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— VYTAUTO LANDSBERGIO pokalbis su italų spaudos atstovais —

Gorbačiovui lankantis Lietu
voje, italų spauda skyrė daug 
dėmesio Lietuvos klausimui, pa
teikdama Gorbačiovo pareiški
mus ir lietuvių reakcijas į Krem
liaus vadovo siūlymus.

Į šiuos siūlymus taikliai atsakė 
Sąjūdžio seimo tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
plačiausiai skaitomam Romos 
dienraščiui La Repubblica duo
tame interview.

Gorbačiovo siūlymai yra ap
gaulingi, pažymėjo Landsber
gis, jais tesiekiama išvengti grei
to ir aiškaus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo klausimo 
sprendimo, o klausimas esmėje 
yra labai paprastas. Reikia 
išspręsti konfliktinę situaciją, 
kuri susidarė tarp didelės val
stybės ir mažos valstybės, dide
lei valstybei okupavus mažąją.

Gorbačiovas, tęsė Landsber
gis, nuolat kalba apie centrinės 
valdžios santykius su atskiromis 
respublikomis žadėdamas, kad 
tie santykiai ateityje pasikeis ir 
bus paremti naujais pagrindais. 
Taip kalbėdamas sovietų lyderis, 
matomai, pamiršta, kad Lietuva 
teisiniu atžvilgiu nėra sovietinė 
respublika, kaip kitos, bet yra 
laisva valstybė, kuri buvo ne
teisėtai prijungta prie Sovietų uau pnvyfKU auunyu ~ .

tvartu--^stfnėj- ^^f^- - — ' 
Baku, ftots gyventojai ten buvo 
užblokavę aerodromą, geležin
kelio stotis ir didesnių gatvių 
kryžkeles.

Azerbaidžano Aukšč. taryba 
pagrasino atsiskirtr-nua Sov. S- 
gos, jei sovietų kariuomenė ne
bus atitraukta iš krašto ir nebus 
panaikinta išimties būklė.

Sov. S-ga atitraukė iš ameri
kiečių įrengtos Cam Ranh Bay 
bazės visus savo MIG-23 kovos 
lėktuvus ir pusę ten laikytų TU- 
16 bombonešių.

Rumunijos laikintoji vyriau
sybė nusavino visas komunistų 
partijos turėtas nuosavybes ir pi
nigus, įskaitant ir buv. gen. sek
retoriaus Nicolae Ceausescu 
naudotus 21 rūmus ir 123,000 
akrų žemės.

Bulgarijos organai areštavo 
buv. partijos gen. sekretorių To- 
dor Živkov.

Čekoslovakija atnaujino di
plomatinius santykius su Vatika
nu.

Sov. S-gos motinom protes
tuojant dėl jų vaikų panaudojimo 
Azerbaidžano neramumam mal
šinti, buvo sustabdyta atsarginių 
mobilizacija, o sumobilizuotieji 
buvo paleisti.

United Jewish Appeal numa
to iš Amerikos žydų surinkti 420 
mil. dol. iš Sov. S-gos atvykstan- 
tiem žydam Izraely įkurdinti.

Sov. S-ga paskelbė, kad per 
paskutinius neramumus Azer
baidžane žuvo 193 žmonės ir 
buvo sužeista 659 civiliai ir 76 
kariai. 
' Azerbaidžano autonominė 
Nachičevan sritis pasiskelbė ne
priklausoma nuo Sov. S-gos re
spublika ir paprašė Turkiją, Ira
ną ir J. T. jai. padėti.

Jugoslavijos komunistų parti
jos lygos kongresas vos. pra
sidėjęs buvo suspenduotas, iš < Rachman K. Vezirov buvo paša- 
kongreso pasitraukus Slovėnijos 
atstovam. Slovėnija reikalauja, 
kad lyga persiorganizuotų į Va
karų tipo socialdemokratų parti
ją, didžiausia Serbijos partija rei
kalauja partiją sustiprinti, fleitos 
respublikos — ją reformuoti.

nu-

Senatorius Bob Dole pa
reiškė, kad JAV turėtų sumažinti 
dabar savo sąjungininkam 
(Izraeliui, Egiptui, Filipinam, 
Turkijai ir Pakistanui) teikiamą 
užsienio karinę ir ūkinę pagalbą 
ir tas sumas paskirti demokratė
jančiom Rytų Europos val
stybėm.

Čekoslovakija yra nusivylusi 
pasitarimų su Sov. S-ga dėl jos 
kariuomenės atitraukimo eiga, 
nes parlamento rinkimai yra nu
matyti birželio 8.

JAV Aukšč. teismas
sprendė, kad valstijos turi teisę 
apmokestinti pardavimo moke
sčiais religinių institucijų par
duodamas religines knygas ir ki
tus reikmenis.

Valst. departamentas pain
formavo Izraelį, kad JAV nenu
mato padėti Izraeliui įkurdinti iš 
Sov. S-gos atvykstančius žydus 
Izraelio okupuotame Jordano 
krante ir Gazos ruože.

Vengrijos min. pirmininkas 
Mildos Nemeth pareiškė, kad 
Sov. S-ga iš principo sutiko ati
traukti savo kariuomenę iš Ven
grijos, tik nenurodė termino. 
Vengrija reikalauja, kad tai būtų 
įvykdyta iki 1991 m. pabaigos.

Sov. S-gos kariuomenei paga
liau pavyko atstatyti šiokią tokią

siekdami šio tikslo, pažymėjo 
Landsbergis, mes visų pirma 
reikalaujam, kad būtų panaikin
ta Lietuvos okupacija. Gorbačio
vas turi pagaliau atsikratyti šio 
stalininio palikimo. Mes nesame 
Maskvos kolonija, kuriai sovie
tinė valdžia galinti suteikti plate
snių teisių. Lietuva yra sena Eu
ropos valstybė, okupuota ir 
įjungta į kitą valstybę, bet reika
laujanti, kad jai būtų sugrąžintos 
suvereniteto teisės. Sovietų Są
junga ankščiau ar vėliau turi tai 
suprasti, pažymėjo Landsbergis, 
pridurdamas, kad ir Vakarai pri
valo įsisąmoninti, jog Lietuvos 
valstybė turi būti atkurta. Tai yra 
moralinė Vakarų pareiga.

Lietuvai visiškai nerūpi page
rinti santykius su centrine 
valdžia: Lietuva reikalauja, kad 
jos santykiai su Sovietų Sąjunga 
prilygtų dviejų laisvų ir suvere
ninių valstybių santykiam. Taigi,

KLAIPĖDOJE
STEIGIAMAS 
UNIVERSITETAS

tišką partizaninę kovą už savo 
krašto laisvę. Taigi, kai man sa
koma, kad Vakarai mūsų nepa- 
rems, kad nesukėlus Sovietų Są
jungos ir, galbūt, pasaulio desta- 
bilizacijos, aš atsakau, kad mes, 
lietuviai niekada perdaug nesi- 
tikėjom susilaukti Vakarų pasau
lio pagall>os.

Sovietų Sąjunga, tiesa, dabar 
susiduria su didelėmis ir 
sudėtingomis problemomis, pa
stebėjo Landsbergis, bet kyla 
klausimas, kodėl manoma, kad 
tiktai Pabaltijo kraštai savo reika
lavimais sukelia pavojų Gor
bačiovui? Ar tokio pavojaus ne
sukelia pavyzdžiui, socializmo 
krizė Rytų Europoje? Kodėl Va
karai neragina berliniečių būti 
atsargesniais ir negriauti Berly
no mūro sienos, kodėl Havelis 
Čekoslovakijoje nebuvo para
gintas dar kiek lukterėti?

Vytautas Landsbergis, baig
damas pasikalbėjimą su Romos 
dienraščiu La Repubblica, iš
reiškė įsitikinimą, kad neprik
lausomos Lietuvos atkūrimas 
gali būti naudingas ir pačiai So
vietų Sąjungai nes paliudytų pa

sauliui, kad sovietinis imperiali
zmas yra tikrai visiems laikams 
pasibaigęs, O įvairios problemos 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun- 

lietuviai, kalbėjo iandsbergįs^. Sos būti sprendžiamos dviša- 
aštuonierius metus vedėm bevil- derybų keliu.

J Romos dienraščio žurnalisto 
klausimą, ar Lietuvos valstybės 
atkūrimas nėra pavojingas tarp
tautinei politinei pusiausvyrai ir 
ar negali sukelti pavojingų pa
sekmių visam pasauliui, Lands
bergis atsakė, jog lietuviai nema
to jokio reikalo pasiaukoti pasau
liui.

Kodėl tiktai lietuviai turėtų 
aukotis pasauliui, klausė Land
sbergis. Kodėl kuri nors kita lai
sva Vakarų valstybė nepabando 
pagyventi penkiasdešimt metų 
Sovietų Sąjungos apimtyje. Mes

SIA sausio 8 d. praneša šį 
Sąjūdžio Seimo pareiškimą.

Per pastaruosius dešimtme
čius Lietuvos mokslo ir kultūros 
plėtotė buvo labai centralizuota. 
Beveik visos aukštosios mokyk
los sutelktos Vilniuje ir Kaune. 
Nė vienos savarankiškos aukšto
sios mokyklos nėra Klaipėdoje ir 
Panevėžyje.

Šiuo metu prasidedanti aukš
tojo mokslo pertvarka, aukštojo 
mokslo ir Mokslų Akademijos in
stitutų integracija subrandino 
Klaipėdos universiteto steigimo 
idėją. Yra pasiūlyta jį steigti 
reorganizavus Klaipėdos esan
čias aukštojo mokslo įstaigas, su
siejus jas su Mokslo akademijos 
institutų skyriais, kviesti žymius 
Lietuvos ir užsienio specialistus 
darbui Klaipėdoje.

Palaikydami idėją steigti Klai
pėdos universitetą, kviečiame 
Lietuvos mokslo, meno ir kultū
ros instancijas, patyrusius mok
slo ir meno specialistus visoke
riopai remti Klaipėdos universi
teto steigimą, aktyviai padėti 
kurti šį Mažosios Lietuvos ir 
Žemaitijos kultūros centrą, 
plėtoti Lietuvos uostamiesčio 
mokslą ir ekonomiką.

Azerbaidžano komunistų par
tijos pirmasis sekretorius Abdul

Imtas iš pareigų už tai, kad įtei
sino Liaudies frontą ir vykdė jo 
reikalavimus. x

Kuboj buvo areštuoti 4 kom
jaunimo organizacijos vadai už 
reikalavimą didesnės demokrati
jos.

Juzė Daužvardienė-Rauktytė, Lietuvos gcn. konsule Chicagoje.
Nuotr. Mankaus '

MIRĖ JUZĖ DAUŽVARDIENĖ
Chicagoje sausio 29, 

pirmadienį, 11:30 v.r. mirė bu
vusi Lietuvos gen. konsule Chi
cagoje Juzė Daužvardienė- 
Rauktytė, buvusio Lietuvos kon
sulo Petro Daužvardžio našlė.

Ji buvo gimusi 1904 liepos 22 
Worcester, Mass. Savo gyveni
mą skyrė lietuviškai veiklai: vai
dino lietuviškuose vakaruose, 
deklamavo, skambino pianinu, 
vadovavo chorui, mokytojavo 
vakarinėse lietuvių mokyklose, 
amerikiečiams kalbėjo Lietuvos 
reikalais, informavo amerikiečių 
spaudą Lietuvos klausimais. 
Pravedė lietuvių dieną, kai Chi
cagoje buvo pasaulinė paroda.

Chicagos pramonės muziejuje 
kalėdinės eglutės iniciatorė ir 
kasmetinė rengėja, 1952 buvo iš
rinkta viena iš 10 Chicagos 
žymiausių moterų. 1955 išleido 
angliškai Popularar Lithuanian 
Recipes, bendradarbiavo spau
doje.

Jos vyras dr. Petras Daužvar- 
dis, mirė 1971 rugsėjo 27 Chica
goje. Po vyro mirties ji buvo pa
kviesta Lietuvos garbės konsule 
Chicagoje.

Velionė niekada nesilankė 
Lietuvoje, bet jai ištikimai tarna
vo, visiems buvo paslaugi ir jau
tri lietuviškuose reikaluOŠe.

Nijolė Sadūnaitė sausio 15 nusileido New Yorko JFK aerodrome, kur ją pasitiko būrelis 
lietuvių. Iš čia išskrido į Los Angeles, nes ją iškvietė prel. Jonas Kučingis. New Yorko 
aerodrome ją pasitiko Religinės Šalpos, Apreiškimo parapijos Katalikių moterų bei 
kitų organizacijų atstovai. Nuotraukoje iš k. M. Skabeikienė, Religinės šalpos iždininkė, 
kun. K. Pugevičius ir N. Sadūnaitė. Viešnios keliones po Ameriką koordinuos Juozas 
Kojelis.

LIETUVOS VARDAS PASAULIO SPAUDOJE
— Iškeliamas lietuvių tvirtas nusistatymas siekiant nepriklausomybės —

Artimoje praeityje Lietuvos 
nepriklausomybės klausimas bu
vo pasaulio dėmesio centre. 
Laikraščiai, radijas, televizija 
pirmoje vietoje informavo apie 
lietuvių tautos Gorbačiovui reiš
kiamą reikalavimą atkurti nepri
klausomą Lietuvos valstyl>ę. Bu
vo pateikiami labai platūs pra
nešimai apie Gorbačiovo susiti
kimus Lietuvoje ir jų metu so
vietų lyderio padarytus nuvilian
čius pareiškimus, išsamiai infor
muojama apie sausio 11 d. Vil
niuje įvykusią didingą demonst
raciją už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Žymūs žurnalistai ir politiniai 
apžvalgininkai komentavo įvy
kių raidą Lietuvoje. Susipažinki
me su būdingesnėmis antraštė
mis, kuriomis didieji Italijos 
laikraščiai pirmuosiuose pusla-

piuose pristatė skaitytojam savo 
pranešimus apie Gorbačiovo vi
zitą Lietuvoje. Visos antraštės 
buvo spausdinamos stambiomis 
raidėmis, o kai kurie laikraščiai 
pranešimam ir komentaram sky
rė net ištisus puslapius. Štai ke
letas antraščių:

Italijos socialistų dienraštis 
Avanti: Išvenkime tragedijos: 
Gorbačiovas Vilniuje tarp pro
testuojančių lietuvių. Ateis die
na, kai galėsite nubalsuoti, ar no
rite atsiskirti nuo Sovietų Sąjun
gos. Milano dienraštis Ii Corrie- 
re della Serą. Gorbačiovas pri
imamas kaip svetimas žmogus, 
Milano 11 Giorno. Gorbačiovs 
tarp lietuvių reikalaujančių ne
priklausomybės, Romos Ii Mes- 
saggero. Rūstaus veido Gor
bačiovas Lietuvoje, Neapolio ll 
Maitino. Gorbačiovas pristabdo

lietuvius, Florencijos La Nazio- 
- ne. Gorbačiovas taria “Ne”! bet 

lietuviai jam atsako: Norime pa
tys apsispręsti. Italijos krikščio
nių demokratų dienraštis ll Ro
poto. “Atvykau be kariuome
nės”, sako Gorbačiovas Lietuvo
je. Milano dienraštis 11 Giomo. 
Gorbačiovas tarp lietuvių maišti
ninkų, komunistų dienraštis 
L'Unitra. Lietuviai Gorbačio
vui: Išlaisvink mus, Torino dien
raštis La Štampu.

Taip pat didieji kitų Vakarų 
kraštų laikraščiai, kaip Federa
cinės Vokietijos Frankfurter All- 
gemeine, Šveicarijos Neue Zuri- 
cher Zeitung, Journal de Gene- 
ve, Prancūzijos Le Monde ir Fi
garo,. Jungtinių Valstybių dien
raščiai stambiomis raidėmis pri
statė informacijas apie Lietuvį.

LP SĄJŪDŽIO 
KONFERENCIJA

Vasario 3 Vilniaus sporto 
rūmuose vyksta Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio konferencija. 
Čia bus patvirtinta Sąjūdžio rin
kiminė programa. Konferencijo
je dalyvaus per 4000 Sąjūdžio 
narių iš visos Lietuvos ir 
nemažai svečių, jų tarpe ir PLB 
atstovas Algimantas Gureckas iš 
Hartfordo. Čia bus pristatyti ir 
Sąjūdžio kandidatai rinkimams į 
Aukščiausią Tarybą. Šie rinkimai 
bus vasario 24. Sąjūdis išstato 
150 kandidatų, išjų 31 yra komu
nistų partijos narys.

VEŽAMI DOKUMENTAI 
J MASKVĄ ‘

Vilniaus radijas kelis kartus 
pranešė, kad iš Kauno saugumo 
namų slapta vežami kažkokie do
kumentai į Maskvą. Pats saugu
mo viršininkas pripažino, kad 
dokumentai yra vežami. Žmonės 
tris dienas piketavo, bandydami 
sustabdyti tų dokumentų veži
mą. Kas tai per dokumentai, ne
buvo suminėta. Atrodo, kad 
Maskvai rūpi, kad tie dokumen
tai nepatektų į laisvėjančios Lie
tuvos valdžios rankas.

Londono dienraštis The Times 
pirmame puslapyje atspausdino 
didelę nuotrauką, vaizduojančią 
Vilniuje įvykusią masinę de
monstraciją. Nuotrauką apibū
dina pačiame jos centre aiškiai 
matomas vieno demonstranto i\ 
keltas transperantas su anglišku 
užrašu. Red Army — go home: 
Raudonoji armija — grįžk į na
mus!

Spaudos agentūroj ir laikraš
čiai, tarp kita ko, ištisai skelbė 
Gorbačiovo pokalbį su vienu 
Lietuvos darbininku, sutikusiu 
svečią iš Maskvos su iškeltu tran
sparantu: Visiška nepriklauso
mybę Lietuvai! Kas tau liepė pa-

(nukelta į 2 psl.)



Kinija aparibojo užsienio žur
nalistų teisę skelbti “iškreiptus 
faktus” ir pažeisti “viešus intere
sus”, kurti gandus. JAV dėlto pa
reiškė savo susirūpinimą.

Popiežius Jonas Paulius II 
ankstyvą pavasarį numato aplan
kyti Čekoslovakiją.

Sov. S-gos 78 miestų ir dau
giau kaip 100 politinių organiza
cijų atstovų ir disidentų susirin
kimas Maskvoj svarstė, kaip ga
lima būtų sudaryti paveikią poli
tinę opoziciją bet negalėjo sutar
ti dėl taktikos. Buvo-stidarytas 
branduolys, pasivadinęs “De
mokratine platforma” i\nutarta 
paruošti deklaracijąpartijospoli- 
tiniam monopoliui užbaigti. 
Taip pat buvo reikalauta, kad at
stovai j partijos kongresą turi 
būti renkami pagal demokrati
nius principus.

Mongolijoj, nežiūrint draudi
mo, 2500 gyventojų Ulan Bator 
surengė demonstracijas ir reika
lavo žmogaus teisių ir kitų lais
vių.

Sov. S-gos anglies kasyklose 
per 1979-89 m. žuvo 10,000 an
gliakasių, arba 8 kartus daugiau 
kaip JAV. Vidutinis Sov. S-gos 
angliakasių gyvenimo amžius yra 
49 m., o JAV — 70 m.

JAV žinovai išaiškino, kad ten 
areštuotas ir nuteistas mirti už 
bendradarbiavimą su JAV Do- 
nald F. yra iš tikrųjų sovietų ar
mijos gen. Itn. Dmitri Fedorovič 
Poliakov.

Rytų Vokietija tik dabar pa
skelbė, kad 1976 m. jos branduo
linėj įmonėj prie Baltijos jūros 
netoli, Gręifs\yąĮdo buvo įvykęs 
gaisras.

Sov. S-ga įspėjo Iraną nesikiš
ti į Azarbaidžano reikalus (esą 
Iranas ginkluoja azerus).

OSI direktorius Neal M. Sher 
pareiškė, kad jo įstaiga dabar na
grinėja 600 įtariamų nacių kola
borantų bylas, kurių 25 šiuo 
metu yra įvairiose JAV teismų 
stadijose.

Jonas Gricius prie Brandenburgo vartų.

Jonas Gricius, V. Berlyno gyventojas, viršum Berlyno sienos 
su lietuviška vėliava.

V. LANDSBERGIO PAREIŠKIMAS 
SPAUDOS KONFERENCIJOJE 
PRIEŠ ATVYKSTANT GORBAČIOVUI

bai aišku, kad esame sava val-- Sausio 10 d.4 vai. popiet 
Spaudos centre Vilniuje spaudos 
konferencijoje įžanginę kalbą 
tarė Sąjūdžio pirmininkas Vy
tautas Landsliergis. Štai pagrin
dinės mintys.

“Tą laikotarpį kuris Lietuvoje 
prasidėjo maždaug prieš porą 
metų, galima apibrėžti kaip Visos 
Lietuvos gyvenančių tautų ir gy
ventojų atgimimą. Pagrindinė 
dominantė dabar — atkurti Lie
tuvos valstybingumą. Dabar 
mes pergyvename etapą, kuria
me turi būti užfiksuotas labai 
svarbus posūkio momentas: į 
Lietuvą rytoj atvyksta vienos
didžiųjų valstybių vadovas. Gali 
būti, kad daugumai jo palydovų 
(gal ir jam pačiam, nors to aš ne
galėčiau taip drąsiai teigti) atro
do, kad jie keliauja savo val
stybėje. Tuo tarpu mums yra la-

J. T. Saugumo tarybos penki 
nuolatiniai nariai (JAV, Sov. S- 
ga, Britanija, Prancūzija ir Kini
ja) savo konferencijoj nutarė, 
kad J. T., turėtų imtis paveike
snių žygių Kambodijos konflik
tui užbaigti.

Čekoslovakija įvairiom iš
kilmėm ir demonstracijom pa
minėjo ten 1969 m. susideginu
sio studento Jan Palach atmini
mą ir Prahos Raudonąją aikštę 
pavadino jo vardu.

LIETUVIŠKA VĖLIAVA 
VIRŠ BERLYNO SIENOS
Darbininko redakciją pasiekė 

laiškas iš V. Berlyno gyventojo 
jonp^Gjįgaiis. Jis rašą.angliškai 
apierįyytaus Berlyne ir įdėjo ke
lias nuotraukas, kaip jis-su lietu
viška vėliava išgarsino Lietuvą.

Tą dieną, kada buvo griauna
ma Berlyno siena prie Branden
burgo vartų, jis užsilipo ant sie
nos su lietuviška vėliava ir ten 
išbuvo tris valandas, mosuoda
mas vėliava. 

stybė, mūsų suverenitetas Imvo 
pažeistas 1940 metais ir istorinis 
uždavinys, kuris tenka tiek 
mums, tiek TSRS, tiek demokra
tiniam pasauliui — atstatyti tei
singumą, atstatyti Lietuvos val
stybinį suverenitetą. Tuo būdu 
mums tai nėra vien žodžių žai- ' 
smas ar paradoksas. Mums Mi
chailas Gorbačiovas yra kaimy
ninės valstyliės vadovas. Tai yra 
valstybė, su kuria, kaip jūs mato

ĮVYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— “Lietuvos Jeruzalė” — to

kiu pavadinimu Lietuvos žydų 
kultūros draugija pradėjo leisti 
savo laikraštį. Šitaip nepriklau
somybės laikais buvo vadinamas 
garsus pasaulyje žydų kultūros 
ir religijos centras Vilniuje. Tada 
Lietuvoje buvo leidžiama gausi 
žydų periodika. Laikraštis išėjo 
jidiška kalba ir vadinasi Jerušola- 
įim d’Lita. Pirmame numeryje 
rašo redaktorius Grigorijus Smo- 
liakovas, Lietuvos žydų draugi
jos pirm. Emanuelis Zingeris, 
TSRS liaudies deputatas Grigo
rijus Kanovičius, rašytojas 
Jokūbas Josadė, buvęs tremtinys 
ir vertėjas Antanas Dambrau
skas, žurnalistė Zlata Erbštei- 
naitė ir kiti.

Vėliava patraukė publikos 
dėmesį. Į Rytų Berlyną tuo metu,, 
buvo atvykę žmonių iš Kauną4r 
iit .Jtfiiniaus. Tie pirmieji susjp. 
domėjo, vėliava. :

Naujųjų metų išvakares jis 
praleido garsioje aikštėje prie 
Brandenburgo vartų — Platz vor 
dem Brandenburger Tor. Ir čia' 
jis buvo su lietuviška vėliava ir° 
susilaukė daug dėmesio. Čia jis 
sutiko Naujus metus. Pastebėjo 
jį ir lietuviai, kurie buvo atvykę 
iš Lietuvos. Viena moteris darė 
filmą Sąjūdžiui.

Vokietijos televizijoje buvo 
daug rodoma apie Lietuvą, vie
toj Vilnius, vartojo seną formą 
— Wilna.

LIETUVOS VARDAS 
PASAULIO SPAUDOJE
(atkelta iš 1 psl.)

rengti tokį transparantą, pak
lausė svečias darbininko. Aš pats 
parengiau šį užrašą, atsakė jis. 
O kaip tu įsivaizduojį pilną ne
priklausomybę, vėl kreipėsi 
Gorbačiovas į darbininką. Įsi
vaizduoju tokią nepariklauso- 
mybę, kokią turėjome antrame 
dešimtmetyje, sumaniai atsakė 
darbininkas, kai Leninas buvo 
pripažinęs Lietuvos suverenu
mą, nes nė viena valstybė neturi 
teisės užpulti kitos. Kompartijos 
lyderis tuomet pasakė, kad Lie
tuva tais laikais buvusi labai pro- 
vincijali ir didžiosios šeimos 
sudėtyje tapo pažangiu kraštu. 
Darbininkas čia pertraukė kom
partijos lyderį, klausdamas 
svečio: ar jūs žinote kiek lietuvių 
buvo ištremti į Sibirą ketvirtame 
dešimtmetyje ir kiek jų ten 
žuvo? Su šiuo seniu nebenoriu 
kalbėti jei Lietuvoje vyrauja to
kie nusistatymai, kraštas gali su
silaukti sunkių laikų, nebenoriu 
su tavim daugiau kalbėti, pasakė 
Gorbačiovas, brutaliai nutrauk
damas pokalbį.

Laikraščiai taip pat pranešė ir 
apie kitus Gorbačiovo susitiki
mus Lietuvoje, kurių metu jis 

te mes turime bendrų ir didelių 
problemų.

Mes pradėjome eiti tuo keliu, 
kuris gali išspręsti šias proble
mas, gali išspręsti kaip mes tiki
me, taikingai diplomatiškai, po
litiškai, tuo labiau kad pats Mi
chailas Gorbačiovas yra ne kartą 
pasisakęs už išskirtinai politinį 
tarpvalstybinių problemų spren
dimą. Gi taip pat , kad ir TSRS 
saugumas ir strateginiai intere
sai gali būti kur kas geriau apgin
ti politinėmis priemonėmis, ne
gu grynai militarine jėga. Tad 
pradėkėme šias problemas 
spręsti jau dabar”.

(LIC)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikalu*, 
aa. Advokatas kalba Ir HatuvKkal. 134 West 9L, Slmsbury, Conn. 
06070. Tol. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Inc^ 84 - 02 Jemafca Avė. (prie Fbrett 
P>ay St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol 296 • 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., SL Potersburg Beach, Fįr, 
33706. 813 360 - 5577. KĘNF1ELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.-813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 10T 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namą pardavimas, visą rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujo] vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

— Klaipėdoje uostamiesčio 
teatro aikštėje pirmą kartą 
klaipėdiečiai susirinkę pareiškė 
solidarumą su savarankiška Lie
tuvos Komunistų partija. Pirmi
ninkas Valentinas Greičiūnas pa
sakė, kad uostamiesčio komunis
tai žengs savo pasirinktu keliu, 
vadovaudamiesi daugumos Lie
tuvos gyventojų interesais.

— “Atgimimo” laikraščio re
daktorius, kurį leidžia Sąjūdis, 
dabar jau ir Lietuvos Komunistų 
partijos Centro komiteto narys 
Romualdas Ozolas, buvo plačiai 
aprašytas žurnalo Ogoniok pu
slapiuose Maskvoje.

— Kauno Tarpdiecezinės Ku
nigų seminarijos rektorius yra 
vyskupas Vladas Michelevičius.

— Sąjūdis ragina Lietuvos ko
munistų Aukščiausiąją tarybą 
pradėti derybas su TSRS val
džios organais, kad būtų sukurti 
draugiški abiejų valstybių san- 

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardeli Tavam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies Hetuvlškas maistas prieinama kaina. __ . _

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

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Painting. Welding. Frames stralghtened. Fiber giass work, 131-13 
Hlllslde Avė., Rlchmond HUI, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towlng 718 657 - 3086.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.
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NEW YORK— NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 10&9 FM. Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

tykiai, pagrįsti 1920 liepos 12 
dienos Lietuvos ir Rusijos taikos 
sutartimi.

— Jurbarikas^Lietuvoje pa- 
'< minėjo savo'jsikūrimo 730-ąsias 
* metines. Sukakties proga vėl 

buvo atnaujintas skulptoriaus 
Vinco Grybo sukurtas paminklas 
Vytautui Didžiajam.

— “Sun Times” dienraščio ko
respondentas rašo, jog lietuviai 
sutiko Gorbačiovą mandagiai, 
bet prašė, kad grįždamas namo, 
kartu pasiimtų ir Sovietų kariuo
menę.

— “Mes neįsijungėme į Sovie-

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, kondominljumų reikalai. Turi Mdlmę.prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Ltthuanla” programos, vedamos angių kalba iš tos 

J pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v.
Dr. J. J. Stukas—direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchungr NJ. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.
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LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Uthuania 700 Years” už 18 doi. Persiuntimas_ 2
doi.
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tų Sąjungą, jūs pagrobėte mus” 
— buvo vienas didžiulis plakatas 
minioje Vilniaus katedros* aikš
tėje, praneša Los Angeles Times.

pakartotinai pasisakė prieš Lie
tuvos atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos, drauge pastebėda
mas, kad yra palankus laisvam 
apsisprendimui, net ligi atsisky
rimo, bet tuoj vėl pridurdamas, 
kad atsiskyrimo tegalime siekti 
federacijos rėmuose, federaci
jos, kurią nustatys naujoji TSRS 
Konstitucija.

Vakarų informacijos prie
monės čia atkreipė dėmesį, kaip 
tokie Gorbačiovo pasisakymai 
jokiu būdu nepatenkino lietu
vių, kurie laiko, kad jų kraštas 
yra okupuotas, kad okupacija 
privalo būti panaikinta, ir kad tik 
tuomet laisva ir suvereni Lietu
va nustatysianti santykių pobūdį 
su Sovietų Sąjunga.

Taigi, pastebi informacijos 
priemonės, Maskvos ir lietuvių 
pažiūros yra griežtai skirtingos, 
tačiau, apžvalgininkai mano, kad 
galėsiąs būti pasiektas bent laiki
nas kompromisinis sprendimas. 
Pažymėtina, kad Lietuvos klau
simu Maskvoje pasisakė ir Li- 
gačiovas, laikomas TSRS kom
partijos konservatyviosios dalies 
lyderu. Jis pažymėjo, kad jėgos 
panaudojimas prieš Lietuvą ne
padėtų išspręsti problemų, kaip 
liudija gausūs patyrimai istorijos 
bėgyje.
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
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Padėtis verčia budėti ir veikti
Dar niekada Lietuva nebuvo 

taip išgarsinta kaip dabar. Nelx'- 
reikia niekam dabar aiškinti, kur 
Lietuva, kokia jos problema. 

, }Visi žino, ktu* Lietuva ir kad 
ji siekia nepriklausomylx?s. Kai 
Gorbačiovas, lankė Lietuvą, vi- 
soę televizijos stotys, laikraščiai 
pilnai informavo, kaip jam ten 
sekasi. Visi palaikė Lietuvos 
pusę, kad Lietuva turi teisę būti 

. nepriklausoma. Ir dabar I actuva 
primenama kaip besiveržianti j 
teisėtą laisvę.

Sausio 29 Netcsiceek, plačiai 
skaitomas žurnalas, įsidėjo viso 
puslapio vedamąjį, pavadintą 
Lithuania ir South Carolina. Ve
damąjį parašė Georg VVill.

Jis su nepaprastu įžvalgumu 
analizuoja tironišką sistemą. Bet 
mus intriguoja, ką jis bendro 
randa su So. Carolina. Jis rašo, 
jog Lietuva nori išsivaduoti iš 
Sovietų Sąjungos, kad atsikraty
tų vergijos, gi Pietų Carolina ci
vilinio karo metu norėjo atsikra
tyti nuo Unijos, kad galėtų išlai
kyti vergiją.

Straipsnis puikus, ironišku 
žvilgsniu apžvelgia tuos, kurie 

«^UrJr .dabar pąįaiko^vezgiją.- > 
.v.v o «•»! oun eomitrug e’sine
•te BaiM^»&^§^až/a«inu^^tik-4ŠHnkfiėsiems.j

Sausio 24 prezidentas Bush 
turėjo spaudos konferenciją. Du 
kartus korespondentai klausė 
apie Pabaltijį ir abu kartu prezi
dentas arba neatsakė į klausimą, 
arba, visiškai pataikavo Gorbačio
vui. Pavyzdžiui/ į- klausimą-, ar 
Gorbačiovas išsilaikys Pabaltijo 
tautinių judėjimų akivaizdoje, 
prezidentas atsakė, kad Gor
bačiovas turi daug etninių pro
blemų, jo valstybes vidaus pro
blemų.

Čia prezidentas sąmoningai 
apėjo pačios JAV ilgų metų pdi-

tiką, kurį Pabaltijo valstybės 
traktuoja kaip nepriklausomas, 
nepripažįsta jų aneksijos į Sovie
tų Sąjungą. Dabar taip atsakyda
mas Pabaltijo valstybes pavertė 
tik etninėm grupėm, kaip pa
vyzdžiui Amerikoje yra indėnų, 
meksikonų grupės. Lietuva tai 
ne kokia etninė grupė, o sena 
garbinga valstybė!

Į kitą klausimą prezidentas at
sakė, kad jis tikisi -taikingo pasi
keitimo Pabaltoje, kaip to nori 
Gorbačiovas. Čia vėl preziden
tas Bush palaikė Gorbačiovo 
pusę, Gorbačiovui nori tik tokio 
taikingo sprendimo, kuris išnai
kintų visas nepriklausomybės 
siekiančios grupes, ir Lietuva, 
Latvija, Estija liktų Maskvos 
glėbyje.

Už tokias pažiūras prezidentas 
tikrai nenusipelno lietuvių para
mos. Jau ne pirmas kartas, kad 
jis pataikauja sovietams ir Mask
vai. Visi pabaltiečiai ir kitos pa
vergtos tautos to neužmirš, pri
simins ateinančiuose rinkimuo
se. Bet ir dabar reikia rašyti raš
tus savo senatoriam, kongresma- 
nam ir pačiam prezidentui, tegu 
pamato, kad žmonės nepaten- 

..kigti. Apsisprendimas už laisvę 
scfcirėtati'taikomas visiems, o ne

Dabar kaip tik geriausias lai
kas kalbėti, rašyti, judinti klausi
mą, nes mus visi žino, visi yra 
už teisę apsispręsti ir laisvai gy
venti.

Kodėl štai turime vergauti ki
tiems, kai galime patys tvarky
tis? Kodėl išsiskyrimas pažeistų 
Sovietų Sąjungos saugumą, o da
bar ar nežeidžiamas Lietuvos 
saugumas? Dabar Lietuvos lais
vė paversta okupacija.

Lietuvoje bus didelėm iš
kilmėm paminėta Vasario 16. 
tikriausiai rodys ir pasaulio tele-

1990 sausio 13-14 savo 
būstinėje Chicagiye posėdžiavo 
JAV LB valdyba. Štai nuotrupos 
iš posėdyje darytų pranešimų.

Krašto valdybos gretose du 
pakeitimai. Abiem s reikės JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos patvirtinio. Sausio mėn. vi
cepirmininko pareigoms finansi- 
niems reikalams pakviestas Kos
tas Dočkus. Bronius Juodelis, 
buvęs tose pareigose, dirbs kitus 
projektus Krašto valdylx>je. Nuo 
vasario mėn. JAV LB KV Socia
linių Reikalų Tarybos pirminin
ke pakviesta Birutė Jasaitienė. 
Laikinai ėjęs tas pareigas Linas 
Norusis grįš prie kitų projektų 
visuomeniniuose ir kituose' rei
kaluose.

JAV LB Švietimo Tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė pra
nešė, kad pagal gautas žinias,

vizija, nes Lietuva yra tarp gar
siųjų pasaulio įvykių. Dabar gera 
proga kontaktuoti televizijos sto
tis, spaudą, radiją, senatorius, 
kongresmanus ir visiem priminti 
mūsų padėtį: lietuvių tauta nori 
laisvės! Negi Amerikos prezi
dentas bus prieš šių tautų laisvę. 
Jis remia Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rytų Vokietijos 
laisvę, argi dabar Pabaltijo kraš
tus paliks Sovietų Sąjungos ver
gijoje.

Reikia mum budėti, sekti vi
sus įvykius ir veikti — rašyti kon- 
gresmanam, senatoriam — Lie
tuva niekada nesustos savo kely
je į laisvę?

Statybininkas Vytautas Paulius iš New Jersey buvo nuvykęs į Lietuvą, kur jį sutiko su 
gėlėmis. Jis stambia auka parėmė trijų jachtų žygį per Atlantą. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS VEIKLOJE
šiais mokslo metais lituanistinė
se mokyklose (27 iš viso) mokosi 
1,130 mokinių. Nauji kursai no
rintiems išmokti lietuvių kalbą 
veikia Santa Monica, CA, ir Vir
ginijoje. R. Kučienė lankosi įvai
riose lituanistinėse mokyklose, 
tariasi su direktoriais ir mokyto
jais, lankosi tėvų konferencijose. 
Iki šiol jau lankėsi ar tarėsi su 
Lemontu, Baltimore, Omaha. 
Lankysis St. Petersburg ir Los 
Angeles. Švietimo Taryba 
sėkmingai platina dainų garsia- 
juostę “Grybs, grybs” kartu su 
dainorėliu. Jau išsibaigė Br. 
Krokio vadovėlis Gintarinės šak
nys, spausdinama antroji laida.

JAV LB KV Kultūros Tarybos 
pirmininkė Dalia Kučėnienė 
pranešė, kad su Dainų Šventės 
komitetu pasitarus, buvo nu
spręsta atidėti Dainų šventę, 
turėjusią įvykti 1990 liepos 1, į 
1991 gegužės mėn. galą. Kiek 
teko suprasti, net 40 išeivijos lie
tuvių šokių grupių ir chorų vyks
ta į Šokių ir Dainų šventę Lietu
voje š. m. liepos mėn., todėl 
nuspręsta atidėti mūsiškę šven
tę. Tuo tarpu, Kultūros 10-oji 
Premijos šventė bus 1990 ba
landžio 20-21 St. Petersburge. 
Bus įteikiamos premijos už radi
jo, muzikinę, teatrinę, žurnali
stinę ir dailės kūrybą, ir bus pa
gerbti dešimties metų premijų 
laureatai.

JAV LB KV Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirmininkas 
Arvydas Barzdukas kartu su di
rektore ryšiams su valdžios įstai
gomis, Asta Banionyte, buvo at
vykę iš VVashingtono, pranešti 
apie atliktus praėjusių mėnesių 
projektus ir numatomus ateities 
planus. Progų ir darbų šiuo metu 
ypač daug. Asta stengiasi JAV 
Lietuvių Bendruomenei atsto
vauti ir jos vardu kalbėti, pvz. 
kai New York Times pasirodė Ro- 
bert Schaeffer straipsnis “To Lit
huania: Stay Put” (Lietuva pasi
lik vietoj) sausio 3. Tokie straips
niai, irjų būna daug, nėra Lietu
vos ir lietuvių naudai. Asta ir Ar
vydas dažnai pasitaria su Lietu
vos pasiuntinybe, talkina kai ten 
apsilanko gaujos Amerikos gim
nazijos studentų, kurie lankosi 
ambasadose. Vasario mėn. gim
nazijos direktorių konferencijoje 
lankysis keturi Lietuvos gimna
zijų direktoriai. JAV LB KV Wa- 
shingtono būstinė jau daug 
mėnesių dirbo šiuo reikalu, su
pažindino Laimą Juozaitienę su 
National Association ofSeconda- 
ry School Principais štabu, ir jai 
grįžus į Lietuvą, rūpinasi svečių 
priėmimu ir apnakvydinimu at
vykus į Washingtoną ir konfe
rencijos metu San Diego, CA. 
Visuomeninių Reikalų Taryba ir 
Asta Banionytė turi daugybę 
planų, kaip reikia pasiruošti Va
sario 16-osios paminėjimams: ar 

telegramomis, laiškais ir skambi 
nimais į Baltuosius Rūmus, ar ki
taip. Šie darbai vyksta kasdien, 
jie reikalauja daug telefono 
skambinimų, oficialumų su JAV- 
bės valdžios įstaigomis ir įvairio
mis organizacijomis. Tokia veik
la pareikalaus daugiau talkos*ir 
daugiau lėšų — tikėtasi, kad tai 
parūpins lietuvių visuomenė vi
soje Amerikoje. Asta Banionytė 
kalbės ir darys pranešimus, pra
ves pokalbius vasario 11 Worce- 
ster, MA, ir vasario 18Waterbu- 
ry, CT. Tai bus puiki proga tų 
kolonijų lietuviams suprasti šios 
JAV LB būstinės reikalingumą, 
ir paties darbo komplikuotumą 
kai nėra užtenkamai darbuotojų 
ar lėšų. Darbus ekologinėje sri
tyje ir kitose reikės apibūdinti 
spaudoje kitu laiku.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos nariai per dvi 
dienas stengėsi išsiaiškinti savo 
įvairių sričių reikalus. Lietuvių 
visuomenė gal kartais ne pilnai 
informuota apie įvairius darbus, 
bet, kur galima, tai daroma per 
rajonus ir apygardas, per jų val
dyboms skirtus žiniaraščius iš 
JAV LB KV. Asta Banionytė jau 
ne vieną sykį sutiko kalbėtis per 
įvairių lietuviškų radijo progra
mų bangas. Ramunė Kubiliūtė 
beveik nuo kadencijos pradžios 
įteikia žinutes apie JAV LB veik
lą angliškai leidžiamam JAV LB 
globojamam žiniaraščiui Brid- 
ges. Pranas Joga, valdybos sek
retorius rašo žinutes į Pasaulio 
lietuvį. Tai tik keli būdai kaip 
žinutės skleidžiamos. Yra tikėta
si, kad Lietuvos gyventojai galės 
susipažinti su Lietuvių Bend
ruomenės veikla kai Sąjūdžio 
kvietimu, į Vasario 16-osios 
minėjimus Lietuvon vyks JAV 
LB pirmininkas dr. Antanas Ra
zma, Pasaulio lietuvio redakto
rius Bronius Nainys, ir PLB val
dybos narys ryšiams su užsieniu 
Algimantas Gureckas.

“Dovana Lietuvai” fondas su
silaukė didelės paramos iš Lietu
vių visuomenės JAV-se. Po pir
mojo JAV LB pirmininko dr. An
tano Razmos prašymo buvo su
aukota $160,000. Štai tik keli iš
pildyti prašymai, kuriuos lietu
vių dosnumas padėjo įgyvendin-

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno istorikas, 
muziejininkas, grafikas.
Jo gimimo 100 metų 

sukaktį prisimenant — '

- PAULIUS JURKUS---------------

Spaudoje daugiausiai skaito
me apie politikus, Visuomeni- 

i ninkus, juos labiausiai ir pažįsta- 
> me. Tylieji kukū ros* darbuotoj ar 

praeina pro mus lyg užmiršti, 
; mažai žinomi, o kartais net visai 

nežinomi. Jų tarpe yra tokių, ku- 
* rie visą gyvenimą atidavė lietu

viškos kultūros puoselėjimui, 
j Tautinio atbudimo metu ir net 
. nepriklausomybę atstatant, lie- 
. tuviškos kultūros sritys buvo vi-’ 
. sai apleistos, neturėjo darbinin

kų, net neturėjo nuovokos, kad 
« tokie reikalai mum .labai svar

būs. To meto kultūrininkai ir 
buvo tikrieji pionieriai, statyto
jai, kelių besėjai. Ant jų darbų 
vėliau jau augo ir skleidėsi lietu
viškosios kultūros medis.

Toks tylus‘kultūros darbuoto- 
r jas buvo profesorius Paulius Ga- 
, launė, meno istorikas, lietuviš

kojo meno tyrinėtojas, apie lie- 
‘ tuvių liaudies meną parašęs bent 

kelias knygas, grafikas, Kauno 
Meno mokyklos, Kauno ir Vil
niaus universitetų bei Vilniaus 
dailės Instituto profesorius. Sau
sio 25 suėjo 100 metų nuo jo gi
mimo. Tad tikrai verta prisiminti 
jo sukaktį, aptarti jo darbus, jo 
įnašą į lietuvių kultūrą. Ant jo 
didelio palikimo lietuviškosios 
dailės tyrinėjimai, liaudies meno 
tyrinėjimai, jo liaudies meno ati
dengimas įvairiuose kraštuose 
išaugo, suklestėjo, suklestėjo. 
Ant jo palikimo augo ir šimtai 
dailininkų, labiau pamilo savo 
lietuviškąja dailę, suprato lietu
vių liaudies meną, jo ištakas. Jei
gu daugelio lietuvių dailininkų 
kūryboje atsispindi įvairiausi lie
tuvių liaudies meno elementai, 
tai tuos elementus dailininkai 
surado tik prof. Pauliaus Ga
launės dėka. Ypač lietuvių grafi
koje banguote banguoja to lietu
viškojo meno motyvai, lietuviška 

interpretacija.

Paulius Galaunė daug nuveikė 
ir M. K. Čiurlionio meno srityje. 
Jis buvo vienas iš pirmųjų šio ge
nialaus dailininko kūrinių 
teikėjų į specialų muziejų, juos 
rinko, gabeno iš užsienio, juos 
katalogavo, registravo ir parengė 
pirmąją išsamią mokslinę daili
ninko Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio monografiją.

Kai Lietuva kūrėsi, jis buvo 
vienas iš pirmųjų Meno draugi
jos organizatorių, toje laiko prie
blandoje skatinęs burtis ir ugdyti 
įvairų lietuvišką meną.

Profesorius 1951 metais pasi
traukė į pensiją ir savo ramaus 
poilsio dienas jis paskyrė ramiam 
moksliniam darbui, naujiem ty
rinėjimam, naujom knygom. 
Paulius Galaunė gyveno ilgai, 
mirė būdamas 98 metų, mirė 
1988 m. spalio 18 d?

Visą laiką buvo stiprios sveika
tos ir darbingas. Iš savo ilgo 
amžiaus aktyviam lietuviškam 
darbui atidavė apie 75 metus! 
Kokia tai dovana lietuvių tautai, 
kad jos atbudimo ir i.šsivystimo 
laikais tiek ilgai gyveno toks dar
bštus žmogus, kuris tautai buvo 
taip reikalingas.

Gali kam atrodyti, kad čia su
rašyti žodžiai yra kiek perdėti, 
nerealūs, bet taip nėra, nes ne
turėjome progos jį arčiau pažint. 
Kai iš arčiau susipažinsime su jo 

veikla ir darbais, tai pamatysi
me, kad jis tikrai vertas dar dide
snių ir gražesnių žodžių.

Tad nukeliaukime bent trum
pai į anuos praėjusius metus.

Ukmergės apylinkės sūnus

Paulius Galaunė gimė 1890 
sausio 25 Pageležiuose, Uk
mergės apskrityje. Kaimas buvo 
prie Kaunas — Zarasai plento, 
susikryžiavusiu su vieškeliu iš 
Veprių į Siesikus. Kaimo vardas 
buvo kilęs iš Šventosios upės in
tako Geležės vardo.

Jo tėvas Konstantinas Galau
nė buvo pašto kalvis.Tuo plentu 
važinėjo pašto karietos, kurias 
nuolat reikėjo remontuoti, pri
žiūrėti. Su pamėgimu meniškais 
metalo ornamentais apkaustyda
vo kraičio skrynias.

Šeimoje vienas po kito gimė 
dešimt vaikų. Pirmieji du mirė. 
Užaugo penkios dukros ir trys 
sūnūs. Paulius buvo pats pasku
tinis šeimoje.

Tėvas Konstantinas Galaunė 
buvo kilęs iš garsios bajorų gi
minės — Holovnios. giminė bu
vo gavusi karalių provincijas ir 
turėjo herbą — lotynišką baltą 
raidę T raudoname fone. Pirmą 
kartą Galaunių giminę ir jos her
bą aprašė XVII amžiuje istorikas 
V. Kojelevičius - Vijūkas.

Bet praeitis šios šeimos jau 
nešildė. Jie buvo nusigyvenę, 
plikbajoriai. Kalviui visgi buvo 

sunku šeimą išlaikyti ir išmaitin
ti, bet, leisdamas vaikus į mo
kyklą, įrašydavo, kad jie bajorai.

Jo tėvas labai mėgo skaityti ir 
telkė knygeles. Nuvykęs į Uk
mergę, dažnai nusipirkdavo ko
kią knygą, o užmiršdavo nupirk
ti, kas reikalingiausia namams. 
Buvo jis ir kolekcionierius — 
rinko arbatžolių ir tabako įpaka
vimo popierėlius, rinko ir senas 
monetas.

Šios dvi smulkmenos vėliau 
atsispindėjo ‘ ir mūsų profeso
riaus Pauliaus Galaunės gyveni
me. Ir jis pasidarė kolekcionie
rius, rinko senas knygas, senas 
monetas, ėmė domėtis lietuvių 
liaudies menu ir ėmė jį rinkti ir 
telkti į kolekciją.

Motina Emilija Galaunienė 
buvo liesutė, mažutė, vis skųs
davosi akimis, nešiojo net juodus 
akinius. Šeimoje viešpatavo 
“matriarchatas”. Žiemą verpda
vo, pavasarį ausdavo visokius 
raštuotus audinius, pati dažyda
vo siūlus. Buvo gera šeimininkė. 
Mokėjo daug pasakų, net ir per
sų pasakas iš Tūkstantis ir viena 
naktis.

Merginos pagal to laiko pa
pročius negavo jokio mokslo, gi 
sūnūs išsimokslino. Pauliaus 
brolis Jonas, su kuriuo jis labiau
siai draugavo, buvo kunigas, len
kiškos bažnyčios administracijos 
gerokai persekiojamas, nuo 1910 

metų gyveno Jezne ten ir mirė 
1946 m. Dešimtį metų vyresnis 
brolis Mykolas baigė Maskvos 
universiteto farmacijos fakulte
tą. Pirmasis pasaulinis karas jį 
nubloškė į Lenkiją. Gyveno Va
ršuvoje, kur mirė 1948 metais.

Gyvenimas tėvų namuose bu
vo kuklus ir net skurdus. Visi 
pačioje jaunystėje įsitraukė į 
įvairius ūkio darbus. Didelė pra
moga būdavo stebėti, kaip pra
važiuoja valstybinės pašto karie
tos, traukiamos ketvertos arklių. 
Karietos sustodavo prie pašto, 
prie kalvės. Koks klegesys, koks 
įvairumas, kai gyvenimas buvo 
labai kuklus ir paprastas.

Pauliukas, aštuonerių metų 
būdamas, jau pradėjo talkinti 
kalvėje savo tėvui. Žmonės saky
davo, kad jis paveldės tėvo ama
tą, bet jis — nepaveldėjo. Jis 
mokėsi, dirbo ir kopė vis aukš
čiau ir aukščiau.

Sesuo Elena buvo pirmoji jo 
mokytoja. Ji pati nemokėjo rašy
ti, bet mokėjo skaityti. Savorjau- 
niausią brolį išmokė skaityti tik 
lenkiškai. Iš jos pramokęs, jau 
gerai paskaitė lenkišką malda
knygę.

- »j £4
Vepriuose buvo mokykla tu 

dėstomąja rusų kalba.

(Bus daugiau)



Praeitą vasarą Lietuvoje lankėsi Juozas Bružas (stovi viduryje su vaizdajuostės kamera) 
ir ten nufilmavo įvairius mitingus Vilniuje, įvairias vietoves. Ne pirmą kartą jis lankėsi 
Lietuvoje ir taip yra pagaminęs labai gražių vaizdajuosčių. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOJE
(atkelta iš 3 psL)

ti: Lietuvos Laisvės Lygai buvo 
nupirkti kompiuteris, video apa
ratas, kasetinis rekordavimo 
aparatas, multivitaminai ir pan. 
Lietuvių Informacijos Cetntrui 
(New Yorke) buvo paskirta 
$10,000. Buvo paskirta Ateities 
Literatūros fondui, Ateities lei
dyklai, Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų centrui, Akademinės 
Skautijos leidyklai ir Alg. Mac

NUOSTABUS tIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

JUOZAS PRUNSMS

-i ......,
Loyolos universiteto leidykla 

šiemet išleido ypatingai įspūdin
gą Lietuvos vaizdų, tikriau — 
Lietuvos žmonių parapijos atai- 
duoše, albumą. ATLAIDA/ - 
Lithuanian pilgrimages. Kaina 
25 dol. Jis turi 188 pusi. Jame 
yra arti šimto nuotraukų. Tai, 
žinoma, yra didelis- nuopelnas 
Algimanto Kezio, kuris šio albu
mo išleidimui suorganizavo ir 
medžiagą reikiamai sutelkė.

Pradžioje yra keletas turinin
gų įžangų, parinktų autorių. My
kolas Drunga anglų kalba taikliai 
skaitytoją įveda į Lietuvos 
praeitį, išryškina Lietuvos oku
pacijos sunkumus ir aptaria atlai
dų prasmę bei albumo turinį. 
Česlovas Grincevičius savo 
įvade “Atlaidai Lietuvoje”, su 
rašytojo talentu ir archyvaro — 
tautosakininko sugebėjimu, išsa- 
miai aptaria atlaidų prasmę ir 
eigą Lietuvoje. Laima Skeivienė 
savo įvade: “The Art of Romual
das Požerskis informuoja apie 
paties meno fotografo Romualdo 
Požerskio įsijungimą į foto 
kūrybą, išryškina jo nuotraukų 
meninę vertę, informuoja apie 
jo pasireiškimus šios srities dar- 
buoe ir parodose.

Trumpame, bet specialisto 
patyrimu dvelkiančiam, įvado 
straipsnyje “Romualdo Požer
skio fotografijos menas dvelkia 
gyveniškumu” Alg. Kezys atk
reipia dėmesį į faktą, kad albume 
sutelktos nuotraukos yra doku
mentinės fotografijos, jos yra tik
roviško atspalvio, čia einama kla
sikiniu keliu, parodant tikrovės 
gylį ir joje slypinčią prasmę. 
Nuotraukose matyti, kad čia, ša
lia šalto fakto stovi šilta širdis bei 
sukaupta dvasia.

Albumo nuotraukos tuo ypa
tingai brangios, kad jos apima 
daugelį Lietuvos vietų. Čia ap
rinkame vaizdus iš Žemaičių 
Kalvarijos, Tverų, Grūšlaukio, 
Alsėdžių, Laukuvos, Pavan
denės, Žarėnų, Požerės, 
Varsėdžių, Šeinių, Nemunaičio, 
Vaprių, Kražių, Veiviržėnų, Se
dos, Raseinių, Beržono, Pi-

kaus Knygų Leidimo fondui kny
gų Lietuvon persiuntimo išlai
doms padengti. Buvo paskirta 
Lietuvos ateitininkams ir Lietu
vos skautams, Lietuvos sporti
ninkų reikalams. Buvo paskirta 
j Lietuvą: klubo “Tremtinio” ir 
Politinių kalinių ir tremtinių glo
bos grupei, Sąjūdžiolnfo, Vil
niaus ir Kauno tremtinių klubui, 
Lietuvos Kompozitorių sąjun
gai, Lietuvos Kultūros fondui. 
Buvo paskirta dviems radijumo 

vošiūnų, Platelių, Kauno, 
Žemalės, .Dąugų, Šilalės,. Var
nių, Platelių, Krištonių, Kur-, 
tuvėnų, Merkinės, Laukuvos, 
Nemunaičio. Taigi, apimamos, 
galima sakyti, visos sritys Lietu
vos žemėse. Nuotraukos darytos 
paskutiniuose dviejuose dešimt
mečiuose, taipgi sunkiuose oku
pacijos laikuose. Jos pavaizduoja 
Lietuvos žmonių šiltą prisirišimą 
prie religijos laikotorpyje, kai 
Lietuva buvo žiaurioje atei
stinėje okupacijoje.

Kas svarbiausia, kad nuotrau
kos darytos ne pripuolamai, ne 
banaliai, o pagaunant kokį ypa
tingą momentą. Čia matai tai pa
maldose kryžiumi ant žemės išsi
tiesusi Lietuvos kaimo žmogų, 
snaudulio apimtus vaikučius, 
arkliniuose vežimuoe su savais 
žirgais atvykstančius kaimiečius, 
baltais drabužėliais gėlių barsty- 
tojas ir šv. Komunijos bei sutvir
tinimo sakramentų subėgusias
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JAUNIMO PIEŠINIŲ KONKURSAS
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JAV LB Krašto valdybos Švie
timo taryba išeivijos lietuviam 
jaunimui skelbia piešinių kon
kursą.

1. Amžius: pirma grupė — 
vaikų darželis ir pirmas skyrius; 
antra grupė — antras, trečias ir 
ketvirtas skyrius; trečia grupė — 
penktas ir šeštas skyrius.

2. Temos: pirmai ir antrai 
grupei — “Raudonkepuraitė”, 
trečiai grupei — Jono Biliūno 
“Joniukas”.

3. Dydis: piešti ant 8 Vz x 11 
colių dydžio balto popieriaus 
arba kartoninio popieriaus (po- 
sterboard).

4. Skaičius: pirmai ir trečiai 
grupei — 2 piešiniai, antrai gru
pei — 4 piešiniai.

5. Piešimo technika: paprastu 
pieštuku, spalvotais pieštukais, 
kreida, pastelėmis (crayons) 
“markers” ir akvarelėmis. ..

6. Premijos (1, 2 ir 3 vietos): 
pirmai grupei — $15, $10, $5; 
antrai grupei — $20, $15, $10; 
trečiai grupei — $25, 20, $15.

Piešiniai bus premijuojami

aktyvumo matavimo aparatams 
(per PLB). Prašymai yra įverti
nami specialaus komiteto. Kar
tais tenka būti Senojo Testamen
to karalium Saliamonu.Tačiau 
lėšų neužtenka kiekvienam indi-’ 
vido prašymui, kai kurie prašy
mai tiksliau turėtų būti nukrei
piami į kitus fondus. Šis fondas 
reikia tikėtis, paaugs per 1990 
metus, ir jo paskirstymai toliau 
vyks sąžiningai apsvarsčius 
prašymus.

150 laiškų su viršum yra pa
siekę JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos būstinę. 
Keli yra iš asmenų Lietuvoje,

mergytes, susitelkusias senutes 
ir pokąlbyje atsigaivinančius. Q 
senstelėjusius kaimiečius. Čia. 
nusitiesia atlaidų procesijos su 
vėliavomis, su maršalkomis, čia 
matai atlaidų proga susibėgusius 
elgetas ar kaimo prekybininkų 
būdeles. Tai albumas svarbus 
folkloriniu, istoriniu atžvilgiu, 
gera dovana įvairiomis progomis 
kaip lietuviams, taip ir kita
taučiams. Prie kiekvienos nuo
traukos yra paaiškinimai lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Aplanke paduodama smul
kesnė R. Požerskio biografija. Jis 
gimęs 1951, baigęs Kauno poli
technikos institutą, tapdamas 
elektros inžinieriumi, bet pa
milęs foto kamerą nuo pat savo 
jaunystės. Jo foto prodos jau 
buvo Rytų Vokietijoje, Lenkijo
je, Prancūzijoje ir Chicagoje. Jis 
yra laimėjęs specialių žymenų. 
Albumas vertas platesnio dėme
sio.

pagal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. Piešiniai turi būti 
užbaigti ir atsiųsti komisijai ne 
vėliau 1990 kovo 31 dienos. 
Piešinius siųsti adresu: Vida Bra- 
zaitytė, 9201 South Moody, Oak 
Lavvn, IL 60453. Tel. 708 598 - 
8331.

Prie piešinių pridėti vardą, 
pavardę, adresą, telefoną, sky
rių, mokyklos pavadinimą.

— Į Kauno karinių reikalų ko
misiją neseniai kreipėsi sovietų 
kariuomenėje tarnaujančio Ri
mo Kopicos tėvai, pranešdami, 
kad jų sūnus sumuštas ir pagul
dytas į ligoninę. Konflikto metu 
buvo sumuštas ir Rimą bandęs 
apginti karininkas. 1989 
gruodžio 6 Kauno karinių reikalų 
komisijos atstovai ir nukentėju
sio motina kreipėsi į LKP pirmą 
sekretorių A. Brazauską. Iš jo su
laukta tik pašaipos: Brazauskas 
lankytojam pasakė, kad R. Kopi- 
ca tikriausiai peršalo ir dėl te 
buvo paguldytas į ligoninę. 

kurie ieško giminių. Kai kurie 
yra iš kooperatyvų, kurie ieško 
ryšių su JAV savo pastangoms 
paremti, savo prekes platinti. 
Didžioji dalis, tačiau, yra iš 
asmenų Lietuvoje, kurie norėtų 
susirašinėti su asmenimis JAV- 
se. Paskelbus šią žinute įvairiuo
se anglų kallia leidžiamuose žur
naluose, žiniaraščiuose, skiria
miems lietuvių kilmės asme
nims, buvo susilaukta gero atsi
liepimo. Tačiau lietuvių kalba 
rašanti publika iki šiol nelabai at
siliepė į kvietimą užmegzsti (raš
tu) ryšius su Lietuvoje gyvena
nčiais.

Leidiniai. Salia aktyvios veik
los, 1989 metais JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba 
išleido šiuos leidinius: 1) “Vie
nybėje su Tauta” — lankstinukas 
Vasario 16 minėjimo proga, 2) 
Lankstinukas “Nazi - Soviet 
Pact, August 23, 1939 — De- 
struction of Lithuania’s Inde- 
pendence”, 3) Dokumentų rin
kinys — “History and Comme- 
moration in the Baltįc — the 
Nazi - Soviet Pact, 1939 - 1989”, 
dr. Saulius Sužiedėlis, 4) Spec
iali Pasaulio lietuvio laida, red. 
Br. Nainys, “Hitlerio - Stalino 
Suokalbis”, 5) Lankstinukas apie 
Lietuvą anglų kalba — “Lithua- 
nia — Lietuva”, red. prof. To
mas Remeikis. Visi leidiniai gau
nami savikaina JAV LB Krašto 
valdybos būstinėje 2713 West 
71st Street, Chicago, IL 60629. 
JAV LB Krašto Valdybos Švieti
mo Taryba išleido naujų leidi
nių, kurių pavyzdžiai siuntinėja
mi mokyklų vedėjams”. Alg. 
Gustaičio Sodininkai, E. Tu- 
mienės Gintaro šalies baladės, 
ir netrukus N. Užubalienės Ka
rdė ir jos draugai. Švietimo tary-

Remkime

• TAUTOS’FOND'Ą
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,

P.O. Box 21073,
Woodhaven, N.Y. 11421.

^Jrančpalt praneša naujus ir naudingus 

patarnavimus

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

VAISTAI

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.

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI

ELEKTRONIKA
IR MAŠINOS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

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.

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems, $99.-
bos leidinius galima taip pat įsi- Rašydami būtinai praneškite svo telefono numerį — greičiau gausit 
gyti per JAV LB KV būstinę ar atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite: 
kreipiantis tiesiog pas Reginą
Kučienę, Švietimo Tarybos pir- Romas Pūkštys
mininkę, 8526S.-Mozart,Chica- TRANSPAK Jstaigė Vėikia'khsdiėri 9^5V.v. ,
go,. IL 606,52. ... 2638 W. 69th St. a Šešt. 9-2 v-p.p.,

R. Kubiliūtė Chicago, IL 60629 arba susitarus
JAV LB krašto valdybos 

vicepirm. informacijai
1-312-436-7772

Tinternational (708) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hickory Hills. IL 60457 ij.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/Berlynas/Vilnius; Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00
TURISTINĖ KELIONĖ SU Sl'^-ę^ I VOKIETIJOJE birželio 7-22 d
Maskva 1 nkt. Lietuva ' -..ja 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2 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 nxt.
KAINA: $2,0^5.00

TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU AUST®’’ . VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d.
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budape6’"
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš Nt ^,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 
Yorke ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai.

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ!

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA 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. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 9O4S7-2259
TEL. 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO
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WORCESTER, MASS.
Worcester, Mass.

Maironio Parko 
pirmininko sukaktis

Lietuvių Labdares Maironio 
Parko dr-jos valdyba ir direkto
riai lapkričio 5 surengė Parko 
didžiojoje salėje šios draugijos 
pirmininkui Kaziui Adomavičiui 
pagerbimų, nes jis pirmininko 
pareigas eina jau 25 metai.

Programai vadovavo R. Jaku
bauskas. Invokaciją sukalbėjo 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas kun. V. Parulis, MIC. 
Sugiedojus Ilgiausių metų! pro
gramos vedėjas supažindino su 
gausiais garbės svečiais.

Po vaišių sveikino Naujosios 
Anglijos Lietuvos vyčių vardu 
pirm. A. Akulis, LSST rinktinės 
vardu — g. š. A. Zenkus. Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos 
pirm. A. Grigalauskas (Kazys 
Adomavičius buvo apdovanotas 
Saulių Žvaigždės ordinu, kurį 
prisegė šaulių rinktinės pirm. A. 
Zenkus), skautų vardu sveikino 
T. Meiliuvienė, Lietuvių radijo 
programos “Aušra” vedėjas inž. 
E. Meilus, Jr., Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos seselių 
ir Worcesterio Sv. Kazimiero

parapijos rėmėjų vardu — pirm. 
A. Garsienė, Lietuvos vyčių 26- 
tos kuopos vardu pirm. R. Pin
kus, o 116-tos kuopos pirm. T. 
Tamulevičienė, ALRK Moterų 
s-gos 5-tos kuopos pirm. O. 
Pučilauskaitė, Sv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. V. Parulis, 
MIC, miesto burmistras J. Levy 
įteikė miesto raktų, valstijos at
stovas W. Gluodis išrūpino Mas- 
sachusetts atstovų rūmų rezoliu
cijų, kurių įteikdamas kalbėjo an
gliškai, o P. Molis — lietuviškai. 
Trumpai peržvelgė jo nueitų gy
venimo kelių nuo Marijampolės 
iki Worcesterio.

Pabaigoje padėkos žodį tarė 
pats sukaktuvininkas — pirmi
ninkas. vyrų choras akomponuo- 
jant muz. O. Keršytei, padaina
vo šešias dainas, po kurių ji ir 
choro pirm. A. Gluodis sveikino 
choro garbės narį sukaktuvinin
kų K. Adomavičių.

Kazys Adomavičius šios dr-jos 
pirmininku buvo išrinktas 1964. 
Pirmieji žingsniai buvo sunkūs, 
nes po remonto dar buvo likusi 
skola. Uolus pirmininkas su val
dybos ir direktorių talka greit iš
mokėjo skolų, o 1968 patalpas 
praplatino ir pradėjo planuoti 
stipendijas studentams.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA PASISAKO 
DĖL PREZIDENTO BUSH LAIKYSENOS

tikos problema” (Washingon 
Post, sausio 12 d.).

Laiške rašoma, kad tokia lai
kysena sovietams siunčia pavo
jingų signalų, jog Amerika prade
da svyruoti savo ligšioliniam 
tarptautine teise pagrįstų Pabal
tijo nepriklausomybės siekių 
rėmime. Pabaltijo tautų neprik
lausomybės atstatymų tektų lai
kyti dar vis neišspręstų antrojo 2 
pasaulinio karo pasekmių iškelta 
problema, kurios tinkamu iš
sprendimu turėtų rūpintis visi 
pasaulio bendruomenės nariai.

Prašoma, kad Baltųjų Rūmų 
spaudos atstovas paaiškintų šių 
Pabaltijo valstybes liečiančių pa
sisakymų prasmę ir apgailestau
jama, jog tikrai būtų nelemta jei 
tokiu svarbiu momentu Jungti
nių Valstybių vyriausybė pasiro
dytų pritarianti tiems, kurie 
tarptautinę teisę laužo, o ne jų 
agresijos aukoms.

Laiškus pasirašė JAV LB kraš
to valdybos pirmininkas dr. An
tanas Razma

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos Visuomeninių 
reikalų taryba skubiai reagavo į 
spaudoje pasirodžiusius Baltųjų 
Rūmų padarytus pareiškimus ry
šium su Gorbačiovo apsilanky
mu Lietuvoje.

Prezidentui Bushui pasiųsta
me laišl^e-rašomą,. kad Amerikos 
lietuviai-yra nusivylę admini
stracijos parodytu “vėsumu” de
mokratinėm pastangom Pabalti
jo respublikose. “Mums kelia 
daug rūpesčio, jog ligšiolinis 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nusistatymas nepripažinti Pabal
tijo valstybių aneksijos liko su
menkintas į tekartojamą tuščia
vidurį burtažodį, vietoj kad jį pa
naudojus kaip aktyvų ir akivaiz
dų Amerikos užsienio politikos 
įrankį”.

Lai.škę nurodoma, kad dabar
tiniai įvykiai suteikia progą ska
tinti demokratijos vystymąsi Pa
baltijo kraštuose ir inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą nepripaži
nimo nusistatymą kūrybingai pa
naudoti respekfui tarptautinei 
teisei sustiprinti. Primenama, 
kad šiam nusistatymui pareikšti 
bius ypač gera proga, kai paverg
toje Lietuvoje vasario mėnesį 
vyks aukščiausios tarybos rinki
mai, kuriuose galės kandidatuoti 
įvairių politinių įsitikinimų at
stovai.

Kadangi yra sunku dabarti
nius prezidento pasisakymus su
derinti su anksčiau jo rodyta ne
svyruojančia parama Pabaltijo 
kraštams, prašoma, kad prezi
dentas netrukus sutiktų pasima
tyti su Amerikos lietuvių atsto^ 
vais ir juos asmeniškai išklausy
tų.

Taip pat pasiųstas pareiškimas 
Raitųjų Rūmų spaudos direkto
riui Marlin Fitzwater kuriame 
išreikštas stiprus nepasitenkini
mas, jog Baltieji Rūmai spaudoje 
buvo cituoti, esą netiktų (jiems) 
pasisakyti dėl Gorbačiovo apsi
lankymo Lietuvoje, nes tai kas 
ten vyksta esanti jo “vidaus poli-

. STOKIME NARIAIS j LIETUVIŲ 
FONDĄ

; Ir didinkime turimus jnasus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mok-

/ slą Ir jaunimą.
; Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

; X J Chicago III. 60629

Suradęs puikių, čia gimusių ir 
gražiai lietuviškai kalbančių lie
tuvaitę Teresę Ciginskaitę, su ja 
1973 sukūrė šeimos židinį. 
Tačiau tais metais sėkmingų 
Maironio Parko veiklų apatemdė 
didelis skausmas — Kūčių naktį 
sudegė Maironio Parkas. 1974 
sausio 8 pirmininkas sušaukė 
specialų susirinkimų Sv. Kazi
miero parapijos salėje. Visiems 
pritarus atstatyti patalpas, staty
bos komiteto pirmininku išren
kamas K. Adomavičius. Tais 
pačiais metais gruodžio 8 įvyko 
oficialus Maironio Parko atidary
mas, o 1975 balandžio mėn. 
įvyko iškilmingas pagrindinis 
atidarymas.

1982 rugpjūčio 1 Maironio 
Parko patalpose surengtas šios 
dr-jos globėjo, nemirštančio lie
tuvių tautos dainiaus Maironio 
120 metų gimimo ir 50 metų 
mirties sukakčių minėjimas.

1984 liepos mėn. pirmininkas 
pergyveno sunkių širdies opera
cijų, bet vis rūpinosi Maironio 
Parko gerove.

Pirmininkas priklauso ir prie 
kitų lietuviškų organizacijų ir yra 
kai kurių garbės narys. Jis pri- 

- klauso prie Lietuvos vyčių 26-tos 
kuopos, Lietuvių Piliečių klubo, 
Sv. Kazimiero parapijos vyrų 
klubo ir su žmona yra uolūs Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos na
riai.

Kuo gražiausios sėkmės ir 
sveikatos mielam sukaktuvinin
kui!

J. M.

LOS ANGELES, CALIF

— A. a. Elena Marija Rašti
kienė, 88 m. amžiaus, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė sausio 14. 
Velionė buvo a.a. generolo Sta
sio Raštikio žmona. Nuo atvyki
mo Amerikon, gyveno Los An-- kad iš tikrųjų jis naudos savo pir- 
geles, Calif. Palaidota sausio 20- 
Sv. Kryžiaus kapinėse.

— Raimonda Kontrimienė, 
Mission Viejo, Calif., išrinkta 
naująja Los Angeles Ateitininkų 
sendraugių skyriaus pirmininke, 
į valdybą dar įeina Dalia Jasiuko- 
nienė, Dalilė Poiikaitienlė, Lilė 
Pupienė, Algis Kuolas, Pranas 
Grušas ir Julius Raulinaitis.

— Milda Mikėnienė, Los An
geles, Calif., gana dažnai taiklio
mis pastabomis atsiliepia į ame
rikiečių spaudoje pasirodžiusius 
straipsnius Lietuvos ir Pabaltijo 
valstybių klausimais. Los Ange
les Times dienraštyje sausio 6 ji 
reaguoja į žūmalisto MichaelLB Ihf.

Laisvės šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė New Britam, Conn., bus 
minima vasario 10-11, šeštadienį 
ir sekmadienį. Tomis dienomis 
Lietuvos vėliava bus iškelta 
Central Parke.

Vasario 11, sekmadienį, H 
vai. ryto iškilmingas mišias Sv. 
Andriejaus parapijos bažnyčioje 
aukos klebonas kun. Jonas Rikte- 
raitis. Vaikai, pasipuošę tauti
niais drabužiais, atneš Lietuvos 
ir JAV vėliavas prie altoriaus.

Parapijos choras, vadovauja
mas Geraldine Ganzer-Sintau- 
taitės, giedos lietuviškas gies
mes ir JAV bei Lietuvos himnus.

2 vai. popiet Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, 396 Church St., 
įvyks minėjimas. Programai va-

NEW BRITAIN, CONN.

dovaus Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirm. Romas Butri
mas. Pranešėjas bus Juozas Raš
kys. Choras vėl sugiedos JAV ir 
Lietuvos himnus bei maldų už 
tėvynę. Pagrindinis kalbėtojas 
bus Henrikas Dapkus iš Hartfor
do.

Kiti svečiai bus klebonas kun. 
Jonas Rikteraitis, kongreso ats
tovė Nancy Johnson, New Bri
tam burmistras Donald De 
Fronzo, Conn. valstijos senato
rius Joseph Harpen, valstyl>ės 
atstovas David Pudlin, miesto 
tarybos narys Juozas Shilinga

Praeityje panašius minėjimus 
darydavome su liūdesiu, kad 
sunku atgauti Lietuvos nepri
klausomybę. Dabar jau turime 
daugiau vilčių ir lauksime dide
snio lietuvių dalyvavimo šioje 
svarbioje lietuviškoje šventėje.

Juozas Balčiūnas

Skaityk ir platink Darbininkai

Ryšium su Gorbačiovo apsilankymu Lietuvoje Los Angeles lietuviai sausio 7 Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje meldėsi už Lietuvų. Po pamaldų prie bažnyčios įvyko 
demonstracija, kurių filmavo kelios televizijos stotys. Kartu su lietuviais demonstravo 
latviai, estai, armėnai, kiniečiai, gruzinai. Nuotraukoje — demonstracicija prie Šv. 
Kazimiero bažnyčios. Nuotraukos centre — Lietuvos garbės gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas ir Latvijos garbės konsulas Aivars Jarumanis.

Demonstracija prie Šv. Kazimiero bažnyčios durų Los Ange
les, Calif., ryšium su Gorbačiovo atvykimu į Lietuvą. Kalba 
A. Mažeika.

Dr. Zigmas Brinkis su jaunimo atstovu Viliu Žalpių aptaria 
Los Angeles LF bičiulių organizuojamų politinių studijų pro
gramų. Studijos įvyko sausio 27 ir 28.

Parks teigimų, kad atvykusiam 
Lietuvon Gorbačiovui bus paro
dytas begalinis respektas ir pri
pažintas jo nuomonei autorite
tas. Mikėnienė linkusi manyti, 

matakų taktikų — gųsdinimų, 
manipuliacijas, netikrus pažadus 
ir melą. ‘ Išbuvę 50 metų sovietų 
komunistų priespaudoje Pabalti
jo valstybių žmonės, nedaryda
mi jokių nuolaidų, reikalaus 
jiems Dievo duotų teisių būti 
laisviems ir nepriklausomiems”, 
baigia laišką Milda Mikėnienė.

— Prel. Jonas A. Kučingis, 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas emeritas, Los Angeles 
vykstant Amerikos lietuvių XI 
kongresui 1989 spalio 21 su
kalbėjo tokią invokaciją:

Dieve, visatos Kūrėjau, nuo
lankiai prašome palaiminti šį 
Amerikos lietuvių kongresą ir vi
sus jo dalyvius. Duok, Dieve, 
mums išminties pasirinkti, drą
sos spręsti ir ištvermės vykdyti, 
kad dabartiniuose Lietuvos 
laisvės švystelėjimuose suvoktu
me padaryti tinkamus sprendi
mus ir padėtume Lietuvai pa
siekti pilną laisvę ir nepriklauso
mybę.

Dieve, tu nuo amžių skyrei 
mums žemės gabalą prie Baltijos 
jūros ir Nemuno žiočių. Daug 
kartų parduoti ir mainomi, mes 
čia išlikome gyvi ir sukūrėme 
savo valstyl>ę. Prieš .50 metų du 
grobuonys pasirašė sandėrį ir L.Ž.K.

vandalizmo banga užtvindė visą 
mūsų kraštą. Tačiau šis gėdingas 
ir žiaurus sandėris niekada 
neužtemdė mūsų norų ir minčių 
būti laisvais.

Gerasis Dieve, kaip senovėje 
nuo Sinajaus kalno taip ir dabar 
tu prašnekinai ir Lietuvą ir 
pradėjai dalinti jai savo dovanas, 
kurių ji klūpčiodama laukė be
veik pusę šimto metų. Gedimino 
pilies bokšte švenčiausioje Lie
tuvos vietoje, suplevėsavo tri
spalvė, Vilniaus šventovių bokš
tuose sujudėjo varpai, skelbda
mi padėką Dievui. Per visą Bal
tiją nuo Vilniaus iki Talino išsi
liejo gyvybės upė, kur suspau
stos ir iškeltos rankos turėjo vie
nintelę mintį parodyti pasauliui, 
kokie esame stiprūs, kai mus vie
nija ryžtingas tikslas, laisva ir ne
priklausoma Lietuva.

Ir pagaliau tas pats Dangaus 
Balsas, sujungęs Lietuvą į Atgi
mimo Sąjūdį, šaukiair mus, išei
viją, liestis lietuvį prie lietuvio, 
susiimti rankomis, susiremti pe
čiais, susiderinti ir stoti į Baltijos 
kelią, kad ir mes iš šio Kongreso 
išeitume nauju ir vieningu Sąjū
džiu, kovoje už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Užbaikime 
šią maldą Juozo Grušo Barboros 
Radvilaitės žodžiais:

O Lietuva! Mano meile! Bausk 
Mane, jeigu tarp deimantų yra 
Bent lašas kraujo. Išganyk mane, 
Jei deimantuose šviečia meilė tau. 
Per amžius būk laisva, o Lietuva. 
Ir būk visiems teisinga ir gera. 
Kai valanda išmuš, priglausk mane.

LIŠ VISUR
— Prel. dr. Juozas Prunsids, 

lietuvybės išlaikymo ir tikėjimo 
skleidimo nepailstantis rėmėjas, 
žurnalistas, įnešė į Lietuvių 
Fondų 50,000 dol. ir sudarė fon
dų, kurio palūkanos būtų skiria
mos premijuoti religinio veikalo 
išleidimų arba krikščionybės 
idealus ugdantį projektų išeivijo
je ar Lietuvoje.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos centro valdybos 
posėdžiai 1989 metais vyko ge
gužės 10 ir gruodžio 13. Jose pa
minėti mirusieji Akademijos na
riai, priimti nauji, svarstyta Aka
demijos leidinių siuntimas į oku
puotų Lietuvą per Austriją, gali
mybės atkurti Akademijų Lietu
voje ir ateinantį Akademijos su
važiavimų 1991 m. sušaukti Vil
niuje.

— Montrealyje aklamacijos
būdu išrinkti į Lietuvių Bend
ruomenės tarybą šie asmenys: 
Janina Adomonienė, Jonas Ado
monis, dr. Milda Danytė, Vy
tautas Gruodis, Juozas Lukoše
vičius, Birutė Nagienė,Vincas 
Piečaitis, Rūta Rudinskienė, 
Juozas Siaučiulis ir kun. Stasys 
Šileika.

— Ieškoma Barbora Kriipins- 
kienė, mano teta, kilusi iš Sirei- 
kių kaimo. IšvyoįJAV apie 1922. 
Ieškau savo pusseserių, pusbro
lių ir jų vaikų. Jų vardai: Mag- 
dutė, Emilija, Vladas, Kazys. 
Kazio buvęs adresas: Kazimieras 
Krupinskas, 170 Boston Ave- 
nue, Hillside, N.J. Ieškau ir ki
tos tetos — Uršulės Norbut- 
Norbutienės, kilusios iŠ Litkūnų 
kaimo, Šiaulių valsčiaus. Ji taip 
pat atvyko į JAV apie 1922. Jos 
vaikų vardai: Emilija, Janina, 
Petras, Viktorija. Emilijos buvęs 
adresas. Mrs. Amelia Devecka, 
23 Alyea St., Nevvark, N.J. 
07105. Jie patys arba apie juos 
žiną labai prašomi pranešti adre7 
su: Rimtautas Trinka, Lithuania, 
232057 Vilnius, Didlaukio 46-5.

— Medjugorje, Švč. Marijos 
dabartinių apsireiškimų .šven- 
tovėn Jugoslavijoje, rengiama 
kelionė su kun. dr. K. Trimaku 
pačiu geriausiu metų laiku, 
gegužės 21 - 28 d. Dėl informa
cijų: 2830 Denton Ct., West- 
chester, IL 60154 USA. Telef. 
708 - 562 - 8948 (vakare ir savait
galiais).

Lietuvė mergina, 26 m. am
žiaus, 172 cm ūgio, praktikuo
janti katalikė, baigusi Prekybos 
technikumą, studijuoja aukštąją 
teologiją, dirba Vilniaus univer
siteto Mokslinės bibliotekos re
stauravimo skyriaus knygų me
nine restauratore. Norėtų5 susi
rašinėti su JAV lietuvių jaunimu. 
Jos adresas: Valda Ryliškytė, Sa
vanorių pr. 11-33. 238009 Vil
nius, Lithuania. Namų telefo
nas: 636929.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: C. Vaitones, Chevy Chase, 
M D, C. Surdokas, Baltimore, 
MD. Užsakė kitiems: A. Miški
nis, Hamden, CT, — V. Kavo- 
liūnienei Lietuvoje, M. Chmie- 
lewska ir R. Biemacki Lenkijoje. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



PAGERBTAS ŠARŪNAS MARČIULIONIS
dabar

Įfaidž _ lų “Gol-
aei. State Warriors” komandoje, 
reklamos ir dėmesio nestokoja. 
Apie jį r 'o šio krašto spauda pir
muose sporto skyrių puslapiuo
se; ji talpina jo nuotraukas, na
grinėja jo žaidimo bei šeimos rei
kalus.

Kuomet Šarūnas lapkričio 3 
žaidė pirmąsias reguliarias pir
menybių rungtynes NBA lygoje, 
po*'susitikimo jo uniforma pateko 
į JAV “Hali of Fame” krepšinio 
muziejų.

Kita tokia reikšmingesnė die
na buvo lapkričio 29 Oaklando 
Koliziejuje (ten rungtyniauja jo 
komanda), kuomet per rungty
nes su New Yorko atstovais buvo 
pagerbtas pats Šarūnas.

Prieš rungtynes buvo išdalinta 
žiūrovams 10,000 gairelių, ku
riose didelėmis raidėmis buvo 
išrašyta “Sveikas, Šarūnai”, o 
viršuje — “Welcoma Šarūnas”. 
Šonuose buvo atspausdintos JAV 
ir Lietuvos vėliavos, o apačioje 
— data.

Prieš pačias rungtynes (deja, 
jose pats Šarūnas negalėjo žaisti, 
nes dieną prieš tai buvo gavęs 
traumą), buvo sugroti JAV ir 
Lietuvos himnai. Taip pat buvo 
oficialus pasveikinimas, o per 
pertrauką buvo sušokta lietuviš
kų tautinių šokių. Po rungtynių 
visi rungtynsėe dalyvavę apy-

linkės lietuviai buvo sukviesti tikrai puikiai sužaidė, pelnyda- 
"• • mas net 21 tašką.

Jeigu Chicagos lietuviai 
Šarūną gali matyti televizijos ek-

pobūviui.
Prie šio įvykio surengimo 

daug prisidėjo ne tik pats klubas, 
bet ir didysis vietos dienraštis 
“San Francisco Examiner”, ku
rio lėšomis buvo pagamintos gai
relės. Šis dienraštis plačiai rekla
mavo šį įvykį dideliais skelbi
mais, kurie akcentavo, kad “No- 
vember 29 is Welcome Šarūnas 
Night”.

Po šių rungtynių tas pats dien
raštis atžymėjo vakarykščios die
nos įvykį ilgu straipsniu ir didele 
Šarūno nuotrauka, kurioje jis 
vaizduojamas su dukrele Krista. • 
Čia dar paminėtas vienas naujas 
faktas, jog jo komandos draugas 
iš Vakarų Vokietijos — Uwe 
Blab turi'lietuviško kraujo, nes 
jo senelė yra lietuvė. Beje, pats 
Blab, kuris yra “Warriors’ rezer
vinis centras, šį sezoną žaidžia 
gana nesėkmingai.

Paties Marčiulionio pelnytų 
taškų skaičius kiek nukrito, nes 
jo sužeidimai (nors, palyginus 
nedideli) turėjo įtakos. Dabar po 
12 rungtynių jo per vienerias 
rungtynes pelnytų taškų vidur
kis siekia 11.7. Tačiau metimų 
tikslumas yra antras jo komando
je (tuoj po lyderio Chris Mullin 
(52 procentai).

Beje, po paskutiniojo sužeidi
mo Šarūnas praleido 3 rungty
nes, bet po to vienas rungtynes 

ranuose ar tun progos apie jį 
skaityti spaudoje (kai kam yra ga-

DR. KAZIMIERO AMBROZĄIČIO 
PALAIKAI GRĮŽO GIMTINĖN

1957 gruodžio 6 Sibire mirė 
tremtinys dr. K. Ambrazaitis, 
ten palikdamas našlę Juliją ir 
dviejų metukų sūnų Vytautą Ka
zimierą, Mirė plaučių vėžiu. 
Dirbo prie miško kirtimo darbų. 
Palaidotas Krasnojarsko krašte. 
Rešoto vietovėje, šalia prof. Pr. 
Dovydaičio ir prof. Izd. Ta
mošaičio. (Aidai, Nr. 6,1968 m., 
LE XXX).

Kaip pranešama iš Jurbarko 
(9, 20, 1989) dr. K. Ambrazaičio 
palaikai iš Sibiro buvo parvežti 
šeštadienio vakare (nepažymėta 
data) ir buvo pašvarvotas tėvų 
namuose, Rotulių kaime, Jur
barko rajone.

Į laidotuves susirinkę labai 
daug žmonių iš kaimyninių kai
mų ir Jurbarko. Per naktį buvę 
daug giedama ir meldžiamasi. 
Sekmadienio rytą nuvežtas į 
Skirsnemunės katalikų 

limybė ir telefonu pasikalbėti), 
tai jo žmona Ingrida kelioms die
noms buvo čia atvykusi ir ben
dravo su vietos lietuviais. Ingri
da atsilankė čikagiečių surengto
je Lietuvoje siūtų ir megztų dra
bužių parodoje, kuri įvyko gruo- 

. džio 10 Jaunimo centro rūmuo
se.

Edvardas Šulaitis

bažnyčią. Po mišių ir pamokslo 
palaidotas šalia tėvų kapų Skir
snemunės kapinėse.

‘ Dr. K. Ambrazaičio palaikus 
parvežęs jo sūnus atskiru lėktu
vu į Panevėžį. Laidotuvėse daly
vavo sūnaus žmona ir dr. Kaz. 
Ambrazaičio žmona Julija. 
Sūnus ir jo žmona gyveną Kau
ne.

Dr. K. Ambrazaičio yra Ūkusi 
kaukuolė ir kaulai, kurie buvę 
sudėti į karstą, uždengta balta 
marška.

Rotuliuose, buv. tėvų namuo
se, globojusi dr. K. Ambrazaičio 
sesers duktė Elzė Šimkutė.

P. S. Dr. K. Ambrazaitis buvo 
I ir II Lietuvos seimo aktyvus 
narys, Žemės reformos referen
tas, Lietuvos Darbo Federacijos 
pirmininkas. (LE XXX).

a.sb.

Vienas iš Sąjūdžio vadovaujančių asmenų Mečys Laurinkus 
kalba Kultūros Židinyje apie Sovietų Sąjungos nusikaltimus 
ir išvežtuosius. Nuotr. Vytauto Maželio

lietuviai esame visi — 
lietuvių Fonde ar esi?

3001 WEST 59TH STREET
CHTCAGO, ILLINOIS 60629

PHONE: (312) 471-3900
USA

mim iraus /< iniuiui hmm
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi- r 

taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = ' 
asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1989 m. rugsėjo mėn.

4 x $5 Davidonis L., $5; Kim S., $5; Vilčinskas E., $5; Zelvis 
B., $5.

12 x $10 Brakas Martinas, $20; Giedraitis K., $10; Idika Alg., 
$10; Kaunelis S. ir D., $10; Kovas Br., $20; Nagevičius Leonidas 
ir A., $240; Palomenė Sofija, $135; Ražauskas Kazys ir Roza, 
$210; Sved Dana, $30; Tuskenis Antanas ir Apolonija $110; 
Vaitkevičius Stasys, $170; Wotff Valeria, $205.

8 x $20 Bagdonas Leo, $30; Butvilą J. $20; Klimas dr. An
tanas ir Danguolė, $250; Kregždė Jokūbas ir Danutė $70; Lungis 
Steponas atm. įn.: Lungienė E., $145; Skukas Albin, $20.

15 x $25 Faus Daiva, $25; Naudžius Jonas ir Emilija atm. 
įn.: Jankūnas Kazimieras, $25; Petravičius Vygand, $35; Sirutis 
Aloyzas ir Gražutė, $525; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs., S., 
$1,150; Umbrasas Edmund ir Marylee, $25; Noreika Joseph, $25; 
Januškis Mečys ir Rūta, M.D., $1,325; Elertas Saulius, $25; Baltrė- 
nienė Uršulė, $25; Augonis Stasys, $450; Stasiūnas Kastas atm. 
įn.: DiMairco Viktorija, $148; Daukantas Bladas ir Zuzana, $500; 
Borevičius kun. Jonas atm. įn.: Baras Stasys ir Elena, $25.

1 x $30 Ambrazieius Vincas atm. įn.: Ambrose Marius, $580.
16 x $50 Bračauskas Kazimieras,$1,150; Jakštas Juozas 

atm. įn.: Jakštas VVilhelmine, $80; Juknevičius Jonas Gen. Štabo 
Pik. Itn.: 25 m. mirties proga įm. Juknevičienė Elena, $350; 
Levickas Vincas, $50; Liaukus Sigitas ir Milda, $250; Matuzas 
Charles ir Joanne, $50; Medelis Liūdas, $90; Nutautas Stasys 
atm.: Nutautienė Anelė, $250; Pūkštys R., $50; Raulinaitytė dr. 
Jūratė, $50; šalčiūnas Vincas ir Ona, $350; šatinskas Henrikas 
ir Liucija, $50; Trumpa Vincent, $50; Viliušis Adomas, $250; Zalu- 
bas Romualdas, $225; Zarkis Gaida, $50.

1 x $55 Naudžiūtė Renata, $100.
•47 x $100 Barulis Valentina, $100; Birmantas Eugenijus, 

$300; Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Janina, 
$800; Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Janina, $800; 
Bražys Vincas ir Ona, $300; Butkus kun. Alfonsas atm. įn.: 
Smilgienė Julija, $100; Černius Rimas, $1,400; čižikas Balys atm. 
įn.: čižikaitė Bronė, $1,900; Clorus John F., $100; Draugelis 
Arūnas ir Irena, $275; Dubinskas dr. J. ir dr. V., $1,700; Gaška 
Antanas atm.: Gaškienė Emilija, $1,000; Gečienė Saulė atm. įn.: 
Gečas Alfonsas, $300; Janulis Pranas, $500; Janušauskas Jonas, 
$100; Jokubka dr. Petras ir Elena, $300; Jonikas dr. Petras ir Ona; 
$575; Kamarauskas Vincentas ir Kotryna atm. įn.: Kamar P., $100; 
Kaunas Jonas, $100; Kulys Alfred V., $100; Laukaitis Juozas P. 
$125; Lavan Edward F., $100; Matulionis Vladas atm.: 
Matulionienė Marcelė, $345; Merkys Raimundas atm. įn.: 
Merkienė Janina, $100; Mikalčius Edvardas Vitas: įm. Mikalčius 
Juozas, $100; Mikalčius Juozas, $400; Mikalčius Linas Rikardas: 
įm. Mikalčius Juozas, $100; Mikalčius Svajūnas Jacinto ir Danutė; 
įm. Mikalčius Juozas $200; Mikalčius Vida Audra: įm. Mikalčius 
Juozas, $100; Pačkauskas Leokadija, $100; Peters (Petravičius) 
Bronisiava, $100; Prunskis Jonas ir Vanda, $1,500; Prunskis Jonas 
V., M.D., $100; Radzevičius Vytenis ir Saulė, $100; Remienė Mari
ja, $1,500; Ringus dr. Edmundas, $1,400; Sealey Raphael, $100; 
Sirtaut Anthony ir Mary, $100; Skiotys Edvardas ir Zuzana, $300;

Smith Danguolė S., $100; Šmulkštys Magdalena, $2,130; 
Steponaitis kun. Justin, $125; Tamkutonis Gerald C., $1,200; 
Vaitkus Rimantas ir Aldona, $1,100; Vitkus Vai. ir Viktorija, $600.

1 x $125 Grikinas Telesforas atm. įn.: Bliūdžius Algis ir 
Angelė $100, Sadūnas Jonas ir Gloria $25, $225.

5 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $400; Baltutis Vytautas 
ir Ona, $1,000; Daunoras Juozas ir Janė, $2,200; Kulikauskas 
Linas Robertas: įm. Rudaitienė Marcelė, $200; Ostis Algirdas ir 
Regina,.$700..............................................................  ....

■”c n--į2>X $259 Janušonia Antanas atm. įn.: Petrauskas Vladas ir - 
Juzė, $250; Kura Rev. Francis, $250.

2 x $300 Gaška Aleksandras atm. įn.: Gaška Emilija, $500; 
Zulpa Kazys atm. įn.: įm. draugai, $500.

2 x $400 Lirgameris Eugene Z. atm. įn.: Lirgameris Leslie 
$100 ir 12 kt. asm., $400; Vizgirda Vytautas ir Aldona, $1,000.

1 x $500 Petrulis Vytas ir Marija, $600.
3 x $1,000 Lietuvos savanorio Fulgento Janonio ir žmonos 

Marijos stipendijų fondas: Janonienė Marija, $27,500; Miknis An
dre* ir Vctoria, $1,000; Šakinskas Petras atm.: Šakinskienė Julija, 
$2,000.

1 x $1,524 Karalevičius Stasys, $4,593.60.
1 x $2,000 šuopys Jonas ir Elfriedė, $4,000.
1 x $5,000 X, $5,000.
Iš viso $21,269.

1989 m. spalio mėn.

3 x $5 Gajauskas A., $5; Kireilis dr. R., $5; Shatinskas E. 
& M. atm. įn.; $5.

8 x $10 Dranginis Rev. A., $10; Gudzevich E., $10; Kiukys 
v., $30; Lirgameris Eugene atm. Įn., $410; Miliukevičius J. atm. 
įn., $10; Strolia FJr T., $10; Turulis Vladas atm. įn., $405; Wam- 
Vamas Nijolė, $110.

1 x $15 Mažeika Art. ir Anna, $30.
5 x $20 Kasparavičiūtė Petronėlė, $445; Noreikienė Marija, 

$320; Rydlinski C., $20; Stasiūnienė Liucija, $220; VVilleke K. ir 
A., $20.

1 x $20.81 Boreisis A., $20.61.
8 x $25 Damušytė Gintė, $25; Garbus Richard, $50; 

Matulaitienė Jadvyga, $25; Norkus Alfonsas atm., $125; Stočkienė 
Alma, $25; Vale Michael atm., $25.

1 x $30 Klosis Walter, $65.
1989 m. spalio mėn.

13 x $50 Baltrušaitis Vladas atm. įn.: Baltrušaitienė Elena, 
$150; Botyrius Julius, $50; Dapkus Petras ir Ilona, $150; 
Gintautienė Veronika atm. įn.: Tack Regina Radas. $€40; Gurėnas 
Bronius ir Marija, $1,200; Juknevičius Jonas Gen. Štabo Pik. Itn. 
atm. įn.: Juknevičienė Elena, $400; Kontvis A., Ph. D., $350; 
Krikščiūnas Monika, $50; Meškauskas Jonas, Ph. D., $100; MHko- 
vartis Karolis, $50; Neu Harry ir Leonidą, $150; X, $550; Valdukaitis 
Margarita atm. įn.: Masaitis Liliana, $50.

1 x $75 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. LB Palm 
Beach Co. apylinkė Dr. A. Stankaus, V. Mozoliausko ir V. Parkai
tės atm., $6,675.

52 x $100 Adomaitis Jonas ir Ona, $110, Apeikis Vytautas 
ir Nelė, $600; Augus Victor ir Marcella, $200; Bajorinas Stasys 
atm. įn.: Makaras Antanas ir Cecilia, $100; Bandzevičius 
Kazimieras, $1,400; Bulota Vytout, $100; Černius Kazys ir 
Filomena, $3,400; Cibavičius Vladas atm. įn.: Cibienė Marija, 
$400; čyvas Juozapas atm. įn.: įm. 8 asm., $100, Dirginčius Jus
tinas ir Elena, $1,100; Eiva Aloyzas ir Alexandra, $100; Gailiūnas 
Vytautas ir Angelė, $200; Girnius Vytautas ir Jada, $400; Jasas 
Adomas P., $654; JAV LB East St. Louis apylinkė, $2,300; Jony- 

' nas Algirdas ir Saulė, $200; X, $1,100; Jurgutis Marcelinas ir Ona, 
$200; Jurkūnas Algis ir Laima, $900; Kasparas Pranas, $900; 
Kasputis Eleanor C., $100; Kulbokas Vladas ir Veronika, $700;

Lanys Petras, $600; L.Š.S.T. Romo Kalantos Kuopa, $650; 
Majauskas Kazys ir Elena, $500; Markalonis William J., $1,200; 
Masaitis Antanas ir Žibutė, $100; Mažeika Vaclovas ir Vanda, 
$700; Mickus Albinas ir Antanina, $200; Mikučiauskas Alfredo ir 
Alicia, $100; Miliauskas Petras ir Stasė, $100; Miškinis & Associa
tes, $100; Navickas Peters, $410; Nevvman Milda, $100; Pabe- 
dinskienė Brpnė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $900; Palubinskas 
Kun. Vytautas, $110; Plėnys Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofi
ja, $1,550; Prunskis. JonasJr. Vanda, $^,600; Pu ppji§ Adolfas ir , 
Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima',1$4,80^; X', $1,800;Rubšys ’ . 
Kun. Antanas, $300; Rudaitytė Indrė Irti, kartelė RūdaitienŠ gim
tadienio proga, $100; Rušėnienė Ona, $300; Rūta Tadas Kęstutis, 
$900; Šapalas Pranas ir Hortenzija, $1,150; Sipavičius Zigmas ir 
Laimė, $100; Staniulis Česlovas atm.: Staniulienė Adelė; $1,000; 
X, $100; Vaineikis Juozas, $3,100; Vasaitis Alvydas ir Vitalija,

$300; Vitkus V. ir V. atm. įn.: Vitkus Eduardas, $100; Žiūrįs 
Baltramiejus ir Julija atm. įn.i Svotelienė Marija, $100.

1 x $150 Naudžius Jonas ir EmilijasAtm. įn.: Jankūnas 
Kazimieras, $175.

20 x $200 Baras Stasys ir Elena, $4,800; Brazis Algirdas ir 
Aldona, $1,200; Dočkus Kostas ir Jadvyga, $900; Gradinskas 
Jonas ir Ona, $2,400; Grinkevičiūtė dr. Dalia atm. įn.: Milukas 
Viktoras ir Leokadija, $200; Jadviršis Jonas ir Angelė, $700; X, 
$1,600; Karas Arvin ir Rita, $200; Kjžys dr. Juozas ir Agnė, $1,200; 
Krasauskas Mečys ir Elena, $1,200; Kučiūnas Aleksandras ir Jūra, 
$200; Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, $2,200; Prialgauskas 
Bronius atm.: Prialgauskienė Stasė, $600; Ragas dr. Leonidas ir 
Praurimė, $1,200; Ročkus dr. Benediktas ir Gabrielė, $1,200; 
Šležas dr. Adolfas ir Algė, $2,000; Urba dr. Vytautas ir Aldona, 
$1,860; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), $4,300; Vilkutai- 
tis Keturakis Juozas atm. įn.: Vilkutaitis Vytautas, $200; Vitkus 
Aleksas ir dr. Danguolė, $1,600.

1 x $250 Vilutis Antanas ir Birutė, $250.
1 x $260 Momkus Vaclovas ir Margarita, $1,860.
2 x $300 Gedmintas Juozas ir Leonija, $1,000; Manelis 

Petras ir Valentina, $815.
7 x $500 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $6,580; Grybauskas 

dr. Vytenis, $1,700; Liaukus Justinas ir Elena, $2,400; 
Mackievviech, David H., $1,000; Mickevičius Gediminas ir Zota, 
$2,000; Paliulis Juozas ir Jadvyga, $600; Žitkus Pranas atm.: 
Žitkienė Janina, jo mirties 2-rų metinių proga, $1,400.

1 x $700 Ksečkauskienė Marija ir Liudvikas (miręs), $1,400.
. 1 x $800 Turčinskas Juozas atm. įn.: Vaineikis Juozas, 

$1,000.
13 x $1,000 X, $1,000; Blumenfeld dr. Sofija Oželis, $1,000; 

Bradley Russell ir Aldona, $1,000; Griežė-Jurgelevičius Stasys ir 
Barbora (mirusi), $10,500; Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, 
$11,300; Kovienė Bronė A., $1,000; Kručas Bronius ir Anelė, 
$1,500; Naikelis Juozas, $5,000; Ringus dr. Edmundas, $2,400; 
Sapetka Kazimieras, $10,000, Standard Federal Bank, $1,100; 
Valaitis dr. Jonas ir Joana, $6,800; X, $1,000.

2 x $10,000 Stočkus Albertas testamentinis palikimas, 
$10,325; Vaitkus Andrius atm.: Vaitkienė Marija, $13,421.

Iš viso $49,595.61.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1989.X.31 pasiekė 
4,361,008 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,154,840 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.



PRISIMINTA ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUKAKTIS IR KLAIPĖDA
Praeitais metais Lietuvos Šau

lių Sąjungai suėjo 70 metų. New 
Yorko šaulių kuopa minėjimą 
perkėlė į šiuos metus ir sujungė 
su tradiciniu Klaipėdos krašto at
vadavimo minėjimu.

Toks jungtinis minėjimas ir 
buvo surengtas sausio 21, sek
madienį, 3 vai. popiet Kultūros 
Židinyje. Ieškota iškilmingumo 
ir didingumo, nes minėjimas 
buvo dvigubas. Kuopas valdyba 
ta proga iš Detroito pasikvietė 
LŠST pirmininką Mykolą Aba- 
Minėjimą pradėjo N Y šaulių 

kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas, išryškindamas. šventės 
paskirtį. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Iškilmingai įneštos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos. 1923 
sausio 9 manifestą, kuris skelbia 
sukilimą, perskaitė šaulė Vida 
Jankauskienė.

Kaip įprasta, kalbėjo Lietuvos 
generalinis konsulas Nevv Yorke 
Anicetas Simutis, išryškindamas 
keletą klaipėdiečių, plačiau pa
liesdamas Martyno Reizgio gy
venimą.

Mykolas Abarius, LŠST pir
mininkas, kalbėjo apie tos sąjun
gos augimą, veiklą, prisiminė ir 
laisvės karus, ir Klaipėdos žygį, 
pasidžiaugė, kad Lietuvoje atku
riama Šaulių Sąjunga.

Svečias kalbėjo apie 20 mi
nučių.

Vadovė Vida Jankauskienė pa
minėjo, kad raštu sveikina kapi
tonas Petras Jurgėla, kurio du 
broliai dalyvavo Klaipėdos išva-' 
davimo žygyje.

Saulių ordinu apdovanojo

Tada kuopos pirmininkas pa
kibai apibudino Tėv. Leonardą 

fepįr 
lioną. Jam šaulių žvaigždę prie, 
vienuoliško abito prisegė pats są
jungos pirmininkas.

Balys Raugas, kuris Karį reda
guoja jau 6 metus, skaitė paskai
tą. Ji buvo gerai paruošta, pa

PAMINKLAS VYSK. K. PALTAROKUI

Felicija Alksmantienė, 92 
metų, gyvenusi Elizabeth, N.J., 

/ pas dukrą Eugeniją Kaspariū-

Vyskupas Kazimieras Paltaro
kas, būdamas Panevėžio vysku
pijos valdytoju, parodė daug 
meilės mažai Pamūšio vietovei, 
kuri yra netoli jo tėviškės ant 
gražaus, aukštoko Mūšos kranto. 
Čia jis įkūrė parapiją ir padėjo 
pastatyti naują gražią bažnyčią. 
Kai 1944 metais vyskupas lankė 
šią parapiją, jį pasitiko šimtas rai
telių ir tūkstančiai žmonių gėlė
mis išpuoštuose bromuose. Bu
vo labai jautrūs momentai.

Ir dabar vysk. Paltarokas 
tebėra gyvas Pamūšio žmonių 
širdyse. Todėl kilo mintis ten pa
statyti gražų paminklą. O jei su
rinktume užtenkamai aukų, 
galėtume pasamdyti skulptorių 
ir pastatyti baltą statulą ant šven
toriaus, kuris yra ant gražiausio 
Mūšos kranto. Toks užsimojimas 
kainuotų per 10,000 rublių. Pak- 
ruojuje pastatytas tremtiniams 
paminklas kainavo 5,000. Apie 
mūsų pastangas vykdyti šį vajų 
buvo painformuotas vysk. Pau
lius ’ Baltakis, ir tam labai 
nuoširdžiai pritaria. Taip pat, V. 
Paltarokaitė užmezgė ryšį su Pa-

— Melboume sudarytas 1990 
metų Australijos Lietuvių Dienų 
organizacinis komitetas. Lietu
vių Dienos įvyks š.m. pabaigoje. 
Komitetui vadovauti išrinktas 
jaunosios kartos atstovas Henri
kas Antanaitis, pirmininkavęs 
Vl-ajam Pasaulio Lietuvių jauni
mo kongresui. Paskutinėse Au
stralijos Lietuvių Dienose, įvy
kusiose 1989 sausio pradžioje, 
pirmą kartą dalyvavo taip pat 
svečiai iš okupuotos Lietuvos: 
grupė sportininkų ir pavienių 
asmenų.

skaityta pakiliai, nenuobodžiai. 
Jis apžvelgė Šaulių Sąjungos 
istoriją, laisvės karus, Klaipėdos 
atvadavimą, kaip šauliai veikė 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Kalbėdamas apie dabarties 
įvykius Lietuvoje, skatino visom 
priemonėm remti Lietuvos žygį 
į Laisvę.

Groja kvartetas
Kaip didelė naujiena ir 

minėjimo atgaiva buvo styginis 
kvartetas, kurį suorganizavo 
smuikininkas Julius Veblaitis. Jis 
pats groja N. J. Simfoniniame or
kestre. Turi plačias pažintis mu
zikų tarpe, iš jų ir sudarė kvarte
tą.

Kvartetas grojo dviem išėji
mais. Repertuare klasikinė mu
zika, kuri girdima per radiją arba 
amerikiečių koncertų salėse. Pa
rinkti dalykėliai spalvingi, 
įdomūs, ne perilgi. Praskambėjo 
tikrai maloniai, ir publika paplo
jo kvartetui.

Po pirmos kvarteto dalies ak
torius Tadas Alinskas pasirodė su 
savo deklamacija. Skaitė lietuvių 
autorių poeziją, ištraukas iš dra
mos veikalų. Pradėjo gana tyliu 
balsu. Kai salėje neveikė mikro
fonai, tai sunkiau buvo girdėti. 
Paskui jau išsilygino ir padekla
mavo įspūdingai, ypač gražus 
buvo J. Čiurlionienės Aušros 
Sūnų dramos Rusteikos monolo
gas, Švitrigailos priesaika iš Ba
lio Sruogos dramos Milžino 
paunksmėje.

Baigiant kuopos pirmininkas 
padėkojo visiem prisidėjusiem, 
kad šis renginys būtų sėkmingas. 
Padėkoje programos dalyviams 
P. Jurkui, kuris padekoravo salę, 
Onai Šeputienei, kuri dovanojo 
didelį gražų tortą su jubiliejiniais 
Šaulių įrašais.

Minėjimas 5:40 v. baigtas Lie
tuvos himnu. Paskui buvo vai
šės, pasikalbėjimai prie gražiai 
sutvarkytų stalų. Minėjimas 
buvo pakilus ir sklandus, (p.j.) 

nevėžio kunigais.
Šio projekto pradinį komitetą 

(VPPK) sudaro trys nariai Lietu
voje (Valerija Paltarokaitė, Jur
gis Švereika ir Pamūšio klebonas 
kun. Bronius Žilinksas), ir trys, 
gyveną JAV (pirmininkas dr. Jo
nas Genys, Joana Valaitienė ir 
Juozas Vitėnas, iždininkas). 
Lauksime paramos iš visų kai
mynų, iš Pakruojo, Linkuvos, 
Joniškėlio, Klovainių, Rozalimo, 
Žeimelio, Pašvitinio, Pušaloto, 
Panevėžio, Vaškų, ir iš visų Pa
nevėžio vyskupijos kunigų ir ti
kinčiųjų artimųjų.

Būkite malonūs siųsti bet ko
kio dydžio aukas komiteto iždi
ninkui šiuo adresu: Juozas 
Vitėnas (VPPK), 7910 Livingsto- 
ne Road, Oxon Hill, MD, 20021. 
Visi aukotojai bus laikomi pa
minklo mecenatais, o paaukoju
sieji 200 dol. bus pilnateisiai 
VPPK komiteto garbės nariai. 
Aukotojams bus padėkota spau
doje. Pirmininko adresas: 14 
High Street, Frostburg, M D 
21532. Dėkojame iš anksto.

Komitetas

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

Moteris, atvykusi iš Lietuvos, 
ieško namų apyvokos darbo, taip 
pat ir ligonių slaugymo, nes turi 
šios srities medicinišką patirtį. 
Skambinti į Vyto Gerulaičio 
įstaigą darbo valandomis: 718 
847 - 5522.

New Yorko šaulių kuopa sausio 21 paminėjo Liet. Šaulių Sąjungos įsikūrimo 70 metų 
jubiliejų ir Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktį. I-oje eilėje sėdi iš k. kuopos pirminin
kas Kęstutis Miklas, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, apdovanotas Šaulių žvaigžde, 
Janina Simutienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke; Mykolas Abarius, Liet. Šaulių Sąjungos tremtyje vicepirmininkas, Vida Jankau
skienė, Balys Raugas, skaitęs paskaitą.

Lietuvių Atletų Klubas leidžia 
neperiodinį biuletenį. Paskuti
nis numeris pasirodė praeitą sa
vaitę. Tarp kitų dalykų pateikia
ma plati informacija apie trijų 
Lietuvos jachtų priėmimą New 
Yorke. Aukų buvo surinkta 
49,700 dol. Didžiausias aukoto
jas — statybininkas Vytautas 
Paulius iš Nevv Jersey. Kasoje 
liko 500 dol. Biuletenyje nusi
skundžiama, kad Kultūros Židi
nio vadovybė neleidžia Židinyje 
pravesti krepšinio lygos žaidi
mų, nes toje lygoje dalis sporti
ninkų yra nelietuviai. Taip pat 
skundžiamasi dėl sportininkų 
kambario, kuris yra šalia vyrų iš
vietės. Jis buvo skirtas sportinin- 

____ __ kams, bet nebuvo naudojamas 
užsimojimas — tai ateinančiais5* nuo Pa* Židinio pradžios. Dabar 
metais Lietuvoje vykstanti Pa-*'1 ^sportininkai jį atremontavo, per- 
saulio lietuvių sporto šventė, tvarkė ir norėtų juopasinaudoti, 
New- TudSlSsFw»«čAB<ŽiArrie’vft*5^b^5uo nau

joje dalyvauti. Tam reikalui ren- ”dotrs nehe’rdžia po' 10 5^. ATikaro. 
kami pinigai. Kasoje atidaryta Tada kaip tik baigiasi treniruotės 
speciali sąskaita. Joje jau yra apie ’r jaunimas ten galėtų pavakaro- 
7000 dol. Pasisakyta ir už stiprų 
Kultūros Židinio rėmimą.

Naujam sezonui išrinkta val
dyba. Pirmininku ir toliau liko 
Pranas Gvildys. Kiti valdybos 
nariai: Rimas Kezys, Ričardas 
Kezys, Juozas Milukas, Algis

NEW YORKE
Švedų žurnalistas Juris Kaza, 

newyorkiečio dr. Romo Misiūno 
paprašytas, pradėjo rinkti infor
maciją apie tuos asmenis, ku
riems Sovietų ambasada be jo
kios priežastis atsisako duoti vi
zas įvažiuoiti į Lietuvą, Latviją, 
Estiją. Ši medžiaga bus perduota 
Londone veikiančiai įstaigai “In- 
dex on Censorship”.

LAK SUSIRINKIMAS
Sausio 26 Kultūros Židinyje 

buvo metinis Lietuvių Atletų 
klubo susirinkimas. Dalyvavo 25 
nariai. Išklausyti pranešimai, 
vyko gyvos diskusijos. Didysis

Jankauskas, Vytautas Kulpa ir 
Astr^Bilerienė. Revizijos komi
sijoje: Aleksandras Vakselis, Al
gis Daukša ir Vida Jankauskienė.

Koncertas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 

ir salėje
Vasario 4, Sekmadienį, 

Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
per 11 vai. mišias giedos solistės 
iš Lietuvos, po pamaldų jų kon
certas bus parapijos salėje.

Bostono operos Co., įkūrėjas 
Robertas Randall Kulunis iš Lie
tuvos yra pasikvietęs tris pa
garsėjusias solistes. Jos yra: Ire
na Brazauskienė, Sigutė Trima
kaitė, laimėjusi Atėnuose, Grai
kijoje, Maria Callas konkursą, 
Aldona Kisielienė, Vilniaus kon
servatorijos profesorė, akompo- 
nuoja Audra Kisieliūtė, profe
sorės dukra.

Šis operos įkūrėjas yra geras 
bičiulis Apreiškimo parapijos 
klebono kun. Vytauto Palubin
sko. Jis ir atsiunčia šias solistes 
į Nevv Yorką, kad jos čia pasiro
dytų lietuviškoje parapijoje per 
mišias ir paskui surengtų reči
talį.

Solistės viešnios giedos baž
nyčioje, o po 11 vai. mišių jų 
koncertas bus Apreiškimo para
pijos salėje.

Visuomenė kviečiama atsilan
kyti. įėjimas — laisva auka. Tai 
tikrai reta proga išgirsti šių solis
čių koncertą. Mum jos nepažįs
tamos, net mažai žinomos, o jos 
visos yra didelė meninė pajėga. 
Nepraleiskime progos.

Šis koncertas bus lyg koks įva
das į renginių grandinę, o tie visi 
renginiai skiriami Lietuvos ne
priklausomybės žventei pagerb
ti.

ti. Tikimasi, kad bus rastas visus 
patenkinantis sprendimas.

ŽVILGSNIS Į APREIŠKIMO CHORĄ
Apreiškimo parapijos Brook- 

lyne, NY, bažnytinis choras, 
kaip ir pati parapija praėjusiais 
metais, džiaugėsi ir didžiavosi 
savo ilgos, našios ir garbingos 
veiklos 75 metų sukaktuvėmis. 
Deja, tas džiaugsmas neilgai 
tęsėsi, nes choras neteko savo 
vedėjo — vargonininko Viktoro 
Ralio. Jis, su choru išdirbęs dvy
lika metų su viršum, vedė ir pa
stoviam gyvenimui išvyko į Cali- 
fomiją.

Choras likęs be vadovo, nors 
ir išgyvendamas laikinę krizę, 
nepasimetė ir neišsiskirstė. Jie 
kantriai laukė, nes buvo tikri, 
kad naujais parapijos klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas deda 
visas pastangas naujo vargoni
ninko suradimui. Tuo tarpu, 
kantrūs ir užsispyrę giesmės ir 
dainos mylėtojai — choristai, 
kiekvieną sekmadienį, susirink
davo prie vargonų ir pagal išgalę, 
su buvusio parapijos vikaro kun. 
D. Staniškio pagalba, sumos 
metu giedodavo.

Pagaliau pavyko surasti ir var
gonininką. Teisingiau-' pasakius 
vargonininkę. taTGintarė Jake- 
laitytė-BukausJcienė, kuri maž
daug prieš metus laiko atvyko iš 
Lietuvos ir čia apsigyveno. Lie
tuvoje ji studijavo pianiną ir 

POST AG E STAMPS OF UTHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

pašto ženkluose. Kaina 20 dol. su persiuntimu. Graži 
dovana jaunesniems ir vyresniems, Čia ir Lietuvoje. 
Su užsakymais kreiptis adresu: C. Matuzas, 107 - 32 
117 St., Richmond Hill, N.Y. 11419.

nienę ir sūnų Petrą, mirė sausio 
13. Palaidota sausio 16 Šv. Gert
rūdos kapinėse, Woodbridge, 
N.J. Jos vyras Povilas buvo oku
pantų bolševikų ištremtas j Ir
kutsko sritį Zimos rajoną ir ten 
mirė. Palaidotas tremtinių ka
puose. 1989 metų vasarą jų 
anūkė Povilo palaikus pargabeno 
į Šiaulėnų parapiją, kur klebonas 
palaidojo tos parapijos kapinėse. 
Ji padarė kelionę traukiniu, 
lėktuvu, autobusu, sunkvežimiu 
ir pėsčia apie 15,000 km į vieną 
galą. Tremtinių kapinės pavirtu
sios į mišką. Alksmantų sūnus 
Antanas yra miręs partizano mir
timi, ir jo palaidojimo vieta iki 
šiol nerasta.

A. a. Marijos Butkienės mir
ties metinių proga sausio 23 
pranciškonų vienuolyno kop- 
1. yčioje, Brooklyne ^uvo atlai-_ 
kytoš mišios. Misiąs aukojo du 
kunigai. Po mišių Kultūros Židi
nio posėdžių kambaryje buvo ka
vutė. Dalyvavo 11 žmonių. 
Mišias užprašė velionės vyras 
agronomas Vacys Butkys.

Paskaityki Darbininką, 
Ir žinosi—
Kas ir kur, ir kaip nutinka!

chorvedybą. Su choru pradėjo 
stropiai ir intensyviai dirbti, 
taip, kad bažnyčioje ir vėl prade
dame girdėti damų giedojimą.

Sausio 21, tuojau po sumos, 
visi choro nariai susirinkę į mu
zikos kambarį išsirinko naują val
dybą, kuri pareigomis pasi
skirstė taip: Constantine J. Kaz
lauskas — pirmininkas, Isabelle 
Amaitis — vicepirmininkė, Ni
jolė Baltrulionis — sekretorė, 
Petras Baltrulionis — iždinin
kas, Vito Senken — reikalų 
vedėjas, Peter Lenk — knygi
ninkas ir Veronika Kazlauskis — 
šeimininkė.

Naujajai valdybai linkint geros 
sėkmės, buvo sugiedota Ilgiau
sių metų. Po to choristai dar ne
siskubino skirstytis; vaišinosi ir 
aptarinėjo ateities darbų gaires.

Dėl chorvedžių pasikeitimo ir 
nepakankamai laiko likus pasi
ruošimui, šiais metais tradicinis 
Verbų sekmadienio koncertas 
nebus ruošiamas.

Naujajai choro vadovei Ginta
rei Bukauskienei, choro valdy
bai ir visiems choristams, para- 
piečių vardu, linkiu ištvermės ir 
geros sėkmės besidarbuojant ir 
puoselėjant lietuvišką giesmę ir 
dainą.

* p. palys

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos nariai ir spaudos skaitytojai 
kviečiami siūlyti šių metų žurna
listo premijai kandidatą-tę. Pre
mijos įteikimas įvyks Floridoje 
per Atvelyki. Esam paprašyti su
daryti komisiją ir nubalsuoti kan
didatą per vieną mėnesį, taigi 
laiko nedaug. Pavardę siusti 
pirm. R. K. Vidžiūnienės adre
su, 23500 Via Galera, Valencia, 
CA 91355, arbna telefonu (805) 
259 - 7020.

— 37-oji Lietuvių studijų sa
vaitė įvyks rugpjūčio 5-12 pačio
je Šveicarijos širdyje, garsiojo 
Einsiedeln barokinio stiliaus 
bažnyčios ir vienuolyno prie
globstyje. Rugpjūčio 19 yra 
kviečiamas Europos Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų ir 
valdybų metinis posėdis. Esant 
ribotam vietų skaičiui, bus re
miamasi registravimosi pirmu
mu. Registracijos mokestis — 
100 šveicarų frankų. Registruo
tis pas Šveicarijos LB valdybos 
sekretorę Ireną Kaestli-Auge- 
vičiūtę, 23 Buerglerstr., 3006 
Bem, Schvveiz-Suisse.

— Seatle, Wash., Lietuvių 
Bendruomenė Lietuvos nepri
klausomybės šventę minės vasa
rio 10,_ šeštadienį, 5 vai. vak. 
Latvių salėje. Bus akademinė 
dalis ir “Lietučio” tautiniai šo
kiai. Po programos bus suneš
tinė vakarienė. Taip pat bus iš
pardavimas lietuviškų ir angliš
kų apie Lietuvą knygų. Progra
mai vadovaus Neris Palūnienė.

— Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo Centre, Chicagoje, naujų 
metų sezoną pradeda dailininkų 
iš Lietuvos paroda. Bus išstatyta 
Aurelijos Ovianskienės grafika, 
Konstantino Žardavičiaus tapy
ba, brolių Kosto ir Antano Ule
vičių keramika. Paroda vyks va
sario 2-15.

A. a. Adomas Viliušis, daly
vavęs Lietuvių Krikščionių De
mokratų s-gos atkūrime išeivijo
je, buvo dvi kadencijas centro 
komiteto sekretorius. Velionis 
buvo gimęs 1920 gruodžio 24. 
Gyveno Kybartuose, nuo jau
nystės priklausė prie ateitinin
kų. Netikėtai mirė 1989 gruo
džio 4. 
)

— Kun. Vito Mikolaitis, kaip 
buvęs Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas, gauna tuo titulu eme
ritūrą, bet pasilieka ir toliau dar
buotis ir gyventi Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje Marųuette 
Parke, Chicagoje.

— I^arry Kiceina, Pompano 
Beach, Fla., policininkas ir 
“Mounted police” skyriaus virši
ninkas, Floridos valstybės poli
cijos konkursuose per paskuti
nius kelerius metus laimėjo 
pačius aukščiausius pažymėji
mus ir visas pirmas premijas bei 
trofėjas. Laimėjo pirmą vietą jo
jime su kliūtimis, "Overall Ride” 
ir “Pony Express” lenktynėse. 
Larry yra Algirdo ir Onos Kicei- 
nų iš Brooklyno, N.Y. sūnus. 
Dabar Larry gyvena Pompano 
Beach, Fla., ir yra aktyvus 
“Young Lithuanian Heritage 
Club” narys.

— Ieškoma pora pensininkų, 
kurie norėtų gyventi Floridoje, 
name su baseinu, netoli jūros. 
Už tai reikia prižiūrėti sodą ir 
namus. Skambinti: 305 492 - 
8164.



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

30 dol. — A. Juškys, Brick 
Town, N.J.

Po 20 dol. - G. Zaunius, Cran- 
ford, N.J., K. Krivickas, Rich- 
mond Hill, N.Y., dr. E. Vaišnys, 
North Haven, Conn.

20'dol. —J.Tamašauskas, Te- 
ąuesta, Fla.

Po 15 dol. — V. Dragunevi- 
čius, Mamaroneck, N.Y., T. Jac- 
ques, Gouvemeur, N.Y., kun. 
V. Pikturna, Riviera, Beach, 
Fla., S. Vashkys, St. Petersburg 
Beach, Fla., J. Jacobus, Fair- 
town, N.J., R. Jurkūnas, Lomi- 
ta, Calif., V. Zdanys, W. Hart
ford, Conn., Nonvalk, Conn., 
A. Keršis, VVorcester, Mass., G. 
Zavad, Milton, Mass., G. Bobe
lis, Plainvievv, N.Y., N. Baltru- 
lionis, Jamaiea, N.Y., V. Balsys, 
St. Petersburg, Fla., kun. dr. V. 
Cukuras, Putnam, Conn., J. Sa
butis, VVallkill, N.Y.

Po 15 dol. — J. Liaukus, St. 
Petersburg Beach,Fla., S. Gie- 
drikis, Juno Beach, Fla., V. Du
bauskas, VVoodhaven, N.Y., B. 
Lukoševičienė, Richmond Hill, 
N.Y., E. Dietrich, Elizabeth, 
N.J., G. O’Brien, Westwood, 
N.J., T. Bogušas, So. Boston, 
Mass, V. Vozbutas, So. Boston, 
Mass., K. Barkauskas, Phila- 
delphia, Pa., A. Žemaitis, Santa 
Monica, Calif., B. Neverauskas, 
Sterling Hts., Mich., V. Tum- 
pienė, Chieago, 111., dr. G. 
Skučas, Fairfax, VA, J. Sirusas, 
Silver Springs, M D, D. Pranc-

Cleveland, OH. M. Samatas, 
VVashington, D.C., J. Stanaitis, 
Houston, TX, J. S kūdra, East 
Chieago, Ind., C. Karliočius, 
Amsterdam, N.Y., A. Šimonis, 
West Chester, Pa.

kevičius, Sunny Hills, Fla.
Po 10 dol. — J. Kizis, Brook

lyn, N.Y., kun. prof. A. Rubšys, 
Bronx, N.Y., C. Savickas, Wor- 
cester, Mass., J. Wolosenko, 
Brookline,. Mass., K. Jankūnas, 
Lodi, N.J., B. Raugas, Delran, 
N.J., P. Davidon, Milford, 
Conn., A. Martinėnas, Walling- 
ford, Conn., L. Milukas, Plain- 
view, N.Y., A. Bakšys, Calver- 
ton, N.,Y., M. Bartkus, Pappe- 
ril, Mass., C. Cėsna, Worcester, 
Mass., A. Gurinskas, Rego Park, 
N.Y., G. Kruze, Brooklyn, N. 
Y.,. C. Masaitis, Thomp
son,Conn., Z. Markevičius, 
New Haven, Conn., W. She- 
stak, Mountainside, N.J., M. 
Melynis, Keamy, N.J., A. Ba
rius, Monroe, Conn., E. Kirei- 
lis, Wetherfield, Conn., A. Ši- . 
mukonis, Richmond Hill; N.Y.,' lis, Brooklyn, N.Y., I. Ozalas.

Amsterdam, N.Y. , L. Tvarkū- 
nas, Ben salėm, Pa., V. Dreseris, 
Spring Hill, Fla., H. Vaitaitis, 
Old Saybrook, Conn., P. Sima- 
nauskas, Bristol, Conn., J. Valu- 
konis, Glendale, Calif., A. Gus
taitis, Los Angeles, Calif., P. 
Lenk, Jr., R. Steponėnas, Long 
Island City, N.Y., Maironis 
Park, Shrewsbury, Mass., 
Skrabulis, VValpole, Mass. 
Matulaitis, Hillcrest, N.Y., 
Alinskas, Ridgewood, N.Y., 
Virkutis, West Hartford, Conn., 
Z. Delininkaitis, VVaterbury, 
Conn., A. Mačiulaitis, Islip, 
N.Y., A. Beard, New Paltz, 
N.Y., F. Marcis, Reno, Nev, V. 
Valukas, New Haven, Conn., L. 
Kukanauza, Providence, R. I., 
K. Šukys, Bratenahl, Ohio, J. 
Šuopys, Detroit, Mich., J. Valai
tis, Tallmadge, Ohio, J. Adomai-

tis, Phoeniz, AZ, I. Donovan, 
Boulder, Colo., J. Vaičeliūnas, 
Toronto, Ont.

Po 8 dol. —V. Birutis, Mori- 
ches, N.Y., V. Lukas, Toms Ri- 
ver, N.J.

Po 7 dol. — T. Bakanienė, 
Chester, Pa, P. Gobuzas, Blau- 
velt, N.Y.

Po 6 dol. — A. Pakštys, Great 
Falls, VA, I. Dvorak, Richmon 
Hill, N.Y.

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

M. Gludą, Rockville Center, N. 
Y., W. Kamantauskas, Nor- 
wood, Mass., B. Mudėnas, Wor- 
cester, Mass., G. Stasiuke- 
vičius, Hartford, Conn., V. Gu- 
reckas, VVindsor, Conn., J.Si
maitis, Forest Hills Gardens,
N. Y., V. Bagdonas, Rego Park, 
N.Y., J. Vaitkūnas, Lenox, 
Mass., R. Bielkevičius, Brock
ton, Mass., Z. Strazdas, Jupiter, 
Fla., M. Krušinskas, Green 
Brook, N.J., W. Žiogas, Ore- 
field, Pa., V. Jinkins, Melbour- 
ne, Fla., A. Daukantas, Santa 
Monica, Calif., V. Surma, Phila- 
delphia, Pa., B. Užusienis, Chi
eago Ridge, 111., V. Račiūnas, 
Chieago, III., J. Palubinskas, 
Baltimore, M D, A. Bražėnas, 
Royal Oak, Mich., A.^Tamošai
tis, Canannoque, Ont., R. Lio- 
gys, Lanham, M D, J. Žilionis,

Po 10 dol. — R. Chepulis, 
Middle Village, N.Y., W. Stri
maitis, Syosset, N.Y., M. Žido
nis, New Haven, Conn., I. Ma- 
cionis, St. Petersburg Beach, 
Fla., P. Popeliučka, Miami
Beach, Fla., V., Rukšėnas, po 5 dol _ M Bučinskas> 
Downey, III., R. Svainauskas, Bronx> N y., A. Merkelis, Flu-
Studio^City, Calif., E. J*ugh, ^shing, N.Y.,A.Grybauskas, 

Lake Worth, Fla., J. Kučinskas, 
Miami Beach, Fla., S. Gofensas, 
Brockton, Mass., J. Dabrega. 
Brockton, Mass., N. Petke
vičius, Wantagh, N.Y., B. Bla- 
zaitis, Baldvvin, N.Y., M. Naru
ševičius, Paterson, N.J., V. Me
tinis, Hazlet, N.J., P. Vaškys, 
Cheltenham, Pa., M. Rumke- 
vičius, Philadelphia, PA, C. Ma- 
tuzas, Richmon Hill, N.Y., A. 
Kajris, Woodhaven, N.Y., A. 
Kaselis, St. Petersburg, Fla., V. 
Adomavičius, Sunny Hills, Fla., 
V. Adams, Brookfield, Conn., 
F. Narbutas, Ellington, Conn., 
K. Vainius, Maspeth, N....Y-, A. 
Bulotaitė-Belzer, Forest Hills, 
N.Y., J. Vasys, Dedham, Mass., 
A. Kašėta, Brockton, Mass., S. 
Razgaitis, Chieago, 111., A. Juo- 
zavičius, Oak Lawn, III., P. Ba
ras, Media, Pa., C. Drazdau- 
skas, Moscow, Pa., J. Šaulys, 
Branford, Conn., S. Marcavage, 
Milford, Conn., P. Švitra, 
Woodhaven, N.Y., V. Gamziu- 

^kas, Buffalo, N.Y., Ch. Bielskis, 
Stoughton, Mass., A. Bačiulis, 
Quincy, Mass., G. Kluchinikas, 
Manalapan, N.J., K. Senulis, 
Paterson, N.J., E. Budelskis, 
Shiller Park, 111., V. Žadeikis,

Long Beach, N.Y., A. Ilgutis, 
Woodhaven., N.Y., A. Grinis, 
St. Petersburg, Fla., V. Dėdi
nas, Sunny Hills, Fla., A. Tu
mas, Newbury Park, Cdif., S. 
Vaičiūnas, Roselle, N.J., V. Me- 
linis, Matavvan, N.J., J. Paške
vičius, Chieago, III., B. Sudzins- 
kas, Hellertown, Pa., A. Skaru-

B.
J-

D.

Lindę n, N.J., V._ Kulbokas, 
GuHport, Fla., Ja Janušaitis,^ 
Port Orange, Fla. , B. Galinaitis, . 
Westminster, MD, V. Čekanau
skas, VVestlake Village, Calif., , 
kun. D. Kenstavičius, W. Ger
many, A. Tylius, VVashington, 
D.C., L. Trilupaitis, VVashing- » 

x. ton, D.C., M. Brakas, Sioux
Williamstoym, N.J., A. Barulis, Falls, SD, j.Gružauskas, Sun 

City, Ariz., F. Swilpa, Hot y 
Springs, Ark., H. Abelkis, Put
nam, Conn., V. Vaitkus, Water- 
bury, Conn., kun. B. Kaunas, 
Santa Cruz, Calif., V. Dapšis, 
Glendale, Calif., G. Būga, 
Scranton, Pa., V, Černius, Wyn- „ 
cote, Pa., L. Krajauskas, St. Pe-

did, Ohio, P. Gruodis, Chieago, 
111., kun. P. Shakalis, Brockton, 
Mass., M. Botscharovv, Newton, 
Mass.,V. Galinienė, Rochester, 
N.Y., V. Banevičius, Philadelp
hia, Pa, V. Draugelis, So. 
Windsor, Conn., A. Miciūnas, 
New Britain.Conn., M. Goras, 
Keamy, N J., I. Barkauskas,

Brockton, Mass., P. Radze
vičius, Brockton, Mass., L. Sie- 
maška, Atlanta, Ga, A. Pranys, 
Mountain View, Calif., M. Ba
rauskas, Los Angeles, Calif., C. 
Surdokas, Baltimore, Md., K. 
Laskauskas, Baltimore, Md., M. 
Paliūnas, Akron, Ohio. J. Žada- 
vičius, Fountain Hills, AZ, J. - tersburg, Fla. 
Skobeika, Merrimack, N.H. , A. 
Čėsna, Cleveland, Ohio, V. Ha- ven, Conn. 
synic, Grayling, Mich., J. Ku
dirka, Forestville, Que., S.
Dėdinas, St. Croix, USVI, A. _ po3doj.__ S; Dzikas, Indian ą >>
Keblys, Montreal, Que., A. HarBor Beach,Fla., R. Budrei-_ ; 
Siaurusaitis, Ellicot City, Md. Ormond Beach,Fla. J i

Po 5 dol. — Z. Šipaila, Roch
ester, N.Y., W. Žlioba, Jamaiea, 
N.Y., B. Muraška, Philadelphia, 
Pa., E. Strazdas, Centerville, 
Mass., V. Kaupas, Centerville, 
Mass., P. Remish, Daytona 
Beach, Fla., J. Chapukas, Sunny 
Hills, Fla., S. Alis, Springfield, 
Mass., J. Statkus, Randolph, 
Mass., t C. Kazlauskis, New 
Hyde Park, N.Y., G. Popel, 
Brooklyn, N.Y., P. Walles, St. 
Petersburg Beach, Fla., J. Whi- 
te, Avon Park, Fla., E. Meilus, 
Shrevvsbury, Mass., K. Gudu
kas, Centerville, Mass., V. Ga- 
ver, Doylestown, Pa.,H. Bala- 
wich, Philadelphia, Pa., E. Šen- • Teismo prezidiumas nutraukė 
kus, Astoria, N.Y, N. Žukau
skas, Yonkers, N.Y., O. Girnius, 
So. Boston, Mass., J. Pauliuko- 
nis, VVorcester, Mass., Z. Pe
trauskas, Dorchester, Mass., J.

4 dol.—J. Kisielius, New Ha-

4 dol. — A. Zikas, Canton.
Mass.

Po 3 dol. — Krulikai, Ft. 
Myers, Fla., L. Kačinskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., P. Juo- 
dickas, Hot Springs, Nat. Park., 
AR. -

Po 2 dol. — K. Matonis, 
Ocean, N.J.,. J. Paliulis, Ponce 
Inlet, Fla., J. Adomėnas, Brook
lyn, N.Y.

1 dol. —A. Rutkauskas, New 
Britain,Conn.

Visiems 5 aukotojams 4 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

Lietuvos Aukščiausiojo

baudžiamąją bylą, prieš V. Kala- 
dą, A. Kačinską, R. Baužį, V. 
Urbanavičiūtę, K. Grinkevičių; 
V. Zmuidą, J. Prapuolenaitį ir J. 
Macijauską nesant jų veikloje

BALTIC TOURS 
siūlo septynias iSskirtinas 7. 10 ir 13 dienų 

keliones / Lietuvą!

LIETUVA, RUSUA ir SUOMIJA
15 dienų kefionė, iš jų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje. 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Fmnair bnija, viešbutis ■Lietuva’.

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

LIETUVA ir VOKIETUA
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 išChicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, Turistų’viešbutis.
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 išChicagos.

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 tš Chicagos.

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

Kelionė #703B liepos 3-16. 'Turistų’ viešbutis.
$1,949.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 išChicagos.

Kelonė *703C liepos 3-16, T r inapolis" - Žakam r ramiame 
VHnieut *2irm0nų* priemiestyje keturių aukitų vietbutis su 
restoranu ir baru Tinkamas pavieniams arba grupėms

$1.749.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1,949.00 išChicagos.

Kefonė #703D liepos 3-16, "Composers’ 
apartamentai, netek Vingio parko, norinbems privatumo Yra 
IkMiK-kai asmenų Duodama kaina padengia bktai apartamento 
nuomą. Kelionės, maistas. apžiOrėjimai ir Festrvako programos yra 
samanini* rOpatbs

$1.649.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,849.00 d Chicagos.

LIETUVA, RUSUA Ir SUOMIJA - 15 dienų kelionė.
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje. 2 naktys Leningrade, 2 
naktys Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #515 gegužės 15-27:
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorto, 
$2,359.00 išChicagos.

Kelionė #813 rugpiOčio 13-27: 
$2,459.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,659.00 išChicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Hamburge. Lufthansa linija 

Kelionė #522 gegužės 22 - birželio 5: 
$2,299.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,499.00 išChicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dienų kelionė.
7 naktys Vilniuje. 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #608 - birželio 8-18: 
$2,099.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,299.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Swissair linija. 

Kelionė #614 - birželio 14-28:
$2.269.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.469.00 išChicagos.

LIETUVA, SUOMUA ir ESTUA - 15 dienų kelionė. 
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Taline, 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija.

Kelionė #801 - rugpjūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.589.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir AUSTRIJA -15 dienų kelionė. 
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Vienoje.
Austrian Airlines linija.

Kelionė #808 rugpiOtio 8-22: 
$2,399.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,599.00 iš Chicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #943 rugsėjo 13-22: 
$1,809.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,009.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija. 

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2.209.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,409.00 išChicagos.

1990 METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS 

j LIETUVĄ

ŠV. VELYKOS LIETUVOJE-12 dienų kelionė. 
10 naktų Vilniuje. Fnnair linija.

Kelionė #405 balandžio 5-16: 
$1.799.00 ‘ iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 išChicagos.

LIETUVA ir VOKIETUA -12 dienų kelionė.
8 naktys Viniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tieeioginis skrydis j Vinių 4 Berlyno.

Kelionė #5078 gegužės7-18:
$1.699.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$1,769.00 išChicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Všniuje. 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.359.00 išChicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų kelionė.
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 išChicagos.

ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kefonė. 12 naktų Vilniuje. 1 naktis Prahoje. CSA finiįa.

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4,1991:
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko,

LIETUVA ir VOKIETUA-19 dienų kelionė.
15 naktysViniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vinių iš Berlyno.

Kelionė #507A gegužės 7-25:
$2,079.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 tš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų ketonė.
12 naktų Vilniuje. 1 naktie Prahoje. CSA linija.

Kelionė #1280 gruodžio 29 - sausio 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$1,999.00 išChicagos.

LIETUVA Ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė
11 naktų Všniuje. 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #510 gegužės 10-23: 
$2.109.00 iš Bostono ir New Yorko.

Visu Mionių. iiskyrus t703D. kainose įskaitoma bibatai j 
Fostrvalo programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pistus ir miosto apžiOriįimą Wost Berlyną ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patamavmą visoje

Smukesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTICTOURS • 77 OekSt., Suše4 • Newtxi. MA 02164 

TeL 617 7965-8080 • F«x 617-332-7781

Oak Lawn, 111., V. Bražėnas, Bo- 
mita Springs, Fla., M. Kleiza, 
.Wo6dhaven, NšY. ,r Rpclys, 

r:Worcester, Mąss.„ ,Ą}j!Neyięra, 
•Braintree, Mass., V. Kondratas, 
Richmond Hill, N.Y., V. Gudas, 
Jamaiea, N.Y., P. Kliorys, Eu-

nusikaltimo sudėties. Jie buvo 
nuteisti įvairiomis bausmėmis, 
kad po Romo Kalantos sųsidegirrr,/.

Vaich, Largo, Fla., S. Stann, 
Gulfport, Fla., M. \Vasiltsachi- 
kow, Woodhaven, i NY;: A. Phš- 
jkaitis, Newark, N.J., M.-Norkū-, , nimo ir laidotuvių 1972 gegužės- 
nas, Dorchester, Mass., J. Rūte
nis, Hyannis, Mass., H. Bajalis, 
Los Angeles, Calif., E. Raudys,

18 dalyvavo grupiniuose veik
smuose, kuriais buvo sustabdy- ' 
tas transporto eismas.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai Ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu ,

j TSRS, tame tarpe y 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
BOSTON, MA 02127 
BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO, ILL 60622 
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HERKIMER, N.Y. 13350 
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IRVINGTON, N.J. 07111 
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MIAMI BEACH, 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

Y0UNGST0WN, OH 44503
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661 Manhattan Avenue 
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309 Federal Plaza West
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Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312) 666-3985 
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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 
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SURINKTA 300,000 PARAŠŲ REFERENDUMUI 
DEL KAREIVIŲ DALYVAVIMO RINKIMUOSE

Lietuvių Informacijos Centro 
žiniomis, gruodžio 7 d. Lietuvos 
piliečių grupė referandumui 
rengti surinko 300,000 parašų po 
peticija dėl Raudonosios Armijos 
kareivių dalyvavimo artėja
nčiuose rinkimuose į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą.

Aukščiausioji Taryba neseniai 
priėmė įstatymą, pagal kurį Lie
tuvos piliečiai gali reikalauti re
ferendumą specifiniu klausimu 
jei tam bus surinkta bent 
300,000 parašų po peticija.

Lapkričio viduryje Lietuvos 
Demokratų partija, su Sąjūdžio 
seimo tarybos pritarimu, ėmėsi 
iniciatyvos paruošti peticiją, kuri 
reikalauja referendumo nustaty
ti ar sovietinės kariumenės na
riai, kurie nėra pastovūs Lietu
vos gyventojai, turi teisę daly
vauti vasario 24 d. rinkimuose.

Lietuvoje yra susirūpinusių, 
kad kareivių dalyvavimas rinki
muose gali paveikti tų rinkimų 
rezultatus prieš lietuvių tautos 
valią bei interesus. Ypač baimi
namasi, kad sovietų valdžia

INFORMACIJA
APIE LIETUVĄ

JAV LB Krašto valdyba išleido 
lankstinuką “Lithuania- Lietu
va”. Tai trumpa informacija an
glų kalba apie Lietuvą. Lanksti
nuką redagavo dr. T. Remeikis, 
meniškai apipavidalino dail. Pet
ras Aleksa.

Pereitais metais minint Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto sukaktį, 
JAV LB Krašato valdyba išleido 
informacinį lankstinuką anglų 
kalba “NAZI - SOVIET PACT 
Augfcst 23’^1939*?^

Taip pat šiair gėdingai sukak
čiai paminėti JAV LB Krašto val
dyba išleido Sauliaus Sužiedėlio 
parašytą 128 puslapių knygelę 
History and Commemoration IN 
THE BALTIC, The Nazi-Soviet 
Pact, 1939 -1989.

Šiuos leidinius galima gauti 
kreipiantis į JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybą, 2713 
West 71st. St., Chieago, IL 
60629. Lankstinukų kaina 15 
centų, knygelės 5 doleriai.

LIETUVOS DEPUTATAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ SOVIETINES MACHINACIJAS

(New Yorkas 1989 gruodžio 
14, LIC) Lietuvos darbininkų są
jungos pirmininkas Kazimieras 
Uoka viešai konfrontavo Mikhai- 
lą Gorbačiovą TSRS liaudies de
putatų suvažiavime, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras. 
Klvirčis įvyko, kai Gorbačiovas 
nurodė neteisingą priežastį 
kodėl LTSR AT prezidiumo pir
mininko Vytauto Astrausko vietą 
suvažiavimo prezidiume per
ėmęs Uoka. Pasak The Neto York 
Times, Gorbačiovui teigiant, kad 
Astrauskas sirguliuoja, Uoka tai 
pavadino melu, nurodydamas 
tikrąją priežastį, būtent, kad 
Astrauskas neturi Lietuvos de
putatų pasitikėjimo.

Anot liaudies deputato Vaido- * 
to Antanaičio, Gorbačiovui net 
tris sykius suvažiavimo išva
karėse buvo pasakyta, kad prezi
diume gali sėdėti tik TSRS liau
dies deputatai (Astrauskas š.m. 
kovo mėn. rinkimus į liaudies 
deputatus pralaimėjo) ir, kad 
Lietuvos deputatai nusprendę 
įteisinti Uoką už prezidiumo sta
lo. Todėl labai nustebome, kai 
prezidiumo pakeitimo priežastis 
buvo nurodyta kita”, sakė Anta
naitis.

Kai padėtį paaiškino Sąjūdžio 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis ir LKP pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas, paaiškėjo, 
kad už viso to slypi aparato intry- 
gos.

nuspręs prieš rinkimus Lietuvon 
įvesti papildomus karinius dali
nius tam, kad kuo daugiau nelie
tuvių dalyvautų balsavime. Nėra 
tikslių žinių kiek sovietinės ar
mijos kareivių šiuo metu tarnau
ja Lietuvoje. Spėliojama, kad

KUN. ALF. SVARINSKAS ABEJINGAS 
SOVIETINIO PERSITVARKYMO PAŽADAIS

Vatikano radijo dienraštis 
gruodžio 5 dienos laidoje pa
skelbė pokalbius, kuriuos Vati
kano radijo korespondentui su
teikė buvęs lietuvis, sąžinės be
laisvis kun. Alfonsas Svarinskas, 
rusų stačiatikių metropolitas Pi-

KOMUNISTINĖ
STATISTIKA 
OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

Vilniuje, Lietuvos Komunistų 
Partijos XX-ojo suvažiavimo 
metu, buvo leidžiamas “Ekspres 
informacijos” biuletenis. Pirma
jame numeryje buvo pateiktos ir ° 
šios žinios.

Lietuvos respublikos 65.2 
tūkst. kvadratinių kilometrų te
ritorijoje 1989 m. pradžioje gy
veno 3,7 milijonai žmonių. Iš jų 
79.6% yra lietuviai, 9.4% rusai, 
7% lenkai, 1.7% gudai, 1.2% uk
rainiečiai ir 0.3% žydai.

Prie Lietuvos partijos 1940 m. 
birželio 15 d. priklausė 1,690 na
rių, o 1941 m. birželio22 d. buvo ■ 
4,739 nariai, 1942 m. okupuoto
je Lietuvoje buvo 422 nariai, po 
to skaičius sparčiai didėjo ir 1989' 
m. sausio 1 d. buvo 209,510 na
rių, bet tų pačių metų gruodžio 
1 d. buvo 199,917 narių komu-
nistų. 1988 m. į Komunistų par
tiją Lietuvoje įstojo 4,825 asme
nys, išstojo 836, o pašalinti buvo 
910. 1989 m. įstojo 847, bet iš
stojo 6,771 narys, pašalinti 1,984 
nariai. Tai įvyko per 11 pirmųjų 
mėnesių.

Komunistai Lietuvoje tau
tybėmis pasiskirsto — lietuviai 
sudaro 70.5%, rusai — 17.2%, 
lenkai — 4.4%, žydai — 0.9%, 
o visos kitos tautybės sudaro 
7.0%.

Pateikiame teleksu gautą de
putatų kreipimąsi šiuo reikalu.

TSRS liaudies deputatų krei
pimasis j visuomenines or

ganizacijas ir partijas

Kovojančios už nepriklauso
mą Lietuvą visuomeninės orga
nizacijos ir partijos turi būti in
formuotos, kad visą laiką bando
ma slaptai veikti tarp Vilniaus ir 
Maskvos atstovaujamų organų, 
apeinant pavasarį demokratiškai 
išrinktą TSRS liaudies deputatų 
korpusą.

M. Gorbačiovo bandymas 
Lietuvos deputacijos nutarimą 
priimta dar š.m. lapkričio mėne
sio antroje pusėje, kad K. Uoka 
deleguojamas į suvažiavimo pre
zidiumą, pakeisti atsitiktine 
priežastimi, turi principinę rei
kšmę. Tai eilinis bandymas igno
ruoti teisėtai išrinktų respubli
kos deputatų nuomonę.

V. Astrausko buvimą suvažia
vimo prezidiume Lietuvos de
putatai viešai užprotestavo su
važiavimo išvakarėse įvykusia
me debutatų atstovų susirinki
me. Ten buvo aiškiai pasakyta 
pirmininkaujančiam M. Gor
bačiovui ir visiems buvusiems 
deputatams — ne TSRS liaudies 
deputatas negali būti suvažiavi
mo prezidiume.

Kiekviena administracinė- 
biurokratinė sistema bei biurok

gali būti tarp 50,000 ir 200,000.
Šiuo metu neaišku kada įvyks 

referendumas. Peticijos tekste 
pažymėta, jog referendumas turi 
įvykti iki rinkimų į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą”.

(LIC)

tirimas ir Tasso agentūros vice
direktorius Krasikovas.

Visi minėtieji asmenys dalyva
vo gruodžio mėn. pradžioje Ro
moje surengtose diskusijose prie 
apskrito stalo Sovietų Sąjungoje 
vykstančio persitvarkymo klau
simais.

Vatikano radijo dienraštis atk
reipia dėmesį, kad kun. Alfonsas 
Svarinskas diskusijų metu nepri
tarė metropolito Pitirimo išrei
kštam pasitikėjimui persitvarky
mo procesu ir jo optimistinei 
nuomonei apie tikinčiųjų padė
ties pagerėjimą Sovietų Sąjun
goje. Vatikano radijo korespon
dento paklžfūstas, dėl kurių 
priežasčių nepritaria stačiatikių 
metropolito nuomonei, kun. 
Svarinskas atsakė, jog yra daug 
kalbama ir rašoma apie tikinčių
jų padėtį Sovietų Sąjungoje, bet 
mažai apie ją težinoma.

Kulto įstatymai, pažymėjo 
kun. Svarinskas, liko tokie patys, 
kaip ir anksčiau, tik dabar tie 
įstatymai nėra taikomi praktiko
je. Tiesa, Lietuvoje, pa
vyzdžiui,tęsė kun. Svarinskas, 
valdžia sugrąžino tikintiesiems 
tris ar keturias bažnyčias, bet vi
sos kitos iš tikinčiųjų atimtos 
bažnyčios tebėra uždarytos.

Tatp pat pirmą kartą, valdžia 
įleido spausdinti katalikų laikraštį 
20,000 egzempliorių tiražu. 
Laikraštis turėjo būti dvisavaiti
nis, bet vietoje jau beveik tri
sdešimties numerių, jo išėjo tik
tai kelioliką numerių ir tai su la
bai dideliu pavėlavimu, tariamai 
dėl popieriaus stokos.

Mus stiprina tik viena viltis, 
pažymėjo kun. Svarinskas, pasi
tikėjimas Dievu ir dėl ekonomi
nio bankroto sovietinio režimo 
dabar patiriama labai gili krizė.

ratijos viršūnės atkakliai stengia
si įkurti TSRS konstitucinės 
priežiūros komitetą, kurio pagal
ba ketina blokuoti demokrati
nius procesus respublikose ir 
trukdyti tautoms žengti į tikrą 
nepriklausomybę. Lietuvos de
putatai atkakliai kovoja prieš šio 
komiteto sudarymą, tačiau įvy
kusių balsavimų rezultatai 
leidžia prognozuoti, kad šis ko
mitetas bus sudarytas. Šiuo 
metu kažkas Vilniuje, be depu
tatų žinios, jau atrinko respubli
kos atstovą į šį komitetą. Jis jau 
Maskvoje, dėl to kreipiamės į vi
sus Lietuvos teisininkus: nė vie
nas doras Lietuvos teisininkas, 
kuriam rūpi Lietuvos ateitis, 
visų jos piliečių gerovė, negali 
dalyvauti TSRS konstitucinės 
priežiūros komiteto darbe. 
Nebūkite įrankiu rankose tų, ku
rie siekia ir toliau engti ir ek
sploatuoti Lietuvą. Mūsų tikslas 
vienas — Lietuvos nepriklauso
mybė. Todėl būkime-+šttkimi šiai 
idėjai. <

Mes TSRS liaudies deputatai, 
esame vieninteliai teisėti rinkti 
Lietuvos atstovai Maskvoje, 
todėl be mūsų žinios atliekami 
minėtieji veiksmai yra neteisėti, 
panašūs į suokalbį. Kviečiame 
respublikos nepriklausomybės 
siekiančias organizacijas ir parti
jas būti budriomis.

TSRS liaudies deputatai: K. 
Uoka, Z. Vaišvila, E. Klumbys, 
V. Čepkas, B. Genzelis ir A. Če- 
kuolis.

(LIC)

Rašytojo Jono Bieliūno gimtieji namai Niurionių kaime prie Anykščių.

LITO BENDROVĖ UOLIAI DALYVAUJA 
LIETUVOS EKONOMINIAME ATGIMIME

Lito bendrovė, pradėjusi savo 
pirmuosius žingsnius prieš 25 
metus, turėjo vieną tikslą: su
jungti lietuvišką kapitalą į eko
nominę jėgą, kuri užtikrintų lie
tuvio investuotojo ateitį.

Tad kuriant šią bendrovę jos 
vizija buvo aiški. O šiandien ji 
jau virto tikrove, nes 60 milijonų 
dolerių turtas tai ryškiausiai pat
virtina. Todėl į taip sėkmingai 
besiverčiančią bendrovę drąsu 
kiekvienam investuoti savo kapi
talą ir juo išvystyti ekonominę 
bendruomenę, su kuria skaitysis 
ir amerikiečiai. O dar svarbiau, 
kad bendrovė įsijungs į atsiku- 

zrianpos Lietuvos ūkį. Istoriškai 
pažvelgę į Lietuvos ūkio raidą, 
matome, kad ir po pirmojo pa
saulinio karo Lietuvos akys kry
po į šio krašto lietuvius siekiant 
ekonomines pagelbos. Tuo la
biau mūsų kapitalas bus reikalin
gas tėvynėje šiandien.

Grįžimas su kapitalu į tėvynę 
turi šiokią tokią analogiją su Pie
tario Algimantu. Štai Algiman
tas, gudų pagrobtas, auga sveti
moj šaly. Tačiau tėvynė liko jo 
širdy gyva ir, susidarius tinka
mom sąlygom, grįžta. Pilies kuo
re suradęs gyvą motiną ir pože
miuose paslėptus turtus, rengia- " 
si kovai su Aršuoju. Nugalėjęs 
Aršuojį, paima Gardiną ir tampa 
Lietuvos valdovu. Romanas bai
giamas rytmečio vaizdu: “Lietu
va dar miegojo, bet ji rengėsi bu
sti stipri ir galinga. Tačiau budo 
ne iš sykio, o iš lengvo”, kaip ir 
dabar.

Džiugu, kad mums į tėvynę 
šiandien nereikia grįžti su kardu 
ir skydu. Šiandien politika vysto
si gana taikiu būdu ir pirmoj eilėj 
kreipiamas dėmesys į patį žmo
gų, i j° gerbūvį, j tautų ūkinį 
pajėgumą. Lito organizacija la
bai tiksliai pramatė eventualiai 
ateinančius pasikeitimus. Jau 
šešeri metai, kai aktyviai studi
juoja Lietuvos ūkinę padėtį ir 
palaiko ryšius su krašto ekono
mistais ir industrialistais. Pernai 
vasarą Lito prezidentas Vytautas 
Vebeliūnas atvykęs į Vilnių Ge
dimino aikštėje buvo sutiktas 
televizijos ir radijo reporterių, 
valdžios ir ūkio žmonių, su ku
riais praleido 12 dienų pasitari
muose, planavimuose ir sutarčių 
pasirašyme.

Tad pagrindinė Litas Interna
tional Ine. veikla daugiausia rei
kšis tuo, kad, pajungus visas Lie
tuvos ūkines galimylx«s, Lietuva 
galėtų išeiti į platų pasaulį.

Lito International, Ine. rolė 
šiuo atžvilgiu yra, kaip tarpinin
ko tarp vakarų pasaulio ir atgims
tančios Lietuvos.

Kalbant apie analogiją su Pie

tario Algimantu Lito bendrovės 
nariai taip pat užaugę ir išsi
mokslinę už Tėvynės ribų. Čia 
išmokę finansų ir ekonomijos 
karvedybos, gali ją pritaikyti ir 
atgimstančioj Tėvynėj. Apsišar
vavę ne pilies rūsyje rastais tur
tais bet mokslų žiniomis, galime 
Tėvynę vesti į laimingesnę ir 
šviesesnę ateitį. Mums pakanka 
kūrybingumo, išradingumo ir 
darbštumo. Besivystant Lietu
vos ūkiui ir krašto gamybai, lie
tuviai gali teikti visam pasauliui 
savo patarnavimus. Ypač kai 
mūsų geografinė padėtis yra tarp 
Rytų ir Vakarų, mes galime tapti 
šių dviejų pasaulių gėrybių,ir iš- 
minties“tiltu. -
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Tuo tikslu iš Lietuvos pereitą 
rudenį į Ameriką buvo pakviesta 
30 valdžios ir industrijos rinkti
nių asmenų. Jiems viešint šiame 
krašte 17 dienų, Lito bendrovė 
turėjo progos juos supažindinti 
su Amerikos bizniu-nuo rytinių 
pakraščių iki pat Floridos, Mar- 
co Island.

Ten vykusių konferencijų 
metu buvo užmegsti ryšiai su 
įvairių industrijų vadais ir kitom, 
asmenybėm. Tiems, kurie ne
galėjo šiame suvažiavime daly
vauti, pasitarimų mintys ir mūsų 
gera valia buvo perduota raštu.

Litas, būdamas labai toleran
tiškas ir visus gerbdamas, turi 
bičiulių kiekviename mieste ir 
kiekvienoj industrinėje šakoje. 
Lito prezidentui viešint Lietu
voje teko kalbėti pačiu populia
riausiu laiku per televiziją. Po
kalbiai truko per tris valandas. 
Visuomenė į jo mintis atsiliepė 
labai šiltai ir su entuziasmu.

Tad matome, kad Pietario Al
gimantas simboliškai jau grįžo į 
kraštą. Tai skatinimas išpildyti 
mūsų tėvų pažadą, kad grįšime 
į tėvynę. Vytautas Vebeliūnas, 
kalbėdamas per televiziją Gedi
mino aikštėje, pakartojo net gar
siuosius generolo MacArthur 
žodžius: “I sball return” — “Aš 
sugrįšiu”.

Jis grįžo, žinoma, ne apsigy
venti, bet atnešdamas tėvynei 
naujų įdėjų, naujų metodų, kaip 
socialistinį, suvalstybintą ūkį pa
versti našiu, tarnaujančiu žmo
gui, ne valstybei. Juk Lietuvos 
žmonių kasdieninis darbas turi 
sukurti materialinį pagrindą 
ekonominiam suklestėjimui ir 
tautos gerovei.

Vedini aukščiau iškeltų min
čių, į Tėvynę turime grįžti nebū
tinai fiziškai. Tėvynei galime 
padėti ir čia gyvendami. Tad 
junkimės su Lito bendrove, pir- 

imę jos akcijas ir tapkime šios 
kilnios institucijos kariais sava
noriais. Jei 1918 metais sunkiau
siomis sąlygomis mūsų svanoriai 

išėjo Tėvynės ginti, tai šiuo laiku 
ją ginti kapitalu yra kur kas leng
viau negu savo gyvybe.

Sužydėjus vėl krašte sodams, 
galėsime ir mes pasakyti, kad ir • 
mūsų pastangų dalis šiuose žie
duose slypi.

Litas International bendrovė 
kviečia visus geros valios lietu
vius simboliškai grįžtį į Tėvynę. 
Ne aukų prašome, b siūlome in
vestuoti kapitalą, kuris Tėvynę 
prikels iš ūkinio skurdo į šviesią 
ir užtikrintą ateitį ir kartu 
turėsite iš savo įdėto kapitalo 
palūkanomis. Sis kvietimas lyg 
ir sutinka su poeto Šilerio 
aprašomu Trojos karu^-kuris, 
kaip ir mūsų pavergfrtftfljtfbffbs, 
truko 50 metų. Ten poetžfš-sfjįko: 
“Skambėkite linksmos dairios, 
nes laivai jau atsukti link tėviškės 
židinio ir plaukia vėl atgal į 1 
tėvynę”.

Tad atsukime savo “laivus” ir ’ 
širdis link Tėvynės ir ženkime' t 
kartu su atgimstančia tauta. In- f 
vestavimas 10 dolerių nėra per 
mažas ir 100,000 dolerių nėra • 
per didelis.

Akcijas galima įsigyti skambi- ' 
nant: Trading Desk — Laden- 
burg, Thalman & Co., Ine. (212) 
940 - 0183 arba 1 (800) 523 - 
8425. Jeigu turėtumėt kokių } 
klausimų ryšium su akcijų pirki- ; 
mu, skambinkite į Litas Intema- ■ 
tional Ine. (718) 441 - 2811.

Lito Bendrovė

NEWARK, N.J.
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas

LB Nevvarko apylinkė, talki
nant vietos Lietuvos vyčių 29 
kuopos nariam, kaip ir kitais me
tais Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį paminės vasa
rio 11, sekmadienį, Svč. Tre- 
jyl>ės baržnyčioj ir salėj, 207 
Adams St., Nevvark, N.J.

Tą dieną 11 vai. ryto bus auko
jamos mišios Lietuvos intencija, 
po mišių parapijos salėj vyks aka
deminė minėjimo dalis.

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakys lietuvių jaunimo organi
zacijų veikloj pasižymėjusi stu
dentė Laima Sruoginytė, o me-< 
ninę programą atliks nesenai; 
N.J. susiorganizavęs folklorinis 
ansamblis, atlikdamas keletą 
tautinių dainų.

Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo dar
bam paremti pagal aukotojų pa
geidavimus. įėjimas laisvas. Visi 
susidomėję dabar okupuotoje 
Lietuvoje vykstančiais laisvėji
mo pasireiškimais yra kviečiami 
dalyvauti.

Minėjimui pasibaigus įvyks1 
vietos ponių paruoštos vaišės su 
atgaiva.
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DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA Į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

DĖMESIO!

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

TIMURS STORE 
J0Y-LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

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

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 

1990
Išvykimo datos:

Gegužės 6 (Finnair)
Gegužės 19 (Lufthansa)
Gegužės 30 (Air France)
Birželio 17 (Finnair)
Liepos 1 (Finnair)
Liepos 2 (Air France)
Liepos 3 (Lufthansa)

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair)

vim

$1034.00
$2100.00

Grįžimo datos - (vainos.
Keiiomų trukme grupėms - 10, 15,20 ir 25 dienos.

Kelionės vykstantiems privačiai - pagal
(norintiems užsakome viešbučius).

Kelionių kaina su privačiais kvietimais .... nuo
grupėms....nuo

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų < Vilnių. Deryboms'pZvykus ir surinkus pakan-

* karnai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai įLietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau.
Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d.

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

LITHUANIAN COOKERY
’.-i Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

Agrc >omės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbininkas, 341 Hl-htand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Lithuanian Cookery" už 12 dol. Parsiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

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

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo .modernišku s apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centre, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

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.

0DEXTER PARK 
PHARMACY IBj

. , 77-01 JAM AlCA AVENUE
(Cor. 77^1 Street)

’■ Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užęlįldyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn. 
N.Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas Ir pavardė ..

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus "kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
—. 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą S....
Už kalendorių S....
Spaudai paremti S.-
Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų
P^a $...............................:.................. ....................................

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

DOVANOS 1
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS

Lithuania 700 Years — 
$18.00.

Introduction to Modem Lith- 
uanian — $18.00.

4 Cassettes to tise with alx>ve 
lxx>k — $30.00.

Lithuanian Cookery — 
$12.00.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — $13.00.

Figbters 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.

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė peremigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės Įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausių elektronikų, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimų.

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas. 
Mes turime didžiulj pasirinkimą. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderių, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t.

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

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

212 465-0621

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
sallonas

1D0VAN
Norintiems įteikti lietuviškų suyęnyjų 

, savo giminėms, ar .d.rąųg3m^/$y; Rąlįdų^ 
Naujųjų Metų, įvairių jubiliejųaf 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 
kuri galite gauti atsiuntė 2 dol. čeki firmai 

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

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376
368 Broadway, So Boston, MA 02127

*

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

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

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

jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga' 
ateitis

i*

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 H4th Street, Richmond Hill, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



RENGINIAI VASARIO 
16-OSIOS PROGA

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę šiemet New Yorke bus. 
paminėta su ✓didele programa, 
bent su keliais renginiais.

Dailės paroda rengiama vasa
rio 10 ir 11 Kultūros Židinyje. 
Visą parodą iš Chicagos atveža 
lietuviškojo meno propagatorius 
Algimantas Kezys. į jo kolekciją 
sutelkta per 50 dailininkų. Drau
ge bus ir įspūdingos knygos — 
Romualdo Požerskio Atlaidai__
Lithuaniana Pilgriinages sutik
tuvės. Knyga yra fotografijų al
bumas.

Gen. konsulo priėmimas ren
giamas Lietuvos nepriklauso
mybės dieną, vasario 16, tarp 6 
ir 8 v.v., Internationa] viešbuty
je, Manhattane (kur buvo per
nykštis priėmimas). Lietuvos 
gen. konsului A. Simučiui talki-

NEW YORKE
Bronius Stundis iš Seminole, 

Flą., eilė metų remia spaudą. Šį
met su prenumeratos atnaujini
mu atsiuntė 50dol. auką. Padėka 
spaudos rėmėjui.

Alina Zuras iš Rochester, 
N.Y., nuo Darbininko užsipre- 
numeravimo dosniai remia spau
dą. Atsiųsdama prenumeratą 
pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

B. Grinius iš Danis, Fla., visa
da dosniai remia spaudą. Per il
gesnį laikotarpį visada atnaujina 
Darbininką su 50 dol. auka. 
Dėkojame už paramą.

Eleonora Juškevičius iš St. 
Petersburg Beach, Fla., ilga
metė spaudos rėmėja. Šiemet su 
prenumeratos atnaujinimu at- 
siimtė5O"dt)L auką r Širdinga 
padėka ūž paramą.

PLATINAMA DR. K. VALIŪNO KNYGA

Dr. K. Valiūnas, ilgametis Vli- 
ko pirmininkas, parašė knygą 
Serving Lithuania. Ten aprašyta 
jo veikla Vlike, taip pat plačiai 
paliečiamas ir kitos aktualios 
Lietuvos problemos, Lietuvos 
istorija.

Knyga pasidarė labai aktuali 
dabar, kai tiek daug kalbama 
apie Lietuvą, jos veržimąsi į ne

A. A.
FELICIJAI ALKSMANTIENEI r

mirus, giliai užjaučiame dukterį Eugeniją Kaspe- 
riūnienę, sūnų Petrę Alksmantę, sūnų Vincę Lietuvoje, 
|ų seimas ir gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Dr. Marija ir Aleksandras Žemaičiai

Brangiai Brolienei

ANTANINA! JONYNIENEI
sausio 27 Indianoje miruę, šlę širdgėlingę nelaimę pri
mename giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Antanina Plaušlnaitytė-Jonynlenė gimė Lietuvoj 
je, PietiškiŲ kaime, ŠvirkštaičiŲ valsčiuje, Šakių a£ 
skrltyje. Amerikoje gyveno sūnaus Vytenio Ir marčios 
Irenos globojama savo sodyboje. Mirė 95 metų 
amžiaus.

Liūdesy paliko seserį Agotę Gudaitienę, dukras: 
Rlmę Zotovlenę, Rasę Pukštlenę, sūnų Vytenį su jų 
šeimomis Ir anūkais.

Palaidota sausio 31 d. prie savo vyro Igno Jonyno 
kapo Chicagos kapinėse.

Su visais liūdi ir užjaučia

Irena ir V. K. Jonynas

na specialus komitetas.
Koncertas rengiamas vasario 

17 Kultūros Židinyje. Programą 
atliks Oktavos ansamblis iš Lie
tuvos. Koncertą rengia Lietuvių 
Atletų klubas, kuriam pirminin
kauja Pranas Gvildys.

Ikilmingas minėjimas rengia
mas vasario 18, sekmadienį. Tą 
dieną 11 vai. bus iškilmingos pa
maldos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje — akademinė 
dalis. Kalbės Lietuvos atstovas 
Washingtone Stasys Lozoraitis, 
jr., meninę dalį atliks solistė Jina 
Varytė iš Chicagos ir dramos ak
torius Juozas Daubėnas iš New 
Yorko. K. Židinyje abu pasirodo 
pirmą kartą. Solistei akompo- 
nuos lietuvių bičiulis pianistas 
William Smiddy.

Petras Skikunas iš Miami, 
Fla., šešti metai paremia dos
niau Darbininką. Atsiuntė 50 
dol. auką ir atnaujino prenume
ratą. Dėkojame.

Agnės Buyvid iš Bronx, N.Y., 
nuolatinė Darbininko rėmėja, 
su prenumeratos mokesčiu at
siuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Anthony-Herta-Wishner iš 
Lakevvood, Ohio, atnaujino pre
numeratą ir su 50 dol. auka pa
linkėjo Darbininkui gražių jubū 
liejinių metų. Ačiū.

Peter Evans iš Massapeąua, 
N.Y., ilgametis spaudos rėmė
jas. Atnaujinant prenumeratą 
pridėjo 40 dol. auką. Labai ačiū.

K. Stasiukevičius iš Nevving- 
ton, Conn., spaudos rėmėjas, at
siuntė 50 dol. auką prenumera
tos mokesčiui. Dėkinga Darbi
ninko administracija.

Antanas Malinauskas iš 
Woodhaven, N.Y., visada remia 
Darbininką. Nuoširdi padėka už 
60 dol. auką.

priklausomybę. Į knygos platini
mą dabar įsijungė prityręs visuo
menininkas, ilgametis LB NY 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Knygos plati
nimo reikalais rašyti: A. Vakse
lis, 84-20 112 St., Richmond 
Hill, N.Y. 11418, tel. 718 846 - 
3246.

Knygos kaina 18 dol. persiun
timo išlaidom pridėti 2 dol.

Dr. Jūra Shukis iš Fresh Mea- 
dows, N.Y., kelinti metai dos
niau paremia Darbininką. Ačiū 
už prenumeratos atnaujinimą ir 
50 dol. paramą.

Anelė Garbačiauskas iš Chi
cago, IL, eilė metų remia spau
dą. Šiemet su prenumeratos at
naujinimu atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Albina Lipčienė iš Putnam, 
Conn., kelinti metai dosniau pa
remia spaudą. Su Darbininko 
prenumeratos atnaujinimu at
siuntė 40 dol. auką. Ačiū už pa
ramą.

Anthony Maladra iš Moores- 
town, N.J. treji metai parėmė 
spaudos dąrbus ir atsiuntė 50 
dol. auką su gražiais linkėjimais. 
Labai ačiū.

M. Karaška iš Fredericks- 
burg, VA, visada dosniai remia 
spaudą. Su prenumeratos atnau
jinimu atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkojame.

Victor Zabita iš Brooklyn, 
N.Y., ilgametis spaudos rėmė
jas, su Darbininko prenumera
tos mokesčiu atsiuntė 70 dol. pa
ramą. Didelis ačiū spaudos 
rėmėjui.

Virginia Butas iš Falls 
Church, Va, keleri metai do
sniau remia spaudą. Atnaujino 
prenumeratą ir pridėjo 50 dol. 
auką. Dėkingi Darbininko 
leidėjai.

Ona Paukštys iš Elizabeth, 
N.J., ilgametė spaudos rėmėja, 
atnaujindama prenumeratą at
siuntė 50 dol. auką. Padėka už 
paramą.

Vaclovas Kuzmickas iš Water- 
bury, Conn., daugelį metų dos
niai remia spaudą. Šiemet su 
prenumeratos atnaujinimu at
siuntė 100 dol. auką. Didelis 
ačiū spaudos rėmėjui.

Liudvikas Jurkūnas iš Wood- 
haven, N.Y.,vienas iš pirmųjų 
Darbininko skaitytojų, daugelį 
nrjętųjęrnia spaudą. Atnaujinda
mas prenumeratą atsiuntė 50 
dol. auką. Padėka už paramą.

Darbininko 1990 metams sie
ninis kalendorius su spalvotu 
viršeliu dar gaunamas Darbinin
ko administracijoj prisiunčiant 4 
dol. Taip pat galima užsakyti 
savo giminėms į Lietuvą oro paš
tu už 7 dol. Kreiptis Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, NY, 11207.

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilygynu- 
siems už 1989 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
Laukiama bent 5 dol. auką 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 laikomi garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

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

Reikalingiausių vaistų siunti
mas į Lietuvą: Bayer aspirinas, 
multivitaminai, vaikam vaistai
— 65 dol. su pristatymu. Muito 
nėra. Siunčiame ir receptinius 
vaistus. Vaistus siųsti paštu 
draudžiama. Romas Pakštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago, IL, 60629. Tel. 312 - 
426 - 7772."

Patikslinimas. K. Čerkeliūno 
reportaže “Dar kartą Kaune ir 
Vilniuje apsilankius”, Darbinin
kas 47 nr., gruodžio 8 d., klai
dingai pažymėta dramaturgo 
Čingizo Aitmatovo — jo kūrinys 
“Ilga kaip šimtmečiai diena”, — 
tautybė. Aitmatovas ne gruzi
nas, bet kirgizas. Tai patikslina 
pats straipsnio autorius.

Dr. Romas Dovydaitis iš Dal- 
ton, Pa, ilgametis Darbininko 
skaitytojas ir dosnus rėmėjas, at
naujino prenumeratą su didesne 
auka. Labai ačiū už visą šimtinę. 
Darbininko administracija.

Vytautas Gintautas iš Moun- 
tain Dale, N.Y., atnaujino pre
numeratą pridėdamas 70 dol. 
auką. Nuoširdi padėka už para
mą.

Elena Pristemik iš Rockaway, 
N.J., nuo ankstesnių metų yra 
spaudos rėmėja. Atnaujindama 
prenumeratą pridėjo 55 dol. 
auką. Dėkinga Darbininko ad
ministracija.

Monika Lembertas iš Santa 
Monica, CA, nuolatinė Darbi
ninko rėmėja atnaujino prenu
meratą, atsiųsdama55dol. auką. 
Labai ačiū.

Birutė Malinauskas iš W<xxl- 
haven, N. Y., jau keleri metai vis 
dosniau paremia spaudą. Šiemet 
su atnaujinimu prenumeratos 
mokesčio pridėjo 60 dol. auką. 
Padėka jai.

E. Vazgis iš Gloucester, MA, 
su prenumeratos atnaujinimu at
siuntė 60 dol. spaudos paramai. 
Dėkinga Darbininko administ
racija.

Dr. Jonas A. Bilėnas iš Mel- 
ville, N.Y., dosniai atnaujino 
prenumeratą, pridėdamas 75 
dol. auką su gražiais linkėjimais. 
Labai ačiū už viską.

Rūta G. Andries iš Media, 
PA, kelinti metai atsiunčia pre
numeratos mokestį su auka 
spaudos palaikymui. Ačiū už 61 
dol. čekį.

Atsisveikinimas su inž. B.Gali
niu

Atsisveikinimas su sausio 13 
mirusiu inž. Broniumi Galiniu 
įvyko sausio 15 Caspero laidotu
vių namuose Dorchesteryje. At
sisveikinimui vadovavo inž. dr. 
Jurgis Gimbutas, velionio nueitą 
gyvenimo kelią ir šakotą veiklą 
apibūdino inž. Jonas Vasys, atsi
sveikinimo kalbas pasakė: Mote
rų Federacijos Bostono klubo 
pirmininkė Elena Vasyliūnienė, 
LB Bostono apygardos pirminin
kas Česlovas Mickūnas, Ra- 
movėnų atstovas Martynas Dap
kus, o maldą sukall>ėjo klebonas 
kun. Albertas Kontautas. Pagal 
velionio ir jo likusios šeimos pa
geidavimą vietoje gėlių velionio 
atminimui lankytojai aukojo Lie
tuvių Fondui. Tokių aukų gauta 
2,(XX) dolerių. Šalia to dar 75 do
leriai paaukoti Tautos Fondui.

Velionis palaidotas sausio 16 
Forest Hills kapinėse po mišių 
kurias aukojo klebonas kun. Al
bertas Kontautas, asistuojamas 
kun. Antano Baltrušiūno. Ka
pinėse trumpą atsisveikinimo 
kalbą pasakė LB Bostono apy
linkės pirmininkas dr. Romas 
Buivydas, sugiedota giesmė 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnas, našlei Irenai Galinienei 
įteikta Lietuvos trispalvė, kuria

BROCKTON, MASS.
Minėsime Vasario 16

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
Brocktone įvyks vasario 11, sek
madienį.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi- 
Jbs bažnyčioje 10 vai. ryto Bus 
aukojamos mišios, dalyvaujant 
organizacijoms su vėliavomis ir 
giedant parapijos chorui. Jam 
vadovauja muz. Jūratė Lalienė.

Po pamaldų bus vykstama į 
Legion Park aikštę, kuri bus pa
vadinta Gedimino aikšte. Čia 
bus iškeltos Amerikos bei Lietu
vos vėliavos ir sugiedoti abiejų 
valstybių himnai.

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
3 vai. popiet įvyks oficialioji 
minėjimo dalis. Bus pagerbtos 
vėliavos, perskaitytas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo ak
tas, burmistro proklamacija, 
priimtos rezoliucijos, išklausyti 
sveikinimai. Pagrindinis
kalbėtojas bus S. Sužiedėlis iš 
Washington, D. C.

Po trumpos pertraukos ir aukų 
laisvinimo reikalams rinkimo 
meninę programą atliks Bostono 
Vyrų sekstetas, vadovaujamas 
Daivos Matulionytės-DeSaPa- 
reira. Šiame minėjime sekstetas 
padainuos 8 dainas. Programoje 
taip pat dalyvaus parapijos mo
kyklos mokiniai su eilėraščių 
deklamacijomis. Po minėjimo 
vyks vaišės.

Minėjimą rengia Brocktono 
Lietuvių Taryba.

Kun. A. Abračinsko sukaktis

Kun. Albertas Abračinskas 
gegužės mėn. švęs kunigystės 50 
metų sukaktį. Jis gimė Brockto
ne, čia užaugo ir šventė savo pri
micijas. Vikaravo Bostone, 
Brocktone, klebonavo Norvood, 
Mass., o dabar yra Nukryžiuoto
jo Jėzaus seselių vienuolyno ka
pelionu Brocktone.

Vikaraudamas Bostone, Šv. 
Petro lietuvių parapijoje, išleido 
lietuvišką maldaknygę Dangaus 
raktas (dvi laidas), o vikarauda
mas Brocktone vadovavo diece
zijos katalikų radijo programai 
Brocktone. Vikaraudama Brock
tone buvo Šv. Vardo dr-jos dva
sios vada< Draugija tada turėjo 
242 narius.

Ištekėjo V. Bizinkauskaitė

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Brocktone spalio 8 
Verutė Teresė Bizinkauskaitė 
aukso žiedus sumainė su Philip 

-Lawrence-€otė. -

Mišių metu giedojo Verutės 
sesuo — operos solistė Marytė 
Bizinkauskaitė-Bildienė, akom- 
ponuojant muz Bradley Pen- 
nington.

Nuotaka Verutė Bizinkau
skaitė yra dr. Petro ir Veronikos 
Bizinkauskų dukra, jau trečios 
kartos lietuvaitė, bet kalba lietu
viškai. Ji yra baigusi Bridgevva- 
ter State kolegiją ir aeronautikos 
mokyklą. Taip ji tapo pilote ir 
dabar skraido tarp didžiųjų mie
stų. Jos vyras taip pat yra ilgų 
distancijų pilotas. Abu lakūnai 
povestuvinei kelionei išskrido į 
Tahiti salas.

Verutė turi gražų mezzo so
prano balsą ir yra dainavusi įvai
riose bažnyčiose ir renginiuose. 
Dažniausiai jai akomponuoja jos 
tėvelis dr. Bizinkauskas.

Vestuvių vaišės buvo Cnris
tos restorane, kuriame buvo per 
200 svečių.

V. Senūta

Inž. Bronius Galinis Bosto
ne mirė sausio 13. Nuotrau
ka iš 1974 metų, kada jis 
skaitė paskaitą šaulių susi
rinkime. *

buvo apklotas velionio karstas. 
Šermenyse ir laidotuvėse daly-'1 
vavo daug Bostono ir apylinkės 
lietuvių.

Dovana Lietuvai

Marija Janonienė iš Brocktono 
įsijungė į naujai paskelbtą Lietu
vių Bendruomenės vajų “Dova
na Lietuvai”, įnešdama tam va
jui 100 dolerių. Jos nuomone, tai 
pats geriausias ir konkrečiausias 
būdas lietuviams išeiviams pa
dėti Lietuvai atgauti išplėštą ne
priklausomybę. Jos gaunamoji 
senatvės pensija nėra didelė, bet 
vistiek ji taip tvarkosi, kad galėtų 
ne tik iš jos pragyventi, bet ir 
bendrus lietuvių tautos reikalus 
paremti. Šia prasme ji šviečia pa
vyzdžiu kitiems. Jos įnašai įvai
riems lietuviškiems reikalams 
gerokai prašoka daug turtinge
snių už ją.

Kaip žinoma, LB šio krašto 
valdybos pirmininkas dr. Anta
nas Razma nuveš į Lietuvą visų 
aukotojų sąrašą ir ten įteiks jį Va
sario 16-sios minėjime toms or
ganizacijoms, kurios vadovauja 
žygiui į nepriklausomybės atsta
tymą. Tuo būdu visi aukotojai 

.įsirikiuos į aktyvių Lietuvos 
laisvės kovotojų eiles.
Vajaus pasisekimas padalinių 

rankose

LB krašto valdybos paskelbtas 
vajus “Dovana Lietuvai” bus 
tiek sėkmingas kiek į jopravedi- 
mą pastangų įdės Lietuvių Bend
ruomenės padaliniai, kaip apy
gardos ir apylinkės. Šiuo reikalu 
sektina LB Cape Codo apylinkė, 
kurios pirmininku yra Alfonsas 
Petrutis. Toje apylinkėje jau su
daryta vajui 1,450 dolerių. Šią 
sumą sudėjo 16 asmenų ar šei
mų, kurių 13 aukojo po 100 do
lerių, o kiti 3 — mažesnėmis su
momis. Tai konkretus įrodymas, 
kiek daug galima atlikti, jei tik 
nevengiama darbo ir pareigos 
atlikimo.

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

BnnKBvmnu 
stoge puiri both imtys

Fort, mnuenientprivate, safe, 
mari what BnnKlIHi-BY-mnils
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paltu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlNdl namie bet 

kuriuo laiku. JOsu siuntą gavęs, bankas tuoj j- 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-

procentus, -----/
< leidžiamus įstatymu. v i

DM lengvo taupymo bū- •
do per paltą skambinkit Mr. 

Donahue 2SB-2500
arba raiyklt paduotais adresate.
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Pranas Kidolius, 92 metų 
amžiaus, mirė sausio 26 rytą 
Hartforde, kur jis paskutiniu lai
ku gyveno. Jis buvo ilgametis 
Marijampolės valsčiaus viršaitis, 
karo audros išbloškė iš Lietuvos, 
į Ameriką atvyko 1950 ir apsigy
veno Hartforde. Lietuvoje liko 
žmona Zuzana, sūnus Sigitas su 
šeima, Woodhaven„ N.Y. sūnus 
Vytautas Kidolis su šeima, 7 
anūkai. Palaidotas sausio 29 
Hartforde.

DIPLOMATINIS RENGINYS

Lietuvos nepriklausomybės 
progą, sekmadienį, vasario 18, 
H vai. ryto, Aušros Vartų para
pijos bažnyčije, Manhattane, 
bus aukojamos iškilmingos 
mišios. Mišias aukos ir pamokslą 
pasakys kun. Danielius Staniš- 
kis. Po mišių minėjimas ir pa
bendravimas. Minėjimą rengia 
Manhattan, N.Y. LB apylinkė.

LMK Federacijos New Yorko 
Įdubo susirinkimas šaukiamas 
vasario 8, ketvirtadienį, 3 v. po
piet pas Jadvygą Laucevičienę, 
88-17 77 Street, Woodhavene. 
Visos narės prašomos susirinki
me dalyvauti.

Nuo prof. P. Galaunės gimi
mo sausio 25 suėjo 100 metų. 
Sukaktis plačiai paminėta Lietu
voje. Jis buvo žymus muziejinin
kas, padėjęs pagrindus lietuviš
kai menotyrai, lietuviškojo 
meno puoselėtojas. Šios sukak
ties proga Darbininko atkarpoje 
pradedama spausdinti išsamesnį 
straipsnį.

Vaiva Vakarė Ulėnaitė šiuo 
metu atlieka 6 savaičių stažą Li
gatūra firmoje Chicagoje. Vaiva 
yra paskutinio kurso studentė 
Rhode Island School of Design 
mokykloje, Providence, R. I. 
Studijuoja pritaikomąjį meną. 
Chicagoje apsigyveno Cicero 
miesto dalyje, pas Marytę Mer
kelienę. Vaiva mokslą baigia 
birželio mėnesį. Jį yra muzikės 
Nijolės ir dr. Jono Ulėnų dukra.

Ina Novaselskytė, gyvenusi 
Manhattane, sausio 31 išvyko į 
Lietuvą. Ji gavo stipendiją 
dviem metam. Vilniuje išleidžia
mas naujas laikraštis anglų kalba. 
Ji dirbs laikraščio redakcijoje, gi
lins studijas Vilniaus universite
te. Jos tėveliai anksčiau gyveno 
Bostone, išėję į pensiją, per
sikėlė į St. Petersburgą, Fla. Jos 
tėvelis buvo atvykęs padėti jai 
susitvarkyti prieš išvykstant į to
kią kelionę. Ina, gyvendama 
Manhattane, dalyvavo lietuviš
koje veikloje, veikė Batune.

Elzbieta Tomolaitis di An- 
driole, iš New Jersey, Lietuvių 
amerikiečių khilx> prezidentė, 
praneša, kad šiais metais kaip ir 
praeityje, veiks lietuvių kallx>s 
ir kultūros kursai County Colle- 
ge of Morris, Randolph, N.J. 
Kursų vedėja Aldona Pintšch. 
Nuo vasario 5 iki kovo 19 bus 
lietuvių kalinis pamokos prade
dantiems, nuo kovo 26 iki 
gegužės 7 bus lietuvių liaudies 
meno ir kultūros kursas. Infor
macijos reikalais skambinti j ko
legiją: 201 361 - 5000, ekst. 240.

VASARIO 16-tos MENO PARODA 
t.y. jungtinė lietuvių dailininkų paroda 

“n A i i ė on”
įvyks Kultūros Židinyje vasario 10 ir 11 dienomis.

Dalyvauja per 50 Lietuvių menininkų iš 4 kontinentų: 
JAV — Kanados, Pietų Amerikos, Australijos ir Europos

Parodoje bus taip pat eksponuota foto menininko 
ROMUALDO POŽERSKIO, 

gyvenančio Kaune, fotografijų ciklas apie atlaidus Žemaitijoje.

Knygą ATLAIDAI - LITHUANIAN PILGRIMAGE 
išleido Loyolos universiteto leidykla Chicagoje.

Parodos oficialus atidarymas bus vasario 10, šeštadienį, 
7:30 v.v. Kalbės PAUUUS JURKUS ir ALGIMANTAS KEZYS

Parodą globoja ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW YORKO 
APYGARDOS VALDYBA ^2 A

Vienintelis lietuviškas restoranas New Yorke

JAU VEIKIA

Elegantiškoj aplinkoj patarnaujami priešpiečiai (lunch) ir pietūs (dinners).
Atidarytas visomis dienomis, išskyrus pirmadienius nuo 11:30 v. ryto iki 9 v. v.
Sekmadieniais pietūs su šampanu — Sunday Champagne Brunch — nuo 11:30 ryto iki 4 

vai. popiet.
Mėsos ir grybų koldūnai ir panašūs patiekalai, paruošti išsinešimui.
Rezervacijoms skambinti: 718 846 - 5900
Adresas: 86-21 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418. Mašinos statomos kieme.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

Tauta Lietuvoje vieningai siekia nepriklausomybės!
New Yorko apylinkių lietuviai vieningai ruošia

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo

18 dieną, sekmadienįvasario
11 vai. iškilmingos pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooklyne 

Pamokslą pasakys vysk. P A U LI U S BALTAKIS OFM,
3 vai. popiet akademinė ir meninė programa Kultūros Židinyje, Brooklyne. 

Pagrindinę kalbą pasakys Lietuvos atstovas VVashingtone ir Vatikane 
STASYS LOZORAITIS, JR.

Trumpi svėikinimai, sutrumpintos proklamacijos ir rezoliucijos
Meninėje programoje solistė JINA VARYTĖ iš Chicagos, pianistas virtuozas * 

WI L LI A M SMIDDYir aktorius JUOZAS DAUBĖNAS.

įėjimo auka 5 dol.
Bus priimamos aukos laisvinimo reikalams. Aukos skiriamos aukotojo 

nurodytai organizacijai.
Kultūros Židinyje bus galima papietauti nuo 12 iki 3 vai. popiet. Pietus 

gamins Daiva Jūrytė ir talka.

Visus kviečia rengėjai:
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS N.Y APYGARDOS VALDYBA 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS NEW YORKO SKYRIUS 
TAUTOS FONDAS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 72-ųjų metų sukakčiai 
paminėti ir Lietuvos kovai už ne
priklausomybę atžymėti Lietu
vos Generalinis Konsulas New 
Yorke vasario 16 penktadienį, 
tarp 6 ir 8 vai. vak. rengia diplo
matinį priėmimą International 
Hotel patalose (48 Street, East 
of Park Avenue).

Generaliniam Konsului talkinti 
yra sudarytas komitetas. Norin
tieji priėmime dalyvauti ir savo 
įnašu prisidėti prie jo pasisekimo 
malonėkite apie tai pranešti ne
vėliau vasario 5 dienos bet ku
riam iš šių talkos komiteto narių:

Alksninis Vytautas — tel. 516 
671 - 2393. 35 Edwards La., 
Glen Cove, N.Y. 11542.

Kun. dr. Bučmys Kornelijus
— 718 827 - 1352. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn , N.Y. 11207.

Giedraitis Juozas — 516 757 - 
0055, 10 Barry Dr., East North- 
port, N.Y. 11731.

Dudėnienė Eglė — 212 254 - 
6618. 140 Thompson St., Apt. 
5A, New York, N.Y. 10012. •

Jurkus Paulius — 718 827 - 
1352. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Kepalaitė Aldona — 212 724
- 5720. 2109 Broadvvay, New 
York, N.Y. 10023.

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

ATTENTION - 'GOVERN
MENT SEIZED VEHICLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. 
Buyers Guide. 1-602 
8885, Ext. A 6057.

EARN MONEY
books! $30,000/yr. income po- 
tential. Dėtails. 1-805 - 687 - 
6000, Ext. Y-4505.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $100. Fords, Mer-

Kezys Romas — 718 229 - 
9134. 217 - 25 54th Avė., Baysi- 
de, N.Y. 11364.

Klivečkienė Malvina — 718
296 - 0406. 76 - 13 85th Rd.,
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Misiūnienė Audra — 212 876
- 5358. 40 East 84th St., New 
York, N.Y. 10128.

Kun. Palubinskas Vytautas — 
718 387 - 2111. 259 North 5th 
St., Brooklyn, N.Y. 11211.

Remezienė Virgilija — 718 - 
740 - 1526. 80-31 210 St., Hollis 
Hills, N.Y. 11427.

Vakselis Aleksandras — 718
846 - 3246. 84 - 20 112th St., cedes, Corevettes, Chevys. Sur- 
Richmond Hill. N.Y. 11418. plūs. Buyers Guide 1 - 805 - 687

Talkos komitetas * b000. Ext. S-4505.

Surplus 
- 838 -

Reading

VASARIO 16-osios
DEMONSTRACIJA

Įvyks prie Jungtinių Tautų būstinės — Ralph Bunch Parke, 
(1 Avė., tarp 42 ir 43 Sts.) 10 vaL ryto.

Būtina atsinešti vėliavas ir atsivesti bent du pažįstamus.

Laukiami visi, kuriems svarbi atgimstančios Lietuvos ateitis.

Visus kviečia ir visų nuoširdžiai laukia

Ncw Yorko ir New jersey 
Lietuvių jaunimo Sąjungos skyriai

New Yorko Lietuvių Atletų Klubas kviečia jus į atsisveikinimo koncertą su

vasario 17 d., šeštadienį, 7 v. v.
Kultūros Židinyje
Oktavos kapela atliks muzikos ir dainų

Po to šokiai.

Programa bus klausoma prie paruoštų stalų su vynu ir sūriais. Veiks 
baras.

Stalus užsisakyti pas VYTAUTĄ KULPĄ, 718 - 846 - 1056. Dviem 
asmenim — 25 dol., vienam — 15 dol.

Jaunimui tik šokiams — 5 dol.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

1990 KELIONĖS J ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ
Aplenkiant Maskvą, Aeroflotą Ir Inturistą. 

Nakvynės mažuose viešbučiuose ir/ar privačiuose namuose.

Naktys Kaina asmeniui, dviem gyvenant
Lietuvoje kambary; iš New Yorko*

Gegužės 2-16 13 $1,590.00
Gegužės 21 - 31 9 $1,420.00
Birželio 5-19 13 1,695.00
Liepos 1-20 18 1,940.00 Dainų šventės kelionė
Rugpjiūčio6-20 13 $1,795.00
Rugsėjo 10-24 13 $1,580.00

Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.

Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol. nakčiai.

Į kainą jsiskalto:
— Lėktuvo bilietai;
— Pervežimai autobusu/ mašinomis;
— Viešbutis ar kambarys šeimyniškoj atmosferoj;
— Visi mokesčiai ir taksai;
— Pusryčiai ir pietūs;
— Bagažų pernešimas;
— Apylinkės apžiūrėjimas;
— Kelionės palydovai;
— Sovietinės vizos mokesčiai;

SPECIALIOS NUOLAIDOS GRUPĖMS

Be šių kelionių galima vykti ir individualiai — išvykti ir grįžti 
bet kurią dieną. Skambinkite į "Vytį" dėl informacijų.

Daugumos kelionių reikalus Lietuvoje tvarko Pasaulio Lietuvių 
Kultūros, Mokslo ir Švietimo Centras.

Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui:
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC. 

2129 Knapp St 
Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. 718-769-3300


