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UZ LIETUVĄ AR UZ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
— Kardinolas V. Sladkevičius išsako Lietuvos katalikų rūpesčius ir viltis —

JAV prezidentas George 
Bush pareiškė, kad JAV pripa
žins Lietuvos nepriklausomybę, 
kai jos vyriausybė pradės vykdy
ti savo valdžią jos teritorijoje. 
Panašiai pasisakė ir kitos Vakarų 
valstybės, kaip Britanija, Italija.

JAV didžioji spauda, kaip 
NYT ir kiti dienraščiai bei televi- 
zijs stotys kiekvieną dieną skyrė 
daug dėmesio Lietuvos nepri
klausomybės deklaracijos pa
skelbimui ir palankiai įvykius 
vertino.
.Sov. S-gos prezidentas Gor

bačiovas Lietuvos deklaraciją 
pavadino “nelegalia ir negalio
jančia” ir pareiškė nevesiąs tuo 
reikalu derybų su Lietuva, bet 
manoma, kad jis tai padarė Sov. 
S-gos konservatoriam nuramin
ti.

Izraelio koalicinė vyriausybė, 
negalėdama susitarti dėl JAV pa
siūlyto plano Art. Rytų taikai pa
siekti, subirėjo, min. pirminin
kui Yitzhak Shamir atleidus iš 
pareigų finansų ministerį ir Dar
bo partijos vadą Shimon Pėrės. 
Tada iš ministerių pasitraukė ir 
kiti Darbo partijos ministeriai.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas savo posėdy panaiki
no konstitucijos 6 str., suteikian
ti komunistų partijai vadovau
jantį vaidmenį, ir suteikė krašto 
prezidentui Gorbačiovui-- įcr - 
prašytas dideles teises.

Prezidentas George Bush pa
prašė kongresą sudaryti Demo
kratijos fondą Panamos ir Nika
ragvos demokratijai sustiprinti ir 
paskirti šiam fondui 800 mil. 
dol., kurių dalis būtų paimta iš 
gynybos departamento biudže
to.
. Kubos prezidentui Fidel Ca- 
stro vykstant į Brazilijos naujojo 
prezidento Fernando Collor de 
Mėlio inauguraciją, į Braziliją iš 
Kubos buvo atsiųsta 10 t ginklų 
Castro apsaugoti. Brazilijos vy
riausybė visus ginklus grąžino į 
Kubą.

Mongolijos komunistų parti
jos politinis biuras, spaudžiamas 
nuolatinių demonstracijų už de
mokratiją, paragino partiją atsi
sakyti jėgos monopolio ir kartu 
su disidentų vadais surašyti nau
ją krašto konstituciją.

Sov. S-gos spauda pradėjo 
kaltinti Kubos prezidentą Fidel 
Castro, kad jis kraštą valdo Brež
nevo metodais.

Afganistano prezidentas Naji-
bullah pareiškė, kad ten sukili-
mą prieš jį rengęs gynybos mini- 
steris Shahwaz Tanai su kitais su
kilimo vadais pabėgęs į Pakista
ną ir prisijungęs prie Afganista
no partizanų.
' Kubos prezidentas Fidel Ca
stro pareiškė nutraukiąs bet ko
kią karinę pagalbą Nikaragvai ir 
ateity teiks tik namų statybos ir 
sveikatos apsaugos paramą, jei 
naujoji krašto vyriausybė to pa
geidaus.

Rytų Vokietijos žymus social
demokratų veikėjas Egon Bahr 
tvirtina, kad jos armija dėl pašli
jusios drausmės ir dezertyravi
mo negali būti panaudota kari
niams veiksmams.

Haiti nuolatinės gyventojų 
demonstracijos privertė karinį 
diktatorių gen. Prosper Avril at
sistatydinti ir išvykti į užsienį. 
Laikine prezidente buvo paskir
ta Aukšč. teismo teisėja Ertha 
Pascal-Trouillot, kuri pažadėjo 
netrukus įvykdyti demokrati
nius rinkimus.

Italijos katalikų dienraštis 
Avvenire kovo šeštos dienos lai
doje paskelbė dviejų puslapių 
reportažą apie katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje. Žurnalistas Gianni 
Cagianelli ilgame straipsnyje 
apžvelgia Bažnyčios Lietuvoje 
patirtus sunkumus, rašo apie pa
staraisiais metais įvykusius tei
giamus pasikeitimus, pamini dar 
neišspręstas Bažnyčios proble
mas.

Kitas dienraščio bendradarbis 
Luigi Geniazzi pateikia ilgą pasi
kalbėjimą su Lietuvos kardinolu 
Vincentu Sladkevičium, kuris 
atvirai išsako Lietuvos katalikų 
rūpesčius ir viltis. Reportažą pa
pildo kai kurie kiti pasisakymai 
apie religinės padėties Lietuvos 
prošvaistes iršešilius, informaci
niai ir statistiniai duomenys apie 
Lietuvos Bažnyčią, informacijos 
apie poitinę padėtį Lietuvoje, 
krašte vyraujančias nuotaikas 
belaukiant nepriklausomybės, 
kurios dabar vieningai siekia po
litinės partijos, sąjūdžiai ir visa 
tauta.

Nepriklausomybės siekius 
tvirtai remia ir Lietuvos 
Bažnyčia, — rašo žurnalistas Ga- 
ninazzi, pristatydamas Lietuvos 
kardinolą Sladkevičių. — Ne
priklausomybės atstatymą 
Bažnyčia remia visa širdimi, — 
trumpai ir tvirtai pabrėžė kardi
nolas. . ..... ........

Atsakydamas į žurnalisto klau
simą, ar Lietuvoje įvykę pasikei
timai palietė ir Bažnyčią, kardi
nolas pažymėjo: “Mes dabar 
jaučiamės laisvesni, bet tiktai 
pradedame žengti nauju keliu. 
Dar nesame tikri, kad praeitis 
nebesugrįš.

Apdairus keliautojas, —

Italijos komunistų partija atsi
sakė savo vardo ir pasivadino La 
Casa.

Sov. S-ga ir Vengrija pasirašė 
susitarimą sovietų kariuomenei 
iš Vengrijos atitraukti iki 1991 
m. vidurio.

Argentinos karinis preziden
tas gen. Augusto Pinochet prezi
dento pareigas perdavė demok
ratiniu būdu išrinktam Patricio 
Aylwin, bet ir toliau pasiliks ar
mijos vadu.

Estijos kongresas (jį rinko tik 
Estijoj prieš 1940 m. gyvenę ar 
jų ainiai) paragino J.T. ir Sov. 
S-gos parlamentą atstatyti ne
priklausomą ir laisvą Estijos res
publiką. 

Prezidentas Gorbačiovas
pasiūlė iš pagrindų pertvarkyti 
komunistų partiją, panaikinant 
gen. sekretoriaus postą ir išren
kant partijos pirmininką su 
dviem pavaduotojais, bet 
nesiūlė, kad atstovai į kongresą 
būtų renkami demokratiniu 
būdu.

Lenkijos Solidarumo vadas 
Lech Walensa pareiškė didelį 
džiaugsmą dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, o Len
kijos vyriausybė — kad ji re
mianti tautų apsisprendimą, ve
dantį į nepriklausomybę.

NYT kovo 14 paskelbė Har
vardo universiteto ekonomikos 
profesoriaus Lawrenoe Sum- 
mers straipsnį, teigiantį, kad 
Gorbačiovo reikalavimas, jog 
Lietuva turi sumokėti prieš atsi
skirdama Sov. S-gai 33 bil. dol. 
moraliniu ir politiniu apiplėši
mu. Profesorius yra Lietuvai 
ekonomijos patarėjas.

pridūrė kardinolas, — prieš’ 
pradėdamas kelionę, turi numa
tyti galimus pavojus. Visko gali
me laukti, kol mūsų kaimi- 
nystėje bus komunistinė val
stybė, neleidžianti mums ne
priklausomai gyventi. Mes gi da
bar siekiame išsilaisvinti iš ko
munizmo pančių. Jau esame 
kiek pažengę pirmyn, — kalinėjo 
kardinolas, — pirmieji žingsniai 
yra labai svarbūs, net ir komuni
stai kovoja už nepriklausomybę, 
ko anksčiau nedarė. Tačiau, sun
ku numatyti, kas bus ateityje. 
Sunku pasakyti, ką Gorbačiovas 
galvoja ir kokių veiksmų ruošiasi 
imtis mūsų atžvilgiu. Daug prik
lausys ir nuo Vakarų valstybių 
laikysenos. Vakarai turėtų viso
mis priemonėmis paremti mūsų 
nepriklausomybę.

į žurnalisto pastabą, kad yra 
manančių, jog lietuviai per grei
tai nori pasiekti savo tikslą, kar
dinolas Sladkevičius atsakė: 
“Esame kaip belaisviai, po ilgų 
kalinimo metų atradę kelią. Ne
galima reikalauti, kad, mes, 
lėtais žingsniais eitume į laisvę”. 

Į klausimą, kokie yra Bažny
čios santykiai su Persitvarkymo 
Sąjūdžiu, kovojančiu už Lietu
vos nepriklausomybę, kardino
las atsakė, jog jie yra tokie patys, 
kaip Bažnyčios santykiai su tau
ta. Kardinolas pastebėjo, kad .)
Bažnyčia nepadarė priešrinkimf-'

Amerikos kongresmanai pas Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių. Iš k. Richard 
Durbin, John Miller, kongr. Christopher Cox, kongr. Bill Sarpalius.

PALAIDOTI VILKIJOS PARTIZANAI
Nekaltos aukos visada kelias iš 

kapų ir grįžta į gyvenimą. Nekal
tai nužudyti okupantų, parsi
davėlių, svetimųjų ir savųjų, 
buvo užkasti kaip piktadariai, 
banditai. Okupantai ir jiems išti
kimieji tikėjosi, kad jie amžinai 
ten palaidoti, paskirti pražūčiai.

Partizanų kapai buvo slaptos 
Lietuvos šventovės, kurios jun
gė tautą, ją grūdino naujiems 
ateities žygiams. Ir tie laikai 
atėjo: pažemintieji keliasi iš 
kapų! Jų kaulai paliko tautos 
šventos relikvijos. Ir jiems statys 
ateitis gražiausius paminklus, 
nes jie priklauso tautai, kuri drą
siai kovojo dėl savo tikslo — ne
priklausomybės. Tauta jų nepa
liko kalnų pašlaitėse, pamiškėse, 
— jų kaulai iškilmingai, pagar
biai palaidoti šventose kapinėse.

nių pareiškiėmų, nerėmė kandi
datų, l>et jos laikysena visuomet 
buvo labai aiški. Žmonės gerai 
žino, koks yra Bažnyčios nusista
tymas tautą liečiančiais klausi
mais. Pagaliau nesunku ap
sispręsti: tėra dvi galimyl>ės — 
“uį, Lietuvą arba už Sovietų Są
jungą”

“Pasisakyti už tiesą, nėra ko 
bijoti, — pridūrė kardinolas, — 
nereikia rūpintis, kad kaimynas 
gali supykti. Reikia veikti rizi
kuojant. Tačiau lietuviai siekia 
savo tikslų taikingomis prie
monėmis, be smurto. Paklau
stas, ką manąs apie komunizmo 
žlugimą kaimyniniuose kraštuo
se, kardinolas atsakė: “įvyko tai, 
kas turėjo įvykti, Žlugus sateliti
niam kraštam, dabar pradeda 
braškėti ir visa imperija”.

Pašnekesio pabaigoje su italų 
žurnalistu kardinolas Sladke
vičius dar kartą išreiškė viltį, kad 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 
galės aplankyti Lietuvą. “Norė
tume, kad jo vizitas įvyktų tada, 
kai būsime jau nepriklausomi. 
Šventasis Tėvas būtų pirmasis ir 
mieliausias laisvosios Lietuvos 
svečias. Jei Popiežius pirma išsi
rengtų į Maskvą, o tik paskui į 
Lietuvą, tai būtų įrodymas, kad 
mes dar esame Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. Tikrai netikiu, kad 
Šventasis Tėvas taip pasielg- 

kur ilgis lietuviškos gentys, Lie
tuvos milžinai.

Si partizanų kraujo auka ir pa
darė Lietuvą tokią tvirtą ir 
ryžtingą.

-o-
Gtmtasis kraštas 1989 m. Nr. 

44, lapkričio 1-9 d., rašo, kaip 
Vilkijoje buvo palaidoti ten žuvę 
partizanai. Vilkijos šlaite buvo 
atkasti 32 partizanų palaikai. Pa
vasarį to darlx) ėmėsi nužudytų 
giminės ir Sąjūdžio grupė. Spa
lio 15-tąją laidotuvių procesija 
per visą miestelį palydėjo palai
kus į bendrą kapą.

Procesijos priekyje buvo ne
šami nužudytųjų portretai. Pro
cesija stabtelėjo prie vykdomojo 
komiteto pastato. Žmonės prisi
mena, kad 1945-47 in. čia gatvė
je gulėdavo išniekinti kūnai.

Amerikos kongresmanai, nuvykę j Lietuvą stebėti ten bu
vusių rinkimų, prie Vilniaus katedros. Iš k. kongr. Durbin 
padėjėjas John Griffin, kongr. Christopher Cox, kongr. 
John Miller, Ričardas Kontrimas, kongr. Richard Durbin, 
kongr. Bill Sarpalius.

PENNSYLVANIJOS GUBERNATORIAUS 
PAŽADAS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVAMS

Draugų ir užtarimo Lietuvai 
tenka ieškoti ne vien tik Wash- 
ingtone. Nemažiau svarbu, kad 
Lietuvos vardas, jos tautos kan
čios ir ryžtas keltis nepriklauso
mam gyvenimui būtų žinomas 
kiekvienos Amerikos valstijos pi
liečiui. Demokratijoje eilinio pi
liečio ir vietovės politiko rūpes
tis bet kuriuo klausimu sulaukia 
deramo dėmesio ir WasSihgtono

Užkasdavo juos upelio krante. 
Visus tuos metus giminės bijojo 
eiti prie artimųjų kapų.

Parapijos klelxmas kun. R. 
Mikutavičius, kuris užpraeitais 
metais lankėsi Amerikoje, 
atlaikė mišias už mirusius. Gie
dojo “Tremtinio" choras, P. 
Venclovas deklamavo eiles.

Ant jų kapų dės gėles buvę 
partizanai ir kiti žmonės, lanky
sis artimieji ir giminės, kur jų 
brangių asmenų palaikai. Jie 
slapstėsi miškuose nuo okupaci
nių armijų, buvo naikinami, jų 
rankos buvo surištos vielomis, 
jie negalėjo nei persižegnoti, kai 
budeliai juos kankino ir žudė.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Oretega Savedra patikino 
JAV viceprezidentą Don Quay- 
le, kad jis perduosiąs kariuo
menės ir policijos vadovavimą 
naujajai krašto prezidentei.

sluoksniuose.
Minėtu tikslu vasario 2 Penn- 

sylvanijos valstijos sostinėje 
Harrisburge lietuvių organizaci
jų atstovai susitiko su Pennsylva- 
nijos gubernatoriumi Robert P. 
Casey. Progą susitikimui suteikė 
artėjanti Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis. Pereitais metais 
Pennsylvanijos legislatūrai išIeį-_ 
dus įstatymą, kuriuo gubernato
rius įpareigojamas Vasario 16-ją 
paskelbti Lietuvos Nepriklauso
mybės diena. Algimantui Ge- 
čiui, einančiam komisijonieriaus 
lietuviams pareigas Pennsylva
nijos Tautybių komisijoje, buvo 
pavesta į Harrisburgą sukviesti 
plačios apimties lietuvių delega
ciją.

Gečys gubernatoriaus pavestą 
uždavinį įvykdė į Harrisburgo 
kapitoliaus priėmimų salę prok
lamacijos pasirašymui pakvie
sdamas 27 Pennsylvanijos lietu
vių organizacijų atstovus. Gu
bernatoriui norint iškilmėse ma
tyti “skerspiūvį” lietuvių iš visų 
Pennsylvanijos gausesnių lietu
viškų taikinių, atstovų pribūta iš 
Philadelphijos ir Pittsburgho 
didmiesčių, Scrantono ir Wil- 
kes-Barre apylinkių, VVyoming 
slėnio ir apie Shenandorių, Rea- 
dingą ir Allentovvną susispietu
sių “angliakasių Lietuvos” mies
telių. Atstovauta Lietuvių Ben
druomenei, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Lietuvos vyčiams, 
abiems Susivienijimams, eilei 
kultūrinių, socialinių bei švieti- 
ino grupuočių.

Guliematoriaus išleistos prok- 
lainacijs tekstas pilnai atspindėjo 
tą pakilią artėjančios nepriklau- 
somyljės nuotaiką, kuria gyvena 
lietuvių tauta ir jos išeivija. Ste
bint vicegubematoriui Mark S. 
Singel ir poniai Casey, guberna
toriaus žmonai, gubernatorius 
iškilmingai pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos prok
lamaciją. Susirinkusius jaudino 
gubernatoriaus Casey žodžiai: 
“Pasikeitimo vėjai pučia skersai 
Baltijos kraštų. Vilniaus gatvėse 
kiekvieno žmogaus lūpose žodis 
laisvė’. Lietuvos nepriklauso- 
mybė nėra tik pašnibždėtas sap
nas, papasakotas paslapčia. Šian
diena lietuviai su pasididžiavimu 
mojuoja trispalve.”

Pastebėjęs, kad 130 metų lai
kotarpyje Pennsylvanijos valstija 
yra priglaudusi pusę milijono su

(nukelia į 2 psl.)



JONAS V. STRIMAITIS, advokatu patarnauja taiaMuoae tantaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West9L, Sbnabury, Conn. 
06070. Tat 203 651-0261.
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SKALINS FUNERAL HOME, Ine., M • 02 JamalčS M, (prie FOrest 
P>ay SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose mlMto dalyse. Tol 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teix«lra, 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.

BE ACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KfNFIELD W0ODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. Št. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

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

Philadelphijos lietuviai, dalyvavę Harrisburge įvykusiame Lietuvos nepriklausomybės 
proklamacijos pasirašyme. Prie stalo sėdi: iš k. ponia Casey, Pennsylvanijos guberna
torius Robert P. Casey ir vicegubernatorius Mark S. Singel. Stovi iš k.: Virgus Volertas, f 
Linas Kučas, Renata Kučienė, John Mickūnas, Genovaitė Mačiūnienė, dr. Jonas Meš
kauskas, Victor Stepalowitch, Algimantas Gečys ir Pennsylvanijos Tautybių komisijos 
vykd. direktorius dr. Shalom Staub.

PENNSYLVANIJOS GUBERNATORIAUS PAŽADAS

LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAMS

(d t kelta iš l psl.)

viršum lietuvių kilmės asmenų, 
gubernatorius ragino “...visus 
gyventojus prisiminti lietuvių 
tautos didžiadvasiškumų siekiant 
laisvės troškimo realizavimo .

Pasirašius proklamacijų, lietu
vių delegacijai vadovavęs Algi
mantas Gečys kreipėsi į susirin
kusius. Padėkojęs gubernatoriui 
už teikiamų dėmesį lietuvių tau
tos siekiams ir tautinių vertybių 
puoselėjimui perPennsylvanijos 
Tautybių Komisijų, jis išvardino 
pagrindinius lietuvių tautos lai
mėjimus 1989 metais. Lietuvių 
tautos x>i'4tu<liftaylų. kalba tapo 
vąls&bjnę, tapo ., Jęgąlizųotas 
daugiapartiškumas, buvo atsis
kirta nuo centrinės Sov. Sąjun
gos komunistų partijos, buvo iš
sikovota ekonominė autonomija,

1•o^oIoĮoĮoro’o^OįOįO^o^o^oy^

Savaitės 
įvykiai

Britanijoj kilo didelės gy ven
tojų riaušės prieš numatomų įsi
galioti naujų mokesčių sistemų 
vietinės savivaldos reikalam.

Sov. Gruzijos Aukse. taryba 
pasmerkė Sov S-gos įvykdytų 
krašto okupacijom aneksijų ir pa
reikalavo Sov. S-gos prezidentų 
pradėti derybas dėl Gruzijos ne
priklausomybės atstatymo.

Prezidento George Bush pa
reiškimas, kad Izraelis neturėtų 
steigti žydų kolonijų Vakarų Jor
dano krante ir Rytų Jeruzalėj 
sukėlė Izraely pasipiktinimo au
drų, bet prezidentas dėlto savo 
nusistatymo nepakeitė. 

t&k

Miami, Fla., Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 11 programą atliko 
vietinis choras “Banga”. Jam vadovavo D. Liaugminienė — pirma iš kairės. Lietuvių 
klubo pirmininkė E. Jonušienė pirma iš dešinės. Nuotr. J. Garlos

atkurtas Vytauto Didžiojo uni
versitetas Kaune su visomis aka
deminėmis laisvėmis. Pabrėžos, 
kad prisikelianti Lietuva visomis 
jėgomis bando atsikratyti Mask
vos kontrolės ir siekia tiesioginių 
ryšių su laisvojo pasaulio institu
cijomis, kreiptasi į gubernatorių 
su prašymu į Lietuvų pasiųsti ofi
cialių Pennsylvanijos valstybės 
delegacijų. Delegacijos paskirtis 
buvo užmegzti su Lietuva tiesio
ginius ekonominius, kultūrinius

LAIŠKAS DARBININKUI dakcijose dalis nelietuviškų pa
vardžių.

PAMILOME CARISTINĮ PALIKIMU

Prieš trejetų metų, reaguoda
mas į vieno laikraščio pastangas 
žinomų Baltų Laisvės lygos orga
nizacijų perkrikštyti į “Pabal- 
tiečių laisvės lygų”, parašiau re
daktoriui laiškutį, įrodinėdamas, 
kad “Pabaltijys” yracaristinis pa
likimas, senais laikais mums 
prievarta primestas, o dabar 
mūsų pačių pamiltas. Kaip geo
politinį vienetų, Lietuvų-Latvi- 
jų-Estijų, anglai, vokiečiai, 
prancūzai, italai ir turbūt dauge
lis kitų vadina Baltijos val
stybėmis, Baltijos kraštais. Ru
sams jau carų laikais buvo ne
mieli Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vardai. Žiūrint iš Maskvos į 
vakarus, tos trys valstybės jiems 
buvo “šiaurės vakarų” kraštas, 
“pribaltiskij kraj” ar “Pribaltika. 
“Pabaltijys”, “Pribaltika”, 
“šiaurės vakarų kraštas” buvo 
geografinės sųvokos Rusijos im
perijos sričiai pažymėti.

Savo laiškutyje tam redakto
riui nurodžiau, kad iškilūs rašto 
žmonės, k. t. Brazaitis, Girnius, 
Maceina, Venclova, Vardys, 
Dambrava ir daugelis kitų Lietu- 

bei akademinius ryšius. Minėtų 
prašymų gubernatorius priėmė 
palankiai ir paprašė tarpininkau
ti, kad jį pasiektų formalus kvie
timas delegacijai lankytis Lietu
voje. Kvietimo parūpinime Sų- 
j ėdžio vadovybės paprašyta tar
pininkauti.

Philadelphjijos LB apylinkės 
valdybos narė Renata Kučienė 
lietuvių delegacijos vardu gu
bernatorių apdovanojo tautiniu 

£

vai-Latvijai-Estijai, kaip geopo
litiniam vienetui, pažymėti nau
dojo Baltijos valstybių, Baltijos 
respublikų ar Baltijos kraštųter- 
minus. ;

To laikraščio redakcijai to 
mano laiškučio nespausdino.

Okupuotos Lietuvos spauda 
iki 1988 naudojo “Pabaltijo” ter
minų. Prasidėjus laisvėjimui, 
staiga pradėta grįžti prie Baltijos 
tautų, Baltijos respublikų, Bal
tijos valstybių. Pasirodo, kad 
veržiantis ne vien tik iš politinių, 
bet ir iš kultūrinių replių, Lietu
voje “daug kartų buvo nuspręsta 
sakyti — Baltijos šalys, o ne (ru
siškom raidėm parašyta) “Pabal
tijys” (žiūr. Literatūra ir menas 
1990.11.10). Kai lankiausi Lietu
voje 1986, spauda naudojo tur
būt tik “Pabaltijį”, gi praėjusių 
vasarų jau daugiausia Baltijos 
valstybes, Baltijs šalis ir t.t. 
Charakteringa, kad viename pa
sikalbėjime Gimtajame krašte 
“Jedinstvos” lyderis Ivanovas 
naudojo tik “Pabaltijo” terminų, 
to paties laikėsi, kiek pastebė
jau, ir KP CK leidiniai, kurių re-

kaklaraiščiu, o poniai Casey 
įteikė meniškai išdrožinėtų bran
genybių dėžutę, į kurių buvo 
įdėtas gintaro rožinis. Renatai 
priminus, kad Lietuva šiuo metu 
ypač reikalinga maldų, giliai ti
kinti ponia Casey apsiašarojo. 
Dovanas jjųrūpino Philadelphi
jos LB apylinkės valdyba vado
vaujama dr. Jono Meškausko.

Po audiencijos, lietuvių atsto
vai susibūrė vienoje kapitoliaus 
salėje priešpiečiams ir pasitari
mui veiklos derinimo klausi
mais. Priešpiečiuose dalyvavo ir 
Pennsylvanijos Tautybių Komi
sijos vykd. direktorius dr. Sha
lom Staub. Buvo sutarta siekti 
glaudesnio l>endradarbiavimo 
tarp Pennsylvanijos lietuvių ko
lonijų, nors nemaži atstumai tam 
palankių sųlygų ir nesudaro. Pa
sidžiaugta Pennsylvanijos lietu
vių pademonstruotu tautiniu sų- 
moningumu ir pareigos jausmu, 
į Harrisburgų visų atstovų ke
liautų po šimtų ara daugiau my
lių, o Pittsburgo atstovų net ir
dviejų šimtų su virš. Audiencijų 
organizuojant daug talkino Lie
tuvos vyčių centro valdybos 
pirm. Onutė Wargo, Pittsburgo 
visuomenininkas ir radijo valan
dos vadovas Vytautas Yucius, 
nepailstanti Wyoming slėnio 
darbuotoja Nelė Bajorienė-Ra- 
monienė ir Pietryčių Pennsylva
nijos veikėjas Albertas Klizas. 
Audiencijoje kviesti dalyvauti 
SLA-je prezidentas Povilas Dar- 
gis ir Lackawanna apskrities 
“Tauro” klubo pirm. Pranas Ka
tilius netikėtai mirė. Jų mirtis 
paliko didelę spragų Pennsylva
nijos lietuvių veikloje.

Ags.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garderi Tavem. 
1883 Madlson SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir irt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

NEW YORK —NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 10S9 FM.Romas Kazys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 ll<19 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Music of Llthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

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, 
Uthuanian National Foundation, Ine., 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NE* YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ
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' Lydėjo ta pati nesėkmė — laiš
kas spaudoje nepasirodė. Nesu 
nei tituluotas, nei diplomuotas, 
nei premijuotas žurnalistas, tik 
paprastų paprasčiausias
mėgėjas, tačiau stabdymų tokiu 
nekaltu klausimu viešai pasisa- 

„kyti laikau prasilenkimu su ele
mentariu spaudos laisvės dės
niu. Gali kai kam atrodyti, kad 
mano aiškinimas neišmintingas, 
bet tada tas pats priekaištas 
turėtų būti taikomas Brazaičiui, 
Maceinai ir kitiems, anksčiau pa
minėtiems.

Darbininkas, kuris senais lai
kais visai nenaudojo “Pabaltijo” 
termino, dabar Amerikos Baltų 
Laisvės lygų jau perkrikštija į 
“Pabaltiečių laisvės lygų”. “Bal
tiškų” junginių, į kuriuos įeina 
lietuviai, latviai ir estai, 
turėjome praeityje, turime ir da
bar, pav. Baltų Taryba (Vokieti
joje), Baltijos Valstybių Laisvės 
Taryba, Baltistikos studijų drau
gija ir t.t.

Neturiu mažiausio abejojimo, 
kad nepriklausoma Lietuva valys 
savo kalbų nuo privisusių kalbi
nių usnių ir kad “Pabaltijys”, 
l>ent ta prasme, kuria dalis da
bartinės išeivių spaudos nori 
įteisinti, irgi bus išrautas.

J. Kojelis

R e m kim'e-"'1''

— Prie KGB mūrų Vilniuje 
žmonės per dienas ir naktis bu
dėjo prie dviejų vartų ir prie 
kalėjimo vartų, kurie galimi pa
siekti iš slaptosios policijos įstai
gos per tunelį, kad nebūtų 
išvežti Lietuvos archyvai.

— Telšių kultūros mokykla iš
leido naujų — tryliktų režisierių 
ir choreografų laidų kaimo 
kultūros įstaigoms. Maždaug 20 
baigusiųjų kursus išvyksta dirbti 
į Kėdainių, Raseinių, Skuodo, 
Šilutės rajonus. Si mokykla'Tel- - 
šiuose jau yra paruošusi 660 
specialistų, kurie savo žinias ir 
laikų skiria tautinės kultūros da
lykams.

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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



■ Mes dar reikalingi
Kovo 17 savaitgalio įvykiai 

Lietuvoje buvo labai dramatiški 
ir audringi. Sovietai demonst
ravo jėga, siuntė lėktuvus, heli
kopterius, kurie mėtė rusų kalba 
atsišaukimus, kviesdami rusus ir 
lenkus j masinį mitingą prieš 
Lietuvą. Kai kur vyko ir. kariuo
menės manevrai.

Tuo norėjo įgąsdinti ne tik lie
tuvius, bet ir kitų tautelių žmo
nes. Maskvoje susirinkęs Sovie
tų parlamentas skelbė, kad Lie
tuva pasielgė neteisėtai, pasi
skelbdama nepriklausoma. Da
bar vyksta derybos su naujuoju 
prezidentu Gorbačiovu.

Įvykiai labai greitai vystosi, 
keičiasi. Sekime televiziją, radi
ją. Išgirsime gana tikslias infor
macijas. Pasaulio spauda ir visa 
mediją labai palaiko Lietuvą, 
stato pavyzdžiu, kaip reikia siek
ti laisvės.

Viena aišku, kad laisvės niekas 
nemokamai neduos. Už laisvę 
.visada, reikia mokėti ar krauju ar 
kitomis aukomis. Bet reikia 
derėtis, gal derybų keliu pa
sieksime tikslą.

Nereikia išsigąsti ir pasimesti, 
kad Gorbačiovas užsiprašo rrTaip 
turi būti derybų metu. Dabar 
turi prabilti4iėtvMų atstovi su 
savo reikalavimais.

Ir išeivijos lietuvių organizaci
jos turi pastoviai ir kietai kovoti 
už tuos pačius tautos interesus. 
Nepasimeskime, nekristame į 
paniką. Čia tik pradžia kelyje į 
laisvę.

Ir toliau rašykime prezidentui 
laiškus, informuokime ir rašyki
me kongresmanam, senato
riams. Tai mes galime padaryti 
ir nedelsdami padarykime.

Savo kolonijose organizuoki
me mitingus, pakviestame ir 
amerikiečius. Renkime pamal
das bažnyčiose. Juk tai didžiau

sia parama mūsų kovojančiai tau
tai — jai padėti malda ir savo 
kitom, visom išgalėm. Mes dar 
labai reikalingi Lietuvai! Dirbki
me dėl jos!

Nijolę Sadūnaitę 
pasitinkant

'Kovo 24 savaitgalį į New Yor- 
ką atvyksta Nijolė Sadūnaitė. Ji 
jau aplankė daugel Amerikos 
miestų, pradėjusi savo keliones 
nuo Los Angeles.

Darbininko laikraštis buvo 
vienas iš pirmųjų pradėjęs apie 
ją rašyti. Jos istorijai yra skyręs 
daugiausia vietos. Nė vienas ka
linys, ištremtas į Sibirą, nebuvo 
taip aprašytas Darbininke, kaip 
Nijolė Sadūnaitė, nes jos drąsa 
pasakyti tiesą, jos didelė meilė 
Dievui ir žmogui tai įgalino da
ryti. Ištisai išspausdinome jos 
knygą KGB objektyve.

Ji pakilo staiga, drįsdama pasi
priešinti tironijai, smurtui. Jos 
kalba, pasakyta teisme, labiau
siai sujaudino pasaulį. Dar nie
kas nekalbėjo tokia drąsa prieš 
bedievišką smurtą ir jėgą. Šita 
kalba kuo plačiausiai pravėrė du
ris lietuviškai informacijai 1 ir 
laimėjo daugiausia simpatijų 
Lietuvai.

Kalba liks klasikine kalba, kaip 
kovotojas žmogus nenulenkė 
galvos prieš tironą. Kalba pateks 
į mokyklos chrestomatijas ir kar
tų kartoms bus kartojama, kad 
anais tamsiais priespaudos lai
kais mergaitė Nijolė, kaip ta Or
leano Mergelė, stojo ginti tiesos, 
žmogaus asmens laisvės, perėjo 
kalėjimo pragarus, enkavedistų 
siautėjimus, visur šviesdama 
didžia meile, meile gydydama 
žaizdas, meile savo budeliam at
silygindama.

Sutelkę gerą bent kelių dienų 
informaciją iš Vilniaus, Wash- 
ingtono, New Yorko bei ameri
kiečių politinių komentatorių, 
Los Angeles lietuviai visuomeni
ninkai padarė prielaidą, kad Lie
tuvos valstybinio tęstinumo dek
laraciją naujai išrinktoji Lietuvos 
aukščiausioji taryba galės pada
ryti pirmajame savo posėdyje 
Vilniuje kovo 11 d. Tą dieną po 
sumos Lietuvių radijo klubas 
didžiojoje parapijos salėje kvietė 
savo narių metinį susirinkimą. 
Angelė Nelsienė susitarė su ra
dijo klubo pirmininku V. Šešto
ku, kad prieš susirinkimą būtų 
leista padaryti pranešimą apie 
naujausius įvykius Lietuvoje ir 
išeivijoje. Tačiau buvo jaučiama, 
kad bus ne paprastas praneši
mas. Lituanistinės mokyklos

Naujojo tėvynės atbudimo 
priešaušryje ji buvo pirmasis 
drąsus žodis, kupinas ryžto ir ko
vos. Todėl su didele meile svei
kiname Nijolę Sadūnaitę. Ir 
Darbininko laikraštis nepapra
stai džiaugiasi, kad jo informaci
ja, jo rašymai nenuėjo niekais, 
kad brangioji viešnia pasiekė 
mūsų žemyną ir mūsų miestą.

Sveikiname ją, atvykusią į 
New Yorką, apsilankiusią 
Kultūros Židinyje. Dėkojame jai 
už tai, ką jį padarė savo pasiauko
jimu, ištverme ir malda. Dievo 
palaiminta ir toliau šviesk mūsų 
tautai, kovok dėl jos išsilaisvini
mo, dėl Kristaus Evangelijos 
įsitvirtinimo tautoje.

Buvęs Amerikos prezidentas Ronald Reagan savo Los An
geles įstaigoje vasario 27 priėmė Nijolę Sadūnaitę ir Baltų 
laisvės lygos lietuvių sekcijos pirmininkę Angelę Nelsienę, 
kuri išrūpino pasimatymą ir buvo vertėja. Nijolė Sadūnaitė 
padėkojo prezidentui už jo moralinę ir diplomatinę paramą 
politiniams kaliniams sovietų kalėjimuose ir lageriuose. 
Prašė panaudoti savo įtaką, kad Amerikos ir kiti Vakarų 
valstybių lyderiai paremtų lietuvių pastangas atgauti ne
priklausomybę.

TOKIO ENTUZIAZMO NĖRA BUVĘ
— Los Angeles lietuviai solidarizuojasi su atsikuriančia Lietuva —

mokiniai buvo paprašyti į baž
nyčią atvykti tautiniais dra
bužiais, organizacijos įspėtos 
turėti savo vėliavas, su Lietuvoje 
buvusiu kongresmanu Chris Cox 
Nelsienė susitarė viename iš 
didžiųjų viešbučių pirmadienį 
suruošti spaudos konferenciją. 
Latvijos ir Estijos garbės konsu
lai ir LB atstovas iš anksto spau
dos konferencijai redagavo pa
reiškimą. Antanas B. Mažeika iš
vakarėse, kovo 10, Bill Pearl ra
dijo programoje turėjo Lietuvos 
reikalų 15 minučių pranešimą, 
taip pat su žmona Danute pa
ruošė media pranešimus.

Tuos visus pasiruošimus ko- 
oardinavo Angelė Nelsienė, kuri 
yra LB Tarylx>s prezidiumo ir 
Vakarų apygardos valdylx>s pir
mininkė ir Baltų Laisvės lygos 
vicepirmininkė. Ji į Kalifornijos 
respublikonų konvenciją vyk
stantį kongresmaną Chris Cox 
įprašė konvencijoje pakalbėti 
apie Lietuvą, o paskui tuo pačiu 
klausimu kalbėti Palm Springs, 
Calif., susirinkusiems svarbiau
siems respublikonų vadams. 
Cox savo pažadą įvykdė.

Sekmadienį, kovo 11, prieš 
pamaldas buvo susisiekta su Vil
niumi, tačiau valstybingumo 
tęstinumo deklaracija Aukščiau
siosios tarybos posėdyje dar ne
buvo priimta. Vyko tarybos pir
mininko pavaduotojų rinkimai. 

Bet pamaldų metu apie tą isto
rinį įvykį sužinota. Pamaldoms 
baigiantis, apie tai bažnyčioje 
pranešė Angelė Nelsienė, ir pa
maldų dalyviai sugiedojo Lietu
vos himną.

Iš bažnyčios visi susirinko į pa
rapijos kiemą, kur A. Nelsienė 
tarė žodį, ir buvo pakeltos Lietu
vos ir Amerikos vėliavos. Ir vėl 
sugiedotas Lietuvos himnas. Ta
da visa gausi publika susirinko į 
parapijos salę. Salė buvo sausa
kimšai pilna. Pritrūko ir stovimų 
vietų. Jaunimas su tautinėmis 
vėliavomis išsirikiavo scenoje. 
Daugelis moterų ir mergaičių 
vilkėjo tautinius drabužius.

Programą pradėjo Radijo klu
bo pirmininkas V. Šeštokas ir 
ž(xlį tarti pakvietė A. Nelsienę. 
Jos ž(xlis sukėlė tokį entuziazmą, 
kokio ta salė niekad nebuvo 
regėjusi. Publika plojo, stojosi ir 
sėdosi, šaukė, ritmingai skanda
vo “Lietuva, Lietuva”, “Laisvė, 
Laisvė”. Buvo daug ašarų. Jau
nus, senus ir darželinius pipiriu- 
kus tautinis jausmas palietė lyg 
stipri elektros srovė.

Žodį paėmusi Danutė Mažei
kienė nurodė telefono numerį, 
kuriuo skambinant galima pasių
sti jau suredaguotą telegramą 
prezidentui. Ji taip pat supažin
dino su visais AP žinių agentūros 
naujausiais pranešimais.

Spaudos konferencija

Nelsienės iniciatyva, LB Va
karų apygarda, Baltų Laisvės ly
ga ir Baltijos valstybių konsulatai 
kitą dieną, III. 12, Marriott vieš
butyje suorganizavo spaudos 
konferenciją. Ją suorganizuoti 
padėjo kongresmano Chris Cox 
štabas. Organizatorių vardu pa
ruoštą pareiškimą perskaitė A. 
Nelsienė, kuri konferencijai ir 
vadovavo. Pareiškimus padarė 
garbės konsulai: Estijos — Jaak 
Treiman, Latvijos — Aivars Je- 
rumanis, Lietuvos — Vytautas 
Čekanauskas, BAFL — Antanas 
B. Mažeika. Konferencijos va
dovė perskaitė Lietuvos atstovo 
Washingtone Stasio Lozoraičio 
kreipimąsi į lietuvių tautą. 
Tačiau visos konferencijos cen
tre buvo kongresmanas Chris 
Cox. Jis kiek priminė savo apsi
lankymą Lietuvoje ir ten vyku
sius pasitarimus, ir kalbėjo apie 
JAV' Atstovų rūmuose organi
zuojamą vad. “Baltic caucus”. 

kurio tikslas — paremti į laisvę 
grįžtančias Baltijos valstybes.

Kongresmanui buvo pateikta 
daug klausimų. Jis pažadėjo dėti 
daug pastangų, kad Lietuva iš 
Amerikos susilauktų realios pa
ramos. Kongresmanas Cox yra 
kylanti žvaigždė Respublikonų 
partijoje. Prieš išrinkimą į Kon
gresą, jis dirbo prezidento Rea- 
gano Baltųjų Rūmų štabe ir arti
mai pažįstamas su dabartiniu 
prezidentu Bush. Prieš išvykda
mas į Lietuvą stebėti rinkimų, 
jis turėjo 20 minučių pasikalbėji
mą su prezidentu.

Kongresmanas Cox dalyvaus 
kovo 24 įvyksiančioje Žmogaus 
teisių konferencijoje.

Abi dienas, Sv. Kazimiero pa
rapijoje ir spaudos konferencijo
je, dalyvavo televizijos ir radijo 
reporteriai. Labai įdomu, kad tą 
savaitgalį televizijos korespon
dentai apsilankė Nelsų ir Mulo- 
kų namuose ir pravedė pasi
kalbėjimus.

Rezoliucijos respublikonu 
konvencijoje

Įdomiu sutapimu, tą patį sa
vaitgalį Santa Clara mieste vyko 
Kalifornijos respublikonų parti
jos konvencija. Joje dalyvavo ir 
lietuvių respublikonų atstovai, 
kurie ten gan judriai reiškėsi. 
Konvencija priėmė Kalifornijos 
respublikonų etninių grupių 
(Heritage Group) pirmininkės 
Liucijos Mažeikienės pateiktą 
rezoliuciją dėl teisės visoms tau
toms laisvu apsisprendimu lemti 
savo likimą, o Kalifornijos lietu
vių respublikonų pirmininkas 
Vytautas Vidugiris pateikė rezo
liuciją specialiai dėl Baltijos val
stybių. Joje prezidentas ragina
mas viešoje užsienio politiką 
liečiančioje kalboje patvirtinti 
Baltijos valstybų nepriklauso
mybių pripažinimą, pritarti Bal
tijos tautų pasirinktam taikin
gam keliui į laisvę ir daryti įtaką 
į sovietų vyriausybę, kad Stali
no-Hitlerio agresijos aukoms ne 
tik netrukdytų, bet jas paremtų. 
Konvencija ir šią rezoliuciją vie
ningai priėmė.

Diena iš dienos Pietinės Kali
fornijos amerikiečių spauda ko
mentuoja įvykius Lietuvoje. Los 
Angeles Times kovo 12 pagrin
dinį editorialą papuošė Lietuvos 
herbu.

J.Kj.

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

sukaktį prisimenant — 

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

P. Galaunė Plastikos sekcijos 
parodose nedalyvavo. Jos buvo 
1923, 1924, 1925 metais.

Plastikos sekcijos narių inicia
tyva buvo pradėta sistemingai 
rinkti tautodailė. Šis veiklos ba
ras pasidarė vienu pagrindiniu 
sekcijos tikslų. Ypač P. Galaunė 
sielojosi, kad būtų renkamas 
liaudies menas, nes į kaimą 
brovėsi fabrikinė produkcija ir 
išstūmė liaudies meną. Šį rinki
mo klausimą iškėlė ir spaudoje. 
Buvo surengta net ekspedicija 
tautodailei rinkti.

Sunkūs tai buvo besikuria
nčios Lietuvos laikai. Visko 
reikėjo, o trūko lėšų ir trūko net 
žmonių. Ta pati Plastikos sekcija 
ir kiti Kauno menininkai sielojo
si, kad būtų įkurta dailės galeri
ja, M.K.Čiurlionio muziejus. 
Atvežti iš Rusijos M.K. Čiurlio
nio kūriniai buvo sukrauti drau

ge su kitų dailininku-paveikslais 
vienoje patalpoje. Jie nyko pa
mažu. Seimas buvo priėmęs M. 
K. Čiurlionio galerijos įstatymą, 
bet reikalas liko tik popieriuje.

P. Galaunė labai aktyviai daly
vavo visame šitame Judėjime, 
kartkartėmis rašė spaudoje, kad 
reikia Jiem dailės muziejaus, kur 
sudėtų jau turimus dailininkų 
darbus. Tie Jo straipsniai dilgino 
valdžios žmones, priminė svar
bų reikalą, jaudino ir visuo
menę. Toji visuomenė dar nenu
tuokė gerai, kas tokie tie dailės 
reikalai, kodėl juos reikia taip 
skubiai spręsti. Įsikūrimo buiti
niai reikalai buvo patys svarbiau
si, nes Kaune trūko patalpų įstai
goms žmonėms, mokyklų jauni
mui.

Rūpestis knygos kultūra

Pirmais nepriklausomybės 

metais skubiai leistos lietuviškos 
knygos. Kūrėsi knygų leidyklos: 
Švyturys, Dirva, Sakalas, Spau
dos Fondas, Šv. Kazimiero 
Draugija. Švietimo Ministerija 
irgi leido knygas. Leido ir pri
vatūs asmenys: A. Ptašeko, Pri- 
bačio, D. Gutmano ir kitų savi
ninkų knygynai.

Tame įkarštyje niekas nesirū
pino knygos išvaizda, kad būtų 
skoningas viršelis, kad pačioje 
knygojebūtų dedami nauji ir ori
ginalūs piešiniai. Leidėjai knygų 
papuošimui naudojo tuos pačius 
iš seno išlikusius tipografinius 
papuošimus. Jie buvo keliami iš 
vienos knygos į kitą. Be dailinin
ko sutikimo perkeldavo ir jų 
pieštas iliustracijas. Tos iliustra
cijos buvo taikytos vienai knygai, 
o paskui, net dailininko neatsik
lausus, buvo kartojamos, kitos 
knygose. Lietuviškos knygos 
kultūra dar tebuvo lopšelyje.

Šis reikalas ypač buvo jautrus 
P. Galaunei. Jis ne kartą rašė 
spaudoje, kad knyga gryžo į Auš
ros ir Varpo gadynę. Reikalai 
gerėjo labai pamažu.

Trečiame dešimtmetyje grafi
kos srityje dirbo K. Šimonis, V. 
Jomantas, P. Rimša, A. Galdi
kas, V. Didžiokas ir kiti. Į knygų 
papuošimo darbą įsitraukė ir P. 
Galaunė. Minėjome, kad 1920 
jis apipavidalino Dainavos alma
nachą, 1922 m. jis iliustravo 
Esmaičio elementoriaus Sa

kalėlio ketvirtą laidą. 1923 jis 
gražiai apipavidalino jubiliejinį 
Vilniaus albumą. Be to, P. Ga
launė sukūrė šiuos viršelius: Pu
tino Raštams 1920, Maironio 
Raštams 1927 - 1930, Vienuolio 
Raštams, 1920, A. Sabaliausko- 
Žalios Rūtos knygai Laumės 
1920, A. Rucevičiaus atsimini
mams Sunkiausiais laikais 1920, 
Teatro bibliotekos serijai 1923, 
V. Bonzelso vaikiškai knygai Bitė 
Maja 1923, A. R. Niemio veika
lui Lietuvių menas — 1925, suo
mių kalba, ir kitiems leidiniams 
Jo sukurtuose viršeliuose pabrė
žiama simetrija. Jį tel>eveikė Pe
terburge gautos pamokos iš gra
fikos srities.

Atgaivina ekslibrisą

Trečiajame dešimtmetyje P. 
Galaunės įnašas papuošti lietu
višką knygą yra žymus. Jis ją su- 
stamantrino, įvedė ne tik naujus 
piešinius, bet ir šriftus. Tai 
padėjo pagrindus tolimesnei 
knygos kultūrai. Jau ir leidėjai 
priprato, kad būtenybė knygą 
leisti gražiai, kultūringai. Pri
prato ir skaitytojas reikalauti 
puošnios knygos.

P. Galaunė pirmasis atgaivino 
ekslibrisų tradiciją. Jis pats juos 
kūrė, rinko medžiagą ir skatino 
kitus dailininkus kurti ekslibri
sus.

Norėdamas atgaivinti ekslibri
sus, jis pats juos kūrė savo arti

miesiems bičiuliams. Jų net ne
siklausęs, padarydavo piešinį 
savo lėšomis atspausdindavo ir 
įteikdavo. Taip 1919 sukūrė ek
slibrisą rašytojui Vaižgantui — 
kun. J Tumui, vėliau sukūrė 
istorikui A. Janulaičiui, M. ir V. 
Biržiškoms, mokslininkui A. Be- 
cenlx?rgeriui, V. Steponaičiui 
1923, A. Galaunienei, J. Tallat- 
Kelpšai, abu 1925. Du ekslibri
sus sukūrė sau, du kariuomenės 
bibliotekai, vieną Kauno univer
siteto bibliotekai. Iš viso P. Ga
launė sukūrė 14 ekslibrisų.

Sukurtuose ekslibrisuose jis 
išreiškia to žmogaus profesiją ir 
asmenį, įveda būdingus liaudies 
meno simbolius. Kompozicija 
klasikinė, uždara, simetriška, 
piešinys aiškus, įrašai įkompo
nuoti į bendrą visumą.

Taip jis padėjo pagrindus to
liau vystytis šiam menui. Įsitrau
kė daug dailininkų, taip sukurta 
daug gražių, vertingų lietuviškų 
ekslibrisų.

A. Galaunienė operoje

Visame tame kultūriniame gy
venime aktyviai reiškėsi ir jo 
žmona Adelė Galaunienė. Kartu 
su Aleksandru Kačanausku ir ki
tais muzikais jie puoselėjo idėją 
įkurti operos teatrą. Rinkosi net 
operą, net galvojo ją pastatyti. 
Tai buvo P. Čaikovskio opera 
Eugenijus Oneginas.

Bet tuo metu iš Rusijos grįžo 
Kipras Petrauskas ir reikalus iš 
naujo sujudino. 1920 m. lapkri
čio mėn. įsteigiama operos tary
ba, kurią sudarė: K. Petrauskas, 
J. Tallat-Kelpša, A. Kačanaus- 
kas, A. Sodeika, J. Bieliūnas, A. 
Galaunienė. Si taryba jau nu
sprendė, kad reikia statyti Verdi 
Traviatą. Istorinis spektaklis ir 
įvyko 1920 gruodžio 31. Tai ir 
yra operos įsikūrimo data. Kaip 
minėta, A. Galaunienė ir K. Pe
trauskas dainavo pagrindines 
Violetos ir Alfredo partijas.

Jaunam operos teatrui visko 
trūko, trūko ir solisčių. Taip 
Adelė Galaunienė netausojo 
savo koloratūrinio soprano, dai
navo ir lyrines, ir dramatines 
partijas, sukūrė šiuos vaidmenis: 
Violetos, Madam Butterfly, Tos- 
cos, Tamaros, Tatjanos, Elzės, 
Lizos, Filinos ir dar kitus muzi
kinius paveikslus. Operoje ati
dai navo per 260 spektaklių.

Trūko ir drabužių ir butafori
jos. Kostiumus pasisiūdavo pa
tys. Tuos drabužius nusinešdavo 
į spektaklį ir po spektaklio parsi
nešdavo namo. P. Galaunė, pa
lydėdavo žmoną į teatrą ir nešda
vo mirštančiai Violetai visą pata
lą. Kai baigdavosi spektaklis, ei
davo visko parsinešti.

Nusinešdavo ir butaforijos ko
kį nedidelį reikalingą bei reikš
mingą daiktelį.

(Bus daugiau)



VYTAUTAS ZELENIS

— Lietuvių Fondo metinis na
rių suvažiavimas įvyks kovo 31 
Chicagoje, Jaunimo Centro pa
talpose.

— Jaak Treiman, Alvars Je- 
rumanis (Estijos ir Latvijos 
garbės konsulai Los Angeles, 
Calif., mieste), Antanas Mažeika 
ir Sąjūdžio sekretorius Arvydas 
Juozaitis iš Vilniaus, naktį iš sau
sio 22 į 23 dalyvavo ABC Ray 
Briem dviejų valandų radijo pro
gramoje, diskutuodami Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos klausimus. 
Programos dalyviai atsakinėjo į 
klausytojų paklausimus iš visos 
Amerikos. Šią programą suorga
nizavo Baltų Laisvės Lyga, ku
rios direktoriais yra programoje 
dalyvavę konsulai ir Antanas 
Mažeika.

— Toronto, Ont.,Prisiklimo 
lietuvių parapijoje, kuriai vado
vauja lietuviai pranciškonai, me
tinės rekolekcijos vyks balandžio 
2-8. Joms vadovaus tėv. Edmun
das Atkočiūnas, OFM, atvykęs 
iš okupuotos Lietuvos.

— Dainavos ansamblis Chi
cagoje rengia Danutės Bindo- 
kienės veikalą “Kai papartis 
žydi” su šokiais ir dainomis. 
Spektaklis vyks Morton mokyk
los salėje, Cicero, 111., kovo 25, 
šį sekmadienį, 3 y ai. popiet.

• ' i

<— Richmond, Virginia, Lie
tuvių Sambūris per Laimą Kaza- 
kaitytę-Ghatak Darbininkui sti
printi atsiuntė 25 dol. auką. Ad
ministracija dėkoja.

— “Laiškai Lietuviams” žur
nalo metinė vakarienė įvyks ba- 
landžo 22 Chicagos Jaunimo 
centro didžiojoje salėje.

— Lietuvių operos ”Meilės 
eleksyras” spektaliai Morton 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
Cicero, III., įvyks balandžio 28 
ir gegužės 5.

— VVorcester, Mass., Lietu
vių bendruomenės apylinkės 
valdyba, dėkodama Darbininkui 
už teikiamas išsamias žinias iš 
Lietuvos gyvenimo ir jos veda
mą kovą dėl nepriklausomybės, 
skiria 25 dol. auką ir linki 
sėkmės, Administracija dėkoja.

— Putnamo seselės kviečia 
Jus atvykti bent vieną savaitgalį 
(ar dieną) į jų sodybą gavėnios 
metu. Kovo 9-11 teologijos ma
gistrė Aldona Zailskaitė, Draugo 
vedamųjų redaktorė iš Chica
gos, praves seminarą pagilinti 
Šv. Rašto Psalmių supratimą. 
Atvykęs iš Lietuvos marijonas 
kun. R. Repšys praves du savait
galius kovo 23-25 ir kovo 30 - 
bal. 1, tradiciniu rekolekcijų 
būdu. Informacijai ir registraci
jai skambinti Putnam 1-203- 
928-7955.

— Tamara Kelerytė-Šmi- 
tienė, kunige dijakonė, atvyksta 
iš Vakarų Vokietijos ir kovo 25, 
sekmadienį, 10:30 vai. ryto sakys 
pamokslą lietuvių evangelikų 
liuteronų “Tėviškės” parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų bus ka
vutė, kurios metu viešnia praneš 
apie vasario mėn. Brazilijoje įvy
kusį visuotinį pasaulinį liuteronų 
federacijos suvažiavimą, kuria
me ji atstovavo išeivijos lietuvių 
liuteronų sinodui.

— Aida Vytaitė, gimusi 1966 
m., norėtų susirašinėti su jau
nais tautiečiais. Adresas: Lithua- 
nia, 232043, Vilnius, Šiltnamių 
gt. 42-50.

KAIP “AUDRA” NUGALĖJO ATLANTĄ
plaukti. Bet apie vidurnaktį au
dra aprimo, nustojo lyti, pasi
rodė žvaigždės. Reikėjo būtinai 
išplaukti, nes mūsų laukė Balti- 
morėje.

New Yorkas auštančio ryto 
spalvose atrodė labai įspūdingai. 
Grožėjaus miesto vaizdais ir gal
vojau, kad turbūt jau niekuomet 
neteks čia atvažiuoti, praeiti jau 
būtomis vietomis, susitikti 
pažįstamus tautiečius. Nuošir
daus priėmimo dėka mes labai 
greitai pripratome prie New 
Yorko lietuvių, ir ši išsiskyrimo 
akimirka mum buvo liūdna. Sen
timentai sentimentais, bet mūsų 
laukia Atlantas — didelis, galin
gas ir paslaptingas. Pūtė šoninis 
3-4 balų vėjas nuo kranto. Banga 
buvo nedidelė, graži saulėta die
na.

Mes plaukėm laikydamiesi ar- 
čiaua kranto, norėdami pasižiū
rėti į miestelius. Vieną iš dide
snių miestų — Atlantic City — 
mes pasiekėme pavakaryje. 
Miestas jau švietė reklamų ugni
mis. Greit sutemo ir nurimo 
vėjas. Reikėjo skubėti. Iki Balti- 
morės dar toli. Taupėm kurą 
plaukti kanalu tarp įlankų Dela- 
ware ir Chesapeake. Paryčiais 
netoli Delaware įlankos susto-

Grįžtame prisiminimuose į 
tuos laikus, kai New Yorke sve
čiavosi trys jachtos iš Lietuvos. 
Įgulos visur su džiaugsmu buvo 
priimtos ir palydėtos.

Iš New Yorko dvi jachtos dar 
aplankė Baltimorę, o paskui pa
suko per Atlantą į Klaipėdą. 
Trečioji jachta “Dailė” remonta- 
vosi New Yorke. Ji išplaukė tie
siai per Atlantą į namus.

Dvi jachtos — “Lietuva” ir 
“Dailė” neturėjo didesnių var
gų, perplaukdamos vandenyną, 
gi “Audrai” teko nugalėti daug 
sunkumų.

Vytautas Zelenis, iš Los Ange
les, pats buriuotojas entuziastas, 
specialiai atvyko iš Los Angeles 
jachtų pasitikti, įteikė jiems 
daug dovanų, nupirko ir stiprias 
virves. Jis palaiko ir dabar ryšius 
su “Audros” kapitonu. Iš jo laiš
ko jis ir padarė šį aprašymą. 
(Red.)

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje 
visiems lietuviams sukelia daug 
rūpesčio dėl mūsų tėvynės švie- I 
sesnio rytojaus. Tų rūpesčių ] 
fone jau nedaug kas prisimena ■ 
trijų jachtų kelionę per Atlantą, 
bet Lietuvos buriuotojai, per
plaukę vandenyną pailsėję po 
kelionės, nesėdi bures suglaudę, 
bet ruošia planus, kurie turėtų 
nustelbti praeitos vasaros žygį 
per Atlantą.

Jeigu sakoma, kad visos trys 
jachtos nugalėjo Atlantą, tai buvo 
tiksliau sakyti, kad “Lietuva” ir 
“Dailė” perplaukė Atlantą, o 
“Audra” nugalėjo.

Kalbu apie jachtą, bet tikru
moje nuopelnas turi būti priskir
tas kapitonui Arūnui Kazake
vičiui ir jo sumaniems vyrams, 
o ne Lenkijoje pasistatytai jach
tai.

Paprašiau Arūną, kad išsa
miau aprašytų pergyvenimus 
Atlante. Jis buvo toks malonus 
ir atsiuntė man laišką, kuriame 
aprašė kelionės New Yorkas — 
Baltimorę — Klaipėda vargus. 
Štai jo žodžiai ir mintys.

ARŪNO KAZAKEVIČIAUS 
LAIŠKAS

Ačiū Dievui, aš jau namuose, 
gyvas ir sveikas, ir visa mano ko
manda ir kitų jachtų vyrai.

Žygis baigtas. Galbūt jis atk
reipė Amerikos visuomenės dė
mesį į mūsų mažą kraštą, galbūt 
ir ne. Bet svarbu ne tai. Svarbu 
tai, kad po tiek metų trukusios 
tamsos nušvito saulė, sustiprėjo 
viltis dėl šviesesnės Lietuvos 
ateities, kad pradėjo pūsti de
mokratijos vėjai, padėję mum 
perplaukti Atlantą su tautine 
vėliava ant laivų. Visa tai gražu, 
miela širdžiai, visur jaučiasi 
didžiulis pagyvėjimas.

O mes, jūreiviai, neramių 
širdžių karta, jau gyvename nau
ja svajone — reikia apiplaukti 
žemės rutulį! Tegu pamato mūsų 
tautinę vėliavą Australijos lietu
viai, tegul sutinka mūsų laivą 
Kalifornijos lietuviai. Bet tam 
reikia daug pinigų. Mes tą reika
lą pradėjome po truputį organi
zuoti.

Kelionė j Baltimorę

Kelionė iš New Yorko į Balti
morę buvo gana maloni. Iš Sea 
Cliff mes išplaukėm liepos 11d. 
4 v. ryto, laikydamiesi potvynio- 
atoslūgio grafiko. Norėjome 
New Yorką praplaukti pasroviui. 
“Lietuva” neturėjo kantrybės 
laukti ir išplaukė 1 vai. nakties. 
Po to mes juos prisivijome. Van
denyną pasiekėme 9 v. r. Buvo 
labai gražus rytas. Parą prieš tai 
Atlanto vandenyno pakrante ties 
New Yorku praūžė labai stiprus 
ciklonas su uraganiniu vėju, lie
tumi ir žaibais.

Pirmadienį, liepos 10 d., Sea 
Cliff vakare labai lijo su žaibais, 
ir mus išlydintieji atkalbinėjo 

jom pasikrauti akumuliatoriaus. 
Mūsų jachtos variklio generato
rius nedirbo jau plaukiant iš Lie
tuvos į New Yorką. Kilio mieste 
Miniotas buvo nupirkęs japoniš
ką benzininį pakrovėją, kuriuo 
naudojosi visą plaukimo laiką. Jis 
nedidelis ir mažo galingumo. 
Kad dirbtų, reikia 4-5 valandų 
kiekvieną dieną..

Bandome užvesti, neužsive
da. Kankinomės kokią valandą 
laiko. Pradėjome ardyti. Maž
daug po 4 valandų vargo šiaip 
taip užsivedė. Tai buvo pirmoji 
avarija. Galbūt ji atrodo nereikš
minga,- bet energijos šaltiniai 
turėjo būti visą laiką paruošti. Ta 
energija naudojasi mūsų koordi
natės, mūsų radijo ryšys.

Pradžioje “Lietuvos" ne
matėme. Po to pustei x*jonic ją 
plaukiančią su varikliu. Ji mus 
pasivijo ir pralenkė. Apie 14 vai. 
jiems subyrėjo reversas, ir jis pa
prašė mus buksiruoti — patemp- 
ti. kibai bijojome, ar atlaikys 
mūsų variklis, ar įstengsime 
plaukti prieš potvynio srovę. 
“Lietuva sveria 15 tonų.

Liepos 12 d., 9 v.v. mes jau 
buvome kanale ties Shcferi Jach
tų klubu.

(Bus daugiau)

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
PHILADELPHIJOJE

kalbėjo angliškai, kad suprastų 
dalyvavę valdžios atstovai, kokie 
yra mūsų tautos pagrindiniai 
rūpesčiai. Siame savo žodyje 
Viktoras Nakas, kaip tik pabrėžė 
okupacijos nepripažinimo politi
kos svarbą ir kaip šiuo metu yra 
reikalingas * Prezidento- -G. Bush 
tvirtesnis pasisakymas šiuo Lie
tuvai kritišku momentu. Mes 
esame nusivylę prez. Busho bai
me kažkaip tai nepakenkti Gor
bačiovui.

Siek tiek ilgesniame lietuviš-

Kiekvienoje lietuviškoje kolo
nijoje šių metų Nepriklauso
mybės šventės minėjimai buvo 
ruošiami su pakilesne nuotaika, 
su pasididžiavimu mūsų tau
tiečiais laisvėjančioje Lituvoje ir 
su viltimi, kad pilna laisvė bus 
iškovota. Philadelpbijos Lietu
vių Bendruomenės suruoštas 
minėjimas, kaip tik ir atspindėjo 
gilų dvasinį ryšį su Lietuvą.

Vasario 18 minėjimas prasidė
jo su mišiomis Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje. Mišias au
kojo klebonas kun. Kajetonas Sa- . kame žodyje Nakas plačiau nu- 
kalauskas ir pasakė turiningą pa- švietė Lietuvos dabartinę padė- 
mokslą, kuriame iškėlė neprik
lausomybės sukakties džiaug
smo bei tautos pasiekimų pasi
didžiavimo aspektus. Mišių 
metu šalia vorgonininko Vytauto 
Matonio, visai naujas iš Lietuvos 
gautas giesmes grojo ir giedojo 
Philadelpbijos lietuvių folklori
nis kvartetas, kurį sudaro Brigita 
ir Juozas Kasinskai, Rasa Kro
kytė ir Bronius Krokys. Proce
sijoje dalyvavo organizacijų at
stovai su vėliavomis ir moterys 
pasipuošę tautiniais drabužiais.

Akademinė minėjimo dalis 
vyko Lietuvių Namų didžiojoje 
salėje. Pirmą kartą po daugelio 
metų salė buvo pilna, pritrūko 
kėdžių. Lygiai 2 vai. į salę įėjus 
miesto burmistrui W. Willson 
Goode buvo pradėta minėjimo 
oficialioji dalis. Solistei Rasai 
Krokytei vedant sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Kun. 
K. Sakalauskas sukalbėjo invoka- 
ciją.

tį, jos ateitį atstatant nepriklau
somybę ir konkrečius uždavinius 
išeivijai. Tai buvo viena iš ge
riausių Vasario 16-tos minėjimo 
kalbų (lietuviškai ir angliškai), 
girdėtų Philadelphijoje.

Minėjimo pravedėjai, dr. 
Gintarė Gečytė ir Linas Kučas 
abiem kalbom priminė daly
viams kuo dosniau prisidėti prie 
aukų vajaus, nes šiuo metu Lie
tuvių Bendruomenės darbai ir 
įvykių reikalavimai padidino tų 
darbų išlaidas.

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

IQWANA
Norintiems Įteikti lietuvišku suvenyru 

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

Philadelpbijos LB apylinkės 
pirmininkas dr. Jonas Meškaus
kas pristatė Philadelpbijos bur
mistrą G<xxle, kuris ne tik per
skaitė savo proklamaciją, bet ir 
pasveikino su artėjančia Lietu
vos laisvės nauja gadyne. Gul>er- 
natoriaus proklamaciją perskaitė 
Pennsylvanijos Tautybių Reika
lų komisijos narys (Pennsylvania 
Heritage Affairs Commission) 
Algimantas Gečys. Taip pat svei
kinimo žodį tarė Pennsylvanijos 
seimelio atstovas Gerard Ko- 
sinski kartu pranešdamas, kad 
gubernatoriaus parašo laukia 
$10,000 čekis, išrūpintas jo ir 
Philadelpbijos LB apylinkės val
dybos pastangomis Kultūros 
Centro veiklai paremti.

Pagrindinę minjimo kalbą pa
sakė Viktoras Nakas, Lietuvių 
Informacijos Centro Washingto- 
ne skyriaus vedėjas. Pirma

Galite įsigyti:

* žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveiks1!, grafikos darbų, me
džio drožinių;

• Tautinių rūbų. Juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

• Tautinių vėliavų. Vyčių, Įvairiausių 
llpdžių;

• Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audlo 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 
kurt galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki firmai 

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

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

Philadelphijoje buvo suvaidintas montažas ‘ Amžino įšalo 
žemėje”. Vaidina Rasytė Stirbytė ir Jūratė Stirbienė.

Nįeninė programos dalis buvo 
tikrai originali ir šiam minėjimui 
specialiai paruošta. Tai vieno 
veiksmo montažas Amžino Įšalo 
žemėje. Medžiagą iš to paties 
vardo knygos atrinko ir scenai 
pritaikė bei surežisavo Julija 
Dantienė. Skaitymus su dideliu 
įsijautimu atliko PLhiladelphijos 
Dramos Būrelio nariai: Rasa 
Krokytė, Aniliora Mašalaitienė, 
dr. Jonas Meškauskas, Raimoda 
Rukšienė, Vidmantas Rukšys, 
Jūratė Stirbienė, Rasytė 
bytė ir Virgus Volertas.

Stir-

suk- 
mon-

Montažas paliko gilų, 
rečiantį įspūdį. Vienintelė 
tažo iliustracija (šukurė Aleksas 
Danta) tai “Amžino Įšalo 
Žemė knygos padidintas viršelis. 
Iš knygos išėjo montažo veikėjai, 
bespalviai, nužmoninti Sibiro 
kankiniai, vilkintys ilgais pilkais 
apsiaustais. Drabužius pasiuvo 
Zofija Aleksiūnienė. Į montažą 
įpintos Sibiro tremtinių dainos, 
o užbaigta su Kerpagio įrašyta 
juostelėn muzika Bernardo 
Brazdžionio eilėraščiui “Saukiu

Montažo pastatymas pareika
lavo nepaprastai daug darbo iš 
režisierės Julijos Dantienės, 
visų atlikėjų ir techninių talki
ninkų. Muziką pritaikė Raimbn- 
da Rukšienė, apšvietimą tvarkė 
Kęstutis Pliuškonis. Nors pro
gramoje buvo trumpas montažo 
paaiškinimas anglų kalboje, labai 
gaila, kad didelė dalis publikos 
tokio įspūdingo dalyko nesupra
to. O jiems kaip tik svarbiausia 
šią šiurpią mūsų tautos istoriją 
pažinti. Ateina Sibiran trėmimų 
pradžios 50-ta sukaktis ir ta pro
ga reiktų šį montažą parodyti vi
sose kolonijose lietuvių kalboje, 
o amerikiečiams anglų kalboje.

Reikia pažymėti, kad minėji
me dalyvavę svečiai iš Lietuvos,

ypatingai tie, kurie patys užaugo 
Sibire, buvo giliai sujaudinti ir 
išreiškė savo dėkingumą, kad jų 
kančių istorija pasiekia didesnę 
auditoriją. žk

Minėjimą Rimavo net trys te
levizijos stotys. ABC televizijos 
vietinis šeštasis, kanalas perdavė 
ypatingai tikslų ir taiklų repor
tažą, kuriame perduota Nako 
kalbos ištrauka, akimirka iš rųon- 
tažo ir pasikalbėjimai su 
minėjimo dalyviais. Ilgesnis 
minėjimo aprašymas su nuotrau
ka tilpo sekančios dienos Phila- 
delphia Inquirer dienraštyje.

Po minėjimo Kultūros Centre 
buvo jaukus priėmimas svečiams 
ir programos dalyviams, į kurį 
buvo kviečiama visuomenė. 
Priėmimo vaišes paruošė Mart- 
ha Meškauskienė ir Renata 
Kučienė.

Minėjimo išvakarėse Lietuvių 
Namų vadovybės iniciatyva — 
Tarybos pirm. Virgaus Volerto 
ir Valdybos pirm. Vytauto Mato
nio — buvo suruoštas simpoziu
mas pasvarstyti ką atsikuriančiai 
Lietuvai gali duoti išeivija. Dr. 
Jouas-StikJorius referavo politi
nius klausimus? Vytatftas Maciū
nas kultūrinius ir Rimantas Stir- 
bys ekonominius. Remigijus 
Bartaška, ekonomikos studentas 
iš Lietuvos, šiais metais studi
juojantis Haverfor kolegijoje, 
susumavo referentų mintis ir 
perdavė pageidavimus išeivijai 
iš Lietuvos. Konkrečiausius pa
siūlymus pateikė Rimantas Stir- 
bys. Tikimasi, kad jo mintys bus 
paskelbtos spaudoje. Ben drai 
simpoziumas sutraukė gražų 
būrį publikos ir yra vertas atskiro 
aprašymo spaudoje.

Ryšium su Lietuvos Neprik
lausomybės sukaktimi, Phila- 
delphijos arkidiecezijos savai
traštis The Catholic Standard 
and Times vasario 15 laidoje, 
vietoje vedamojo paskyrė visą 
puslapį kun. Juozo Anderlonio 
straipsniui Lithuania: Standing 
Alone Again . Kun. Anderlonis 
yra Šv. Jurgio parapijos Phila
delphijoje klebonas ir Lietuvos 
vyčių Centro valdybos dvasios 
vadas.

Vasario 18 d., 6:30 v. v. 
WFLN radijo stotis (klasikinės 
muzikos stotis) jau 23-čią kartą, 
nemokamai, kaip “Public Servi- 
ce , transliavo metinę Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės pro
gramą anglų kalboje. Šiais me
tais LB Kultūros Tarybai atsisa- 

. kius paruošti anglišką Vasario 
16-tos programą, jai tekstą pa
rašė Teresė Gečienė ir Rimantas 
Stirbys, o įkalbėjo Rasa Krokytė.

Visą savaitę prieš minėjimą, 
jis buvo skelbiamas per televiziją 
ir radiją. LB apylinkės valdyba 
taip pat išsiuntinėjo biuletenį 
LABAS anglų kalboje. Jį reda
guoja Aniliora Mašalaitienė ir 
dr. Jonas Meškauskas. Išnaudo
jus visas galimas reklamos prie
mones, minėjimas susilaukė 
ypatingai daug žmonių. Be abe
jo, labai padėjo ir įvykiai Lietu
voje bei dėmesys pasaulinėje 
spaudoje. Tačiau, Philadelpbijos 
lietuvia dar kartą parodė savo iš
radingumą ir vieningumą su- 
ruošiant prasmingą nepriklauso
mybės šventės minijimą.

Teresė Gečienė



POLITINIŲ STUDIJŲ IŠVADOS

ŽINGSNIAI Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūrio iniciatyva su
ruoštos XXII politinių studijų sa
vaitgalio svarstybos 1990 sausio 
27 - 28 Sv. Kazimiero parapijos 
salėje, turėjo pagrindinį tikslų iš
ryškinti išeivijos lietuvių parei
gas lietuvių tautai Lietuvoje, 
lęuri, iškentusi pusės šimtmečio 
komunistinį Maskvos terorų, ne
palūžo ir drąsiai žengia į nepri
klausomą gyvenimą.

Pagrindiniam tų pareigų išryš
kinimui buvo skirta studijų tema 
“Lietuvos ir išeivių žvilgsnis į 
lietuvių išeivijos uždavinius”. 
Prieš tai buvo panagrinėtos trys 
paruošiamosios temos: “Jaunoji 
karta Lietuvoje ir išeivijoje: susi
derinimo galimybės”. “Aktua
liausios problemos Lietuvoje” ir 
“Visuomenės diferenciacija Lie
tuvoje ir išeivijoje”.

Pagrindinės ir paruošiamųjų 
temų svarstyme dalyvavo iš Lie
tuvos atvykę ir Amerikoje gyve
ną lietuviai: Lietuvos lietuviai — 
'Nijolė Sadūnaitė, Gytis Gaspe- 
raitis, Gintaras Laurinkus, Algis 
Ruškys, Danas Safranavičius, 
Andrius Tučkus; Amerikos lietu
viai — Teresytė Giedraitytė, 
Danguolė Navickienė, dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Algirdas 
Avižienis, Auris Jarašūnas, An
drius Kulikauskas, Vladas Šaka
lys, Mečys Šilkaitis, dr. Vytautas 
Vardys, Zigmas Viskanta.

Per abi dienas į studijas atsi
lankė apie 500 žmonių. 4

Iš oficialiųjų pranešėjų ir pu
blikos pareikštų minčių bei di
skusijų ryškėja tokios išeivijos 
pareigos:

Išeivija turėtų
1) remti visas Lietuvoje vei- 

jldančią^ organizacijas, kurių 
tikslas yra atkurti laisvą ir ne
priklausomą Lietuvos valstybę;

2) nesikišti į Lietuvoje veikia
nčių patriotinių organizacijų tar

KULTŪROS ŽIDINYS ŠAUKIASI
VISŲ PAGALBOS

Kultūros Židiniui, patekusiam 
į finansinę krizę, gelbėti kovo 9 
buvo sušauktas jo tarybos ir val
dybos posėdis. Posėdyje, ap
svarsčius padėtį, prieita prie iš
vados, kad Kultūros Židinys po 
ilgo ir sėkmingo gyvavimo dabar 
yra dideliuose finansiniuose sun
kumuose ir iš savo pajamų gali 
išsilaikyti tik iki šių metų liepos 
mėnesio.

Jo padėtį labai pasunkino ky
lančios šviesos bei šilumos kai
nos, o ypač užsidarymas vieno 
bingo, kurio pajamos tekdavo 
Kultūros Židiniui. Be to, prie 
krizės daug prisidėjo ir lietuvių 
visuomenės per menkas dėme
sys. Nors Nevv Yorko apylinkės 
lietuviai ir jaučia Kultūros Židi
nio būtinybę, ypatingai šiuo 
metu, kai išeivijos veikla susilie
jo su atgimusios ir nepriklauso
mybę paskelbusios tautos veikla, 
tačiau mažai kas pagalvoja apie 
tokio kultūrinio centro išlaiky
mą. Atrodo, kad jį išlaikyti 
turėtų ne lietuvių visuomenė, o 
kas nors kitas. Tai ir privedė prie 
finansinės krizės, iš kurios tačiau 
galima išbristi.

Kulttiros Židinio vadovybė 
yra įsitikinusi, kad šis kultūrinis 
centras gali gyvuoti dar daug 
metų, jei jį stipriau parems lietu

Kultūros Židiniui Iš finansinė* krizė* gelbėti aukoju:

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

Adresas: .........................................................................

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9S26 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY MILLS, IL *0457-2269 
TEL. 70S-43O-7272 -

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO

pusavio santykius ir vengti jas 
kritikuoti;

3) teigiamai vertinti Lietuvos 
Komunistų partijos atsiskyrimą 
nuo Maskvos, linkint jai atsiribo
ti nuo marksizmo-leninizmo 
ideologijos ir kritiškai įvertinti 
Lietuvos Komunistų partijos nu- 
sikaltėjišką praeitį ir padaryti ati
tinkamas išvadas; neremti jų 
varžybose dėl politinės įtakos 
Lietuvoje sveikinimo telegra
momis ar pareiškimais, kol parti
ja savo ištikimybės Lietuvai ne
įrodys darbais;

4) toliau ginti Amerikos veda
mą “okupacijos nepripažinimo” 
politiką ir visom priemonėm da
ryti įtaką Vakarų demokrati
joms, kad aktyviai paremtų Lie
tuvos išsilaisvinimo pastangas, ir 
jai išsilaisvinus, teiktų ekono
minę, politinę ir diplomatinę pa
ramą;

5) remti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią, Caritas ir visas ideolo
gines, ypač jaunimo, organizaci
jas, kurios rūpinasi atstatyti ko
munistinės santvarkos sugriautą 
tautos dalies moralę;

6) atkreipti rimtą dėmesį į Lie
tuvos švietimo sistemos atnauji
nimą, kad Lietuva priartėtų prie 
krikščioniškosios kultūros ir Va
karų civilizacijos;

7) sūdan ti sąlygas, kad įvairių 
sričių specialistai galėtų atvykti 
iš Lietuvos į N akams pasitobu
linti ir iš čia nuvykti Lietuvon 
įtvirtinti vakarietiško gyvenimo 
sampratą ir laisvosios rinkos 
principus ekonomijoje;

8) išeivijos lėšomis remti tik 
tuos projektus, kurie prisideda 
prie Lietuvos atkūrimo, nes išei
vijos finansiniai resursai yra ri
boti; paramai šaltinių, ieškoti 
amerikiečių fonduose;

>9) perkelti kai kuriuos dar
bus į Lietuvą, k. t. kai kurių kny
gų leidimą, jaunimo kongresų ir 
sporto švenčių ruošimą;

vių visuomenė. Vilties yra daug, 
nes turbūt nerastume žmogaus, 
kuris šio lietuvybės centro ne
brangintų ir atsisakytų prisidėti 
prie jo gelbėjimo. Todėl, kad 
būtų galima iš dabartinės krizės 
išeiti, Kultūros Židinio taryba ir 
valdyba dabar skelbia Kultūros 
Židinio gelbėti rinkliavą, arba 
vajų, ir kviečia tiek New Yorko 
apylinkės, tiek kitų vietovių lie
tuvius, taip pat ir organizacijas, 
aukomis prie vajaus prisidėti. 
Kas išgali, yra kviečiamas paau
koti ir didesnes sumas. Reikalas 
— skubus, tikslas kilnus—ilgiau 
laukti nebegalima. Tad visi sto
kime į Kultūros Židinio gelbėji
mo žygį, aukos siunčiamos šiuo 
adresu: Lithuanian Cultural 
Center, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Kultūros Židinio taryba: Al
girdas Mačiulaitis, pirm. Anta
nas Mičiulis, Kęstutis Miklas, 
Kęstutis Nemickas, Vytautas 
Vaičiulis, Tadas Klimas, Vladas 
Sidas, Aleksandras Vakselis, T. 
Leonardas Andriekus.

Kultūros Židinio valdyba: An
tanas Mičiulis, pirm, Vytautas 
Kulpa, Algis Šilbajoris, T. Anta
nas Prakapas, pranciškonų atsto
vas.

10) prie 1 aetuvių Bendruome
nių kraštų valdybų įsteigti Para
mos Lietuvai tarybas;

11) turėti paruoštus planus su 
pramatytomis veiklos detalėmis 
įvairiems laisvėjimo paroccso 
Lietuvoje atvejams, k. t. a. Lie
tuva skelbia ncpriklausomyl>ę, ir 
sovietai naudoja smurtą, b. 
uždeda ekonomines sankcijas, c. 
imperijoje prasideda nesukon- 
troliujama suirutė, d. sovietai 
sutinka su ncpriklausomyl)ės 
faktu ir Lietuva atgauna nepri
klausomybę be didelių sukrėti
mų; gali įvykti ir tarpinių varian
tų-

12) planams išdiskutuoti ir pri-'t 
imti suorganizuojamas specialus 
komitetas, į kurį suteikiama ge
riausi protai, įgyta patirtis ir išti- 
kimyl)ėje Lietuvai išbandytos 
širdys.

13) talkos Lietuvai planus de
rinti su Lietuvos diplomatinės 
tarnybos nusistatymu.

Išvadų komisija

KNYGOS LIETUVAI

Kaip lengviausia ir pigiausia 
siųsti knygas į Lietuvą?

Lituanistikos Tyrimo ir Studi
jų Centras Chicagoje nori pasi
dalyti su visuomene savo patirti
mi siunčiant didesnes knygų 
siuntas į Lietuvą.

Atrodo, kad patogiausias ir pi
giausias tam būdas yra pasinau
doti vad. “M-Bag-Mail”. Jo lai
kantis, pats JAV paštas nemoka
mai parūpina patogius medžiagi
nius maišus. Persiuntimo tarifas 
tada yra tik 72 centai už svarą. • 
“M-Bag Mail” tinka siunčiant - 
vienam . adresantui nemažiau- 
kaip 15 svarų knygų ar kitų spau- > 
dinių, visos siuntos svoris negali 
viršyti 66 svarų.

LTSC yra paruošęs smulkias 
instrukcijas (su formų pa-

INTERNATIONAL «°-7272
9525 So. 79th Avė. Hlckory Mills. IL 60457 p.s.A.

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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 KEUONĖ SU ’ VOKIETIJOJE birželio 7 22 d
Maskva 1 nkt. Lietuv- ' ...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 KEUONĖ IŠPARDUOTA

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

9006 TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU AUST**''
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budape**;
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš Nt *z,642 00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)
KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIAUAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS

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

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

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

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

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPRCKINIMUI LIETUVOJE!

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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

Los Angelėje svečiuojasi Nijolė Sadūnaitė. Nuotraukoje iš 
k. Danutė Mažeikienė, dr. Ričardas Kontrimas, Nijolė 
Sadūnaitė, kongresmanas Christopher Cox, Angelė Nel- 
sienė, Algis Raulinaitis. Nuotr. Romo Nelso

VLIKO POSĖDIS
Dr. Kazio Bobelio, NELIKO 

valdylx).s pirmininko, sukviesti 
1990 kovo 17-18 tarėsi VLIKo 
patalpose, Washingtone, VLIKo 
valdybos nariai, VLIKo tarybos, 
Tautos Fondo tarybos ir valdy
bos pirmininkai ir kiti, iš viso 
apie 14 asmenų.

Apsvarstytos VLIKo valdybos 
narių veiklos apžvalgos; išklau
syta Lietuvos atstovo JAV Stasio 
Lozoraičio svarbios informaci
jos; pasiųstas paštu ir perduotas 
faxu VLIKo valdybos pirm. dr. 
K. Bobelio JAV prezidentui 
George Bushui skubios pagalbos 
prašymas, taikingai nuteikti So
vietų Sąjungos vyriausybę Lie-

nti ............................................I — I —

vyzdžiais) kaip šiuo siuntimo 
būdu gali pasinaudoti kiekvie
nas. Nurodymai bus mielai pa
siųsti. ”

Kreiptis galima tel. 1-312- 
434-4545 arba paštu į Lithuanian 
Reserach and Studies Center, 
Ine. 5620 S. Clarernont Avenue, 
Chicago, IL 60636. 

tuvos atžvilgiu; paskirta pusė mi
lijono dolerių skubiai Lietuvos 
pagalbai ir įsteigtas Demokra
tinės Lietuvos Atstatymo Fonds.

Iš Nevv Yorko pasitarimuose 
dalyvavo; vienas iš VLIKodarbo 
veteranų Bronius Bieliukas, 
Tautos Fondo tarybos pirm. Jur
gis Valaitis, TF valdybos pirm. 
Juozaa Giedraitis; iš Chicagos — 
VLIKo tarybos pirm. Algis Re
gis, valdybos nariai: Leonas 
Kriaučeliūnas ir Pilypas Narutis. 
Pasitarimams pasikeisdami va
dovavo VLIKo valdybos pirm, 
dr. K. Bobelis ir jo pavaduotojas 
prof. dr. Domas Krivickas.

Nors tą savaitgalį Washingto- 
ne, Maskvoje ir Vilniuje sklido 
vis besikeičiančios ir prieštarin
gos žinios, bet sekmadienio va
kare, paaiškėjus tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos įtampą švelni- 
nančiom žiniom, posėdžio daly
viai skirstėsi su geromis viltimis, 
kad Lietuva, žengdama į demok
ratinės vyriausybės pilnutinį 
įtvirtinimą, kliūtis nugalės.

VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d

— Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, vyskupas išeivijos lietu
viams už Lietuvos ribų, kreipiasi 
į visus pasaulio lietuvius, kvie
sdamas jungtis kovo 25, ketvirtą 
gavėnios sekmadienį, į bendrą 
maldos dieną už į laisvę žengia
nčią Lietuvą.

— Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas VVashingtone, VLIKo 
valdybos pirm. dr. K. Bobelio 
pakviestas, 1990 kovo 18 dalyva
vo VLIKo valdybos ir kitų pasi
tarime, būdamas ne tik su- 
sirūplinęs, bet ir pilnas gerų vi
lčių, kad demokratinės Lietuvos 
atkūrimas, nors yra labai kompli
kuotas ir sunkus, baigsis Lietu
vių tautos laimėjimu.

— Kun. Pranas Garšva, 
MIC, Draugo dienraščio vyriau
sias redaktorius, sausio 18 at
šventė 75 metų amžiaus garbin
gą sukaktį. Sveikiname jubiliatą 
ir linkime kuo sėkmingiausios 
ateities kilniame spaudos darbe.

— Lietuvių Fondas 1989 me
tais sulaukė 324,612 dol. naujų 
įnašų ir pagrindinis kapitalas pa
siekė 4,551,316 dol. Įstojo 177 
nauji nariai, kurių 80% yra jauni 
ar vidurinio amžiaus. Lietuvių 
Fondo taryba iš laukiamo šių 
metų derliaus leido paskirstyti 
paramos prašantiems 250,000 
dol. > u

— Nijolė Sadūnaitė, prel. 
Jono Kučingio kvietimu atvykusi 
į Los Angeles, Calif., susitiko su 
kongresmanu Christopher Cox, 
kuris vyko į Lietuvą stebėti rin
kimų, taip pat turėjo pasikalbėji
mus su pusmiljonį skaitytojų tu
rinčio The Register dienraščio 
redaktoriumi Alan Bock, savai
traščio The National Catholic 
Register redakcijos nariu Joop 
Koopman, vasario 27 susitiko su 
buv. JAV prezidentu Ronald 
Reagan. Susitikimus su ameri
kiečiais organizavo Angelė Nel- 
sienė. Baltų Laisvės lygos vice
pirmininkė ir LB Vakarų apygar
dos pirmininkė.

— Cleveland, Ohio, Korp! 
Giedra rengia Lietuvos meni
ninkų soprano Sofijos Jonaitytės 
ir tenoro Povilo Stravinsko kon
certą kovo 25, šį sekmadienį, 4 
vai. popiet Dievo Motinos para
pijos auditorijoje.

— Mokytojų studijų savaitė 
šiais metais numatoma rugpjūčio 
5-12 Dainavoje.

— Rimta, išsimokslinusi lie
tuvaitė pageidauja susirašinėti 
su lietuviu jaunuoliu 28-38 
metų amžiaus. Gavusi atsakymą, 
suteiks apie save daugiau infor
macijų. Rašyti į Darbininko re
dakciją: kun. dr. Kornelijus Buč
inys, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

— Monika Mikolainytė-Dani
levičienė iš Lietuvos ieško pus
brolio Mindaugo Mikolainio ir 
puseserės Aldonos arba jų vaikų, 
gyvenusių Nevv Yorke. Kreiptis 
šiuo adresu: Lithuania, Vilkaviš
kis, J. Basanavičiaus 26, Danile
vičienė Monika.

— Parduodami keturi butai 
(namukai) Floridoje, Indialan- 
tic, lietuvių rajone labai prieina
ma kaina. Graži vieta. Vienas 
“blokas” nuo jūros. Tinka pensi
ninkams, šeimoms arba investa
vimui. Kreipiantis lietuviškai: 
Regina Pilvelis 203 232 - 1569, 
kreipiantis angliškai: Peter Fo- 
her 201 827 - 8578.



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J 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 emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mės turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausių elektronikų, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

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

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(įvairaus dydžio ir jvairių firmų)

\v\
THmyyn •■ryaMi

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

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

TELEFONU ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO ALMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avėnues, Manhattan, NY 
212 465-0621

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

IŠKILMES APREIŠKIME
Šv. Kazimiero šventĖ 

bažnyčioje
Saitą, bet saulėtą kovo 4 die

nos rytą, švenčiant šv. Kazimie
ro šventę Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne, NY,. j 11 
v. Mišias susirinko didokas bū
rys maldininkų. Mišiose organi
zuotai dalyvavo Vyčių 41-sios 
kuopos nariai, kurie meldėsi už 
savo gyvus ir jau mirusius na
rius, ir skautai-ės, nes šv. Kazi
mieras yra abiejų organizacijų 
globėjas.

Prieš pradedant mišių auką, 
vyčių nariai, jų pirm. Bill Kurnė
tai vadovaujant, dialogo formo
je, atliko gan įspūdingą, istori
niai, tautiniai ir religiniai pa
rengtą skaitynj.

Iškilmingoje procesijoje, su 
savo vėliavomis, dalyvavo skau
tai-ės. Gražių gėlių puokštę nešė 
Marytė Salinskienė. Gėlės buvo 
padėtos prie šv. Kazimiero sta
tulos.

Sv. Mišių auką atnašavo pran
ciškonų vienuolyno v-kas, skau

tų kapelionas, kun. Antanas Pra- 
kapas, OFM, ir Lietuvių Reli
ginės Šalpos vedėjas kun. Kazi
mieras Pugevičius. Jis ir dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė, ra- 
gindamnas daugiau atsižadėti 
savęs, daugiau pagalbos Lietu
vai, daugiau artimo meilės... 
Mišių skaitymus skaitė Bill Ku
rnėta ir Gina Jankauskaitė. Au
kos dovanas: duoną, vyną, 
kryželį ir tautinę juostė atnešė 
tautiniais drabužiais pasipuošęs 
mūsų mažasis jaunimėlis. Šeši 
jaunuoliai, pasikeisdami skaitė 
tikinčiųjų maldas Parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Gin
tarės Bukauskienės, savo parei
gą gražiai atliko, šalia įprasto gie
dojimo dar pagiedojo dvi šventei 
pritaikintas giesmes.

LB susirinkimas

Tos pačios dienos 4:30 v. vak., 
Baltijos restorane, Richmond 
Hill, NY, įvyko metinis LB 
Woodhaveno Apylinkės narių 
susirinkimas, kurio jau nėra

LITHUANIAN COOKERY
.i English, 316 pages, prie* 10 dol.

Agrt ;omės Iz. Sinkevičiūtės parašyta HetuvIikŲvaiplų 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plaf’-'tlnlu aplanku. Darbininkas, 341 HL.hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

Numeris, gatvė ..................................... ..............................-...... —

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

buvę nuo 1988 metų! Susirinki
mą atidaręs p-kas Vladas Sidas 
ir sugiedojus Lietuvos himną, o 
kun. Stasiui Railai sukalbėjus 
maldą, žodžiui tarti pakvietė LB 
NY apygardos p-ką Vytautą Alk
sninį.

Jis kalbėj apie N Y lietuvių 
bendruomenes, kurios veikia tik 
popieryje. Siūlė jas jungtis prie 
geriau veikiančių apylinkių, kad 
tokiu būdu LB veikla būtų pagy
vinta. Kalbėjo apie knygų 
trūkumą Lietuvoje, ypač jos 
mažesniuose miesteliuose. Pra
nešė, kad artimoje ateityuje bus 
pravestas knygų rinkimo vajus. 
Ragino remti ir užsisakyti LB 
žurnalą Pasaulio Lietuvis.

Paskutinio susirinkimo proto
kolą perskaitė sekretorė Marija 
Žukauskienė, o revizijos komisi
jos aktą skaitė Kostas Norvilą. 
Aleksandras Vakselis ilgiau su
stojo, kalbėdamas labai jautria ir 
aktualia tema apie suteikimą pa
galbos atvykusiems mūsų tau
tiečiams iš Lietuvos ir kartais dėl 
visokių keliavimo aplinkybių 
"įstrigus” aerodromuose. Buvo 
siūloma įsteigti komitetą, kad 
panašiais atvejais būtų galima 
greita ir efektyvi pagallia. Tuo 
reikalu daug kas pasisakė, l>et 
vienodos nuomonės nepavyko 
surasti. Tuo tarpu New Yorke 
yra keli asmenys, kurie už nedi
delį mokestį tokią pagalbą jau 
kuris laikas suteikia.

Neištęstą l>et gilios prasmės 
kalbą apie šv. Kazimierą ir Lie
tuvos prisikėlimą pasakė Lilė 
Milukienė. Jos kalbą dar papildė 
kun. St. Raila.

PATERSON, N.J.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas

Vietos LB apylinkė, Lietuvos 
vyčiai ir Šv. Kazimiero parapie- 
čiai šią šventę minėjo vasario 25, 
sekmadienį. Tą dieną parapijos 
bažnyčioj buvo laikomos mišios 
specialia Lietuvos intencija. Jas 
aukojo parapijos administrato
rius kun. Antanas Bartašius ir 
pasakė progai pritaikytą pamok
slą. Mišių skaitymus gražia lietu
viška kalba skaitė čia nesenai iš 
Kalifornijos į marčias atėjusi Re
nata Nelsaitė-Paulienė. .Aukas 
prie altoriaus atnešė tautiniais 
drabužiais pasipuošę tautinių šo
kių grupės "Liepsna” šokėjai ir 
šokėjos. ' ^-,-'! — ,

Jlgesnį laiką čia ląįkęsįs gražus 
oras šventės išvakarėse pabiuro 
tiek, kad nemažam parapiečių 
skaičiui sutrukdė atvykti į 
minėjimą. Neatvyko dėlto ir to
liau gyvenanti parapijos vargo- 
ninkė, todėl mišių metu giesmės 
buvo giedamos be vargonų paly
dos. Jei religinės giemės dėl to 
kiek ir nukentėjo, tai mišiom pa
sibaigus didingai nuskambėjo 
visų giedama “Lietuva brangi”.

Į naują valdybą sutiko įeiti ir 
susirinkimo buvo patvirtinti šie 
asmenys: Ada Bagdonienė, 
Aloyzas Balsys, Ramutė Cesna- 
vičienė, Kostas Norvilą, Vytau
tas Vaičiulis ir Marija Žukau
skienė. Revizijos komisiją su
darė Aleksandras Vakselis, Vin
cas Padvarietis ir Jonas Klivečka.

Susirinkime dalyvavo 39 
asmenys. Susirinkimą uždarant 
visi sugiedojo “Lietuva brangi”.,

p. palys

Po pamaldų visi rinkomės į pa
rapijos salę minėjimo antrajai 
daliai. Čia minėjimą pradėjo vie
tos LB apylinkės pirmininkė An
gelė Stankaitienė, pasveikinda
ma susirinkusius ir pakviesdama 
kun. Bartašių sukalbėti maldą. 
Tolimesnis programos vadovavi
mas buvo perleistas tautiniais 
drabužiais pasipuošusiai Renatai 
Paulienei, kuri pakvietė pagrin
dinę šios dienos prelegentę 
Gražiną Bernotienę. Ji neilgam 
pranešime sklandžiai papasakojo 
savo kelionėj į sovietinę tremtį 
išgyventus įspūdžius. Trėmimo 
metu ji tebuvo tik 10 m., bet 
tokiam jautriam vaikystės amžiuj 
patirti tremties įspūdžiai savo 
šiurpumu ją giliai nuveikė ir tvir
tai įsmigo į jos šiardį ir protą. 
Tremiama ji buvo su pora metų 
vyresniu broliuku ir majpa, jies 
tėvelis jau buvo buvęs likviduo
tas sovietiniam kalėjime už įta
riamus ryšius su Lietuvos parti
zanais. Tai dar viena amžino 
įšalo žemės epopėjos liudininkė. 
Minėjimo dalyviai jos pasakoji
mą su dideliu dėmesiu išklausė 
ir plojimais ir gėlėm nuoširdžiai 
padėkojo.

Toliau Rutgers universiteto 
studentės Monikos Semaitės va
dovaujama N. J. (autinių šokių 
grupė “Liepsna” grakščiai pašo
ko tris tautinius šokius. Šokėjus 
klausytojai palydėjo gausiais plo
jimais, o grupės vadovė buvo ap
dovanota puokšte gėlių.

Dalyvius maloniai nustebino 
Bergen Community kolegijos 
anglų k. studentė Dalia Nakti
nytė, pati pritrrdama kanklėm 
maloniu balsu padainavusi iš 
savo tėvelių išmoktas tris seno
viškas liaudies dainas: Augino 
brolelis sau vieną seselę, Aš 
užaugau raškažely ir Pragydo 
gydo ramūs gaideliai. Už šiltą ir

jautrų dainavimą jai buvo 
padėkota taip pat plojimais ir 
gėlėm.

Vėliau sekė Janinos Meižienės 
ir jos sūnaus Almanto paruoštų 
vaizdajuosčių demonstravimas. 
Jos vaizdavo paskutinius įvykius 
Lietuvoje, bet giliausią įspūdį 
paliko vaizdai iš Lietuvos apie 
Sibiro tremtinius. Jų klausyda
mas daugelis nepajėgė suvaldyti 
savo ašarų. Tad šį kartą mes ne
paklausėm laikraščiuose duoda
mų patarimų ir Nepriklausomy
bės šventę minėjom ne linksma 
ir džiuginančia nuotaika, kaip iš 
tikrųjų priderėtų, bet graudžių 
ir liūdnų pasakojimų ir ilgesingų 
dainų besiklausydami. Neatro
do, kad kas nors dėlto būtų nu
sivylęs.

Programai pasibaigus buvo 
Irenos Eifmaniėnės rūpesčiu ir 
darbu jau per eilę metų pa
ruošiami sudėtiniai pietūs. Juos 
paruošia darbščios ir išmaningos 
šios kolonijos ponios, kurių visų 
neįmanoma išvardinti.

Lietuvos laisvinimo darbam 
paremti vos per 30 šeimų ar at
skirų asmėnų suaukojo apie 1400 
dol.

Apylinkės pirmininkės A. 
Stankaitienės rūpesčiu minėji
me dalyvavo didžiausio šiaurinės 
New Jersey dienraščio The Re- 
cord korespondentė Laura Kle- 
pecki ir fotografas Ric Francis ir 
kitos dienos dienrašty paskelbė 
minėjimo aprašymą, iliustruotą 
dviem spalvotom fotografijom.

K. Jankūnas

Parduodami tautiniai dra
bužiai: berniukui ir mergaitei. 
Su persiuntimu tik 85 dol. kiek
vienas. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. 718 827-1351.

DEXTER PARK(H PHARMACY M 
Wm. Ananta.'d, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WK DELIVER

296-4130

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
r / ' Pinigines perlaidas
l I Čekių sąskaitas
\ [/J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 -^£401.



* NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJA 
visus maloniai kviečia atsilankyti į

SMUIKININKĖS
ELENOS KUPREVIČIŪTĖS - BERGIENĖS

ir

PIANISTO
DR. EDMUNDO SAULIAUS CIBO

KONCERTĄ,
kuris įvyks 

š. m. kovo 25 d., sekmadienį,
3 v. popiet

First & Second Church salėje 
66 Marlborough Street 

Bostone

PROGRAMOJE:
Leclair, Bach, Gruodžio, Budriūno, Gaidelio, 
Paganini, de Sarasate ir Bennett kūriniai.

Bilietai parduodami salėje valandą prieš koncertą.
Biliety kainos: 15 dol.
Pensininkams: 12 dol.
Studentams: 6 dol.
Valkai jaunesni negu 12 mėty įeina nemokamai.

ĮįMOS—Jįfrgį
Laisvės Varpo gimtadienis

Kovo 7 d. Laisvės Varpo gim
tadienis. Tą dieną sukako 36-ri 
metai, kai veikia visuomeninio 
ir kultūrinio pobūdžio lietuvių 
radijo programa, pradėjusi dar
bą 1954 kovo 7. Jai tebevadovau
ja jos iniciatorius ir steigėjas Pe
tras Viščinis. Dabar jo talkinin
kais anglų kalba yra Jonas Ge- 
draitis, Daiva Veltai tė-Neid- 
hardtienė ir Vita .Ęygėlytė. Lie
tuvių j^ajba. .programą trunka 
kiekvieną sekmadienį po 45 
min., o anglų kalba — paskuti
nes 15 min. Joje perduodamos 
paskutinės žinios iš Lietuvos, 
vietos lietuviškoje gyvenimo 
kronika, nagrinėjamos visuome
ninio ir kultūrinio pobūdžio ak
tualijos, visą tai perpinant lietu
viška muzika, atliekama geriau
sių menininkų iš Lietuvos ir išei
vijos.

Šalia sekmadienių radijo pro
gramų lietuvių ir anglų kalbomis 
Laisvės Varpas dar ruošia specia
lias radijo programas anglų kalba 
įvairioms amerikiečių radijo sto
tims Vasario 16-sios ir Tragiškų
jų birželio įvykių sukakties pa
grindu. Jos įperšamos ameri

kiečių radijo stotims. Tuo būdu 
plačiai iškeliamas Lietuvos rei
kalas plačiojoje amerikiečių vi
suomenėje.

Atskirą Laisvės Varpo darbo 
barą sudaro aukštesnio lygio 
kultūriniai renginiai. Tokie ren
giami rudenį ir pavasarį, taigi, du 
kartus per metus. Ligi šiol tokių 
renginių suorganizuota 61. Juo
se iškeliami mūsų jaunieji talen
tai ir jau subrenę menininkai.

Bostono ir apylinkės lietu
viams neturint savo laikraščio 
Laisvės Varpas liko vienintele 
greito viešo susižinojimo prie
mone. Paskutiniu metu jis taip 
susitvarkė, kad gali priimti žinias 
ir pranešimos Faxrr,' o taip pat 
įrašyti telefoninius pranešimus. 
Iš paskutiniųjų pažymėtini Sta
sio Lozoraičio, Jr., Lietuvos at
stovo Washingtone ir prie Šven
tojo Sosto, kalba Vasario 16-sios 
proga ir LB Krašto valdybos pir
mininko dr. Antano Razmos 
įspūdžiai iš Lietuvos.

Didžiausi Laisvės Varpo rūpe
sčiai — tai jaunųjų bendradarbių 
ir talkininkų klausimas. Nuo se
niai tokių ieškoma, bet jų vis ne
surandama. Tam darbui reikia 
asmenų, gerai mokančių lietuvių 
kalbą, sugebančių savarankiškai 
žinias ir pranešimus paruošti, 
turėti tinkamą balsą ir techniškai 
nusimanančių. Jei toks darbas 
būtų apmokamas, tai kandidatų 
jam tikrai netrūktų, kaip jų

netrūksta Amerikos balso ir 
Laisvosios Europos lietuvių sky
riams. bet jų neatsiranda, kai 
reikia savo talentą, darbą ir laiką 
skirti nemokamai. Dar sunkiau, 
kai tiems patiems asmenims ten
ka rūpintis ne tik programos su
darymu ir pravedimu, bet taip 
pat sukėlimu lėšų, neišvengia
moms išlaidoms padengti, kaip 
radijo stoties apmokėjimas, apa
ratūra ir 1.1.. Šiais dviem aktua
liais klausimais laukiama klusy- 
tojų, plačiosios lietuvių visuo
menės, o ypač organizacijų tal
kos ir paramos.

Laisvės Varpas yra gavęs dvi 
premijas, tai Amerikos Lietuvių 
Tarybos premija už religinę 
Kalėdų programą ir LB Kultūros 
Tarybos paskelbto Vilniaus uni
versiteto sukakties minėjimo 
konkurso laimėjimas.

Rašytojas St. Santvaras j 
Atostogaudamas su šeima Flo

ridoje, rašytojas Stasys Santva
ras ne tiek poilsiavo, kiek buvo 
pasinėręs kūryboje, nors poilsis 
jam po tokių stiprių sveikatos su- ’ 
trikiinų buvo labai reikalingas. 

Ten jis baigė ruošti naują eilių 
rinkinį.Tai jau devintas Stasio 
Santvaro eilių rinkinys. Tokiu 
kūrybos derliumi retas mūsų 
poetų gali pagirti. Linkėtina, 
kad naujas eilių rinkinys būtų ga
limai greičiau išleistas.

Sėkminga Kaziuko mugė
Kovo 4 So. Bostono Lietuvių 

Piliečių d-jos patalpose surengta 
tradicinė Kaziuko mugė buvo 
sėkminga visais atžvilgiais. Kaip 
visuomet, į ją atsilankė daug 
Bostono ir apylinkės lietuvių. į 
mugės sudėtį įėjo pirmame 
aukšte gerai suorganizuota val
gykla ir trečiame aukšte įrengti 
įvairių rankdarbių, tautodailės 
dirbinių, knygų ir plokštelių sta
lai, o taip pat vaidinimėlis. Tai 
buvo gražus susibūrimas visų tri
jų mūsų kartų — jaunosios, vi-« 
duriniosios ir vyresniosios. O, 
kad tokie susibūrimai vyktų ne 
tik Kaziuko mugėje, bet visuose 
mūsų renginiuose. Kaziuko 
mugę suorganizavo Bostono lie
tuvių skautų Baltijos ir Žalgirio 
tuntai.

Knyga apie komp. J. Kačinską

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
buv. Berklee muzikos mokyklos 
profesorius, dabartinėje Lietu
voje laikomas iškiliausiu reli
ginės muzikos kūrėju pasaulio 
lietuvių kompozitorių tarpe. 
Lietuvos Muzikos draugijos Lei
dykla Vilniuje pernai rudenį nu-

tarė išleisti gerai paruoštą knygą 
apie jį ir jo kūrybą. Leidinys 
apims kom. J. Kačinsko gyveni
mą ir kūrybą Lietuvoje, Vokieti
joje ir Amerikoje. Šiam darbui 
atlikti parinktas jaunas muziko
logas Giedrius Gapšys iš Vil
niaus. Jis atvyks porai savaičių į 
Bostoną susipažinti su komp. J. 
Kačinsku, jo kūryba ir aplinka. 
Atrodo, kad muzikologo Gie
driaus Gapšio atvykimas sutaps 
su komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertu, kuris ruošia
mas gegužės 6 So. Bostono Lie
tuvių piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje So. Bostone.

Balfo skyriaus narių susirinki
mas

Viena veikliausių lietuvių or
ganizacijų Brocktone yra Balfo 
72-sis skyrius. Jo narių visuotinis 
metinis susirinkimas šaukiamas 
kovo 25 d. 11 vai. ryto (tuoj poi 
mišių) Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje Brocktone. Susi
rinkime bus pateikta veiklos 
apyskaita, renkama nauja valdy
ba ir kontrolės .kojnisija. Susi
rinkime gali dalyvautine tik na
riai, bet taip pat visi tie, kurie 
domisi Balfo atliekamu reikš
mingu šalpos darbu.

Atviras laiškas LB Bostono 
apylinkės valdybai

Pereitą rugsėjį Darbininkas 
pradėjo skelbti, kad bus kun. Al
berto Abračinsko 50 metų ku
nigystės minėjimas 1990 gegu
žės 6. Prieš porą savaičių pasi
rodė nauja žinia, kad LB rengia 
savo programą tą pačią dieną. 
Nesinori tikėti, kad LB tyčioms 
nori parodyti tokį nepaisymą. 
Greičiausiai nepagalvojo, bet 
yra laiko persitvarkyti.

A. A.
DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI 

mirus, žmonai Magdei, seseriai Jadvygai Vytuvienei 
Ir visiems artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Arianė ir Jonas Bortkevičjai 
Meilutė ir Jonas Ivašauskai

A. A. ~
DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

mirus, žmonai Magdalenai, sūnui Edvardui su šeima, 
seserims: Jadvygai Vytuvienei, Sofijai Alienel, Elenai 
Ir Jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Jadvyga ir Apolinaras Vebeliūnai

A. A.
DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

mirus, žmonai Magdalenai, seseriai Jadvygai Vytuvie
nei, sūnui su šeima Ir kitoms seserims Ir Jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

Stefa ir Vaclovas Biručiai

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 j 
savo auka. Geradariai, paaukoję •» 
vieną dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomi garl>ės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito- • 
kiofi aukos.

GOVERNMENT SEIZED - 
Vehicles from $100. Fords, Mar- 
cedes, Corvettes, Chevys, Sur- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687
- 6000, Ext. S-4505.

POSTAL SERVICE Jobs Sa- 
lary to $65K. Entry level posi- 
tions. Your area. Call 1-805 - 687
- 6000. Ext. P-4505.

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

Juk istoriškai pripažįsta kad 
l>endrai lietuviškos parapijos ir 
jų kunigai labai daug prisidėjo 
prie lietuvybės išlaikymo, ir ne 
maža pagalbos davė tremtiniams 
atvykti ir įsikurti. Kun. Abra- 
činskas buvo tų padėjėjų tarpe. 
Būdamas vikaru Šv. Petro para
pijoj Pietų Bostone, jis buvo pa
skirtas kardinolo Cushingo eiti 
pareigas kaip tremtinių priėmi
mo direktorius ir ypač 1948 - 49 
darbavosi naujų ateivių gerovei. 
Tų dviejų metų laikotarpyje jis 
su savo komitetu sutiko kiekvie

ną laivą, kuris atplaukė į Bostono 
uostą.

Nejaugi reikia erzinti žmogų 
gyvenimo saulėlydyje su tokiu 
žygiu, kuris atrodo kaip koks 
nedėkingumo išreiškimas? Tai 
atrodo lyg visų apylinkės kunigų 
įžeidimas. Šiuo momentu kai 
Lietuvoj įvyksta tiek stebėtinių 
pakeitimų, ar nereikėtų Bostono 
apylinkės lietuviams ir čia gimu- 
siems dar labiau bendradarbiau
ti ir užlaikyti vienybę?

Kun. Vincas Valkavičius

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Tėlef. 
508 586-7209.

snnH bv mmi 
Pastoge pairi both uuays 

Fust, convenientpnutitE, safe, 
Thots lutnt snnKinc Bvmmik
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 

\ Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban- " 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų skintą gavęs, bankas tuoj j- 
|_S traukia sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl-

mes, kad jūsų pinigai :P*|no’aukičlau»his
procentus, ~y 

Es a^ leidžiamus {statymų. > 
Dėl lengvo taupymo bū- *

do per paštą skambinkit Mt. 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.
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1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones j 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’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelionė#7030 liepos 3-16, "Composers" 
apartamentai, netok Vingio parko, nonnbems privatumo Yra 
tiktai 14-kai asmenų Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą Kelionės. maistas. apžiOrėjvnai ir Fesbvaho programos yra 
asmeninis rūpestis

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

1990 METU 
PAPILDOMOS KELIONĖS-

| LIETUVĄ

SV. 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 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyno. KLM Linija ir 
Aeroftot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507B gegužės 7-18:
$1.699.00 S Bostono ir New Yorko,
$1,769.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir VOKIETIJA-19 dienų kelionė.
15 naktysVilniuje. 2 naktys Vakarų Berlyno. KLM Linija ir 
Aeroftot tiesioginis skrydis j Vilnių tš Berlyno.

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

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

Kelionė #51 5 gegužes 15-27:
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,359.00 iš Chicagos.

* Kelionė #813 rugpjūčio 13-27: "t
$2,459.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,659.00 iš Chicagos.

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 kelione.
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 kelione.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Swissair linija. 

Kelionė #614 - birželio 14-28: 9
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,469.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #801 - rugpiočb 1-15 :
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,589 00 iš Chicagos.

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

Kelionė #808 rugpiū&o 8-22:
$2.399.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,599 00 iš Chicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelione. \ x
8 naktys Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė #943 rugsėjo 13-22
$1.809.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.009.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2,209.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,409.00 iš Chicagos.

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

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

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

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1.699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 tš Chicagos.

ŠV. KALĖDOS Ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje. 1 naktis Prahoje. CSA Unija. 

Kelionė #1225 gruodžio 2 Išaušo 4.1991:
$ 1.799.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,999.00 iš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 naktų Vilniuje. 1 naktis Prahoje CSA Unija.

Kelionė #1280 gruodžio29-sausio 11,1991: 
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1.999.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #510 gegužes 10-23: 
$2,109.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2.309.00 iš Chicagos.

Visų kelionių, išskyrus 97030. kainose /skaitoma bUietai i 
Festrvaho programas, tris pamaitinimus kasdieną. pusryčius, 
pietus r miesto apžiūrėjimą West Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmenvų BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kekonė/e

Smukesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės j 
BALTIC TOURS • 77 OakSt . šute 4 • Newton. MA 02164

Tel. 617/965-8060 • F*x 617-332-7781 "



DARBININKAS
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn. N.Y. 11207
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Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)......... (718)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386-

Kultūros Židinyje šį sayait- Dailininkų Aleksandros ir Vy- 
galį: kovo 24, šeštadienį, Lietu- tauto Kašubų namuose Manhat- 
vių Bendruomenės New Yorko tane kovo 18 buvo surengtas 
apygardos suvažiavimas; kovo 
25, sekmadienį, susitikimas su 
Nijole Sadūnaite.

LB NY ^apygardos valdyba 
posėdžiavo kovo 14, trečiadienį, 
aptarė einamuosius reikalus, 
daug kalbėta apie apygardos su
važiavimų, kuris rengiamas kovo 
24 Kultūros Židinyje, apie 
Kultūros Židinį ir paramų jam. 
Ryšium su įvykiais Lietuvoje, 
balandžio 1 Kultūros Židinyje 
apygarda šaukia visuomenės 
specialų mitingų, kuriame bus 
padaryti pranešimai apie padėtį 
Lietuvoje, priimtos rezoliucijos,

Vysk. Francis J. Mugavero, 
eilę metų ėjęs Bnx)klyno vysku
po ordinaro pareigas, gegužės 18 
švenčia kunigystės 50 metų su
kaktį. Ta proga gegužės 18, 
penktadienį, 11 vai. ryto Our 
Lady of Perpetual Help liaziliko- 
je bus aukojamos padėkos 
mišios.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 24, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
jų bus transliuojama W. A. Mo- 
zarto opera Die Entfūhrung aus 
dem Serail. Pagrindiniai solistai: 
Mariella Devia, Erie Mills, Kurt 
Moli. Diriguoja James Levine. 
Ateinantį šeštadienį, kovo 31, 
bus transliuojama G. Puccini 
opera La Boheme.

Genovaitė Meiliūnas iš New 
York miesto, treti metai su pre
numeratos mokesčiu atsiunčia 
po 50 dol. Ačiū už dosnumų.

J. Molis iš VVorcester, MA, 
ketvirti metai atsiunčia dvigubų 
prenumeratos mokestį. Dėkoja-

gražus priėmimas, kuriame da
lyvavo apie 30 svečių, daugiausia 
dailininkai ir besidoinį menais. 
Skulptorius Vytautas Kašuba pa
rodė savo kūrinius, kuriuos išga
bens j Lietuvų ir ten jie bus išsta
tyti parodoje.

Apareiškimo parapijos titu
linė šventė — atlaidai bus kovo . „___ ___________
25, sekmadienį, 11 vai. — iškil- • me spaudos rėmėjui, 
mingos mišios. Mišias aukoja 
vysk. Paulius Baltakis, OFM su 
keliais kunigais. Mišios aukoja
mos už Lietuvos laisvę. Viešnia 
iš Lietuvos, kalinė ir kovotoja dol. čekį ir malonų laiškų, 
dėl žmogaus sųžinės laisvės, Ni- Vytautas Česnavičius iš Rich-

Natalie Glowacki iš Wodha- 
ven, N.Y., aštunti metai remia 
Darbininką, pridėdama spaudai 
palaikyti aukų. Padėka jai už 50

Kazys Butkus, Jamaica, N.Y., 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį, spaudai stiprinti pridėjo 
dar 30 dol. Dėkojame.

Joseph Budraitis iš Northva- 
le, N.J., paskyrė 50 dol. prenu
meratai, kalendoriaus išlaidoms 
ir spaudai stiprinti. Dėkojame.

Dr. Klaus ir Aldona Noakaitė 
Pintsch, atsilygindami už me
tinę prenumeratų ir sveikindami 
Darbininką 75 metų sukakties 
proga, atsiuntė 100 dol. čekį. Tai V1'^us,’ !Cuns«v'ac^ovauja Laetu- 
jau ne pirmas kartas, kai jie pa
remia spaudų savo aukomis. Ad
ministracija pastoviems gerada
riams nuoširdžiai dėkoja.

Dr,. Amold Grushnys, Wi- 
chita, KS, nors Darbininką gau
na ir pavėluotai, jau treti metai 
prideda ir spaudai paremti. Ačiū 
už 45 dol; čekį.

T. J. Vasaitis, Brooklyn, NY, 
keletu metų prie prenumeratos 
prideda ir spaudai aukų. Kaziuko 
mugės proga užsukęs į Darbi
ninko spaudos kioskų įsigijo už 
200 dol. įvairių leidinių ir. ap- 
mokėdamas metinę prenumera
tų, su linkėjimais Darbininko ju
biliejaus proga pridėjo 75 dol. 
Nuoširdus ačiū.

VYČIŲ ŠVENTĖ BROOKLYNE

Kovo 4-oji buvo nuostabi die
na, žieminiai atraškanti ir aki
nančiai saulėta, o mūsų vyčiai iš 
41 kuopos pažymėjo nepamiršta
mų įvykiu rikiuoda^niesi mūsų 
lietuviškojo šventojo Kazimiero 
šlovei.

Mišios buvo koncelebruoja-.

Iškilmės buvo užbaigtos prieš
piečiais su šampanu Baltijos res
torane. Richmond Hill. kurio 
šeimininkai buvo maloningi ir 
vaišingi. Mes dėkojame visiem, 
kurie padėjo surengti tokių pavy
kusių akcijų. Ypatingų padėkų 
siunčiame ponui ir poniai K. Ša- 

mos Brooklyno Apreiškimo baž- . teikams už jų organizacinį tarpi- 
nyčioje kun. Kazimiero Puge-

vių Religinei Šalpai irlcun. Anta
no Prakapo, OFM, dabartinio 
lietuvių pranciškonų viršininko 
ir lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos kapeliono. Šiai progai 
Marytė Shalins aukojo gėles. 
Chorui, diriguojamam Viliamo 
Kučinsko, akomponavo jauna 
vargonininkė Gintarė Bukau
skienė.

Jaudinanti intermedija buvo 
sukurta jaunų skautų, kurie da
lyvavo ceremonijoje. Toks pat 
jausmingas buvo kelių vyčių pa
sirodymas su dramos grupe, 
skaitančių apie šv. Kazimiero gy
venimų, parašytų kun. Antano 
Jurgelaičio ir režisuotų Joseph 
Boley, kartu su Bill Kurnėta, ku
ris suvaidino Vado rolę.

ninkavimų.
Pirmiausia, visa diena — tai 

vyčių padėka ir meilė tai jėgai, 
kuri padėjo Lietuvai Jos tikėjime 
išlikti šv. Kazimierui. D.C.J.

NAUJI LEIDINIAI
SIDABRO LIETUS, pasakos, 

parinko ir parengė Vladas Civin- 
skas, iliustravo dail. Romas Vie
sulas. Ir dailininkas ir autorius 
jau mirę. Įdėta 16 Įvairių tautų 
pasakų, dvi iš jų lietuviškos. La
bai gražiai išleista, pailgo albu- 
minio formato. Knygos apipavi
dalinimų tvarkė dail. Vytautas 
O. Virkau. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. 
153 psl. kaina 20 dol.

600 LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUS. Apžvalginis leidi-

aptarti skubiausi reikalai, kaip 
padėti Lietuvai.

Romualdas Bartaška, Vil
niaus universiteto ekonomijos 
profesorius, trumpam buvo at
vykęs į Amerikų, aplankė keletu 
miestų ir Philadelphių, kur eko
nomijų studijuoja jo sūnus at
vykęs čia studentų pasikeitimo 
programoje. Profesorius taip pat 
lankėsi ir Kaziuko mugėje, 
domėjosi lietuviška veikla. Į Lie
tuvų išskrido kovo 12.

Lietuvių Bendruomenės dar
buotojų rytinio pakraščio su
važiavimas šaukiamas balandžio 
7 New Britam, Conn. Iš Chica- 
gos atvyksta JAV LB krašto val
dybos pirmininkas dr. Antanas 
Razma. Į suvažiavimų kviečiami 
rytinio pakraščio apygardų ir 
apylinkių pirmininkai, valdybų 
nariai,Tarybos nariai ir visi, ku
riem rūpi L. Bendruomenės 
ateitis ir jos veikla.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimo metu New 
Yorke surinktos aukos paskirsty
tos pagal aukotojų pageidavimų. 
Tautos Fondas gavo 3730 dol., 
Lietuvių Bendruomenė 3284 
dol., Altas 1378 dol. Tokios aukų 
sumos buvo paskelbtos kovo 14 
LB N Y apygardos posėdyje.

Knygų vajus New Yorko apy
gardos ribose bris greitai skelbia
mas New Yorke. Norima surink
ti kuo daugiau knygų ir jas per
siųsti į Lietuvų. Knygos bus 
įteiktos pagal pageidavimų.

jolė Sadūnaite tars žodį. Po 
maldų viršutinėje parapijos 
salėje bus pietūs. Klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas kviečia vi
sus kuo gausiau dalyuvauti pa
maldose ir pietuose. Pietums 
užsiregistruoti reikia klebonijo
je: 718 387 - 2111. Klebonas 
prašo, kad po pietų visi vyktų į 
Kultūros Židinį ir dalyvautų ten 
susitikime su Nijole Sadūnaite. 
Ten susitikimų — vakaronę ren
gia Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa ir Lietuvių Bendruomenės 
Nevv Yorke apygardos valdyba. 
Tos programos pradžia — 3:30 
v. v.

Vaclovas Butkys kovo 17 išvy
ko į Sunny Hills, Fla., pas kun. 
Pranų Jaraškų. Ten pasisvečia
vęs, drauge važiuos į Floridos 
pietus ir aplankys bičiulius St. 
Petersburge, Juno Beach ir ki
tur. Kelionėje užtruks dvi savai
tes.

Vladas Petkevičius, Water- 
town, Conn., pereitais ir šiais 
metais atsiuntė po 50 dol. prenu
meratai ir spaudai. Ačiū labai.

E. Liaugaudas, Persippony, 
N. J., apmokėdamas dvi prenu
meratas, pridėjo ir spaudai 40 
dol. Labai ačiū.

Branduolys šeštadienoį ir sek
madienį balandžio 7 - 8, Aušros 
Vartų lietuvių parapijos salėje 
Nevv Yorke rengia dviejų meni
ninkų — Vidos Krištolaitytės ir 
Narūno Bukausko — darbų pa
rodų. Lankymo valandos: šešta
dienį 2-6, sekmadienį 12-8 vai. 
vak.

JEIGU JŪSŲ NAMO PALĖPĖJE AR 
RŪSYJE YRA NEREIKALINGŲ SENIENŲ:

PAVEIKSLŲ, RĖMŲ, 
SKULPTŪRŲ, 
SENOVIŠKŲ BALDŲ, 
AR KITŲ MENO KŪRINIŲ,

ATGYVENUSIŲ SAVO AMŽIŲ, - 

PASKAMBINKITE, MES PERKAME

212 - 628 - 4518

Hill, N.Y., Darbininko 
prenumeratai ir spaudos dar
bams paremti atsiunčia paramų. 
Ačiū už 45 dol.

Juozas Taoras iš St. Peter- 
sburg Beach, FL, atnaujino pre
numeratų ir pridėjo 20 dol. spau
dai paremti, dėkinga Darbinin
ko administracija.

Danmutė ir Eduardas Lau
kiai iš Fort Salonga, N.Y., treti 
mėtaiparemia Darbininką su 
dosnesne parama. Ir šiais metais 
pridėjo 30 dol. aukų. Labai ačiū 
ir už gražius linkėjimus.

Mirga Vičiuzis iš Elmhurst, 
N.Y., atnaujinoparenumeratųir 
pridėjo mūsų spaudos reikalams 
25 dol. Dėkojame. - '

Antanas Patamsis, Fort 
Myers, FL, jau daug metų su 
didesne auka paremia Darbinin
ko spaudos darbus. Šiais metais 
savo mirusio brolio Juozo prisi
minimui atsiuntė 100 dol. Gera
dariui dėkojame ir kartu užjau
čiame netekus savo brolio. Dar
bininko adm.

Onutė Dzeteveckas, Wood- 
haven, NY, Jau ketvertas metų 
kaip su metine prenumerata at
siunčia 40 dol. Onutė kruopščiai 
tvarko mūsų vienuolyno gėles, 
kuriomis daugelis praeivių 
grožėjasi. Dėkojame.

Atvykstantiems ar išvykstan
tiems lietuviams ir neturintiems 
giminių New Yorke, jei reikia 
pervežti į kitų aerodromų ar kuo 
kitu patarnauti galima kreiptis į 
Gregory Gordonas, Tel. 718 476 
- 1668.

Lietuvos vyčių 110 kuopos su
sirinkimas įvyks kovo 25, sekma
dienį, tuoj po 11 vai. mišių V. 
Atsimainymo lietuvių parapijos 
salėje. Prieš susirinkimų bus pa
tiekti priešpiečiai.

A. Merkelio “Didysis varpi
ninkas Vincas Kudirka” — 416 
puslapių leidinys, įrištas į kietus 
viršelius. Išleido Vydūno jauni
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. 7 *

Jaunas vyras iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Gali remontuo
ti butus, tvarkyti aplinkų, skam
binti telef. 718 894 - 1968.

Dėmesio! Kas nori savo gi
minėms ar draugams Lietuvoje 
nupirkti automobilį Volgų, 
prašom kreiptis telefonu 212 741 
- 7280 ir prašyti Ixx>poldo. Auto
mobiliai yra Maskvoje ir gali tuoj 
pasiųsti pirkėjui.

“Oktava” ansamblio muzikos 
kasečių “Lietuva tėvyne mūsų”, 
“Tu man buvai — Tu man esi” 
dar galima gauti kreipiantis pas 
P. Gvildį 718 - 356 - 7871 ir A. 
Mičiulį 718 - 441 -1131. Kasetės 
kaina $5.00.

Pa- ’ mond

KVIEČIAME j LB NEW YORKO 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMĄ

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygarda yra įsitraukusi į 
plačių visuomeninę veiklų. Pa
gyvėjus ryšiam su Lietuva, su
rengė eilę vaizdajuosčių demon
stravimų, koncertų, pranešimų 
visuomenei.

Kad ta veikla būtų dar sklan
desnė ir gyvesnė, kovo 24, šešta
dienį, Kultūros Židinyje šaukia
mas tos apygardos apylinkių su
važiavimas. Apygardoje veikia 
mos apylinkės: Manhattano- 

'<pronxo, * Pirmoji, Buslnvfcko, 
Maspetho, Queens, Great Nec- 
ko, Woodhaveno.
s Apylinkių nemaža, bet jų 
veikla yra maža. Dalis jų buvo 
suorganizuotos kai tame kvartale 
gyveno daugiau lietuvių. Dabar 
jie išsiskirstė, ir veikla pritilo. 
Kitos apylinkės net visai nevei
kia.

Apie tų veiklų ir reikia pa
kalbėti, išdiskutuoti, kaip būtų 
galima Lietuvių Bendruomenės 
veiklų pagyvinti. Reikia apylin
kes pergrupuoti, sujungti. Pa
vyzdžiui Long Islande gyvena 
nemažai lietuvių, o LB apylinkė 
veikia tik Great Necke. Tad 
vertėtų suorganizuoti tokių apy
linkę, kuri apjungtų visus ten gy
venančius lietuvius.

Woodhaveno apylinkė yra ga
na didelė, bet jai sunku būro pa
judėti. A-

Suvažiavimas prasidės 9:30 v. 
registracija, darbo posėdis — 10 
vai. Baigiant suvažiavimų, bus 
pabendravimas.

Prašomos dalyvauti visos apy
linkės valdybos, visi besidomį 
Lietuvių Bendruomenės veikla.

nys, išleistas Lietuvos Krikščio
nybės Jubiliejaus Komiteto. 
Gaiusiai iliustruotas fotografijo
mis. Tekstas lietuvių kalba. Kai
na 12 dolerių.

ATLAIDAI / LTTHUANIAN 
PILGRIMAGES. Fotografijų 
albumas. Lietuvos fotomeninin
ko R. Požerskio užfiksuoti uni
kalūs atlaidų momentai. Komen
tarai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Išleido Loyola University Press. 
Kaina 25 doleriai.

VILNIUS LIETUVIŲ LIAU
DIES DAINOSE. Surinko G. 
Krivickienė-Gustaitytė. Įžanga 
ir turinys lietuvių ir anglų kalbo
mis. Pateiktos melodijų gaidos 
ir tarmybių žodynėlis. Tinka kal
bantiems abejomis kalbomis. 
Kaina 20 dolerių.

Šios knygos gaunamos:
DARBININKAS administra

cija
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207
Prisiuntimjui pridedama po 2 

dolerius.

1990 KELIONĖS J 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 Nevv Yorko*

Gegužės 2-16 s. 13 $1,590.00
Gegužės 21 - 31 9 $1,420.00
Birželio5-19 13 $1,695.00
Liepos 1-20 18 $1,940.00 Dainų šventės kelionė
Rugpjūčio 6-20 13 $1,795.00
Rugsėjo 10-24 13 $1,580.00

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
ir L. B. N.Y. apygardos valdyba

VISUS KVIEČIA)

VAKARONE SU NIJOLESADŪNAITE
KULTŪROS ŽIDINYJE 

3:30 vai. popiet, sekmadienį, kovo 25 d. 

Susirinkime pagerbti Lietuvos pažibą!

* Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.

Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol. nakčiai.

Į 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 doi. 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


