darbo 
ruošiant parengimą buvo daug. 
Iš anksto viską apgalvojus ir 
suorganizavus v.s. Č. Kiliuliui, 
buvo nesunku įvykdyti. Dirbant 
sutartinai visiems, parengimas 
gerai pavyko. Kitaip ir negalėjo 
būti. Tenka visiems padėkoti ir 
laukti kitų metų.

(k.n.)
renginiai

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

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

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.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: vasario 11 ir 12, šeštadienį 
ir sekmadienį, dailės paroda. 
Rengia LB N Y apygardos valdy
ba.

Lietuvos Gen. konsulas Ani
cetas Simutis atidarys 16-tąją 
dailės parodu, kurį vyksta vasa
rio 11 ir 12 dienomis Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Paroda 
veikia šeštadienį nuo 12 v. iki 9 
v.v., sekmadienį nuo 12 vai. iki 
3 v. popiet. Iškilmingas parodos 
atidarymas šeštadienį 7 v. v.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė per WQXR — New York 
Times radiją bus paminėta vasa
rio 10, penktadienį, 11 vai., per 
AM 1560 stotį, Bob Sherman 
tradicinėje programoje. Bus pa
minėta 15 metų sukaktis, kaip 
Bob Sherman parisimena Lietu
vos nepriklausomybės šventę. 
Visom programom paruošti tal
kino dr. Jonas Lenktaitis, kuris 
parūpina muziką, organizuoja 
kitą reikiamą medžiagą. Šių 
metų programoje bus prisiminta 
visos praeities įdomesnės pro
gramos. Būtų gera, kad klausy
tojai parašytų padėkos laiškučius 
šios programos vedėjui.

Kun. Aušvydas Belickas, Šve
nčionių parapijos vikaras, Lietu
vos Laisvės Lygos Informacinio 
biuletenio redaktorius, vasario 
5, sekmadienį, atskrido iš Lietu
vos pasisvečiuoti Amerikoje. 
Buvo sustojęs pranciškonų vie
nuolyne, lankėsi Liet. Kat. Reli
ginės Šalpoje apsilankė ir Darbi
ninko redakcijoje, apžiūrėjo A. 
Galdiko vardo meno galeriją,, 
susipažino su modernia pranciš
konų spaustuve. Iš New Yorko 
skris į Los Angeles, kur jis turi 
giminių. Kun. Aušvydas Belic
kas yra visai jaunas kunigas, 
baigęs slaptąją pogrindžio semi
nariją.

PA DĖKA
Šios vasaros pabaigoje švęsiu 

kunigystės 40 metų sukaktį. Ta 
proga gavau leidimą išvykti į to
limesnę 18 dienų kelionę. 
Dėkoju organizacijoms, sam
būriams, pavieniams asmenims 
už finansinę paramą, kuri įgalino 
šią kelionę atlikti.

Kornelijus Bučmys

A. a. kun. Antano Račkausko 
atminimui Kultūros Židiniui au
kojo: po 30 dol. — Zigmas ir Auš
ra Dičpinigaičiai, Vytautas ir B. 
Vaičiuliai, po 25 dol. — Algirdas 
ir Danutė Šilbajoriai, Bronius ir 
V. Sutkai, Regina ir Kazys Čiur
liai, po 20 dol. — K. ir J. Norvi
lai. A. Kantakevičius, Algis ir 
Rainutė Česnavičiai, Henrikas ir 
E. Andruškos, Antanas Mičiulis, 
10 dol. — Stasys Čepas. 
Kultūros Židinio administracija 
už aukas širdingai dėkoja.

Stasė Matulionienė, Manhat
tan, N. Y., kovo 16 kalbės Amer
ican Association of the Universi- 
ty of Women apie lietuvių istori
ją ir kultūrą.

Julija Mačernienė, ilgai gyve
nusi Woodhavene, praeitą sa
vaitę buvo rasta mirusi savo 
bute. Nustatyta, kad mirė sa
vaitės pradžioje. Vasario 2 ji 
buvo sudeginta krematoriume, 
pelenai išvežti į Chicagą, kur kri
kšto dukra Irena Gedgaudaitė- 
Suveizdienė juos palaidos ka
pinėse. Ji ir rūpinosi visu ve
lionės palikimu. Velionė buvo 
našlė, jos vyras, prasidėjus vo
kiečių sovietų karui, žuvo prie 
Žagarės. J Ameriką atvyko po an
trojo pasaulinio karo su naujųjų 
imigrantų banga. Ilgai gyveno 
Brooklyne, paskui persikėlė į 
VVoodhaveną.

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. Dr. Ar
visto video juostų rodymas apie 
paskutinius įvykius Lietuvoje 
bus papildomas praeities vai
zdais: 1938 metų vasario 16 d. 
iškilmės Vytauto Didžiojo mu
ziejaus sodelyje, padedamas vai
nikas prie Nežinomo Kareivio 
kapo, kariuomenės ir visuo
menės paradas pasveikinti Lie
tuvos re>'spubliko.s prezidentą.

PAKVIETĖ J LIETUVĄ

Tarp didžiųjų įvykių Lietuvo
je yra ir pasirengimas paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę Vasario 16-tąją. Ji iškil
mingai bus švenčiama Vilniuje 
ir Kaune. Persitvarkymo Sąjūdis 
pakvietė iš Amerikos atvykti eilę 
pareigūnų ir spaudos atstovų, 
buvo pakviesta ir Darbininko re
dakcija, liet dėl susidėjusių įvai
rių aplinkybių Darbininko laik
raštis negali pasiųsti savo atsto
vo. Darbininko žiniomis į Lietu
vą vyksta: JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas dr. Antanas Ra
zma, Pasaulio Lietuvio redakto
rius inž. Bronius Nainys, PLB 
valdytais atstovai Algimantas 
G u rėčkas ir Gabija Petrauskienė 
iš Toronto, Lietuvių Informaci
jos Centro direktorė Gintė Da- 
mušytė iš New Yorko.

Vyr. skaučių sueiga įvyks va
sario 12, sekmadienį, 2 vai. po
piet pas Viliją Wojciechowski, 
107 - 33 117 St., Richmond Hill. 
Apie dalyvavimą prašom praneš
ti Audronei Razgaitienei, tel. 
201 783 - 0536. Skambinti tik va
karais, Vyr. skautės prašomos 
sueigoje dalyvausti ir aktyviai 
įsijungti į Kaziuko mugės pasi
ruošima.

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

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 11, šį šeštadienį, 1 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera Don Carlo. Pagrin
diniai solistai: Margaret Price, 
Neil Shicoff, Tatiana Troyanos, 
Ruggero Raimoni. Diriguoja Ja
mes Levine.

Lietuvių gydytojų ir medici
nos profesionalų grupė išvyks^ 
į Lietuvą-birželio 14 d. ir išbus 
15 dienų. Apsistosime naujame 
Kauno viešbutyje. Bus išduoda
mi pažymėjimai dėl federalipių 
mokesčių nurašymo. Tikra gali
mybė aplankyti visas pageidau
jamas vietas. Grupę lydės Ro
mas Pūkštys. Kreiptis American 
Travel Service Bureau, 312 238 
- 9787.

Siuntiniai į Lietuvą: video,
stereo .magnetofonai, siuvimo 
mašinos ir pan. Siunčiame vais
tus ir medicinines priemones. 
Prekės pristatomos per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai. Siunčiame kargo į 
Lietuvą. Romas Pūkštys, Trans- 
pak, 2655 W. 69 St., Chicago,
111., 60629. Darbo valandos: 12
- 6 v. v. kasdien, šeštad. 10 -4
v. popiet, arba susitarus, pir- 
mad. uždaryta. Tel. 312 - 436 - 
7772, namų 312 430 - 4145.

I. Maladra iš Moorestown, 
N.J., atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 50 dol. auką. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja.

Milda Liaukus, iš Hunting- 
ton, Conn., visada remia Darbi
ninką. Padėka už dvigubą 40 dol. 
prenumeratos mokestį.

Edith Pronckus iš Methuen, 
Mass., labai dosniai atnaujino 
prenumeratą, pridėdama 80 dol. 
auką. Padėka už dosnią paramą.

Kun. Vincas Radvina iš Clo- 
verdale, Calif., daugelis metų 
yra spaudos mecenatų eilėse. 
Atnaujindamas prenumeratą 
pridėjo 75 dol. auką. Dėkinga 
Darbininko administracija.

George Stuopis iš Sharon, 
MA, nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, atnaujindamas prenu
meratą, atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai ačiū.

Kun. klebonas Jonas Pakal
niškis iš Bnx>klyn, N.Y., kelinti 
metai atnaujina prenumeratą su 
auka, bet kartu ir platina Darbi
ninką parapiečių tarpe. Labai 
dėkingi Darbininkoleidėjai už 50 
dol. auką. Padėka geradariui už 
viską.

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 Martiniąue. 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.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Lietuvos nepriklauso
mybės šventė bus paminėta va
sario 18 mokyklos " įtalpose.

Eufemija Cibier 3, ilgus me
tus gyvenusi Great Neck, N.Y., 
iš povestuvinės kelionės atsiuntė 
administracijai sveikinimus, kar
tu pakeisdama ir savo adresą: 
Euf. Balis Steponis, 6920 Donna 
Rae Dr., Seven Hills, Ohio 
44131. Abu yra ilgamečiai Dar
bininko skaitytojai ir rėmėjai.

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.

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

J. N. Laskauskas iš Baltimo- 
re, M D, nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, atnaujino prenumeratą 
su 50 dol. auka. Labai ačiū.

Birutė Podleckis iš Linden, 
N.J., atnaujino prenumeratą su 
50 dol. auką. Savo laiške linki 
gražių sėkmių. Ačiū už viską.

V. Raškevičius iš North Ha- 
ven, CT, nuolat remia spaudą. 
Šiemet su prenumeratos atnauji
nimu atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkojame.

Juozas Kazlauskas iš Water- 
bury, Conn. jau treti metai at
naujina prenumeratą su dosnia 
auka. Labai ačiū už 50 dol. čekį.

E. G. Witkai iš Sanibel, Fla., 
visada remia Darbininką. Atnau
jino prenumeratą su 40 dol. 
auką. Nuoširdi padėka.

J. Burdulis iš Shirley, N.Y., 
atnaujino prenumeratą su dvigu
bu prenumeratos 40 dol. moke
sčiu. Labai ačiū.

P. Karaitis iš St. Petersburg, 
Fla., su prenumeratos atnaujini
mu atsiuntė 40 dol. auką. 
Nuoširdi padėka už paramą.

Uršulė Maceikonis iš Eliza- 
beth, N.., nuolatinė Darbininko 
rėmėja atnaujino prenumeratą, 
atsiųsdama 50 dol. auką. Padėka 
už paramą.

L Prikackis iš Warrington, 
Pa., atnaujino prenumeratą su 
40 dol. auka. Labai ačiū.

Lietuvių Atletų Klubo visuoti
nio metinio narių susirinkimo, 
įvykusio šių metų sausio 27, yra 
nutarta nario mokestį pakelti iki 
$20.00 (buvo $5.00). Prašome 
narių mokestį susimokėti 
pradžioje metų. Būtų labai 
gražu, tai atlikti vasario mėn., 
nes kaip tik vasario 5 suėjo 86 
metai kaip klubas įsteigtas. 
Kviečiame sportininkų tėvus, 
kurie dar nėra klubo nariai, stoti 
į klubą ir aktyviai dalyvauti klu
bo veikloje. Tai galite atlikti 
kreipiantis į valdybos narius.

Urgavėnių vaišės ir parapijos 
susirinkimas vyko vasario 5 
Apreiškimo parapijos apatinėje 
salėje. Kun. Jonas Pakalniškis , 
parapijos klebonas, padarė me
tinę apyskaitą. Parapijos tarybos 
pirmininkas Alfonsas Samušis 
dėl sveikatos sumetimų laikinai 
pasitraukia iš pirmininko parei
gų. Jo pareigas dabar eina Bill 
Kurnėta, buvęs vicepirminin
kas. Tadas Klimas buvo atnešęs 
laiškų pavyzdžius, kuriuos 
turėjo žmonės pasirašyti ir išsių
sti The Neu York Times laik
raščiui. Laiškuose dėkojame 
laikraščiui, kad tiek daug vietos 
skyrė Lietuvos interesams ir kad 
tiek daug rašė apie Lietuvą. 
Užgavėnių vaišes paruošė Liet. 
Kat. Moterų 29 kuopa, kuriai 
pirmininkauja E. Kezienė. Žmo
nių atsilankė apie šimtinė, kokie 
5-6 buvo iš Lietuvos.

Judita Sedaitytė, 
sociologijos mokslų doktor
antė Columbijos univer- 
siteste, lietuvių tarybos 
narė Batune, už poros 
savaičių vyksta į Ženevą, 
kur ji atstovaus Batunui 
Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijos sesijoje.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje, pranešime 
apie Liet. Atletų Klubo susirin
kimą parašyta, kad to klubo spor
to reikalų vedėju išrinktas Ro
mas Kezys. Romo Kezio popu
liarumas nulėmė šią klaidą. Iš
rinktas jo sūnus Rimas Kezys. 
Malonu šią klaidą atitaisyti ir pa
sveikinti jauną ir energingą spor
to vadovą.

ARTĖJANT 
KULTŪROS 
ŽIDINIO KONCERTUI

Rengiant pianisto William 
Smiddy. Kultūros Židiniui išlai
kyti koncertą, prisimintina gar
siosios N. Y. valstijos ir Met
ropolitan operų solistės Maralin 
Niskos du koncertai, davę 
Kultūros Židiniui apie 11,000 
dol. pajamų. Su soliste ryšys 
užsimezgė, kai ji su solistu Ro
bertu Jakučiu atsilankė į 
Kultūros Židinio atjdąrymojį— 
kilmę.

Jai taip patiko tie pastatai, ta 
kultūrinė aplinka ir gausus lietu
vių dalyvavimas, kad sutiko be 
jokio atlyginimo čia atlikti savo 
koncertinę programą. Tai ji su 
savo smuikininku vyru ir atliko 
1975 gegužės 31.

Draugystės ryšys nenutrūko. 
Maralin Niska mūsų Kultūros 
Židinyje dainavo ir antrą kartą 
1981 rugsėjo 27. Į abu koncertus 
susirinko lietuvių pilna didžioji 
salė.

Panašiai ir pianistas William 
Smiddy, jau senokai bendraująs 
su lietuviais, sužinojęs apie 
Kultūros Židinio išlaikymo fi
nansinius sunkumus, sutiko ne
mokamai atlikti visą programą. 
Nėra abejonės, New Yorko apy
linkės lietuviai jo pastangas įver
tins ir į koncertą gausiai atsilan
kys. Koncertas bus gegužės 6 
dieną 7 vai. vakaro.

-TOJI DAILĖS
PARODA

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

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

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

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

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
71 metų sukakties

MINĖJIMAS

Paroda skiriama Lietuvos nepriklausomybės šventei pagerbti

Rengia ir vius atlikankyti kviečia

LB NEW YORKO APYGARDA

1989 VASARIO 19, SEKMADIENĮ,
11 vai. — Iškilmingos pamaldos Aparelškimo 
parapijos

bažnyčioje
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM,

— pamokslas
Liet. gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS

3 v. popiet — Akademija Kultūros Židinyje

Invokacija — vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM 
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-dainy 

rečitalis
Programai vadovauja JUOZAS KAZLAS 

įeinant aukojama
Visus maloniai kviečia dalyvauti

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA


