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Savaitės
įvykiai

AR PRIS1PAZYSTAT, KAD KOVOJOT
PRIEŠ TARYBŲ VALDŽIĄ?
IŠ LIET. KAT. BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 75

Sveikina visus, kurie kovoja Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti. Lietuva yra pasiryžusi gyventi taikoje su vi
sais, tačiau laukia, kad ir jos teisės būtų respektuojamos. 
Įspėja, kad eventuali pagalba tėvynei turi būti gerai ap
svarstyta, nustatant jos relaią naudą okupuotam kraštui, 
specialūs daliniai nuolat paruošti, kad galėtų numalšinti 
žmonių demonstracijas. Padarytoms skriaudoms atitaisyti 
neužtenka gražių pažadų, o reikia konkrečių akstų.

----------------PRANEŠIMAS SPAUDAI --------------------

Skyrius “Iš Kronikos 
archyvo”
Baudžiamoji byla Nr. 15678

Čia aprašomas vienas asmuo, 
kuris suvaidino žymų vaidmenį 
krikščioniškoje Lietuvoje. Tai 
Benediktas Andriuška. Jis buvo 
jėzuitų atsteigėjas Lietuvoje, 
Kauno kunigų seminarijos profe
sorius, daugelio religinių knygų 
autorius. Ir jis režimui buvo ne
reikalingas ir net pavojingas. 
Todėl ir buvo sulikviduotas, iš
tremtas į Sibirą, kur mirė 1953 
metais.

Saugumas jam sudarė bylą*, 
areštavo ir nuteisė. Su dideliu' 
kruopštumu surinko visą me
džiagą apie jį ir jo veiklą. Paseki
me šios bylos aprašymą, su kokia 
precizija režimo susidorojama su 
nereikalingais žmonėmis. (Dar
bininko red.)

Pradėta 1949 m. vasario 21 d. 
Lietuvos TSR valstybinio saugu
mo ministerijos skyriuje “A”.

Nutarimas areštui. Benedik
tas Andriuška Jono, gimė 1884 
metais Telšių apskrities Alsėdžių 

. (kai kur užrašyta Bematavo, Lie
plaukės) valsčiaus Vilkaičių kai
me valstiečio buožės šeimoje. 
Tėvai turėjo 40 ha žemės. Išsila-

Kaip aš tapau jėzuitu. Areštuo
tas ir uždėtas areštas, turtui: 
geležinė lova, senas medinis 
praustuvas, naujas paltas, mat- 
rasas — senas, marga karvė — 
3 metų, ožka — 6 metų, šešios 
poros baltinių — seni.

Bylą veda kapitonas Golicyn.
Iš apklausos protokolų (1949 

metai).
1. Vasario 24 d. Apklausa pra

dėta 11 vak ir baigta 17 vai.
Biografija

Lankė Lieplaukės rusų pra
dinę mokyklą. 1901 metais baigė 
progimnaziją Palangoje. Įstojo į 
Kauno Kunigų seminariją. Po 
1.5 metų mokslą nutraukė ir 
1903 m. pradžioje išvyko į Au
striją, 1903 m. kovo 3 d. įstojo į 
Jėzuitų ordiną. Lenkų provinci
jos lėšomis baigė gimnaziją ir 
1909 metais Popiežiškojo uni
versiteto filosofijos fakultetą 
Krokuvoje.
- Iki 1913 metų dėstė rusų kalbą 

ir literatūrinį giedojimą Chirovo 
didžiojoje jėzuitų gimnazijoje 
(Austrijoje). 1913 m. išvykoj An
gliją, Gastinge įstojo į Popiežiš
kojo universiteto teologijos fa
kultetą, 1915 m. įšventintas į ku
nigus. 1917 m. baigė teologijos 
fąįęultetą. . Iki 19,1 vasaros

Izraelio archeologai,, tirdami 
urvus prie Negyvosios jūros 
atrado 2000 m. senumo ąsotį su 
aliejum, kuris buvo naudojamas 
Izraelio karaliam patepti, juos 
karalium išrinkus.

Italija pasiskundė, kad Nato 
sąjunga daugiau dėmesio kreipia 
į centrinę ar šiaurinę Europą ir 
apleidžia Italiją ir kitas Vi- 
dūržemio'jūros valstybes.

Akademikas Andrei Sacharo
vas, pasitraukė iš rinkiminės ko
vos į Liaudies atstovų kongresą, 
pareikšdamas, kad jis arba 
turėtų būtų akademijos 
pasiūlytu kandidatu, arba visai 
nekandidatuoti. Apie tūkstantį 
mokslininkų viešai protestavo, 
kad Mokslų akademija atsisakė 
jį siūlyti savo kandidatu.

45 Amerikos R. katalikų vy
skupai kelias dienas tarėsi su po
piežium Jonu Pauliu II dėl įtam
pos tarp Amerikos vyskupų ir 
Vatikano pašalinimo.

Gynybos d-tas, nekreipdamas 
dėmesio į Vakarų Vokietijos ne
pritarimą, pradėjo planuoti ga
minimą naujos branduolinės tak
tinės raketos, kuri turėtų pakei
sti Vokietijoje esančias jau pase
nusias Lance raketas.

Keturios arabų valstybės —
Irakas, Egiptas. .J-OFdanas.4r'je- ' \'ffiHriaš—aukštasis.—teotegSm* ^^^^^'mf^s^ask^koT

Grįžta j Lietuvę
1919 m. iš Anglijos atvyko i 

Lietuvą ir dėstė Kauno Kunigų 
; seminarijoje filosofiją, fiziką, li
turginį giedojimą. 1920 m. išva
žiavo j Krokuvą ir iki 1921 m. 
dirbo tėvų jėzuitų leidykloje, 
kuri leido katalikiškas knygas ir 

-žurnalus lenkų kalboje. 1921 m. 
išvyko į Belgiją, kur Anatverpe- 
ne, Aukštosios komercijos insti
tuto internate, dirbo auklėtoju, 
dėstė rusų kalbą.
įvairios pareigos Lietuvoje

1923 metais grįžo į Lietuvą 
gegužės 23 d. Iki 1930 metų pro
fesoriavo Kauno Kunigų semina
rijoje — dėstė lotynų kalbą, pa
saulinę istoriją ir kt.

Nuo 1930 m. iki 1936 m. Šv. 
Ignaco bažnyčios Šiauliuose rek
torius, gyveno Šiauliuose Vil
niaus 245. Nuo 1936 m. ba
landžio 21 d. iki 1941 m. — 
jėzuitų provincijos Lietuvoje 
provincijolas. Rezistencija buvo 
Kaune prie jėzuitų Šv. Pranciš- 

. kaus Ksavsero bažnyčios. Nuo 
1942 metų žiemos iki 1944 m. 
rugpjūčio mėnesio gyveno 
gryžuvyje, dėstė filosofiją.

Sausio 21, 22 ir 23 dienomis 
Lietuvos pasiuntinybėje Wa- 
shingtone vyko Lietuvos diplo
matinės tarnybos pasitarimai, 
kuriuose dalyvavo L. diplomati
jos šefas dr. S. A. Bačkis, L. gen. 
konsulas New Yorke A. Simutis, 
L. garbės gen. konsulas Los An
geles V. Čekanauskas, L. garbės 
gen. konsulas Chnicagoje V. 
Kleiza, L. garbės konsulas ir L. 
garbės gen. konsulo Toronte 
padėjėjas H. Lapas ir Lietuvos 
atstovas Washingtone ir prie Šv. 
Sosto — S. Lozoraitis, jr.

Pasitarimų metu buvo pirmo
je vietoje apsvarstyti įvykiai Lie
tuvoje, jų įtaka mūsų valstybės 
nepriklausomybės bylai ir jos 
tarptautiniai padėčiai. Buvo dis
kutuota dėl paramos, kuri būtų 
naudinga kovojančiai tautai ir jos 
įvairūs aspektai krašte bei užsie
nyje.

Pa-

Nuo 1944 m. iki 1948 m.

Viename posėdžių susirinku
sieji prisiminė netikėtai mirusį 
Liūtą Grinių ir jo ilgą visuome
ninę bei politinę veiklą. Visų 
vardu Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone pasiuntė N. Grinienei 
gilią užuojautą.

Kiekvienas pasitarimų dalyvis 
padarė pranešimą apie savo dar
bą ir padarė pasiūlymus, kaip jis 
galėtų būti ateityje sustiprintas.

menas sudarė Bagdado bloką, 
arba arabų bendradarbiavimo ta
rybą, o Marokas, Libija, Mauri
tanija, Alžiras ir Tunisas - 
Maghreb ūkinio bendradarbia
vimo uniją. 1984 m. buvo suda
ryta 6 Persijos įlankos valstybių 
— Įlankos bendradarbiavimo ta
ryba.

Izraelio parlamento Darbo 
partijos atstovam pradėjus tie
sioginiai tartis su palestiniečiais, 
kaip Faisal Husseini ir kt., kurie 
viešai santykiauja su PLO, Izrae
lio koalicinės vyriausybės skili
mas pagilėjo.

Ispanijos, Prancūzijos ir 
Graikijos užsienio reikalų mini- 
steriai Europos Bendrosios rin
kos vardu tarėsi su PLO atstovais 
dėl Artimųjų Rytų taikos.

Olandijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Hans van der Broek pa
ragino ten atvykusį valst. sekre
torių James A. Baker pradėti mi
siją į Artimuosius Rytus, bet 
valst. sekretorius atsakęs, kad 
sąlygos dar nesančios palankios 
tam žygiui.

Prezidentas George Bush nu
mato siekti, kad Nikaragvos par
tizanam ir toliau būtų teikiama 
humanitarinė parama, ir yra la
bai abejingas dėl penkių Cen
trinės Amerikos valstybių galvų 
susitarimo panaikinti partizanų 
bazes Hondūre.

Neturi nuolatinės gyvenamosios 
vietos ir užsiėmimo, tėvas mirė 
1907 metais, motina Eleonora — 
1917 metais. Taip pat mirė vie
nuolika brolių ir seserų.

Kaltinamoji medžiaga
Radau, kad ilga laiką dirba 

prieš tarybų valdžią. Baigė Po
piežiškojo universiteto teologi
jos fakultetą Anglijoje. 1917- 
1919-1923 metais gavo ir teikė 
informaciją Anglijos ir Lenkijs 
žvalgyboms. Padedant vokiečių 
provincijolui Bley ir vokiečių 
žvalgybos rezidentui Kipui 1923 
m. organizavo ir vadovavo iki 
1945 m. jėzuitų ordinui Lietuvo
je. Redagavo Žvaigždę, bendra
darbiavo žurnale Katalikybė ir 
gyvenimas, spausdino straips
nius prieš tarybų valdžią.

Autorius daugelio antitarybi
nių knygų, organizacijų stei
gėjas.

1948 m. liepos 16 d., kratos 
metu rasta antitarybinė lite
ratūra, rankraščiai, antitarybinio 
turinio dienoraštis. 1947 m. sis
temingai sakė antitarybinio turi
nio pamokslus. Gyvena nelega
liai Telšių apskrityje. Padaryti 
kratą ir areštuoti.

Rusai nusprendžia 
areštuoti

Lenkijos oficiali spauda pirmą 
kartą viešai paskelbė įrodomąją

1949 m. vasario 14 d. Valstybi
nio saugumo ministerijos “O”

atliko terciatą. 1918 m. vasarį at- bažnčfos rektorius. Vė-
vyko į Londoną ir vėl metus pri- llau Telsių Rupijos valdytojas 

vačioj studijoj specializavosi filo- (nukelta į 2 psl )
Sofijoje.

matams padarė LIC Washingto- 
no biuro vedėjas V. Nakas ir Bal
tų Santalkos biuro vedėja G. Pa
lubinskaitė.

> i

fa

LDT taip pat susitiko su Lat
vijos Chargė d Affaires dr. A. 
Dinbergs ir Estijos generaliniu 
konsulu E. Jaakson.

Su jais buvo apsvarstyti klausi
mai, kurie liečia visas tris Balti
jos valstybes, ir pasidžiaugta, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovų bendradarbiavimas yra 
labai glaudus bei efektingas.

Sekmadienį, sausio 22, Lietu
vos pasiuntinybėje Washingtone 
įvyko priėmimas, kurio metu 
LDT nariai susitiko su Washing- 
tono, lietuvių organizacijų atsto
vais.

Sausio 23 Lietuvos diplomatai 
buvo pristatyti Rytų Europos 
skyriaus vicedirektoriui, Baltų 
skyriaus vedėjui, ir pokalbyje 
dalyvavusiam sovietų skyriaus 
valdininkui.

Valstybės Departamento pa
reigūnams buvo padėkota už 
JAV vyriausybės vedamą okupa
cijos nepripažinimo politiką ir 
buvo išreikšta viltis, kad ir nau
joji administracija laikysis tų 
pačių principų. Ta proga buvo 
paminėtas viceprezidento Bu- 
sho raštas, pasiųstas prieš rinki
mus vienai lietuvių organizaci
jai, kuriame jis pažada kelti Lie
tuvos reikalus pokalbiuose su so
vietais.

Valstybės Departamento val
dininkai labai aiškiai pabrėžė, 
kad -Jungtinės Amerikos~ Val
stybės ir toliau nepripažins so
vietų aneksijos ir, kad šis nusi
statymas yra kertinis akmuo san
tykiuose su Baltijos valstybėmis. 
Jie toliau pažymėjo, kad lietuvių 
tautos pastangos žingsnis po 
žingsnio plėsti bei stiprinti tauti
nes bei žmogaus teises yra gerai 
suprantamas ir tų tautų aspiraci
jos bus remiamos.

Ilgame susitikime buvo palie
sti visi svarbiausi šio momento 
klausimai.

Prieš išsiskirdami, LDT nariai 
kreipėsi į Lietuvių tautą ir užsie
nyje gyvenančius lietuvius, karš
tai sveikindami visus, kurie ko
voja ir dirba Lietuvos valstybės 
nepriklausomybei atstatyti. Jie 
konstatavo, kad tiktai pilnai su
vereni valstybė kaip tą apibrėžia 
tarptautinė teisė, gali reguliuoti 
santykius su kaimynais. Lietuva

(nukelta į 4 psl.)

Pas New Yorko valstijos gubernatorių Lietuvos vyčiai iš Maspetho, N. Y. ir kitų kuopų. 
Iš k. M. Kapočiūnienė, M. Rusas - Kober — Vyties žurnalo redaktorė, A. Radzevich 
— Amsterdamo L. vyčių kuopos pirmininkas, assemblyman F. Schmidt, J. Adomėnas 
_ Vidurio Atlanto apskrities L. v. pirmininkas laiko gubernatoriaus išleistą proklama
ciją, gubernatorius Mario Cuomo, G. Tumasonis, Brooklyno kuopos pirmininkas, E. 

Barkauskas — Albany kuopos pirmininkas, M. Žukas — Riverhead kuopos pirmininkas, 
assemblyman Tonko, B. Aviža — Vidurio Atlanto apskrities vaidybos narė spaudos 
reikalams. Nuotr. VVallace B.

PARAMA LIETUVAI JAU VYKDOMA

EUCHARISTINIS 
KONGRESAS 

PIETŲ KORĖJOJE
Pietų Korėjos katalikų 

Bažnyčia oficialiai pakvies 
Šiaurės Korėjos ir Kinijos ka
talikų atstovus dalyvauti 44- 
ame Tarptautiniame Eucha
ristiniame kongrese, kuris
įvyks Pietų Korėjos sostinėje 
šių metų spalio 5-8 dienomis.

medžiagą, kad sovietai, o ne vo
kiečiai, įvykdė Lenkijos armijos 
karininkų žudynes Katyno miške 
ir kad šudynės vyko 1940 m. nuo 
kovo pabaigos iki gegužės 
pradžios.

Pietų Afrikos prieš aparteido 
politiką kovojančios grupės nu
traukė santykius su kalėjime te
belaikomo Afrikos Tautinio kon
greso vado Nelson Mandela 
žmona Winnie, nes ją saugojusio 
klubo nariai buvo apkaltinti ke
lių jaunuolių pagrobimu ir vieno 
jų nužudymu.

Sov. Sąjunga yra skolinga Ja
ponijos ir Vakarų bankam 41 bil. 
dol., bet ieško ir daugiau pasko
lų

skyriaus 1 poskyrio operatyvinis 
darbuotojas kapitonas Balaitis 
“O” skyriaus 1 poskyrio viršinin
kas Cečurov.

Nutarimą areštui 1949 m. va
sario 16 d. tvirtina: “O” skyriaus 
viršininkas papulkininkis Sliap- 
nikov, tardymo skyriaus virši
ninkas pulkininkas Soloid, mi
nistro pavaduotojas Martavičius, 
sankcionuoja prokuroras Bacha- 
rov.

Kas rasta kratos metu
Krata padaryta 1949 m. vasa

rio 21 d. nuo 17 iki 21 vai. Taura
gės apskrities Skaisgirio vals
čiaus Varlaukio parapijoje.

Rasta autobiografinė knvga:

JAV LB krašto valdybos veda
mas lėšų telkimo vajus besi- 
iaisvinančiai Lietuvai iki vasario 
mėn. 15 d. jau surinko $130,000 
aukų. Dar daug trūksta iki 
užsibrėžtos 250,000 dolerių su
mos per 1989 metus, bet per du 
mėnesius surinktos lėšos JAV 
rodo mūsų išeivijos labai didelį 
dėmesį, meilę ir paramą besi- 
laisvinančios Lietuvos gyvybi
niams reikalams.

Pirmasis “Dovana Lietuvai 
1989 meetais” vajaus uždavinys 
— popieriaus nupirkimas dėl A. 
Šapokos Lietuvos Istorijos p r- 
spausdinimo Vilniuje jau atlik
tas. Labai sėkmingomis Valdo

Adamkaus ir JAV LB krašto val
dybos pastangomis, kartu dir
bant su Lietuvos Kultūros Fon
du, nupirkta ir jau pristatyta 
spaustuvei Vilniuje 200 tonų po- 
pierio, reikalingo 200,000 istori
jos knygų spausdinimui. Kadan
gi pati leidykla turėjo popierio 
100,000 knygų atlikus pilną 
300,000 Lietuvos Istorijos knygų 
spausdinnimą bus galima paten
kinti visus prenumeratorius ir 
aprūpinti to reikalingas mokyk
las.

Yra jau nugabenta ir reikalin
gų technologinių priemonių 
krašto laisves ir Sibiro kalinių re- 
habilitacijos siekiančioms insti

tucijoms. Dėl esamų aplinkybių 
Lietuvoje, kurias turime supras
ti, paramos detalės nėra skelbia
mos. Jas kontroliuoja JAV LB 
krašto valdybos iždas ir tikrins 
JAV LB Kontrolės Komisija.

Prašymų yra daug daugiau, 
negu surinkta lėšų. Todėl aukų 
vajus Lietuvai per J A V' LB krašto 
valdybą bus tęsiamas toliau per 
1989 metus.

Bronius Juodelis, 
JAV LB k.v.vicepirmininkas 

finansams

Kongresui yra parinkta te
ma: Kristus yra mūsų taika. 
Pietų Korėjos katalikų 
Bažnyčios atstovas, atkreipęs 
dėmesį, kad jau daug metų 
neturime beveik jokių ryšių 
su Šiaurės Korėjos katalikais, 
pažymėjo, kad Tarptautinis 
Eucharistinis kongresas suda
rys palankią progą tuos ryšius 
atnaujinti.

Pietų Korėjos Bažnyčios at
stovas priminė, kad Kinijoje 
yra apie du milijonus korė-

_ ,. c jiečių kilmės katalikų, kurieBurmos valdovas gen. Saw
Maung pažadėjo įvykdyti paria-
mento rinkimus 1990 m. pava
sarį.

taip pat jau daug metų neturi 
galimybės palaikyti ryšių su 
tėvyne.



Iškilmingas koncertas Vilniuje Sporto rūmuose vasario 16. kai ten buvo paminėta valstybės 
atkūrimo diena. Klišė paimta iš Tiesos vasario 1S d.

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

J. Juodaitis, jo prašymu, skyrė 
dirbti į Ukrėnus, Mažeikių apsk
rityje, Židikų valsčiuje, o po to 
į Varlaukį.

2. Kovo 7 d. Apklausa pradėta 
20 vai., baigta 24 vai.

Savaitės 
įvykiai

Lenkijos dery bininkai dėl So
lidarumo unijos legalizavimo nu
tarė pakeisti krašto darbo įstaty 
mus taip, kad Solidarumo unija 
galėtų būti legalizuota, jei būtų 
pasiektas susitarimas dėl Lenki
jos politinių ir ūkinių reformų.

J. T. Saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią Izrae
lio elgesį su okupuotų arabų 
žemių palestiniečiais, bet JAV ją 
vetavo.

Vengrijos komunistų partijos 
politbiuro narys Imre Pozsgay 
pareiškė, kad Rytų Europa da
bar yidaro didžiausios krizės 
zoną., Jis tąip patpaskelbė, kad . 
1950 fti, Matyas Rakosi valdymo 
metu 600,000 Vengrijos ūkinin
kų buvo laikomi kalėjimuose.

Grupė San Francisco biznie
rių, išmetė į erdvę naują su
sižinojimo satelitą, palengvinan
ti duomenų pasikeitimą su Sov 
Sąjunga.

Afganistano partizanų grupių 
taryba savo konferencijoj sutarė 
laikinuoju Afganistano preziden
tu paskirti nuosaikųjį Mobam- 1 
mad Nabi Mohammedi, o funda
mentalistą Ahmad Shab — laiki- 1 
nuoju ministeriu pirmininku

Meksikoj vyksta pasitarimai 1 
tarp Salvadoro partijų vadų ir ’ 
prieš vyriausybę veikiančių par
tizanų atstovų dėl prezidento 
rinkimų atidėjimo, kad juose 
galėtų dalyvauti ir partizanų 
kandidatai.

' . K

Minių minios užtvindė Kauno gatves, kai ten vasario 16 
minėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Ar prisipažjsta kaltu?
— Ar prisipažįstate, kad iki 

1940 metų straipsniais ir knygo
mis, o nuo 1944 m. auklėdamas 
jaunimą religinėje ir naciona
linėje dvasioje, kovojote prieš 
tarybų valdžią?
Filed in 203

— Prisipažįstu, kovojau prieš 
bedievišką bolševizmą spaudo
je, susirinkimuose, asmeniškuo
se pokalbiuose su tikinčiaisiais 
pamokslose. Kovojau, nes esu 
kunigas, nes nepripažįstu bolše
vizmo esmėje bedievybės, nes 
nepritariu katalikiško tikėjimo 
griovimui iš bolševizmo pusės. 
Neigiamai žiūriu į tarybų val
džios įvedimą mano tėvynėje, 
nes žinau, kad ji sugriaus Katali
kų Bažnyčią Lietuvoje.

Visa mano kova su bolševiz
mu, visi mano pasisakymai prieš 
bolševizmą ir jo konkrečius va
dovus turėjo tikslą apginti katali
kų tikėjimą, saugoti jį nuo su
griovimo. Tuo tikslu ir aš 
kviečiau kitus į kovą su bolševiz
mu.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, Ę«*t. 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas Vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Richmond HIII, N.Y.41418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

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

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

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

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

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

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

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

Meksikos bu\. kareivis Zaca- 
rias Osorio Cruz pareiškė Ka 
nados imigracijos įstaigom, kad 
Meksikos vyriausybė 70 m. de
šimtmety ir 80 dešimtmečio 
pradžioj vykdydavo politinių ka
linių žudynes be teismo. Ir jis 
pats yra dalyvavęs bent 60 egze
kucijų. J. T. Žmogaus teisių ko
misija tiria 194 Meksikos piliečių 
dingimą.

Afganistane, sovietam pasi
traukus, jo prezidentas paskelbė 
karo būklę, o partizanų atstovam 
at si sakius tartis su dabartine vy

: 'I

riausybe dėl koalicinės vyriau
sybės sudarymo, min. pirminin
kas Mohammed Hassan Sharq tuvoje. Kaip? 
atsistatydino.

Pietinėj Sov. Sąjungoj prie 
Krasnodar esantis dirbtinis ' 
ežeras užtvindė 870,000 akrų ge
riausios dirbamos žemės ir suda
ro pavojų daugiau kaip pusės mi
lijono žmonių namam, nes spec
ialistai leido ežero vandeniui pa
kilti daugiau, kaip buvo numaty
ta. Potvynis paplovė daugiau 
kaip 900 daugiabučių namų pa
matus, ir namai sugriuvo. Buvo 
sunaikinta 90 mylių kelio ir 9 til
tai. Krasnodaro aerodromas yra 
užtvindytas.

Sov. Sąjungos užs. reik, mi- 
nisteris Ševardnadze, lankyda
mas Artimųjų Rytų valstybes, 
pasiūlė, kad Art Rytų taikai pa
siekti būtų sušaukta J. T,, nuola
tinių Saugumo tarybos narių 
konferencija, bet Izraelio min. 
pirmininkas Yitzhak Shamir 
siūlymą atmetė ir pasiūlė, kad į 
tokią konferenciją, būtų pakvie
sta tik JAV ir Sov. Sąjunga.

Irano Khomeini pareiškus, 
kad anglų rašytojo Salman Ru- 
shdie knyga Satanic Verses 
įžeidžia islamo religiją ir jos pra
našą ir kad jos autorius už tai 
būtų pasiųstas į pragarą. Euro
pos Bendrosios rinkos valstybės 
atšaukė iš Irano savo pagrindi
nius diplomatus.

Lenkijos vyriausybės ir nele
galios Solidanimo unijos atstovai 
susitarė, kad būsimam Lenkijos 
parlamente Solidarumo unijos 
atstovai galėtų sudaryti iki 40 
proc. visų parlamento atstovų, o 
Solidarumo unija pažadėjo už tai 
paremti vyriausybės planus.

Ir jaunimą auklėjau 
kovos dvasioje

Prisipažįstu — ir jaunimą 
auklėjau tautinėje dvasioje, nes 
meilė tautai padeda sėkmingiau 
išauklėti jį religinėje dvasioje. 
Tuo tikslu ir buvo organizuoja
mos jaunimo mėnesinės konfe- _ 
rencijos Šiauliuose. Į visusjauni- 
mo politinius klausimus atsaky
davau: “Dabar svarbiausia būti 
geru kataliku”.

3. Kovo 10 diena. Apklausa 
pradėta 13 vai. ir baigta 17 vai.

Atgaivina Jėzuitų ordiną
Jūs įkūrėte Jėzuitų ordiną Lie-

— Aš tik atgaivinau. Mintis 
: apie jo atgaivinimą gimė 1902 
♦ metais Kauno Kunigų seminari
joje. Nuo 1903 m. iki 1923 m. 
’ gyvendamas užsienyje, šio tikslo 
siekiau ruošiau tam dirvą, rašiau 
į Romą generolui. Ledochovskis 
atsiuntė j Lietuvą du kunigus 
jėzuitus: prancūzą Bubę ir italą 
Cekinį išaiškinti, kokios tau
tybės jėzuitai galėtų dirbti Lie
tuvoje religinį darbą.

Cekini pasiliko Lietuvoje kaip 
popiežiaus pasiuntinys, o Bube 
tais pačiais 1922 m. pranešė ge
nerolui, kad lietuviai lygiai 

■priešiškai nusiteikę ir prieš len
kus, ir prieš prancūzus.

Atvyksta vokiečių generolas
Tuo pačiu tikslul922 m. atvyko 

į Lietuvą vokiečių jėzuitai pro
vincijolas Bley ir jo padėjėjas 
Driuding. Jie pranešė, kad nors 
vokiečiai Lietuvoje ne ypač 
mėgiami, atsargiai dirbti galima, 
jei nebus vokiškosios propagan
dos.

1923 m. generolas Ledo
chovskis išleido oficialų sprendi
mą, kad Lietuvą kontroliuoja vo
kiečiai jėzuitai kaip misijų šalį. 
Tame pačiame sprendime buvo 
parašyta, kad generolas išjungė 
mane iš Belgijos jėzuitų provin
cijos ir perevedė j vokiečių jėzui
tų provinciją.

Namas, kuriame buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė 
Vilniuje. Prie namo vasario 16 buvo atidengta memorialinė 
lenta.

Lietuvos vadavimo'darbe 
nėra nei šventų dienų, nei 
atostogų!

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo7 iki 8 vai. vak. iš^NYM 1330 AM. Pirmad. 
6-7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt, 234 Sunlit 
nr.. Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

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

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

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

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

Vardas, pavardė

KVECAS
JONAS 

+1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Fasolipo 
A NENORIAIS

u, . Sb so ST MIDPI.F.\1l.t \GE (,)l 1:

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

Atvyksta Tėvas Kipas
Vokiečių provincijos provinci

jolas Bley atsiuntė vokiečių 
jėzuitą tėvą Kipą į Lietuvą atlcur- 
ti čia Jėzuitų ordiną. Aš atvykau 
1923 m., gegužės 23 d., o tėvas 
Kipas tų pačių metų liepos mėn. 
gale. Taip kartu su tėvu Kipu 
1923 m. gale atkūrėme Jėzuitų 
ordiną.

(Bus daugiau)

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

J LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Stalinas nebuvo vienas
Įvykiai Lietuvoje keičiasi tie

siog valandomis. Kuo viskas 
baigsis, kaip reikalai nusistovės 
nežinom. Tačiau nėra pagrindo 
baimintis, kad grįžtų Stalino lai
kai. Lengviau atsikvėpiam, kai 
Lietuvoje pirmų kartą po ketu
riasdešimt aštuonerių metų tau
ta viešo susižinojimo prie
monėmis pasauliui gali atskleisti 
stalinizmo atneštas kančias, 
kraujo aukas. Kai daiktus imama 
vadinti tikrais vardais, apie bu
vusi terorą kartoja ir užsienio 
didžioji spauda, kuri iki šiol į 
išeivių balsą mažai kreipė dėme
sio, laikydama tai sutirštinta pro
paganda.

Lietuvoje Sąjūdžio Lygos ir 
kiti vadovai kalbėdami mini tik 
Stalino ir kartais Berijos vardus. 
Galbūt dėl tam tikru sumetimų 
neatėjo atinkamas laikas pasakyti 
visos teisybės, atskleisti ir Stali
no draugų darbelius, kurie aklai, 
pasigardžiuodami vykdė jo in
strukcijas ir net jas viršijo. Ne
kalbame čia apie Stalino atsių
stus rusų ir azijiečių ginkluotus 
dalmms. Jiems buvo-į galvą įkal
ta, 8^’TfeTGvIaT'Vfsr'fasisfarTr 
darbe žmonių ėdikai. Jie nesu
gebėjo galvoti, buvo tik didelės 
malimo mašinos maži ratukai.

Kas kita, kai ton tarnybon įsi
jungė ir darė kaijerą, kapojo ne
kaltųjų galvas, nemažai ir mūsų 
lietuvių. Kiekviename krašte vi
sada buvo ir bus, daugiau ar 
mažiau, nusikaltėlių, sadistų, 
krašto išdavikų. Pakankamai, 
net su kaupu tokių atsirado oku
pacijų laikais ir Lietuvoje. Juk 
ne sovietų generolai sudarinėjo 
sąrašus naikintinų inteligentų 
1940 ir pažangiųjų šviesiųjų lie
tuvių 1941 ir po 1944 metų. Sau
gumui ir terorui nuo pat pirmųjų 
okupacijos dienų ėmėsi vado
vauti Sniečkus, Todesas, įsi
jungė Gpzevičius (ir dar tituluo

jamas rašytoju!), daug kitų. Da
bar Todesas pradeda viešai atgai
lauti. Ar jis paminės visus savo 
darbelius, pvz., kad tremiamųjų 
iš Kauno skaičių padidino, vietoj 
reikalautų 1371 pakėlė iki 1965? 
Rainių miškelio kankintojai 
sėdėjo ar tebesėdi aukščiausiose 
tarybose arba aukštose kėdėse. 
Kiek dar kitų?

Antroji bolševikų okupacija 
buvo dar žiauresnė. Stalino 
klapčiukų vardus žino tenai gy
venantieji bet apie juos viešai 
nekalbama. Ar jie susilauks an
tro Niurnbergo? Gal lietuviai 
jiems ir nekeršys, bet kokiais 
vardais jie įeis į istoriją? Atei
nančios kartos juos gal labiau 
keiks nei prancūzai prieš du šim
tus metų buvusios revoliucijos 
žudikus.

Kitas liūdnas ne tik anų nese
nų, bet ir dabartinių laikų lapas 
— mokykla. Nepriklausomybės 
laikais džiaugėmės iš nieko su
kurta mokykla, mokytojais, di
deliu pasisekimu švietimo srity 
kai mokytojauti šoko jauni, nors 

-ir-nepatyrę vyrai—ir' moterys? 
idealistai pasišventėliai. Per dvi
dešimt metų smarkiai ūgtelėjom 
visose kultūros srityse, tauta 
brendo moraliai, pakilo dorovė. 
O kas pasidarė su mokytojais 
šiandien? Nesakom, nekaltinam 
visų mokytojų, pačių mokyklų; 
didesnė pedagogų dalis savo vie
toje, sugeba išvengti viso, kas 
žemintų mokytojo vardą net 
didžiausios priespaudos metais. 
Tačiau tam tikra jų dalis mokyto
jo, auklėtojo vardo neverti. Tik 
reikia paskaityti LKB Kroniką, 
suregistruotus vardus, faktus, 
kaip mokytojai, auklėtojai jauni
mą ne auklėja, bet moraliai 
žudo, reikalaudami išdavinėti 
draugus, net tėvus, meluoti. 
Juos varinėja nuo bažnyčių 
durų, neleidžia su kunigu susiti-

Brangūs broliai ir sesės paverg
toje Tėvynėje,

1918-jų metų Vasario 16 d. lie
tuvių tautos vadai paskelbė Vil
niuje nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą Lietuvos 
valstybės egzistenciją de facto ir 
de jure buvo įteisinta tarptau
tinėmis sutartimis nepriklauso
mų pasaulio valstybių šeirnoje.

Tačiau neilgai džiaugėmės at
gauta nepriklausomybe. Prieš 
48-ris metus lyg po baisaus 
žemės drebėjimo mūsų tauta 
buvo užgriauta prarajoj, kurių 
užviešpatavo visiška tamsuma. 
Šimtmečius kurtos kultūrinės 
vertybės buvo pasmerktos su
naikinimui be pėdsakų. Po 
griuvėsiais dingo sąžinės laisvė 
ir bet kokios žmogaus teisės. 
Lietuva buvo viena iš pirmųjų 
valstybių to meto Sovietijos val
dovų planuose pasmerkta palai
dojimui. Anot Chruščiovo per 
pasaulį nuaidėjusio Washingto- 
ne padaryto pareiškimo— Mes

kus pakalbėti, viešai mergaitėm s 
nuo kaklų nutraukia kryželius, 
verčia piešti šlykščius, kunigus 
išjuokiančius paveikslus, tik
inčiuosius vadina moraliai smu
kusiais, mažina elgesio pa
žymius, neleidžia baigti mokyk
lų ir pažangiausiems, ir taip to
liau, ir taip toliau. Šimtai tokių 
istorijų Kronikoj surašyta, o kiek 
nesurašyta. Visur minimi tų mo
kytojų vardai, vietos, datos.

Ir nuostabiausia, kad taip daro 
daugiausia moterys mokytojos. 
Galimas daiktas, kad jų ir yra 
daugiau mokytojų, bet iš senų 
laikų mes linkę moteris laikyti 
kaip tik didžiausiais dorovės sar- 

-.-gąis. Anksčiau, carų laikais, mo
teris — motina prie ratelio iš
laikė lietuvybę ir skiepijo doros 
pagrindus. Kodėl dabar toks di
delis moterų skaičius įsijungė į 
tautos moralės griovimą? Sunku 
suprasti ir gėda apie tai kalbėti.

Taigi, su apgailestavimu tu
rim, sutikti, kad Stalinui į pagal
bą šoko per daug ir mūsų tau
tiečių. Vieni žudė ginklu, traiškė 
galvas į cementinių rūsių sienas, 
kiti žudė, gal ir tebežudo jaunas 
sielas moraliai. Koks tinka var
das ir vieniems, ir kitiem s? Taigi 
liūdna, kad mūsų tautoj Stalinui 
atsirado tiek daug talkininkų.

(čg)

Iš žurnalo Į L ai s v ę 1988 
metų gruodžio min. numerio. 
Vienas iš žurnalo tedamųjų.

Lietuvių tauta tebesiekia laisvės ir 
nepriklausomybės
Lietuvos Gen. Konsulo New 
Yorke Aniceto Simučio žodis į 
Lietuvą Laisvosios Europos ra
dijo bangomis 1989 m. Vasario 
16 d.

jus palaidosime” — vėliau turėjo 
būti palaidotas ir visas demokra
tinis pasaulis. Pagaliau po septy- 
niasdešimts dviejų metų sovie
tinės santvarkos Kremliaus val
dovai įsitikino, kad vietoje kitų 
laidojimo pačiai Sovietijai gręsia 
pasilaidojimas.

Tokios padėties akivaizdoje 
pereitais metais įvyksta stebuk
las — tamsiausiam laidojamos 
Lietuvos kampelyje pasirodo 
švieselė, po valandėlės ir antra 
ir trečia iki visa šėtono paūksmė 
nušvinta šimtais žiburėlių, kurie 
apšviečia kelią Lietuvos Vyčiui, 
Gedimino Stulpams ir tūks
tančiams Lietuvos trispalvių. 
Beveik penkis dešimtmečius 
kankinami, terorizuojami ir gąs
dinami Lietuvos sūnūs pasijunta 
atgavę drąsą. Iš tūkstančių krūti
nių griausmingai aidi — Lietuva 
Tėvynė mūsų, Tu didvyrių 
žemė... o per skruostus, abiejo
se geležinės uždangos pusėse 
nevienam nurieda džiaugsmo 
ašara. Ar tai tikrovė, ar tik iliuzi
ja? — klausia vienas kito.

Vasario 16-tosios proga surengtame priėmime kitų tautų svečiai su Lietuvos gen. 
konsulu, iš k. Filipinų gen. konsulas ambasadorius H. B. Garcia, Janina Simutienė, 
Estijs gen. konsulas E. Jaakson, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, New Yorko 
konsulų draugijs pirmininkas Babrain gen. konsulas Abdulla Shaker, Venecuelos gen. 
konsulas ambasadorius G. Herrera su žmona, vysk. Paulius Baltakis, OFM, Belgijos 
konsulas Leon Peeters. Nuotr. L. Tamošaičio

Tikrovė yra Vasario 16-sios 
aktu prieš 71-rius metus išreikš
tos tautos valios spontaniško at
naujinimo demonstracija. Šim
tus tūkstančių dalyvių sutrauku
sios demonstracijos nedvipras
miškai primena okupantui ir pa
sauliui, kad lietuvių tauta tebe
siekia laisvės ir nepriklauso
mybės kokia ji buvo prieš Stalino 
suplanuotą ir įvykdytą okupaci
ją

Iluzijai priklauso įsivaizdavi
mas, kad dalies žmogaus teisių 
grąžinimas yra lygus suverenite
to grąžinimui. Toleravimas eise
nų su savo tautos ženklais ir 
vėliavomis, giedant tautos him
ną, nereiškia laisvės ir nepri
klausomybės grąžinimo. Drako
niškas draudimas pažinti savo 
tautos praeitį ir didžiuotis jos pa
likimu, uždarymas visų senai 
veikiančių organizacijų bei reli
ginių bendruomenių, draudimas 
protestuoti prieš genocidą visiš
kai nesuprantamas civilizuotam 
pasauliui net ir okupacijos sąly
gomis.Tie drakoniški draudimai 
niekada neturėjo būti padaryti. 
Jų atšaukimas tai tik pirmas 
žingsnis, civilizuoto pasaulio 
santvarkos kryptimi.

Džiaugiamės, kad bent dalis 
žmogaus teisių grąžinta broliams 
pavergtoje Tėvynėje ir kartu 
liūdime, kad pilnos nepriklauso

V
mybės grąžinimas dar tebėra to

ru horizonte.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
norėtų savo broliams pavergtoje 
Tėvynėje padėt išbrist iš ekono
minės klmpynės, bet negali rizi
kuoti tą daryt, kol stalinizmo du
sinanti santvarka, įstūmusi šalį į 
ekonominę ir kultūrinę stagnaci
ją, nebus išrauta su šaknimis. 
Per anksti neapgalvotai nu
skubėjusieji su pagalba gali nu
degti pirštus, paremdami pa
vergėją vietoje pavergtųjų.

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras kartu su Lietuvių 
istorijos draugija rengia Varpo 
pilno komplekto perspausdini
mą to istorinio leidinio pradžios, 
šimtmečio proga. Spaudai ruošia 
Juozas Masilionis ir Liudas Kai
rys. LTSC leidykla šiuo metu 
irgi ruošia dr. VVilliam Urban 
monografiją The Samogithian 
Crsusade apie kryžiuočių veiklą 
Žemaitijoje. Dr. Urban yra pa
saulio masto istorikas. Monogra
fijos mecenatai yra Krištana- 
vičiaus fondas- ir Baltų studijų 
draugija (Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies). 
LTSC veikia Chicagos Jaunimo 
Centre, telefonas (312) 434 - 
4.545.

Minia* I. Sausis 1889 m.

VARPAS
Amerikoj* *r tater 6 **A.

Hteratoros, politikos ir mokslo mėnesinis laikrasrtis.

100 METŲ SUKAKTIS

KELKITE! KELKITE!
PAULIUS JURKUS

Tautinę kultūrą Varpas rišo su 
ekonominiais reikalais. Štai tie 
reikalai, kuriuos nuolat Varpas 
kėlė ir plačiai nagrinėjo: žemės 
reforma, kreditai, amatų ir ūkio 
mokyklos, sveikatos reikalai, su
sisiekimo kelių gerinimas ir 1.1.

Tai švietė ir stiprino lietuvį 
sunkioje kovoje su okupantu. 
Lietuvis jau galėjo drąsiai pakar
toti anuos istoriko Daukanto žo
džius, kurių anksčiau gerai nesu
vokė. O tie žodžiai buvo ir dabar 
tebėra gyvi ir mum labai reikš
mingi: Lietuvi, čia 
tavo žemė.

Išaugo rašytojų karta
Varpas buvo pirmasis žurna

las, kuriame atsiranda pastovi li
teratūros kritika. Čia recenzuo
jamos knygos, aptariami kiti lite
ratūriniai klausimai. Tos kritikos 
nemaža prirašė pats Vincas Ku
dirka.

■um. I.

Varpas turėjo apie 150 bend
radarbių, subūrė to meto švie
suomenę. Čia pirmuosius žings
nius žengė ir visa eilė rašytojų: 
A. Kriščiukaitis — Aišbė, Gab
rielė Petkevičaitė-Bitė, L. 
Didžiulienė, J. Mačys-Kekštas, 
Pranas Vaičaitis, Jonas Biliūnas, 
G. Landsbergis-Žemkalnis.

Gi Povilas Višinskis per Varpų 
atvedė trys rašytojas moteris: 
Sofija Pšibiliauskienę — Lazdy
nų Pelėdą, Mariją Pečkauskaitę 
— Šatrijos Raganą, Juliją 
Žymantienę — Žemaitę.

Visas jas surado ir į darbą į- 
traukė Povilas Višinskis. Jas vi
sas atvedė į Varpų. Marija Peč- 
kauskaitė — Šatrijos Ragana 
greitai pasitraukė iš Varpo. Jai 
buvo tolimas pozityvizmas. Ji ro
mantikė, krikščioniškos filosofi
jos skleidėja nuėjo į Tėvynės 
Sargų, Apžvagų.

Per Varpa j literatūrą ateina 

realizmas. Tiesa, jisnėra toks gi
lus, jis dar romantiškai nudažy
tas, pilnas idealizmo, bet tokia 
Žemaitė plačiai išvystė realizmą, 
gi Gabrielė Petkevičaitė-B i t< 
• 11 žen gi a dar tol iau—artėja p ri e 
natūralizmo.

Prof. Vaclovas Biržiška taip 
aptaria Varpo reikšmę:

“Žurnalas suvaidino žymiau
sią vaidmenį visuomeniniame 
Lietuvos gyvenime, padėjo 
bręsti politinei ir visuomeninei 
Lietuvos orientacijai, idėjiškai 
pagilino tą diferencijaciją, kuri 
pačiose Lietuvos gyvenimo gel
mėse jau nuo seniau pradėjo 
bręsti. Tačiau svarbiausią vaid
menį Varpas suvaidino lietuvių 
publicistikoj ir literatūroj, 
įtraukęs į literatūrinį darbą dau
gelį tokių žmonių, kurie pirma 
niekur nieko nebuvo rašę .

O prof. V. Mykolaitis taip ap
taria Varpo reikšmę:

“Visuomeninės pozityvistinės 
Varpo krypties įtaka buvo di
delė, gili ir naudinga. Neieško
damas jokių kompromisų, griež
tai gindamas tautinius ir ekono
minius reikalus, keldamas daug 
įvairiausių klausimų, jis auklėjo 
visą lietuvišką inteligentiją, davė 
jnedžiagos visų minčiai. Varpas 
padeda visiems orientuotis taip 
konkrečiuose gyvenimo reiški
niuose, taip teoretiniuose klausi
muose. Jis taip pat padeda susi
daryti tautinio visuomeninio 

darbo programą ir tolimesniems 
laikams”. (Pr. Naujokaitis, Lie
tuvių literatūra, 96 - 97 p.)

Varpo rašyba ir kalba

Varpo bendradarbis buvo ir 
Jonas Jablonskis, kalbininkas, 
mūsų bendrinės kalbos tėvas. Jis 
taisė kitų raštus, taisė Žemaitės 
kūrybą. Žemaitė rašė žemaitiš
kai, gi Jonas Jablonskis sulietuvi
no jos kūrybą. Taisė ir kitų rašy
tojų raštus.

Kaip ir Aušra, taip ir Varpas 
pradžioje naudojosi senąja rašy
ba, š rašė sz, žodį duona rašė 
taip: duna, ir ant raidės u uždėjo 
rutuliuką. Galėjai perskaityti bet 
kokia tarme.

Pati kalba dar nešvari, pilna 
barbarizmu.Tačiau Varpas vis 
gerėja, grynina kalbą. Tai atliko 
Jonas Jablonskis. Pagaliau Var
pas buvo pirmasis laikraštis, ku
ris įsivedė dabartinę rašybą. Pa
daryta ir didelė kalbinė pažanga.

Redakciją yra pasiekęs vienas 
Varpo numeris, perspausdintas 
Lietuvoje kada ten buvo minima 
Varpo 100 metų sukaktis. Kad 
būtų aiškiau, perspausdiname 
pirmojo straipsnio dalį, per
spausdiname faksimiliniu būdu. 
Tai parodys Varpo rašybą, jo kal
bą ir patį minčių dėstymą.

Naujas laikrasztis.
Tose szalyse, kur žodis liūsas, kur aiszkini- 

mas ir platinimas tautiszku idėjų neranda truki
nimo; kur beveik kiekviena dalis dvasiszku turtu 
žmonijos turi savo organą, per kuri platinasi ir 
didinasi; kur laikra^zczei skaitomi yra szimtais, — 
pasirodymas naujo laikraszczio neturi tokio svar
bumo, kaip pas mus. Szendieniszkame musu pa
dėjime pasirodymas naujo laikraszczio turi būti 
priskirtu prie svarbesniu ir rūstesnių dalyku, nės 
reikia pergalėti daugybę visokiu nelaimiu, reikia 
atsakyti ant daugumo klausymu, reikia pasiekti 
mierį, einant ne keleis nutrintais, bet keleis, ku- 
riūs dar reikia iszvesti. Bet koks musu padėji
mas, kokie medegiszki turtai, kokios spėkos? . . . 
Atsakymas trumpas: musu padėjimas yra toli 
biauresnis už padėjimą žydu ir totorių, nės tiems 
neužginta laikyti savo kalbą, iszdūti laikraszczius, 
turėti mokslavietes.

Medegiszkus turtus galėtume rasti, kad tarp 
musu butu daugiaus žmonių, troksztancziu tarnauti 
abelnai, tėvynei, be paturėjimo ant to, ar darbi
ninkai ant szlovės ir pakėlimo tėvynės priguli 
prie vieno ar kito skyrio, pagal savo dvasiszkas, 
doriszkas, protiszkas ir svietiszkas pažiūras. Ne 
gražus tai ir peiktinas daigtas, kad dar daugel 
Lietuviu ar su visūmi nenori suprasti Lietuvos 
reikalu, ar supranta keblei; turėdami-gi keblų 
supratimą, mislyja, kad atneszti gerą tėvynei 
galima tik sutinkant su juju pažiūromis. Tankei 
matai žmogų, kurs turėdams geriausius norus, 
isz- kalno stato savo iszlygas, nu kuriu atstoti 
niekados nenori, ir su visūmi neklauso, jeigu ką 
nors jam užmėtinėji. Numazgoję rankas nū visko, 
nesirūpina nei pirsztu pakrutinti dėl pagerinimo 
tautiszku dalyku.



ANTANUI MASIONIUI 80 METŲ

Metam pamažu slenkant, o kai 
kada ir šuoliais bėgant, mūsų vy
resniosios kartos kultūros ir vi
suomenės veikėjai vienas paskui 
kitų nesulaikomai artėja j am
žiaus saulėleidį. Tai toji kartų 
karta, kuri vaiko akim išgyveno 
pirmųjį Pasaulinį karų, viskuo 
besidominčio paauglio nuotai
kom matė Lietuvos prisikėlimų 
nepriklausomam gyvenimui, di
deliais vargais ir nepritekliais 
užsispyrusiai lankė nepriklauso
mos Lietuvos sukurtas mokyklas 
ir universitetus ir ruošėsi akty
viai dalyvauti Lietuvos šviesėja
nčio kultūrinio, visuomeninio ir 
ūkinio gyvenimo ugdyme.

Šį kartų pačiame savo amžiaus 
pajėgume turėjo išgyventi savos 
valstybės sunaikinimų, dvi visos 
tautos gyvenimų suniokojusias 
okupacijas, savo fiziniais kūnais 
maitinti abiejų okupantų nežmo
niško išnaudojimo koncentraci
jos stovyklas ar ne savo valia ieš
koti prieglaudos svetimuose 
kraštuose.

Šiai kartai priklausė ir Diržių 
km., Seinų apskr. 1909 m. vasa
rio 8 gimęs visuomenės ir kul
tūros veikėjas Antanas Masio
nis, kurio 80 m. sukaktuvės gi
minių bei artimesniųjų draugų 
tarpe buvo paminėtos vasario 5, 
sekmadienį, jo paties sodyboj, 
Fair Lawn, N.J. Jas suruošė Phi- 
ladelphijoj gyvenanti sukaktuvi
ninko vyresnioji dukra Teresė 
Gečienė su savo šeima.

Tų dienų sukaktuvininko in
tencija Šv. Kazimiero parapijos 
administratorius kun. Antanas 
Bertašius aukojo mišias, o jom 
pasibaigus, artimesnieji susirin
ko sukaktuvininko namuose į ten 
paruoštus vaišes. Vaišes malda ir 
trumpu sveikinamuoju žodžiu 
sukaktuvininko mokinių vardu 
pradėjo Aidų redaktorius ir eilės 
poezijos knygų autorius Tėvas 
Leonardas Andriekus, O.F.M. 
Sukaktuvininkas, būdamas ne
priklausomoj Lietuvoj Kretin
goj veikusios pranciškonų gim
nazijos moky toju ir direktorium, 
yra mokęs ir auklėjęs visų eilę 
mokinių, kurie vėliau išaugo į 
subrendusius kultūrininkus ar 
visuomenininkus. Iš jų čia galėjo 
dalyvauti Darbininko redakto
rius Tėvas Kornelijus Bučmys, 
O.F.M., smuikininkas ir LB ak
tyvus veikėjas Julius Veblaitis ir 
laimingu sutapimu iš Lietuvos 
atvykęs svečias, sukaktuvininko 
jaunesnysis brolis Stasys, taip 
pat buvęs gimnazijos mokytojas.

Jautriais žodžiais sukaktuvi
ninkų sveikino vyresnioji jo duk
ra Teresė Gečienė, šiltai dėko
dama už rūpestingų auklėjimų, 
išmokslinimų ir ypač užįskiepiji- 
mų meilės Lietuvai ir visam, kas 
yra lietuviška. Kalifornijoj gyve
nanti jaunesnioji dukra Danguo
lė Navickienė šeimos sveikini
mus perdavė telefonu.

Reikia pažymėti, kad abi su
kaktuvininko dukrelės ne tik

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE

BUPEAU

CHICAGO. ILLINOIS 60643
TEL. (312) 238-9787 KELIONĖS Į LIETUVĄ '1989 m.

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Chicago New York

1. Balandžio 27 - Gegužės 15 2,150.00 2,100.00
2. Gegužės 15 - Gegužės 31 Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2 2,395.00 2,245.00
3. Birželio 12 - Liepos 01 Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2 2,795.00 2,645.00
4. Birželio 14 - Liepos 01 Maskva 1, Kaunas 15. Maskva 0 2,595.00 2,445.00

(Lietuvių gydytojų ir medicinos profesionalų grupė)
5. Birželio 26 - Liepos 12 Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2 2,595.00 ’ 2,445.00
6 Liepos 11 - Liepos 30 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
7. Liepos 24 - Rugpjūčio 09 Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 2,695.00 2,5^5.00
8 Liepos 29 • Rugpjūčio 16 Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1 2,695.00 2,545 00
9. Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 Maskva 1, Vilnius 10. Leningradas 2, Maskva 1 2,595.00 2,445.00

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 Maskva 2. Vilnius 10. Ryga 2, Maskva 1 2,595.00 2,445.00
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 2,795.00 2,645.00
12. Spalio 03 - Spalio 16 Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 1,895.00 1,850.00

antanas Masionis, mokytojas, visuomenininkas, atšventęs 80 
metų sukaktį.

pačios išaugo ryškiom LB 
veikėjom, bet ir savo vaikus 
išuaugino lietuviškai nusiteiku
sius ir lietuviškam visuomeni
niam gyvenime uoliai dalyvauja
nčius.

Svečių vaišėm ir gera nuotaika 
rūpinosi Teresės ir Algimanto 
Gėčių dukros: medicinos moks
lus baigusi dr. Gintarė ir ekono
minius mokslus baigusi, garsios 
madų korporacijos skyriaus 
vedėja Aušra--. .->

• ■ i . k- ■»■/»t
Už sukaktuvininkų buvo išger

ta šampano taurė ir, prisimenant 
jaunystę sugiedota Gaudeamus 
igitur.

Sukaktuvininko profesija yra 
gimnazijos mokytojas. Jai ruoš
damasis, jis baigė germanistikos 
ir pedagogikos studijas V. D.

PARAMA LIETUVAI JAU
(atkelta iš 1 psl.) VYKDOMA

yra vakarų Europos dalis. Ji yra 
pasiryžus gyventi taikoje su vi
sais, tačiau laukia, kad ir jos 
teisės būtų respektuojamos.

LDT sveikindama užsienio 
lietuvių didelį entuziazmų ry
šium su paskutiniaisiais įvykiais 
ir norų jai padėti, įspėja, kad 
kiekviena eventuali pagalba 
tėvynei turi būti gerai apsvarsty
ta nustatant jos realių naudų oku
puotam kraštui. Reikia vengti 
viso to, kas galėtų vienokiu ar 
kitokiu būdu sustiprinti okupan
to pozicijas. Maskva, nusileisda
ma kai kuriems tautos reikalavi
mams, bando išvengti esminių 
klausimų. Jei lietuvių veikla 
krašte ir yra toleruojama, tai 

universiteto Teologijos-filosofi
jos fakultete. Mokytojo darbų 
pr įdėjo Pranciškonų gimnazijoj 
Kietingoj, o vėliau buvo jos ir 
Lazdijų gimnazijos direktorium 
iki pasitraukimo iš Lietuvos. Gy
vendamas tremtinių stovykloj 
Vokietijoj, buvo lietuvių gimna
zijos Uchtėj mokytojas.

Atvykęs į JAV, įsikūrė Pater- 
sono apylinkėj, kurį laikų dirbo 
laboratorijos techniku tekstilės 
fabrike,. o nuo 1961 m. buvp vo
kiečių ir lotynų kalbų mokytojas 
New Milford, N.J., aukštesnio
joj mokykloj, kol pasitraukė į 
pensijų.

Sukaktuvininkas, pradėjęs vi
suomeninį darbų su ateitininkais 
ir pavasarininkais 1925 m. Lietu
voje, nuo šio darbo nepasitrau
kė iki šiol. Studijų metais buvo 
glaudžiai įsijungęs į studentų 

specialūs daliniai yra nuolat pasi
ruošę numalšinti taikingų žmo
nių demonstracijas.

Žmogaus teisių padėtis Lietu
voje dar toli gražu nėra patenki
nama. Padarytoms skriaudoms 
atitaisyti neužtenka gražių 
pažadų, o reikia konkrečių aktų.

Lietuvos Diplomatinė Tarny
ba karštai sveikina Lietuvos Ka
talikų bažnyčių, kardinolų Slad
kevičių ir visus vyskupų konfe
rencijos narius, dvasiškius bei 
vienuolius ir vienuoles. Ji džiau
giasi, kad vyskupas J. Stepona
vičius gali grįžti į senajų Lietu
vos sostinę ir valdyti jos arkidie- 
cezijų.

Nors religinėje srityje yra 

ateitininkų veiklų. Vokietijoj 
buvo anglų kursų vedėjas, o 
JAV — šalia darbo už duonų gy
vai reiškėsi katalikų organizacijų

ir LB veikloj. Organizavo ir mo
kytojavo lietuviškose šeštadie
ninėse mokyklose, eilę metų 
buvo Švietimo tarylx>s lituanisti
nių mokyklų rytiniam pakrašty 
inspektorius, lankęs ir organi
zavęs mokytojų studijų savaites 
ir rūpinęsis lituanistinėm mo
kyklom mokytojų paruošimu.

Pradėjęs bendradarbiauti ne
priklausomos Lietuvos spaudo
je, šį darbų tęsia ir toliau, rašyda
mas pedagogikos ir kitais visuo
meninės ar kultūrinės veiklos 
klausimais.

Būdamas sųmoningu ir prakti
kuojančiu kataliku, uoliai įsi
jungė į lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos darbų Patersone ir yra 
uolus parapijos tarybos narys, 
nuolat besirūpinus lietuviškos 
parapijos kuo ilgesniu išlikimu.

Nepaisydamas jį ištikusių ne
laimių (1985 m. netekęs jo darbų 
didžiosios talkininkės ir vaikų 
motinos Aleksandros ir patyręs 
tokiam amžiui žmogų pradėju
sius varginti sveikatos sutriki
mus), sukaktuvininkas su tokia 
pat giedria nuotaika ir toliau uo
liai dalyvauja visokeriopoj lietu
viškoj veikloj.

Kasmet dalyvauja ateitininkų 
sendraugių stovyklose, bendra
darbiauja spaudoj ir rūpinasi lie
tuvybės reikalais. Bene per dve
jus pastaruosius metus padėjo 
suorganizuoti prie Morris Coun- 
ty kolegijos šiaurinėj New Jersey 
lietuvių k., istorijos, geografijos 
ir kultūros kursus ir juose dėstė, 
sutraukdamas apie 30 klausyto
jų. Tie kursai turėjo .tokį pasise
kimų,-kad kursų lankytojai su
siorganizavo į šiaurės N. J v Lietu
vių klubų, turinti apie 100 narių, 
puoselėjančių lietuviškumų.

Geriausios sveikatos mielam 
sukaktuvininkui, kad Viešpats jį 
dar ilgai laikytų sveikų ir darbin
gų šioj žemėj.

K. Jankūnas

įvykę tam tikrų pasikeitimų, 
LDT konstatuoja, kad Lietu
vos bažnyčios padėtis nėra pa
tenkinama ir kad sovietai tebe
laužo pagrindines jos teises.

Lietuvos diplomatinė tarnyba 
yra pasiryžusi dirbti su visais 
veiksniais, organizacijomis bei 
pavieniais lietuviais Vasario 16 
Akto dvasioje. Lietuvos neprik
lausomybei atstatyti mūsų tauta 
kaupė geriausias jėgas, dėjo 
didžiausias aukas ir ilgai kovojo. 
Tuo pačiu keliu ir šiandien turi 
visi eiti, kad galėtų garbingai pa
siekti didįjį tikslų: laisvų žmogų 
nepriklausomoje valstybėje, 
kuri būtų pilnateisis tarptautinės 
tautų bendruomenės narys ir 
kuri leistų lietuvių tautai laisvai 
dirbti bendrai gerovei.

VVashingtonas, 1989 vasario 2

i

BALTIC

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

$1,882 iš Čikagos

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

$2,132 iš Čikagos

BALTIC TOURS 8 ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ

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

KeNonė Nr. 616 birželio 16-liepos 1

KeNonė Nr. 714 liepos 14-29

KeHonė Nr. 611 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

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

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei!

Bettic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

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

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų įnirusiems giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis:

1989 M. KELIONES { LIETUVĄ

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

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

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

2 Leningrade.
Kelionė Nr. 815 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko

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

$2,482 iš Čikagos

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

1 Maskvoje, 1 Zuriche.
Kelionė Nr. 608 birželio S-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.
KeMonė 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
Ufc IUVA, RUSUA, ŠVEDUA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 

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

Kelionė Nr. 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko
$3,132 iš Čikagos

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

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

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

$2,642 iš Čikagos n*

rJ
. . RUGPJŪTIS jf

LIETUVA, ESTUA IR SUOMUA — 15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 
1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje.

KeNonė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 iš Bostono ir Niujorko
_ $2,572 iš Čikagos

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

$2,582 iš Čikagos
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 
' 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko

$2,642 iš Čikagos

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

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

$1,982 iš Čikagos

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

$2,342 iš Čikagos

BALTIC TO URS 
77 Oak St.. Saite 4 

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

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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

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

---------------------------------------------------------------- ,

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj
Ąr juos prenumeruoji? J



SIOUX CITY, IOWA 
MINĖJOI VASARIO 16-TĄ

Sioux City lietuviai vasario 19, 
sekmadienį, gražiai minėjo Va
sario 16. Vietos klebonas prel. 
Simonas Morkūnas vasario 12 d. 
paskelbė bažnyčioje minėjimo 
programą, kviesdamas visus lie
tuvius ir kitataučius, lankančius 
Šv. Kazimiero bažnyčią, melstis 
ir priimti komuniją už Lietuvos 
kankinius, Lietuvoje, Sibire ir 
kitose Rusijos vietose ir Lietuvo
je ir visame laisvame pasaulyje 
lietuvius nepaprastai ryžtingai 
kovojančius dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir visų 
pavergtųjų laisvę.

Prel. S. Morkūno pastango
mis, asmeniškai prašant, vietos 
dienraštis Sioux City Journal ir 
diecezijos savaitinis laikraštis 
The Globė įdėjo jo straipsnius.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas ir 
pasakė keturis patrijotinius pa
mokslus, plačiai papasakodamas 
apie dabartinius nepaprastus 
įvykius Lietuvoje. Jo pamokslų

Gavėnis programa Putname
Atydžiai perskaitykite — 

yra naujų galimybių
(Šį raštą redakcija gavo kiek 

pavėluotai, tai praleidžiame va
sario 24-26 konferencijas. Kon
ferencijos buvo vyrams ir mote
rims. Red.)

Kovo 3-5 vyrams ir mote
rims.

Krikščionies kelias į Viešpatį.
Praves Ottawoje buvęs kalėji

mo kapelionas kun. V. Ski- 
- landžiūnas. Konferencijos, dis- 
9 kusijos, malda.

Prasideda penktadienį 8:00 
vai. vakare. Šeštad. nuo 9:30 iki 
sekmadienio pietų.

Kovo 17 -19 tik moterim (tra
dicinis savaitgalis — tyloje)

Maldingas žvilgsnis į Mariją 
Konferencijos, malda

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

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

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

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

mūsų agentus

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

AGENTAI:

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

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

LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMIBEACH, FL.33139 
MINNEAPOUS, MN. 55418 
NEWARK, N.J.07106 
NEWYORK, N.Y. 10009 
PHILADELPHIA, PA. 19141 
PHILADELPHIA, PA. 19115 
PITTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611

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

klausosi daugiau kaip 800 žmo
nių. ......

Parapijos salėje minėjimas 
buvo pradėtas 4 v. popiet, Lietu
vos ir Amerikos himnais ir “Ma
rija, Marija”.

Kun. V. F.; Ramacker, vietos 
aukštesnės katalikų mokyklos di
rektorius, sukalbėjo gerai pa
ruoštą invokaciją. Prel. Simonas 
Morkūnas skaitė paskaitą — 
‘ Lietuva artėja prie nepriklauso
mybės”. Po to buvo iškilmingas 
banketas, kurį malda pradėjo 
kun. V. F. Ramaeker. Banketą 
lietuviškai paruošė Morta Kun- 
cienė, A. Bulotienė, A. Yorkus, 
M. Mugenienė, L. J. DeHaan,, 
M. Luneckas ir A. Miežinis, kle
bonui talkino ruošiant minėjimą. 
Minėjimas praėjo labai gražiai. 
Minėjimo dalyviai pasveikino 
kleboną, švenčiantusį 87 gimta
dienį. Prelatas Simonas Morkū
nas yra gimęs 1902 vasario 16.

Lietuvai laisvinti aukojo: prel. 
Simonas Morkūnas 600 dol. (Jis

Praves iš Chicagos atvykęs 
kun. K. Trimakas.

Prasideda penktadienį 8:00 
vai. vakare. Šeštadienienį nuo 
9:30 iki sekmadienio pietų.

Sudarykite sau sąlygas daly
vauti bent vienoj iš minėtų pro
gramų. Kas negali atvykti visam 
savaitgaliui, kviečiame bent vie
nai dienai.

Vienai dienai — $25.00; šeš
tad. ir sekmad. — $40.00; visam 
savaitgaliui — $50.00.

Registruotis būtina iš anksto: 
nakvynę užsisakyti; virtuvei tin
kamai pasiruošti ir programos 
vedėjams medžiagą pasirūpinti. 
Registracijos formą prašome gra
žinti: Rekolekcijų programos; 
ICC — Rt21: Putnam, CT 6260 
(1-203-928 - 5828) _

661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road 
70 Fiilmore Avenue 
2242 W. Chicago Avenue 
2655 West69th Street 
1723 W. Chicago Avenue

6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street
3216 St. Jude Drive 
1082 Splringfleld Avė.

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

22 Caristad Street 
4330 Ouay Street
309 West Federal St. 

apmokėjo bilietus už 38 pakvie
stų amerikiečių svečių). M. 
Kuncienė 100 dol. S. Meškau
skas 50 dol., J. Pirog 50 dol., K. 
Žolpys 40 dol, P. Cicėnienė 20 
dol. L. Skuodas 20 dol. Po 10 
dpi.: T. Lemek, M. Luneckas, 
P. Skuodas, J. Ulanskas, J. Tad- 
lock, kiti po mažiau. Viso surink
ta 1,083. Pinigai pasiusti po ly
giai Altui, Lietuvos Bendruome
nei ir Vlikui.

Dosnūs parapiečiai

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
ja yra vienintelė visoje Iowos 
valstijoj. Prie parapijos priklauso 
70 šeimų. Parapiečiai paprasti 
darbininkai, ‘daugiausia pensi
ninkai.

Klebonas prel. Simonas Mor
kūnas paruošė metinę aukotojų 
apyskaitą, spausdintą knygą. Už 
spausdinimą sumokėjo Larkin 
laidotuvių namai. 1988 pajamų 
turėta 109,132.41 dol., išlaidų 
91,987.62 dol. Sutaupyta page- 
17,144.79 dol.

Didesnės sumos sumokėta: 
vietos aukštesnei katalikų mo
kyklai išlaikyti 30,196.54 dol., 
algoms, 15,560 dol., misijoms, 
10,325.00 dol. (įskaitant į šią 
sumą Lietuvių Katalikų Religi
nei Šalpai); parapijos nuosavybei 
pagerinti 5,225.19, kurui, elekt
rai, vandeniui, 4,756 dol. Viso 
66,063.01.

Laike 37 metų prel. S. Mor
kūno klebonavimo didesnės su
mos sumokėta: vietos aukštesnei 
katalikų mokyklai pastatyti, pa
didinti ir išlaikyti, 520,821.55 
dol. Dukart bažnyčiai atnaujinti, 
vitražams, varpams, stogams ap
dengti, Marijos Širdies pamink
lui, šildymo systema šaligat
viam s,-bažnyčios nuosavybei pa
didinti, 251,696,69 dol. Viso 
772,’518.24 dol.

Šalia vokelių gauta: procentų 
373,697.11 iš aukštesnės mokyk
los iš 14 iš eilės vajų gauta atgal 
parapijai 153,666.09., už savaiti
nes žvakes — 59,567.36 dol..

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

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

Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 455-9586 
Tel. (215) 698-9190 
Tel. (412) 481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455

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

Vilniaus Universiteto folklori
nis ansamblis “Ratilio” koncer
tuos lietuviams 8-se JAV ir Kana
dos miestuose balandžio mėn.

IŠ VISUR

Rasų kapinėse Vilniuje atšventintas Nežinomojo Lietuvos ka
reivio kapas. Tas kareivis krito kovose už Vilnių 1919 ar 1920. 
Prieš 38 metus kapo paminklas stalinistų buvo sunaikintas. 
Atkurtas kapas praeitų metų spalio 29. Klišė iš “Gimtojo kraš
to’ praeitų metų 44 numerio, lapkričio 3-9 d.

PRISIMINTAS POP. PIJUS XI
Jis nusakė komunizmo esmę

Vatikano radijo dienraštis sau
sio 10 prisiminė popiežių Pijų 
XI-ąjį — Achille Ratti, suėjus ly
giai penkiasdešimčiai metų nuo 
jo mirties.

Pijus XI-asis vadovavo katali
kų Bažnnyčiai 17 metų, nuo 
1922-ųjų ligi 1939-ų metų vasa
rio 10-os dienos.

Jo pontifikato metu Apaštalų 
Sostas sudarė diplomatinius su- 

nuomos — 57,955.00 dol., palai
dais — 34,386.52 dol. Viso 
679.237.47 dol.

Prel. S. Morkūnas per 37 me
tus neimdamas atostogų, be kle
bono pareigų, savanoriškai atliko 
darbą sekretoriaus, vajų organi
zavimą. šildymo systemos, kros
nies prižiūrėtojo išlaikęs egzami
nus, dirbdamas 10 - 12 valandų 
per dieną, sutaupė parapijai 
450,(XX) su viršum. Be to, iš savo 
kuklių pajamų įvairiems parapi
jos reikalams paaukojo 35,744. 
92 dol.

Jeigu parapija būtų samdžiusi 
minėtus tarnautojus, tai nebūtų 
buvę pinigų bankuose, nebūtų 
procentų ir prieš 35 metus para
piją būtų buvus uždaryta.

Iki šiol iš 70 šeimų parapijos 
surinkta 2.130.772.96 dol.

1989 m. sausio 1 d. pinigų 
bankuose buvo 365.426.28 dol.

Vietinis

SVARBŪS KOMPLEKTAI
Juozo Brazaičio Raštai. Reda

gavo A. Skrupskelienė ir C. 
Grincevičius. 6 tomai įrišti į kie
tus viršelius. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 16 dol., persiunti

mui pridedama po 2 dol. už 
tomą. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Bronius Kviklys — “Lietuvos 
bažnyčios”. Stambiuose atslci- 
ruose tomuoe Telšių, Pa
nevėžio, Kaišedorių vyskupijos, 
Kauno, Vilniaus arkivyskupijų I 
ir II tomai. Kiekvieno gausiai 
iliustruoto ir įrišto tomo kaina 23 
dol. Persiuntimui pridedama po 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

KELIONĖ J GRAIKIJĄ IR TURKIJĄ 
1989 gegužės mėn. 16-30 dienomis. Rengia Laiš
kai Lietuviams.

Organizatorius kun. J. Vaišnys.
Kaina asmeniui nuo New Yorko $2267.00 - $2347.00.
Skambinkite registruotis iki kovo mėn. 15 dienos. Dėl 
informaciją ir brošiūrą kreiptis pas: American Travel 
Service Bureau, 9727 South Westem Avenue, Chica
go, Illinois 60643. Tel.: (1-312) 238 - 9787.

r ”

sitarimus, vadinamus konkorda
tus, net su apie dvidešimčia pa
saulio kraštų, tarp jų ir su Lietu
va 1927-ais metais.Tuo būdu 
buvo formaliai užmegzti pa
stovūs santykiai tarp Lietuvos ir 
Apaštalų Sosto.

Pagal sudarytąjį Konkordatą, 
Lietuvos valstybė pripažino 
Bažnyčiai teisinio asmens 
padėtį, tuo būdu sudarydama 
Bažnyčiai sąlygas nevaržomai 
vykdyti savo religinę misiją. Pa
gal Konkordatą buvo patvirtinta 
nauja Lietuvos bažnytinė pro
vincija, kuri buvo sudaryta Pi
jaus XI-ojo bule Lituanorum 
Cente, buvo pripažinta katalikų^ 
organizacijų laisvė, garantuota 
teisė veikti katalikiškom mokyk
lom, įkurtas teologijos - filosofi
jos fakultetas ir kita.

Apaštalų Sosto ir Lietuvos su
darytąjį Konkordatą vienašališku 
aktu paskelbė negaliojantį Lie
tuvai primesta vadinamoji tary
binė valdžia, drauge panaikinda
ma visą eilų Konkordato dėsniais 
Bažnyčiai garantuotų nuostatų.

Garsios ir istoriniai reikšmin
gos yra Pijaus XI-ojo paskelbtos 
Enciklikos, tarp jų Enciklika Di
vini Redemptoris apie bedieviš
kąjį komunizmą, M it brennen- 
der Sorge, kurioje buvo griežtai 
pasmerktas nacionalsocializmas, 
ir socialinė Enciklika (Juadrage- 
simo anno.

Enciclika Divini Redempto
ris, metais, stalininio teroro 
didžiųjų valymų laikotarpyje, 
visu ryškumu atskleidė bedieviš
kojo komunizmo teorines klaidas 
ir apžvelgė baisias tų klaidų pa
sekmes praktiniame gyvenime. 
Priminęs nežmoniškus komuniz
mo žiaurumus, ekonominį ir 
dvasinį skurdą, į kurį jis įstūmė 
ištisas tautas, Pijus XI-asis tuo
met padarė išvadą, kad visa tai 
yra natūralūs vaisiai sistemos, 
kuri nepripažįsta Dievo.

“Kai tikėjimas į Dievą išrauna
mas iš žmonių širdžių," rašė Pi
jus XI-asis Enciklikoje Divini 
Redemptoris, — “tuomet 
žmonės tampa savo aistrų ver
gais ir grimsta j pačią žemiausią 
barbarybę”.

Kadangi šis ansamblis yra vienas 
geriausių šios srities vienetų 
Lietuvoje, tad yra dedamos pa
stangos jų koncertus organizuoti 
ir nelietuviškoms auditorijoms, 
ypatingai akademinėms visuo
menėms. Iki šiol jau yra suorga
nizuoti “Ratilio” pasirodymai 
dviejuose iškiliausiuose JAV uni
versitetuose: Harvardo (Bosto
ne) balandžio 11 d. ir Yale (New 
Havene) balandžio 13d. Dardė
damos pastangos jų koncertus 
suorganizuoti universitetuose 
Chicagoje, Kent (Ohio) ir New 
Yorke.

—Hartfordo skautų rengiama 
tradicinė Kaziuko Mugė įvyks 
kovo 5 d. tuoj po lietuviškų šv. 
Mišių Svč. Trejybės bažnyčios 
salėje, 53 Capitol Avė. Lietuviš
ki pietūs nuo 11:45 v. Kava ir 
pyragai visą laiką. Visi 
nuoširdžiai laukiami, iš toli ir 
arti.

— Kun. Antanas Bunga, lie
tuvių sielovados direktorius Vo
kietijoje, pakeltas į prelatus.

— Balfo jubiliejinis seimas 
rengiamas Chicagos Jaunimo 
Centre spalio 14 - 15. Spalio 14, 
šeštadienį, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje bus iškilmingas 
banketas, paminėti Balfo 45 m. 
veiklos sukaktį.

— Dr. Jonas Norkaitis, Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
aktyvus narys, atšventė 60 metų 
amžiaus sukaktį. Jis yra gimęs 
1928 rugsėjo 26 Kaune. Su tėvais 
atvykęs Vokietijon, studijavo 
Tūbingeno ir Strasburgo univer
sitetuose. Strasburge įsigijo filo
sofijos daktaratą, o Tūbingene 
gavo ekonomijos diplomą. Dirba 
vokiečių pramonės ir prekybos 
atsakingose pareigose. Visą laiką 
buvo ateitininkų organizacijos 
veikėjas, keletą metų buvo jų 
pirmininkas. Kurį laiką buvo 
Lietuvių Bendruomenės valdy
tyje, vienas iš Labdaros draugi
jos steigėjų. Dabar yra Vasario 
16-osios gimnazijos kuratorijos 
pirmininkas.

— J aku be no ansamblis Chi
cagoje šį pavasarį stato naują ora
toriją “Dovydas". Repeticijos 
vyksta Ziono parapijos bažnyčio
je.

— “Lithuanian Melodies” ra
dijo programa, kuriai Detroite 
vadovauja Algis Zaparackas, 
duos specialią lietuviškos muzi
kos vienos valandos programą 
šeštadieniais nuo ketvirtos iki 
penktaos valandos po pietų. Pro
gramą perduoti pradėjo lapkri
čio 19 ir tęsis vienuolika sa
vaičių.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Tuskenis, Chicago, III., 
V. Petkevičius, Watertown, 
Conn., R. Paukštys, Chicago, 
III. Užsakė kitiems: J. Valiusai- 
tienė, Stamford, Conn. — V. 
Valiušaitis, Danbury, Conn. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.

Įvairius spaudos darbus at
lieka pranciškonų spaustuvą 

k Brooklyna. Skambinti 71 k 827- 
‘ 1350. *
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Laivas, kurio statybą finansuoja Lito bendrovė ir kuris aptar naus New Yorko miestą.

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

DEXTER PARKH PHARMACY B 
Wm. Anastasi, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(£or. 77th Street) 

Wootfhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130

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

UTHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, Iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė jvairiaspalviŲ juostų nuotraukų, o an
troje dalyje—gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalų paruošė Anastazija ir Antanas Ta- * 
mošalčiai. jrišta j ištaiklngus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LITO LAIVYNAS
Greitieji laivai aptarnaus New York? Ir apylinkę

Lito bendrovės afiliatas Tri- 
State Marine Ine. Vasario 14 die
ną pasirašė didelę 16 mil. finan
sinę sutartį su norvegų banku, 
Bergen Bank. Litas sukėlė pra
dinį kapitalą, ir dabar šis bankas 
finansuoja 4 naujausio išradimo 
lengvus keleivinius laivus, kurie 
aptarnaus New Yorko, New Jer
sey ir Connecticut pakraščius, 
tie laivai keliaus iki 50 jūrmylių 
per valandą. Tai yra pirmi tokio 
greičio laivai Amerikoje. 
Pradžioje jie bus naudojami ke
leivių transportui tarp Manhat- 
tano Wall st. ir New Yorko aero
dromų.

taip pat rengiasi gauti prieplauką 
Atlantic City.

Pirmas laivas jau yra prie pa
baigos. Jį stato Avendale Indust
ries, didžiulė laivų statybos fir
ma. Šių laivų principas yra ki
toks, negu anksčiau žinomas hy- 
drofoil ar hovercraft. Laivo dug
nas, catamaran tipo, yra pakelia
mas oro spaudimu taip, kad tik 
apie trys pėdos yra vandenyje. 
Tuomet vandens “jetai” jį stumia 
j priekį. Šalia didelio greičio šio

laivo ypatybės yra tos, kad jis be
veik visai nejaučia bangų ir su
teikia labai lygią bei patogią ke
lionę. Kiti miestai bei transporto 
kompanijos su dėmesiu žiūri 
kaip į didele naujienybę į šią 
transportacijos priemonę.

Šio afiliato iždininkas yra Vy
tautas Vebeliūnas. Harry 
Knecht, taip pat Lito direkto
rius, yra Chairman of the Board. 
Kitos asmenybės — Gregg Men- 
denhall bei Fred Ardolino yra 
patyrę laivų kompanijų operato
riai.

Pilnoje tarnyboje pirmas lai
vas pramatomas šį liepos 
mėnesį.

BALFO AUKOTOJAI

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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

Šie labai talpins 400 keleivių, 
turės pirmą ir ekonominę klasę. 
Šį transportacija labai paleng
vins miesto gatvių užsikimšimus 
ir eismą, kadangi vandens keliai 
yralabaįjaisvi. Ligi šiol tai nebu
vo plačiai praktikuojama, kadan
gi lėto greičio laivai nepatenkino 
keleivių poreikių. Šie laivai taip 
pat buvo naudojami prekių grei
tam pristatymui, pav., Federa l 
Expres, DHL ir kitų kompanijų, 
kur laiko elementas yra labai 
svarbus. Jie taip pat bus pajungti 
transportacijai iš New Yorko ir 
New Jersey j Atlantic City žaidi
mų vietas, kur šiuo laiku statomi 
konvencijos centrai. Tri-State 
Marine jau turi nupirkus vieną 
krantinę prie JFK aerodromo ir

Balfo veikla — nuolatinė, nes 
pagalbos reikalingų lietuvių atsi
randa bet kokiame metų laike.

BaLFO 100-tojo skyriaus va
jaus visi aukotojai buvo paskelb
tu 1988 m. gruodžio 30 d., Dar
bininke, o dabar minime tuos, 
kurie atsiuntė savo auką vėliau:

Po 100 dol. — L. ir M. Jatu- 
liai, Schenectady, dr. A. Troja
nas, Manhattan.

Po 50 dol. — dr. N. Bražėnai- 
tė-Paronetto, Sparkill, K. ir R. 
Giedraičiai, Smithtovvn, Liet. 
Darbininkų D-ja 7 kuopa per Br. 
Spudienę.

Po 30 dol. — J. Burdulis, E.

25 dol. — Kęst. Čerkeliūnas, 
Tamaica.

Po 20 dol. — S. Gruzdytė, 
Manhattan, Eug. Kezienė, 
Brooklyn.
Woodhaven, Liet. Kat. Moterų 
D-ja, 29 kuopa, per Eugeniją 
Kezienę, Brooklyn.

10 dol. — A. Lingis, Great 
Neck.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

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

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

Shirley, M. G. Erčius, Little 
Neck.

5 dol'. — E. Vambutienė, 
Richmond HilI.

Balfo 100-tojo skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams už pagalbos suteikimą 
lietuviams. Įvykus “atoslūgiui”, 
Baltui yra platesnė galimybė 
sušelpti paramos reikalingiems 
tautiečiams. Ačiū!

EXPRESSWAY TOURS PATOGI KELIONĖ 12 NAKTŲ/13 DIENŲ
10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE

JETWAY TOURS - APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 NAKTŲ/16 DIENŲ

419 04 gegužio — 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25 liepos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYS 
LENINGRADE 
409 
410 
411 
412

11 gegužio 
08 birželio 
22 birželio 
10 rugpjūčio

26 gegužio
23 birželio
07 liepos 
25 rugpjūčio

$2480.00
$2580.00
$2580.00
$2580.00

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

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

UNION TOURS, INC. 79 Madison Ąvenue. New York. NY. 10016 / (2121 683-9500

<

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d.
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d.
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

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

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

8901

8902

8903

8904

8905

8906

8907

8908

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
Įvairias paskolas 
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCŪ A 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 HilI, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



Varpo laidose ir spaudoje, bet 
paskutiniu metu pranešta jo va- 

4 dovybei, kad tą dieną organizuo- 
' jamas kitas didesnis renginys, 

kuris negalįs būti nukeltas kitai

Pakeista Laisvės Varpo 
renginio data

Laisvės Varpo pavasarinis 
kultūrinis renginys iš anksto 
buvo numatytas,balandžio 9 d. 
Apie jį buvo skelbiama Laisvės

Buv. apylinkės valdybos nariui
A. A. 

KLEMENSUI PRALEIKAI
mirus, jo žmoną, Eugeniją, dukrą Jūratę Fiory su šei
ma, sveinę Sofiją Klimienę su šeima ir kitus gimines 
giliai užjaučia

LB Patersono apylinkė

Mūsų uoliam nariui
A. A. 

KLEMENSUI PRALEIKAI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Eugeniją, 
dukrą Jūratę Fiory su šeima, svainę Sofiją Klimienę 
su šeima ir kitus gimines

Lietuvos vyčių Patersono kuopa

A. A. 
KLEMENSUI PRALEIKAI

staiga mirus, jo žmonai, dukrai su žentu, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Antanas J. Aidukai 
Kun. Viktoras J. Dabušis 
Antanas Diškėnas 
Vytautas B. Gružas 

l AntMūs P. Gudoniai 

Liūdėdami dėl netikėtos

KLEMENSO PRALEIKOS

dienai. Aišku, kad tą pačią dieną 
Bostone dviejų didesnių lietuvių 
•renginių organizavimas būtų vi
sais atžvilgiais pragaištingas. 
Todėl Laisvės Varpo vadovybei 
tako aiškintis galimybes savo 
renginį perkelti kitai dienai. Po 
ilgesnio svarstymo pagaliau pa-

Petras Juška 
Juozas A. Kalėdai 
Jurgis R. Mikailai 
Jonas B. Mikalauskai 
Marija Šaulienė

z TA ir i/t i 

vyko taip susitvarkyti, kad 
Laisvės Varpo pavasarinis rengi
nys iš balandžio 9 d. perkeliamas 
į gegužąs 7 d. jis įvyks 3 v. popie- 
tų So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos trečio aukšto salėje. Tai bus 
jau 6O-tasis Laisvės Varpo 
kultūrinis renginys. Programa 
atliks Antro kaimo” teatras iš 
Chicagos, šiais metais minintis 
savo \ eiklos 25-rių metų sukaktį.

Vasario 16- sios minėjimas 
Bostone

Lietuvių nepriklausomybės 
atstatymo 71-nerių metų sukak
ties minėjimo pagrindinė dalis 
Bostone įvyko vasario 12 d. 
Minėjimas pradėtas Laisvės Var
po laidoje tinkamai pritaikinta 
programa. Vėliau jis vyko Sv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje pamaldomis už Lie
tuvą su atitinkamu pamokslu ir 
iškilmingu susirinkimu So. 
Bostone Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje.

Minėjimas sutraukė daug vie
tos ir apylinkės lietuvių 
bažnyčioje ir iškilmingame susi
rinkime, Jame dalyvavo ir svei
kinimo kalbas pasakė keli miesto

PAMINĖTA MIRTIES SUKAKTIS
1988 lapkričio 16 suėjo vieneri 

metai, kaip sustojo plakusi mano 
vyro, o vaikų tėvo — savanorio, 
Dr. Vinco Kudirkos kuopos šau
lio a.a. Juozo Miliausko širdis.

Palaidotas Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos “Dan
gaus vartai” kapinėse šalia a. a. 
Uršulės Dulskienės, J. Miliau
skienės, mamytės, mirusios 
prieš septynerius metus.

Lapkričio 20 seselių vienu o- 
lyno koplyčioje, dalyvaujant šei- 
mai, seselėms, apylinkėje gyve- ■ į Stašaitis iš Brocktono ir velionio 

yiantierfi!?r lietuviams^vierftloty*^ Įduktė Bernadeta. Mišių metų
— i----- u---- i— J- v rV.Ti.. rauką atnešė velionio žmona Jani

na, dukterys Teresė ir Bernade
ta. Dalyvavo daug žmonių. 

; Šeima dalyvius pakvietė 
’vaišėms į Maironio Parką.

no kapelionas kun. dr. V. Cuku- 
ras už a.a. J. Miliausko sielą au
kojo mišias. Skaitinius paskaitė 
duktė Teresė, šeima nešė mišių 
auką, seselės įspūdingai giedojo. 

tarybos nariai, o taip pat latvių 
atstovas.

Minėjimo susidėjimo centre 
buvo Lietuvos Laisvės Lygos at
stovas Arūnas Degutis, kuriuos 
gausi publika pasitiko atsistoji
mu ir karštais plojimais. Jų pasa
kytas aktualias ir taiklias kalbas 
vėl palydėjo griausmingais ploji
mais.

Minėjime meninę programą 
atliko Bostono lituanistinė mo
kykla. Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris ir etnografinis 
ansamblis “Sodauto”. Minėjime 
priimta rezoliucija, Lietuvių 
Fondo įgaliotinis Petras Viščinis 
įteikė to fondo čekį Bostono li
tuanistinei mokyklai, paryškin
damas tos mokyklos ir Lietuvių 
Fondo vaidmenį, ruošiant nau
jus kovotojus dėl Lietuvos 
laisvės, pagerbti Lietuvos sava
noriai kūrėjai Stasys Santvaras, 
Stasys Griežė-Jurgelevičius ir 
Juozas Liutkonis, prisegant 
jiems po gėlę. Minėjime lietu
viškiems reikalams surinkta 
2,629 doleriai, kurie pagal auko
tojų valią taip paskirstyti: 1,151 
dol. LB-nei, 1,001 dol. Ameri
kos Lietuvių Tarybai, 477 dole-

Po mišių nuvažiavome] kapines.
Gruodžio 11 ši liūdna sukaktis 

paminėta VVorcestery. 10 vai. 
. ryto Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje mišias koncelebravo 
klebonas kun. V. Parulis, MIC. 
asistentas kun. J. Petrauskas, 
MIC, ir kun. A. Yankauskas, ku- 
ris pasakė ir pamokslą. Giedojo 
parapijos vyrų choras, vadovau-

- jamas vargonininkės O. Valin- 
£ skienės. Velionio sūnus Juozas 

patarnavo mišioms. Skaitinius 
-paskaitė LSST g. š. inž. Juozas

Bostono lietuviai prie miesto valdybos namų vasario 16 iškeliant 
ten Lietuvos vėliavą.

Vasario 16-tos minėjime So. Bostone įnešamos vėliavos. Kairėje 
savanoriai kūrėjai: Stasys Griežė-Jurgelevičius ir Stasys Santvaras.

riai Tautos Fondui — Vlikui.
Pačią Vasario 16-tąją minėji

mas įvyko State House, iškeltos 
Lietuvos vėliavos prie State 
House ir prie miesto valdybos 
dalyvaujant daugeliui apylinkės 
lietuvių, valstijos ir miesto atsto
vams.

Visomis minėjimo dalimis 
rūpinosi Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyrius, talkina
mas kitų organizacijų. Skyriui 
vadovauja viduriniosios kartos 
atstovas Gintaras Čepas. Rengė
jų ir minėjimo dalyvių tarpe 
buvo daug viduriniosios ir jauno
sios kartos atstovų. Tai sudarė 
lyg ženklą apie mūsų priaugan
čių kartų graziį fšijilbgfftiąį Iiefū-’ 
viską veiklą ar net jos vadovybės 
perėmimą.. Tuo labai džiaugiasi 
vyresnioji karta, kurią vis labiau 
slegia sunkėjant! metu našta.

Susitikimas su svečiais 
iš Lietuvos

Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio atstovas Arūnas De
gutis kalba Vasario 16-tos 
minėjime Bostone.

mirties, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Eugeniją 
dukrą Jūratę Fiory su šeima, svainę Sofiją Klimienę 
su šeima ir kitus gimines

Antanina ir Stasys Adomaičiai 
Elena Augulienė
Kun. Antanas Bertašius
Irena ir Algirdas Eitmanai
Rūta Gudelienė
Maria Iskeliūnienė
Juozas Jackūnas
Elena Kasmauskienė

Antanas Masionis 
Marijonas Naruševičius 
Lina Naujokaitienė 
Aldona ir Juozas Rugeliai 
Mary ir Antanas Ruboniai 
Angelė ir Bruno Stankaičiai 
Helen ir Paul Trucilauskai 
Eleonor WiUiams

A. A. 
STASIUI NUTAUTUI 
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mirus, Danutę Surdėnienę su šeima, žmoną Anelę, 
dukras Genę ir Aldona su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia

Jonas ir Arijanė Bortketičiai

k. A.
VILMANTĄ KAREČKAITĖ-PREKERIENĖ

po ligos ir sunkios ligos mirė 1988 gruodžio 16 d. 
Matulaičio namuose Putname. Buvo palaidota 
gruodžio 19 d. Putnamo seselių kapinėse.

Reiškiame gilią padėką Matulaičio namų kapelio
nui kun. Rapolui Krasauskui ir kunigams: prel. V. Bal
čiūnui, prel. J.Balkūnul, kun. A. Petraičiui, vienuolyno 
kapelionui kun. V. Cukurui už aukotas šv. mišias ir 
laidojimo apeigas. Dėkojame kun. R. Krasauskui už 
pasakytą jautrų atsisveikinimo žodj ir paskaitymą ve
lionės eilėraščių.

Dėkojame kun. V. Cukurui už atsisveikinimą Atei
tininkų Federacijos vardu ir ateitininkų himno sugie- 
dojlmą.

Esame labai dėkingi Matulaičio namų buvusiai ad
ministratorei seselei Bernadetai, seselei Aloyzai ir vi
sam Matulaičio namų personalui už eilę metų kantrų 
Ir rūpestinga slaugymą. Esame labai dėkingi vienuo
lyno viršininkei Ir visoms mieloms seselėms už taip 
jautriai Ir nuoširdžiai mums padėjusioms tokiu skaus
mingu laiku.

Dėkojame velionės draugėm Marai ir Ginai ir ki
tiems už atsiųstas gėles ir visiems, kurie užprašė šv. 
mišias, pareiškusiems užuojautą per spaudą, raštu, 
telefonu Ir asmeniškai..

Giliame liūdesy likę:

sūnūs Vytenis ir Paulius Prekeriai 
motina Marija Karečkienė ir 
dėdė Vaclovas Butkys

A. A.
STASIUI NUTAUTUI

iškeliavus amžinybėn, žmoną Anelę, dukterį Danutę 
Surdėnienę su šeima bei visus gimines Ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia Ir kartu liūdi.

Irena ir Mindaugas Jankauskai

A. A.
STASIUI NUTAUTUI

mirus, jo dukrai Gėnel Gedminienei su šeima ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą

Liucija ir Vladas Adomavičiai 
Genutė ir Vytautas Beleckai 
Julija ir Boleslovas Čepukai 
Viktorija Dėdinienė 
Birutė ir Vitas Labučiai 
Elena ir Mykolas Lukai

Ona ir Juozas Peleckiai 
Marija Kardauskaitė 
Olga ir Vincas Mamaičiai 
Bronė Macijauskienė 
Valencija ir Henrikas Zitikai

Tautinės sąjungos Bostone 
skyrius, vadovaujamas Juozo 
Rentelio, vasario 18 d. So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos pla- 
talpose suruošė susitikimą ir 
plašnbekesį su Lietuvos Laisvės 
Lygos atstovų Eugenijumi Kru- 
kovskiu ir Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio atstovu Arūnų De
gučiu, svečiais iš Lietuvos. Į jį 
atsilankė gana daug vietos ir apy
linkės lietuvių, gyvai besidomin
čių paskutiniais įvykiais Lietuvo
je. Abu svečiai pradžioje padarė 
pranešimus apie savo atstovauja
mus sąjūdžius, vėliau plačiai at
sakinėjo į iškeltus klausimus. 
Prie įėjimo gauta .546 dol. aukų, 
kurios lygiomis padalintos pra
nešėjams. Visas renginio išlaidas 
padengė rengėjas iš savo kasos

RENGIMAI

Balandžio 2 d. — Šv. Jurgio 
bažnyčioje Norwoode religinės 
muzikos koncertas, kurio pro
grama atliks styginis kvartetas.

Balandžio 23 d. — Šv. Petro 
parapijos metinis banketas Lan
taną restorane Rendolphe.

Balandžio 30 d. Lietuvos 
krikšto memoralines lentos Šv. 
Kryžiaus katedroje Bostone ati
dengimas ir pašventinimas.

ELIZABETH, N.J.

Sv. Kazimiero šventė bus 
minima kovo 5. Mišios bus 11 
vai. Po mišių pietūs Town and 
Campus. 15 dol. asmeniui. 
Vietas reikia rezervuoti iš 
anksto. Skambinti Ruth Bra- 
zinski 925-1851.

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

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje lankysis ba
landžio 23 ir 11 vai. aukos 
mišias. Po mišių parapijos so
delyje pašventins šv. Pranciš
kaus statulą.

Bostono lituanistines mokyklos mokiniai Vasario 16-tos minėjime.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 5, sekmadienį, 12 v. 
jaunimo pamaldos, po pamaldų 
— Kaziuko mugė. Rengia New 
Yorko skautai ir skautės.

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.

Dr. Anastazija Goeltnerienė- 
Žilytė, paskutiniu laiku sunkiai 
sirgus, mirė vasario 27, pirma
dienį, 5 v.v. General ligoninėje 
Flushinge. Pašarvota M. Shalins 
laidojimo namuose. Atsisveiki
nimas kovo 2, ketvirtadienį, lai
dojama penktadienį, kovo 3 Cy- 
press Hills kapinėse šalia vyro, 
kuris mirė 1964 m. Velionė buvo 
gimusi 1903 gruodžio 21 Pa
nevėžio apskrityje. Baigusi me
dicinos mokslus, įsikūrė Telšiuo
se. Ten ji ištekėjo už Antano 
Goeltnerio, vaistininko. Goelt- 
neriai buvo imigravę iš Bavarijos 
praeito amžiaus viduryje ir Tel
šių miesto centre turėjo savo vai
stinę, kuri išsilaikė iki 1944 
metų.

A. Masiulis iš East Hartford, 
Conn., atsiuntė dvigubą prenu
meratos mokestį, pridėdamas 40 
dol. auką. Dėkojame už paramą.

Leokadia Sinus iš Spring Hill, 
Fl., ilgametė Darbininko skaity
toja ir rėmėja, atnaujino prenu
meratą su 50 dol. auka. Dėkoja
me.

S. Janusas iš Sea Cliff, N.Y., 
ketvirti metai atsiunčia aukų 
spaudai paremti. Labai ačiū už 
40 dol. auką.

Eugenija Vainienė, sunegala- 
v(is sveikatai, iš Northport, L. 
L, N.Y. persikelia gyventi į 
Pennsilvaniją. Jos adresas: E. 
Vainienė, 1291 Wisteria Dr. 
Malvem, Pa. 19355. Tel. 215 
993 - 0357.

Irena Silva Sližytė po sunkios 
vėžio ligos, būdama 66 metų 
amžiaus, mirė vasario 10. Iš Lie
tuvos pasitraukė 1944 metais, į 
JAV atvyko 1948, kurį laiką gy
veno Ridgevvood, N.Y., vėliau 
Manhattane. Turėjo B. S. laipsnį 
iš Kolumbijos universiteto New 
Yorke chemijos srityje. Dirbo 
Rockefeller universitete nuo 
1950 m. kaip tyrinėjimų asis 
tente. Ji yra duktė inžinieriaus 
pulkininko Balio Sližio ir Sa
lomėjos Sližienės. Lietuvoje gy
veno Putvinskio gatvėje Kaune 
ir Aluntos dvare, Utenos apskr. 
Šiame krašte liko jos brolis Ma
rijonas Kanadoje, dėdė inž. 
Jokūbas Sližys, Lietuvoje pus
brolis ir pusseserė. Palaidota va
sario 14 d. St. Charles kapinėse 
jos tėvų plote.

P. ir S. Leveckiai iš Ormond 
Beach, FL, daugelį metų at
naujina prenumeratą su auka 
spaudai paremti. Labai ačiū už 
45 dol. auką.

Elzbieta Gaižutienė iš Miller 
Place, N.Y., nuolatinė spaudos 
rėmėja. Atnaujino prenumeratą, 
pridėdama 40 dol. auką. Padėka 
už dosnumą.

A. Buyvid iš New Haven, 
Gonn., septinti metai stipriau 
paremia Darbininką. Labai ačiū 
už .50 dol. auką.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from S100. Fords. Mer
cedes. Corvettes. Chevys. Sur- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687 
- 6000 ext. S - 4505.

N.Y. Skautai ir Skautės
kviečia visus j

KAZIUKO MUGĘ
sekmadienį — kovo 5 d. Kultūros Židinyje

12:00 — Mišios
1:00 — Mugės atidarymas

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

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio seimo tarybos narys, 
Lietuvos Moksklų Akademijos filosofas

prof. BRONIUS KUZMICKAS
š. m. kovo 11, šeštadienį, 6 v.v.
Kultūros Židinyje kalbės tema

Persitvarkymas, kultūra ir 
švietimas Lietuvoje

Pokalbį moderuoja

Dr. JUOZAS KAZICKAS
Po paskaitos — kavutė.

Pokalbį rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVOS FRONTO BIČIULIAI

Prof. Bronius Kuzmickas šiuo 
metu Washingtone dalyvauja 
tarptautiniame filosofų semina
re, kuris vyksta Katalikų univer
sitete. Jis yra Lietuvių Mokslų 
Akademijos filosofijos, sociologi
jos ir teisių instituto, Lietuvos 
filosofijos istorijos skyriaus vado
vas, autorius eilės filosofijos kny
gų bei studijų, jų tarpe Šiuolai
kinė katalikiškoji filosofija. Šio
mis dienomis išeina iš spaudos 
naujas jo veikalas Tautos 
kultūrinė savimonė. Bendradar
biauja filosofijos istorijos chre
stomatijoje, kuri leidžiama bent 
keliais tomais. Jis taip pat akty
viai dalyvauja Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdyje, yra sąjūdžio 
seimo tarybos narys. Kovo 11 jis 
atvyksta į New Yorką ir 65 v. v. 
kalbės Kultūros Židinyje, kalbės 
tema: Persitvarkymas, kultūra ir 
švietimas Lieuvoje. Pokalbį pra
veda dr. Juozas Kazickas. Šį po
kalbį rengia Liet. Fronto bičiu
liai ir kviečia visus atsilankyti.

Naujienos Kasoje
Kasoje taip pat pasiliko labai 

gyvas paskolų pareikalavimas. 
Per 1987 ir 88 metus paskolų 
suma paaugo 17 mil. dolerių. 
Dauguma naujų paskolų yra iš
duota nekilnojamo turto pirki
mui ir išvengta rizikingų biznio 
bei komercinių paskolų, kurio
mis operavo ankstyvesnioji Ka- 

— sos vadovybė. Paskolų skyrių 
Kasoje tvarko Vida Jankau
skienė, Violeta Niemi (Cibul- 
skaitė), Daiva Silbajorienė ir 
Diana Terracciano (Migonis).

S. m. vasario mėn. federalinės 
NCUA agentūros inspektoriai 
patikrino Kasos knygas ir specia
liam direktorių posėdyje pra
nešė, kad jie buvo labai paten
kinti Kasos pažanga. Jie džiau
gėsi nauju pastatu, patobulinta 
kompiuterių sistema ir gerai ve-

A. a. Stasio Nutauto atmini
mui Kazimieras Bačauskas ir Al
binas Sakalas paaukojo Tautos 
fondui po 10 dol. Fondo vado
vybė aukotojams dėkoja.

BUS GALIMA jSIGYTl BILIETUS
Kaziuko mugėje kovo 5 d. 

bus platinami bilietai į kon
certą, kuris Kultūros židinio 
labui rengiamas gegužės 6 
dieną. Visi turės progą iš ank
sto įsigyti bilietus. Koncertas 
gi bus labai aukšto lygio. Pia
nistas VVilliam Smiddy, su 
koncertais aplankęs beveik 
viso pasaulio didmiesčius, 
rengia įdomią programą, ku
rioje bus ir lietuvių kompozi
cijos.

Jau kuris laikas pianistas drau
gauja su lietuviais, akomponuoja 
solistams Kultūros Židinyje 
Kennebunkporte pranciškonių' 
vasasrvietėje. Jau treti metai, 
kaip Lietuvių dienos proga va- -j 
sarvietės didžiojoje salėje jis 
atlieka koncertinę programą. 
Pernai jos klausėsi daugiau kaip 
1000 žmonių. Šis pianistas Kul
tūros Cidinyje nėra turėjęs pilnb 
;oncerto. Jis yra garsiųjų pianis
tų Rubensteino ir Horowitzt> 
mokinys.

GREAT NECK, N.Y.
LB apylinkės valdybos inicia

tyva Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 18 ištai
giuose Tado Jasaičio namuose. 
Žmonių atsilankė gana gausus 
būrys.

LB apylinkės pirmininkas Vy
tautas Žukas, atidarydamas šį su
sibūrimą, pasakė gržią, laikui 
pritaikyta kalbą. Invokaciją per
skaitė Koste Garbauskienė. Me
ninėje dalyje Gerimantas Peni- 
kas rodė vaizdajuostę apie 
sąjūdžio įvykius Lietuvoje. Lie
tuvos laisvinimo reikalams aukų 
surinkta per 800 dol.

Po programos šeimininkai vi
sus labai gražiai pavaišino. Apy
linkės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja šeimininkas už tokį gražų 
priėmimą ir vaišes.

dama skolinimo bei investavimo 
strategija.

Kasos indėlių apdrauda, kaip 
ir kitų federalinių kredito unijų, 
yra skirtinga nuo “Savings and 
Loan” bankelių apdraudos. Kre
dito unijos atideda tam tikrą pro
porciją pelno į atskirą NCUIF 
fondą, kuris yra tvirtesnis ir sau-

Metinis Kasos narių susirinki
mas įvyks balandžio 16, sekma
dienį, 2 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Dalyvaus ne tik New Yor
ko, bet ir kitų vietovių Kasos di
rektoriai.

Prieš du metus pasikeitus pa- 
- grindinei vadovybei, Kasa nenu

stojo augusi ir toliau. Vadovau
jant pirmininkui dr. R. Vaičai
čiui ir vyr. reikalų vedėjui G. 
Žemaitaičiui, 1988 metų gale 
Kasos aktyvas pasiekė 78,621, 
944 dolerius, gi per paskutinius 
dvejus metus kapitalas užaugo 
daugiau negu 17 ir pusę milijonų 
dolerių. Šiuo metu Kasos kapita
las jau viršija 80 milijonų dol. 
gesnis už FSLIC draudimą. 
Kredito unijos nesukiša pinigus 
į rizikingas paskolas, todėl jų ap
draudos fondas nėra paliestas da
bartinės bankų krizės. Kai S & 
L bankai viens po kito bankru-

tuoja ir valdžia išleidžia bilijonus 
dolerių jiems išgelbėti, kredito 
unijos nuolatos sparčiai auga ir 
jų apdrauda tvirtėja.

Visur dabar kylant nuošimčių 
kursui, Kasa irgi pakėlė nuošim
čius už ilgalaikius taupymo cer- 
tifikatus. Prieš rizikuodami savo 
santaupas, patikrinkite kitų ban
kų skelbimus, jų viliones ir jų 
apdraudos fondo patikimumą. 
Kasa auga pastoviai bei užtikrin
tai ir jos nuošimčių plane nėra 
jokių paslėptų kabliukų. Lietu
viai gali pasitikėti lietuviška 
Kasa.

Richmond Hill Kasos kiemas 
jau sulygintas ir vėl jame galima 
pasistatyti mašinas. Vėliau pava
sarį kiemas bus užebaigtas ir iš
asfaltuotas. Be to, tuoj po Velykų 
Kasos namo žemutinėje patalpo
se atsidarys restoranas “Baltija”. 
Bus kur užeiti ir pasižmonėti 
prie lietuviškų patiekalų stalo.

Dabar paskutinė proga pasi
naudoti patogiomis patalpomis 
naujajame Kasos pastate. Vienas 
Vienas kambarys jau išnuomotas 
Tautos Fondo būstinei. Dar yra 
pora erdvių kambarių, tinkančių 
biznio ar verslo įstaigoms. Sku
biai kreipkitės į Kasą tel. 718’ 
441-6401.

KASOS Informacija

LIETUVOS VYČIAI PAS GUB. MARIO CUOMO

Richmond Hill išnuomojamas 
Imtas su baldais vienam asme
niui tol kol namas 1 s parduotas. 
Skambinti iki 3:3( v. 718 240 - 

F 5361.

Maspetho Lietuvos vyčių kuo
pa su kitų kuopų nariais, vado
vaujami Jono Adomėno, vasario
14 lankėsi pas New Yorko guber
natorių Mario Cuomo, kuris pa
sirašė proklamaciją, kad vasario
15 skelbiama Lietuvos neprik
lausomybės diena 
valstijoje.

Rezoliucijos 
parėmė N.Y.
Schmidt, Connors ir Tonko ir se
natorius Bruno.

Joną Adomėną, kuopos pirmi
ninką, palydėjo asemblyman 
Frederick D. Schmidt. Guber-

New Yorko

priėmimą 
asemblimen

natorius Mario M. Cuomo 
priėmė Raudonajame kambary
je. Asemblyman Schmidt pagyrė 
gubernatorių, kad jis palaiko lie
tuviškus reikalus. Jonas 
Adomėnas gubernatorių apdo
vanojo autentiška lietuviška duo
na.

Lietuvos vyčių pranešime 
spaudai dar minimi, kas tie 
vyčiai, kiek jų yra Amerikoje, 
dėkoja senatui ir asemblėjos na
riams, kurie parėmė rezoliucijos 
sumanymą ir ją priėmė kaip įsta
tymą.

Lietuvių gydytojų ir medici
nos profesionalų grupė išvyksta 
į Lietuvą birželio 14 d. ir išbuš 
15 dienų. Apsistosime naujamę 
Kauno viešbutyje. Bus išduoda
mi pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčio nurašymo. Galėsite 
aplankyti ir pabuvoti visose pat 
geidaujamose vietose. Grupę ly* 
dės Romas Pūkštys. Kreipti! 
American Travel Service Bu* 
reau, 312 238 - 9787.

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

Romas Pūkštys iš Chicagos 
praneša, kad nuo vasario 18 iki 
kovo 7 bus Lietuvoje ir tuo mete 
vaistų, medicininių priemonių ir 
kitokių siuntinių įstaiga “Transu 
pak” bus uždaryta.

PAIEŠKOMA

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

LAISVES ŽIBURYS
BALANDŽIO 8, ŠEŠTADIENJ, 

RUOŠIA SAVO 45-TĄJJ RENGINĮ IR 
PRISTATO IŠKILŲJĮ

Vilniaus Universiteto 
FolklorinJ Ansamblį

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

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

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

ŠOKIAI - BALIUS
361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.
Pradžia 9 v.v.
Gros Brolių Keži u orkestras, “Ratilio” ansamblio nariai pra
ves žaidimus, dainas.

Valgių Ir gėrimų bufetas visuose Kultūros Židinio salėse. Maistą gamina Eugenija 
Kezienė. Turtinga loterija. Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Stasį Karmaziną 

718 441 - 1252
Jėjimo auką j Kultūros Žkilnj —10 dol. Kurie turės “Ratilio” koncerto bilietus, tiems 

įėjimas į Židinj nemokamas.
Prie Kultūros Židinio policija patruliuos gatvėje ir apsaugos mašinas nuo vandalų.
Richmond Hill mokyklos salėje visos vietos numeruotos. Patartina bilietus Ii anks

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

BILIETŲ PLATINTOJAI
NEW JERSEY (Area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6707 
A. Stankaitienė 942 - 2344 
D. Didžballenė 925-4761
Iš New Jersey organizuojamas autobusas 

ŠIAURĖS NEW YORKAS 
R. Bltėnas 914 961-7041

BROOKLYN, OUEENS (area code 718) 
N. P. Baltrullonis 297 - 0991

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO LA IS VĖS Žl BU RIO RAD I JAS

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

MASPETH
J. Adomėnas 718 497 - 5212

LONG ISLAND
I. Alksnlnlenė 516 - 671 -2393


