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SĄJŪDIS KREIPĖSI J JAV 
VALSTYBĖS SEKRETORIŲ

Vilnius, 1990 vasario 12. 
(LIC) — Sąjūdžio seimo tarybos 
nariai, einantys ir TSRS liaudies 
deputatų pareigas, praeitą sa
vaitę Kremliuje įteikė laišką ir

kai evoliucionuojančią padėtį 
šiame Europos regione”.

Priedas: Memorandumas

Savaitės 
įvykiai

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO 
SEIMO TARYBOS VIEŠAS PAREIŠKIMAS

memorandumą besilankančiam 
JAV Valstybės sekretoriui James 
A. Baker III. Pateikiame vasario 
9 d. datuoto laiško turinį.

Sausio 10-13 d. įvykiai atkrei
pė pasaulio viešosios nuomonės 
dėmesį įpagrindinį lietuvių tau
tos ir Lietuvos visuomenės rei
kalavimą— atkurti Lietuvos val
stybės nepriklausomybę. Svar
biausias akcentas čia buvo 
Sąjūdžio organizuota masinė

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas priėmė prezi
dento Gorbačiovo pasiūlytas re
formas, panaikindamas partijos 
monopolį krašto valdyme ir nu
matydamas įsteigti stiprią prezi
dento įstaigą. Partijos kongresas 
taip pat bus sušauktas birželio ar 
liepos mėn., o ne rudenį, kaip 
anksčiau buvo numatyta. NYT 
šiuos įvykius pavadino trečiąja 
revoliucija (pirmoji nuvertė 
carą, antroji — Karenskio vy
riausybę).

JAV ir Sov. S-ga susitartė 
sumažinti Europoj laikomų ka
riuomenių skaičių iki 195,000 ir 
leido JAV laikyti Europos pa
kraščiuose, kaip Britanijoj, Por
tugalijoj, Ispanijoj, Graikijoj ir 
Turkijoj dar 30,000 karių.

JAV, ir Sov. S-ga, Britanija, 
Prancūzija ir abi Vokietijos susi
tarė dėl pagrindinio plano abiem 
Vokietijom sujungti. Pagal planą 
iš pradžių abi Vokietijos tarpusa
vy susitars dėl vidinių reikalų kai 
tik bus išrinkta demokratinė 
Rytų Vokietijos vyriausybė (par
lamentas bus renkamas kovo 18). 
Vėliau abi Vokietijos turės tartis 
su JAV, Sov. S-ga, Britanija ir 
Prancūzija susijungusios Vokie
tijos tarptautiniais ir Europos 
saugumo Mausimais. JAV siekia, x ., * ,. . .laiMįM Vokietija prft- nuskurdus.^ didžianlsių kazar- ny^^tok^v^t^verty 

lausytų Nato organizacijai, o 
Sov. S-ga—kad ji būtų neutrali.

Sov. S-gos Tadžikistano res
publikoj pradėjus įkurdinti ar
mėnus, gyventojų tarpe kilo di
delis pasipriešinimas ir riaušės, 
kurių metu krašto sostinėj Duš
anbe buvo padegta komunistų 
partijos būstinė, deginami auto
mobiliai ir susiremta su policija. 
Buvo paskelbta išimties būklė ir 
atgebenta kariuomenės tvarkai 
atstatyti. Yra žuvę 37 ir sužeista 
per 80 žmonių.

Tadžikistane buvo sudarytas 
tautinis komitetas, kuris reika
lauja: pašalinti visus armėnus iš 
krašto; pašalinti komunistų par
tiją ir vyriausybę; uždaryti aplin
ką teršiantį aluminijaus fabriką 
perleisti liaudžiai medvilnės au
ginimo pelną ir paleisti per de
monstracijas areštuotus žmones.

KGB paskelbė, kad Sov. S-goj 
1930 - 1953 m. buvo sušaudyti 
786,000 valstybės priešų. Į šį 
skaičių neįeina kalėjimuose, dar
bo stovyklose, badmečio ar pri
verstinės kolektyvizacijos metu 
žuvę. Tuo pačiu metu už prieš
revoliucinę veiklą buvo nuteista 
3,778,234 žmonės. Iki šiol KGB 
yra peržiūrėjusi 350,000 bylų ir 
iš jų rehabilitavusi visus, išsky
rus 12,000.

300 Rumunijos ginkluotų 
pajėgų karininkų pareikalavo 
atleisti iš pareigų gynybos ir vi
daus reikalų ministerius ir į jų 
vietą paskirti bendradarbiavimu 
su diktatorium Ceausescu nesu
sitepusius žmones.

JAV kongresas paskyrė 42 
mil. dol. Panamai atstatyti ir pa
naikino jai anksčiau taikytas ūki
nes sankcijas.

Kinija patvarkė, kad užsieny 
studijuoti norintieji pirma turės 
atlikti 5 m. darbo prievolę arba 
įmokė ti vyriausybei didelę 
sumą pinigų kaip užstatą, kad 
jie, baigę studijas, grįš.

Rytų Vokietija sutiko mojcėti 
kompensaciją tiem žydam, Iftirie 
yra nukentėję nacių valdymo 
metu. Vakarų Vokietija tam rei
kalui yra išleidusi 37 bil. dol.

manifestacija Vilniuje, dalyvių vaistytas aneksuotoje Lietuvos 
gausa ir atgarsiais apėmusi visą Respublikoje. Prasidėjo atvira 
Lietuvą.

M. Gorbačiovo lankymasis, 
projektuotas kaip Komunistų 
partijų tarpusavio arba vidinių 
reikalų svarstymas, pavirto
TSRS vadovo vizitu jo pirmatakų

BRZEZINSKI APIE
Vakarams laikas pažvelgti į 

akis tiek metų ignoruotam Rytų 
Europoje ir ypač Tarybų Sąjun
goje kylančiam nacionali
zmui.Taip žurnalo Foreign Af- 
fairs penktajame numeryje rašo 
buvęs prezidento Carter Valsty
binio saugumo patarėjas Zbig- 
niew Brzezinski.
Pasak jo, netrukus iškils klau

simas, kuo remdamiesi Vakarai 
nusprendžia palaikyti Lenkijos 
nepriklausomybę, bet ignoruoja 
lietuvių, o netrukus, ir ukrai
niečių siekį atstatyti tautinį val
stybingumą? Brzezinskio nuo
mone, bet koksai mėginimas 
jėga nustelbti tuos nepriklauso
mybės siekius būtų nepaprastai 
pavojingas ir žalingas. Būtina 
skaitytis su’ brutaliu faktu, kad 
imperiją galima išlaikyti tik kaip

SSSR IR PABALTIJĮ

minę valstybę? ' '
Todėl, rašo Brzezinski, Mask

va turėtų paskiroms tautoms su
teikti galimybę plebiscito būdu 
apsispręsti, ar jos nori atsiskirti. 
Tačiau ir taip formaliai atsisky
rus, nebūtinai turi būti nutraukti 
visi ryšiai. Ir visiškos nepri
klausomybės norinčios tautos 
gali sudaryti su sovietine konfe
deracija ūkines ar saugumo su
tartis.

Vakarams Brzezinski pataria 
būti atsargiems. Juk Sovietų Są
junga gali nutraukti reformas ir 
pasukti atgal — atstatyti centra
lizuotą imperijos valdžią ir pri
dengti didžiarusių viešpatiją ko
munistinėmis frazėmis. Jei Pa
baltijo ar kitų tautų judėjimų va
dovai būtų suimti, jei taikingos 
tautinės demonstracijos būtų re
presuotos, ir jei imperija vėl 
būtų konsoliduota, pasinaudojus 
grubia jėga — tada Vakarai nega
li tylėti.

Jei taip atsitiktų — o straips
nio autoriui atrodo, kad Brež
nevo doktrina tebėra gyva pa
čioje Sovietų Sąjungoje — tada 
Vakarai turėtų aktyviai paremti 
nerusų tautų siekius. Kadangi 
įvykiai dabar rieda tokiu greičiu, 
autorius ragina JAV žengti pir
muosius žingsnius. Jis siūlo, kad 
JAV padvigubintų Valstybinio 
demokratijos fondo (National 
Democratic Endovvment) me
tinį 15-os milijonų dolerių 
biudžetą demokratiniams tauti
niams judėjimams Sovietų Są
jungoje paremti, įskaitant ir pa- 
baltiečius. Vakarai turėtų

Sov. S-gos maisto ir aprūpini
mo komisijos pirmininkas Vladi- 
lon V. Nikitin pareiškė, kad, 
pritrūkus pašarinių javų, turės 
būt sumažintos mėsos normos 
gyventojam, nes Sov. S-ga nega
li pirkti pašarinių javų užsieny.

išplėsti ūkinius, akademinius ir 
diplomatinius ryšius, ypač su to
mis nerusų tautomis, kurios pa
rodė savo ryžtų nusikratyti atgy
venusiomis imperijinėmis struk
tūromis.

Anot Brzezinski rusus Krem
liuje šiandien baugina naciona
lizmo šmėkla Sovietų Sąjungoje 
ir Rytų Europoje. Vienintelis 
konstruktyvus atsakas į tai būtų 
suteikti rusų tautai galimybę at
sikratyti savo mesianiškų — 
“Trečiosios Romos” ar “Tarp
tautinės” lenininės misijos — 
kompleksų ir suprasti, kad su ki
tomis tautomis reikia gyventi ly
gybėje. Po trejų šimtų metų be
veik nuolatinės ekspansijos, 
rusų tauta rodo vis daugiau im- 
perijinio nuovargio žymių, ir 
todėl ji pati daugiausiai pasipel-

- -diskusija dėl Lietuvos ateities, 
kartkartėmis trukdoma nenuo
seklumų, kai būdavo vengiama 
pripažinti tikrą padėtį, tikras 
problemas.

Pagrindinis klausimas, kurį 
jau ne kartą kėlė Lietuvos 
žmonės ir Sąjūdis — kaip, kada, 
kokiais etapais, kokių derybų su 
TSRS keliu buvo atkuriama Lie
tuvos nepriklausomybė — tebe
lieka atviras. Tai, ką atsivežė M. 
Gorbačiovas — sumanytą įstaty
mą dėl respublikų “išstojimo” 
procedūrų — Lietuvai nepriim
tina iš esmės, jos, kaip tautinio 
juridinio statuso požiūriu, be to, 
iš anksto paneigia tautų apsi
sprendimo principą, išdėstytą, 
jau pirmajame tarybų valdžios 
dokumente — V. Lenino pasi
rašytame Dekrete dėl taikos. 
Lietuvos atžvilgiu tas principas 
buvo realizuotas 1920 m. liepos 
12 dienos Rusijos — Lietuvos 
taikos sutartimi, kuria ir toliau 
turėtų būti grindžiami mūsų 
tarpvalstybiniai santykiai. Lauk
sime rimto atsakymo, toliau kur
dami ir stiprindami Lietuvos ne
priklausomybės pamatus, ginda
mi Tėvynės, tautos ir piliečių 
tfeises.

Laiško turinys

“Mes, Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio Seimo Tarytas na
riai, taip pat vieninteliai demok
ratiškai išrinkti TSRS liaudies 
deputatai naudojantys legalias 
politines ir parlamentines prie
mones Lietuvos vaistytas ne
priklausomybei atstatyti, krei
piamės į Jus ir Jūsų asmenyje į 
JAV vyriausybę su mūsų troški
mu ir pasitikėjimu, kad JAV tiek 
dešimtmečių nepripažinusios 
prievartinės aneksijos, kurios 
auka tapo Lietuva, atsižvelgda
mos į demokratinių permainų 
siekį, taip stipriai pasireiškusį 
Lietuvoje ir kitur Rytų Europo- • 
je, paremtų lietuvių tautos 
laisvės ir valstybinės nepriklau
somybės reikalavimą Valstybės 
sekretoriaus susitikimuose su 
TSRS vadovais, konkrečiai pa
skatintų juos neatidėlioti Lietu
vos siūlomų derybų su Tarybų 
Sąjunga, kurių pasekmė būtų at
statyta Lietuvos Respublikos ne
priklausomybė, vėl realizuoja
mas jos suverenitetas, agresijos 
būdu sustabytas 1940 metais. 
Lietuvių tautai nepakenčiamai 
skaudi būtų perspektyva šių 
metų vasarą pradėti antrąjį ne
laisvės penkiasdešimtmetį. Tik 
reali laisvės perspektyva vykstant 
nurodytoms Lietuvos TSRS de
ryboms ir žinant sutartą neprik- 
'1Suš6rfiybeš~afttatymo datą, g<rfr 
padėti išlaikyti stabilią ir politiš-

' Bių sistemos pakeitimo.
« (Elta) Vilnius, 1990 m. sausio 13 d.

Ncw Yorko miesto burmistras vasario 15 popiet priėmė lietuvių delegacijų ir įteikė 
miesto išleistų proklamacijų Lietuvos nepriklausomybės šventės proga. I-moje eilėje 
iš k.: Pctcr VVytcnus, neatpažintas, -Petras Ąžuolas, Maspctho Lietuvos vyto, New 
Yorko miesto burmistras David Dinkins, Alfonsas Marcelynas, Ncw Yorko miesto 
valdybos narys VValtcr VVard. Nuotr. L. Tamošaičio

SĄJŪDIS KREIPIASI
Vytauto Landsbergio, Sę- Šimtmetyje patyrę tris valstybės 

jūdžio Tarybos pirmininko, padalijimus, XX-ajame patyrė 
žodis Amerikos lietuviams ’ ’ 1 .

Mieli lietuviai,

Pietų Afrikos vyriausybė pa
leido iš kalėjimo 1964 m. nutei
stą kalėti iki gyvos galvos P. Afri
kos tautinio kongreso veikėją 
Nelson Mandela. Jį sutiko džiū
gaujančios juodųjų minios.

Laisvėjanti tėvynė Lietuva jau 
antrą sykį, kai kilo Sąjūdis, 
viešai, atvirai, ta persekiojimų 
mini prieš pusę amžiaus praras
tos ir vėl artėjančios nepriklau
somybės dieną. Jūs visada turė
jote tą laisvę — jaustis tauta ir 
švęsti tautos šventes; sugebėjote 
panaudoti jas ir mūsų laisvės rei
kalui ir Jūsų jaunimo auklėjimui. 
Dabar vėl esame arčiau vieni ki
tų, negu tuos ilgus nelaisvės de
šimtmečius. Dyla, pleišėja, 
griūva dirbtinė siena, kurią so
vietų “tvarka” norėjo primesti 
visiems, dalydama pasaulį, jo 
žmones ir tautas. XVIII-ame

rė
mė dar ir tauters dalijimą. Vieni 
į Rytus, kiti į Vakams, treti į ne
viltį, ketvirti — po žeme.

Vis dėlto viltis neužgęso, gai
vinama pasiryžusių politinių ko
votojų veiklos ir atkaklaus visos 
tautos pasipriešinimo — ištverti, 
išlikti, nenutautėti. Patyrėme, 
ta abejo, ir dvasinių, ir žemės 
nuniokojimų, tat gu<xlžiamės, 
kad likom lietuviais, pakilom ir 
tvirtai reikalaujam grąžinti sti
presniųjų paimtas tautos * ises.

Jūs žinote, kad mes kovojame 
šiandien. Jūs padedate mums, ir 
Lietuva to nepamirš. Ties'dain- 
ranką Jūsų pusėn, įimtam jūs. 
delno paspahdimą. Daugel, 
metų buvę atskirti, gerai net ne
suvoktam, kur Jūsų kiek yra, ką 
kiekvienam gal nevienodai reiš
kia žodis Lietuva, tat leiskite

man visus Jus vienodai nuošir
džiai pasveikinti ir linkėti šiek 
tiek pritaikytais Vinco Kudirkos 
žodžiais:

Meilė Lietuvos
Jus visus telydi!

Vyt. Landsbergis, 
Sąjūdžio Seimo Tarylx>s 

pirmininkas

represijas 
valstyln's.
nutraukė
Centrinis

MASKVOS REPRESIJOS

Maskva pradėjo 
prieš Pabaltijo 
sumažino arba visai 
žaliavų* pristatymą.
Maskvos tankas perėmė Lietu
vos 6 milijonų rublių kontrolę, 
las pats tankas turi patikrinti ir 
aprobuoti v.sus Pabaltijo reika
lus. kurie bus vedami su užsie
nio valiota, Maskva neleidžia re
spublikom nustatyti prekių kai-

m ka žemiau savikainos, o savo 
gai linius pardu<x£a laimi bran
giai.

MEMORANDUMAS
Mes, Lietuvos gyventojų 

teisėtai išrinkti deputatai ir 
Sąjūdžio Seimo Taryba,

— išreikšdami nuoširdžią tau
tos padėką už nuoseklių Lietu
vos, taip pat Latvijos ir Estijos, 
buvusių Tautų Sąjungos narių, 
prievartinio inkorporavimo į 
TSRS sudėtį 1940 metais nepri
pažinimą,

— atsižvelgdami į tai, kad 
TSRS yra viešai pareiškusi ištiki
mybę SNO Visuotinės žmogaus 
teisių Helsinkio ir kitoms tautų 
laisvanoriško apsisprendimo tei
sių deklaracijoms,
— prisimindami Pabaltijo vals

tybių okupaciją ir aneksiją, prieš 
"Pabaltijo tautas vykdytą genoci
do politiką 1940 - 1953 m., jas 
prievarta įjungus į TSRS sudėtį 
(Lietuvoje kas penktas-šeštas jos 
gyventojas buvo deportuotas į 
Sibirą ir kitus atokiausiu TSRS 
rajonus arba sunaikintas fiziš
kai).

— atsižvelgdami į reikšmin
gus tai negrįžtamus demokrati
nius procesus Rytų Europoje, 
kurios sudėtine dalimi visados 
save laikė ir tebelaiko Lietuva,

— kreipiamės į Jus, laisvojo 
pasaulio tautas, ir jas atstovau
jančius aukščiausius nepriklau
somų valstybių vadovus poli
tinėse derybose su TSRS 
valdžios instancijomis dėl de
mokratinės Europos perspekty
vų priimti dėmesin, sekančias 
aplinkybes;

(nukeltoj 2 psl .J

KREIPIMASIS 
J IŠEIVIJOS 

LIETUVIUS
Lietuvos Persitvarkymo Są

jūdžio konferencija, įvykusi Vil
niuje vasario 3, išleido šį kreipi- 
mąsį į išeivijos lietuvius. Konfe
rencija vadinosi “Lietuvos ke
lias"

Lietuvos sūnūs ir dukros!

Atgimstanti Lietuva šaukiasi 
Jūsų pagalbos. Bolševizmas su
stabdė mūsų krašto ekonominį, 
kultūrinį, politinį vystimasį, 
vykdė tautos genocidą.

Atkūrus Nepriklausomybę, 
mūsų laukia ne tik ekonominiai 
sunkumai. Mums teks pertvar
kyti švietimą, mediciną, preky
bą, pramonę, administraciją — 
visas gyvenimo sferas.

Mes stokojame žmonių, mo
kančių dirbti ir gyventi norma
lioje visuomenėje, ir, matyt, ne
greit jų turėsime pakankamai.

Todėl kreipiamės į Jus, pasau
lio lietuviai, prašydami: at
važiuokite padėti! Vien savo bu- 
vumu, modernesne galvosena, 
geresne darbo kultūra, tvirtesne 
morale galite daug prisidėti prie 
Lietuvos valstybės atkūrimo.

Mum reikia profesorių, moky
tojų, gydytojų, inžinierių, suge
bančių atsakyti už savo sprendi
mų pasekmes, Reikia įstatymus 
gerbiančių policininkų profesio
nalų, ūkininkų, įvairių amatinin
kų ir aukštos kvalifikacijos darbi
ninkų.

Atvykite į Lietuvą! Kiekvienas 
sudarysite salelę tos Lietuvos, 
kurią jau antri metai mėginame 
atkurti, ir žinoma, atkarsime. 
Tačiau Jūsų padedami tai pada
rysime kur kas greičiau.

Vilnius, 1990 vasario 3 d.
Konferencijos posėdžio pirmi

ninkai. A. Abišalas, A.Sakalas.
(Iš Lietuvos persitvarkymo 

laikraščio Atgimimas, nr. 6.)



SĄJŪDIS KREIPĖSI ] JAV VALSTYBĖS SEKRETORIŲ

(atkelia iš 1 2. Pabaltijo tautų ryžtas siekti 
savo valstybinės nepriklauso-

3. 1990 m. sausio 11d. TSKP 
CK Generalinio sekretoriaus

tų ir demilitarizuoti savo teritori
jas — tai atitinka ir kitų Baltijos, 
pirmiausia skandinavų, tautų in-
teresus,

— paremti Lietuvos siekius

JONAS V. STRIMAITIS. advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West SLr Sknsbury, Conn. 
06070. TeL 203 651-0261.

1. TSRS liaudies deputatų II 
suvažiavimo 1989.12.24 ir XI 
šaukiamo Lietuvos TSR aukš
čiausiosios Tarybos, 13 ir 17 
sankcijų nutarimais, neteisėtais 
ir negaliojančiais yra paskelbti 
slaptieji susitarimai prie 1939 m 
Vokietijos TSRS sutarčių, kurių 
pagrindu Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo karinės- prievartos 
keliu 1940 m. okupuotos ir po to 
aneksuotos.

Savaitės 
įvykiai

mybės atstatymo ir jų bendras 
reikalavimas išvesti iš Pal>altijo 
teritorijos okupacinius Sovietų 
armijos dalinius bei sudaryti ki
tas būtinas sąlygas laisvanoriš
kam apsisprendimui dėl valsty
bingumo atkūrimo ir visuo
menės santvarkos pasirinkimo 
buvo tvirtai išreikštas 1 milijono 
800 tūkstančių Lietuvos gyven
tojų parašais 1989 m. rugpjūčio 
23 d. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gyventojų surengtosios gyvo
sios 2 milijonų žmonių gran
dinės, nusitęsusios 850 kilome
trų (nuo Vilniaus iki Talino) “Bal
tijos kelio” akcija.

TSRS AT pirmiųinko Michailo 
Gorliačiovo vizito į Lietuvų 
metu vykusiose mitinguose su
būrusiuose šimtus tūkstančių 
žmonių, šis mūsų respublikos 
gyventojų ryžtas siekti savo val
stybinės nepriklausomybės dar 
kartų buvo tvirtai ir !>e kompro
misų išreikštas viešai nežiūrint 
visų šio aukštojo svečio pažadų 
ir grųsinimų.

Išdėstę šiuos faktus ir argu
mentus, mes Jūsų prašome:

— ir toliau palaikyti Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo respublikų gy
ventojų teisėtų gyvybinį siekį at
kurti savo valstybinį suverenite-

konstitucinės ir parlamentinės 
demokratijos keliu atkurti Lietu
vos valstybės nepriklausomybę, 
griežtai smerkti bet kuriuos so
vietų valdžios ketinimus smurto 
arija ekonominės blokados keliu 
toliau versti mūsų gyventojus 
likti TSRS sudėtyje,

— atsižvelgti j tai, kad Lietu
vos jaunimas masiškai atsisako 
toliau tarnauti sovietiniuose 
okupaciniuose daliniuose,

Mes siunčiame šį memoran
dumų su mūsų nuoširdžiais 
linkėjimais visoms Jūsų šalies 
tautoms daug sėkmės, žengiant 
pažangos, intelekto bei demok
ratijos keliu.

(UC)

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie FOrest'
P>ay St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
>883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

VLIKAS SVEIKINA
Sov. Lietuvos Aukšč. taryba 

priėmė rezoliucijų, skelbiančių, 
kad 1940 m. liepos 21 Lietuvos 
seimo nutarimas įjungti Lietuvų 
į Sov. S-gą neatstovavo žmonių 
valiai ir dėlto yra nelegalus ir ne
galiojantis. Rezoliucija reikalau
ja Sov. S-gą pradėti pasitarimus 
Lietuvos nepriklausomybei at
statyti.

Sov. S-ga pažadėjo dar šį 
mėn. atitraukti iš Čekoslovakijos 
dalį savo kariuomenės.

Pagal Izraelio duomenis per 
1989 m. iš Sov. S-gos į Izraelį 
atvyko 12,923 žydai, bet iš jo į 
kitas valstybes išvyko 15,000.

NYT/Vasario 11 paskelbė žur
nalisto Bill Keller straipsnį, kaip 
Sov. S-ga, nepaisydama jos 
Aukš. tarybos nutarimo suteikti 
Baltijos respublikom ūkinį sava
rankiškumų, įvairiais būdais 
stengiasi boikotuoti respublikų 
pastangas - savarankiškai tvarkyti 
savo ūkius.

Mangolijos sostinėj Ulan Ba- 
tor 5000 demonstruojančių rei
kalavo, kad komunistų partija 
pagal Sov. S-gos pavyzdį atsisa
kytų vadovaujančio vaidmens.

Sov. S-ga pasiūlė pradėti pasi
tarimus dėl sovietų 40,000 karių 
atitraukimo iš Lenkijos.

Graikijos koalicinis ministerių 
kabinetas dėl nesutarimų atsista
tydino. Naujo parlamento rinki
mai paskelbti balandžio mėn.

^obelio premijos laureatas 
Aleksandr Solženitsyn žada į 
Sov. S-gų grįžti tik tada, kai jos 
gyventojai galės laisvai skaityti 
visus jo veikalus.

Sov. S-gos Aukšč. tarybos pre
zidiumas nutarė artimiausiu me
tu sukvieSff Liaudies atstovų 
kongresų partijos centro komite
to pasiūlytam reformom aptarti.

Austrija susitarė su žydų or
ganizacijom sumokėti 200 mil. 
dol. nacių valdymo metu nu- 
kentėjusiem žydam kompensuo
ti.

JAV ir Pasaulio bankas susi
tarė suteikti Kinijai 30 mil. dol. 
paskolų žemės drebėjimo nuos
toliams padengti, 23,1 mil. dol. 
— Shanghai transporto sistemai 
pagerinti ir 19.35 mil. dol. alie
jaus korporacijos reikalam.

Brangūs lietuviai,

Lietuvių tauta, nors pavergta 
ir išblaškyta po visų pasaulį, nie
kada neprarado vilties bei troški
mo, ir niekas nepajėgė iš mūsų 
atimti pasiryžimo vėl tapti lais
vais ir atstatyti laisvų ir nepri
klausomą Lietuvos valstybę. Po 
daugelio sunkių, vargingų, bet 
pamažu į laisvės pergalę vedan
čių metų, mes šiandien jau ma
tome Lietuvos laisvės žvaigždę 
aukštai danguje virš Lietuvos 
spinduliuojančią geltona, žalia ir 
raudona šviesomis ir skelbiančią 
pasauliui, kad Lietuvos nepri
klausomybės atsikūrimo diena 
jau čia pat, kad visos tautos yra 
lygios ir visos turi tų pačią teisę 
savo gyvenimą laisvai tvatyti. 
Totalitarinio režimo sukaustytos 
tautos atgimsta kas dieną. Ven
grija, Lenkija, Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija, Rumunija, -Bul- 
garija..jau laisvos. Siandieji yrą. 
Lietuvos eilė.

mo Komitetas sveikina viso pa
saulio lietuvius, pavergtų tautų, 
Sąjūdžio, Laisvės Lygos, Lietu
vių Demokratų Partijos, Helsin
kio Grupės, Krikščionių Demo
kratų Sųjungos, Jaunimo Sujun
gus “Jaunoji Lietuva”, Tremti
nių Sųjungos ir kitų organizacijų 
vadovus, velnią jų darbų ir pa
siaukojimų. Giliai tikime* kad

visi bendrai, sujungtomis širdi
mis ir rankomis, atgausime Lie
tuvai Hitlerio-Stalino susitarimu 
pavogtų laisvę. Tad visi bendrai 
į šį didelį vieningų, niekieno ne
sustabdomų, * nepriklausomybę 
Lietuvai nešantį pergalės darbų.

Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas 
(Elta)

ĮVYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE

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

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105k9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

Dirbkime visi kartu vieningai, 
neišjungdami nei vieno lietuvio 
iš šio taip svarbaus tautinio dar
bo. Priimkime visus, kurie ne- . 
dviprasmiškai siekia Lietuvai 
laisvės, bet įspėkime tuos, kurie 
prisidengia Maskvos pažadais, 
bando stabdyti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymų ir apsun
kina mūsų veiklų. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
jau 47-eri metai skelbia pasauliui 
apie lietuvių tautos kančių, apie 
jos teisę į nepriklausomybę ir 
nesugriaunamų pasiryžimą jų at
gauti. Mes reguliariai krei
piamės į Vakarų valstybių vado
vybes ir tarptautines konferenci
jas Lietuvos klausimu. Mes 
džiaugiamės, kad Gotland o ko
munikatas paskelbtas 1989 
rugpjūčio 6 Švedijoje sujungė vi
sus lietuvius okupuotoje Lietu
voje ir laisvajame pasaulyje 
didžiajame Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo tikslui. Ti
kimės, kad atsiskyrusi nuo 
Maskvos Lietuvos Komunistų 
Partija irgi stipriau prisidės prie 
bendro nepriklausomybės sieki
mo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-

—Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirminin
kas Algirdas Brazauskas, kalbė

damas spaudos konferencijoje 
pareiškė, jog dar reikia paruošti 
daug įstatymų, nors įstatymiškai 
Lietuva yra žymiai pažengusi į 
priekį, tačiau blogai esą, kad ne 
višTiie įstMymai deramai reali^£ 
zuojami.^J

Lietuvos Operos teatre Vii-' 
niuje iš JAV atvykęs Alvydas Va- 
saitis vasario 4 d. dirigavo Verdi 
operos La Traviata spektaklį, 
kuris buvo skirtas solisto Antano 
Sodeikos gimimo šimtmečiui pa
minėti (1890 - 1979).

— Vilniuje su šūkiu “Švieskis 
ir šviesk”! buvo gražiai paminėta 
Vinco Kudirkos 131-osios gimi
mo metinės Onkologijos institu
to rūmuose. Kalbėjo fizikas Pe
tras Vaitiekūnas ir chirurgas. Vy
tenis Andriukaitis. Skulptorius 
Erikas Varnas nuliejo Vinco Ku
dirkos portretą.

— Mažeilduoe rajono Taryba 
nutarė leisti statyti bendrų Itali
jos ir TSRS įmonę “Ekolita”, 
kuri gamins benzino priedus. 
Sudaryta komisija, kuri turi ga
lutinai įvertinti projektą ir ekolo
ginę situaciją.

— Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto sekretorius 
J. Paleckis priėmė JAV Senato 
Užsienio reikalų komisijos pir
mininką P. Galbraitą, kurį lydė
jo JAV I^eningrado konsulai J. 
Hatčesonas ir R. Petersonas. Jie 
domėjosi partijos atsiskyrimo 
nuo Maskvos klausimais ir Gor
bačiovo vizitu Lietuvoje bei ko

Vasario 16, penktadienį, nuo 10 iki 2 v. popiet Manhattanc, priešais Jungtines Tautas, 
vyko demonstracija, kurių suorganizavo Ncw Yorko Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Nešami 
įvairūs plakatai. Nuotr. Liudo Tamošaičio

CREATED TO

kiu keliu mano Lietuva eiti į ne
priklausomybę. Amerikiečiai 
pasisakė, kad Amerikos visuo
menė domisi Pabaltiju, o ypač 
Lietuva. Tų pačių dienų jie susi
tiko su Sųjūdžio Seimo taryba ir 
apsilankė Vilniaus universitete.

— Šalčininkuose dabar veikia 
~ k^ĮSfi^EETSartinės 'ųjgąni- 
zacijos ir dtrjbs'’ komitetai? Sava
rankiškos LKP ir Maskvai pri
klausančios partijos.

— Kauno medicinos akademi
jos prorektorius dr. Petras Stir- 
bys išrinktas New Yorko mokslų 
akademijos nariu. Dr. P. Stirbio 
daug straipsnių kardiochirurgi- 
jos ir kitais klausimais paskelbta 
JAV medikų žurnaluose.

— Lietuvoje baigėsi kandida
tų nominavimas į Aukščiausiųjų 
tarybų. Iš viso yra 434 kandida
tai.

— Lietuvoje iškelta 17 bylų 
dėl valstybinės vėliavos išnieki
nimo. Pirmoji vėliava buvo iš
niekinta tuoj po Trispalvės “rea
bilitacijos”. Komjaunimo Tiesoje 
.klausiama, kaip paaiškinti faktų, 
jog iš 17 užvestų bylų išaiškintos 
tik 2.

— Lietuvoje praėjusių metų 
pabaigoje sudaryta valstybinės 
kontrolės įstatymo projekto ko
misija. kurios pirmininku yra 
doc. Anzelmas Katkus, o nariai 
E. Vilkelis, finansų ministerijos 
atstovas, doc. V. Lakis, dabarti
nis liaudies kontrolės komiteto 
pirm, pavaduotojas A. Grobo- 
vas, S. Vipartas, V. Jonuškienė 
ir teis. D. Kazlauskienė.

— “Maskvos žinios” paskelbė 
reportažų apie Gorbačiovo vizitų 
Lietuvoje ir rašo, kad Lietuvos 
komunistai nuo žodžių perėjo 
prie darbų ir palankiai rašo apie 
lietuvių atsakymus pačiam so
vietų vadui.

— Kaune sausio 31 d. Archi
tektų namuose įvyko generolo 
Povilo Plechavičiaus 100-ųjų gi
mimo metinių paminėjimas.

— Lietuvos Komunistų Au
kščiausioji taryba savo sesijoje 
nutarė ir paskelbė, jog prieš 50 
metų sudaryta sovietų-nacių su
tartis yra neteisėta ir prieš tarp
tautinę teisę, praneša AP žinių 
agentūra.

— Algirdas Brazauskas, su
grįžęs iš Maskvos, pasakė, jog 
Sovietų Sųjungos Komunistų 
Centro komiteto sesijoje buvo 
labai griežtai pasisakyta prieš 
Lietuvos Komunistų partijos at
siskyrimų. Jis pastebėjo, kad ke
lias prie tikslo būs labai sunkus.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tol. 212 
349 - 7771. Nelaimiu Ir susidūrimu atvejai, namu pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimąprak- 
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 Uthuanla” programos, vedamos anglu kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Remkime

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, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

-L

KVECAS
JONAS 

_ 1933 + 1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

(*> S6 80 ST MIDIJI.E VILIŪGE. QCEEXS. X Y 
1*1 IOX ES (718) 326 - 1262 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDrrUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Turėsime Lietuvą vėl remti
Visur plačiai šnekama, kad 

greitai Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės gaus nepriklausomy
bę. Kažkas sakė, kad tai gali būti 
vasario 25, tuoj po didžiųjų rin
kimų Lietuvoje. Kažkas įspėjo ir 
Darbininko redakciją sekti įvy
kius, svarbiausia — vasario 25 d. 
Ir demonstracijoje vasario 16 
New Yorke kalbėjusia Liudmila 
Thorne irgi pabrėžė, kad vasario 
25 gali būti didelių įvykių, kurie 
palies tuos Baltijos kraštus. .

Įvykiai taip greitai rieda, kad 
mūsų veiksniai ir visuomeninin
kai nespėja jų apžvelgti, aptarti, 
rasti kokį nors sprendimą, kaip 
atsakyti, kaip įvertinti. Visos or
ganizacijos savo visuomeninę 
veiklą ir skyrė tai kovai, kad Lie
tuva būtų laisva. Tačiau viskas 
vystėsi pamažu. Niekas negalėjo 
.spėti, kad šuoliais viskas grius 
ir vystysis mūsų naudai. Tam 
lėtam procesui mes buvome psi
chologiškai ir kitaip pasirengę. 
Ką dabar darysime, kai neprik
lausomybė čia pat?

Kai po Pirmojo pasaulinio 
karo Lietuva kėlės iš karo pelenų 
ir iš vergijos, Amerikos lietuviai 
tvirtai įsijungė į jos atsikėlimą ir 
atstatymą. Iš Amerikos plaukė 
aiikos, plaukė medicininė pagal
ba. Raudonojo Kryžiaus pagal
ba, organizavosi žmonės, l)lfto 
susiorganizavęs net kariuo
menės savanorių dalinys keliauti 
ir kariauti dėl Lietuvos laisvės. 
To dalinio išvykti neleido Ameri
kos vyriausybė. Vyko tik pavie
niai žmonės, pavyzdžiui Stepas 
Darius.

Amerikos lietuviai visu plotu 
įsijungė ir į atsikuriančios Lietu
vos diplomatiją. Visa tai buvo la
bai reikalinga Lietuvai.

Dabar atsikurianti Lietuvos 
respublika vėl bus labai netur
tinga. Okupantai ją apiplėšė, su
naikino jos ūkį, sujaukė pra

monę. Sakoma, kad dabar krau
tuvės ten tuščios, o paskelbus 
nepriklausomybės atstatymą, jos 
viena diena neprisipildys. 
Reikės laiko, kol susitvarkys 
žemės ūkis, maisto pristatymas. 
Gal Lietuva bus beveik badau
janti.

Pirmon vieton reikės pasirū
pinti maistu. Iš Amerikos jo 
nespėsime greitai pristatyti. 
Reikės organizuoti Europoje. Ir 
čia turės pasireikšti didieji plan
uotojai, valstybininkai.

Nė vienas atvykęs pabrėžė, 
kad jiems reikia knygų ir vaistų. 
Vaistų aprūpinimą bus galima 
greit sutvarkyti, bet iŠ kur gauti 
knygų. Viskas, kas ten buvo 
spausdinama mokyklom, visuo
menei, viskas netinka, nes yra 
tik komunistinė propaganda. Ir 
kokiu būdu bus galima greitu lai
ku spausdinti naujus vadovėlius 
mokyklom? Pirmiausia teks per
sispausdinti tuos, kurie buvo 
naudojami nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Jie gal bus pasenę, 
lx?t jie neturi melo ir neturi ko
munistinės propagandos. Vado
vėlių parengimas ir spausdini
mas turės vykti pačioje I sietuvo
je, o mes, Amerikos ir kitų kraš
tų lietuviai, galėsime tik sušelpti 
iš savo fondų.

Rodos, sudėjome ten milijo- 
nūs, l>ct milijonų ir reikės. Ne
pagailėkime jų. Reikės kurti 
naujus fondus naujiems reika
lams, kad būtų kraštas sumoder
nintas. Ir tada pasirodykime su 
plačiu savo dosnumu.

Visa parama reikia iš anksto 
planuoti ir koordinuoti. Inicia
tyvos turėtų imtis didžiosios 
mūsų organizacijos — Ralfas, Al
tas, Lietuvių Bendruomenė. 
Reikia veikti kolektyviai, pasida
lyti darbais, kad būtų protingai 
skirstomos gėrybės, paremiami 
svarbiausi planai.

Vienam literatūros vakare, kai 
mudu su Česlovu Stoniu atsaki
nėjom j nerimastingus susirin
kusiųjų klausimus, salėj atsistojo 
augalotas, gal kiek “paėmęs” vai
kinas ir balsingai pareiškė.

— Mes, jeigu reiks, dėl Tėvy
nės galvos nepagailėsimi Aš tik
rai sutikčiau už Lietuvą numirti!

Nebesumojau, ką tokiam šau
nuoliui atsakyti.

— Tikiu! — pašokęs atsiliepė 
Česlovas. — Bet Lietuva ir taip 
jau nežmoniškai daug paaukojo. 
Gyvenkim sveiki, nebežūkim, 
tik “vardan tos Lietuvos” nebe- 
gerkim.

Vyrukas sutriko beregint išny
ko jo entuziazmas, nes toks žyg
darbis Tėvynės labui atrodė per 
sunkus. Dažnas, oi dažnas mūsų 
šalelėj nenuslopinęs savo maiš
taujančio proto, nebeįstengia 
vilkti gyvenimo naštos, nebemo
ka džiaugtis, nebemato prasmės 
murdytis tame klaikiame, be
protiškame pasaulyje.

Po karo Europa turėjo Marša
lo planą, o kokį planą mes 
turėsime savo atsikeliančiam 
kraštui paremti. Tik nepasime- 
skime, tik suglaudinkime savo 
gretas. Ateina laikas, kad visur 
turėsime padvigubinti savo veik
lą, dar labiau padėti atsikelian
čiai Lietuvai, padėti su didele 
meile, su dideliu rūpestingumu.

Šiuo metu vienas iš populiariausių Lietuvos žmonių Algirdas Brazauskas apsuptas savo 
tautiečių. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

NERIMAS
Kazys Saja, rašytojas, drama

turgas, parašęs eilę veikalų Lie
tuvos teatrams, aktyviai įsi
jungė į Sąjūdį, važinėja po įvai
rias provincijos vietoves, saky
damas patriotines kalbas. Nieko 
nebijodamas, jis skaudžiai plie
kia komunistinį režimą, okupa
ciją, siekdamas nepriklauso-

KAZYS SAJA
Bet žmonės gyvena, vargsta, 

egzistuoja. Kai kurie savo 
sąžinės sąskaita kaupia šiokią to
kią naudą ir džiaugiasi bent jau 
nevaržoma apsileidimo laisve. 
Apsileidimas bene ir bus pats 
ryškiausias pats būdingiausias 
tarybinės santvarkos bruožas. 
Tikrai internacionalinis, tikrai 
totalinis ir visaliaudinis. Tai ilga
laikio griežtai reglamentuoto gy
venimo pasekmė. įvairiausių 
tautų, įvairiausių kultūrų 
žmonės nuo Baltijos ligi Tolimų
jų Rytų tarsi medžiojami žvėrys 
buvo suvaryti į gigantišką Augi- 
jaus mėšlyną. Visi didži^ragiai, 
neklusnūs užsispyrėliai, kurių 
išdidi galva bent kiek išsiskyrė 
iš susitaikėlių bandos, buvo be 
gailesčio sutrypti, sunaikinti.

Ta ilgus dešimtmečius trukusi 
kruvinoji epocha, sakytum, pasi

mybės.
Jis vienas iš pirmųjų spaudoje 

ėmė rašyti apie krašto negero
ves. Šis straipsnis buvo išspau
sdintas Gimtajame krašte 1990 
ni. nr. 4, sausio 26 — vasario 1 
d. Straipsnis puikiai pavaizduoja 
žmonių nuotaikas, todėl jį ir per
spausdiname. (Red.)

baigė, tačiau moralinis žmonių 
genocidas, silosuotų sielų puvi
mas, išsigimimas tebevyksta. 
Klaiki buitis ir būtis iš tiesų ap
sprendė daugelio sąmonę. Su- 
kiaulėjo kadaise darbštūs ir tvar
kingi Lietuvos žmoneliai. Pasik
naisioję darbe — kur ranka, kur 
koja, — pasistumdydami pri
siyrė prie lovio, apgavo pilvą, 
pastvėrė butelį degtinės ir eina 
malšinti suirzusių nervų, maiš
taujančio proto ir sąžinės, ankš
tam narve jį galbūt pasitinka 
koks nors išsižiojėlis, girtam 
būvy pradėtas sūnus ar duktė, 
atšiauri, nelaiminga žmona ir jo
kių vilčių, kad rytoj bus kitaip.

Apsukresnis prasimušė: įstojo 
į partiją, pakriuksėjo tribūnoj ir 
jau šioks toks viršininkas. Kitas 
bus besąs to viršininko draugas 

arba giminė. Atsiras nemažai to
kių, kurie patvirtins, kad jiems 
patinka toks gyvenimo būdas: 
nei veido prausti, nei poterių 
kalbėti, nei savo kiemu rūpintis. 
“Vsio do lampočk”! Visas morali
nis kodeksas: nepagautas — ne 
vagis. Pagaliau milicininkas, tar
dytojas, prokuroras, teisėjas — 
toks pat mėšlyno kirminas.

“Žmogus — tai skamba išdi
džiai”! Žmoguje viskas turi būti 
gražu”, — rašo mokinys, nes 
mūsų pačioje tėvynėje lozungai 
— kaip romėnams cirkas. Pamo
koj — apie žmogaus didybę, o 
per pertrauką tas pats mokinys, 
išvietėj neradęs popieriaus, tė
plioja fekalijom sienas. Žmogaus 
iniciatyva taip nuslopinta, jog be 
instrukcijų, be nurodymų iš 
aukščiau nieks nesusipras padėti 
ten pasenusių laikraščių. Moky
tojai! “Atsikniskit nuo mūsų — 
patys žinom, kad esam žuvę”! — 
drebia jiems vyresniųjų klasių 
mokiniai, pasiryžę kaip galima 
greičiau išnaudoti visas kiauliško 
gyvenimo smagybes.

Nepriklausoma, laisva Lietu
va, kurią mes trokštame atkurti, 
daug kam atrodo tartum statinė, 
suvaržyta sąžinės, pareigos, pa
siaukojimo ir atsakomybės lan
kais. Šiukšlyne tarpstančioms 
lervoms apskritai mūsų siekiai 
nerūpi. Ar tik ne šita mūsų 
nužmogėjusia liaudim norėtų 
remtis dabartinis Imperijos sau
gotojas, gąsdindamas mus atsi
skyrimo vargais ir nepritekliais? 
Išleis jis, matot, Lietuvą kaip il
gai kalintą lakštingalą, tik prieš 
tai ją nupeš, pririš prie kojų 
pūdinį svarstį ir skrisk sau lai
mingai.

Kad nebūtų taip liūdna, papa
sakosiu apie vieną alegorinį fil
mą, kurio nebespėjo sukurti A. 
Tarkovskis. Fabula būtų buvusi 
maždaug tokia.

Iš Tarybų Sąjungos pavyksta 
ištrūkti į Izraelį vienišam žydui, 
šventai saugančiam savo religiją 
ir pasitikėjimą savąja tauta. At
sidūręs Pažadėtoje žemėje, at- 
vykusis pamato, kad visus jo 
gentainius yra apsėdus savotiška 
manija. Žmonės tarsi nebegyve
na — jauni nebekalba apie 
meilę, seniai nebepamąsto apie 
mirtį, niekas nebesugeba susi
kaupti kitokiam darbui — visi tik 
svarsto, suka galvą, kaip sugauti 
ir nuteisti Eichmaną, patį 
didžiausią žydų genocido vykdy
toją.

(nukelta į 4 psl.)

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

sukaktį prisimenant — 

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

Į lietuvių dailininkų gretas 
1911 metais įsijungė ir P. Ga
launė. Jis dalyvavo Penktoje, 
Septintoje ir Aštuntoje lietuvių 
dailės parodose.

Penktai parodai, kuri vyko 1911 
m., jis davė savo piešinį mitolo
gine tema — “Perkūno šventyk
los griuvėsiai Kaune”. Paroda 
buvo atidaryta balandžio 1 d.

Ankstesnių parodų P. Galau
nė nebuvo matęs, buvo skaitęs 
tik aprašymus spaudoje, matęs 
parodos katalogus, išleistus atvi
rukus. Jis net specialiai iš Peter
burgo važiavo į Vilnių aplankyti 
Penktosios dailės parodos. A. 
Žmuidzinavičiui paprašius, jis su 
dail. V. Jomantu padėjo rengti 
šią parodą.

Čiurlionis šiai parodai davė 28 
darbus. P. Galaunė, kuris tuo 
metu rašėsi Golovnia, buvo at
siuntęs tik vieną darbą, minėtą 

piešinį.
Didelį įspūdį Penktojoje 

dailės parodoje P. Galaunei pa
darė M. K. Čiurlionio fluorofor- 
tas “Audra”. Jis rūpinosi gauti jo 
kopiją. Tai parūpino P. Rimša. 
Ir ši “Audra” kabėjo visą laiką P. 
Galaunės kabinete.

Vykstant šiai Penktai dailės 
parodai, įvyko nepaprastas daly
kas — 1911 balandžio 11 mirė 
M. K. Čiurlionis, kurio menu 
taip žavėjosi P. Galaunė ir dau
gelis kitų dailininkų. Laidojant 
M. K. Čiurlionį, A. Žmuidzina
vičius kalbėjo: “Laidojam mūsų 
tautos dvasios genijų, tą, kuris 
mūsų atgimimo rytmetį iškilo 
kaip žvaigždė nuostabi, apšvie
tus tėvynę ir svetimus kraš
tus...”

P. Galaunę ir jo draugus, kaip 
ir visą Lietuvos šviesuomenę, 
M. K. Čiurlionio mirtiš skau

džiai sukrėtė. Jam didelį įspūdį 
padarė, kad 1912 sausio 23 Pe
terburge buvo atidaryta pomir
tinė M. K. Čiurlionio kūrybos 
paroda. Rusai menininkai iškėlė 
Čiurlionio genialumą: frtaidotu- 
ves ir parodą P. Galaunė aprašė 
spaudoje. Tai buvo pirmas jo 
kaip meno istoriko susitikimas su 
M. K. Čiurlionio kūryba.

P. Galaunės pavardė neliko 
nepastebėta Penktosios parodos 
recenzentų. Liudas Gira pažy
mėjo, kad dalyvauja ir Golovnia 
Povilas iš Peterburgo. Buvo dar 
ir kitas, pirmą kartą dalyvaująs. 
Jiem palinkėjo gero pasisekimo.

Šeštoje lietuvių dailės parodo
je P. Galaunė nedalyvavo, l>et 
domėjosi jos rūpesčiais. Šeštoji 
paroda buvo atidaryta 1912 ge
gužės 12 senuoju stiliumi, nau
juoju — 26.

Septintoji lietuvių dailės paro
da vyko 1913 gegužės - birželio 
mėn. Šioje parodoje P. Galaunė 
išstatė vieną darbą - piešinį ang
limi “Senelis”. Aštuntoje paro
doje surengtoje 1914 kovo mė
nesį, P. Galaunė grafikos skyriu
je išstatė kelis piešinius, kelias 
atsklandas Vairui ir M. K. Čiur
lionio antkapinio paminklo pro
jektą.

Siužetus savo darbams P. Ga
launė ėmė iš lietuvių mitologi
jos. Pagoniški lietuvių dievai, 
vaidilutės, dekoratyviai traktuo
ti peizažai su senais ąžuolais. 

aukurų dūmai, tamsios žmonių 
figūros — visa tai pasakiška, ne
realu.

Po daugelio metų, pats P. Ga
launė savo jaunystės kūrybą ver
tino skeptiškai,‘gi P. Rimša pri
pažino to meto stipriausiu grafi
ku. Savo darbų stiliumi P. Ga
launė buvo artimas kitiems to 
metų dailininkams kurie ieškojo 
savo menui tautinių pradų. Ir 
kiti dailininkai mėgo mitologinę 
tematiką, simlx>linį vaizdavimo 
būdą, gi simlx>lizmas tada buvo 
madoje ir lenkų dailėje. Iš jos jis 
atėjo ir į lietuvių dailininkų 
meną.

Pirmose panxlose grafikos 
darbus išstatė daugiausiai tapy
tojai. Jie neturėjo specialaus pa
sirengimo ir neturėjo specialių 
priemonių bei dirbtuvių. Jie pie
šė tušu su plunksnele baltame 
popieryje.

Nuo 1913 metų P. Galaunė 
kaip dailininkas pradėjo bendra
darbiauti spaudoje, susirašinėjo 
su Vydūnu, kuris Tilžėje leido 
jaunimą ir jam- nusiuntė keletą 
darbų. P. Rimša įtraukė P. Ga
launę iliustruoti Vairų, žurnalą 
leidžiamą Vilniuje. 1914 - 1915 

-P. Galaunė Vairui padarė 
nemaža atsklandų, užsklandų, 
keletą iliustracijų bei iniacialų.

1913 - 1916 m. P. Galaunės 
kaip dailininko vardas jau žino
mas ir platesnei visuomenei. Jis 
minimas šalia J. Zikaro, P. Rim

šos ir kitų. Jo piešiniai buvo iš
leisti kaip atvirukai. Išleido Kle
mensas Skabeika, atspausdino 
“Lietuvių spaustuvėje” Maskvo
je. Su kitais dailininkais iliustra
vo to paties Skabeikos išleistą 
elementorių.

Peterburge ryškėjo jo kaip dai
lininko užsimojimai, bet dar jam 
pačiam nebuvo aišku, ką jis da
rys su savimi: ar bus tik meninin
kas, ar bus tik teoretikas. Gi atei
tis jį nuvedė teoretiko keliais.

Pradeda reikštis spaudoje

1911 - 1913 P. Galaunė ima 
reikštis spaudoje kaip kritikas, 
kaip publicistas, kuris rašo lietu
vių kultūros ir dailės klausimais. 
Pasirašinėjo įvairiais slapyvar
džiais. Nuo 1927 metų beveik vi
sada pasirašė jau savo pavarde.

A

M. K. Čiurlioniui mirus 1911, 
jis parašė savo įspūdžius ir atsi
minimus apie Čiurlionį. Savo 
jaunatviška intuicija suvokė šio 
dailininko genialumą ir didumą. 
Nuo to laiko jis Čiurlionio jau 
nebeužmiršo — rūpinosi šio ge
nialaus dailininko palikimu, tyrė 
ir aprašė jo kūrybą, ją tiksliai su
katalogavo.

Kai vyko pomirtinės Čiurlio
nio parodos, P. Galaunė tiksliai 
įžvalgė jo geniališkumą, rašė, 
kad kiekvienas jo kury bos aptari
mas yra geras. P Galaunė M. 
K Čiurlionį jškėlė kaip lietuviš

ką legendą.
Tuo metu pasirodė A. Jaruše

vičiaus Lietuvių kryžių albumas. 
Tie kryžiai buvo nupiešti A. Ja
ruševičiaus labai tiksliai, buvo 
įvesti ir detalių piešiniai. Įžangą 
parašė dr. Jonas Basanavičius, 
nagrinėdamas lietuviškų kryžių 
kilmę. P. Galaunė 1913 m. Auš
rinėje parašė to albumo recenzi
ją, kuri parodo jo platų išsilavini
mą liaudies meno srityje. Vėliau 
liaudies meno klausimais jis rašė 
spaudoje, sielojosi, kad šis me
nas nėra tinkamai įvertintas, ne
renkamas, paliktas sunykimui.

Liaudies meno vertę jau buvo 
iškėlęs M. K. Čiurlionis, skatino 
ji geriau pažinti. Prasidėjo čia ir 
kiti liaudies meno tyrinėtojai, 
ypač lenkai. P. Galaunė su savo 
Straipsniais atkreipė lietuvių in
teligentų dėmesį. Nuo to laiko 
P. Galaunė ir pasiliko kaip vie
nas iš svarbiausių lietuvių liau
dies meno tyrinėtojų.

Neužteko jam recenzijų, pub
licistinių straipsnių. 1910-1916 
metų laikotarpyje jis savo gabu- 
mus_į>andė kaip literatas — rašė 
literatūrinius vaizdelius, impre
sijas, noveles, feljetonus. Visa 
tai buvo spausdinama to meto 
lietuviškoje spaudoje.

(Bus daugiau)



PRANCIŠKONŲ PRANEŠIMAS 
KULTŪROS ŽIDINIO REIKALU

skaudžiai atrodytų, kad dėl fi
nansinių nepriteklių Kultūros 
Židinys būtų priverstas užsida-

Vasario mėnesį nuo 13 iki 15 
dienos lietuvių pranciškonų va
dovybė — provinciolas su pa
tarėjais— Kennebunkporto vie- ryti! Tai tiesiog neįsivaizduoja- 
nuolyne turėjo savo metinius 
posėdžius. Apžvelgta bendra 
veikla ir paskirų vienuolynų 
padėtis. Ypatingas dėmesys skir
ties Kultūros Židiniui, kurio atei
tis kelia didelių rūpesčių.

ma, ypač atsiminus, kad dabar 
lietuviai yra'labai pajėgūs finan
siškai. Tokiu nelaimingu atveju 
atsivertų nejauki tuštuma ne tik 
Nevv Ydrko apylinkėje, bet ir vi
soje išeivijoje^Ją pajustų net ir 
Lietuva. *

Vasario 1 dieną paskelbtas pa
jamų bei išlaidų pusmetinis pra
nešimas rodo, kad šiuo metu 
Kultūros Židinys yra patekęs į 
didelius finansinius sunkumus ir 
iš savo išteklių bei pajamų gali 
išsilaikyti tik iki šių metų liepos 
mėnesio. Kyla klausimas: o kas 
bus toliau? Kultūros Židinys gi, 
ypač dabar, kai prasidėjo inten
syvi komunikacija su okupuota 
Lietuva, yra didžiai reikalingas. 
Čia dažnai atvykstą meno an
sambliai, rengia koncertus, dai
lininkai — parodas; čia žymes
niems asmenims, atsilankiu
siems iš tėvynės, ruošiami 
priėmimai, į kuriuos gausiai 
sueina visuomenė ir 1.1. Pagaliau 
ir paties Nevv Yorko plačios apy
linkės lietuviams reikalingos 
erdvios patalpos savai kultūri- 
.nei-patriotinei veiklai. Ir kaip

Visa tai laikydama prieš akis, 
pranciškonų vadovybė nuošir
džiausiai kviečia New Yorko apy
linkės lietuvių visuomenę — 
tiek paskirus asmenis, tiek orga
nizacijas — daugiau dėmesio 
skirti Kultūros Židiniui ir jį sti
priau palaikyti finansiškai. Deja, 
iki šiol dėmesys buvo nepakan
kamas. Taip pat Kultūros Židinio 
valdyba ir taryba yra prašomos 
galimai labiau siaurinti administ
racines išlaidas, ypač atsižvel
giant į nepaprastai dideles švie
sos bei šilumos išlaidas. Be to, 
žymiai sumažėjus pajamoms iš 
bingo žaidinių, Kultūros Židinio 
vadovyė yra prašoma ieškoti 
naujų būdų bei priemonių šiai 
kultūrinei institucijai išlaikyti ir 
šiuo reikalu nuolat budinti lietu
vių visuomenę, kuri tomis patal-

pomis naudojasi. Pasitikėdami 
visuomene, juk pranciškonai jai 
ir pavedė administruoti bei išlai
kyti Kultoms Židinį. Jeigu ji to 
nebegalėtų atlikti, pranciškonai' 
būtų priversti spręsti patalpų 
klausimą.

Pranciškonų posėdžiuose taip 
pat buvo dėkingai įvertintos 
Kultūros židinio tarylx>s ir val
dytu).s pastangos iki šiol admi
nistruojant šį lietuvybės centrą. 
Dėkingumas reiškiamas ir vi
siems Kultūros Židinio rėmė
jams, ypač bingo darbuotojams. 
O kad būtų išvengta nepagrįstų 
spėliojimų, pranešame, jog 
pranciškonai niekad nebeapsi- 
ims rūpintis Kultūros Židinio ad
ministravimu ir išlaikymu. Tai 
pareiga visuomenės, kuri juo 
naudojasi. Iš savo pusės, pran
ciškonai nuoširdžiai kviečia visus 
Nevv Yorko apylinkės lietuvius’ 
labiau branginti savo kultūrinį 
centrą ir susirūpinti jo ateitimi, 
ypač dabartinėje krizėje.

Vilniaus ansamblis, koncertavęs sausio 27 Ncw Britam, CT. Ansamblio nariai iš k. 
Antanas Smolskus — vadovas, Jolanta Čiurilaitė, Antanas Valuckas, Lina Naikclicnė 
ir Arūnas Malikėnas. Nuotr. A. Dziko

DEMONSTRACIJA PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ

LEONARDAS ANDRIEKUS

Nemuno žemė
Ašarom tavo žvilga takai,
Kankinių kraujas tebegaruoja,
O tu į saulę atsisukai, 
Motina mano — žeme gimtoji.

Ne vienas sako, jog per anksti 
r- Mums tavo veide džiaugsmų regėti?
I Kąl gedulinguos rūbuos naktfš 'f 

Ant Kry žių kalno Liberas gieda.

Tavyje Kristus dar nukryžiuotas, 
Nuo Rainių miško verksmas ataidi, 
Ir svyra saulė, kad pabučiuotų 
Viešpaties Jėzaus penktųjų žaizdų.

Bet ar nemiela, ar negraudu
Kad tavęs guosti paukščiai sugrįžo — 
Nemuno žeme — žeme raudų — 
Leisk apkabinti" tavųjų kryžių.

(atkeltu iš 3 irsi.)

Senasis emigrantas ryžtasi au
kotis norėdamas sugrąžinti 
Izraeliui normalų gyvenimą. 
Nueina į policiją ir pasako: “Aš 
esu Eichmanas”. Įvyksta sensa
cingas teismas, kurio eigą tran- 
sliuoija visas pasaulis. “Budelis” 
pasmerkiamas myriop, bausmė 
įvykdoma, aprimę žmonės grįžta 
prie kasdieninio darbo. Tačiau 
kur buvęs, kur nebuvęs atsiran
da tikrasis Eichmanas. Vienišas, 
pasiligojęs senis. Jis nenori mirti 
nežinioj, pavydi apsišaukėliui. 
Tačiau žmonių aistros jau 
išblėsusios, po ano subruzdimo 
visi jaučiasi aptingę ir apatiški. 
Niekas nebesiima atitaisyti pa
darytos klaidos.

Nežinau, kaip būtų pasibaigęs 
garsaus režisieriaus filmas, gaila, 
kad jis nebuvo sukurtas ir gaila, 
kad ne aš tą istoriją sugalvojau.

Atsimenat Sąjūdžio suvažiavi
mą, mitingus, kai pirmąkart iš
vydome Trispalvę, kai pirmąkart 
giedojom savo himną, kai išsiri
kiavome per visą Lietuvą Balti
jos kely? Dabar jau pastebiu, 
kaip daugelis pavargo, net spėjo 
nusivilti, kad Sąjūdis (kaip anuo
met Kristus) neišgalėjo ar nepa- 
noro akmenų paversti duona, 
nepripildė tuščių parduotuvių ir 
neapgynė visų nuskriaustųjų.

O kai valdančioji partija, va
karykštė Lietuvos duobkasė, pa

vai. popiet. Reikia tik džiaugtis, 
kad Nevv Yorko Lietuvių Jauni
mo sąjunga atliko puikų darbą 
taip gražiai pravedusi šią demon
straciją, tik gaila, kad Į mūsų jau
nimo kvietimą dalyvauti šioje 
demonstracijoje gan negausus 
mūsų tautiečių būrys atsiliepė. 
Buvo malonu matyti atvykusius 
j šią demonstraciją latvius ir 
estus, čia besisvečiuojančią Ok
tavos kapelą ir kitus veidus iš 
Lietuvos, (kkm)

konferencijoj. Anot jo, Pabaltijo 
tautų laisvės atgavimo klausimas 
buvo gan plačai diskutuojamas 
tarp diplomatų ir komentuoja
mas šveicarų spaudoje su 
plačiais aprašymais net jų pir
muose puslapiuose.

Toliau programos vadovavimą 
perėmė Daiva Izbickaitė. Po 
trumpo žodžio, pagrindinei kal
bai pasakyti ji pakvietė Ludmila 
Thome iš Freędom House. Ms 
Thorne yra rusė, gimusi Sovietų 
Sąjungoj. Ji, kaip direktorė So
vietų studijom, yra labai veikli 
— dažnai kalba per radiją ir da
lyvauja televizijos programose 
įvairiais sovietus liečiančiais 
klausimais. Jos straipsnius apie 
Sovietų Sąjungą galima dažnai 

_ _ pamatytididžiojOjJAVir'Kana-
rurrius. Sūkiai ant plakatų vertė dos spaudoj. SachatovO ir 
nevieną praeivį ar automobiliu pabėgusių sovietų karių Afgani

stane padėties klausimoji liudijo 
JAV senato komisijoms ir matėsi 
net su pačiu JAV prezidentu. 
Savo prakalboje šioje demonst
racijoj ji palietė neteisėtą Pabal
tijo kraštų okupaciją. Ji kvietė, 
kad didieji pasaulio kraštai paga
liau turėtų atbusti ir padėti šiom 
trim mažom Pabaltijo tautom jų 
laisvės siekiams.

Dr. Jokūbas Stukas, Nevv Yor
ko Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, savo žodyje ragino 
vis dar labiau sustiprinti kovą už 
Lietuvos laisvę ir pilną nepri
klausomybės atgavimą.

Buv. Lietuvos vyčių pirmi
ninkė Loreta Stukienė perskaitė 
naujojo Nevv Jersey valstijos gu
bernatoriaus Jim Florio prokla
maciją, išgautą NJ vyčių pastan
gomis šių metų Vasario 16 proga.

Vasario 16 dieną Nevv Yorko 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pa
stangomis buvo surengtos de
monstracijos prie Jungtinių Tau
tų paminėti Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį ir priminti 
Jungtinėm Tautom dėl jų pasy
vumo Pabaltijo kraštų laisvės bei 
nepriklausomybės atstatymo at
žvilgiu.

Tą dieną oras demonstracijai 
buvo nepalankus. Jis buvo niū
rūs, gan šaltokas, protarpiais ly- 
nuojantis. Dėl lietaus net ir visų 
tautų vėliavos prie JT neiškeltos. 
Bet tai neatbaidė demonstruoto
jų. Jau nuo pat 10 vai. ryto lietu
viai, seni ir jauni, su trispalvėmis 
ir plakatais pradėjo rinktis į 
Ralph Bunche Plaza prie Pirmo
sios AveiYtre, tiesiog priešais JT 

f -rS ' i . -. ■ »• r' '■ ' - . ' • .

Po prakalbų buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Nežiūrint 
žvarbaus oro, demonstruotojai, 
kurių buvo susirinkę per 150, 
kad ir sušalę ir toliau demonstra
vo — dainavo lietuvių liaudies 
dainas, vaikščiojo su aukštai iš
keltais plakatais trispalvių miš
ke.

Si demonstracija užsibaigė 2

GELBĖKIME KALBĄ!

siskelbė atsiskirianti nuo Mask
vos, daugelis nutarė, kad Lietu
vos “Eichmanas” jau nuteistas, 
galima grįžti prie aplaistyto stalo 
ir išgerti už Brazausko sveikatą. 
Imperijos šėtonas pasispjaudęs 
rankas toliau šakėmis krauna ir 
silosuoija pragertas mūsų sielas.

Laisvė, apie kurią nūnai labai 
daug kalbam, nepanaši į skam
balėlį ant šakos — sargybinius 
ąpdūmęs nusikabinai ir paskam
binai, kad visi žinotų, jog jau esa
me laisvi. Laisvė — tai ilgas, ak
menuotas, nesibaigiantis kelias. 
Laisvas tas, kuris, nepabūgęs pa
vojų, tą kelią pasirinko. Kuris 
žino, jog eina vieninteliu teisin
gu ir doru keliu. Eina ir neve
rčiamas neša didesnę ar mažesnę 
savo auką iškamuoitai Tėvynei ir 
jos žmo’mėms. Jis nėra nelai
mingas — žino, kur eina, žino 
ko siekia. Kilnus ir didelis tikslas 
išugdo žmogaus dvasią.

Kar tą ankstyvą pavasarį Ni
doje virš jūros pamačiau keistą 
debesėlį. Tarytum vėjo drasko
mas skuduras jis nuolat keitė 
savo pavidalą, čia kilo aukštyn, 
čia vėl smego žemyn, supratau, 
kad tai sugrįžtančių paukščių 
būrys. Bet ko jis ten blaškosi, 
tarsi pasiklydęs ar susikivirčijęs, 
kuriam vadui pirmam nutūpti 
ant smėlėto kranto? Staiga tas 
debesėlis nėrė žemyn ir pradin
go. Pamaniau, kad paukščiai 
pasklido ir iš tolo pasidarė nebe-

pravažiuojantį stabtelėtKįr pasi
skaityti. Tie plakatų užrašai 
skambėjo-LITHUANIA WANTS 
FREEDOM; FREE OF COM- 
MUINISTS IN DEPENDENT 
LITHUANIA: GORBY LET 
OUR PEOPLE GO!; RED 
ARMY OUT - STOP SPONG- 
ING OFF BALTIC BLOOD; • 
VVESTERN DEMOCRACIES- 
WHERE IS YOUR SUPPORT 
OF BALTIC SELFDETERMI- 
NATION?; U.N. - WHY NYET 
TO BALTICS?; U.N. STOP HY- 
POCRISY ON BALTICS; U.N. 
WASNT CREATED TO PRE
SERVE EMPIRES!!! ir pa
našiai.

Gatvėje praeiviams buvo dali- 
mani lapeliai informuojantieji 
apie Lietuvosnepriklausomybės 
dieną, taip pat, kad Pabaltijo 
kraštų sovietinė okupacija yra 
nelegali, ir klausiama, kodėl tų 
kraštų laisvės klausimas niekad 
neiškeliamas Jungtinėse Tauto
se, kur ta JT parama ir kodėl, 
sovietams spaudžiant, nutrau
kiamas ryšys su pabaltiečiais.

12 vai. prasidėjo prakalbos. 
Indrei Biskytei atidarius ir trum
pai nušvietus šių demonstracijų 
būdą bei reikšmę. Arūnas Bu
kauskas perskaitė Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio pirmininko 
Vytauto Landsbergio laišką JAV 
valstybės sekretoriui James Ba
ker, kuriame prašoma paramos 
laisvės ir nepriklausomybės sie
kiams.

Vis daugiau ir daugiau apo
strofų (’) pasirodo lietuviškoje 
spaudoje. Va, paėmiau ELTĄ į 
rankas, žiūriu — ir ta jau 
užsikrėtė apostrofais. Kuomet 

■"lankiau Salzburge lietuvių gim- 
: fiažiją, krėk atrnenu, tokio ženk
lo mūsų kalboje nebuvo. Daikta
vardžiai buvo linksniuojami 
keičiant žodžio galūnes. Jei mes 

iki šiol ; ■ teberašom Stali
nas, Stalino, Stalinui; ar Hitle
ris, Hitlerio, Hitleriui, kodėl 
rašom Bush’as, Bush’o, Bush’ui?

Atrodo, kad ateina laikas kada 
mums reikės “nuvalkyt ant 
bridžiaus ir džiumpyt į rivę” su 
tokia lietuvių kalba.

Mūsų kalbininkai, Lietuvių 
Enciklopedija, filologai abiejose 
Atlanto pusėse, prašau pasisaky
ti šiuo reikalu spaudoje. Kas nors 
turės imtis iniciatyvos apvalyti - 
šią^Seną protėvių kalbą. Lietuvių 
kalbą yra viena iš ,Wūsiį didžiau
sių tautinių vertybių —- neįkai
nuojamas lobis, kuris skiria mus 
nuo slavų, nuo germanų, nuo 
romėnų ir kitų. Mes tą kalbą pa
veldėjom, ir mums tenka parei
ga ją išlaikyti tokią, kokią gavo
me, ir perduoti ateinančioms 
kartoms švarią, nesudarkytą lie
tuvių kalbą.

Romualda Bura- 
gaitė

ŠidlauskienėĮVYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Po to kalbėjo BATU No direk- 
toriato narys estas Urmas Wom- 
pa, tik ką grįžęs iš Ženevos, kur 
jis su BATU No delegacija daly
vavo JT Žmogaus Teisių metinėj

bangos plukdo į krantą pilkas 
vieversėlių plunksnas. Kas 
atspės, kokia nesantaika suk
liudė jiems pasiekti krantą? Kas 
išsekino jų paskutiniąsias jėgas?

Paskui ėmiau mąstyti apie 
Lietuvą.

matomi. Tačiau po poros dienų 
nuėjęs pamačiau, kaip Baltijos 1990 sausis

Daiva Izbickaitė taip pat pa
minėjo, kad ir naujasis Nevv Yor- 
ko miesto burmistras David 
Dinkins išleido panašią prokla
maciją, bet, taupant laiką ji ne
buvo perskaityta.

Telšių vysk. Vincentas Bori- 
sevičius, antrą kartą artėjant 
Raudonajai Armijai, iš Telšių pa
sitraukė į Marijos šventovę, į 
Žemaičių Kalvariją. Ten jis su
laukė antrosios bolševikų okupa
cijos. Praėjus frontui, grįžo į Tel
šius, rėmė partizaninį judėjimą, 
drįso viešai pasisakyti prieš oku
pantus. Buvo areštuotas 1946 m. 
vasario 3 d., patalpintas Vilniaus 
kalėjime, kur buvo žiauriai kan
kinamas. Slaptame teisme nu
teistas mirties bausme. Susau-

dytas Vilniuje, Gedimino kalno 
papėdėje. Kankinio krūvinį ma
rškiniai buvo išsaugoti ir kaip do
vana nuvežti Popiežiui Jonui 
Pauliui II, kad paliudytų, kaip 
lietuviai gina savo tikėjimą ir už 
jį aukojasi.

— Žydų nacionalinė mokykla 
įsikūrė Lietuvoje, Vilniuje. Joje 
mokosi hebrajų kalbos vaikai ir 
suaugę asmenys. Pasaulinė žydų 
organizacija šią mokyklą remia 
knygomis ir vaizdinėmis moky
mo priemonėmis.

Demonstracijų, vykusių vasario 16 prie Jungtinių Tautų, bendras vaizdas. Nuotr. K. 
Miklu



VVASHINGTON, D.C.

ŽidiniečiŲ sueiga

Sesės Nijolės Grinienės na
muose 1989 gruodžio 16 Wash- 
ingtono židinietės ir jų vyrai atš
ventė, jau tradicija virtusių. 
Kalėdinę sueigų.

Įsitraukti į šventinę nuotaikų 
visi buvo pakviesti papuošti 
kambario gilumoje stovinčių 
eglutę sesės Onutės Adomaitie
nės lietuviškais motyvais paga
mintais ornamentais.

Kiekvienai skautei, užsidegus 
po žvakutę ir tyliai susikaupus jų 
šviesoje, Elvyra Vadopolienė 
jaudinančiais žodžiais perkėlė 
mus į Lietuvą, kur šiuo metu 
grįžta namo tremtinių karstai, 
kur pirmų kartų bus dalinamasi 
Dievo duona ir kur pirmų kartų

PADĖKA IŠ
TĖVYNĖS

Mieli tautiečiai,

Iš visos širdies dėkojame už 
moralinę paramų mums.Tos 
knygos padės ne vienam, klai
džiojusiam, nepažįstant Didžio
sios Tiesos, šunkeliais. Susti
prins tuos, kurie meldėsi ir tikė
jo, kad ateis diena, kai mes visi 
galėsime bendrauti ir atsiremti į 
vienas kito petį, laukdami Lais
vės dienos Lietuvai išauštant.

Daug kam Ant. Maceinos, kun. 
St. Ylos ir kitų pavardės buvo 
girdėtos, bet niekada neskaity
tos jų knygos, nes religine tema
tika literatūros nespausdino 
mūsų leidyklos. Dargi buvo šai
pomasi iš religinės iriinties ar 
Dievo žodžių.

Padvelkus gaiviems vėjams iš 
Rytų, atvėrėme langus Tėvynės 
pavasariui. Tikimės, jog A. Ma- 

”-ceinos Religijos istorija, Didieji 
’idabartieš klausimai, Saulės gies
mė; kun. St. Ylos Lietuvių tautos 
praeitis, Moderni mergaitė, P. 
Jurgėlos Lietuviškoji skautija, 
Sv. Raštas ir kitos knygos padės 
mums susigrąžinti prarastųjų krikš
čioniškųjų moralę, padės atgauti 
dvasinį pilnavertiškumų, auklės 
mūsų jaunimų būti ne tik gerais 
patriotais, bet ir gerais katali
kais. Bus naudingos kateche- 
tėms ir net kunigams.

Telydi Jus sėkmė ir Dievo pa
laima visuose darbuose ir užmo
juose, o mes maldoje visada 
būsime su Jumis.

Nuoširdus lietuviškas ačiū!

Panevėžio katalikiškasis 
moterų sambūris 

"Caritas”

^JranspaL praneša naujus ir naudingus 

patarnavimus

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

VAISTAI

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI
ELEKTRONIKA
IR MAŠINOS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

GLUKOMETRAS

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

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2635 W. 59th St. 
Chfcago, IL 50529 
1-312-435-7772 

bus viešai švenčiamos Kalėdos.

Baigusi savo jautrius žodžius 
sesė Elvyra apdovanojo kiekvie
nų židinietę dviem baravykė- 
liais, kurie buvo paguldyti pušų 
šakelėse ir apjuosti auksiniu ka
spinu. Vienas grylx*lis buvo kep
tas Lietuvoje, o kitas — čia. Sim
bolinis kaspinas reiškė viltį, kad 
ir mes kada nors susijungsime su 
savo sesėmis tėviškėje.

Vakarienės metu buvo pa
minėtas sesės Audronės Pakš
tienės gimtadienis. Ji labai daug 
dirba lieteuviškos visuomenės 
labui, bei keliautojų iš Lietuvos 
priėmime ir pagerbime, kas 
buvo visų sueigos dalyvių labai 
įvertinta.

Po vaišių prasidėjo linksmoji 
dalis — dovanėlių dalinimas. 
Sesė Nijolė buvo mūsų Kalėdų 
senelis ir nustatė žaidimo taisyk
les: visiems buvo padalinti nu
merėliai ir, atėjus eilei, galėjai 
atsidaryti kų ištraukei, arba pasi
savinti ankstyvesnio laimikį. 
Buvo du, nepaprastai gražūs 
šiaudinukai, kuriuos kiekvienas 
savinosi kol jie atiteko žaidikams 
su paskutiniais numeriais.

Sesė Nijolė, atlikusi senelio 
pareigas ir tęsiant šios sueigos 
temų pakvietė visus sugiedoti 
kalėdines giesmes.

Po giesmių, pabendravimo 
bei pasivaišinimo ir sueigai ei
nant prie galo visi sustojo ratu ir 
kiekvienas dalyvis trumpais ir 
prųsmingais žodžiais pareiškė po 
vienų savo lavinančių mintį.

Sujungtomis rankomis šventę 
baigėme tradicinėmis dainomis.

H-

DAILĖS PREMIJA PASKIRTA 
DAJL. K.ZAPKUI

JAV Kultūros Tarybos premija 
už 1989 metų dailę paskirta Nevv 
Yorke gyvenančiam dailininkui 
Kęstučiui Zapkui. Premija 1000 
dol. Jos mecenatas Lietuvių 
Fondas.

Kultūros Tarybos pirmininkė 
Dalia Kučėnienė kreipėsi į New 
Yorke gyvenančių dail. Vidų 
Krištolaitytę, kad ji sudarytų 
vertinimo komisijų ir pravestų 
premijos paskyrimų.

Į vertinimo komisijų buvo 
pakviesta: dailininkai: Viktoras 
Vizgirda, Vytautas Kašuba, Ele
na Kepalaitė, Elena Urbaitytė. 

"^^Balsų dauguma premija paskirta 
jaunam dailininkui Kęstučiui 
Zapkui. Jis yra pagarsėjęs ameri
kiečių tarpe, apie jo tapybų jau 
yra susuktas ir garsinis filmas, jo 

. paveikslų reprodukcijos kabo 
Metropolitan Operos rūmų apa
tiniame aukšte, priešais knygynų 
ir parodų kambarius.

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

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

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

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

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

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

cukralige sergantiems, $99 -

įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
Šešt. 9-2 v. p.p., 

arba susitarus

VVashingtono vyr. skaučių židinio kalėdinės sueigos dalyviai. Nuotr. Stepo Kindurio

SUSIPAŽINKIME

Laimingai susidėsčiusių aplin
kybių dėka vasario 4 d. Apreiški
mo parapijos didžiojoje salėje 
trys, garsios solistės iš Lietuvos: 
Aldona Vilčinskaitė-Kisielienė, 
Sigutė Trimakaitė, Irena Bra
zauskienė ir pianistė Audronė 
Kisieliūtė, su dideliu pasisekimu 
atliko klasikinės muzikos ir lietu
vių liaudies dainų koncertų. To 
koncerto klausėsi tik nepilna 
šimtinė Apreiškimo parapijos 
parapiečių. Kad šias solistes 
galėtų išgirsti didesnis Nevv Yor
ko ir jo apylinkių lietuvių 
skaičius yra ruošiamas antras jų 
koncertas Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, NY,. sekmadienį, 
kovo 3 d. 7 v.v.

Kad šių solisčių koncertas 
būtų maloniau klausytis — su jo
mis susipažinkime:

Solistė Aldona Vilčinskaitė- 
Kisielienė yra Vilniaus koncer- 
vatorijos docentė. Baigusi Vil
niaus koncervatorijų, tobulinosi 

INTERNATIONAL romuos

9525 So. 79th Avė. Hickory HilISjJL 60457 jj.y.A.

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9525 80. 79TH AVENUE 

HICKORY MILLS, IL 50457-2259 
TEL. 705-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESį į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO

SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

9001 KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d.
Čikaga/Berlynas/Vilnius; Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00

9002 TURISTINĖ KELIONĖ SU Sl’*"--^ I VOKIETIJOJE birželio 7 22 d
Maskva 1 nkt. Lietu** ' ...ja 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2 Iš Nevv Yorko $2.490 00

9003 DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

9004 DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies” Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. 
ŠI KELIONĖ IŠPARDUOTA

9005 DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d.
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14-nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $2,095.00

9005 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budape**'
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš Nt

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)
KELEIVIAI, KURIEMS NETEKA 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

AUST®* ‘ į. VENGRIJOJ rugpjūčio 1 -16 d 

' „z,642.00

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 VISŲI

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPREKINIMUI 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

Leningrado ir Maskvos koncer- 
vatorijose. Stažų atliko garsaus 
prof. Chr. Brambarovo operos 
studijoje. Ten studijuodama, pa
ruošė ir atliko Violetos partijų 
operoje Traviata — Verdi. Bul
garų kritikai jos debiutų labai ge
rai įvertino. Bulgarijoje studi
juodama Aldona Vilčinskaitė-Ki- 
sielienė apgynė ir disertacijų vo
kalinės metodikos klausimais, 
įgytos žinios, studijuojant pas 
garsų profesorių, neša gražius 
vaisius jai dirbant pedagoginį 
darbų.

Solistė Sigutė Trimakaitė yra 
Aldonos Kisielienės mokinė. 
Šiuo metu viena populiariausių 
dainininkių Lietuvoje besireiš
kianti klasikiniame ir kamerinia
me žanre, bei lietuvių liaudies 
dainose. Koncertuoja su Lietu
vos simfoniniais, kameriniais or
kestrais ir .vargonininkais didžio
se Sovietų S-gos salėsg (Maskvo
je, Leningrade, Kijeve, Jereva
ne, Tbilisyje) ir užsienyje. Si
gutė Trimakaitė yra sąjunginio 
ir tarptautinio Maria Callas, 

Graikijoje, konkurso laureatė.
Solistė Irena Brazauskienė 

mokosi Aldonos Kisielienės dai
navimo klasėje. Irenos Brazau
skienės balsinės galimybės, lei
džia jai reikštis tiek kamerinia
me, tiek operiniame žanre. 1989 
m. ji dalyvavo Ispanijoje, Barce- 
lonos tarptautiniame dainininkų 
(operinėje grupėje) konkurse. 
Tas jai suteikė pasitikėjimo pa
ruošiant pagrindines partijas 
Mozarto ir Puocini operose. Ji 
yra dainavusi su kameriniais 
simfoniniais orkestrais ir liaudies 
instrumentų ansambliu. Šalia 
Lietuvos, koncertavo Suomijoje 
ir Bulgarijoje.

Pianistė Audronė Kisieliūtė 
yra Aldonos Kisielienės duktė. 
Ji yra apdovanota visasąjunginiu 
diplomu. Šalia savo solo koncer
tų, Aldona Kisieliūtė yra nepa
mainoma, solistės Sigutės Tri-

> makaitės, solistės Irenos Brazau-, 
< skienės ir jos pačios motinos so

listės Aldonos Kisielienės akom

is nukelta į 8 psl.)

IŠ VISUR
— Lituanistikos seminaras 

įvyks rugpjūčio 5-19 netoli Chi- 
cagos, gražios gamtos apsuptuo
se rekolekcijų namuose, Plano, 
111. Seminaras — universitetinio 
lygio lietuvių kalbos, literatūros 
ir istorijos kursai, skiriami stu
dentams, aspirantams ir suaugu
siems, norintiems praturtinti li
tuanistines žinias. Numatytų 
kursų tarpe bus lietuvių kalbos 
kultūra, kirčiavimas, naujausia 
lietuvių novelė, Lietuvos poezi
ja, Nepriklausomos Lietuvos is
torija. Dėl informacijų rašyti: Li
tuanistikos seminaras, 5620 So. 
Claremont, Chicago, 111. 60636.

— Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras atšventė veiklos 
40 metų sukaktį. Dabartinė va
dovė yra Darija Deksnytė, jau
nosios kartos atstovė, gimusi ir 
mokslus baigusi Hamiltone.

— Seattle lietuviai sudarė ko
misiją, kuri rūpinsis informacija 
vietos laikraščiams apie Pabal
tijį. Komisijon sutiko šiuo metu 
įeiti: Irena Blekytė, Ina Bertu- 
lytė-Bray, Gintas Nalis, Neris ir 
Andrius Palūnai, Rasa Raišytė.

— "Time” žurnalo korespon
dentas vienoje spaudos konfe
rencijoje Vilniuje J.-' Palecldo 
paklausė, ar ruošiamasi keisti 
LKP pavadinimą. Į tai Paleckis 
atsakė, kad tai dar hipotezinis 
klausimas. “Manau, kad pavadi
nimo pakeitimas būtų ne visiškai 
sąžiningas dalykas ir daugumos 
žmonių būtų sutiktas kaip sku
bus persidažymas... partijos pa
vadinimas būtų nereikalingas. O 
ateityje galimi įvairūs variantai”. 
Paleckis džiaugėsi, kad salėje su
važiavimo metu nematęs šį kartą 
skaitančių laikraščius.

— Vilniuje Lietuvos dailės 
muziejuje atidaryta paryžiečio 
dailininko Zibunto Mikšio grafi
kos darbų paroda. Nors jo paro
dos buvo surengtos daug kur Eu
ropoje ir JAV, bet Lietuvoje tai 
pirmoji jo paroda.

— "Tiesa” gruodžio 14 d. lai
doje skelbia, kad Lietuvos Ko
munistų partija, pagal turimus 
dokumentus partijos istorijos in
stitute, buvo įregistruota Vidaus 
reikalų ministerijoje 1940 m. 
birželio 25 d.

Persitvarkymo Sąjūdžio Kau
no skyrius labai rūpestingai 
ruošiasi rinkimams į Aukščiausią 
tarybą. Jie nori išrinkti tik tuos 
kandidatus, kurie nedvejodami 
pasisako už laisvą Lietuvą ir jo
kiu būdu ne kokioje federacijoje 
su Sovietų Sąjunga. Į Kauną 
buvo atvykęs Algirdas Brazau
skas, Aukščiausios tarybos prezi
dentas. Jis taip pat apsilankė pas 
kardinolą Vincentą Sladkevičių, 
taip pat vizitavo Kauno kunigų 
seminariją. Pasitarimuose buvo 
išreikštas įsitikinimas, kad gerės 
Lietuvos vyriausybės ir Bažny
čios santykiai ir plėsis savitarpio 
supratimas. Aptartos Lietuvos 
katalikų Bažnyčios naujos padė
ties problemos, ypač kreipiant 
dėmesį į dorovinį jaunimo 
auklėjimą.

— Vilniuje sugrįžęs iš Mask
vos LKP ideologas Justas Palec
kis Sąjūdžio korespondentui pa
sakė, jog pokalbis Kremliuje su 
Gorbačiovu vyko kaip lygus su 
lygiu. Kalbėta ir apie būsimus 
LKP ir TSKP santykius.



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma Ir vienintelė per emigracijų, 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.

• \ X.- 'r—

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, Ir.programas. 
Mes turime dldžlulj pasirinkimų. 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.

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

212 465-0621

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

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

JVAIRUS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

MES TAIP PAT TURIME DIDELJ PASIRINKIMU SONY, MAXWELL IR 
KT. JVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

RUOŠIMAS! PAGERBTI 
AKTORIŲ J. PALUBINSKĄ

Š. m. kovo 19 d. sukanka 80 
metų amžiaus pasižymėjusiam 
nepriklausomos Lietuvos dra
mos teatro aktoriui Juozui Palu
binskui, gyvenančiam Baltimo- 
rėje. Šitą garbingą sukaktį 
ruošiasi paminėti Baltimorės lie
tuviai drauge su vašingto- 
niečiais.

Baltimorės visuomenininkas 
Cezaris Surdokas ėmėsi iniciaty
vos ir sudarė specialų komitetą, 
į kurį, be paties iniciatoriaus, su
tiko įeiti Vytautas Eringis, Jonas 
Kardokas, Juozas Gaila, Kęstutis 
Laskauskas, Alė Kazlauskienė, 
Aldona . Marcinkienė, Marija 
Krasauskienė, Genovaitė Auš- 
trienė ~ ~
andras Rądžius .. 
tienė iš Washingtono.

Vasario 2 d. vakare komitetas 
buvo susirinkęs į Lietuvių na-

mus pirmam posėdžiui. Pirmi
ninku išrinktas Cezaris Surdo- 
kas, sekretore Alė Kazlauskienė 
ir iždininku Jonas Kardokas. Nu
tarta pagerbimą rengti kovo 18, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Lietu
vių namuose, Herbų kambary. 
Be to aptarti ir kiti su renginiu 
susiję reikalai.

alra

— Vytauto Dižiojo universite
te Kaune priėmė pirmuosius 
klausytojus, jau absolventus, ku
rie ruošis profesionalaus mene
džerio pareigoms. Sis valdybos 
centras įsteigtas prie ekonomijos 
fakulteto. Tai užsienio mokyklų 
pavyzdžiu suformuota mokslo 
valdyba. Joje dėstys Vilniaus, 
Kauno ir užsienio profesoriai, 
įskaitant Rimą Kalvaitį ir Eduar
dą Bubnį iš JAV ir Henriką Dau- 
derį iš Kanados

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

Balys. Brazauskai ‘ĄJeĮfs- 
Rądžius ir'Gėnė'Vasai-

DOAABA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų, 

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

Galite įsigyti:

lT,C>A KELIONĖS f\U?Į LIETUVĄ

1990
mo 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 Franee) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair)

Greimo datos - įvairios.
Kelionių trukmė grupėms - 10, 15, 20 ir 25 dienos.

Kelionės vykstantiems privačiai - pagal pageidavimą 
(norintiems užsakome viešbučius).

Kelionių kaina su privačiais kvietimais ... nuo $1034.00 
grupėms .... nuo S2100.00

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų ( Vilnių Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių. visi skridimai bus tiesiogiai ( Lietuvą 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
Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

Agrc jomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valplų 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbininkas, 341 W-hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Llthuanlan Cookery" už 12 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

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

Numeris, gatvė

, Miestas, valstija, Zlp

-VILNIUS - MIESTO PLANAS -
Naujai išleistas, spalvotas Vilniaus žemėlapis. Pritaikytas turis
tams su bažnyčių, muziejų adresais ir pilnu gatvių indeksu.

Sulankstytas $10.00 su persiuntimu.
Plakato forma $12.00 su persiuntimu.

Užsakymus siųsti:

S SAKALAS
7328 S. Califomia Avė.

Cbicago, IL. 60629

POSTAGE 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.

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

Galime atidaryti sąskaitą do
leriais jūsų giminėm 1 Jetuvoje. 
Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pakštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Cbicago IL, 60629. Tel. 312 436 
- 7772.

Reikalinga Ir prltin* 3— 
Paskaityti Darbininke.

DEXTER PARK
PHARMACY įfl

Wm. AnastasL B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 771 h Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WK DKLIVER
296-4130

* 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 atsiuntę 2 dol. čekį firmai 

BALTIC ASSOCIATES. LTD 
P.O. Box 1406 GMF Boston, MA02201 

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

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



lr sunkios ligos mirė •-

ALFONSAS KEPENIS.
Nuliūdime liko Julija Kepenlenė, sūnus Vytautas su 
žmona Kathieen ir trys anūkai, Mark Kavin , duktė 
Karen ir sesuo Lietuvoje Adelė Linkevičienė, jos val
kai Nijolė ir sūnus Algis su šeimomis, mirusio brolio 
Vlado žmona Marija, dukros Vitalija Ir Laimutė.

A. A.
ANTANUI JUCĖNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Bronei, duk
roms Liudai, Mildai, Gailei, sūnui Antanui Ir jy šei
moms .

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

A. A.
KĘSTUČIUI STAŠAIČIUI

mirus, tėvams Juozui ir Sofijai, broliui Algiui Ir sesutei 
Gražinai reiškiu gilią užuojautą.

Povilas Šidlauskas

A. A.
VAIDUČIUI ZIKARUI

mirus, šio skausmo valandoje giliausia mūšy užuo
jauta sūnui Jonui, broliui Vainučiui su šeima, broliui 
Teisučiui Australijoje, sesei Alytei su vyru Jonu Kau- 
rtgyns ■ « j—;

Stefanija Mikulskienė
Algirdas, Irena *r Linas Eitmanai 
Rasa ir John Walsh

AUDRONEI GUDAITEI
mirus, didelio skausmo ir liūdesio^alandoje motinai 
Veronikai, seseriai Gražinai, švogeriui David Ir sūnui 
Christophėr reiškiame nuoširdžią užuojautą Ir kartu 
liūdime.

Izabelė Kumpikienė 
Dr. Giedrė Kumpikaitė

Gyvenau, nes norėjai, 
Miriau, nes liepei, — 
Išganyk, nes gali.

10 METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Š. m. kovo 4 d. sueina 10 mėty nuo
Kpt. VINCO MICKELIŪNO

mirties.
Šv. Mišios bus aukojamos kovo 3 d., šeštadienį, 

9:30 v.r. Tėvy Pranciškony vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne, N.Y.

Kviečiame pasimelsti.
Duktė Živilė ir šeima

fk.fk. - 
ADAI ŠVELNIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos seserį Emiliją Vilu- 
tienę, dukrą Jūratę, sūnų Vytautą Ir Jų šeimas, Lietu
voje gyvenančią seserį Zinaidą ir kitus artimuosius.

Rožė, Vytautas, Tomas Kondrotai

A. A.
AUDRONEI GUDAITEI

mirus, jos mamytę, seserį Gražiną ir jos vyrą David 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

i
Birutė Paprockienė
Kristina ir Sigitas Novickiai

ilM0S_
Mirgos Girniuvienės paskaita 
apie legalumę.ir jo reikšmę Lie
tuvos istorijoje. Paskaita vyko po 
mišių salėje po bažnyčia.

Mirė A. Jucėnas
Vasario 3 Floridoje po trum

pos ligos mirė Antanas Jucėnas, 
pastoviai gyvenęs Cape Code, 
kur jis nuoširdžiai reiškėsi lietu
vių veikloje. Kasmet jo sodyboje 
vasarų vykdavo vietos lietuvių 
piknikai, lankv. 'et tolimesnių 
gyvenviečių lietuvių. Velionies 
kūnas pargabentas į Cape Codų 
ir ten palaidotas.
Proklamacijos Lietuvos reikalu

Vasario 16-sios pagrindu prok
lamacijas Lietuvos reikalu pa
skelbė: gubernatorius .Mike Du- . 
kalas vasario'7,'Brocktono mie
sto burmistras Carl Pitaro — va
sario 9, o Bostono burmistras 
Raymond Flynn — Vasario 16- 
jų, įteikdamas jų lietuviams 
mūsų trispalvės prie City Hali 
pakėlimo metu.

Visose proklamacijose paryš
kinama Lietuvos praeitis, teisė į 
laisvę ir reiškiama viltis, kad Lie
tuva greit atgaus nepriklauso
mybę. Proklamacijos pasirašy
tos, dalyvaujant Lietuvių organi
zacijų atstovams.

Pas gubernatorių Mike Duka- 
kis delegacijoje iš septynių lietu
vių penki buvo jaunimo atstovai 
ir du vyresniosios kartos atsto
vai. Tai sektinas pavyzdys. Kai 
delegacijose dalyvauja tik vyres
nieji, tai atrodo, kad lietuvybė 
jau nyksta. Delegacijų pas gu
bernatorių sudarė Alto Bostono 
skyriaus pirmininkas Gintaras 
Čepas.

Pas Brocktono burmistrų Carl 
Pitaro dalyvavo daugiausia pen
sininkai. Iš jaunesniųjų buvo tik 
Dalia Pautienienė, adv. Sabai- 
tytė ir Patkūnaitė. Paskutinės 
dvi yra Brocktono miesto tarnau
tojos. Delegacijų Brocktone fil
mavo Cable TV reporteriai. Pa
sirašius proklamacijų, delegaci
jos nariai sugiedojo “Marija, Ma
rija” ir Lietuvos himnų.

Pagal klebono patarimų aukos 
buvo renkamos Caritas veiklai 
paremti Lietuvoje, bet kai kas 
aukojo dar Altui ir Tautos Fon
dui. Viso aukų surinkta 510 dole
rių. Stambiausi aukotojai: Aidas 
ir Gitą Kupčinskai, Julius ir Re
nata Spakevičiai, Vaclovas ir 
Pranė Kamantauskai, Juozas ir 
Salomėja Duobai, Pranė Mile
rienė ir Veronika Tumienė. At
skirai pažymėtina klebono kun. 
Vinco Valkavičiaus 150 dolerių

Laisvės Varpas įrašė į juostų 
Brocktono burmistro Carl Pitaro 
skaitomų proklamacijų ir įpiršo 
jų radijo stočiai WBET, kuri 
skelbė jų pasirašymo dienų ir 
pačių Vasario 16-tųjų. Tuo būdu 
proklamacija pasiekė ne tik lie
tuvius bet ir amerikiečius. Iš tik
rųjų tokios proklamacijos pilnai 
atlieka savo uždavinį, kai pa- 
-fkleidžiamos amerikiečių visuo
menėje. To turėtų neužmiršti vi
si tie, kurie rūpinasi jų gavimu.

Minėjimas Norwoode
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje 

Norwoode vasario 4 paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktis. Minėjimo pro
gramų sudarė mišios už Lietuvų 
su pritaikintu klebono kun. Vin
co Valkavičiaus pamokslu ir dr.

BALTK 
TOURS

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
r SOKILL FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones i Lietuvą!

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

Kelione *629 biržele 29 - liepos 13.
$2.459.00 iš Bostono ir New Yorko
$2,659.00 išChicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA
18 dienų kelionė. 13 dienų Lietuvoje: 14 naktų Vilniuje, 2 Vakarų 
Berlyne. KLM linija ir Aeroflot tiesioginis skrydis į 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
13dienų kelionė. 10 diėnų 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 išChicagos.

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

Kelionė *7038 liepos 3-16, "Turistų" viešbutis.
$1.949.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,149.00 išChicagos.

Kelionė *703C liepos 3-16, "Trinapolis" ■ žaliam ir ramiame 
Vilniaus ’ZirmOnų" priemiestyje ketonų aukštų viešbutis su 
restoranu ir baru Tinkamas pavieniams arba grupėms

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

Kelionė*703D liepos 3-16, "Composers" 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems pnvatumo Yra 
bktai 14-kai asmenų Duodama kana padengia tiktai apartamento 
nuomą Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Fesbvabo programos yra 
asmeninis rūpestis

$1,649.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,849 00 išChicagos.

1990 METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS 

1 LIETUVĄ

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

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

LIETUVA ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Unija ir 
Aeroflot tiesogmis skrydi* j Vinių iš Berlyno.

Kelionė *507B gegužės 7-18.
$1,699 00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,769.00 išChicagos.

LIETUVA Ir VOKIETIJA-19 dienų kaėonė
15 naktys Vilniuje. 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
AerofkK tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė *507A gegužės 7-25:
$2.079.00 iš Bostono ir New Yorko,
$2,149.00 iš Chicagos.

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

Kelionė *510 gegužės 10-23:
$2,109.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2.309 00 tš Chicagos.

auka ir Jean VVoodruff, trečios 
kartos italės auka. Minėjimo su
ruošimo darbus atliko Lietuvos 
vyčių vietos kuopa, vadovaujant 
Jurgiui Bernotui. Akomponuo- 
jant Katrei Perednienei, sugie
doti himnai ir “Lietuva brangi”.

Reikšmingai papildytas fondas
Petro Čepo vardo jaunimo 

fondo sausio 27 d. surengti šokiai 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje paliko 
gražaus pelno, kuriuo reikšmin
gai papildytas tas fondas. Paden
gus visas išlaidas, gryno pelno 
gauta beveik 3, (XX) dolerių. 
Didžiausias renginio išlaidas su-

darė “Gintaro” orkestro iškvieti
mas iš Ghicagos. Bet rengėjai 
nesigaili tai padarę, nes orke
stras buvo laliai geras, jo atlieka/ 
mi šokiai — įvairūs, pritaikpfti 
jaunimui ir vyresniesiems. Gau
tų pelnę pridėjus prie turėto ka
pitalo, dabar Petro Čepo jauni
mo fonde yra jau apie 10,000 do
lerių.

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

Postage paid both loays
Fast, canvenient priuatE, sofą
įtart wtat BNIKIDG-BV-mnais.^
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mat. Tai taupyme* paštu So. Boston Saving*

Bank būdu. Ar Jum* reikia pinigus padėtiTban- 
k* ar Juo* atsiimti, tai galit* atlikti namie bet 

jjsyy kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj {- 
traukia sumą J sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl-

(7 mas, kad Jūsų pinigai iP*<no'aukščiausius
/ statymų, Ct fHL

ęF D** Isngvo taupymo bū-.»
do per paštą skambinkit Mt.’

Donahue 268-2500 S
arba rašykit paduotais adresato. L> /

i South Boston / 
JSavings Bank!

^JILMUrS THF LFMDER-*

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

Kelionė *515 gegužes 15- 27:
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko.
$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 iš Chicagos.

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. Svrissair Unija.

Kelionė *614 - biržele 14-28:
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,469.00 išChicagos.

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

Kelionė #801 - rugpiočc 1-15 :
$2.389 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,589.00 išChicagos

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

Kelionė *808 rugpiOčto 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 rugsėjb 13-22
$1.809.00 tš 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 tš Chcagos.

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kafonė
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Prahoje. CSA linija.

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

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dtonų kelionė.
9 naktys Vilniuje. 1 naktis Prahoje. CSA Unija.

Kelionė f 106 lapkričio 5-16:
$1.699.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.899.00 išChicagos

ŠV. KALĖDOS Ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 rūktų Vilniuje. 1 naktie Prahoje. CSA inrįa.

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

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dwoų keėonė.
12 naktų VHnąąe, 1 naktis Prahoje CSA Snąa.

Kelionė *1260 gruodžio 29 - sausu 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono r New Yorko, 
$1.999.00 tš Chicagos.

Visų kakonių, išskyrus 17030. kainose /skakoma bikatai į 
Fastrvako programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pratus ir masto aptiOrAemą Hast Berlyną k Haismkyja. parva- 
Žaną ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patamašmą Aaoįe 
kakondįa.

Smukesnėms informacijoms ir brošiūrai, 
BALTIC TOURS • 77 Oak St. šute 4 • NewK 

Tol 617/965-8060 • Fax 617 -332-
02164



DARBININKAS

341 Highland Blvd. ' 
. Brooklyn, N.Y. 11207

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta gražiomis pa
maldomis Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje ir akademine dalimi 
Kultuvo Židinyje vasario 18 d. 
Gražią kalbą pasakė Stasys 1 xrzo- 
raitis, J r. Meninę programą 
atliko solistė Jina Varytė, akom- 

, ponuojant William Sniiddy, ir 
• aktorius Juozas Bolcy-Bulc- 
^yičius. Aukų surinkta 8(XX) dol. 
^Svečių atsilankė apie 300. Tla- 
/iesnis aprašymas spausdinamas 
/.vėliau.

David N. Dinldns, naujasis 
-New Yorko miesto burmistras, 
vasario 15 popietėje priėmė lie
tuvių delegaciją ir teikė miesto 
prokilamaciją, kad vasario 16 
New Yorke skelbiama Lietuvos 
nepriklausomybės šventės die
na Priėmime dalyvavo apie 20 
žmonių. Iš Maspetho atvyko su
siorganizavę Lietuvos vyčiai. 
Naujasis burmistras su visais pa- 
šisveikino, pasikalbėjo ir visiem 
paliko draugišką ir mielą įspūdį. 
Proklamacijos originalą vasario 

y!8 miesto tarybos narys Walter 
Ward atnešė į Kultūros Židinį ir 
jįperskaitė susirinkusiai publi
kai. 2

Vytauto Maželio mūsų žino
mo fotografo, fotografijų paroda 
visą vasario mėnesį vyksta Mari
jampolėje. Paroda bus perkelta : 
ir į kitus Lietuvos miestus.

Adminlstr......... (718) 827-1351
Redakcija.........(718)827-1352 

Spaustuvė ... 
Vienuolynas . 
Vyskupas ... 
Salė (kor.).... 
Salės adm. ..

.(718) 827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827.7932 

.(718)827-9645 
.(718) 235-8386

N.Y. miesto taryba taip pat 
priėmė rezoliuciją, skelbiančią 
vasario 16 Lietuvos nepriklauso
mybės diena. Rezoliucijoje svei
kina lietuvius, švenčiančius Lie
tuvos nepriklausomybės dieną. 
Rezoliucija miesto tarylx>je buvo 
priimta sausio 23 d.

Lietuviškos užgavėnes bus va
sario 25, sekmadienį, tuoj po su
mos, Apreiškimo parapijos nau
jai atremontuotoje salėje. Tradi
ciniai Užgavėnių valgiai, paben
dravimas su parapijos nariais. 
Pelnas skiriamas atgimstančiai 
Lietuvai, knygų persiuntimo 
fondui. Įėjimo auka 6 dol. Ren
gia parapijos moterų pagelbinis 
būrelis.

Jordan Haensel, pusanatrų 
metų, Aldonos Samušytės sūne
lis, tragiškai paskendęs, mirė va
sario 16 d. Tembrok Pines ligo
ninėje ir vasario 20 palaidotas 
Hollyvvood, Fla., iš Šv. Baltra
miejaus bažnyčios. Paliko du 
brolius ir seserį.

Tradicinė Kaziuko mugė bus 
kovo 11 Kultūros Židinyje, pra
sidės 12 vai. mišiomis, o po jų 
— atidarymas. Kas norėtų dau
giau informacijų, prašom skam
binti Giedrei Kulpienei 718 - 
846 - 1056 arba Onai Osmolskie- 
nei — 717 847- 0325.

Lietuviškos užgavėnes 
bus vasario 25, sekmadienj, 
tuoj po sumos, naujai atremontuotoje 
Apreiškimo parapijos salėje.

Tradiciniai Užgavėnių valgiai, 
parapiečių pabendravimas. 

Pelnas skiriamas atgimstančiai 
Lietuvai, knygų pasiuntimo fondui. 

Auka — 6 dol. f

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

PARAPIJOS MOTERŲ PAGELBINIS KOMITETAS

Parodos aprašymas bus - 
spausdinama kitame Darbininko 
numeryje.

Oktavos koncertas buvo vasa-. 
rio 17 Kultūros Židinyje. Atsi
lankė apie 2(X) svečių. Oktava 
atliko dviejų valandų estradinės 
muzikos koncertą ir taip pat gro
jo šokiams. Koncerto aprašymas 
spausdinamas vėliau.

Dail. Elenos Urbaitytės tapy
bos kūrinių paroda vyksta nuo 
vasario 10 iki kovo 3 Discover 
galerijoje, 16 Village Square, 
Glen Cove, N.Y. Paroda pava
dinta “Works in progress”

Audronė Gudaitė, .50 metų, 
mirė vasario 16 specialioje ligo
ninėje Pittsburghe, Pa. Buvo 
pašarveota Marytės Shalins šer
meninėje, palaidota iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse vasario 20 d. 
Nuliūdime liko jos motina Vero
nika ir sesuo Gražina. Jos tėve
lis, Stasys Gudas, mirė 1978 m 
lapkričio 7 d. Jis buo žinomas 
tautininkų veikėjas, plačiai daly
vavo visuomeninėje veikloje. Ir 
velionė Ai/^ronė kadaise veikė’ 
skautuose, paskutiniu laiku gy
veno su motina Jamaica Estates, 
N.Y.

1990 m. kovo 3 d., šeštadienį, 7 v.v.
Kultūros Židinyje
341 Highland Blvd., Brooklyne

SOLISČIŲ IŠ LIETUVOS 
KONCERTAS

Dainuoja: Irena Brazauskienė 
Aldona Kisielienė 
Sigutė Trimakienė

Akomponuoja: Audra Kisieliūtė

Įėjimas 7 dol.

Po koncerto kava ir pabendravimas

Koncertą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LMK FEDERACIJOS NEW YORKO KLUBAS 
NY VYR.SKAUČIŲ ŽIDINYS VILIJA

PRIĖMIMAS PAS 
GEN. KONSULĄ NEW YORKE «

Lietuvos nepriklausomybės 4 
šventės proga Lietuvos gen. * 
konsulas Anicetas Simutis, talki- ’ 
namas specialaus komiteto, In- ’ 
ter-Continental viešbutyje Man- į 
hattane, surengė gražų priėmi-. * 
mą. Ten priėmimai buvo su- J 
rengti praeitais ir užpraeitais ;• 
metais, 

.ii. ...Atsilankė persimtinę svečių. ’ 
buvo keletas ir iš įvairių atstovy- f 
bių, diplomatinio korpuso. ? 
Vaišių metu talkininkų komiteto 
pirmininkas Aleksandras Vakse- £ 
lis tarė trumpą žodelį ir pristatė | 
Lietuvos gen. konsulą Anicetą j 
Simutį. Jis visus susirinkusius j 
angliškai pasveikino, paminėjo, >’ 
kas per diena, kas dedasi Lietu
voje, pakvietė ir toliau vaišintis, ? 
pasidalinti įspūdžiais. Eglė 
Dudėnienė perskaitė Amerikos ’ 
valstybės sekretoriaus James A. ' 
Baker III, laišką.

Į priėmimą daugiausia atsi- ' 
lankė iš Manhattano, bet buvo 
svečių ir iš New Jersey. Priėmi
mas užtrūko dvi valandas, nuo 6 / 
iki 8 v.v. Salėje buvo Amerikos s 
ir Lietuvos vėliavos, prinešta 
daug gražių gėlių.

“B AL TI JA”
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 ATSILANKYTU

SUSIPAŽINKIME
(atkelta iš 5 psl.)

paniatorė. Ji su pasisckiint 
minėtoms solistėms. akompana- 
vo joms koncertuojant Lietuvo
je, Sovietų Sąjungoje, Vakarų 
Vokietijoje, lx?i kituose Europos 
miestuose.

Reikėtų nepraleisti progos ir 
išgirsti šių menininkių koncertą, 
kuriame jos atliks vokiečių ir 
prancūzų romansus , italų operų 
arijas ir duetus, bei lietuvių liau
dies dainas.

Šio koncerto parengimu rūpi
nasi NY vyr. skaučių židinys “Vi
lija” ir LM K Federacijos NY klu
bas.

p. palys

Atvykusios iš Lietuvos solistės: iš k. Irena Brazauskienė, Aldona Kisielienė, Audronė 
Kisieliūtė akompaniatorė, Sigita Trimakaitė. Jų koncertas Kultūros Židinyje bus 
kovo 3, šeštadienį.

Lietuvių Bendruomenės 
VVoodhaveno apylinkės 
SUSIRINKIMAS
bus kovo 4, sekmadienį, 4:30 v. popiet
Baltijos restorane,
86-21 114 Street, Richmond HIII, N.Y.

Bus valdybos rinkimai ir įdomi meninė programa

Kviečiami atsilankyti ir kitų LB apylinkių lietuviai, kuriems 
rūpi, kaip pagyvinti LB veiklą.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB WOODHAVENO°APYLINKĖS VALDYBA

New Yorko skautai ir skautės kviečia Jus j

Kaziuko mugę
KOVO 11 D., 12 VAL, KULTŪROS ŽIDINYJE, BROOKLYNE

— Lietuviškų rankdarbių stalas
— įvairios loterijos ».
— Filmai iš Lietuvos -
— Viešnios iš Bostono (R. Petrutienė ir G.Treinienė)

su savo rankdarbiais
— Vaikams pramogos ir žaidimai
— Kiti užsiėmimai
— Lietuviški pietūs

— Kavinė Ir tortai

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
kais, 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. X-

AT^ENTION: ĘĄBJįjjpNEY 
READING BOOKSr 138,000/ 
year income potential. Details. 
1-602 - 838 - 8885, Ext.Bk 6057.

ATTENTION - HIRING: 
Government jobs — your area. 
Many immedia^e openings with- 
out waiting list or tęst. $17,840 

$69,485. Call 1 - 602 - 838 - 
8885. Ext. R 6057.

1990 KELIONĖS Į ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ
Aplenkiant Maskvą, Aeroflotą ir Inturistą. 

Nakvynės mažuose viešbučiuose ir/ar privačiuose namuose — 
Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose, Klaipėdoje.

Naktys Kaina asmeniui, dviem gyvenant kambary;
Lietuvoje 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 v 18 $1,940.00 Dainų šventės kelionė
Rugpjūčio 6-20 13 $1,795.00
Rugsėjo 10-24 13 $1,580.00

* Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.

Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol. nakčiai.

J kainą jsiskaito:
— 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.

Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui ir sovietinei vizai gauti 
reikiamas informacijas: vardas, pavardė, adresas, telefonas gimimo data 

ir vieta, jAV paso fotostatinė kopija ir 4 nuotraukos:

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
2129 Knapp St.
Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. 718-769-3300


