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Savaitės 
Įvykiai Ohio Lietuvių gydytojų draugija paskyrė 1000 dol. 

premiją Grandinėlės vadovams Liudui ir Aleksandrai Sa- 
giams. Nuotr. gydytojų draugijos pirmininkas dr. J. Šonta 
Įteikia premiją L. ir A. Sagiams. Nuotr. L. Bacevičiaus

Per u, protestuodama prieš 
JAV invaziją į Panamą, suspen
davo kovą prieš narkotikų preky-

341 Highland Blvd. _A
Brooklyn, N. Y. 11207 50 centM

Čekoslovakijos komunistų 
partija ir Piliečių forumas susi
tarė, kad krašto prezidentu būtų 
renkamas dramaturgas Vaclav 
Havel, o parlamento pirmininku 
Alexander Dubcek.

Sov. S-gos Liaudies deputatų 
kongresas pasmerkė Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir jo slaptus 
protokolus, invaziją j Afganista
ną ir sovietų karių Gruzijos sos
tinėj Tbilisi įvykdytas žmonių 
žudynes.

Izraelio Aukšč. teismas įsakė 
kariniam teismui iškelti bylą pik. 
Yahuda Meir, nes jis buvo įsakęs 
savo kariam laužytų nelaisvę pa-

LKP XX SUVAŽIAVIMO NUTARIMAS 
DĖL LIETUVOS KP STATUSO

Žurnalas Newsweek gruodžio 
25, rašydamas apie pasaulio 
žmonių proveržius į laisvę, pa
minėjo Estiją ir įsidėjo viso pu
slapio fotografiją, vaizduojančią 
Stalino aukų pagerbimą Lietu-

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJA
— Tai gruodžio 20 dieną paskelbė 85$ delegatai

Rumunijoj prie Timisoara 
buvo atrastos masinės per de
monstracijas gruodžio 16 
nužudytų žmonių kapinės.

Europos Bendrosios rinkos 
valstybės pradėjo pasitarimus su 
Arabų lygos valstybėm ūkiniais 
ir politiniais klausimais.

Amerikos valstybių organiza
cija, tik JAV balsuojant prieš, pa
smerkė JAV invaziją į Panamą.

Europoj, išskyrus Albaniją, 
Stalino tipo komunistinė san
tvarka baigia byrėti.

Anglikonų bažnyčios arkivy
skupas Desmond Tu tu, lankyda
masis Šventojoj žemėj, pažadėjo 
paremti palestiniečių teisę į savo 
valstybę ir Izraelio pastangas 
savo nepriklausomybei išlaikyti.

Britanijos sprendimas suteik
ti tik apie 250,000 Hong Kongo 
gyventojų teisę persikelti į Brita
niją, sukėlė didelį nepasitenkini
mą ir nusivylimą, nes 3.25 mil. 
gyventojų tokios teisės neturi, 
kai Hong Kongas bus perduotas 
Kinijai.

Rumunijos miestuose vyko di
delės sukilusių gyventojų ir prie 
jų prisidėjusios kariuomenės ko
vos prieš prezidento Nicolas 
Ceausescu įkurtos slaptosios po
licijos dalinius. Prezidentas su 
žmona buvo pagauti, specialaus 
karinio tribunolo pasmerkti mir
ti ir sušaudyti. Per kovas tūksta-

New Yorktf investavimo ban
kininkas Joseph Gruss paaukojo 

'~~~20 mil.' doT. is SovrS-gos atvyk- 
stantiem žydam įkurdinti Izrae-

Sov. Lietuvos komunistų par
tijai nutarus atsiskirti nuo Mask
vos, buvo sušauktas Sov. S-gos 
kom. partijos centro komiteto 
posėdis, kuris po dviejų dienų 
aštrių ginčų nepriėjo vieningos 
nuomonės ką reikėtų daryti. 
Gorbačiovas pabrėžęs, kad šiuo 
metu nei partija nei vyriausybė 
negali sutikti, kad Lietuva atsi
skirtų nuo S-gos, nes tai vestų į 
S-gos subirėjimą. Buvo nusprę
sta, kad pats Gorbačiovas su de
legacija vyks į Lietuvą ištirti par
tijos narių nusistatymo tuo klau
simu ir vėl reikalą referuos S-gos 
centro komitetui.

Vilnius. 1989 gruodžio 21, 
(LIC) — Pateikiame iš Vilniaus 
į Lietuvių Informacijos centrą 
New Yorke teleksu perduotą nu
tarimą, kurį vakar priėmė Lietu
vos Komunistų Partijos neeilinis 
XX suvažiavimas Vilniuje.

LKP XX suvažiavimas vykdy
damas daugumos komunistų va
lią, nutaria:

1. Reorganizuoti TSKP Lietu
vos respublikinę organizaciją į 
savarankišką LKP.

2. Patvirtinti tokį LKP statusą: 
LKP yra savarankiška politinė 
organizacija turinti savo progra
mą ir statutą. LKP yra sudėtinė 
Lietuvos politinės sistemos da
lis, laisvanoriškumo pagrindu 
vienijantis. LKP tikslams prita
riančius Lietuvos piliečius. Savo 
tikslus partija skelbia LKP pro
gramoje ir įgyvendina laikyda
masi LTSR konstitucijos ir įsta
tymų.

3. Svarbiausias LKP tikslas - 
nepriklausoma demokratinė

dinamasis, radikalusis partijos 
sparnas. Savo ilgoje pusantros 
valandos kalboje, jis tikino, kad 
reikia išlaikyti tolesnius santy
kius su Maskva, kad dalyvavimas 
TSKP suvažiavime yra būtinas ir 
pritarė respublikų kompartijų 
sąjungos koncepcijai.

Per diskusiją vienas delegatas 
pareiškė, kad jo gyvenamoje vie
toje eiliniai partijos nariai žada 
sugrąžinti savo partinius bilie
tus, jeigu LKP visiškai neatsi
skirs nuo TSKP.

Brazauskas taip pat pasisakė 
už Lietuvos valstybės atkūrimą, 
tačiau jo sąvokos apie Lietuvos 
suverenitetą, jos politinę ne
priklausomybę ir savarankišku
mą vidaus ir užsienio politikoje, 
apie demokratinę valstybę liko 
kažkaip miglotos. Kaip pastebi 
“Amerikos Balsas”, liko neatsa
kytas klausimas — jeigu pasisa
koma prieš Lietuvos Komunistų 
partijos visišką atsiskyrimą nuo 
Maskvos, tai ką turima omenyje, 
kai pasisakoma už Lietuvos val
stybės atstatymą?

Pripažinęs, kad “kiekviena 
tauta trokšta turėti savo valsty
bę” ir, kad “tai yra neginčytina 
ir elementari tiesa”, pirmasis 
sekretorius klausė “kaip šį tikslą 
realizuoti ir pasiekti tolų valsty
bingumą, kuris iš tikrųjų atitiktų

Lietuvos komunistų partija 
1989 gruodžio 20 paskelbė save 
savarankiška, kaip praneša Lie
tuvių Informacijos Centras.

Sąjūdžio Informacijos agentū
ra teleksu iš Vilniaus perdavė 
žinią į New Yorką, kad 855 dele
gatai, kas sudaro 82,8% .balsavu
siųjų, LKP XX suvažiavime bal
savo už savarankišką LKP ir savo 
statutu ir programa.

Už vadinama konservatyviųjų 
variantą, t. y. Savarankišką LKP 
atsinaujinančios Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos sudėtyje 
balsavo 160 delegatų — 16.5% 
Susilaikė 12 delegatų. Iš viso 
balsavo 1,033 delegatai, galio
jančiais pripažinta 1,027 balsavi
mo lapeliai.

Kai suvažiavime paskelbė bal
savimo rezultatus, delegatai 
sukėlė ilgas ovacijas ir paskui 
priėmė LKP savarankiškumo 
deklaraciją už kurią pasisakė 860 
delegatų, prieš balsavo 72.

LKP suvažiavimo pradžioje 
pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas pasisakė už savaran
kišką Lietuvos Komunistų parti
ją, tačiau atmetė visišką atsiribo
jimą nuo TSKP, ko reikalauja va-

'Lietuvos žmonių interesus ?
“...Vargu ar priimtinas fede- 

jracinis šalies modelis”, tęsė Bra
zauskas, pareikšdamas, kad ša- 
lies ateitis yra “suverenių valsty
bių sąjunga”, kurio nuomone yra 
^kokybiškai aukštesnis lygis nei 
Jederacija”, ir “iš kurios būtų ga
lima išeiti, jei to norima”.
>•- Brazauskas teigė, kad LKP 
programos projektas yra “Mi
chailo Gorbačiovo vidaus ir 
užsienio politikos aktyvaus palai- 

'kymo kelias, leidžiantis jau šian
dien, palaipsniui ir realiai plėsti 
ir stiprini respublikos suvereni
tetą”, pridurdamas, kad “be tvir
to ekonominio pagrindo, veda
nčio į ekonominį savarankišku
mą, joks politinis suverenitetas 
neįmanomas”.
* Savo kalboje Brazauskas dar 
nurodė< penkias priežastis, dėl 
kurių iškilo būtinybė sukviesti 
neeilinį LKP suvažiavimą, neiš
vardindamas vienos, apie kurią 
daugiausia kalba ir Lietuvoje ir 
užsienyje, būtent, kad partijos 
kandidatams gręsia rimtas pavo
jus nebūti išrinktais į LTSR Au
kščiausiąją tarybą. Daug kam 
atrodo, kad partija šiuo suvažia
vimu bandė sukurti geresnį par
tijos vaizdą tarp balsuotojų Lie
tuvoje.

kojų kaulus. .
Rumunijos revoliucijos vadai 

laikiniu krašto prezidentu išrin
ko buv. partijos pareigūną lon 
Illescu, viceprezidentu Dimitru 
Mazilu ir min. pirmininku prof. 
Petre Roman.

Izraelio Aukšč. teismas nu
tarė, kad sąjūdžiui “Žydai už 
Jėzų” priklausą asmenys negali 
automatiškai gauti Izraelio pilie
tybės, nes jie esą krikščionys.

Bulgarijos komunistų partijos 
vadai sutiko pradėti pasitarimus 
su opozicijos partijom ir užbaigti 
partijos monopolį.

Vilniuj ir Kaune vyko 
milžiniškos demonstracijos Lie
tuvos komunistų partijos nutari
mui atsiskirti nuo Maskvos pa-

Lietuvos valstybė, humanistinių 
socializmo idealų — žmogaus 
laisvės ir socialinio teisingumo 
— įgyvendinimas ir istorinio 
tęstinumo sąlygų lietuvių tautai, 
visiems Lietuvos gyventojams, 
sukūrimas.

4. LKP sieks palaikyti lygia
teisės partnerystės ryšius de
mokratinių įdėjų pagrindu su 
TSKP kitomis partijomis, visuo
meninėmis organizacijomis ir 
judėjimais.

5. įpareigoti LKP CK nustaty
ti LKP statuso įgyvendinimo 
tvarką pagal suvažiavime priim
tus dokumentus.

remti. Jis taip pat paragino Izraelį mel- nčiai žmonių yra žuvę. Kovos
JAV paskyrė per Tarptaut. 

raudonąjį Kryžių Rumunijai pa
remti 500,000 dol.

Užsieny gyvenas Rumunijos 
karalius Mykolas pareiškė esąs 
pasiryžęs grįžti į Rumuniją, jei 
tauta to pareikalautų.

Rytų Vokietijos komunistų 
partija atsisakė vadovaujančio 
vaidmens ir sutiko būsimuose 
parlamento rinkimuose lygiom 
teisėm rungtis su kitom parti
jom, o komunistų kontroliuoja
mas ministerių kabinetas nutarė 
panaikinti visų taip bijotą slaptą
ją policiją ir jos vieton sukurti 
dvi naujas teisėtas žinių rinkimo 
įstaigas, atsakingas ministeriui

- pirmininkui.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Ševerdnadze, lankydamasis 
Nato būstinėj, pasiūlė bendra
darbiavimą su Varšuvos paktu, 
bet griežtai įspėjo prieš abiejų 
Vokietijų skubų susijungimą.

Panamoj, jos diktatoriui gen. 
Manuel Antonio Noriega pa
prašius prieglaudos Vatikano 
nunciatūroje, amerikiečių karių 
kovos su Noriegos šalininkais 

«. eina prie pabaigos. Iki šiol per 
operacijas yra žuvę 25 ameri- 

— kiečiai kariai.

stis ir atleisti tiem, kurie buvo 
atsakingi už vokiečių vykdytą 
holokaustą.

OKUP. LIETUVOJE PLEČIAMA 
RELIGINĖ IR SĄŽINĖS LAISVĖ

Plakatas Vilniaus gatvėse, 
pasisakyta prieš Ribbentro- 
po-Molotovo paktą ir prieš 
lenkų veržimąsi į Lietuvą.

Užsienio spaudos agentūros 
plačiai pranešė apie Lietuvos au
kščiausiosios tarybos priimtas 
Lietuvos Konstitucijos pataisas, 
kuriomis krašte yra išplečiama 
religinė ir sąžinės laisvė bažny
čiom yra suteikiamas juridinis 
statusas ir užtikrinama teisė be 
valdžios kišimosi spręsti savo vi
daus reikalus.

Spaudos agentūros atkreipia 
dėmesį, kad Lietuva yra pirmoji 
vadinama sovietinė respublika, 
kurios aukščiausioji taryba pat
virtina Konstitucijos pataisas 
užtikrinančias tikintiesiem di
desnę sąžinės laisvę. Patvirtinti 
naujieji Lietuvos Konstitucijos 
straipsniai, rašo spaudos agen
tūros, labiau atitinka religijos ir 
sąžinės laisvės dėsnius, kurie 
buvo paskelbti Helsinki konfe
rencijos baigiamajame akte, 
1975-aisiais metais.

Kaip rašo spaudos agentūros, 
Lietuvos Konstitucijos 50-asis 
straipsnis dabar skelbia, kad Lie
tuvos TSR garantuoja įsitikini
mų, sąžinės, religinio tikėjimo 
arba netikėjimo laisvę, užtikrina 

kiekvienam piliečiui teisę savo 
religinį tikėjimą ir kitus įsitikini
mus individualiai arba drauge su 
kitais viešai išpažinti ir taikingai 
juos kitiem perteikti.

Spaudos agentūros, galop, at
kreipė dėmesį, kad religinės ir

EUROPOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
XXIII KONGRESAS VYKO MALTOJE

1989 lapkaričio 5-7 Maltoje 
įvyko XXIII-čias Europos Krikš
čionių Demokratų Unijos 
(UEDC) kongresas.

Šiame kongrese dalyvavo 24- 
rių Europos kraštų krikščionių 
demokratų partijų delegatai, ku
rių tarpe matėsi įviarių valstybių 
vyriausybių nariai, parlamenta
rai ir senatoriai.

Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjungai atstovavo inž. A. 
Venskus (iš Paryžiaus) — LKDS 
Valdybos vicepirmininkas tarp
tautiniams ryšiams. Iš Pabaltijo 
kraštų taip pat dalyvavo Estijos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos pirmininkas Illar Hallaste ir 

sąžinės laisvės išplėtimą užtikri
nančias Lietuvos Konstitucijos 
pataisas, Lietuvos aukščiausioji 
taryba priėmė nelaukdama nau
jų kulto įstatymų, kuriuos 
pažadėjo paskelbti sovietinė 
valdžia, jų paskelbimą, betgi, vis 
dar uždelsdama. Šį uždelsimą, 
rašo spaudos agentūros, pakarto
tinai sukritikavo Lietuvos vysku
pai.

Valdybos narė Karin Jaani.
Pagrindinė UKDC kongreso 

tema “Tarp-Europiniai ryšiai”. 
Ypatingas dėmesys buvo skirtas_ 
Vidurio ir Rytų Europai. Tarp 
kitų įvairių kraštų kalbėtojų, iš
samų pranešimą apie dabartinę 
okupuotos Lietuvos padėtį pa
darė Lietuvos Krikščionių De
mokratų Sąjungos atstovas inž. 
A. Venskus.

Be esamų tamprių ryšių su V. 
Europos krikščionių demokratų 
partijų atstovais, užmegsti labai 
artimi ryšiai su Švedijos ir Nor
vegijos delegacijomis.

UEDC kongreso pabaigoje, 
tarp eilės kitu rezoliucijų, priim- 

pradėjo aprimti.
Vakarų Vokietijos kancleris 

Helmut Kohl. lankydamasis 
Dresdene, pareiškė, kad Euro
pos taika negalės būti užtikrinta, 
kol centrinės Europos gyvento
jam nebus leista laisvai ap
sispręsti.

Sov. S-ga pasmerkė JAV inva
ziją į Panamą, bet pareiškė, kad 
tai nepalies Rytų-Vakarų santy
kių.

ta taip pat speciali rezoliucija, 
kurioje pasmerktas Molotovo- 
Ribbentropo paktas, ryšium su 
juo susidariusi dabartinė oku
puotų Pabaltijo kraštų padėtis ir 
pabrėžta jų teisė į laisvą, neprik
lausomą gyvenimą.

Europos Krikščionių Demok
ratų U nijos kongreso dalyvius la
bai gražiai globojo Maltos Kri
kščionių Demokratų partija. Iš
kilmingus priėmimus ta proga 
suruošė Maltos prezidentas Vin
centas'- Tabone prezidentūros 
rūmuosef Maltos ministeris pir
mininkas Edward Fanech-Ada- 
mi, UEDC' pirmininkas Emilio 
Coiombo ir Europos Parlamento 
Krikščionių Demokratų grupės 
pirmininkas dr. Egon Klepsch.

4 LKDS Inf.
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pažymėjo, kad Lietuvą reikia ka- 
tekizuoti visuotinai: nuo senelių 
iki vaikelių.

Lietuvos subedievinimas ėjo 
per mokyklas. Mokytojai, 
norėdami ar nenorėdami, tapo 
Tautos genocido vykdytojais ir 
ant jų krenta pagrindinė kaltė už 
žūstančią tautą abejingume, nu
žmoginime, amoralume. Nuo
dėmės išperkamos pilnai atsily
ginus už skriaudas.

ss. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Weet St, Sknsbury, Conn. 
06070. Tai. 203 651-0261.

8KALINS FUNERAL HOME, Ine.; 84 - 02 Jamalca Ava. (prie FOrest 
P>ay SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. MarioTelxelra, Jt. laidotuvių direktorius, New- 
ark offico: 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos. garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.

- Daug vietos automobiliam pastatyti.

Už pagalbą padėti tikintiems 
moksleiviams 1983 metų gegu
žyje buvau nuteista 7-nerius me
tus. Dabar esu reabilituota. Ši 
skriauda tegu leis man kreiptis į 

*mokytojus pensininkus, o ypač į 
tikinčius, kad jie įsijungtų į vi
suotiną vaikų katekizavimą ir tuo 
išpirktų savo ir kolegų kaltę už 
Tautos subedievinimą. Prade
dant visuotiną katekizaciją kuni
gų ir vienuolių neužteks. Žino
ma, katechetai pirma patys turi 
pradėti kursus. Su mokytojais

OKUPUOTOJE LIETUVOJE VĖL
BUS DĖSTOMA RELIGIJA ninkai, “Caritas” sambūrio na

riai ir kiti geros valios katalikai.
Gelbėkime Lietuvą, gelbėki

me jos vaikelius, jos Ateitį ir 
Dievas bus su mumis!

Jadvyga Bieliauskienė 1 T-------—------------------—------------------------------------------- ----- 1
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., Ąuburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Vilniaus operos rūmuose liepos 6-10 svečiavosi lietuvių opera iš Amerikos ir statė 
Dariaus Lapinsko operą “Dux Magnus”. Iš k. karalius — Andrius Schulz, Vilniaus 
vyskupas — Bronius Kazėnas, burtininkė — Slava Ziemelytė. Nuotr. Antano Gylio

Savaitės i 
įvykiai I

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Ra^ 
'33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOMĘ, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.-813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9391 - -

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Ta ve m. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

Įvykiai sovietinėj Lietuvoj pa
skutinę gruodžio savaitę rado di
delį atgarsį .VYT ir kituose laik
raščiuose. Gruodžio 26 veda
muoju N Y T įrodinėjo, kad, Sov. 
S-gai leidus savo satelitam per
tvarkyti vyriausybes ir atsisakyti 
partijos monopolio, Lietuva ne
turi pavirsti Rumunija, kur tauta 
turėjo sukilti prieš partijos prie
spaudą ir lieti kraują.

Tel Avivo universiteto studija 
parodė, kad Izraelio griežtos 
priemonės, kaip namų sprogdi
nimai, deportacijos it kt. palesti
niečių sukilimo ne tik nesumaži
no, bet dar labiau paskatino vyk
dyti teroro veiksmus prieš 
žydus1? 4^ I IUTI

Valst. sekr. Jamėš A. Baker 
painfbrmavo kongresą, kad JAV 
ambasados rūmai Maskvoj turės 
būti nugriauti ir pastatydinti 
nauji už 500 mil. dol.

Europos vakarinės valstybės 
pažadėjo Lenkijos ir Vengrijos 
ūkinei paramai parūpinti 1 bil. 
dol. Taip pat pažadėjo neužmirš
ti ir Čekoslovakijos, Rytų Vokie
tijos, Bulgarijos ir Jugoslavijos.

Vengrijos parlamentas nutarė 
pats save paleisti kovo 16. Naujo 
parlamento rinkimus paskelbęs 
krašto prezidentas Matyas Gue- 
ros.

Argentinos prezidento rinki
mus laimėjo opozicijos partijų 
kandidatas, buv. senatorius Pa- 
trici Aylvvin.

‘Užsienio spaudos agentūros 
ir Vakarų laikraščiai pranešė, 
kad Lietuvos valdžia susitarusi 
su krašto vyskupais, leido 
pradžios mokyklose dėstyti reli
giją. Religijos dėstytojus 
pradžios mokyklose skirs Lietu
vos vyskupų konferencija. Tuo 
reikalu yra susitarta su švietimo 
ministerija.

Religijos pamokas galės lanky
ti tie Vaikai, kurių tėvai pareikš 
norą parapijų klebonam, kad vai
kam būtų suteikiamas religinis 
auklėjimas.

Spaudos agentūros atkreipia 
dėmesį, kad religinis auklėjimas 
yra vėl įvedamas Lietuvos pra
džios mokyklose po penkia
sdešimties metų pertraukos. 
Agentūros primena, kad ilgus 
dešimtmečius už religijos dėsty- 
mą kunigai ir pasauliečiaŽLietu- 
voje buvo 'sunkiai baudžiami. 
kartais net įkalinami, o vaikai ir 
jaunimas, trokštantys įsisavinti 
tikėjimo turtą buvo mokyklose 
diskriminuojami, išjuokiami, iš 
mokyklų pašalinami, jiems 
užkertant kelią siekti aukštojo 
mokslo.

Šia proga prisimintinas buvu
sios sąžinės belaisvės, už vaikų 
katekizaciją septynerius metus 
nuteistos kalėti Jadvygos Bie
liauskienės šių metų pavasarį pa
skelbtas kreipimasis į Lietuvos 
mokytojus. Jame rašoma:

‘ Lietuva išgyvena didelę dva
sinę krizę. Pašauktieji, nešantys 
atgimimo gandą, džiugina ir 
guodžia, bet jų taip nedaug visu-

Lietuvaitė verpėj 
— marketerija. |

mos atžvilgiu ir jie visur ne
pajėgia suspėti.

Vilniuje, kovo 11-tą dieną įvy
kusiame Lietuvos ateitininkų fe
deracijos atkuriamojo komiteto 
susirinkime vienas kalbėtojų

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body work». 
Ducco Painting. Welding. Frames stralghtened. Flber glass work, 131-13 
Hillslde Ava., Rlchmond Hill, N.Y. 11418. John R. Chlcavich. 718 441 -

' 6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

Vilnius 1989, kovo 13

REFORMUOJAMA OKUP. LIETUVOS 
KONSTITUCIJA

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

Lietuvos aukščiausioji taryba 
gruodžio 7 d. rytą įvykusiame 
posėdyje panaikino respublikos 
Konstitucijos šeštąjį straipsnį, 
skelbiantį komunistų partijos va
dovaujamą vaidmenį politinia
me ir visuomeniniame gyveni
me. Spaudos agentūros praneš
damos šią informaciją atkreipia 
dėmesį, kad Lietuvos aukščiau-

taryba yrą pirmpjį Sovietu 
Sąjungoje jpanaikinusi respubli- * 
koje komunistų partijos iki šiol 
turėtą politinį monopolį.

Aukščiausios tarybos nutari
mu, Lietuvos TSR konstitucijos 
šeštasis straipsnis yra pakeičia- . 
mas jame pažymint, kad įstaty
miniai įsikūrusios partijos, socia
linės organizacijos ir sąjūdžiai 
respublikoje veikia Konstituci
jos rėmuose.

Naujai suformuluotame Lie
tuvos TSR Konstitucijos straip
snyje taip pat pažymima, rašo 
spaudos agentūros, kad daug- 
partininė sistema ir politinių 
sąjūdžių pliuralizmas atitinka 
Lietuvos TSR Konstitucijos dva
sią.

Yra pakeistas taip pat Lietuvos 
Konstitucijos septintasis straip
snis apie socialinių organizacijų 
ir partijos vaidmenį krašto gyve
nime. Pagal naująjį formulavi
mą, septintame Konstitucijos 
straipsnyje dabar kalbama apie 
socialinių organizacijų ir partijų, 
tai yra ne tik vienos partijos, 
vaidmenį.

Kaip toliau pastebi užsienio 
spaudos agentūros, Lietuvos au
kščiausioji taryba nepasitenkino 
vien Konstitucijos šeštojo ir sep
tintojo straipsnių nauju formula
vimu; aukščiausioji taryba taip 
pat priėmė rezoliuciją, kurioje 
pažymima, kad dabartinė Lietu
vos kompartija yra tęsinys 1940- 
sis metais nepriklausomoje Lie
tuvoje pripažingos ir įteisintos 
komunistų partijos.

Spaudos agentūros rašo, kad 
yra pagrindo manyti, kad nepai
sant Maskvos pakartotinų įspėji
mų ir net grąsinimų, Lietuvos 
komunistų partija yra vis dėlto 
pasiryžusi atsiskirti nuo visasą
junginės partijos ir pasiskelbti 
autonomine.

Spaudos agentūros baigia in
formaciją pažymėdamos, kad 
Lietuva, panaikindama komuni
stų partijos vadovaujamą vaid
menį politiniame ir visuomeni
niame gyvenime, pasekė Lenki
jos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir 
Rytų Vokietijos pavyzdžius.

Visų minėtų kraštų kompartijos, 
kaip žinoma, pastaruoju laiku 
yra atsisakiusios vadovaujamo 
vaidmens, tuo būdu atverdamos 
kelią politiniam pliuralizmui.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimų.prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK- “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 

“Music of Uthuania” programos, vedamos anglų kalba iš tos 

Dr. J. J. Štokas — direktorius, 234 Suniit Dr.;Watctrang,N.J'.‘07060’' 
Tei.201753-5636. vi: jrt •?< ■'jsf-Rnr

— Lietuvos krikščionių de- nuo 8 iki 9*v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga, 
mokratų partija įkūrė savo sky- “M*1“** 1 •***■—-«-” - - __ ____________ LL
rių Kaune. Priimta deklaracija Pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
kuL - ----------- - -
riojį 
demokratų partija dalyvaus tik 
tuose daugiašaliuose susitiki
muose, kuriuos remia Sąjūdis.

:iQpių

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče

liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kasme
tinę 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO

PREMIJĄ.

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama- 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje.

2. 1989 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vadovy-

-djės, jaunimo grupės, vyresniųjų 
organizacijos ar paskiri asmenys 
iki 1990 sausio 31 (pašto antspau
das)

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus pa
skiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki 1990 kovo 1 ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio.

Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai 
premijai tinkamumo motyvus, ir 
siunčiamas adresu: , 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI, 13400 
PARKER ROAD, LOCKPORT, IL 
60441.

UTHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir SL 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., RrooMyn, N.Y. 
11207. .

Užsakau “Uthuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2 
dol.

Vardas, pavardė......

Numeris, gatvė .......-

Miestas, valstija, Zip

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI* 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

leasolino 

A NENORIAIS k
G6-..S6MJST. MIDDLE VII.IAGE. ęi*EE\S X.Y. 

l’IIONES (TIK) :i26 - I282 326 - :JI50

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

_J9 33 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JQKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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1989 spalio 18 žymiam Lietu
vos operos dainininkui Antanui 
Kučingiui būtų sukakę 90 metų. 
Šia proga prie jo namų Kaune 
buvo iškilmingai atidengtas pa
minklas — biustas (skulptorius 
St. Žirgulis).

Šių eilučių autorius matė 
Kučingį beveik visuose vaidme
nyse, o vėliau, jau pokario me
tais, ir artimiau su juo paben
draudavo.

• LAIŠKAS IŠ KAUNO

PAGERBTAS ANTANAS KUČINGIS

maždaug po dešimtmečio teks 
atsidurti dar toliau už Uralo...

Nenorom gali kilti klausimas, 
kame tą didžioji Kučingio pa
slaptis? Kokiu būdu jis sugebėjo 
iškilti į didžiojo meno viršūnes, 
sukurti nepakartojamus vaidme
nis, subtiliai atlikti lietuvių liau-

Vargiai ar rasime Lietuvoje dies dainas? Reikia pasakyti, kad 
operos mėgėją, ypač vyresnės Kučingiui nebuvo didelių ar

Sub*cripUon per ymr $20.00. Single Copy 50 c«nt»
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Ir vėl apie nuotraukas
Taip yra, kad žmonės nori ma

tyti laikraštyje nuotrauką apie 
savo veiklą. Laikraščiui irgi svar
bu vaizdais parodyti lietuviškąjį 
gyvenimą. Dažnai siuntėjas visai 
nenutuokia kokias nuotraukas 
reikia siųsti, kaip surašyti visus 
raštus. Vėliau tai ir sudaro re
dakcijai nemažai rūpesčių, kyla 
ir nesusipratimų, nesusikalbėji-

kartos tarpe, kuris nebūtų bent mažų vaidmenų. Jam visi buvo 
sykį girdėjęs bosą Kučingį, bal- " lygūs, kiekvienam vaidmeniui 
są, kuns skambėjo ir Rygoje, Ta- * ruošėsi labai atydžiai. Kerėjo 
line, Prahoje, Maskvoje, Vieno "puiki dikcija, kurią jis atsinešė iš 
pokalbio metu maestro papasa- Suvalkijos lygumų, kurios tarmė 
kojo, kad 1939 jam Maskvoje ■ tapo Lietuvos literatūrinės kal- 
teko dainuoti Didžioje operos * bos pagrindu.
teatro Beethoveno salėje. Pra- Kučingis neieškojo vokalinių 
džioje nemaloniai nuteikė fak-V: “aukso kasyklų” užsienyje. Jo 
tas, kad už sienos buvo Stalino dainavimo mokytojas buvo ilga- 
ložė. Vienok susiėmė ir sudama- mėtis operos solistas Aleksanda- 
vo kaip niekad. Balsas skambėjo ras Kutkus-Kutkauskas, kuriam

Lengviau, kai kiekviena nuo
trauka turi savo užrašą antroje 
pusėje. Tada redakcijai lengviau 
tvarkytis, nes nuotraukų ji turi 
nemažai.

Rašydami užrašus, kaip tik at
kreipkite dėmesį į pavardes, kad 
jos būtų lengvai išskaitomos. Jei 
rašoma mašinėle, tai išskaityti šaliapiniškai, kritika taip pat pui- pagarbą jautė visą gyvenimą.
bus lengviau.. Jei ranka, tai kiai įvertino. Toliau — didelis muzikalu-bus lengviau.. Jei ranka, tai

labai daug lėmė. Jaunystėje dai
navęs chore su mergaitėmis skai
driu sopranu, vėliau tapo bosu 
— puikiai valdoma, plataus dia
pazono, gražaus tembro, sykiu 
švelnaus, gilaus ir lygaus balso 
savininkas.

Užtenka palyginti tokius skir
tingus vaidmenis, charakterius, 
kaip Verlaamas Boris Godunove 
ir Greminas Eug. Onegine, ne
pakartojamas Mefistofelis Faus
te ir Kecalis Parduotoj nuotakoj, 
Bruziukas Radviloj Perkūne ir 
Rimvydas Gražinoje, Gasparas 
Komevilio varpuose ir Leporel- 
lo Don Zuane ir 1.1. Tokių sugre- 

• tinimų galima padaryti ir dau
giau, kas rodo didelę Kučingio 
kūrybinę apimtį.

Ir štai mes prie Antano Kučin
gio namo Kaune, Aušros 13, kur 
spalio 17 buvo atidengtas biustas 
šiam dideliam menininkui ir

mų.
Kokias nuotraukas siųsti? Dar 

ir dabar yra laikraščių, kurie rei
kalauja, kad nuotraukos būtų tik 
juoda-balta, ne spalvota. Spalvo
tos nuotraukos sudaro daugiau 
rūpesčių, kai reikia padaryti 
klišę, kurią spausdiname laikraš
ty. Darbininkas naudoja ir spal
votas nuotraukas ir iš jų pasidaro 
gana geras klišes, jei nuotraukos 
yra technikai tinkamos.

Kai iš spalvotos paverčiame į 
juodą — baltą klišę, tai raudoną 
spalvą registruoja kaip juodą.

Pirmiausia būtina, kad ir spal
vota nuotrauka nebūtų per tam
si, kad būtų ryški. Atsiunčia nuo
trauką, kur nėra tinkamo ryšku
mo, kur veidai tiesiog ištirpsta, 
tai iš tokios nuotraukos niekas 
neišeis.

Blogos klišės išeina ir tada, kai 
nuotraukoje daug juodos spal- 
vo^ošvjesesni&gąbaliukas labai 
mažas. Tada nuotrauka ir tą 
šviesnį plotą užtepa. Gerai išei
na tos nuotraukos, kur kaitalioja
si šviesūs ruožai su tamsiais. Jei 
nuotraukoje yra žmonių figūros, 
pavyzdžiui, veidai, galvos, pasi
stenkime, kad jos būtų didesnės. 
Tada išeis veidai geresni, aiškes
ni, nors ir bus padidinta.

Kaip parašyti, ką reiškia nuo
trauka? Būtinai reikia parašyti, 
kas vaizduojama nuotraukoje. 
Tai reikia parašytį ant atskiro 
lapo arba nuotraukos antroje 
pusėje. Jei yra kelios nuotrau
kos,, reikia jas sunumeruoti.

O štai dar vienas maksviškis- mas, kurį paveldėjo iš gimtųjų 
epizodas. Tą žiemą Maskvoje namų, ypač tėvo (jį teko palaido- 
buvo labai šalta, gi Kučingis'1 ti tremtyje). Mama laimigai 

grįžo į Lietuvą ir mirė sulaukusi 
90 metų. Aišku, balsas taip pat

raidės tegu būna aiškios — svar
bu, kad viskas būtų suprantama 
ir aišku. - .

Ilgų parašų nereikia. Svarbu 
pasakyti pačią esmę, nurodyti 
asmenis, vietą ir laiką.

Apie nuotraukų grąžinimą. 
Atsiuntę nuotraukas, vieni nuro
do, kad reikia tuoj sugrąžinti 
nuotrauką. Kiti atsiliepia vėliau, 
po kelių mėnesių, girdi, su
grąžink tokią ir tokią nuotrauką.

Redakcijų personalai yra ma
ži, o darbo daug. Redakcija ir 
prašo, kad žmonės palengvintų 
bent šį darbą. Kas norit, kad 
nuotrauka būtų grąžinta, įdėkite 
grąžinimui voką su adresu ir su 
pašto ženklu. Tada grąžinimas 
pasidaro gana lengvas. Kai nu
meris išspausdintas, imi ir 
grąžini nuotrauką be niekur nie
ko. * ‘ <

Kai skuba redakacija, ir reikia 
grąžinti nuotrauką, tai ją deda į 
krūvą. Viliasi, kadrai ėspasiųsti mie. Apsitvarkykime ir neuždel-

slame — šiušiame daugiau nu'65-" 
traukų. Pažiūrėkim, kad nuo
traukos būtų įdomios ir kitiems, 
ką nors pavaizduotų, iškeltų ko
kią nors veiklą. Ypač laukiame 
geresnių nuotraukų iš draugijų 
veiklos. Fotografuodami pagal
vokite. Laikraščiui nereikia nu-

atvažiavo lengviau apsirengęs.' 
Kad atsispirtų šalčiams, panoro 
nusipirkti šiltesnius batus ir žie
minę kepurę. Koncerto rengėjai 
aplankė visas žymiausias par
duotuves, bet veltui... Tais me-* 
tais jis tur būt ir nesapnavo, kad -

žmogui pagerbti. Susirinko arti
mieji, Vilniaus ir Kauno teatrų 
atstovai, kompozitoriai, daini
ninko gerbėjai. Plevėsavo tri
spalvės, perrištos juodu kaspi-

keletą dolerių.

Lietuviškiems laikraščiams iš
siversti nėra taip lengva. Kyla 1 
kainos — popieriaus, chemiką- 1 
lų, reikmenų. Kartais net porą f 
kartų per metus. Kainos ir išlai
dos verčia leidėjus kombinuoti/ i 
Prie to jungiasi ir klišių gamybos 
išlaidos.

Atsiųskite daugiau. Tikriau
siai nebūtų sunku tvarkingai \ 
siųsti nuotraukas, jei geriau su
siorganizuotume savo darbus ha- f

rytoj, poryt. Skubūs ir neatšau
kiami redakcijos darbai tą “po
ryt” nustumia mėnesiais. Kai 
būtų grąžinimo vokas, grąžintų 
tuoj.

Klišių kainos. Spaustuvės su
modernėjo, pasidarė ir klišės pi
gesnės, bet — vis dėl to jos turi 
savo kainą. Vienos klišės kaina garų, pakaušių. Viso to galima 
yra apie (/dol. Jei atsiunčia kokia 
draugija kokias keturias klišes, 
sušidaro didesnės išlaidos. Tiek 
klišių atsiunčia didesnieji rengi
niai. Jiem tikriausiai nebūtų sun
ku pridėti iliustracijų gamybai

išvengti, jei norėsime ir organi
zuosime.

Tegu tos kelios pastabos pa
lengvins nuotraukų siuntimą į 
redakciją ir iš redakcijos atgal į 
namus!

Prie paminklo Lietuvos operos dainininkui Antanui Kučin
giui. Nuotr. V. Guhnano

nu. Iškilmingą ceremoniją pra
dėjo Vilniaus operos dirigentas 
Vyt. Viržonis, kalbėjo daininin
kai: V. Blažys, J. Malikonis, ope
ros direktorius ir meno vadovas 
V. Noreika ir kt. Kalbos gražios, 
nuoširdžios, neplakatinės. Visi 
geru žodžiu prisiminė dosnios 
širdies Lietuvos bosų karalių 
Kučingį. Iš įrašų skambėjo jo 
atliekami kūriniai: J. Tallat-Kel- 
pšos Kur lygūs laukai, C. Sa
snausko Kur bėga Šešupė, lietu
vių liaudies dainas. Prie pamink
lo padėta gėlių.

Nors Antanas Kučingis su mu
mis atsiskyrė prieš šešerius me
tus, bet jo brangus atminimas, 
didžiulis įnašas į Lietuvos operą, 
muziką, liks amžinai gyvas, auk
sinėm raidėm įrašytas.

Baigiant reikalinga padėkoti ir 
Kauno miesto kultūros paminklų 
apsaugos inspekcijai, padėjusiai 
nemažai pastangų, kad Kučingio 
sodyba būtų įtraukta į saugotinų 
objektų sąrašą ir pastatytas pa
minklas.

Vikt. Gulmanas

— Saulius Sondeckio vado
vaujamo kamerinio orkestro 
koncertą Romoje, Ghione tea
tre, labai įvertino italai, muzikos 
kritikai ir žinovai. Dienraščio Ii 
Tempo muzikos kritikas savo 
straipsnyje rašo apie lietuvių ka
merinio orkestro triumfą Romo
je. Straipsniui uždėta antraštė: 
“Žavesį sukeliąs orkestras ir pia
nistas, kuris sukrečia auditori
ją”. Taip pat atspausdinta muz. 
Sauliaus Sondeckio ir jo vado
vaujamo kamerinio orkestro 
nuotraukos.

— “Miškais ateina ruduo”, 
romano, kurį sukūrė Marius Ka
tiliškis — Albinas Vaitkus per
žiūra įvyko Maskvoje. Jis bus ro
domas per centrinę televiziją. Šį 
filmą Lietuvos kino studijoje pa
statė režisierius Raimondas Va
balas, filmo operatorius yra Jo
nas Gricius, kompozitorius Bro
nius Kutavičius, o pagrindinius 
vaidmenis atlieka Nijolė Nar- 
montaitė, Ingrida Mikelionytė, 
Povilas Stankus, Gediminas 
Girdvainis, Vytautas Tomkus ir 
kiti. Jame vaizduojama Siaurės 
Lietuvos kaimo gyvenimas ne
priklausomybės laikais.

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”
BERNARDAS BRAZDŽIONIS 

į' APLANKĖ LIETUVĄ 7
—— -— ALGIRDAS GUSTAITIS--------------------------

“Galima neabejoti, kad mūsų 
.mylimo poeto Bernardo Braz- 
džionio viešnagę tėvynėje ir jos 

-maršrutus dėmesingai sekė bene 
visa Lietuva, stebėdamasi tikrai 
tik gyvenimo ir literatūros ąžuo

lams būdinga ištverme. Juk 
mūsų poezijos klasiką matė Kau
nas ir Vilnius, Žemaitija ir jo 

.gimtoji Aukštaitija, Poezijos pa
vasariu ir į “Tremtinio Įdubo 
renginius susirinkę žmonės.

— Apie tai, ką čia patyriau, 
negalėjau nė svajoti: visur mane 
pasitikdavo daugybė žmonių su 
didele meile. Tad labai džiau
giuos, kad viskam, ką ketinau, 

* pakako laiko ir energijos, kad 
.galėjau atlikti visą užsibrėžtą 

»■ programą. Žinoma, daug kur ne- 
’ teko pabuvoti, daug ko nepavy

ko pamatyti, nes susitikinėjau 
visų pirma su žmonėmis. O tos 
ar kitos vietos, šventės, muziejai 

''lieka kitam kartui, — kalbėjo
Bernardas Brazdžionis vakar 
miesto Vykdomajame komitete 

'• susitikdamas pokalbiui su Kauno 

vadovais.
Miesto Vykdomojo komiteto 

pirmininkas Petras Staškūnas, 
LKP miesto komiteto antrasis 
sekretorius Zigmas Kazake
vičius, miesto Vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Gediminas Krutulis padėkojo 
poetui už jo susitikimą su kau
niečiais, kvietė vėl atsilankyti 
Kaune. Ta proga buvo aptartas 
ir poeto buvusio namo, esančio 
Taikos pr. 21, likimas. Ketinama 
jį paversti memorialine B. Braz
džionio sodyba, globojama Rašy
tojų sąjungos skyriaus, kurioje 
viešnagės Lietuvoje metu, galė
tų gyventi poetas, jo šeimos na
riai. Rašytojų Sąjungos Kauno 
skyriaus atsakingasis sekretorius 
Petras Palilionis, Nemuno žur
nalo vyriausias redaktorius Lai
monas Inis patikino, kad Lietu
vos rašytojai pasirūpins šios 
mums brangios literatūrinės at
minties vietos priežiūra ir tvar
kymu. P. Staškūnas pažadėjo, 
kad namas bus sutvarkytas ir pa

rengtas tokiam naudojimui mie
sto lėšomis.

— Namelio išorė nepasikeitė. 
Išlikusi viduje net mūsų spinta. 
O sodelis dabar labai nuskurdin
tas... Pirkom tą medinį namelį 
iš kaimyno. Skolą už jį išsi
mokėjom paskutinėm dienom, 
kai jau teko iš jo išeiti, — prisi
minė Brazdžioniai.

Visiems įdomu, kokį įspūdį 
brangiems svečiams Lietuva pa
liko po tiek metų.

— Labai gera. Kas blogai, iha- 
tyt, nė nespėjom pastebėti, be 
to, specialiai ir nesistengėm. Gal 
tik pateiksiu vieną liūdnesnį 
įspūdį iš apsilankymo kolūkiečių 
šeimoje. Gyvena ji, galima saky
ti, ištaikingai: vyras — vairuoto
jas, žmona dirba buhalerijoje. 
Bet tarp tų materialinių gėrybių, 
visai nemačiau knygų, jokio tau
tinio ženklo, nei vėliavos, nei 
Vyčio, nei Gedimino stulpų... O 
šiaip labai džiaugiuos, kad suti
kau Lietuvoje tiek daug skaityto
jų, išsaugojusių mano prieš karą 
ir per karą išleistas knygas. Kad 
nyksta žmonių tarpusavio prieš
taravimai ir juos skatinusios 
priežastys...

Aldona Brazdžionienė:
— Patiko graži, nesuniekinta 

gamta (nors gal ekologiniu 
požiūriu yra daug bėdų), gyvęn- 
vietės. Valstybės kur viskas ge
rai, nėra, tad natūralu, kad Lie

tuvoje esama problemų. Junta
ma didelė ir “ne iš viršaus ei
nanti pagarba istorinėms vie
toms, tautos atminčiai.

Poeto anūkė Dalia:
— Nežinojau, kaip atrodys 

Lietuva, kai čia važiavau. Dabar 
pasakysiu trumpai: yra daug 
gero Amerikoje, daug gero ir 
Lietuvoje...

Nepamenu nė vieno oficialaus 
priėmimo, kuris būtų užsibaigęs 
autografų pasirašymų. Sis tąja 
prasme buvo unikalus: poetas 
pasirašė autografus į šūsnį knygų 
Vykdomojo komiteto, Partijos 
komiteto darbuotojams (lx;je, 
kai kas atsinešė ne tik dar spaus
tuvės dažais kvepiančią Poezijos 
pilnatį, bet it už literatūros ribų 
tremtus Bernardo Brazdžionio 
rinkinius, o kai išėjo iš svečių 
kambario, vėl pateko į atkaklių 
gerbėjų būrelį. Kaip nepasirašy
si autografo moteriai, kažkada 
rinkusiai jo “Kunigaikščio mies
to” eilutes, ar išsaugojusiai jas 
tremtyje ir lageriuose.

Birželio 7-ąją Bernardo Braz
džionio viešnagė Lietuvoje bai
giasi. Baigiasi savaitės, dovano
jusios mums savęs ir savo likimo 
atpažinimo Poeto bylojime nųp- 
stabą ir džiaugsmą”.

“Kalba Vilnius”, — taip vadi
nam Lietuvos TSR televizijos ir 

■_ radijo programų savaitraštis, 
leidžiamas nuo 1956 balandžio 6 
d. Jie 1989 birželio 2 d. laidoje, 

pirmame puslapyje ištisai per 
visą puslapį atspausdino 24/2 x 
30 cm nuotrauką, daryta Marty
no Vidzbelio, su įrašu:

Poezijos pavasaris šįkart suta
po su vis ryškiau besiskleidžian
čiu Lietuvos atgimimu... Vienas 
iškiliausių jo šauklių, nenutilęs, 
nepalūžęs ir juodžiausiais ne
gandų metais — poetas Bernar
das Brazdžionis. Jo poezijos va
karas iš VAOBT bus transliuoja
mas birželio 6 d. 19:30 vai. per 
II radijo programą.

Toje nuotraukoje — Bernar
das Brazdžionis skaito iš jo poe
zijos knygos prie mikrofonų.

Sovietų Rusijos okupuota Lie
tuva įgauna spaudos laisvės, kaip 
įsitikinome iš duotų citatų. Pa
našių pasisakymų buvo žymiai 
daugiau.

Baigiant pasisakymus apie te
nykščių spaudą: atvykęs Bernar
das Brazdžionis rado pakartotą 
jo Meškiuko Rudnosiuko jau
nimėliui knygutę atspausdintą 
100,000 egz., tiražu. Ir dar dvi 
kitokias tos pat knygutės laidas.

III
Bernardo Brazdžionio poezi

jos skaitiniai, atlikti Jo ar kitų, 
būtų atskira tema. Kiek jų ma
čiau filmuose, girdėjau pasakoji
muose — paskęstų įspūdžiuose. 
Gia duodu tiktai dviejų tokių Jo 
literatūrinių vakarų proga at
spausdintų programų (ar duo

menų) atspaudus.
Ir vėl: tatai vyko dar Sovietų 

Sąjungos (Rusijos) okupuotoje 
Lietuvoje, aplinkui šmėkščio- 
jant galimybių siaubui.

Atgimstančiai Lietuvai su
grąžintoje arkikatedroje birželio 
4 dieną 18:30 valandą savo 
eilėraščius skaito Bernardas 
Brazdžionis. Po jo nuotrauka 
įrašytas toks tekstas:

Nusiimtame kepures ir nulen
kime galvas. Si valanda yra 
didžiausias įrodymas, kokia di
dele meile Kūrėjas myli mažą 
mūsų tautą, kad išsaugojo mums 
poetą, kurio poezija apšviesta ir 
palaiminta Šventosios Dvasios, 
todėl pati mus apšviečia, nesusi
tepusi žemiškų nuopolių verpe
tuose, todėl pati turi apvalymo 
galios, iškentėta širdies kalėjime 
toli nuo tėvynės, todėl mus pa
laikiusi mūsų kentėjime ir trem
tyje. Griūvant netikriems sta
bams trumpareges mūsų akis vėl 
pasiekia amžinųjų vertybių švie
sa, vėl tiesiame rankas į Meilę, 
į Tiesą, į Gėrį ir Grožį. Ir vėl iš 
naujo suprantame, kad didelis 
tikėjimas ir pasitikėjimas Kūrėju 
žmogų daro nenugalimu, nelei
džia jam pamiršti arba išduoti 
tikrojo kelio ir pašaukimo, kiek
vienai būties valandai suteikia 
kitokią vertę, nes ji apšviečiama 
amžinųjų vertybių šviesa.

(Bus daugiau)



REIKŠMINGAS SVEČIAS

AURELIJA M. BALAŠAITIE- 
NĖ į ‘

Jau esame pratę mūsų salėse 
matyti svečius iš okupuotos Lie
tuvos. Klausomės jų paskaitų, 
pranešimų, juos apdovanojame 
ir vaišiname. Tai asmenys, kurie 
yra Lietuvos politinių įvykių 
centre, kuriems yra reikalinga 
mūsų talka, pritarimas ir para
ma.

Man teko malonumas susipa
žinti su svečiu iš Lietuvos, kuris 
nėjo į dideles sales su praneši
mais ar paskaitomis, nesirūpino 
kokios nors aparatūros įsigijimu. 
Jo vienintelis tikslas buvo — 
gauti žinių sudaryti kontaktus ir 
mokytis... mokytis... Tai Kazi
mieras Uoka, Sąjūdžio narys, 
pirmas ir vienintelis Sovietų Są
jungoje darbininkų unijų organi
zatorius. Skersai ir išilgai apke
liavęs Sovietų Sąjungą, jis ragina 
darbininkus kovoti už savo teises 
ir jungtis į darbininkų sąjungas 
Amerikos darbininkų pavyz
džiu. Uoka taip pat dalyvavo gar
siojo Vorkutos streiko organiza
vime.

Tai 38 metų idealistas, kuris 
norėjo susipažinti su Amerikos 
darbininkų darbo sąlygomis, jų 
aprūpinimu, atlyginimais ir 
teisėmis. Jam buvo ypatingai 
svarbu susitikti su Amerikos uni
jų vadais, iš jų pasimokyti, kad 
galėtų panašią sistemą pritaikyti 
Lietuvoje. Jam jau pavyko į Lie
tuvos Darbininkų Sąjungą įtraukti 
40,000 su viršum narių.

Jo atvykimas buvo suorgani
zuotas Helsinkio Susitarimų ko
miteto pirmininkės Gailos Kli
maitės iniciatyvos ir pastangų 
dėka. Iš ankstyvesnių svečių 
Clevelande patyrusi apie Uokos 
darbus, ji užmezgė kontaktus ir„ .'J. ziiTi.rsoor?uzvede susirasmejimą su Amen- . 
kos unijų vadais. To išdavoje įta
kingoji AFL-CIO unijos vado
vybė iškvietė Kazimierą Uoką 
atvykti į Ameriką. Žinant, kad 
darbininkų unijos turi didelę 
įtaką, netenka stebėtis, kad ir be 
lietuvių iniciatyvos į jo asmenį 
labai palankų dėmesį atkreipė 
vietinė spauda.

Clevelando Plain Dealer 
(gruodžio 3 d.) jį pavadino “bul
dozerio vairuotoju su universite
to diplomu”, o toliau jį aprašė 
kaip Sovietų Sąjungos nepri
klausomų darbininkų unijų stei
gėją. Tame pačiame dienraštyje 
dar buvo vienas ankstyvesnis 
straipsnis, specialiai skirtas Uo
kos asmeniui/

Clevelande globojamas Gailos

rampai? praneša naujus Ir naudingus 
patarnavimus

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

VAISTAI

35 SVARŲ
MAISTO 
SIUNTINYS

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI

ELEKTRONIKA
IR MAŠINOS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems, $99 -

Rašydami būtinai praneškite svo telefono numerį — greičiau gausit 
atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite:

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2535 W. 69th St. 
Chlcago, IL 50529 
1-312-435-7772

Klimaitės ir profesoriaus Vladi- 
mir Russ,^jis turėjo progą Kento 
universitete pastudijuoti labai 
suglaustą, bet efektingą kursą, 
kuriame yra dėstoma darbininkų 
nuosavybės teorija ir sistema. 
Uoka pareiškė, kad nuosavybės 
sąvoka Sovietijoje yra visiškai 
nesuprantama, todėl jam reikia 
studijuoti tos sąvokos principus 
su tikslu juos pritaikyti Lietuvo
je. Paklaustas, kas valdo* fabri
kus, Uoka atsakė: “partijos pa
skirtas direktorius”. Jam rūpi su
sipažinti su akcijų sistema, ku
rios pagalba darbininkai gali tap
ti savo fabriko dalininkais — sa
vininkais.

Lapkričio 20 d. vakare jis susi-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS IS LIETUVOS
— Vilniuje gruodžio‘viduryje 

įvyko Lietuvos socialdemokratų 
partijos tarybos posėdis darbo 
gairėm apsvarstyti. Partijos vyk
domuoju tarybos pirmininku 
patvirtintas Vytenis Andriukai
tis. Buvo pabrėžta, jog pagrindi
nis socialdemokratų veiklos 
principas — savarankiškumas. 
Posėdyje buvo taip pat svarstyta 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos strategija ir taktika rinkimuo
se į Lietuvos TSP aukščiausiąją 
tarybą, visuomenės socialinių 
problemų sprendimo būdai. In
formuota. kad šiuo metu Lietu
vos socialdemokratų partijoje 
yra apie penkis šimtus narių: po 
keturioliktojo atkuriamojo parti
jos suvažiavimo narių skaičius 
nuolat didėjo. Nutarta kreiptis į 
Lietuvos TSR ministrų tarybą 
įregistruoti atsikūrusią Lietuvos 
socialdemokratų partiją.

— Lietuvos Darbininkų Są
junga solidariziiojasi su'rušų'ir 
kitų TSRS tautų darbininkų rei
kalavimu panaikinti TSRS Kons
titucijos 6-ąjį straipsnį, kaip at
gyvenusį, prieštaraujanti demo
kratizacijai ir pertvarkai. “Lietu
vos darbininkai remia jūsų kovą 
ir tiki, kad savo tikslą pasieksite. 
Tegyvuoja demokratija ir visų 
TSRS tautų atgimimas”!

Pasirašė LDS vicepirmininkas 
Alfonsas Jarmala ir LDS ats. sek
retorius Algimantas Arnastaus- 
kas. »

— Lietuvos Darbininkų są
junga gruodžio devintąją krei
pėsi j visus Sovietų Sąjungos 
darbininkus, paremdama jų rei- 
kaavimą panaikinti TSRS Kons
titucijos šeštąjį straipsnį, kaip at-

Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti „dolerinėje" muilą, priesko
nius, automobilį ir kt.

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600tbl.), multi- 
vitaminai, Advil ir kt. $65.- Vaistus galime „ 
pakeisti arba pridėti kitus pagal pageidavimą. 
MUITO NĖRA.

18 svarų delikatesinių mėsos gaminių: palend- 
vica, rūkytos dešros, jautienos file (ne konser
vai) ir kt. 17 svarų kavos, kakavos, chalvos, 
šokoladinių saldainių, $185.- MUITO NĖRA.

5 svarai 10 sv. 15 sv. 20 sv. MUITO 
$59.- $99.- $139.- $179.- NĖRA

Siunčiam į Lietuvą ir į JAV miestus video, ste
reo magnetofonus, kamkorderius, siuvimo ir 
mezgimo mašinas.

Turime didelę patirtį siunčiant kargo į Lietuvą 
ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam DĖVĖTUS 
RŪBUS.

Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
šešt. 9-2 v. p.p., 

arba susitarus 

tiko su Clevelando miesto bur
mistru George Voinovich. Mie
sto tarybos pirmininku ir įtakin
gais tos tarybos nariais. Tarybos 
sesijos metu jis buvo pristatytas 
ir pagerbtas. Vėliau vakare Šv. 
Jono katedros posėdžių kamba
ryje jis atsakinėjo į unijų atstovų 
klausimus.

Uoka lankėsi “Goodvvill In
dustries” įstaigoje, kurioje dirba 
invalidai ir nelaimingų atsitiki
mų aukos. Toji jdėja jam labai Kazimieras Uoka, (dešinėje) Sovietų Sąjungos darbininkų uni

jų organizatorius ir Darbininkų sąjungos įkūrėjas Lietuvoje 
su Clevelando miesto burmistru George Vainovich. Nuotr. A.
Balašaitienės

ką nors panašaus įsteigti. Jis 
stebėjo statybos darbininkus, 
vairavo buldozerius, sekė darbo 
eigą ir su pasipiktinimu pasakojo 
kaip Lietuvoje darbininkai yra 
verčiami statybos darbus vykdy
ti pagal planą, neatsižvelgiant į 

= "
oro sąlygas, tochl to išdavoje yra 

tiek daug blogai pastatytų pasta
tų.

Kazimieras Uoka išnaudojo 
kiekvieną minutę, kad galėtų pa
sisemti žinių ir ateičiai užmegzti 
reikalingus kontaktus. Iš jo elge
sio ir kalbos susidaro įspūdis, 
kad tai kukli, bet nepaprastai 
idealistiškai nusiteikusi asme
nybė, kurios gyvenimo tikslas 
yra išlaisvinti ilgus metus verga
vusius darbininkus, jiems nutie
sti kelius į šviesesnę ateitį ir, iš
rovus visas komunistinių idėjų 
šaknis, kovoti už Lietuvos laisvę 
visiems jos žmonėms.

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS
LIETUVOJE

Siūlome pasirinkti tinkamą sveikinimą šv. - 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, 
Krikštynų ar bet kokia kita* proga. 9525 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY MILLS, IL €0457 
708-430-8090gyvenusį ir prieštaraujantį de

mokratijai bei pertvarkai. Lietu
va, pažymi pareiškime Lietuvos 
Darbininkų sąjunga, yra pirmoji 
TSRS respublika, kuri laimėjo 
visuomenės ir darbininkų troški
mus panaikinti partijos ir biurok
ratijos viešpatavimą ir diktatą. 
Lietuvos darbininkai, pažymima 
baigiant pareiškimą, remia jūsų 
kovą ir tikisi, kad savo tikslą pa
sieksite. Šį pareiškimą TSRS 
darbininkams pasirašė Lietuvos 
Darbininkų sąjungos vicepirmi
ninkas Alfonsas Jarmala ir atsa
kingas sekretorius Algimantas 
Amastauskas.

— Lietuvos aukštųjų moyklų 
pavadinimai pakeisti: Vilniaus 
valstybinis V. Kapsuko universi
tetas — Vilniaus universitetas; 
Kauno A. Sniečkaus politechni
kos institutas — Kauno politech
nikos institutas; Vilniaus valsty
binis pedagoginis institutas — 
Vilniaus pedagoginis institutas/ 
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis 
institutas — Šiaulių pedagoginis 
institutas; Lietuvos TSR valsty
binė konservatorija — Lietuvos 
konservatorija; Lietuvos TSR I 
valstybinis dailės institutas — 
Lietuvos dailės institutas; Kauno 
medicinos institutas — Kauno 
medicinos akademija; Lietuvos 
valstybinis kūno kultūros insti
tutas — Lietuvos kūno kultūros 
institutas.

— Telšių rajono partijos kon
ferencija įvyko lapkričio 16. Joje 
nustatyta, kad rajono komitetas 
neparodė jokios iniciatyvos šių 
dienų problemoms spręsti. Par
tijos rajono komiteto pirmininku 
išrinktas Zimantas Ambrazas. 
Antruoju sekretoriumi išrinktas 
Petras Upermonas. Konferenci
joje dalyvavo Centro komiteto 
ideologas Justas Paleckis.

— Pašilės bažnyčia Ukmergės 
apylinkėje buvo grąžinta tikin
tiesiems. Kun. V. Aukštakalnis 
vadovauja jos atnaujinimui.

— “Gimtasis kraštas” savo 40 
numeryje rašo jog Aukščiausio
sios tarybos sesijoje “Miško ūkio 
ministras, užuot pripažinęs jog 
nepavyko -nieko padaryti, kad 
kariniams tikslams paimtas 
Dzūkijos miškų plotas būtų 
grąžintas Marcinkonių girininki
jai, guodė deputatus: pavyko su
sitikti su keliai^karininkais, po
kalbis buvo abiem pusėm nau
dingas”.

— Sąjūdžiio Seimas nutarė 
reikalauti, kad Aukščiausioji ta
ryba panaikintų Lietuvos TSR 
Konstitucijos 61 straipsnį ir su
stabdytų Baudžiamojo kodekso 
79 ir 211 straipsnius, numatant 
panašų įstatymą kaip I^itvijoje, 
dėl alternatyvinės civilinės tar
nybos tiems jaunuoliams, kurie 
dėl kai kurių rimtų priežasčių at
sisako tarnauti kariuomenėje.

— Kauno komunistų partijos ' 
pirmajam sekretoriui atsistatydi
nus, miestas tris mėnesius buvo 
be partinio lyderio. Rugsėjo 30 
juo buvo išrinktas Vytautąs Ar- 
bačiauskas, kuris pasisakė už 
Lietuvių tautinę kompartiją.

Nr. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladinių saldainių 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAiBO parkeris $50.00

Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $55.00

Nr. 3
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $65.00

Nr. 4
Devynios (9) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $75.00

Nr. 5
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Qu (2) buteliai degtinės 

r.ŽAIBO.kelioninis tma^s. x
ŽAIBO parkeris $85.00

Nr. 6 — MAISTAS
5 sv. kumpis
Riešutinis sviestas .
4 sv. ryžių
Slyvų
Razinų
Aliejaus
Įvairių pusrytinių kruopų (cereal)
Įvairių arbatų
2 sv. kavos
Gėlės $100.00

Nr. 7 — VAISTAI & VITAMINAI
Asperinas (3x100) ‘
CENTRUM vitaminai — 100
B-Complex — stress
MAALOX
CALAMINE
Dantų pasta (2)
Muilas (8)
SUDAFED — 100
Band-Aids (300)
Gėlės $115.00

Nr. 8 — DIABETININKAMS
Kraujo cukringumui matuoti glukometras
Gėlės $250.00

Nr. 9 — KŪDIKIAMS
10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoje: persikai, bananai, 
žalios pupelės, žirniai, morkos, veršiena, jautiena, 
kiauliena-,-kumpis, kalakutas-.- —•-........ c

(;-5.GėlėsrH or/hr -».4J <'*’*^''$1Bė.'OOr - <’^l '■

Sveikinimai pristatomi į namus Jūsų nurodytą dieną ir adresu. ŽAIBO vardu iš
rašytą čekį siųsti kartu su užsakymu.

) INTERNATIONAL (706) 430-7272

9525 So. 79th Av®. Hlckory Mills. IL 60457 jj.s.a.

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M. 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d.
Čikaga/Bėrlynas/Vtlnius; Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00

TURISTINĖ KELIONE SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2,620.00. Iš New Yorko $2.490.00.

DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies” Ansamblio iškyla liepos 2-25 d.
ŠI KELIONĖ IŠPARDUOTA

DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d.
Čikaga/Bertynas/Vilnius: Lietuva 14-nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $2,095.00

TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d.
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt.
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų;
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus;
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje;
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu.
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE - MIELAI PATARNAUSIMI

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
York® ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai.

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲI

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PARSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ AP1PREKINIMUI LIETUVOJE!

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje.

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9525 SO. 79TN AVENUE

HICKORY MILLS, IL 50457-2259 J
E TEL. 708-430-7272 _

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ

9001

9002

9003

9004

9005

9005



VLIKO PIRMININKAS DR. BOBELIS 
SVEIKINA KOMUNISTŲ PARTIJOS 
l-ĄJį SEKRETORIŲ A. BRAZAUSKĄ

Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis pasiuntė tokią sveikini
mo telegramą Lietuvos Komu
nistų Partijos pirmajam sekreto
riui Algirdui Brazauskui:

“Istorinės permainos vyksta 
rytų ir centrinėje Europoje 
žaibo greičiu. Totalitarinių dik
tatūrų pavergtos tautos ir žmo
nės kyla naujam laisvam gyveni
mui. Lietuvių tauta, daug iš
kertėjusi irgi visomis galimomis 
priemonėmis siekia tautinės po
litiniai demokratinės, socialinės 
ir ekonominės laisvės. Visos pa

PERŠOVĖ ATSISAKIUSI TARNAUTI 
SOVIETINĖJE KARIUOMENĖJE

Lietuvos Laisvės Lygos narys 
Amas Taujanskas pranešė Lietu
vių Informacijos Centrui, kad 
Lietuvoje buvo peršautas jau
nuolis, bandęs pabėgti nuo val
dininkų grupės, siekusios jį fi
zine jėga pristatyti į karinį komi
sariatą,

Pasak Taujansko, 1989 gruo
džio 4 į Tauragės raj. Kondratų 
kaime pas ten gyvenantį Kęstutį 
Liekį atvyko Tauragės raj. Bata
kių apylinkės vykdomojo komi
teto pirmininkas V. Petraitis, ka
rinės įskaitos vedėja J. Nara Šu
kienė, Skaudvilės apylinkės mi
licijos inspektoriai — A. Prei- 
kšaitis ir J. Jurkšaitis. Pastarieji 
bandė jėga į karinį komisariatą 
pristyti tarnybos okupacinėje 
TSRS ginkluotose pajėgose atsi
sakiusį Kęstutį Liekį. Prieš 
minėtą jaunuolį buvo panaudota 
fizinė jėga. Tačiau jaunuoliui iš
skubus ir pradėjus bėgti r milici- Sąjūdžio Tarybos valdybos posė-
jųs leitenantas Ar.P«eikšaitis pa
vartojo šaunamąjį ginklą. Anot 
Taujansko, sužeidimas rimtas. 
Kęstutis Liekis buvo sunkioje 
būklėje nugabentas į Tauragės 
miesto ligoninę. Kulka trijose 
vietose peršovė žarnyną.

Kaip žinia, K. Liekis savo atsi
sakymu tarnauti TSRS ginkluo
tose pajėgose grindė 1949 m. 
tarptautine Ženevos konvencija, 
kurią 1954 m. ratifikavo ir Tary
bų Sąjunga. Pagal šią konvenci
ją, okupuotos šalies gyventojai 
prieš jų valią negali būti verčia
mi tarnauti okupacinėje kariuo
menėje. “Taigi”, sakė Taujans
kas telefonu iš Kauno, “fizinis ir 
moralinis smurtas nukreiptas 
prieš okupuotos Lietuvos jauni
mą, plečiasi ne tik Rusijos gilu
moje, bet ir pačioje Lietuvoje ’.

Taujansko žiniomis, šis įvykis 
buvo paminėtas Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos sesijoje 
bei aprašytas Komjaunimo Tie
soje. Nusikaltusiam milicininkui 
iškelta baudžiamoji byla.

Be kita ko, praneša Taujans-

Pianistai Eglė Janulevičiūtė ir Jurgis Karnavičius, abu iš 
Lietuvos, su PLB Kultūros Tarybos pirmininke Milda Len
kauskiene. Abu pianistai dalyvavo tarptautiniame Robert Ca- 
sadesus 8-tame pianistų konkurse. Abu pateko į pusfinalistus, 
O Eglė į finalistus. Lietuviška trispalvė visą laiką buvo iškabin
ta tarp 18 kitų kraštų, dalyvavusių konkurse. M. Lenkaus
kienė pasveikino lietuvius pianistus ir įteikė jiems dovanų — 
po 1,105.50 dol. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

vergtos Lietuvos ir laisvojo pa
saulio lietuvių jėgos jungiasi 
bendram didžiajam tautos atsta
tymo darbui. Sveikiname Lietu
vos komunistų partiją, atsiskyru
sią nuo Maskvos internacionali
nio politinio diktato, priėmusią 
skirtingų ideologijų ir politinių 
partijų demokratinį bendradar
biavimą ir viešai įsijungusią į di
dįjį mūsų aukščiausiojo troškimo 
įvykdymą — nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos val
stybės atstatymą. Tad visi vie
ningai į didžiąją tautos pergalę”.

kas,; Lietuvos Tautinės Jaunimo 
Sąjungos vadovui Stasiui Buške
vičiui Kaune ir Lietuvos Laisvės 
Lygos nariui Žilvinui Razminui 
Šiauliuose yra fabrikuojamos by
los už kurstymą atsisakyti atlikti 
tarnybą okupacinėje kariuo
menėje. Buškevičius jau gavo 6 
kvietimus atvykti į tardomąjį 
skyrių. Visus kvietimus ignora
vo, motyvuodamas, kad byla iš
kelta nepagrįstai.

Sąjūdžio J —- informacijos 
agentūros pranešimu, Pabaltijo 
karinės prokuratūros bendrosios 
priežiūros skyriaus viršininkas 
iškėlė baudžiamąją bylą ir ki
tiems Šiaulių miesto gyvento
jams: Sauliui Bulotui, Emilijui 
Ruzgui, Rolandui Ivanavičiui ir 
Valdui Mitusui už atsisakymą 
tarnauti tarybinėje armijoje. 
Gruodžio 7 d. vykusiame Šiaulių 
miesto Lietuvos Persitvarkymo

Viena seniausių Amerikos lie
tuvių organizacijų — Lietuvių 
Katalikų Susivienijimas — šių 
metų liepos 30—rugpjūčio 1 tu
rėjo savo 71 seimą Baltimorėje, 
kuriame dalyvavo apie 50 dele
gatų, bei- svečių.- Susivienijimo 

dyje buvo-priimtas pareiškimas, J3irm?fliftku buvoV&flnkfS/fo jl-
kuriame sakoma, kad baudžia- gametis vadovas adv. Thomas* vienijimo įstaigoje praleidžia5-7 
mosios bylos šiems minėtiems 
asmenims įskaitant Razmui, iš
keltos; nepagrįstai, todėl LPS 
Šiaulių Tarybos valdyba gins 
juos visomis galimomis politinė
mis ir teisinėmis priemonėmis.

(LIC)

Darbininko metinis kalendo
rius su spalvotu viršeliu persiun
čiamas į Lietuvą jūsų draugams 
ir pažįstamiems oro paštu. Pra
nešant gavėjo adresą, prašoma 
pridėti 7 dol. už kiekvieną kalen
dorių. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyun, N.Y. 
11207.

Reikalingiausių vaistų siunti
mas į Lietuvą: Bayer aspirinas, 
multivitaminai, vaikam vaistai 
— 65 dol. su pristatymu. Muito 
nėra. Siunčiame ir receptinius 
vaistus. Vaistai siųsti paštu drau
džiama. Romas Pūkštys. Trans- 
pak, 2638 West 69 St., Chicago, 
III., 60629. Tel. 312 - 436 - 7772.

Thomas E. Mack, Lietuvių Katalikų Susivienijimo pirminin
kas

PO LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMO SEIMO

Mack. Taip pat buvo perrikta 
dauguma valdybos narių. Susi
vienijimo dvasios vadas yra prel. 
Frank Yashkas.

Susivienijimo seimai šaukiami 
kas treji metai. Todėl pranešimai 
ir apėmė tokį laikotarpį.

Pirmininkas adv. Mack savo 
pranešime pažymėjo, kad Susi
vienijimo finansinis stovi? yra 
geras. Jo pajėgumas apmokėti

Galime atidaryti sąskaitą do
leriais jūsų giminėm Lietuvoje. 
Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago, III. 60629. Tel. 312 436 
- 7772.

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilygnu- 
siems už 1989 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
Laukiama bent 5 dol. auka už 
kalendorių. 1990 metais Darbi
ninkas minės 75 metų sukaktį. 
Skaitytojai raginami prisidėti 
prie jubiliejinių metų šventimo 
savo auka. Geradariai, paaukoję 
vieną dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomo garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

— Vilniuje įsteigta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teisininkų 
draugijų asociacija. Numatyta 
pasirašyti tarpusavio bendradar
biavimo sutartį. Pagrindinis šios 
asociacijos tikslas — suvienyti 
šių šalių teisininkų pastangas, 
siekiant konstitucinius ir tarp
tautinius - teisinius Baltijos re
spublikų Nepriklausomybės pa
grindus.

— Okupuotoje Lietuvoje 
užregistruoti 173 neformalūs 
laikraščiai ir leidiniai. Paskutinis 
sąraše yra Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos leidinys Ap- 
ivalga. 

visas skolas arba turto ir skolų 
santykis (solvency) yra 171.02 
procento, tuo tarpu kai kitų dvi
dešimt fraternalinių organizacijų 
šis santykis siekia 140 procentų.

Susivienijimo finansinę padėtį 
kasmet tikrina Pennsylvanijos 
valdžia, kurios pareigūnai susi- 

savaites tikrindami dokumen
tus.
Geras Susivienijimo finansinis 
stovis leidžia jo nariams kartas 
nuo karto išmokėti dividendus. 
Šiemet tokie dividentai buvo iš
mokėti liepos mėn. visiems na
riams pagal jų apsidraudimo 
sumą.

Didžiausią Susivienijimui rū
pestį sudaro narių mažėjimas dėl 
jų mirties ir naujų narių stokos. 
Pav. trejų metų laikotarpy, bai
giant 1988.12.31 d., mirė 236, o 
naujų įsirašė 70.

Šią problemą išspręsti, kaip 
pranešėjai teigė; padės naujas 
gyvybės draudimo planas — 
Vienos premijos gyvybės drau
dimo planas (Single Premium 
Life Plan), pagal kurį iš anksto, 
apmokama už pageidaujamą 
draudimo sumą, ir daugiau ne
bereikia mokėti jokių mėnesinių 
ar metinių mokėjimų. Tai žymiai 
atpigina apsidraudimą. Pav. vie- 
nerių metų vaikui už 2,000 dol. 
apdraudos tereikia iš karto su
mokėti 106 dol., o 70 metų 
asmuo už 2,000 dol. apdraudos 
turi sumokėti 1,100 dol.

Susivienijimas leidžia mėne
sinį laikraštį Garsas,kurį reda
guoja Florence Eckert. Lietu
višką dalį jai padeda parengti 
kun. dr. K. Bučinys. Laikraštis

Taip atrodė Vilniaus katedros didysis altorius praeitą vasarą.
Nuotrauką padarė turistė Frances VaškiŪtė

KONKURSAI
JAUNIMUI

JAV LB Krašto valdybos Švie
timo taryba skelbia jaunimo raši
nių konkursą šiomis temomis:

L Vytės Nemunėlio kūryba.
2. Mano kelionė po Lietuvą.
3. Dabartinės Lietuvos rašy

tojų literatūra vaikams.
4. Vaikai Marijos Pečkauskai- 

tės kūryboje.
5. Vaižganto gyvenimas ir 

kūryba.

Konkursas skirtas jaunimui 
nuo 15 iki 20 metų amžiaus. 
Rašiniai, kurie bus premijuoja
mi, turi būti ne trumpesni, kaip 
4 mašinėle rašyti puslapiai. Li
tuanistinių mokyklų mokytojai 
prašomi paraginti jaunimą daly
vauti šiame konkurse ir padėti 
jiems surinkti reikalingą 
medžiagą. Rašinius pasirašyti 
slapyvardžiu, atskirame vokely
je įrašyti savo vardą, pavardę, 
amžių, adresą, telefoną, o ant 
vokelio viršaus užrašyti KON
KURSUI. Rašiniai turi būti at
siųsti iki 1990 metų balandžio 1 
dienos Švietimo tarybai, 8626 
South Mozart, Chicago, IL 
60652, (312) 778 - 0358.

-o-
JAV LB Krašto valdybos Švie

timo taryba, norėdama sudo
minti mokinius Lietuvos istorija, 
skelbia Lietuvos istorinių vaizdų 
albumo konkursą — Čia gyva 
visa Lietuva.

Konkurso dalyviai turės laiky
tis duotomis taisyklėmis. Kon
kursas skirtas jaunimui nuo 12 
iki 15 metų amžiaus. Medžiagą 
albumui reikia pradėti ruošti da
bar. Naudoti atvirutes, iškarpas 
arba piešinisus su paaiškinimais 
apačioje. Įvykiai turės būti nuo
seklūs: kunigaikščių pagoniškoji 
Lietuva,, .bajorų sukurta, ir prara
sta tauta, kultūros karas (tačiau' 
nugalėjome pragaro gelmes, išli
kome), ir vėl aušta Aušra, 
gaudžia Varpas, kyla visa Lietu
va. Toliau karų laikotarpis — 
persekiojimo, skausmo, bepra
smių mirčių metai. Pabaigoje at
gimimas, prisikėlimo metai, vie
nybė atgimstančios Lietuvos 
vardan. Albumai bus premijuo
jami. Siunčiant pridėti vardą, 
pavardę, telefoną, adresą, 
amžių, mokyklos pavadinimą ir 
skyrių arba klasę. Užbaigti albu
mai turi būti atsiųsti iki 1990 
metų balandžio 1 dienos 
Gražinai Sturonienei, 9228 
South Major Avenue, Oak 
Lawn, IL 604.53 (708) 425 - 6338.

nariams siuntinėjamas nemoka
mai.

Susivienijimo seimas buvo 
pradėtas sekmadienį pamaldo
mis Šv. Alfonso bažnyčioje. Se
kančią dieną ten pat buvo su
rengtos pamaldos už susivieniji
mo narius. Šv. Alfonso parapijos 
klebonu dabar yra kun. A. Dran
ginis, kuris pranešė, kad savo lai
ku šios parapijos klebonu buvo 
šv. Jonas Neumanas', kurio sto- 
vyla yra šioje bažnyčioje.

Seimo nariai taip pat laivu pa
plaukė Balktimorės uoste ir 
apžiūrėjo akvariumą. Seimas 
buvo baigtas tradiciniu banketu.

J. V-nas

— Ateitininkų Federacijos 
okupuotoje Lietuvoje pirminin
ku išrinktas kun. Robertas Gri
gas.

— Socialdemokratų partijos 
suvažiavimo metu gruodžio 3 
buvo sušaukta Lietuvos Social
demokratinio Jaunimo Sąjungos 
Konferencija, kuri priėmė savo 
statutą. Organizacijos tikslas — 
socialdemokratinių judėjimų 
kontekste auklėti ir ruošti jauni
mą kandidatais į Lietuvos Social
demokratų partiją. Socialde
mokratų partijos pirmininku iš
rinktas Kazimieras Antana
vičius.

— Gintaras Rinkevičius, Jau
nimo simfoninio orkestro diri
gentas, buvo pakviestas ir diriga
vo Sovietų simfoninio orkestro 
koncertams Jugoslavijoje ir Itali
joje. Programoje buvo atliktos 
Čaikovskio, Bethoveno simfoni
jos bei Sesono ir Ravelio kūri
niai.

— Mažeikiuose įvyko antroji 
Lietuvos klojimo teatrų šventė. 
Jos metu buvo pagerbtas Skrajo
jamo teatro trupės režisierius J. 
Vaičkaus atminimas. Prie jo pa
minklo kalbėjo buvęs jo mokinys 
artistas K. Tunkevičius, teatralo- 
gas V. Maknys ir Klaipėdos fa
kulteto docentas P. Bielskas.

— Kaune lapkričio 14 įvyko 
svarstybos “Sąjūdis ir demokra
tinės partijos”. Dalyvavo A. Sau
dargas — krikščionis demokra
tas, E. Mališauskas — demokra
tas, B. Girdauskas — tautinin
kas, B. Karižetauskas — social
demokratas, P. Varanauskas — 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis.

— Maironio 124-osioms me
tinėms atstatyta jo sesers Kotry
nos sodyba Bernotų kaime, Ra
seinių rajone. Name baigiama 
įrengti ekspozicija. Atstatytas 
kryžius, akmenimis atžymėta 
Maironio tėvų sodybos vieta.

— Klaipėdoje planuojama 
įsteigti universitetą. Dabar ma
noma įkurti tik keturis fakulte
tus: pedagogikos, technikos, 
muzikos ir meno, jūrų. Svarsto
mas taip pat teologijos fakulteto 
reikalingumas.

— Mažeikiuose steigiant ben
drą įmonę, įvyko jau antras pasi
tarimas su italų firmos “Ekofiiel” 
prezidentu M. Keličiu. Įmonė 
gamintų komponentus švariam 
benzinui. Sudaryta komisija, 
kuri ištirs to projekto ekonomi
nius ir ekologinius klausimus.

— “Literatūra ir menas” spa
lio 21 išspausdino A. Smetonos 
paskaitą “Tautiškas ir valstybiš
kas auklėjimas”, skaityta 1934 
balandžio 19 Valstybės teatre, 
atidarant humanistinę savaitę.

— Lietuvos eksperantininkų 
sąjunga priimta į pasaulinę ek
sperantininkų asociaciją.

Juodojo Kaspino dienos proga
Amerikos Lietuvių Taryba 

Molotovo-Ribbentropo pakto 50 
metų sukakties minėjimo proga, 
išnuomojo limuziną dalyvauti 
Washington, D. C. motorcade 
demonstracijose.

Taip pat ALT keturi nariai pa
sirašė po atsišaukimu į JAV pre
zidentą, kas buvo atspausta rug
pjūčio 23 Washington Times 
dienraštyje ir Kennebunkport 
County Star laikraštyje.
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UICIEUO I ILM IMI AMO • DOMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA j LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVf

DĖMESIO!

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS 

200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 
NEW YORK, N.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma Ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės Įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-les 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausią elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, Ir programas.
Mes turime didžiulj pasirinkimą. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderlų, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-lejų kasečių rekorderių, telefono aparatu, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir tt

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM 
sistemos elektronikai, kuria jūs galite naudoti Lietuvoje 
ir Europoje.

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją 
Lietuvoj

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

£ ■ S*

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY 

212 465 - 0681

LITHUANIAN COOKERY
Iii Engllsh, 316 pages, prieš 10 dol.

Agrc - jomės Iz. Sinkevičiūtės parašys lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plas*-'dnlu aplanku. Darbininkas, 341 Ml-;hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

Užsakau “Uthuanlan Cookery” už 12;dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

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

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

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

VCR (Video juostų rekordavimo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Įvairių firmų, įskaitant ir Panasonic)

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus medalį 
Darbininko administracijoje. 
Medalis yra pusantro colio dy
džio, antikinės bronzos — kaina 
10 dol., pasidabruotas — 40 dol. 
Persiuntimui pridėti 1 dol.

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKTĄ SONY, MAXWELL IR 
KTi ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ ! ! • 1

DEXTER PARK 
; PHARMACY lĮg] 

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

Wooįhaven, N.Y, 11421 
WE DEUVER 

296-4130

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
New Yorke: 1654 2nd Avė., (85-86 St) — TR 9 - 3047

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

Florai Park, U.: 259-17 HIHalde Ava.— 343-6116

Franklln Sguare, L. I.: 981 Hempstead Tpke. 
437-7677

Rldgewood, N.Y.: Eddy’s Prlme Meats 
71-27 Myrtle Avė. — 718 821 - 7262

Ringwood, N.J. Alpine Deli —1165 Greenwood Lake 
TPK 201-728-1646

Farmlngton, CT.: Hana & Fritz Deli, 270 Farmlngton 
Avė. —203877-7000

Danbury, CT: Danbury Gourmet, 296 Maln St 
203-744-6857

Norwood, Masa.: Meat and Wurathaua, 950 Boston 
Provldence High way, 617 762-9095

Wayne, N.J., 1234Wllk>wbrook Mali—201-785-0542

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių, 

•^ų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje— 718 827-1351.

. Miestas, valstija, ZipL

LIETUVOS

Remkime tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, 
informuodami apie tikrą padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Neuž
mirškime Lietuvos Laisvės Iždo, 
pagerbdami savo artimuosius ir 
jų atminimą. Aukos Tautos Fon
dui nurašomos nuo federalinių 
mokesčių (IRS Tax Exempt No. 
51-0172223). Aukas siųsti adre
su: Tautos Fondas, Lithuanian 
National Foundation, Ine., P.O. 
Box 21073. Woodhaven, N.Y. 
11421.

1990 DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

ĮVYKS LIEPOS 5 - 8 DIENOMIS
Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietos yra ribo

tos. Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus 7, 11 Ir 14 
dienų.

Norintieji šioje šventėj dalyvauti, galite rezervuoti 
sau vietą siųsdami $250.00 j BALTIC TOURS kelionių 
agentūrą.

BALTICTOURS ' 
77 OAK ST., SUITE 4 
NEVVTON, MA 02164 
TEL. 617-965-8080 
FAX: 617-332-7781

LithuaniamAleritage — Jig- 
saw puzzle. ŠBniem ir jauniem 
įdomus žaidinrafc — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstytas Lietuvos 
žemėlapis su didvyriais, jūra, 
miškais, ežerais, upėmis ir lau

kais. Pridėtas istorinis katalogas 
anglų kalboje. Tinkama dovana 
visiems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 14 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

KALĖDINĖS DOVANOS 
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASĄ
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome ^iškirpti, užpllldyti ir pampti 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghtand Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus. «
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas Ir pavardė.............................—......-.................

Adresas ........................-......... —........
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti S—

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metu 
proga S.......................................................................................................

Lithuania 700 Years — 
$18.00.

Introduction to Modern Lith- 
uanian — $18.00.

4 Cassettes to ūse with above 
book — $13.00.

Lithuanian Cookery — 
$12.00.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — $13.00.

Fighters for Freedom in Lith
uania — $10.00.

History of the Church in Lit
huania — $10.00.

Lithuania My Heritage album 
— $20.00.

My Dictionary in English - 
Lithuanian — $12.00.

Persiuntimui . pridedama 
$1.50. Darbininkas, 341 High- 

‘land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas

• Taupymo sąskaitas 
Įvairias paskolas 
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis -------

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



COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
^nčiantOma flrma 80 metV patirtimi gerai Ir greitai aptarnauja savo Klientus

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

J TSRS, tame tarpe | Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klientų patogumui visi mūsų agentai turi didelj pasirinkimą aukštos kokybės 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

Gruodžio 17 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje So. 
Bostone įvyko Lietuvių Fondo 
koncertas, kurio programą atliko 
operos solistas Vaclovas Dauno
ras, pianistas Robertas Bekionis 
ir aktorius Algirdas Gražys. Apie 
juos komp. Jeronimas Kačinskas 
taip rašo;

Visi trys pilnai atbaigti savo 
meno šakų atstovai. Koncerto 
programos centre buvo nepapra
stai atsižymėjęs Lietuvos daini-

BOSTON, MA 02127 
BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO.N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO, ILL 60622 
CLEVELAND, OH, 44134 
FORT WAYNE.IN. 46808 
HAMTRAMCK.MI 48212 
HARTFORD, CT. 06106 

HERKIMER, N.Y. 13350 
INDIANAPOLIS, IN. 46227 
IRVINGTON, N. J. 07111 
LAKEWOOD, N. J. 08701 

LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMIBEACH, FL.33139 
MINNEAPOLIS, MN.55418 
NEWARK, N.J.07106 
NEW YORK. N.Y. 10009 
PHILADELPHIA, PA. 19115 
PITTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611 
WATERVUET, N.Y. 12189 
WORCESTER, MA. 01607 
WHEATRIDGE, CO. 80033 

YOUNGSTOWN, OH 44503

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road 
701 Rlmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street

RR No. 1, Box 765 McKennan Rd. 
3216 St.Jude Drive 
1082 Spiri ngfield Avė.

901 E.CountyLine 
7706 Santa Monica Blvd. 
1352 Washington Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
698 Sanford Avenue 
122 r^st Avenue 
9550-B Bustleton Avė. 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue 
22 Carlstad Street 
4330 Quay Street 

309 Federal Plaza West

Tel. (617)-268-1303 
Tel. (718) 389-6747 
Tel. (718)769-4023 
Tel. (716)895-0700 
Tel. (312)235-7788 
Tei. (312) 666-3985 
Tel. (216)884-1738 
Tel. (219) 432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
Tel. (315)866-3939 
Tel. (317)787-0052 
Tel. (201) 374-6446 

Tel. (201) 363 - 2251 
Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212)533-2906 
Tel. (215)698-9190 
Tel. (412)481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
Tel. (518)274-5242 

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

k &
— Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdis Vilniuje prieš metus — 
1988 spalio 22-23 — turėjo savo 
steigiamąjį suvažiavimą, kuria
me viešai pasmerkė Sovietų Są
jungos okupaciją ir pradėjo viešą 
kovą už Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą. Tuo metu buvo 
sugrąžinta Vilniaus katedra Lie
tuvos tikintiesiems. Tą savaitgalį 
minios žmonių reiškė džiaugsmą 
gatvėse ir visoje Lietuvoje 
stebėjo per televiziją perduoda
mus įvykius.

BALTIC 
TOURS

1990 METU 
LIETUVIU

ir
TAUTINIU DAINŲ 

ŠOKIU FESTIVALIUI 
EPOS 5-8 DIENOMIS

DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 15 dol. — S. Bulovas, Ron- 
konkoma, N.Y., S. Matulionis, 
Manhasset, N.Y., R. Mack, N. 
Fort Myers, Fla., M. Kiemaitis, 
St. Petersburg, Fla., A. Šiužąs, 
Keamy, N.J., V. Rutz, Toms Ri- 
ver, N.J., V. Buinys, Philadelp- 
hia, Pa., A. Puzinas, San Mateo, 
Calif., I. Banaitis, Woodhaven, 
N.Y., S. Zacharka, Corning, 
N.Y., O. Gražulis, Worcester, 
Mass., J.Gendrolis, Dorchester, 
Mass., R. Juralis, West Hart
ford, Conn., A. Jonynas, Meri- 
den, Conn., L. Kurkulis, Roche- 
ster, N.Y., A. Tozzi, Kinder- 
hurst, N.Y., J. Gailevičius, Bal- 
timore, Md., K. Bružas, Home- 
wood, 111., J. Milcius, Keamy, 
N.J., kun. J. Tamalonis, Somer- 
ville, N.J., L. Gudelis, CosCob, 
Conn. A. Pakalnis, Manchester, 
Conn., V. Oniūnas, Juno Beach, 
Fla., A. Badžius, Baltimore, 
Md., C. Harris, Worcester, 
Mass., E. Sinsinas, Glen Ridge, 
N.J., B. Jakniūnas, * Silver 
Spring, Md., G. Slepakovas, 
Escondido, Calif., J. Kriaučiū-

\ (nukęįta į 8 psl.)

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones į Lietuvą!

LIETUVA, RUSIJA ir SUOMIJA
15 dienų kelionė, iš jų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija, viešbutis “Lietuva".

Kelionė #629 birželio 29 - liepos 13, 
$2,459.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA
18 dienų kelionė, 13 dienų Lietuvoje: 14 naktų Vilniuje, 2 Vakarų 
Berlyne. KLM linija ir Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš 
Berlyno.

Kelionė #702L liepos 2-19, “Lietuvos" viešbutis.
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,369.00 iš Chicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, “Turistų" viešbutis.
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 iš Chicagos.

LIETUVA
13 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje (11 naktų Vilniuje). Pan 
American linija, “Lietuvos" viešbutis.

Kelionė #703A liepos 3-15
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko
$2,249.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA
14 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje: 11 naktų Vilniuje, 1 
Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #7038 liepos 3-16, “Turistų" viešbutis.
$1,949.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė #703C liepos 3-16, “Trinapolis"-žaliam ir ramiame 
Vilniaus "Žirmūnų“ priemiestyje keturių aukštų viešbutis su 
restoranu r baru. Tinkamas pavieniams arba grupėms.

$1,749.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,949.00 iš Chicagos.

Kelionė #703 D liepos 3-16, “Composers" 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumo. Yra 
tiktai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą. Kelionės, maistas, apžiūrėjimai r FestivaSo programos yra 
asmeninis rūpestis.

$1,649.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,849.00 iš Chicagos.

Visų kelionių, išskyrus H703D, kainose įskaitoma bilietai j 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus k miesto apžiOrėiimą Mest Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smukesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės i 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite4 • Newtoh, MA 02164 

Tel. 617 Z 965-8080 • Fax 617 - 332 - 7781

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

— Okupuotoje Lietuvoje pra
sidėjo chorų atrankos konkursai 
į 1990 metų Tautinių Dainų 
Šventę.

— Vilkijoje, kaip rasta me- 
traščiuoe, ne kartą lankėsi Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vytau
tas. Čia technikos mokykloje 
buvo paminėta Vytauto 559- 
osios mirties metinės, o Vilkijos 
mokytojai, moksleiviai ir gyven
tojai, norėdami įamžinti būsimas 
Vytauto Didžiojo mirties 560- 
ąsias metines, pasodino 560 rau
donųjų ąžuolų.

— Lietuvos Žalieji rengia ilga
laikę akciją prieš tolimesnį naujų 
žemių melioravimą. Numatoma 
įkurti Melioracijos nusikaltimų 
muziejų.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademiją numatoma atkurti 
okupuotoje Lietuvoje. Organi
zavimo problemos bus aptartos 
Lietuvos katalikų mokslininkų 

' konferencijoje, kurią numatoma 
sušaukti 1990 sausio 13.

— Petro Vaičiūno šimtosioms 
gimimo metinėms (1990 liepos 
11) numatoma išleisti rinktinius 
raštus ir Jonavoje pastatyti bius
tą-

— “Tiesa” lapkričio 5 d. nu
meryje praneša, kad lapkričio 4 
įvyko 1939 m. Tarybų Sąjungos 
ir Vokietijos nepuolimo sutarties 
politinio ir teisinio įvertinimo 
komisijos posėdis, kuriam pirmi
ninkavo A. Jakovlevas. Buvę ap
svarstyta, kaip ruošiamas pra-^ 
nešimas liaudies deputatų su
važiavimui apie komisijos atlik
tus tyrimus ir išvadas. Iš lietuvių 
svarstyme dalyvavo V. I^and- 
sbergis ir Z. Šličytė.

pinkas Vaclovas Daunoras, lx>- 
sas, dainavęs su daugeliu 
žymaus vardo dainininkų Euro
pos operų teatruose neišskiriant 
Milano La S^ala.

Jau nuo pirmo programos da
lyko V. Daunoras parodė savo 
gilų pažinimą stilių įvairovėje, 
dainavimo technikos pilname 
apvaldyme ir dikcijos tobulume, 
iškeliant pabrėžtinus teksto ir 
muzikos taškus. Jo dainuojamų 
dalykų interpretacijoje aiškėjo 
kūrinių formų muzikinės apy
braižos-.--V. Daunoro balsas nėra 
tik geras, paprastas balsas. Ji.s 
daugiau labai patrauklus charak
terio balsas, kurį tik reti daini
ninkai turi, taip pat spalvingas ir 
labai galingas, kuriam ir akusti
nės kliūtys beveik neegzistuoja. 
Kaip barokinės epochos, lietu
vių kompozitorių dainose, taip 
ir vienintelėje koncerte atliktoje 
Verdi Pilypo arijoje iš operos 
Don Carlos V. Daunoras atsk
leidė visą, ką galima buvo iš
traukti iš savo stiliais skirtingų 
kūrinių.

Robertas Rekionis, kuris kartu 
yra pianistas-solistas be akompo- 
navimo V. Daunorai, atliko Fr. 
Liszto koncertinę parafrazę “Mi- 
serere” iš Verdi operos Tru
badūrai. Tai yra didelės techni
kos reikalaujantis kūrinys. Nors 
klubo pianinas mažai tinkamas 
solistiniams fortepiono kūri
niams atlikti, R. Bekionis parodė 
aukštą profesinį pasiruošimą, ap- 
valdant veikalo virtuozinę 
faktūrą. Pagrindinės kūrinio me
lodijos buvo girdimai iškeltos ir 
harmonijos kompleksų kaita aiš
kiai permatoma. Santūrus peda
lo vartojimas padėjo išryškinti 
formos struktūrą,nes atskiri me
lodijos ir harmonijos elementai 
nesikryžiavo vienas su kitu. R. 
Bekionis taip pat yra subtiliai so
listą lydintis akomponiatorius.

Trečias šios įdomios popietės 
dalyvis buvo Algirdas Grašys, 
savo hiBrrhorisHniais fragmentais 
linksmai nuteikęs Bostono lietu
vius. Reikia tikėtis, kad ir apie 
jį kas nors iš literatūros žinovų 
parašys.
Jeronimas Kačinskas.

Mirė A. Andriulionis

Bostono ligoninėje gruodžio 
20 mirė Antanas Andriulionis, 
įžengęs į 85-sius amžiaus metus. 
Jis paliko žmoną Oną ir daugy bę 
organizacijų bei draugų, su kuria 
jam teko dirbt; įvairiuose lietu
viškuose baruose. Tai Dainavos 
šalies sūnus, kilęs iš Daugų.

Velionis palaidotas gruodžio 
23 Forest Hills kapinėse iš Juozo 
Caspero laidotuvių namų po 
mišių, kurias Sv. Petro lietuvių

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s©OVABM
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų. 
Naujųjų Metų, įvairių jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

Galite Įsigyti:

žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;
Tautinių rūbų. Juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;
Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių 
lipdžių;
Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;
audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika:
tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurį galite gauti atsiuntę 2 dol. čekį firmai 

BALTIC ASSOCIATES. LTD 
P.O. Box 1406 GMF Boston, MA 02201 

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617)268-8376

parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne aukojo tos parapijos klebonas 
kun. Albertas Kontautas, asis
tuojamas kun. Antano Bal- 
trušiūno, giedant Benediktui 
Povilavičiui ir Elenai Kačinskie
nei. Turiningą pamokslą pasakė 
kun. Albertas Kontautas, iškel
dama velionies būdo savybes, 
pareigingumą ir visuomenišku
mą. Kapinėse apeigos baigtos 
giesme Marija Marija ir Lietuvos 
himnu. Lietuvos trispalvę nuo 
velionies karsto našlei Onai 
įteikė Bostono Ramovėnų vardu 
Martynas Dapkus.

Plačiosios Bostono ir apy
linkės lietuvių visuomenės atsi
sveikinimas įvyko gruodžio 22 d. 
Caspero laidotuvių namuose. 
Ten atsisveikinimo kalbas pa
sakė Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir S LA vardu Aleksandras Cha- 
plikas, LB-nės Bostono apy
linkės vardu — pirmininkas Bru- 
tenis Veitas, Lietuviškos Skau- 
tybės Fondo vardu — Kostas 
Nenortas, Balfo vardu — kun. 
Antanas Baltrušiūnas, Saulių 
vardu — Stasys Augonis, Tau
tinės Sąjungos Bostono skyriaus 
vardu — pirmininkas Romas 
Veitas, Bostono Ramovėnų, 
Sandaros 7-sios kuopos ir So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos var
du — Martynas Dapkus, o 
Laisvės Varpo vardu — Petras 
Viščinis. Visi kalbėtojai iškėlė 
Velionies įnašą į jų vadovauja
mas organizacijas, o paskutinysis 
dar pabrėžė, kad velionis buvo 
vienas iš tų, kurie sąžiningai 
vykdė prieš 45-rius metus duotą 
priesaiką dėti visas galimas pa
stangas už Lietuvos ribų, kad 
Lietuvos kančios būtų sutrum
pintos. Kai jo draugai kovojo 
tėvynėje partizanų eilėse, o arti
mieji buvo išvežti į Sibirą ka
nčiai, jis stengėsi padaryti viską, 
kas galima, išeivijoje Lietuvos 
labui. Jam nebuvo nei permen- 
ko, nei per sunkaus darbo. Jis 
šokdavo savou darbu ir pinigu 
atlikti tai, ko kiti'nepadarydavo. ’ 
Mirtis išplėšė jį iš mūsų tarpo, 
kada Lietuva pakilo naujam 
žygiui į laisvę.

Antano Andriulionio šerme
nyse lankytojai vietoje gėlių 
suaukojo Sv. Petro lietuvių para
pijai So. Bostone ir Lietuviškos 
Skautybės Fondui po kelis šim
tus dolerių.

Įnašai Lietuvių Fondui

Gruodžio 17 d. įvykusio Lie
tuvių Fondo koncerto proga į 
Lietuvių fondo vykdomą vajų įsi
jungė: inž. Juozas ir Irena Rasiai 
iš Cambridge $1,000.00, Stasė 
Cibienė iš Miltono savo mirusio 
vyro inž. Edmundo Cibo atmini
mui $500.00, J. Dabrega iš 
Brocktono $.500,00, Kazimieras 
ir Genovaitė Galinauskai iš Ha- 
nover $300.00, Stasys ir Emilija 
Kazlauskai iš Arlingtono 
$200.00, kun. Albertas Abračin- 
skas iš Brocktono $100.00, Alek
sandras Griauzdė iš Avon 
$100.00, Nota Griauzdienė iš 
Avon $100.00, Stasys Liepas iš 
So. Boston $100.00, Pranas ir 
Eugenija Račkauskai iš Dorches- 
terio $100.00, kiti mažesnėmis 
sumomis.

Anksčiau iš Cape Codo gautos 
šios sumos: Petro Gedimino Am
braziejaus $300.00 Vinco Am
braziejaus atminimui, dr. 
Eduardo ir Irenos Jansonų 
$100.00, Lietuvių Bendruo
menės Cape Cod apylinkės 
$100.00.

Įskaitant ankstyvesnius įna
šus, Bostono ir apylinkės lietu
viai gerokai prisidėjo prie Lietu
vių Fondo vajaus, kad būtų su
daryta $100,000.00 ir gauta 
žadėtoji $50,000.00 suma 
pažadėta su sąlyga, kad visi kiti 
sukeltų $100,000.00.

LAISVĖS VARPAS sekma
dieniais 9:00 - 10:00 vai. ryto iš 
WCAV-FM banga 98.0. Vedė
jas Petras Vis činis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA 02402. Tel. 
508 - 586 - 7209.



DARBININKAS

106-SIS NEW YORKO BURMISTRAS 
PRISAIKDINTAS PRIVAČIAI IR 
IŠKILMINGAI ROTUŠĖS AIKŠTĖJE

Naujųjų Metų pirmoji diena 
New Yorke buvo nepaprastai 
graži ir saulėta. Nelijo, nesnigo, 
temperatūra apie 40 laipsnių F.

Šių dienų buvo prisaikdintas 
naujose pareigose 106-tasis New 
Yorko burmistras David Din- 
kins. Pirmosios ceremonijos pri
vačiai buvo atliktos jo bute 
Bronxe, truputį po vidurnakčio. 
Prie miesto rotušės ceremonijos 
prasidėjo 11:15 vai. ryto. Progra
mai vadovavo Harry Belafonte,

JAV himnų sugiedojo Metropoli
tan operos solistė Marilyn Hor- 
ne. Sveikinimo kalbų pasakė 
New Yorko valstijos gubernato
rius Mario Cuomo. Aikštėje da
lyvavo 24,000 kviestų svečjų.

Po oficialių ceremonijų pri
ėmimas vyko Winter Garden re
storane. Čia dalyvavo tik 12,000 
svečių.

Darbininkui iškilmėse atsto
vavo redaktorius kun. dr. Kor
nelijus Bučinys, OFM.

NAUDOKIMĖS TEISĖTA PARAMA IŠ EUROPOS

Pagal naujus Federalinės Vo
kietijos Respublikos (Vakarų Vo
kietijos) įstatymus, moterys, pa
gimdžiusios bent viepų vaikų Vo
kietijoje (pačiai motinai gimus 
prieš 1921 metus — motinos gi
mimo vieta neturi jokios rei
kšmės), turi teisę gauti mėne
sinę pensijų (28.80 Deutsche 
Mark už vaikų gimusį Vokieti
joj).

- Šis įstaty mas taip pat galioja 
moterims, kurios po Antrojo Pa
saulinio Kaaro buvo “displaced 
persons” (D.P.) Vakarų Vokieti
joj.

Motinos, gimusios prieš 1907

metus turi teisę į šių pensijų nuo
1987 spalio 1 d.; gimusios nuo 
1907 iki 1911 (imtinai) — nuo
1988 spalio 1 d.; gimusios nuo 
1912 iki 1916 (imtinai) — nuo
1989 spalio 1 d.; o gimusios nuo 
1917 iki JI920 (imtinai) — nuo
1990 spalio mėn. 1.

Del išsamesnės informacijos 
galima kreiptis į New Yorko ad
vokatų JOSEF GRILICHES, 
Esq., 245 East llth Street, New 
York, New Y ork 10003 (telefo
nas: 212 - 477 - 3427); advokatas 
Griliches, kaunietis, žinųs lietu
vių ir vokiečių kalbas.

DARBININKUI 
PAREMTI
AUKOJO

(atkelta iš 7 psl.)

nas, Putnam, Conn., B. Girnius, 
Allen Park, Mich., M. Liauba, 
Cincinnati, Ohio, M. Houser, 
Lexington, Mass., E. Legec- 
kienė, Libertyville, III., P. Bag
donas, Plymouth, Conn., A. Ba- 
lašaitienė, Righmond Hights, 
Ohio.

Po 12 dol. J.Mankus, Bingh- 
amton, N. Y., A. Griaudzė, 
Avon; Mass., M. Newman, 
Williamsville, N.Y.

Po 10 dol. — L. Molis, Shrews- 
bury, Mass., J. Steinys, Worces- 
ter, Mass., K. Jonynas, Rego 
Park, N.Y.,, J. Simutis, East 
Rockaway, N.Y., S. Kačinskas, 
Chipley, Fla., Br. P. Gaidys, St* 
Petersburg Beach, Fla., K. 
Graudienė; Milltown, N.J., dr. 
A. Revukas, Granford, N.J., D. 
Antanavičius, Worcester, MA, 
V. Vaičjurgis, Dorchester, MA, 
V. Barius, Bridgeport, Conn., J. 
Steponaitis, Westbrook, Conn., 
P. Waskes, Brooklyn, N.Y^, R. 
Jonusis, "Calverton, N.Y., A. 
Krulikas, St. Petersburg Beach, 
Fla.,M. Mikšys, Juno Beach, 
Fla., A. Sabaitis, Brockton, 
Mass., J. Rentelis, Randolph, 
Mass., V. Stanislovaitis, Chica- 
go, III., R. Pūkštys, Chicago, 
UI., A. Kazlauskas, Brooklyn, 
N.Y.,S. Lukas, Brooklyn, N. Y., 
P. Mikšys, Leicester, Mass., J. 
Walentukiewičz, So. Boston, 
Mass., dr. J. Gustaitis, Scran- 
ton, Pa., M. Jarašūnas, Maize- 
ville, Pa., V. Nakutavičius, Fish- 
kill, N.Y., H. Miklas, Great 
Neck, N.Y., J. Starinskas, Bel- 
mont, Mass., S. Subatis, Arling- 
ton, Mass., S. Veršelis, Newton 
Center, Mass., M. Zeringienė, 
Weštfiėld, Mass., V. Kildišius, 
Richmond Hill, N.Y., A. Diržys, 

-Woodhaven, N.Y., W. Hanson,

BALFO 34-TO SKYRIAUS VEIKLA

Newarko 35-tas skyrius baigė 
rudens vajų. Valdyba rezultatais 
negali pasigirti. Šiais metais au- 
kos plaukė lėčiau ir mažiau negu 
pereitais metais.

Pernai ęentrui buvo persiųsta 
aukų, neskaitant Vasario 16-tos 
aukų, S1720.00. Šiais metais 
persiųsta $1598.00»- Tikimės, 
kad nors vajus jau. baigėsi, bet 
bent tie aukotojai, kurie aukojo 
kiekvienais metais dar savo aukų 
atsiųs. Tiems, kurie aukojo, o 
keli gan stambias aukas, Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Didėja šelpiamų skaičius, rei

kia remti atgimstančios Lietuvos 
poreikius, šį rudenį Balfo seimo 
metu, buvo centro valdybos pra
nešta, kad didelė aukų dalis eina 
sugrįžusių tremtinių šalpai, o 
taip pat ir čia atvykusiems Sibiro 
tremtiniams suteikiama parama.

Seimo metu buvo renkami 
Balfo direktoriai, šį kartų buvo 
išrinktas ilgametis 35-to skyriaus 
pirmininkas Vladas Audėnas. 
Direktoriai renkami kas 3 metai. 
Dabar ir New Jersey yra atsto
vaujama Balfo direktoriate.

K.S.

Kalėdų naktį Šv. Patriko kate
droje New Yorke iškilmingas mi
šias aukojo ir pamokslų pasakė 
kardinolas O’Connor. Tarp gau
sios publikos pirmoje eilėje 
sėdėjo ir išeinantis New Yorko 
burmistras Koch. Giedojo kate
dros choras ir Metropolitan ope
ros solistė Carol Veness — Karo
lina Vyšniauskaitė.

Laiku susimokėk laikraščio 
prenumeratą, nes tai sumažins 
administracijos išlaidas.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READING BOOKS! 
$32,000/year income potential. 
Details, (1) 602 - 838 - 8885, Ext. 
Bk. 6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY TYPING AT HOME! 
32,000/yr. income potential. 
Details. (1) 602 - 828-8885. Ext. 
T-6057.

ATTENTION: E AŠY WORK 
EXCELLENT PAY! Assemble 
products at home. Details. (1) 
602 - 838 - 8885, Ext. W-6057.

ATTENTION - HIRING: 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings with- 
out waiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Call 1 - 602 - 838 - 
8885. Ext. R 6057.

New Yorko Lietuvių Jaunimo 
-Sąjungos posėdis įvyks sausio 10 
d. 7:30 vai. vak. pas Indrę Bi- 
skytę. Bus nustatyta ateinančių 
metų veiklos planas. Dalyvauti 
kviečiamas visas susidomėjęs 
lietuviškas jaunimas. Apie daly
vavimų prašoma iš anksto pra
nešti Indrei Biskytei telefonu 
718 441 - 4604. i e

Branduolys kviečia į paskuti
nių Lietuvos įvykių video vakarų 
su Gerimantu Peniku sausio 12, 
penktadienį, 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 570 Broo- 
me St., New York, N.Y. Įeinant 
aukojama 5 dol. Nemokama at
gaiva.

“Music of Lithuania” progra
mos anglų kalba bus transliuoja
mos iš Seton Hali universiteto, 
South Orange, N.J., radijo sto
ties pirmadieniais nuo 7:30 Iki 8 
vai. vak. banga 89.5 FM. Progra
mos tikslas: supažindinti plačiųjų 
Didžiojo New Yorko bei New 
Jersey lietuviškai nekalbančių vi
suomenę su lietuvių kultūra, jų 
veikla bei troškimais. Programo
se duodamos lietuviškos dainos 
bei kūriniai ir kalbama apie Lie
tuvių kultūrines vertybes, istori
jų, kalbų ir papročius bei įvykius 
Lietuvoje. Programai vadovauja 
prof. dr. J. J. Stukas.

Ft. Lauderdale, Fla., V. Vasi- 
kauskas, Seminole, Fla., K. Nar
kevičius, Arlington, Mass., P. 
Šimkus, Quincy, Mass., B. 
Venckus, Newark, N.J., V. Tu
melis, Linden, N.J., R. Šidlau
skas, Richmond Hill, N.Y., S. 
Plechavičius, Dobbs Ferry, 
N.Y., J. Miliauskas, Worcester, 
Mass., A. Zagurskis, So. Boston, 
Mass, E. Prekeris, Staten 
Island, N. Y., M. Volskienė, 
Brooklyn, N.Y., H. Bačanskie- 
nė, Pompano Beach, Fla., K. 
Urbšaitis, Gulfport, Fla., A. 
Skrupskelienė, Chicago, III., A. 
Šmulkštys, Chicago, Ilk, J. Gle- 
bauskas, So. Dennis, Mass., G. 
Velyvis, No. Adams, Mass.

V. Nirkus, Great Neck, N. 
Y., J. Rathman, Brooklyn, N.Y., 
V. Saimininkas, East Hartfored, 
Conn., D. Banevičius, W. Hart
ford, Conn., dr. T. Savickas, 
Monticello, N. Y., H. Sveinic- 
kas, North Salem, New York, A. 
Juodvalkis, Chicago, 111., A. Ri
mus, Springfield, III., V. An- 
driukonis, Arlington, Mass., E. 
Tamalavage, Worcester, Mass., 
J. K. Valiūnas, Southampton, 
N.Y., N. Shum bris, Bayside, 
N.Y.', V. Garsys, VVorcester, 
Mass., B. Naras, Shrew.sbury, 
Mass., V. Tomkus, Juno Beach, 
Fla., J. Kavaliūnas, New Smyr- 
na Beach, Fla., V. Stankus, Me- 
dia, Pa., J. Lukas, Philadelphia,

Pa., A. Semaška, New Britain, 
Conn., R. Ugianskis, New Fair- 
field, Conn., E. Balkus, St. Pe
tersburg Beach, Fla., A. Stak
ius, Stuart, Fla., J.Bakšys, So. 
Boston, Mass., B. Victor, 
Shrewsbury, Mass., A. Wargo, 
Saint Clare, Pa., B. lacono, Phi- 
ladelphia, Pa., I. Nielsen,. Glas- 
tonbury, Conn., B. Vilčinskas, 
New Britain, Conn.,F. Dippel, 
Daytona Beach Shores, Fla, B., 
□niūrias, Juno Beach, Fla., E. 
Jansonas, Osterville, Mass., E. 
Vasyliūnas, Somerville, Mass., 
Z. Dalangauskas, New Britain, 
Conn., V. Nenortas, W. Hart
ford, Conn., F. Redikis, Afton, 
N.Y., M. Pušarkis, Chicago, Ilk, 
B. Balčiūnas, Manahawkin, N. 
J., E. Paliulis, Cambridge, 
Mass., P. Ablomas, W. Hart
ford, Conn., E. Narkutavičius, 
Waterbury, Conn., R. Žinąs, 
Bethlehem, Pa., V. Senuta, Bos
ton, Mass., V. Jomantas, Red- 
ford, Mich., V. Sakalauskas, 
Costa Mėsa, Calif., J. Navasai- 
tis, Phoenix, Ariz., kun. J. Skir- 
kus, Hayward, Wi, V. Tuskenis, 
Palm Springs, Calif., D. Piepas, 
New Buffalo, Mich., J. Kronkai- 
tis, NewHaven, Conn., R. Am
braziejus, Columbia, M D, E. 
Kemfert, Baltimore, Md., J. Bu- 
cevičius, Baltimore, Md., C. 
Ciurinskas, St. John, IN. S. Bal
sys, Richmond Hts., OH, J. 
Skudzinskas, Baltimore, M D, 
dr. E. Lenkauskas, Cleveland, 
Oh, J. Černius, Sacramento, Ca
lif., E. Valuntis, Severna Park, 
MD, S. Steinys, Worcester, 
Mass., S. Levanas, Waterbury, 
Conn.

Po 8 dol. — C. Tamašauskas, 
Philadelphia, Pa., A. Balas, Cle
veland, Ohio, Z. Grabnickas, 
Lake Wales, Fla., E. Gaižutis, 
Miller Place, N.Y., 'S. Racys, 
Milton, Mass., J. Palevičius, 
Hudson, N. H.
r Po 7 dol. —: A. Lukoševičius, 
New York, N.Y., T. Linert Glen 
Cove, N.Y., J. Laučka, Bethes-

SVEIKINAME SUKAKTUVININKUS

Vysk. Paulius Baltakis, OFM

Tėv. Placidas Barius, OFM Kun. Jonas Pakalniškis

^Patikslinimas. Darbininko 
1989 m. nr. 50, išleistame gruo
džio 29 d. data, 7-8 puslapiuose 
buvo išspausdintas straipsnis 
“Atostogos Putnamo seselių so- 
dylx)jc . Korektūrose iškrito au
torės Irenos Banaitienės pa
vardė. Už klaidų atsiprašome.

Ieškomas . buto draugas. 
Dviejų miegamųjų butas šiauri
niame Richmond Hill rajone, 
prie parko. Nuoma 300 dol. ii 
kitos išlaidos asmeniui į mėnesį 
Skambinti Jonui dienų 212 532 
3400-B, vakarais 718 849 - 5011 
11.

da, Md.
* Po 5 dol. — P. Zuyus, Mas- 
peth, N.Y., M. Ramonas, ' 
Brooklyn, N.Y., A. Jansonis, Po- 
ęasset, Mass., A. Girnius, Ro- 
šlindale, Mass. ,Shuyler Savings 
Bank, Keamy, N.J., A. Liobis, 
Middlesex, N.J., A. Dubauskas, 
Cambridge, Mass., B. Kovas, 
Norwood, Mass., L. Nelson, So. 
Boston, Mass., S. Burinskas, 
Torrington, Conn., A. Vebe- 
liūnas, Richmond Hill, N.Y., D. 
Kiršonytė, New York, N.Y., R. 
Packaitis, VVorcester, Mass., A. 
Prižgintaitė, Brockton, Mass., 
L. Šimkus, Clark, N.J., V. Vy- 
Įiaudas, Union, N.J., H. Bumi- 

’skas, Southvvick, Mass., J. Ta- 
i • '

jnašauskas, Worcester, Mass., 
K-Gruzdąs, Boston, Mass., J. 
Freimanas, Brockton, Mass., A. 
Virbickas, West Paterson, N.J.,
A. Daukantas, Wallington, N.J.,
B. Kuodis, Arlington, Mass., W. 
Zidžiūnas, Centerville, Mass., 
A. Svalbonas, Richmond Hill, 
N.Y.

A. Ūselis, Ridgewood, N.Y., 
V. Bumeika, W. Hartford, 
Conn., J. Žilys, W. Hartford, 
Conn., R. Gudaitis, Richmond 
Hill, N.,Y., J. Mariukas, Wood- 
haven, N.Y., A. Grigaliūnas, 
Miami, Fla., C. Vilnis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., S. Eiva, 
Brockton, Mass., P. Averka, So. 
Boston, Mass., R. Kubilius, 
•Evanston, 111., A. Ginioris, Chi
cago, Ilk, J. Liobė, Jamaica, 
N.Y., N. Gudelis,/ Richfield 
Springs, N.Y., G. Bakas, So. Pa- 
sadena, Fla., J. Andrews, Inver- 
ness, Fla., N. Lingertat, Dor
chester, Mass., E. Ribokienė, 
Brockton, Mass, H. Venys, 
Woodhaven, N.Y., Ž. Ratas, 
Merrick,-N.Y., O. Strimaitis, 
Putnam, Conn., A. Keniausis, 
Waterbury, Conn., S. Medžiū
nas, Oak Ridge, N.J., J. Karpus, 
Toms River, iCj., S. Cėsna, St. 
Petersburg Beach, Fla., R. Bag
donas, Ormond Beach, Fla., S.

m Rimas, Lawrence, Mass., E. Va-

1990 metų sausio mėn. pirmų
jų dienų New Yorke ir apylinkėse 
tris lietuviai dvasiškiai sulauki 
gražių sukakčių:

Vvsk. Paulius Baltakis. OFM, 
atšventė amžiaus 65 metų su
kaktį. Lietui ių pranciškonų pro
vincijolas Tėv. Placidas Barius,

OFM, atšventė amžiaus 70 metų 
sukaktį. Kun. Jonas Pakalniškis, 
daugelį metų dirbęs Brooklyno 
Apreiškimo ir Maspetho V. Atsi
mainymo lietuvių parapijose, 
atšventė amžiaus 75 metų su
kaktį..

liukonis, So. Boston, Mass., A. 
Kvietkauškas, Linden, N.J., A. 
Bartys, Ringwood, N. J., S. 
Radę, Melboume, Fla., V. 
Bražėnas, Bonita Springs, Fla.,
M. Birutis, Wayne, N.J., D. 
Dargis, Flemington, N.J., S. Ci
bas, Milton, Mass., J. Mazalen- 
ski, Haverhill, Mass., J. Gliau
dą, West Covina, Calif., L 
Tamošiūnas, Fairfield, Calif., E. 
Tamašauskas, Brooklyn, N.Y., 
dr. A. Trojanas, New York,
N. Y., G. Vidmantas, Rochester, 
N.Y., B. Kruopis, So. Boston, 
Mass., J. Sakaitis, Aubum, 
Mass., J. Strungys, Waterbury, 
Conn.,V. Marijošius, Putnam, 
Conn., dr. J. Snieška, Great 
Neck, N.Y., F. Liuberskis, 
Richmond Hill, N.Y., kun.T. 
Palis, Pittsburgh, Calif., B. 
Graužinis^ Los Angelės, Calif., 
V. Matusaitis, Livingston, N.J., 
L. Dovydėnas, Leon, Mass., P. 
Korla, Schenectady, N.Y., M. 
Jasėnas, Jackson Hts., N.Y., B. 
Udalovas, St. Petersburg, Fla., 
Marian Manor, So. Boston, 
Mass., J. Gricius, Pennsauken, 
N.J., E. Sadonis, Verona, N.J., 
A. Šėrikas, Newington Conn., 
P. Spakauskas, E. Hartford, 
Conn., V. Butvydas, Parsippa- 
ny, N.Y., J. Orentas, Ridge- 
wood, N.Y., V. Kiaunė, Easton, 
Pa., A. Česonis, Lindwood, 
N>f., Č. Kiliulis, Lexington, 
Mass., Č. Lapinskas, Worce- 
ster, Mass.,Z. Stanaitis, Monro- 
via, Calif, J. Naujokaitis, La 
Mėsa, Calif., F. Galchus, Flu- 
shing, N.Y., A. Lukas, Seaford, 
N.Y., J. Triukas, VVaukegan,

111., P. Kuras, Waterbury, 
Conn., R. Przybysz, Glastonbu- 
ry, Conn. O. Audėnas, Wilson- 
ville, OR, Z. Prūsas, Chillicotte, 
OH, U. Bradūnas, Waterbury, 
Conn., B. Strimaitis, Mt. Car
inei, Conn., K. Milkovaitis, Yor- 
ba Linda, Calif, dr. D. Har- 
mon, Falls Church,Va.. A. Spa- 
kevičius, Las Cruces, N M, D. 
Siemaška, Roswell, GA, P. Ka
ralius, St. Croix, USVI, kun . T. 
Burkauskas, Doylestown, PA, J. 
Ajuskas, Peabody, Mass., N. 
Timm, Allen, Mich., V. Rociū- 
nas, Independence, Ohio, N. 
Girtautas, Wyandotte, Mich., 
V.Beliajus, Denver, Colo., V. 
Karalius, Baltimore, Md., A. 
Čižauskas, Falls Church, VA, D. 
Siemaška, Roswell, GA, J. 
Račius, Phoenix, AZ, S. Kligys, 
Stone Mountain, GA, S. Lazdi- 
nis, Euclid, OH. P. Kiškūnas, 
Lewiston, ME, I. Prikockis, 
Warrington, Pa., S. Bučmys, 
Dayton,. OH, P. Stančius, East 
Alton, III., G. Eluhow, Arling
ton, VA.

4 dol. — S. Kuprys, Riversi- 
de, III.

Po 3 dol. — J. Savickas, Na- 
shua, N.H., A. Axtin, Lawren- 
ce, Mass.

Po 2 dol. — I. Peciukevičienė, 
Nashua, N.H., T. Vitkauskas, 
Brpckton, Mass., J. Baltrūnas, 
D. D., Esperance, N;Y., F. 
Unitas, Baltimore, M D, B. Kuk- 
ler, New Haven, Conn., E. Bu- 
račaitė, Baltimore, Md.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.


