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Savaitės Į 
; įvykiai |

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas krašto prezidentu iš
rinko kom. partijos gen. sekreto
rių Michail S. Gorbačiovu. Jis 
pažadėjo imtis priemonių pasku
binti krašto ūkio pertvarkymų į 
rinkos, palaisvinant jo reguliavi
mų, panaikinant monopolį įve
dant laisvų prekybų ir suorgani
zuojant akcijų biržų.

JAV, Britanija, Prancūzija, 
Sov. S-ga ir Vakarų Vokietija 
nutarė pakviesti Lenkijų daly
vauti tolimesniuose pasitari
muose dėl abiejų Vokietijų su
jungimo.
. Izraeli min. pirmininkui Yit- 
zhak Shamir atsisakius priimti 
JAV pasiūlytų planų taikai pa
siekti, parlamentas pareiškė ne
pasitikėjimų ir privertė vyriau
sybę atsistatydinti. Krašto prezi
dentas Chaim Herzog naujų vy
riausybę pavedė sudaryti Darbo 
partijos vadui Shimon Pėrės.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas savo rezoliucija pa
smerkė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo deklaracijų ir 
pavedė prezidentui Gorbačiovui 
pareikalauti, kad deklaraacija 
būtų atšaukta ir kad Lietuvoj 
būtų apsaugoti Sov. S-gos inte
resai ir yisų gyventojų teisės.

Prezidentas Gorbačiovas pa
reikalavo per 3 dienas Nepri
klausomybės deklaracijų atšaukti 
ir savo reikalavimui sustiprinti 
vykdė sovietų kariuomenės ju
dėjimų Lietuvoj, įsakė sustip
rinti Sov,. S-gai priklausančių 
įmonių apsaugų ir ėmėsi kitų 
gųsdinančių priemonių lietuvių 
nusistatymui palaužti.

Prezidentas George Bush, su
sikvietęs kongreso vadus, pa
reiškė JAV susirūpinimų dėl 
Sov. S-gos vykdomo Lietuvos te
ritorijoj kariuomenės judėjimo ir 
kitų griežtų priemonių ir parei
kalavo, kad Sov. S-ga pradėtų 
pasitarimus su Lietuva dėl jos 
pareikšto noro atsiskirti.

Valst. sekretorius James A. 
Baker, dalyvaudamas Namibijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
iškilmėse, pareikalavo ten 
esantį Sov. S-gos užs. reik, mi- 
nisterį Ševardnadze dar kartų 
pareikšti, kad Sov. S-ga nenau
dos karinės jėgos prieš Lietuvų. 
Ševardnadzė tai patikino.

Amerikos didieji dienraščiai 
ir žurnalai vėl dažnai savo 
straipsniuose rašė apie įvykius 
Lietuvoj ir juos komantavo Lie
tuvai palankia prasme.

Vatikanas užmezgė diploma
tinius santykius su Sov. S-ga ir 
bus pasikeista atstovais, kurie 
turės ambasadorių teises, bet 
dar nesi vadins ambasadoriais.

Irakas, nepaisydamas dauge- 
. lio valstybių prašymo pasigailėti, 

pakorė ten už neva šnipinėjimų 
mirti nuteistų britų žurnalistu 
Farzad Bazoft.

Sov. S-goj ir Ukrainoj vyku
sius vietinių tarybų rinkimus 
didžiuose miestuose, kaip Mask
voj, Leningrade, Lvove ir Kije
ve laimėjo demokratinių refor
mų šalininkai, bet krašto viduje 
vyravo senosios tvarkos rėmėjai.

Brazilijos naujasis preziden
tas Fernando Coller de Mėlio, 
pradėjęs pareigas; ėmėsi griežtų 
priemonių infliacijai pažaboti ir 
susilaukė gyventojų pritarimo.

Varšuvos pakto valstybių kon
ferencija negalėjo surasti ben
dros nuomonės Vokietijų sujun
gimo reikalu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS 
ATSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukčiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir 
iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepri
klausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. 
gegužės 15 d. Steigiamojo seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės 
valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitu
cinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos 
valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės 
teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, 
garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba, kaip suvereninių galių reiškėją, 
šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

L. Sabutis 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Sekretorius

Vilnius, 1990 m. kovo 11d. 
priimta 22:45 Lietuvos laiku

V. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Pirmininkas
Bostono rotušės aikštėje kovo 11 švenčia Lietuvos nepriklau
somybės atstatymų. Prie miesto rotušės iškelta Lietuvos vėlia
va, susirinkus daugybei žmonų su lietuviškom vėliavėlėm. 
Nuotr. Aro Sužiedėlio

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA PASISAKO
— Pirmieji Aukščiausios

NUTARI M AS
DĖL 1938 M. GEGUŽĖS D. 

LIETUVOS KONSTITUCIJOS 
GALIOJIMO ATSTATYMO

Vilnius — Lietuvos Respubli
kos aukščiausioji Taryba.

— patvirtindama Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
1990 m. vasario 7 d. nutarimų 
“Dėl 1939 metų Vokietijos - 
TSRS sutarčių ir jų pasekmių 
Lietuvoj likvidavimo”.

— konstatuodama, kad 1938 
m. gegužės 12 d. Lietuvos Kon
stitucijos galiojimas buvo ne
teisėtai sutrukdytas, TSR Sąjun
gai 1940 m. birželio 15 d. į- 
vykdžius agresijų prieš nepri
klausomų Lietuvos valstybę ir jų 
aneksavus,

— laikydama 1940 m. liepos 
21 d. Liaudies Seimo svetimos 
valstybės valios reiškimo, išraiš
ka, o jo nutarimus neteisėtais,

— norėdama atstatyti pažei
stas tautas ir Lietuvos valstybės 
suverenines teises,

nutaria:

1. Nutraukti 1978 m. balan
džio 20 d. Lietuvos TSR Konsti
tucijos (Pagrindinio įstatymo) 
galiojimų. y --

2. Nutraukti 1977 m. spalio 7 
d. TSRS Konstitucijos (Pagrindi
nio įstatymo), taip pat “TSRS ir 
sąjunginių respublikų įstatymų 
pagrindų” taikymą Lietuvos 
Respublikos teritorijoje.

3. Atnaujinti 1938 metų gegu
žės 12 dienos Lietuvos Konstitu
cijos veikimų visoje Lietuvos Re
spublikos teritorijoje, sustab- 
dant tų skyrių ir straipsnių, kurie 
reglamentuoja Respublikos Pre
zidento Seimo Valstybės Tary
bos ir Valstybės kontrolės statu
sų, galiojimų.

4. Nustatyti, kad 1938 m. ge
gužės 12 d. Lietuvos Konstituci
jos galiojimo atstatymas pats sa
vaime neatkuria Lietuvos Re
spublikoje iki 1940 m. birželio 
15 d. veikusių įstatymų.

5. Šis įstatymas įsigalioja nuo 
jo priėmimo momento.

Tarybos nutarimai svarbiaisiais klausimais —

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 
Pirmininkas

Vilnius, 1990 m. kovo 11d.

MIELI LIETUVOS ŽMONĖS!

Po kelių dešimtmečių lauki
mo, kančių ir vargų atkurta ne
priklausoma Lietuvos valstybė. 
Šis nepaprastas istorinis žings
nis, žengtas pačiu laiku ir su Jūsų 
daugumos pritarimu. Mus svei
kina viso pasaulio geros valios 
žmonės.

Mes, Jūsų išrinktieji deputa
tai, vieningai balsavome už lais
vų, nepriklausomų Lietuvų, de
mokratiškai pagal Konstitucijų 
išrinkome Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmi
ninkų. Dabar mums visiems 
drauge teks įveikti daugybę įvai
riausių sunkumų, todėl kelia ne
rimų bergždžias Lietuvos žmo
nių skaidymasis, parašų rinki
mas, vertinant teisėtus Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos sprendimus.

Mieli tėvynainiai! Supraskime 
— rinkimai baigėsi. Kviečiame 
Jus nerinkti jokių parašų. 
Būkime vieningiThjH^rtdfetkųne
atgimstančiai Lietuvai pavojaus, 
kuris naudingas tik mūsų Ne- 
priklausomytas priešams.

Mes kviečiame Jus — ir lietu
vius, ir kitų tautinių bendrijų 
žmones — nuoširdžiam broliš
kam darbui, rimčiai ir susikaupi
mui. Kviečiame vienytis naujos 
ir nepriklausomos Lietuvos la
bui!

Sis atsišaukimas vienbalsiai 
priimtas, \

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba 

1990 m. kovo 14 d.

KREIPIMASIS į TSRS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKĄ

Lietuvos Respublikos Au
kščiausioji Taryba, remdamasi 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Aktu dėl Lietu
vos Nepriklausomos vaistytas 
atstatymo, pareiškia:

’^ITNuo 1940 m. birželio 15 d. 

TSRS ginkluotųjų pajėgų dalinių 
buvimas Lietuvos teritorijoje 
neturėjo ir dabar neturi teisinio 
pagrindo. Vadovaudamasi tebe- 
galiojančios 1920 m. liepos 12 d. 
Lietuvos taikos Sutarties su Ta
rybų Rusija pirmojo ir antrojo 
straipsnių nuostatomis, Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba kviečia TSRS Vyriausybę 
pritarti jos pasiūlymui artimiau
siu ir abiems šalims palankiu 
metu pradėti derybas dėl pa
minėtų dalinių statuso, disloka
vimo ir visiško išvedimo iš Lietu-

(nukelta į 2 psl.)

LIETUVOJE kovo 24 pa
sirodžius Sovietų Sąjun
gos tankams ir kariuome
nei, naujai atkuriamą Lietu
vos nepriklausomybę pa
skelbęs parlamentas pa
reiškė, kad nelaimės atveju 
šiai vadovybei nebegalint 
eiti pareigų, Lietuvos vado
vybė perleidžiama neprik
lausomos Lietuvos atsto
vui VVashingtone ir Vatika
ne Stasiui Lozoraičiui.

DAUGIAU KAIP SIMTAS KONGRESMANŲ 
RAGINA BUSHĄ PRIPAŽINTI LIETUVĄ

(VVashingtonas, 1990 kovo 21, j°tinai’ P°ne Prezidente, jūs ne- 
LIC) Šiandien 116 JAV kongre- atsižadėti tų per .50 metų

duotų pažadų," sakokongresme-smenų pasirašė laišką Preziden
tui Bushui, kuriame jį ragino at
naujinti nepriklausomos Lietu
vos valstybės pripažinimą, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras.

Laiško autoriai teigia, jog 
Amerikos gyventojai apsidžiau
gė lietuvių drąsa bei ryžtu kovo
jant už laisvės bei demokratijos 
susigrąžinimų per vasario 24 d. 
rinkimus bei kovo 11 d. nepri
klausomybės pareiškimą. Lietu
vos kova palyginimą su JAV kova 
už nepriklausomybę 1776 m. Pa
sak kongresmenų, Landsbergio, 
Zingerio bei Prunskienės sva
jonės tai siekiai panašūs į Jeffer- 
sono, Madisono tai Hamiltono 
svajones bei siekius.

Toliau, kongresmenai prime
na Prezidentui, jog JAV niekad 
nepripažino Lietuvos inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą, o toliau 
žiūrėjo į Lietuvos pasiuntinybę 
VVashingtone kaip nepriklauso
mos Lietuvos diplomatinę atsto
vybę. Tiek respublikonų partijos 
tiek demokratų partijos oficiali 
politika buvo remti Baltų valsty
bių nepriklausomybę. '’Neata-

nai.
Kongresmenų laiškas atkrei

pia dėmesį į sovietų karinius ma
nevrus bei tarptautinių telefoni
nių laidų pertraukimą Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybės at
statymą. Pabrėžiama, kad šis 
laiškas rašomas ne tam, kad su
keltų sąmyšį Prezidentui Gor
bačiovui ar Sovietų Sąjungai Gi 
pati Sovietų Sąjunga jau viešai 
pripažino Hitlerio-Stalino pakto 
neteisėtumą. Laiško tikslas, pa
sak kongresmenų, yra taikingu 
būdu remti laisvę bei laisvų apsi
sprendimą Baltijos valstybėm.

Laiške sakoma, jog lietuviai 
prašo tik moralinės bei politinės 
paramos. Šeštadienį, kovo 17d., 
demokratiniu būdu išrinktas 
Lietuvos parlamentas kreipėsi į 
demokratines šalis, prašydamas 
diplomatinio pripažini mo. JAV 
turėtų teigiamai reaguoti į tokį 
prašymą atnaujindama Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą, 
baigia kongresmenai

Šio laiško iniciatoriai buvo 
kongresmenai Richard Durbin 
(deni, iš Illinois) tai John Miller 
(resp. iš VVashingtono) (UG)

Vilniuje kovo 11 žmonių minia susirinkusi prie Aukščiausios Tarybos rūmų — parlamen
to, kad paremtų parlamento balsavimų už Lietuvos nepriklausomybę. Nuotr. V Ka
počiaus

t



Aukščiausios Tarybos posėdis kovo 11 Vilniuje, kai prezidentu buvo išrinktas Vytautas 
Landsbergis ir nubalsuota atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Pirmoje eilėje viduryje 
sėdi Kazimiera Prunskienė, vėliau išrinkta ministere pirmininke. Nuotr. V. Kapočiaus

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fėrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA PASISAKO
(atkelta iš 1 psl.)

vos Respublikos teritorijos.
Kol tatai nebus išspręsta, 

TSRS ginkluotosios pajėgos vi
daus, valstybės saugumo ir pa
vienio kariuomenė neturėtų 
vykdyti Respublikos teritorijoje 
manevrų, perdislokavimo ir esa
mo kontingento didinimo. Kartu 
Respublikos vyriausybė rūpinsis 
TSRS ginkluotųjų.pajėgų karių, 
karininkų ir šeimų saugumu Lie
tuvoje.

2. Lietuvos žmonės ir Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nori, kad už Lietuvos 
ribų esantys Lietuvos Respubli
kos piliečiai ^ Icarėiviai, kari
ninkai ir jų šeimos — būtų ap
saugoti ir nedelsiant sugrąžinti į 
Lietuvų.

Prašome Jus, gerbiamas TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pirmi
ninke, duoti atitinkamus nuro
dymus TSRS vyriausybei.

V. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas

Vilnius, 1990 m. kovo 13 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

NUTARIMAS
Dėl Aukščiausiosios Tary
bos Deputatų laikinųjų darbo 

grupių įsteigimo
Lietuvos Respublikos Au

kščiausioji Taryba nutaria įsteig
ti šias Aukščiausiosios Tarybos 
laikinųsias darbo grupes ir pa
skirti jų vadovus.

1. Bendrųjų valstybės atkū
rimo principu darbo grupė. Va
dovas — deputatas Romualdas 
Ozolas.

2. Aukščiausiosios Tarybos 
struktūros ir veiklos principų 
darbo grupė, Vadovas — depu
tatas Lionginas Šepetys.

• ' • 3. Vyriausybės ir kitų Respu
blikos valdymo institutų 
struktūros ir veiklos principų 
darbo grupė, Vadovas — depu-

'‘tUttLėGediminas Vagnorius.
4. Teisinės sistemos principų 

darbo grupė, Vadovas — depu
tatas Jonas Prapiestis.

5. Krašto apsaugos principų 
darbo grupė, Vadovas — depu
tatas Zigmas Vaišvila.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos pirminin

kas 
V. Landsbergis 

Vilnius, 1990 m. kovo 13 d.

LIETUVOS TARYBŲ 
SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS 

ĮSTATYMAS
DĖL VALSTYBĖS 

PAVADINIMO IR HERBO
Žengdama į atkuriamų nepriklau

somą valstybės gyvenimą, matyda

ma oficialiuose pavadinimuose ir 
žurnaluose nemažos dvasinės ir po
litikos reikšmės, jausdamos! įgaliota 
Lietuvos piliečių — rinkėjų valios, 
Lietuvos Tarybų Socialistinės Re
spublikos Aukščiausioji Taryba nu
taria:

1. Konstitucijoje ir kituose įstaty
muose vartoti vienintelį oficialų val
stybės pavadinimų “Lietuvos Re
spublika”, o trumpiau ir sudėtiniuo
se pavadinimuose — “Lietuva”, 
“Lietuvos”.

2. Toliau vartoti oficialų'Lietuvos 
Respublikos valstybės Herbų ir 
ženklą — Vytį.

3. Lietuvos TSR Aukščiausiųjų Ta- 
rvbų vadinti “Lietuvos Respublikos

_, paramų.

GORBAČIOVO ĮSAKAS LIETUVAI
(New Yorkas, 1990 kovo 21, 

LIC) Teleksu perduotas Gor
bačiovo Įsakas pasiekė Lietuvių 
Informacijs Centrų New Yorke 
iš Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos informacijos skyriaus Vil
niuje. Įsakų šiandien paskelbė 
masinės informacinės prie
monės TSRS ir užsienyje.

Dėl papildomų priemonių 
siekiant užtikrinti tarybinių 
piliečių teises, apsaugoti 
TSRS suverenitetą Lietuvos 
TSRS teritorijoje.

Neatsižvelgiant į TSRS liau

dies deputatų suvažiavimo 1990 
kovo 15 d. nutarimų, LTSR Au
kščiausia Taryba ir vyriausybė 
toliau priima įstatyminius aktus, 
pažeidžiančius tarybinių piliečių 
teises ir TSRS suverenitetų. 
Todėl nutariu:

1) TSRS Ministrų tarybai, 
vykdomiesiems ir paskirstomie
siems vietinių LTSR liaudies de
putatų tarybų organam, teisė
tvarkos organams — užtikrinti 
TSRS konstitucijos ir TSRS įsta
tymų, ginančių teisėtas ,LTSR 
gyvenančių TSRS piliečių teises, 
laikymusi.

2) Vidaus reikalų pasienio ka
riuomenei — imtis būtinų prie
monių TSRS valstybinės sienos 
dalies, einančios Lietuvos terito
rija, apsaugai, užkertant kelių 
antiįstatyminiams veiksmams, 
kurie pažeidžia TSRS įstatymus 
dėl valstybinės sienos.

3) Laikinai sustabdyti LTSR 
teritorijoje 1990 liepos 23 TSRS 
Ministrų Tarybos nutarimo Nr. 
648 "Dėl vieningos medžiokli
nių ginklų pirkimo, apskaitos ir 
laikymo” tvarkos įvedimo veiki
mų, tuo pačiu uždžaudžiant šiam 
laikui šaunamųjų ginklų pardavi
mų respublikoj.

Piliečiam, gyvenantiems Lie
tuvos TSR, 7 dienų laikotarpyje 
atiduoti Vidaus reikalų orga
nams laikinam laikymui visus 
šaunamuosius ginklus, esančius 
pas juos. Vidaus reikalų ministe
rijai užtikrinti jų konfiskavimų.

Aukščiausiąja Taryba”.
4. Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos Pirmininko pareigybę nuo 
šiol vadinti “Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pirminin
ko” pareigybe.

5. Visus tolesnius šios Aukščiau
siosios Tarybos aktus vadinti Lietu
vos Respublikos šaukimo Aukščiau
sios Tarybos aktais.

6. Sutinkamai su šio įstatymo pir
muoju straipsniu keičiami valstybi
nių organų pavadinimai.

7. Sis įstatymas įsigalioja nuo jo 
priėmimo momento.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos

Pirmininkas

piliečiams atsisakius -atiduoti 
ginklus. TSRS Gynybos ministe
rijai perimti iš Vidaus reikalų or
ganų konfiskuotus ginklus ir 
užtikrinti jų saugumų.

4) TSRS Užsienio reikalų mi
nisterijai ir TSRS Vidaus reikalų 
ministerijai sustiprinti vizų ir 
leidimų užsienio piliečiams 
įvažiuoti į LTSR išdavimo kon
trolę. TSRS Vidaus reikalų mi
nisterijai TSRS prokuratūrai im
tis būtinų priemonių užkertant 
užsienio piliečiams gyvenan
tiems LTSR, kelią, užsieniečių 
buvimo TSRSjjtaisyklių pažeidi
mui, net iki jų išsiuntimo iš 
TSRS pagal TSRS įstatymų 
“Apie teisinę užsieniečių padėtį 
TSRS”.

5) Sis įsakas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo momento.

TSRS Prezidentas
M. Gorbačiovas (LIC)

ĮVYKIAI LIETUVOJE

— “Šiaurės Atėnai” — naujas 
kultūros ir politikos savaitraštis, 
pradėjęs eiti vasario 7. Jį reda
guoja Arvydas Juozaitis, Saulius 
Stoma ir Saulius Šaltenis. Išeina 
trečiadieniais. Darbininko re
dakcijų jau pasiekė trys šio savai
traščio numeriai.

— Vilniuje nuo LTSR Revo
liucijos muziejaus vasario 8 nu
luptas pa^ądinirnas. Dabar čia 
bus Lietuvos atgimimo muzie
jus.

— Marijampolėje sausio 27 
buvo minimos arkivyskupo Jur
gio Matulaičio 63-sios mirties 
metinės. Dalyvavo kardinolas V. 
Sladkevičius ir vyskupai. 
Minėjimai vyko ir kitose Lietu
vos vietose.

— Vilniuje veikia pirmoji So
vietų Sąjungoje nepriklausoma 
valdžios aparatūrai radijo stotis, 
kurios programų redaktorius yra 
Rimantas Pleikys. Jo partneriai 
yra Huliertas Grušnis ir Kęstas

Valst. sekretorius James A. 
Baker, lankydamasis P. Afrikoj, 
paragino Nelson M and ola tęsti 
kovų prieš aparteido politikų, l>ct 
atsisakyti socialistinių ekonomi
nių principų.

Rytų Vokietijos parlamento 
rinkimus laimėjo konservatyvių
jų partijų grupė, kurioj pirmavo 
krikšč. demokratų partija, išrin
kusi 193 atstovus iš 4(X) parla
mento narių. Demokratinių so
cialistų partija (buv. komunistų) 
išrinko 65 atstovus.

Buv. prezidentas Jimmy Car- 
ter pareiškė, kad Sirijos prezi
dentas pageidauja pradėti pasi
tarimus su Izraeliu dėl taikos, jei 
būtų tuo reikalu sušaukta tarp
tautinė konferencija.

Estijoj ir Latvijoj kovo 8 vyku
sius Aukšč. tarybų rinkimus 
laimėjo tautinės grupės.

Prezidentas George Bush pa
reiškė, kad prieš Nikaragvos vy
riausybę kovoju partizanai turi 
pirma padėti ginklus, jei nori su
laukti paramos įsikurdinti Nika
ragvoj.

Buv. prezidentas Jimmy Car- 
ter pareiškė, kad Izraelio armija 
pažeidinėja palestiniečių teises 
be reikalo šaudydama į demon
struojančius palestiniečius, 
griaudama jų namus ir be teismo 
juos įkalindama.

Sov. S-gos vyriausybė yra įtei
kusi Liaudies atstovų kongresui 
17 ūkinių pakeitimų įstatymų 
projektų.
♦ Vakarų Vokietija, siekdama 
nutraukti rytų vokiečių antplūdį 
į V. Vojkietiją, nųUrė nuo liepos 
1 nutraukti atbėgeiiam teikiamą

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
*33706 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 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 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd*., Čąrona, 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 105.9 FM.Romas Kezys 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, kondominijumų reikalai. Turi leidimą.prak- 
tikuoti New York© valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Music of Ltthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 Iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Taivane studentai pradėjo de
monstracijas, reikalaudami di
desnės demokratijos.

Kinijos min. pirmininkas Li 
Peng savo kalboj ragino griež
čiau kontroliuoti priešiškų ele
mentų krašte ir sudvigubinti 
ideologino ir politinį darbų.

1000 Mongolijos gyventojų 
surengė demonstracijų opozici
nių grupių reikalavimui, kad ko
munistų partijos vadovybė rim
tai pradėtų vykdyti reformas, pa
remti.

Libijoj gaisrui apnaikinus 
Rabta vietovėj pastatydintų che
minį fabrikų, kuriame buvo ga
minami cheminiai ginklai, buvo 
areštuoti keli fabriko pareigūnai.

Lietuva suspendavo komunis
tų partijos atstovų veiklų pagrin
dinėse valstyliės įstaigose ir nu
tarė įsteigti 37 sienos perėjimo 
punktus prekių plūdimui į Sov. 
S-gų kontroliuoti.

iuiiuEZi. »xn 
Remkime ov; b

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

Tautos Fondas, 
Lithuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

Zanevičius. Programa vadinasi 
Radio M-l Vilniuje.

— Lietuvos respublikos Aukš
čiausioji taryba nutarė, kad visos 
buvusios Lietuvos TSR sųjungi- 
nio-respublikinio pavaldumo 
ministerijos, valstybiniai komi
tetai ir žinylx>s pavaldžios tik 
Lietuvos respublikai.

— Lietuvos vyriausybė krei
pėsi į Sovietų Sąjungoje esančias 
tautas, prašydama paremti lietu
vių siekius ir suprasti 
nuoširdžius tikslus. Tuo pačiu 
priminė, kad šimtai tūkstančių 
lietuvių buvo represuojami, 
kankinami, žudomi, kad po slap
tųjų TSRS ir Vokietijos susitari
mų Lietuva tapo agresijos auka 
ir buvo aneksuota. Sektinas pa
vyzdys — 1920 liepos 12 d. Lie
tuvos — Rusijos taikos sutartis.

— Lietuvos socialdemokratų 
laikraščio Lietuvos žinios pirmas 
numeris išėjo iš spaudos.
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Būk pasveikinta, Lietuva!
Sveika, gimtoji žeme, tiek 

dešimtmečių ir metų išvarginta, 
svetimų kojų trypta, neteisybės 
ir prievartos išplakta, kamerose 
ir karceriuose auklėta, baime ir 
neapykanta maitinta. Sveikas, 
kiekvienas dar neiškirstas ir ne
sužalotas miškų ir pamiškių 
medi, buldozerio ir traktorių 
neiškoneveiktas sode, kiekvie
nas dar tepalais nespėtas suteršti 
pašaly, kiekvienas basomis vaikų 
išmintas take, dar lankomis besi- 
puošiųs paupy, kiekvienas bun
dančio nuo pavasario tvieskia- 
nčios saulės želmenėli, po ku
riuo gali pasislėpti nuo plėšraus 
vanago putpelė ar vyturys.

Sveikas, šilto ir šalto matęs lie
tuvi, besikeičiančių kaip vėjas 
santvarkų laužytas, bet nepa
laužtas, Sibiro šalčių ir tardytojo 
rūstumo išbandytas, prieš šautu
vo vamzdį ne kartų ir ne du sta
tytas, bet neišgąsdintas, naga
nais ir vienvamzdžių buožėmis 
glostytas, pažadais ir pasakomis 
mėgintas užmigdyti, bet neuž- 
snūdęs. Tu pakėlei, Broli, sese, 
pamelyg sunkius istorijos, laiko 
dvasios ir dabarties išmėgini
mus, — todėl būk sveikas!

Džiaugiamės Tavimi, kad pa
rodei pasauliui savo ryžtų, savo 
dį-ųsų, savo galutinį apsisprendi
mų, nepaisant, kad vienas dide
lis nenori iš savo galingo, troški
nančio glėbio paleisti, o kitas — 
tavo šventų teisių ir laisvojo 
žmogaus savasties visam pasau
liui viešai pripažinti.

Būk sveikas, Baltijos Krašto 
Žmogau, atsikratęs baimės jaus
mo ir drįsęs vienąkart, kai dar 
kiti šaukia palaukti, kai antri ste
bisi — tylėkit, visiems garsiai iš
tarti: mes ne tik norime laisvės, 
bet mes esame laisvi.

Čia Tavo, Nemuno ir Neries, 
Vaike, didžiausia moralinė per
galė. Juk galima būti laisvam ir 

nebūti laisvu, bet galima būti su
rakintam, o savo sieloje, savo šir
dyje ir savo elgesiu rėžti visam 
pasauliui į akis — mes laisvi ir 
nepriklausomi! Tai kur kas svar
biau nei kalenti kulkosvaidžiais, 
mėtyti bombas ar laužyti kalėji
mų kamerose kaulus!

Džiaugiamės JUMIS KIEK
VIENU, kurie kovojat, ištverė
te, kurie neišdavėte, kurie drąsi
note ir kėlėte kitus, kurie skiepi
jote vienybę ir mokėte doros, 
kaip aplinkui siautė pairimas ir 
liepsnojo kerštas, kaip ant gatvės 
ir turgaviečių grindinio guldė 
kaip ruduo pašalnojusius lapus 
uniformuotus ir be mundurų, 
vien mileliu apsitaisiusius vyrus, 
kurių atpažinti buvo nevalia net 
tikrajai motinai.

Sveikas, mielas, brangus ir 
daugel kančių patyręs žemaiti, 
aukštaiti, dzūke ir kapse — ku
rie, išvyti iš savo pastogių, išginti 
nuo savųjų šeimos židinių, 
pajėgėt nepasimesti nei New 
Yorko didmiesčio šurmuly, nei 
Londono Big Beno pašonėje, nei 
Australijos platybėje, nei tun
droje, nei Rusijos stepių toliuo
se. Visus Jus sveikiname, nes 
nuo šiol visi turime tėviškę, kuri 
jau nebe pamotė, nebe tykanti 
belangėmis ir nebe grųsanti 
“baltomis meškomis” šalis, o 
visų laukianti, visiems atlei
džianti, visus, kurie moka 
nuoširdžiai savo kaltę išpažinti, 
sąžiningu darbu ir elgesiu savo 
piktadarybes atpirkti — visus 
kaip motina nori apkabinti.

Sveika, žydroji Lietuvos pa
dange, po kuria tiek amžių iš
vargę vaikai, atsirėmę į gilų 
tikėjimų Dievu, šaukdamiesi 
Marijos pagalbos, iš pusšimtį 
metų ugdytos prieštaravimų ir 
skaldymosi dvasios išsivadavę, 
suprato vienybės, pasitikėjimo.

(nukelta į 4 psl.)

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas 1944 m. vasario 
16d. paskelbė deklaraciją į lietu
vių tautų, kurioje išdėstė pagrin
dinius principus Lietuvos valsty
binei nepriklausomylx‘i atstaty
ti. Remdamasis šiais principais 
ir atsižvelgdamas į šiuo metu 
Lietuvoje vykstančius Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
žygius, pareiškia:

— Sveikiname naujai išrinktą 
Lietuvos Aukščiausią Tarybų, 
susirinkusių 1990 m. kovo 11 d. 
pirmajam posėdžiui ir jos pirmi
ninkų Vytautų Landsbergį;

— Džiaugiamės, sveikiname 
ir remiame Aukščiausios Tary
bos nutarimų atstatyti Lietuvos 
nepriklausomų valstybę, kurios 
egzistavimas buvo neteisėtai su
stabdytas Hitlerio-Stalino pakto 
susitarimo išdavoje 1940 m. 
birželio 15 d.;

— Tikimės, kad demokratinis 
Lietuvos valstybės atstatymas 
politinėje, ekonominėje, socia
linėje ir vidaus tvarkymosi srity
se vyks pagal Lietuvos valsty
binę konstitucijų, remiantis lais
vos Lietuvos įstatymais;

— Kviečiame kaip galima 
greičiau sušaukti visų okupuotos 
Lietuvos politinių grupių judėji
mų, Aukščiausios Tary bos ir lai

Atstovų Rūmuose vasario 20 paminėta Lietuvos nepriklausomybės diena. Iš k. — 
Amerikos Balso atstovas V. Būtėnas, J. Vitėnas, Sąjūdžio ir jaunimo atstovas G. Bu- 
račas, A. Pakštienė, J. Laučka, K. Oksas, kun. A. Miciūnas, MIC, kongresm. Richard 
Gebhardt, Lietuvos atstovas VVashingtone Stasys Lozoraitis, kongr. Frank Annunzio, 
p. Lozoraitienė, M. Samatienė, M Vaivadienė, dr. Jonas Genys, Loreta ir dr. Jokūbas 
Stukai, J. Čikotienė.

VLIKO SVEIKINIMAS LIETUVIŲ TAUTAI

svojo pasaulio lietuvių politinių 
institucijų atstovų pasitarimų 
liendrain tolimesniam veiklos 
k(x>rdinavimui;

— Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas apeliuoja į vi
sus okupuotos Lietuvos lietu
vius, politinius veikėjus, tauti
niai atgimstančius komunistus ir 
laisvojo pasaulio lietuvius viso
mis jėgomis vieningai įsijungti į 
galutinį nepriklausomos Lietu
vos valstybės suvereninių orga
nų sudarymų;

— Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas pasižada dėti 
visas galimas pastangas, kad at
kurtoji Lietuvos valstybinė ne
priklausomybė būtų pripažinta 
svetimų valstybių, ir taip pat 
sieks artimai bendradarbiauti su 
atsistatančios Lietuvos vadovais 
ir jų institucijomis.

1990 m. sausio 29 d. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
prezidentą Gorbačiovą, pristaty
damas neteisėtą Lietuvos okupa
ciją ir prašydamas, kad nebūtų 
trukdoma Lietuvai atstatyti savą 
nepriklausomybę, kurios reika
lauja lietuvių tauta ir remia Va

karų demokratinės valstyliės. 
1990 m. kovo 9 d. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
vėl kreipėsi į Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentą George 
Bush, prašydamas jo viešo pa
reiškimo, paremiančio Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės

Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ

1990 metų kovo mėn. 11 diena 
lietuvių istorijoje įsirašo aukso 
raidėmis — po 50 metų svetimų
jų priespaudos Lietuva vėl pasi
skelbė atkurianti nepriklauso- 
myl>ę. Vieningai ir drąsiai ji išsi<- 
veržė iš sovietinės komunistinės 
vergijos į laisvę, į pilnateisį jai 
priklausantį valstybinį savaran
kiškumą. Mūsų tautos siekiai, 
veiksmai ir sprendimai buvo taip 
tikslūs, kad jie stebino daugumą 
pasaulio valstybių. Lietuva 
iškėlė ir pajudino tikrą ir teisingą 
demokratijos supratimą dauge
lyje tautų po komunistinės siste
mos skraiste.

Per visą antrąjį pasaulinį karą 

atstatymų.
Tai dar kartą sveikiname, di

džiuojamės lietuvių tautos 
laimėjimu.

Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto pirmininkas
(Elta)

ir pokario laikotarpy lietuvių 
tauta priešinosi imperialistinių 
diktatorių prievartai ir gynė tau
tos demokratines teises, kurios 
buvo įrašytos Atlanto Chartoje:

“...Tautos turi atsisakyti savo 
santykiuose vartoti jėgų”.

“...Suvereninės teisės ir lais
vas savarankiškas valdymasis 
tautų, kurios jėga buvo prijung
tos, turi būti atstatytos”.

Tais Chartos principais atsta
toma Lietuvos nepriklausomybė 
ant labai tvirtų pagrindų. Tuo 
tarpu aplinkos realybėje matosi 
nukrypimų nuo tikros demokra
tijos prasmės ir bandymų suda
ryti galimybę ne pavergtai tautai 
apsispręsti, kokioje sistemoje ji 
nori gyventi, bet okupantas pa
vergėjas skatinamas apspręsti 
pavergtųjų likimų, kaip “savo” 
pavergtos teritorijos vidinį rei
kalų.

Lietuvių rezistencija priešino
si tokiai okupantų prievartai ir 
tuo tiesė kelių į nepriklauso
mybės atkūrimų.

Mūsų tautos kelias į laisvę yra 
nužymėtas pasipriešinimo veik
smais okupantų sauvalei ir de
mokratijos piktnaudojimui:

1941 metų birželio mėn. 22 - 
25 dienų sukilimas prieš okupa
cines jėgas.

Sukiliminės Laikinosios vyriau
sybės tautai nusagstyta rezisten
cine kryptimi ne tiktai žodžiais, 
bet ir gyvu visos veiklos pa
vyzdžiu.

patirtomis genocido bei holo
kausto kančiomis ir aukomis,

partizaninėmis kovomis, ap- 
gynusiomis tautų nuo svetimųjų 
kolonizacijos ir tuo perėmusio-
mis šių dienų kovų už Lietuvos 
nepriklausomybę,

žmogaus teisių gynimu, asme
nines disidentų kančios ir mir-

(nukelta į 4 psl.)

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

sukaktį prisimenant —

PAULIUS
GALAUNE

PAULIUS JURKUS

1920 liepos'12 Maskvoje buvo 
pasirašyta Lietuvos ir Tarybų 
Rusijos taikos sutartis, kuri 
skelbė, kad Rusijos Federacinė 
Socialistinė Tarybų Respublika 
pripažįsta Lietuvos valstybės sa
varankiškumų ir nepriklauso
mybę.

Sutartyje buvo nurodyta, kad 
Rusijos vyriausybė sutinka grų- 
žinti Lietuvai archyvus, biblio
tekas, muziejus, dailės kūrinius 
ir dokumentus, kurie turi Lietu
vai žymios mokslo, dailės arba 
istorijos reikšmės ir kurie buvo 
išvežti iš Lietuvos į Rusijų prieš 
pasaulinį karų 1914 - 1917, kiek 
tų dokumentų išskyrimas nepa
darys žymios žalos Rusijos ar
chyvams, bibliotekoms, muzie
jams, paveikslų galerijoms.

Lietuvos vyriausybė organiza
vo komisijų, kuri vyktų į Maskvų 
ir ten derėtųsi dėl išvežtos 

medžiagos grųžinimo. Vienas iš 
labiausiai tinkamų žmonių buvo 
P. Galaunė, bet jis pradžioje 
vykti atsisakė, nes jis tuo pačiu 
reikalu jau buvo nuvažiavęs kaip 
Lietuvos Revoliucinės Tarybų 
valdžios įgaliotinis ir nieko ne
laimėjęs.

Komisijos nariai — teisininkas 
V. Kalnietis — komisijos pirmi
ninkas, V. Matulaitis, teisinin
kas S. Goldbergas, J. Sruoga — 
sekretorius 1920 metų gruodžio 
pabaigoje išvyko į Maskvų, bet 
komisija savo darbo be eksperto 
negalėjo pradėti. Švietimo Mini
sterija paragino P. Galaunę būti
nai važiuoti į šias derybas. Jis iš
vyko 1921 metų balandžio 
pradžioje.

Maskvoje jis vėl parašė platų 
pranešimų, kokie Lietuvos turtai 
išvežti į Rusijų. Tam reikalui pa

sinaudojo jau žinoma literatūra, 
nes tuo klausimu buvo rašęs 
prieš karą.

Derybos užsitęsė ilgai. Rusi
jos atstovai laikėsi kietai, atsi
sakė grąžinti Lietuvos metriką 
(Lietuvos valstyl>ės kanceliarijos 
archyvą), Vilniaus universiteto 
bibliotekos turtus, Senienų mu
ziejų, išvežtą iš Vilniaus, ir 1.1.

Kai ką pažadėjo grąžinti, bet 
vėliau nutarimai buvo pakeisti ir 
grųžinimo laikas atidėtas.

Vėliau Lietuvos pasiuntiniui 
J. Baltrušaičiui tarpininkaujant 
1929 - 1933 į Lietuvą buvo grą
žinta dalis Vilniaus centrinio ar
chyvo — Kauno miesto magist
rato, Kauno teismo XVI-XVII 
amžiaus dokumentai, Trakų vai
vadijos ir miesto teisių doku
mentai, Trakų vaivadijos ir mies
to teisių dokumentai. Gautieji 
dokumentai buvo saugomi Vy
tauto Didžiojo universiteto bi
bliotekoje.

Po Antrojo pasaulinio karo, 
kai Lietuva buvo jėga okupuota 
ir įjungta į Sovietų Sąjungą, dar 
šis tas buvo išgauta. Buvo pada
ryti ir visos Lietuvos Metrikos 
mikrofilmai iš viso apie 500,000 
nuotraukų. Mikrofilmai saugomi 
Lietuvos centriniame valstybi
niame archyve.

P. Galaunės didis rūpestis 
grąžinti išvežtus turtus buvo tik 
maža dalimi įvykdytas. Didieji 
turtai ir dabar teliėra kietoje

Maskvos rankoje.

Veikla Archeologijos komisijoje

Tokia Archeologijos komisija 
buvo įkurta Vilniuje 1919 kovo 
25. Vilnių pagrobus lenkam, ko
misija persikėlėj Kauną. Ten ko
misijai vadovavo muziejininkas- 
dailininkas Tadas Daugirdas. 
Pirmasis tos komisijos posėdis 
Kaune įvyko 1919 gegužės 28 d. 
Jam pirmininkavo Tadas Daugir
das. Bet jis mirė lapkričio 1. 
Tada pirmininku buvo išrinktas

* E. Volteris. Švietimo ministerija 
P. Galaunę paskyrė tos komisijos 
sekretoriumi su apmokama alga.

Ši Archeologijos komisija bu
vo vienintelė valdžios išlaikoma 
institucija su labai plačia progra
ma. Jos pagrindinis tikslas buvo 
tirti ir saugoti archeologijos, ar
chitektūros, dailės, senovės raš
tijos palikimą, globoti senas bi
bliotekas, dokumentų rinkinius, 
kaupti numizmatiką, kurti mu
ziejus, tyrinėti ir restauruoti ar
chitektūros paminklus.

Komisija veikė 1919 - 1925. 
Paskui dėl lėšų stokos jos veikla 
buvo sustabdyta. Atgaivinta tik 
1930 ir veikė iki 1936.

P. Galaunei buvo pavesta taip 
pat rūpintis valstybinio muzie
jaus steigimu. To muziejaus di
rektoriumi P. Galaunė buvo pa
skirtas 1922 lapkričio 15. Jo išlai
kymu rūpinosi Archeologijos ko
misija.

įvykdžius žemės reformą Lie
tuvoje ir likvidavus daugel dva
rų, savininkai dažniausiai išvyko 
į užsienį. Jų sukaupti meno tur
tai, bibliotekos dažniausiai liko 
l>e globos. Tuo palikimu jau 
turėjo rūpintis ši komisija.

Pažaislio vienuolynas prie 
Kauno irgi buvo labai apleistas, 
paliestas praėjusio karo. Komisi
jos nario architekto V. Dubanec- 
kio rūpesčiu bažnyčios stogas 
buvo apdengtas cinkuota skarda, 
aptvarkyta Zapiškio bažnyčia, 
kuriai grėsė pavojus sunykti.

Judrus Kaunas augo, statėsi, 
pagautas jaunos respublikos di
namikos. Statydami dažnai tu
rėjo nugriauti senus pastatus, 
kurie turėjo ir istorinės vertės. 
P. Glaunė rašė straipsnius, ragi
no valdžios žmones, kad miesto 
senovė būtų apsaugota, bet daž
nai niekas jo balso nesiklausė.

P. Galaunė atgaivintas Ar
cheologijos komisijos posėdyje 
1930 lapkričio 15 jau pateikė pa
minklų apsaugos įstatymp pro
jektų. Valstybės tarybo^posėdy- 
je projektas buvo apsvarstytas 
1934 metų posėdyje, bet projek
tas nebuvo įtvirtintas įstatymo 
būdu.

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karų buvo išjudintas jaunimas 
rinkti liaudies o»eno pavyzdžius 
ir juos kaupti parodom. Dažnai 
ir iš Kauno buvo rengiamos spe
cialios ekspedicijos etnografinei 

medžiagai rinkti. 1932 P. Ga
launė ir prof. Ignas Končius su
rengė specialius kursus, į ku
riuos sukvietė 16 Kauno Meno 
mokyklos ir Kauno universiteto 
studentų. Per dvi savaites juos 
apmokė, kaip ir kokių medžiagų 
rinkti.

Jau ir provincijoje pradėjo 
kurtis vienas kitas muziejus, ku
ris telkė senovės medžiagų, bet 
tie provincijos muziejininkai 
buvo neparengti, savo darbo ne
suprato. Taip 1932 m. P. Galau
nės rūpesčiu buvo suorganizuoti 
pirmieji muziejų darbuotojų 
kursai, kuriuose buvo mokoma 
kaip inventoriuoti, tvarkyti eks
ponatus. Tuos kursus lankė 20 
žmonių. Taip per tuos žmones 
buvo aptvarkyti ir susisteminti 
provincijos muziejai.

Išvyksta į Paryžių studijuoti

Istorikas profesorius A. Janu
laitis 1923 Archeologijos komisi
joje iškėlė mintį, kad būtina sių
sti j užsienį muziejaus darbuoto
jus, paminklų apsaugos specia
listus ten studijuoti. Komisija 
parinko P. Galaunę ir jam išrū
pino iš Švietimo ministerijos sti
pendijų pusei metų. Išvyko su 
žmona.

Atvykę į Paryžių, Paulius ir 
Adelė Galauniai apsigyveno 
kukliame kambarėlyje. Paryžius 
jiems padarė didelį įspūdį.

(Bus daugiau)



Dainuoja solistė Aldona Kisielienė Kultūros Židinio scenoje

Po Vilniaus ansamblio koncerto New Britaine gerai nusiteikę iš k. prof. A. Smolskus, 
L. Naikelienė, A. Valuckas. “Atgimimo" mokyklos vedėja V. Vėbraitė-Gustienė, J. 
Čiurilaitė, A. Malikėnas, J. Karmūza.

NEW BRITAIN, CONN.

Pasisekęs Vilniaus Ansamblio 
koncertas

Menininkų iš Lietuvos dabar 
kaip iš gausybės rago. Kai tokis 
didelis kvantitetas, tai ir kokybė 
įvairuoja. Atvažiuoja ir mėgėjai 
ir profesionalai. Atvažiuoja ir 
aukščiausios klasės klasikinės 
muzikos virtuozai, beveik tobuli 
dailiojo žodžio ir dainos inter
pretatoriai, taip pat ir lengvesnio 
žanro atstovai bei amerikoniškų 
“rokų" sekų vienetai. Bėda, kad 
ne visuomet žinome kokį menų 
išgirsime kai einame į svečių iš 
Lietuvos koncertų.

Didesnėse mūs kolonijose, 
kaip Chicagoje ar vartuose į JAV 
New Yorke, beveik kiekvienų sa
vaitgalį kas nors iš Lietuvos pasi
rodo. Pirmajam karščiui atšalus 
jau ir publikos ima mažėti. Pav. 
neseniai Chicagoje Vilniaus dra
mos teatro gerame Škėmos Pa
budimo pastatyme (man teko jį 
matyti Vilniuje) Jaunimo Centro 
salė buvo tik artipilnė. Prieš me
tus, salė per kelius spektaklius 
būtų lūžusi.

Čia, nuošalesniame Connecti- 
cute, menininkų iš Lietuvos ma
tome mažiau. Bet ir čia jaučia
mas tam tikras atkritis. Tad ne
nuostabu kad prieš rengdami kų 
nors kitokio, surišto su dides
nėmis išlaidomis, rengėjai gero
kai pagalvoja. Rengiant Vilniaus

Buk pasveikinta, Lietuva!
'atkelta iŠ 3 psl.)

o ir sutarimo jėgų — ištarė lem
tinguosius visai tautai žodžius, 
kurie kaip ir 1918 metais vasario 
16-ųjų veržiasi pro kliūtis, pro 
negandas, dvejones ir grasini
mus, bet jie gyvi, tarti,' paleisti 
ir paskelbti.

1 LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ
(atkelta iš 3 psl.)

ties auka, paneigiant okupanto 
teroro baimę, — visa tai dėjo: 
stiprius pagrindus visos lietuvių 
tautos šių dienų reikšmingiems 
veiksmams ir sprendimams.

Šių sprendimų akivaizdoje 
Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba 
kviečia visų lietuvių išeivijų paju
sti šių istorinių įvykių vertę ir 
prasmę, neatlaidžiai siekti ir gin- 
ti/Lietuvos valstybinį savarankiš
kumų, vieningai remti Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiųjų tary
bų ir jos pirmininkų Vytautą 
tandsbergį.

Šiems didiesiems mūsų tautos 
žygiams linkime sėkmės ir 
prašome Dievo palaimos.

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Taryba

1990 kovo 18, Chicago 

ansamblio koncertų specialiai 
tam renginiui sudarytas komite
tas nesitikėjo nei labai gausios 
auditorijos, nei pelno. Kalbėjo
mės tik, ar išsiversime lygiomis? 
Čia mus nuramino LB Hartfordo 
apylinkė, kuri garantavo pa
dengti eventualius nuostolius.

Pesimistiški abejojimai išsi
sklaidė dar koncertui neprasidė
jus, kai jau pusvalandį prieš kon
certų reikėjo pristatyti daugiau 
kėdžių. Pats koncertas, apie kurį

TRIJŲ SOLISČIŲ KONCERTAS KULTŪROS ŽIDINYJE

Kovo 3, šeštadienio vakarų, 
Kultūros Židinyje buvo gražus 
koncertas, kurio programų atliko 
trys viešnios iš Lietuvos: Aldona 
Vilčinskaitė-Kisielienė, Sigutė 
Trimakaitė, Irena Brazauskienė. 
Jom akomponavo Audronė Ki
sieliūtė.

Programoje buvo įrašyta, kad 
jos yra viešnios “The Lithuanian 
- American Bridge”, kurių remia 
“The Boston Opera Company”. 
Ši operos kompanija jas ir pasi
kvietė iš Lietuvos. Sustojo Bos
tone, ten koncertavo bent kelis 
kartus. Vasario 4, sekmadienį, 
jos pasirodė Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje per pamaldas, 
atlikdamos keletu giesmių, ir po 
pamaldų tos parapijos salėje jos 
atliko gražų koncertų. Tada ir

Tebūnie mūsų tikėjimas dar 
tvirtesnis, tenenusilpsta malda į 
Marijų, tebūna ir tegyvena au
kos, doros ir meilės dvasia. 
Būsim tvirti, jei riš vienybė... 
Sėkmės, Tau, gimtojo žemės 
grumsto Broli, Sese, ištvermin
gai psichologinę kovų pradėjus, 
lig pergalės varpų paskutinio 
dūžio jų sėkmingai laimėt.

Tegul ir toliau iš mūsų Lietu
vos Respublikos vadovų lūpų ne
nutyla reikalingi mūsų likimui 
ž<xlžiai, ištarti naujojo Aukščiau
sios Tarytas Prezidiumo Pirmi
ninko Vytauto tandstargio lū
pomis: “Tepadeda mums Dievas 
ir visi geros valios žmonės”. Ka
daise imperatoriui Konstantinui 
buvo pasakytaC'Su šituo ženklu 
Tu laimėai”. Li«Įuyaijeitu Die
vų ir Marijų prisiminsi, kryžių į 
savo namus, į posėdžių sales ir į 
savo širdį įneši, ir tu laimėsi...

Italijos Lietuvių Bendruo
menės vardu: pirmininkas mon
sinjoras Vytautas Mincevičius, 
vicepirmininkas — Kazimieras 
Lozoraitis ir monsinjoras Algi
mantas Bartkus.

Vatikano Radijo Lietuvių Ta
ryba: kun. Vncentas Pupinis, 
kun. Kazimieras Ambrasas, Ka
zimieras Lozoraitis, Jonas Mali
nauskas, Nijolė Tutkaitė, Barta- 
ra Vileišytė. 

plačiau jau buvo rašyta muzikoje 
nusimanančių, buvo tiesiai į lie
tuviškų širdį kalbus, ašaras trau
kius ir jausmus keliantis. Visi iš- 
pildytojai buvo aukšto profesio
nalinio lygio, nieko neimituojan
tys ir nieko nepamėgdžiojantys. 
Gal dar niekad po Connecticuto 
dangumi tokios klasės grynai lie
tuviškos muzikos nebuvome gir
dėję. Kaž kaip, ir birbynė ir 
kanklės ir skudučiai skambėjo ki
taip, daug pilniau daug tirščiau, 
daug jausmingiau.

Koncertas jau praeityje, bet 
įspūdžiai dar ilgai liks gyvi. Tai 

kilo mintis jom surengti plates
nio masto koncertų Kultūros 
Židinyje. Iniciatyvos ėmėsi Liet. 
Moterų Klubų Federacijos Netv 
Yorkeklubas ir vyr. skaučių židi
nys Vilija. Jos ir surengė koncer
tų kovo 6 Kultūros Židinyje.

Koncertui buvo atspausdinta 
kukli programėlė, bet nuo pat 
koncerto pradžios solistės pro
gramos nesilaikė, jų pakeitė, pa
pildė.

Apie solistes buvo parašyta 
Darbininko vasario 23 d. 8 nr. 
Aldona Vilčinskaitė-Kisielienė 
Lietuvos konservatorijos daina
vimo ir dirigavimo klasęs baigė 
1968 metais, stažavo Leningrado 
konservatorijoje, specializavosi 
Bulgarijoje ir ten debiutavo Ver
di Traviatos operoje. Yra kon
certavusi įvairiuose Sovietų Su
jungęs miestuose, Vengrijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Jugo
slavijoje. Dabar profesoriauja 
Lietuvos konservatorijoje Vil
niuje ir dėsto dainavimų.

Sigutė Trimakaitė Lietuvos 
konservatorijų baigė 1985 do
centės Aldonos Kisielienės 
klasę. Studijų metais tapo M. 
Glinskio konkurso laureate, o 
1987 laimėjo pirmų premijų tarp
tautiniame Maria Callas daini
ninkių konkurse Atėnuose (ka
merinėje grupėje). Koncertavo 
Maskvoje, Leningrade, Kijeve, 
Vakarų Vokietijoje, Vengrijoje, 
Italijoje, Amerikoje.

Irena Brazauskienė dar lanko 
Lietuvos konservatorijų, yra 
penkto kurso dainavimo specia- 
lyl)ės studentė d<x:entės A. Kisi- 
lienės klasėje. Lietuvoje koncer
tavo su kameriniu orkestru, su 
Filharmonijos orkestru, Bulgari
joje, Suomijoje, 1989 rudenį da
lyvavo tarptautiniame daininin
kų konkurse Barcelonoje.

Audronė Kisieliūtė - yra so
listės Aldonos Kisielienės dukra, 
baigusi Lietuvos konservatorijų, 
kurioje dal>ar ir pati dėsto, yra 
nuolatinė Sigutės Trimakait ės 
akompaniatorė.

Visos trys solistės ir jų paly
dovė yra profesionalės, parengu
sios labai platų repertuarų. Pir
moje dalyje buvo atlikti tarptau
tiniai klasikiniai kūriniai įvairių 
kompozitorių: V. Bellini, G. 
Verdi, J. B. VVeckerlin, G. Fau-

buvo vienas tokių parengimų, 
kurie palaiko mūsų lietuviškų 
prigimtį, nuvalo svetimas dulkes 
ir stiprina mūsų tautinius pasi
ryžimus. Be viso tautinio ir dva
sinio peno, koncertas paliko gra
žaus pelno, įgalinusio meninin
kams tinkamai atlyginti ir skirti 
gerokų sumų šio parengimo tik
slui — paremti vienintelę Con
necticuto “Atgimimo” vardo li
tuanistinę mokyklų. Taigi, at
gimstančios Lietuvos meninin
kai, pilna to žodžio prasme, 
parėmė CT lituanistinę “Atgimi
mo” mokyklų.

Rengėjai buvo nustebinti la
bai palankiu, beveik entuziastin
gu ir labai vieningu CT lietuvių 
atsinešimu. Atrodo, kai yra geras 
tikslas, gera organizacija ir veik
lus komitetas atsiranda ir talki
ninkų, ir rėmėjų, ir aukotojų ir 
masė žiūrovų. Didžioji parama 
atėjo iš Šv. Andriejaus parapijos 
klebono, kun. J. Rilrteraičio ne 
tik kad nemokamai davusio salę, 
bet taip pat ir surengusio šaunias 
vaišes pagerbti Vilniaus ansam
blio narius.

J. P. N as vytis

Vilniaus ansamblio koncerto 
Connecticute rengimo komite
tas apgailestauja, kad programė
lės mecenatų surašė netyčia pra
leistas LMKF New Haveno klu
bo vardas. Komitetas atsiprašo 
už klaidų ir dėkoja visiems kon
certo ir tuo pačiu Atgimimo šeš
tadieninės mokyklos gerada
riams.

re, G. Puccini, R. Schumann.
Antroji dalis buvo skirta lietu

vių liąųdies dainom,.dainąvo be 
piano palydos. į keliai dainas įsi* 
jungė ir pianistė Audronė Kisie
liūtė. Lietuvių liaudies dainas 
dainavo su entuziazmu, pabaigai 
pakvietė ir visų salę, sudainavo 
“Šėriau žirgelį”.

Publika nepagailėjo plojimų. 
Įteikta gėlių. Tikrai tai buvo kon
certas, kurio klausytis galėjo ir 
didieji muzikos mėgėjai.

Po koncerto buvo vakaronė to
je pačioje salėje. Parengtos 
gražios vaišės — kava, įvairūs 
pyragaičiai, užkandukai, vynas. 
Tuoj atėjo ir viešnios solistės. Jos 
jaukios, pilnos entuziazmo, pa
kilios nuotaikos, džiaugėsi, kad 
galėjo atvykti į Amerikų ir šioje 
salėje dainuoti.

Publikos atsilankė arti dviejų 
šimtų. Rengėjos, padengusios 
išlaidas, visų pelnų atidavė vieš
niom ir palinkėjo kuo sėkmin
giausiai dainuoti ir dainuoti Lie
tuvos labui, (p. j.)

ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

>
— Pauliaus Galaunės gimimo 

l(X)-ųjų metinių proga jo gimto
sios staytas vietoje Ukmergės 
raj., Pagelažių kaime atidengtas 
koplytstulpis, kurio autorius yra 
R. Zinkevičius.

— Lietuvos respublikos mini
strų taryba Telšių kunigų semi
narijos remonto ir atstatymo dar
iams paskyrė 450,(XX) rublių, o 
Telšių miesto vykdomasis komi
tetas suteikė kunigų seminarijai 
tai kurijai paskyras automaši
noms įsigyti. Ateityje ketinama 
kurijai grąžinti ir vyskupo 
rūmus. Kol kas juose vykdoma
sis komitetas.

— Vilniuje įvyko nepriklauso- 
įnytas sąjungos konferencija. Į 
šių sųjungų įeina Lietuvos tauti
ninkų Sųjunga, Lietuvos Laisvės 
Lyga, Lietuvos Helsinkio gmpė, 
“Jaunoji Lietuva”, Lietuvos kri
kščionių demokratų sųjunga, 
Lietuvos demokratų partija. Po
litinių kalinių gell)ėjimo grupė. 
Tarybon išrinkta nuo kiekvienos 
organizacijos po 4 atstovus ir

kovo 3. Nuotr. V. Maželio

Solistė Irena Brazauskienė dainuoja Kultūros Židinio scenoje
New Yorke kovo 3 d. Nuotr. V. Maželio

Solistė Sigutė Trimakaitė dainuoja Kultūros Židinio scenoje 
kovo 3. Nuotr. V. Maželio

sekretoriatas — po 1 atstovų.
— Sąjūdžio seimo taryba iš- 

reišė nepasitikėjimų Respubli
kos laikraščio redakcija: Vitu 
Tomkum, Ryčiu Taraila ir Vitu 
Lingiu.

— Kėdainiuose paminėtos 
pirmojo žuvusiojo savanorio Lu
kšio metinės. Po mišių, aplan
kius jo kapų Kėdainių miesto ka
pinėse, įvyko labdaros vakaras, 
kurio rhetu surinktos lėšos bus 
skiriamos V. Lmdsbergio - Žem
kalnio sukurto ir žuvimo vietoje* 
stovėjusio paminklo atstatymui.

— “Gabija — tai naujas 
mėnesinis žurnalas moterims.

— Prof. C. Kudabai. Lietu
vos kultūros fondo pirinininkui, 
atsisakius eiti savo pareigas, 
kultūros fondo valdytas pirmi
ninku išrinktas Jurgis Dvario
nas, o pavaduotoju Atgimimo re

dakcijos žurnalistas Izidorius Ši- 
molionis ir parkotyrininkas 
Kęstutis Dibanauskas.

— Lietuvos Tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) delegacija 
vasario 15 buvo priimta Tarptau
tinio olimpinio komiteto (TOK) 
būstinėje Lozanoje. Susitiko su 
TOK generaliniu sekretoriumi 
F. Karardu ir kt. Tartasi dėl na
rystės tarptautiniame komitete 
atkūrimo.

— Lietuvos jaunimo organi
zacijos, Lietuvos Tautininkų Sų
junga. Lietuvos Humanizmo ir 
pažangos partijos atstovai pa
skelta kreipimųsi, kuriame 
prašoma nedelsiant paskelbti 
1920 liepos 20 dienos Lietuvos 
Respublikos ir Tarybų Rusijos 
sutartiers tekstų bei prie sutar
ties pridėtų žemėlapį.



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS NEW YORKE
SPECIALIU LAIŠKU SVEIKINO JAV VICEPREZIDENTAS

Kaip minėjome, vasario 16-tą, 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dieną, Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, talki
namas specialaus komiteto, In- 
ter-Continental viešbutyje Man- 
hattane surengė gražų 
priėmimą. Plačiai visuomenei 
skirtas minėjimas buvo vasario 
18, sekmadienį.

Pamaldos Apreiškimo 
bažnyčioje

Kaip tradicija, šios šventės pa
maldos būna Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje Brooklyne. Kon- 
celebracines mišias aukojo vy
skupas Paulius Baltakis, OFM, 
su kunigais: Vytautu Palubin
sku, Jonu Pakalniškiu, Tėv. An
tanu Prakapu OFM, kun. Vladu 
Jaskevičium, S. J. su vėliavom 
dalyvavo organizacijos: skautai, 
šauliai, ramovėnai.

Pamokslą pasakė vyskupas, 
mišių metų giedoj parapijos cho
ras, kuriam dabar vadovauja 
Gintarė Bukauskienė. Mišių pa
baigoje žodį tarė ir Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis. Baigta Lie
tuvos himnu.

Minėjimas Kultūros Židinyje
Dauguma pamaldų dalyvių 

parvažiavo į Kultūros Židinį, kur 
buvo galima pavalgyti lietuviš
kus pietus. Juos su savo štabu 
pateikė Daiva Jurytė, kuri dabar 
operuoja Baltijos restoraną.

Minėjimas K. Židinyje pra
sidėjo 3 v. popiet. Šiemet šią 
šventę rengė jungtinis komite
tas, kurį sudarė: Amerikos Lie
tuvių Tarybos New Yorko sky- 
rĮBs, LB N. Y. apygardos valdyba 
ir, nujautos Fondas. Jungtinės 
jėgos įnešė daugiau gyvumo, 
įvairumo.

Atidarymo žodį tarė L. B. New 
Yorko apygardos pirinininkas 
Vytautas Alksninis. Jis ir vadova
vo programai, nes pasižadėjusi 
iškilmių vadovė Daiva Izbickaitė 
susirgo.

Šaulių palydėtos, įneštos vė
liavos,-sugiedoti himnai. Susir
gus kun. Vytautui Palubinskui, 
kuris turėjo sukalbėti invokaci- 
ją , jos vietoje Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, paskaitė savo 
sukurtą eilėraštį.

Sveikinimai, proklamacijos
Apie Alto veiklą ir jo reikšmę 

kalbėjo pats pirmininkas prof. 
Jokūbas Stukas. Paskaitytos 
New Yorko valstybės gubernato
riaus Mario Cuomo, New Yorko 
miesto burmistro David M. Din- 
lans, New Yorko miesto tarybos 
proklamacijos, skelbiančios Lie
tuvos nepriklausomybės dieną. 
Atsilankė N.Y. miesto tarybos 
narys, nuolatinis tų minėjimų 
svečias Walter Ward ir asmeniš
kai įteikė proklamacijas.

Šį minėjimą specialiu laišku 
sveikino Amerikos viceprezi
dentas Dan Quayle. LB apygar
dos pirmininkas V. Alksninis jį 
buvo pakvietęs dalyvauti minė
jime. Negalėdamas atvykti, jis 
atsakė gražiu laišku, kuriame iš
reiškia greitos nepriklauso
mybės viltis.

Viceprezidento laišką ir Vals
tybės sekretoriaus James Baker 
III laišką mūsų pasiuntiniui Wa- 
shingtone, perskaitė Daiva Ke- 
zienė.

St. Lozoraičio, Jr. kalba
Iš anksto į šį minėjimą buvo 

pakviestas Lietuvos atstovas 
Washingtone Stasys Lozoraitis, 
Jr. Svečias pasakė gražią šiam 
momentui pritaikytą kalbą, kuri 
bent kelis kartus buvo pertrauk
ta plojimais.

Pradėjo nuo Vasario 16-tos 
akto, nuo signatarų, kurie lega
liai atstovavo lietuvių tautai. Jų 
drąsus sprendimas padėjo juridi

nius pagrindus atstatyti nepri
klausomą Lietuvą, suorganizuo
tą demokratiniais pagrindais. 
Dinamiška dabartinė padėtis 
krašte rodo, kaip žmonės planin
gai ir kantriai siekia 
nepriklausomybės. Ir ta neprik
lausomybė vėl bus iškovota, vėl 
Lietuva bus įteisinta Vasario 16- 
tos aktu.

Kalba buvo stilinga, patraukli, 
pakili, nuteikusi visus darbui 
Lietuvos labui.

Baigiant pirmą dalį, paskaity
tos rezoliucijos, kurios bus pa
siųstos Amerikos valdžiai.

Dainuoja solistė
Šiam minėjimui buvo pa

kviesta jauna, pirmą kartą New_ 
Yorke koncertuojanti solistė Jina 
Varytė. Chicagoje ji baigė ma
gistrės laipsniu labai gerais 
pažymiais (magna cum Įaudė) 
dainavimą ir pedagogiką. Jos di
plomatiniame koncerte atsilankė 
Petras Petrutis, kuris Margučio 
radijo programai vis ieško naujų 
talentų. Per jį ir buvo surasta ši 
solistė. Angažuota koncertui, ji 
sutiko ir drauge atsiprašė, kad ji 
dar nėra parengusi didesnio lie
tuviško repertuaro. Taip koncer
te pirmąją dalį skyrė italų kom
pozitoriams, padainavo Bene- 
detto Marcelio, Alessandro 
Scarlatti, Giuseppe Torelli, Gia- 
como Mayerbeer kūrinius.

Antroji dalis buvo skirta lietu
vių kompozitoriams. Ji atliko: 
Voverėlė — J. Gruodžio, Ėsk, 
karvute — harm. J. Gruodžio, 
Debesėlis — Vanagaičio-Ja- 
kubėno, Miegužio norui._— 
harm. B. Budriūno, Atgimstant 
— J. Gruodžio, Mano sieloj šian
dien šventė—J. Tallat-Kelpšos.

Jai akomponavo lietuvių bi
čiulis, mums gerai pažįstamas 
pianistas William Smiddy, kuris 
visada labai jautriai palydi solis
tus ir atskleidžia kūrinio grožį.

Skaito dramos aktorius
Lietuviškos poezijos skaityti 

buvo pakviestas Juozas Daubė- 
nas, kuris taip pat pirmą kartą 
būtų pasirodęs K. Židinyje, bet 
šalčiai pakirto jo balsą, ir jis da
lyvauti atsisakė. Tada buvo pa
kviestas aktorius Juozas Boley- 
Bulevičius, kuris savo amžiumi 
yra vyriausias lietuvių aktorių 
tarpe. Gimęs ir augęs Ameriko
je, niekada nematęs Lietuvos, 
labai gerai apvaldęs lietuvių kal
bą, reiškiasi lietuvių organizaci
jose, Lietuvos vyčiuose, daly
vauja lietuviškuose renginiuose.

Jautriu, šiltu balsu aktorius 
paskaitė patriotinių eilėraščių ir 
porą Leonardo Šimučio patrioti
nių ęilėraščių. Šis L. Šimutis 
buvo Draugo redaktorius, Alto 
pirmininkas, rašę taip pat eilė
raščius.

Minėjimo užbaigos žodį tarė 
Jurgis Valaitis, Tautos Fondo 
pirmininkas.

Papuošta scena
Sceną dekoravo Paulius Jur

kus, Centre aukštai buvo paka
bintas didokas Vytis, kurį šiam 
minėjimui padarė jo dukra Dai
na Jurkutė. Apačioje po Vytimi 
buvo didžiulė Laisvės statulos 
nuotrauka kadaise sumontuota 
fotografo Vytauto Augustino. 
Ant skydų buvo įrašyti ir Lietu
vos himno žodžiai: Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse. Iš 
abiejų pusių dar buvo pakabinti 
ornamentuoti Gedimino stulpai 
ir dvi didžiulės trispalvės vėlia
vos.

Mikrofonų klausimas
Kai vyko pasirengimas ir sce

nos dekoravimas, mikrofonai 
veikė, o kai prasidėjo minėjimas, 
— viskas nutilo. Minėjimo pra-

Kultūros Židinyje vasario 18, kai ten buvo minima Lietuvos nepriklausomybės šventė, 
dainuoja solistė Jina Varytė. Prie piano VVilliam Smiddy. Njuotr. Liudo Tamošaičio

MELDŽIAMĖS UŽ LIETUVĄ

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo proga perpalyginti la
bai trumpą laiką klebono kun, 
Vytauto Palubinsko ir Jūros Vi- 
sbarienės pastangų dėka, sekma
dienį, kovo 18 d. 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, N.Y., įvyko iškilmin
gos padėkos mišios. Mišiose su 
savo vėliavomis dalyvavo šauliai, 
skautai, skautės ir .Maironio šeš
tadieninės mokyklos mokiniai su 
savo mokytojais.

Buvo atvykę japonų televizi
jos (NHK Broadcasting Co) fil- 
muotojai su savo vyr. korespon
dentu Junicki Takeda, kuris fil
mavo pasirengimų mišioms ir 
darė pasikalbėjimus. Ištisai fil
mavo visą mišių eigą.

Mišias -aukojo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, parapijos klebo
nas kun. Vyt. Palubinskas, ir 
kun. Jonas Pakalniškis.

Prieš pradedant mišias, vysk. 
P. Baltakis, OFM, kalbėdamas 
angliškai, pasveikinęs japonus ir 
išreiškęs padėką už bendradar
biavimą su mūsų laisvės siekian
čia tauta, toliau kalbėjo: “Salia 
džiaugsmo, visa lietuvių tauta 
jaučia ir nerimą dėl galimos so
vietų intervencijos, o taip pat ir 
dėl dviveidiškos kaikurių vakarų 
valstybių laikysenos. Jos nepri- 
pažindamos Lietuvos aneksijos, 
delsia pripažinti Lietuvos žmo
nių demokratiškai išrinktą vy
riausybę... Šiandienų mes išrei
kšdami jums (japonams, aut.) 
savo padėką, tikime, kad jūsų 
garbinga tauta, bus viena iš pir
mųjų, kuri suteiks Lietuvai dip
lomatinį pripažinimų ir pagelbės 
ekonomiškai. Prašau perduoti 
mūsų pagarbą ir pasitikėjimą 
jūsų vyriausybei ir jūsų krašto 
žmonėms”.

džia sunkiai buvo girdima. Pa
dėtį išgelbėjo Tadas Alinskas, 
atvežęs savo privačių garsiakal
bių sistemą. Tada visa salė gerai 
girdėjo. ♦

Reikia kaip nors garsiakalbių 
sistemą sutvarkyti. Juk turime 
savo inžinierių garso specialistų, 
argi negalima dabar taip sutvar
kyti, kad veiktų abi sistemos, ir 
viršuje ir mažojoje salėje.

Vakaronė

Kaip įprasta, publika dar nesi- 
skirstė, vakarojo mažojoje salė
je. Posėdžiui, menėje buvo su
rengtos vaišės programos daly
viams, rengėjų kviestiems sve
čiams, Vaišes parengė Daiva Ju
rytė.

Gerai, kad minėjimą rengė 
jungtinis komitetas, sutraukęs 
daugiau jėgų prie darbo, įvedęs 
naujumo, programos neužtęsęs. 
Publikos atsilankė apie 300. 
Aukų buvo surinkta apie 8500 
dol. Tiksli sumairkam aukos pa
skirtos bus paskelbtos pačių 
rengėjų, (p.j.)

Dabar vyskupas kalbėjo lietu
viškai, dėkodamas klebonui kun. 
Vyt. Palubinskui ir Jūrai Visba- 
rienei už šių padėkos mišių sku
bų suorganizavimą, kvietė visus, 
ateinantį sekmadienį, kovo 25, 
su viso pasaulio lietuviais mels
tis, prašant Dievo pagalbos ir 
Motinos Marijos globos mūsų 
tautai, kad vieningom pastan
gom Lietuvos vyriausybė ir išei
vijos veiksniai galėtų užtikrinti 
tautai valstybinę nepriklauso
mybę.

Sekė jautrus kun. Vyt. Palu
binsko pamokslas, kuriame pa
mokslininkas kalbėjo apie ka
nčios reikšmę ir Velykų bei Lie
tuvos prisikėlimą: “Prisikėlimas 
įvyksta tik po didelės kančios... 
Jeigu mes norime dalyvauti pri
sikėlime, turime dalyvauti ir ka
nčioje... Mūsų tauta jau labai se
niai bandoma... Lietuva yra 
kryžių žemė...Tikiu, kad Lietu
va daugiausiai yra prisidėjusi 
prie Kristaus kančios...Juk jos 
prisikėlimas — ištisas kančios 
kelias...”

Aukas nešė tautiniais drabu
žiais pasipuošę Maironio šešta
dieninės mokyklos mokiniai: Ga
bija Astrauskaitė, Vaiva Razgai- 
tytė ir Darius Razgaitis.

Choras, vadovaujamas muz. 
Gintarės Bukauskienės, diriguo
jant VVilliam Kučinskui, giedojo 
W. C. Peters “Ma.ss in D 
mišias.

Mišias užbaigus buvo giedama 
“Marija Marija ir Lietuvos bei 
Amerikos himnai.

Premjere a l’Est

La Lituanie 
n'est plūs 
soviėtiaue

RII Spotts
Apie Lietuvos nepriklausomybę buvo rašoma įvairių kraštų 
dienraščiuose. Štai pavyzdys iš Šveicarijos: “Tribūne de Ge- 
neve” dienraščio kovo 12 dienos pirmo puslapio vaizdas. laik
raštį atvežė Sa ulis Valiūnas

į mišias atsilankė daug žmo
nių. Tokį skaičių bažnyčioje ma
tome tik Kalėdų, Velykų ir di
džiųjų mūsų tautos švenčių 
metu!

p. palys

BENDRUOMENININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS

JAV LB Krašto valdyba 
kviečia rajoninų rytinio pakraš
čio apygardų, apylinkių pirmi
ninkų ir tų apygardų ribose gy
venančių LB Tarybos narių su
važiavimą, kuris įvyks šešta
dienį, balandžio 7 d. Nevv Bri
tam, CT.

Prie Rytinio pakraščio pri
klauso Bostono, Connecticuto, 
Floridos, NewYersey, New Yor
ko ir Pietryčių apygardos su 36 
apylinkėmis.

Suvažiavime dalyvaus ir pra
nešimus padarys JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas dr. Anta
nas Razma, vicepirmininkė Bi
rutė Jasaitienė ir sekretorius 
Pranas Joga. Laukiama aktyvaus 
apylinkių pirmininkų dalyvavi
mo diskusijose.

Suvažiavimą globoja Connec
ticuto apygarda, vadovaujama 
Jaunučio Nas vyčio

— Grandinėlė, Clevelando 
lietuvių tremtinių šokių ansam
blis, birželio pabaigoje išvyksta 
į Lietuvą, kur dalyvaus Dainų ir 
šokių šventėje. Išleistuvinis kon
certas įvyks balandžio 21, šešta
dienį, Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje.

jS yiSjjR
— Šv. Tėvas Jonas Paulius II, 

kovo 25, pereitą sekmadienį, 
prisidėdamas prie laisvojo pa
saulio lietuvių maldos dienos už 
Lietuvą, vidudienį iš savo lango 
kalbėdamas miniai po “Viešpa
ties Angelo” maldos, kreipėsi su 
prašymu į viso pasaulio katalikus 
melstis už Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykių taikingo iš
sprendimo.

— “The Nevv VVorld” Chica- 
gos arkivyskupijos laikraštis, va
sario 23 d. laidoje aprašė susiti
kimą su Nijole Sadūnaite, Sibiro 
tremtine. Taip pat paminėjo jos 
nuomonę apie dabartinę būklę 
Lietuvoje.

— Stasys Lozoraitis, Jr., Lie
tuvos atstovas VVashingtone ir 
Vatikane, prof. Vytautas Var
dys ir Asta Banionytė kalbėjo 
kovo 12, pirmadienį, 6 vai. vaka
re per TV 21 kanalą (matomas 
New Yorke) apie Lietuvos atsta
tytą nepriklausomybę. Ta pati 
programa buvo pakartota 7 vai. 
vak. TV' 13 kanale.

— Kun. Povilas Ciuikis vasa
rio 15 mirė okuputoje Lietuvo - 
je. Velionis buvo gimęs 1915 
lapkričio 4. Kunigu įšventintas 
Kaune 1940 birželio 16 Anksčiau 
buvo Rokiškio klebonas ir deka
nas, dabar jau buvo emeritūroje. 
Šiemet birželio mėnesį būtų 
šventęs kunigystės 50 metų jubi
liejų. Chicagoje liko jo sesuo sės. 
Salvatora, Šv. Kazimiero vie
nuolijos narė, mokytojaujanti 
Brighton Parke.

— A. a. kun. Pranas Kūra po 
didelės sniego pūgos ir sniego 
aplink bažnyčią kasimo staigiai 
mirė Šv. Onos bažnyčioje Spring 
Valley, III., sausio 25. Buvo ra
stas negyvas tik ry tojaus dieną. 
Velionis buvo gimęs 1915 kovo 
7, kunigų įšventintas Telšiuose 
1942 gegužės 14. Dirbo Peorijos 
vyskupijoje ir kurį laiką buvo Šv. 
Onos parapijos klebonu.

— Hartfordo skautai ir 
skautės po sėkmingos Kaziuko 
mugės per savo vietininką Juozą 
Beniūną Darbininkui stiprinti 
atsiuntė 25 dol. Nuoširdus ačiū.

— 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.

— 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.

įf- Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Ūselytė, Franklin Lakęs, 
N.J., V. Hodgeš, Dorchester, 
Mass. Užsakė kitiems: dr.V. 
Avižonis. Milford, DE. — B. 
Wise. Belvedere, SC, A. Palio
nis, Green Brook, N.J., — A. 
Libiui, Plano. TX. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
Židinio aukotojų sąrašas buvo 

skelbtas Darbininke 1989 vasa
rio 3 ir birželio 16. Protautais 
aukotojai taip pat buvo paskelbti 
atskirose žinutėse. S j kartų deda
me sąrašą vtsų, kurie 198$) me
tais aukojo, lx*t laikraštyje nebu
vo paskelbti. Tikimės, kad tas 
paskatins visus neužmiršti Kul
tūros Židinio.

Visų pirma, 72 Kultūros Židi
nio nariai sumokėjo 25 dol. nario 
mokestį, papildydami 1989 me
tais susimokėjusių sąrašą iki 142. 
19 organizacijų taip pat su
mokėjo 50 dol. metilų mokestį. 
Jiem visiem didelė padėka, bet 
pasigendama dar bent antra tiek 
organizacijų ir daug daugiau pa
vienių narių. Gal 1990 metai bus 
geresni?

Siame surašė didžiausias auko
tojas vėl buvo Kredito Unija 
KASA, surinkusi iš naujai įsto- 

jančių kooperatyvo narių 830 do
lerių.

3(X) dol. aukojo A. Daukša, 
200 dol. LKM Sąjungos 29 kuo
pa ir, V. Miluko rūpesčiu, Eaton 
Charitable Finui. 150 dol. įvai
riom progom aukojo S. ir D. Bi
ručiai.

Po 100 dol. Am. Lith. Citizens 
Club, Suffolk, L. I., A. Balsys, 
T. iri. Jasaičiai, Knights of Lith. 
Maspeth Couneil No. 110, W. 
Kumet, J. Liaukus, A. Matulai
tis ir J. Valaitis. 90 dol. atskirom 
progom aukojo A. ir V. Jankau
skai, 75 dol. A. ir D. Bobeliai, 
P. ir I. Gvildžiai, J. Kiznis, M. 
Salinskienė, D. Uzas.

Po 50 dol. aukojo P. Bagdas, 
V. Blažaitis, V. Biknevičius, J. 
Burdulis, J. Dičpinigaitis M D, 
A. Dunajevvski, M D, V. Geru
laitis, V. Gruodienė, V. Janušo
nis, Z. Jurys, Kredito Unija 

KASA, A. Uleika, V. ir V. Matu- 
saičiai, G. Meiliūnienė, J. Pa
žemėmis, B. Preikštas, M D, K. 
Simutienė, P. ir R. Šlepečiai.

Po 40 dol. S.ir M. Remėza, 
V. ir S. Savukynai, J. ir G. 
Stankūnai. • •

Po 35 dol. 1. Banaitienė, A. 
Land.sl x?rgis, J: Landsliergis, L. 
Vaitkevičius, S. Vaškys.

Po 30 dol. S. Plechavičienė, 
A. Radzivanienė, E.ir A. Stak- 
niai, A. Vakselis, G: Valaitienė.

Po 25 dol. A. Bagdžiūnas, A. 
Bartytė, J. Belickas, J. Botyrius,
M. Brakas, *E. Donohue, A. 
Elskus, A. Garbauskas, J. Gied
raitis, A. ir R. Gudaičiai, B, Jan
kauskas, M D, A. Jasaitis, M. Ja- 
son, V. Katinas, V. Kašuba, A. 
Kazickienė, E. Kezienė, V. Kle
vas, A. Laucius M D, A. Masio
nis, V. Maželis, H. ir R. Miklai,
N. Y. Skautai, A. Nutautienė, 
kun. J. Pragulbickas, L. Pilis, E. 
Senkus, K. Skobeika, S. Skrip- 

kus, J. Snieškienė DDS, N. Ša
lčius, V. Vaikutis. *

Po 20 dol. K. Butkus, V. But- 
kys, Z. Dičpinigaitis, L. Jankau
skaitė, J. Lugauskas, A. ir D. Šil- 
liajoriai.

Po 10 dol. J. Alyta, O. Danise- 
vičiūtė, V. Gedminas, F. Ignai- 
tienė, K. Norvilą, J. Raulia. Po 
5 dol. J. Pražiosi ir J. Rygelis.

Aukų taip pat buvo gauta ir 
mirusiųjų pagerbimui, kas yra 
tikrai kilnus ir vertingas gestas, 
nes tuo išreiškiama užuojauta ar
timiesiems ir aukojama lietu
vybės išlaikymo labui.

A. a. Veronikos Gintautienės 
atminimui, lxi anksčiau skelbtų 
asmenų, po 25 dol. aukojo R. ir 
V. Penikai, A. ir K. Pintsch.

A. a. Lidijos Stanaitienės at
minimui 50 dol. aukojo Z ir M. 
Raulinaičiai.

A. a. Kazimiero Kulio atmini
mui — A. Bražinskas 50 dol.

A. a. Kunigundos Varienės at

minimui 75 dol. vėl davė nuola
tiniai, rūpestingi aukotojai Z. ir 
M. Raulinaičiai.

A. a. Julijos Babarskienės at
minimui dar aukojo L. 
Simanavičienė 25 dol.

A. a. Veronikos Avižienės at
minčiai 50 dol. aukojo K. 
Valiūnas.

Aukos už kitus 1989 metais 
mirusius jau buvo atskirais atve
jais paskelbtos Darbininke. Vi
siem tenka tikrai nuoširdi 
padėka, nes Židinys dabar išsi
laiko daugiausia iš aukų, patalpų 
nuomos ir nario mokesčių. L. A. 
Klubo bingui pernai užsidarius, 
K. Židiniui lėšų dar vis atneša ir 
pranciškonų rėmėjų būrelio bin
go žaidimai, todėl ir jiem nepa
prasta padėka, nes jau 20 metų 
dalinasi bingo pajamomis ne tik 
Židinio, bet ir pranciškonų vie
nuolyno išlaikymui. Pernai 
pranciškonų bingo K. Židiniui 
paskyrė 7,842 dolerių. Dar kartą 
didelis ačiū.

Gražu, kad žmonės aukojasi ir 
aukoja. Bet nemiela, kad vėl ir 
vėl reikia prašyti daugiau aukų. 
Deja, Židinys pats neišsilaiko ir, 
nežiūrint kaip vadovybė stengia
si, išlaidos nemažėja. Židinio iš
laikymui kasmet reikia bent 
50,000 dolerių pajamų, o ižde 
šiemet dar daug iki tos sumos 
trūksta. Bus skelbiamas vėl aukų 
vajus, bus vėl prašoma susi
mokėti nario mokestį. Prašome 
nepagailėti išteklių, idant šie 
metai Kultūros Židiniui nebūtų 
paskutiniai.

Kultūros Židinio valdyba 
ir taryba

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

3001 W 59th Str. 
Chicago, III. 60629 
Tel 312 (471 3900)

Santrumpos: atm. įn.= atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas, įm.= įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, 
suma po pavardės = įnašu iš viso.

1989 m. lapkričio mėn.
5 x $10 Alksninis V. ir 1., $110; Bulota Ramutis atm. įn., $10; 
čyvas Juozapas atm. įn., $10; Mankus Edvvard, $10; Sinkus 
Joseph atm., $310.
2 x $15 Štokas Donald, $15; Zubrickienė Eugenija atm. įn., $15.
2 x $20 Pleirys Jonas ir Valė, $20; Šlapelis P.G., $20.
1 x $25 Naudžius Jonas ir Emilija atm. įn.: Jankūnas Kazimi
eras, $200.
1 x $30 Lukaševičius Henrikas atm., $130.
1 x $40 Kazickas dr. Juozas ir Aleksandra, $23,440.
8 x $50 Gerulaitis Vitas ir Aldona, $200; Giedraitis Juozas ir 
Leonilda, $1,050; Jankauskas Algirdas ir Vida, $55; 
Jankauskienė Eleonora, $200; Matulaitis Antanas, $1,450; Palys 
Petras ir Marta, $450; Pocius Augustinas ir Monika, $300; 
Rauckis Vytautas ir Valentina, $550.
1 x $70 Rajeckas Ged., $70.
31 x $100 Abraitis Gitant ir Stella, $100; Bobelis D. ir A., $100; 
Bureikaitė Rita, $300; Čepas Henrikas, $600; česonis Rimas ir 
Roma, $100; Dabušis kun. Viktoras, $800; Dailidė Bronius atm. 
įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, $1,650; Gasis dr. Albert ir Li 11 ian, 
$200; HarrisCaleb ir Bernadeta, $100; J A V LB Atlantos apylinkė, 
$100; Jonikas Pranas, $100; Juškienė Rūta, $300; Kasa Lith. Fed. 
Credit Union (St. Petersburge) $450; Kasis Jonas ir Ina, $1,200; 
Kiaušas Jonas ir Natalija, $500; Kiznis Jonas, $300; Kižytė 
Audronė, $100; Klova Vincas, $3,200; Markelis Adolfas atm.: 
Markelienė Aldona, $760; Meškonis Kazys, $1,200; Milius 
Edmundas ir Dana, $100; Reimanas Zigfridas ir Stanislava, 
$100; Remys dr. Edmundas ir Dalia, $200; Ročkus Juozas 
(miręs) ir Marija, $1,100; šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: 
šaulys A. ir šeima, $1,967.10; Sereika Antanas, $200; šliažas 
Algis atm. įn.: Biskis Jadvyga, $760; Tamkutonis Gerald C., 
$1,300; Vaišnys Juozas ir Elona, $850; Veitas Romualdas, $100; 
Yesukevich Mary, $100.
1 x $110 Bumienė Kazimiera atm. įn.: įm. Svera John ir Birutė 
$40 ir 6 kt. asm., $110.
1 x $150 Šilbajoris Algirdas ir Danutė, $350.
12 x $200 Alinskas Tadas ir Renata, $400; Balčiūnas dr. Al
gimantas Bronius: įm. jo gimtadienio proga Ona, Bronius ir 
Rytis Balčiūnai, $1,025; Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bar
toševičius Eugenija, $2,500; Bložis Paul ir Ona, $300; Ja- 
nuškevičiai Juozas ir Anelė, $2,600; Kirstukas Juozas, $300; 
Lapšys Kovas: įm. Lapšys Ignas, $200; Lapšys Laura: įm. 
La pšys Ignas, $200; Matkevičius Klemensas, $1,800; Prižgintas 
Vacius ir šeima, $3,100; Rugelis Jonas ir Ona, $700; Skrupskelis 
dr. Ignas atm. įn.: Skrupskelienė Alina, $200.
2 x $300 šamatauskas Viktoras ir Ona, $1,000; Sideravičips 
Pranas ir Marija, $500.
1 x $400 Užgirienė Ina, $1,000.
5 x $500 Ambrozaitis Ramunė, $1,500; Bačanskas Kazys ir 
Birutė, $1,000; X įnašas mirusios dukters atminimui, $500; 
Vitkus Juozas atm. įn.: 30čių mirties metinių proga įm. 
Vitkuvienė Apolonija, $750; VVamer-Varnas Teklė ir Joseph 
atm. įn.: Adomaitis Jonas, $1,000.
1 x $510 Daniliauskas Liūtas Aldona atm. įn.: Suttile Adeline
6 sisters $100, Stadalninkas Joyce & Romas $100, Lapinskas 
Pijus $65, Kazlauskas Gene & Jurgis $50, Radzevičius Saulė & 
Alfonse $50, Ratzel Hilde & Arthur $50, Lupinacci Ada $25, 
Ulėnas Nijolė & Jonas $25, Žemaitaitis Irene & Gintas $25 ir kt., 
$510.
1 x $997.50 Lapšys Ignas ir Genovaitė, $3,56750.
5 x $1,000 Navickas Tadas, $3,000; Sidrys dr. Rimvydas ir 
Giedrė (mirusi), $58,000; SnieČkuvienė Kazimiera atm.: 
Sniečkus Juozas, $2,000; Tender Budreikaitė Bronė, $1,000; 
Velža Vladas ir Eleonora, $2,001.
1 x $25,000 Būga Antanas, Testamentinis palikimas, $25,100. 
Išviso $41/452.50

1989 m. gruodžio mėn.
1 x $5 Casper Albert, $120.
3 x $10 Banėnas Antanas atm. įn., $1,625; Palionienė Sofija, 
$145; Valinskas Stasys ir Vera, $237.
1 x $15 Ramanauskas Antanas ir Izabelė, $215.
1 x $20 Kizlauskas Kazimieras, $40; Skilius Klemas, $120; 
Tamašaįskarrtė Julija atm. įn., $20;Tamašauskaitė Marytėatm. 
įn., $20; Tamašauskas Bronius atm. įn., $20; Tamašauskas 
Juozas ir Petronėlė atm. įn., $790; Tamašauskas Steponas atm. 

įn., $20; Urbonienė Bronė atm. įn., $410; Venclova Tomas, 
$335; Vizgirda Justinas atni. įn., $220.
15 x $25 Brazaitis Henrikas, $1,025; Bublys Algimantas, $25; 
Daniliauskas Liūtas Aldona atm. įn., $535; Daukantas Bladas 
ir Zuzana, $525; Grayson Vida, $500; Jackūnas Vladas, $275; 
Keblys Kęstutis ir Vitalija, $450; Kiršonis Vilija, $235; Kolupaila 
prof. Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, $1,625; 
Naujokas Justinas atm. įn.: Uksienė Marcelė, $525; Pikelis 
Edvvard, $25; Raila Neringa, $275; Treška Jonas ir Ona, $425; 
Ulpaitė Irena, $125; Valeska Edvvard ir Marcella, $225.
1 x $35 Nutautienė Anelė, $285.
29 x $50 Andriukaitis Bronius ir Suzanne, $450; Antanaitis 
Algirdas T., $1,400; Astras Stasys ir Uršulė, $405; Balys dr. 
Stasys ir Danutė, $700; Banys-Banevičius Kazimieras atm. įn.: 
Banevičius Victor ir Adelija, $150; Budrytė Gražina, $150; X, 
$25,050; Dargis Leonardas ir Jadviga atm. įn.: Dargis Gintaras, 
$50; Glemža Rimantas, $150; Januškevičius Vincas atm. įn.: 
Janys Antonia, $1,050; Jonaitis Juozas ir Marija, $1,250; Juodis 
Jonas, $250; Keblinskas Algirdas, $550; Keblmskiem >da, 
$550; Laučka Juozas B. III atm. įn.: Hovves Izabelė, $150; 
Lelienė Staškevičiūtė Laimutė atm. įn.: Liaubienė Danutė, 
$230; Liauba VMD, Alginas atm. įn.: Liauba Rimas, $455; 
Liaukus Sigitas ir Milda, $300; Marma Benadas atm. įn.: 
Naumanas Ona, $225; Naumanas Ona, $450; šalčiūnas Vincas, 
$500; Savaitis Jurgis, $75; Steponaitis kun. Justinas, $175; Svera 
Jonas ir Birutė, $50; Tonkūnas Mykolas, $150; Treška Jonas, jr., 
$200/ Urbutis Algimantas ir Dalia, $150; Venckus Stasys ir 
Ona, $50.
1 x $60 Skirgaudas Maria, $190.
1 x $70 Šmulkštys Magdalena ir Vincas (miręs), $2,200.
1 x $90 Kasputis Jonas, $300.
114 x $100 Abračinskas kun. Albertas, $100; Adomaitis Jonas 
ir Ona, $210; Adomaitienė Konstancija atm. įn.: Adomaitis 
Jonas, $1,000; Aglinskas dr. Kęstutis ir dr. Juzė, $1,600; Ambra
ziejus Raimundasatm. įn.: Ambraziejus Rozalia, $100; Anonis 
Vytautas ir Danutė, $2,400; Apton-Apanavičius Albinas ir 
Birutė, $3,100; Ashmanskas Thomas, $100; Augonis Stasys, 
$550; Bakevičiūtė Regina atm. įn.: Mažiulis Antanas, $100; 
Baksys Bronius, $200; Baltrušaitis Gaudentas, $400; Baltrušaitis 
Justinas, $400; Bandzevičius Kazimieras, $1,500; Baniukaitis 
Vytautas ir Nijolė, $400; Barauskas Kazimieras (miręs) ir Ona, 
$100; Bankauskas Česlovas, $350; Barskis Peter K., $100; Baukys 
Matas ir Elzbieta, $400; Berulis Kazimieras atm. įn.: Mažiulis 
Antanas, $100; Bortkevičius Vaitiekus atm. įn .: Bortkevičius 
Jonais, $1,000; Brinkis Petras V. atm. įn.: Balsiai A. J. $40, Brinkis 
Z. $30 ir 2 kt. asm., $100; Budelskis Zigmas atm. jo mirties 30čių 
metinių proga įm. Budelskis Eugenia, $500; Chainas Viktoras, 
$600; čyvas Vladas ir Birutė, $500; Daržinskis Stasys ir Ona, 
$100; Daugirdas Kristupas ir Irena, $100; Daumanto Juozo 
šaulių Kuopa, $750; Draugelis Arūnas ir Irena, $375; Du- 
binskas dr. V., $1,800; Galdikas Antanas ir Filomena, $1,300; 
NN, $200; Griauzdė Aleksandras, $200; Griauzdė Eleonora, 
$200; Grinius Antanas ir Pranas atm. įn.: Grinius Joseph, $100; 
Grinius Juozapas ir Anastazija atm. įn.: Grinius Joseph, $100; 
GritėnienėStanislova, $1,500; liekis Alfonsas, $300; Indriliūnas 
Mamertas atm. įn.: Mažiulis Antanas" $100; Indriūnas Pranas 
atm. įn.: Mažiulis Antanas, $200; Jansonas dr. Eduardas ir 
Irena, $200; Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,350; Jatulis 
Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $100; JAV LBCapeCod 
apylinkė, $600; Jonaitis Vytautas ir Romai nė, $1,400; 
Juknevičius Jonas Gen. štabo Pik. Itn. atm. įn.: Juknevičienė 
Elena, $500; Juzėnas Stasys, $600; Kamantas Vytautas ir 
Gražina, $600; Kankus Leonas ir Stasė, $1,200; Karalius kun. 
Pijus ir Anupras atm. įn.. Lukoševičiūtė Anelė, $100; Karsas 
Julius, $300; Kašiuba Pranas ir Albina, $100; Kezys Eugenija, 
$1,100; Klevas Vincentas ir Sofija, $1,200; Kontautas Jonas ir 
Elena, $725; Krivickas Alfonsas atm. įn.: Mažiulis Antanas, 
$100; Latvėnas Alfonsas ir Ona, at m. įn.: La tvėnas Rimas, $100; 
Latvys Jonas ir Stasė, $300; LB Clevelando apylinkė, $2,300; 
Lembcrtas Vitalis ir Danutė, $610; Lesniauskas Viktoras ir 
Milda (mirusi), $300; Liepas Stasys, $300; Lintakasjulius, $400; 
LMKF VVaterbury CT klubas, $1,225; Lopatauskas Vladas ir 
Vincė, $300; Lukoševičius Vaclovas (miręs) ir Bronė, $400; 
Mačinskas Vladas atm. įn.: Ambraziejus Rozalia, $100; March- 
ertas Algirdas ir Raminta, $380; Masaitis Antanas ir žibutė, 
$200; X, $700; Matusaitienė Ona, $100; Maželis Vytautas, $525; 
Mikulionis Jonas ir Janina, $300; Milerienė Pranė, $300; Mi- 
lukaitė Nida: įm. Lukoševičienė Bronė, $100; Milukas Albinas: 
įm. Lukoševičienė Bronė, $100; Morris Vida, $250; Nenortas 
Vaclovas ir Konstancija, $200; Norkaitienė Juzė, $205;
Pakštas Balys ir Emilija, $500; Palevičius Leonardas atm. įn.: 
Mieželienė Ona, $100; Paliulis Bronius ir Česlovą, $200, Paovys 
Jonas ir Veronika, $1,300; Paulionis Aug. Nerijos, jr., $100; 
Povilaitis Petras ir Anelė, $4,100; Prakapas Jonas, $100; 
Prelgauskas Kostas ir Justina, $100; Račkauskas Pranas ir 
Eugenija, $100; Ragas Daiva Marija: įm. Kamantas Vytautas, 
5100; Raguvos Masiokai: Masiokas Bruno ir Evelyn, $300;

asla vičius dr. Polius A., $1,200; X, $1,900; Rempert Ka therine 
B., $100; Rimkus dr. Kazimieras ir Aldona, $1,850; Rociūnas 
Vacys ir Ona, $400; Rūbas Marija atm.: Rūbas Vytautas, $200; 

Ruzgas Algirdas, $100; Shalins Marytė, $425; Šidlauskas Kajeto
nas, $100; Skirgaudas Ignas ir Jane, $200; X, $1,100; Sodeika 
Paul R., $1,200; Staniškis Julius (miręs) ir Petronėlė, $1,620; 
Stankūnė-Stankūnas Magdalena Birutė, $200; Stašaitis Juozas, 
$300; Stelmokas Jonas, $300; Tiškevičius Stasys, $l,100;Tumas 
Adomas atm. įn.: Tumienė Veronika, $505; Uksas Jurgis ir 
Marcelė, $2,200; Vaitkevičius Adomas, Regina ir Algis, $300; 
Virbickas Jonas atm. įn.: Mažiulis Antanas, $100; Vitas dr. 
Robertas, $200; Vizgirda Juozas ir Marytė, $400; Zaiiskas 
Antanas ir Teodora, $200.
1 x $107 Bernotąvičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotąvičius 
Petras, $761.
1 x $150 Kynas Kazys atm. įn.: Bartkus Bronius$50 ir 8kt. asm., 
$150.

17 x $200 Balanda Gediminas, $400; Briedis Juozas, $1,300; 
Butkys Vaclovas, $500; Daulys Kazys, $1,100; X, $3,065; Ivaška 
Povilas atm. įn.: Microbiology & Serology Lab Staff DC Gen
eral Hospital $90, Valikas Vytautas ir Salomėja $40, Remeikis 
drs. Tomas ir Nijolė, $25; C nningham i mutė $25 ir kt., $520; 
Jasaitis Valerijus atm.: Jas~.tienė Elena, 5>/0O; Jensen Jūratė K. 
Šuopys, $200; Kazlauskas Stasys ir Emilija, $400; ^embertas 
Pranas atm. įn.: Lembertas Monika, $1,700; Miniatas Feliksas 
atm. įn.: Miniatas Ona, $200; Mikalauskas Petras, $2,700; 
Prižgi nt as Vacius ir šeima, $3,300; Rad is Pranas ir Marija, $700; 
Samaitis Jonas ir Aleksandra, $500; Steponaitienė Aniceta atm; 
įn~ Steponaitis Juozas, $400; Zoštautas Vaclovas, $T,300. ū
1 x $215 Pocius, Antanas ir Birutė, $1,015.
3 x $250 Čepas Gintaras ir Valė, $250; Kisielius dr. Tomas ir 
Rita, $2,050; Remeikis Victoria, $250.
4 x $300 Ambraziejus Vincas atm. įn.: Ambraziejus Peter G., 
$300; Galinauskas Casimir ir Genovaitė, $300; Karaliūnas 
Albinas ir Aldona, $500; Karaška Maksiminas, $1,000.
2 x $400 Cauronskas Petras, $1,400; Verbyla Ignas, $500.
14 x $500 Apa na vičius Ieva, $500; Butkienė-Karalevičiūtė Marija 
atm. įn.: Butkys Vaclovas, $500; Cibas Edmundas atm. įn.: 
Cibienė Stasė, $1,010; Elsbergas Antanas ir Vincenta atm. įn.: 
Adomaitis Jonas, $1,000; Gaižauskas Bronius ir Kleofa, $600; 
Galbuogis Stasys ir Monika atm. įn.: Raišys Vidmantas ir 
Maria, $700; Naujokaitis Juozas Frederick: už naujagimį įm. 
Naujokaitis Gediminas, $500; Pabrega Juozas, $500; Pavalkis 
kun. dr. Viktoras, $1,700; Raišienė Jadvyga atm. įn.: Raišys 
Vidmantas ir Maria, $600; Russas Jokūbas ir Prančiska atm. įn.: 
Russas Alfred V., $500: Sakalauskas Vytautas, $500; Svilas 
Algimantas, $600; Veri laite Uršulė atm. įn.: Verbyla Ignas, 
$500.
1 x$505 Matekūnienė Adelė atm. įn.: Viensreideris Marija $50, 
Matulis Antanas $30, Rauckis Vytas ir Valentina $25 ir 27 kt 
asm., $505.

1 x $550 X, $1,000.
1 x $600 Buivys Justas ir Danguolė, $700.
1 x $700 Ažubalis dr. Alfonsas atm. įn.: Woss Ažubalytė Dalia 
$500, Ažubalienė Genovaitė $200, $720.
14 x $1,000 Balynas Placidas ir Vanda, $2,000; Banys Albin ir 
Jean,$l,000;DovydaitisVincasatm.:DovydaitienėOna,$1,100; 
Jankauskas Stasys atm. įn.: Jankauskienė Salomėja, $1,100; 
Juškienė Elena atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jadvyga $200, 
Juška Alfonsas $200, Balienė Stefanija $50, Dėdinas Ant. ir 
Gailė $50, Zelvvinder Geo. ir Nijolė $50, Balanda Gediminas, 
$30, Jokubaitienė Jadvyga $30, Viršila Pranas ir Bronė $30* 
Žemaitis Petras ir Laima $30, Zaparackas Algis ir Yolanda $25* 
Zaparackas žibutė $25 ir 17 kt. asm., $1,000; Mikonis Juozas ir 
Marija, $3,000; Naujokaitis Gediminas, $8,600; Nemickas dr. 
Rimgaudas ir. Joan, $3,200; nežinomas, $1,000; Rasys Juozas, 
$2,20); X 2-rų mirties metinių proga, $1,700; Simanas Vacys* 
$2,100; Valavičius Antanas ir Viktorija, $5,000; Zaberkis Geno
vaitė J., $1,500.
1 x $5,571.95 XY Stipendijų fondas, $152,071.95. .
1 x $10,000 Motiejūnų Jono ir Onos (Prižgintaitės) Stipendijų 
fondas, $10,000. .
1 x $15,000 Molskis Feliksas ir Valerija, $15,010.
1 x $25,000 Prel. Prunskio fondas krikščionybės idealams 
ugdyti Lietuviuose, $25,000.
1 x $50,000 X
Iš viso $149,278.95
Pastaba: kovo mėn. X testamentinis palikimas $423 mažiau.

Lietuvių fondo pagrindinis kapitalas 1989.XII.31 pasiekė 
4,551,316 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,537,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,179,417 dol.

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

“LIT1IUAN1AN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL”.

Visi remkime 1 .ietuvių Fondą nes gautomis palūkanomis remia 
mas lietuvyltes išlaikymas. r



PAS FLORIDOS LIETUVIUS
MIAMI, FLA.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas

Miami lietuvių klubas Lietu
vos nepriklausomybės šventę 
paminėjo vasario 11. Daug žmo
nių dalyvavo pamaldose, kurias 
aukojo kun. dr. V. Andriuška ir 
taip pat pasakė turiningą pa
mokslu. Pamaldos buvo St. 
Francis bažnyčioje. “Bangos” 
choras sugiedojo keletą giesmių.

Antra minėąjimo dalis buvo 
klubo salėje. Klubo pirmininkė 
E. Jonušienė visus pasveikino, 
minėjimo pravesti pakvietė klu
bo direktorių pirmininką V. Du
bauską. Įneštos vėliavos, sugie
doti himnai. Kalbėjo Floridos 
kongresmanas Dante B. Fascell, 
kongresmanė Ileana Ros-Lehti- 
nen. Kalbėjo dar dr. K. Karvelis, 
klubo vicepirm. A. Lopez pa
skaitė proklamacijas ir klubo re
zoliuciją.

Meninei daliai vadovavo O. 
Vaičekonienė. Poetas S. Santva
ras paskaitė tris savo eilėraščius.

DEMOKRATINĖS LIETUVOS 
ATSTATYMO FONDAS

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas valdybos 
posėdyje kovo 17-18 Washing- 
ton, DC, apsvarstęs Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą ir paskutinius įvy
kius Lietuvoje, liečiančius prak
tišką Lietuvos Nepriklauso
mybės įgyvendinimą skelbia:

“Demokratinės Lietuvos At
statymo Fondo” įkūrimą ir skiria

i feXo^^4įįį.}į‘iįįi penkis 
šimtus Jg^ąnčių (0.5 mil.) dole
rių.

Visuomenė ir organizacijos 
prašomos šį fondą remti ir didin
ti.

Šio fondo sąskaita yra atidary
ta Tautos Fondo žinioje.

Aukas prašoma siųsti: Tautos 
Fondas (Lithuanian National

NIJOLĖ SADŪNAITĖ CHICAGOJE

Lietuvos laisvės kovotoja Ni
jolė Sadūnaitė, kuri nemaža 
metų praleido kalėjimuose ir 
tremtyje, savo viešnagės Ameri
koje metu buvo užsukusi ir į Chi-

JUNO BEACH, FLA.
Kun. K. Pugevičius, at

vykęs iš New Yorko, Sv. Pau
liaus nuo Kryžiaus bažnyčioje 
ves rekolekcijas šia tvarka: kovo 
30 penktadienį, 2 v. popiet, šeš
tadienį — 10 vai. ryto, sekma
dienį, balandžio 1, 2 v. popiet. 
Išpažinties bus klausoma prieš 
mišias ir po mišių.

“Dainos” choras balandžio 9 
pakviestas koncertuoti ameri
kiečiams pensininkams gyve
nantiems VVaterford kondomi- 
niume, Universal Blvd., Juno 
Beach.

Balfo gegužinė bus balandžio 
21 d. 12 vai. Singer Lsland, prie 
buvusio Colonnados viešbučio. 

St. Petersburge, Fla.; Šv. Jffrdo bažnyčios salėje lietuviai 
buvo surengę parodą. Parapijos klebonas kun. Fr. Goodman 
ir parodos paruošėjas J. Taoras. Nuotr. Vyt. Mažeikos

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 Wasbingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai.

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

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ AP1PREKINIMUI UETUVOJEI

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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis

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

HICKORY MILLS, IL 90457.2259
TE L. 709-430-7272^

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO

Bangos choras padainavo 
šešias dainas. Minėjimas baigtas 
“Lietuva brangi”. Dalyvavo per 
2(X) žmonių, aukų surinkta per 
3000 dol.

Po minėjimo klube buvo 
pietūs.

Nepriklausomybės 
atstatymo 

proga
Kovo 11, Lietuvos nepriklau

somybės atstatymo proga, pa
maldos buvo St. Francis bažny
čioje. Kun. dr. V. Andriuška au
kojo mišias ir pasakė pamokslą.

Klubo salėje kalbėjo J. Gruz
dąs, J. Žebrauskas. Kalbėjo ir 
svečiai iš Lietuvos: S. Gimbutas, 
dr. E. Norkus. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Dainininkas V. 
Povilonis su gitaros ar piano pa
lyda padainavo keletą dainų apie 
Lietuvą.

Solisčių koncertas
Solisčių iš Vilniaus, Aldonos 

Kisielienės ir Sigutės Trima- 
kienės koncertas bus balandžio 
8 d. 3 v. popiet Klubo salėje.

Foundation), P. O. Box 02173, 
VVoodhaven, NY, 11421.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas 
(Elta)

MEDICININĖ PARAMA 
LIETUVAI

Chicagoje veikia Lietuvių ka
talikų šalpa, Ine., kuriąi pirmi
ninkauja dr. Linas Sidrys. Orga
nizacija sukurta, kad greičiau 
siųstų medicininė pagalbą Lie
tuvai. Jau pasiųsta vaistų už 
75,000 dol.

Pasiųsta 247,000 aspirino ta
blečių, 1900 vitaminų tablečių, 
13,000 įvairių tvarsčių. Taip pat 

cagą. Ji čia neturėjo laiko ilsėtis, 
bet visą laiką buvo kviečiama į 
viešus bei uždarus susirinkimus 
ir susitikimus su tautiečiais.

Nijolė Sądūnaitė dalyvavo 
Chicagos Lietuvių Tarybos su
rengtame Nepriklausomybės 
minėjime Marijos aukšt. mok. 
salėje, kur pasakė gražų pasvei
kinimą. Ji vasario 16 d. buvo nu
vykusi į jaunimo surengtas de
monstracijas Chicagos miesto 
centre, lankėsi pas skautus, atei
tininkus, o taip pat ir kitų orga
nizacijų narių tarpe. Visur ji 
buvo laukiama viešnia. Visus ji 
gražiai pasveikino, papasakojo 
savo pergyvenimų dalį. Daug 
kur ji kvietė savo tautiečius to
liau darbuotis Lietuvos labui.

Vasario 23 d. Jaunimo Centro 
kavinėje buvo jos antrosios prisi
minimų knygos Gerojo Dievo 
globoje sutiktuvės, kur dalyvavo 
ir pati autorė — Nijolė Sadūnai
tė. (eš.)

Miami, Fla., Lietuvos nepriklausomybės šventė paminėta vasario 11d. lietuvių klube. 
Prie garbės stalo iš k. klubo pirm. E. Jonušienė, E. Keresevičienė, Alė Santvarienė, 
poetas-savanoris Stasys Santvaras, skaitęs savo poeziją; Amerikos karo aviacijos majo
ras Vytas Andrijauskas, 18-to distrikto kongresmanė Ms. Ros Lehtinen ir A. Lopez, 
gailestingoji sesuo, Antrojo pasaulinio karo metu tarnavusi Amerikos kariuomenėje. 
(Ji yra lietuvaitė). Trūksta Vytauto Dubausko, pravedusio programą.

NASHUA, N.H.
Vasario 16-oji

Bostono kaimynystėje gyveną 
Nashua, N.H., lietuviai Vasario 
16-ąją paminėjo vasario 25. Sv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Bucevičius, kaip ir visuo
met anksčiau darydavo, plačiai 
pravėrė bažnyčios ir parapijos 
salės duris miesto ir apylinkės 
lietuviams ir jų svečiams.

Vietinio Balfo skyriaus suma
niai organizuoto minėjimo metu 

siunčia švirkštus, adatas ir vita- 
minus.

Vaistų siuntiniai pasiųsti lab
daros organizacijai Caritas, Pa
tina organizacijai ir Tremtinių 
draugijai.

INTERNATIONAL (™«) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hlckoi'y HIHsJL 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 s,,e"rA ’ VOKIETIJOJE birželio 7-22 d
Maskva 1 nkt. Lietuva/ _..jd 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2 Iš New 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

9009 TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU
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 SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

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

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE - MIELAI PATARNAUSIMI

AUST***' į. VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d

bažnyčioje, salėje ir laiškais 
buvo surinkta 1,700 dol. Mirusio 
Nashua, N.H., gyventojo Zilio- 
nio fondas (paliktas lietuvybės 
reikalams) papildomai pridėjo 
1,500 dol.

Su įdomia dainų ir šokių pro
grama parapijos salėje pasirodė 
Bostono Sodauto ansamblis. Jo 
vadovė G. Kupčinskienė išsa
miai paaiškino kiekvieno šokio ar 
dainos prasmę, įtraukdama ir 
pačius žiūrovus į programos atli
kimą.

į šių minėjimo aukų paskirsty
mą vietinis Balfo skyrius įvedė 

f naujovę. Apmokėjug, ansamblio 
išlaidas ir parėmus Balfo centrą, 
1,100 dol. buvo įteikta lietuvių 
vyskupo nurodytai pašalpos rei
kalingai Žemaitijos parapijai. Šią 
dovaną įteiks patys sodautiečiai, 
kurie liepos mėnesį su progra

momis pasirodys Lietuvoje.
Po programos minėjimo daly

viai buvo pavaišinti tradicine ka
vute su pyragais. Didžioji 
minėjimo ruošos darbo dalis 
gulė ant Grauslių šeimos, paty
rusių organizatorių, pečių.

K. Da.

— Muz. Arvydo ir solistės 
Nelės Paltinų koncertas Chica
gos Jaunimo centre įvyks ba
landžio 29. Rengia “Margutis”.

— Verbų sekmadienį, ba
landžio 8, Švč. M. Marijos gimi
mo parapija Chicagoje ruošia re
liginį koncertą savo bažnyčioje. 
Be parapijos choro dalyvaus ir 
20 asmenų orkestras bei solistai. 
Dirigentas muz. Antanas Linas. 
Bus atliekama klasikinė religinė 
muzika lietuviškai ir lotyniškai.

- - .

IŠ VISUR

— Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, paskelbęs kovo 2-5 pasau
lio lietuvių maldos diena už atsi
kuriančią Lietuvą, kreipėsi į Va
tikano nuncijų arkivyskupą Pio 
I^aghi VVashingtone, kad šis tele- 
faxu paprašytų popiežiaus Jono 
Pauliaus II tą sekmadienį Romo
je Sv. Petro aikštėje susirinku
siai miniai ir visam pasauliui pra
bilti Lietuvos reikalu. Sv. Tėvas 
ragino visus melstis už Lietuvą. 
Taip pat vysk. P. Baltakis, OFM, 
kreipėsi į JAV vyskupų konfe
rencijos pirmininką arkivysk. Pi- 
laczyk, kad šis paragintų JAV ka
talikus melstis už Lietuvą, o taip 
pat kontaktuotų Sovietų Sąjun
gos atstovybę VVashingtone, 
ypač jaunuolių, dalyvaujančių 
Sovietų Sąjungos armijoje, rei
kalu.

— Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos seimas įvyks 
gegužės 12 - 13 Bostone, Ran- 
dolph Holiday Inn. Patalpose. 
Dalyvaus ir Lietuvos tautininkų 
sąjungos pirmininkas Rimantas 
Matulis. Sudaryta seimui ruošti 
komisija, kuriai pirmininkauja 
Juozas Rentelis. Jam talkina 
Bostono skyriaus valdyba.

— Jurgiui Janušaičiui, dauge
lio laikraščių ir žurnalų, o taip 
pat ir Darbininko, talkininkui 
paskirta šių metų žurnalisto pre
mija. Ji bus įteikta St. Petersbur
ge per premijų šventę.

— Kanados Lietuvių londo 
narių metinis susirinkimas įvyks 
balandžio 7, šeštadienį, 11:30 
vai. ryto Toronto Lietuvių Na
muose.

— Knygos “Atlaidai-Lithua- 
nian Pilgrimages” sutiktuvės ir 
Arvydo Reneckio filmai sudarys 
programą vakaronės, kuri įvyks 
kovo 30 Chicagos Jaunim Centro 
kavinėje. Rengia Budrio vardo 
archyvas. . .

— Religinės muzikos koncer
tą Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija Chicagoje rengia ba
landžio 8, Verbų sekmadienį, 3 
vai. popiet. Bus atliekami kla
sinės muzikos kūriniai lotyniškai 
ir lietuviškai Dalyvaus parapijos 
choras, 20 žmonių orkestras ir 
solistai. Kartu bus naujų vargo
nų pašventinimas. Koncertą di
riguos muz. Antanas Linas.

— VVindsoro, Ont., Lietuviai 
Vasario 16 minėjo vasario 25. Pa
maldas atlaikė ir pamoksą pasakė 
kun. Kazimieras Simaitis. Po pa
maldų parapijos salėje buvo aka
deminė dalis.

— Supažindinimas su Antro 
Kaimo knyga Veidai ir tekstai ir 
vaizdajuostės iš gastrolių Lietu
voje bus demonstruojamos ba
landžio 7 Pasaulio Lietuvių Cen
tre, Lemont, III.

— Ryšium su lituanistikos 
kursais prie Vytauto Didžiojo 
universiteto, kuriuos ruošia 
Kaune veikiantis Pasaulio lietu
vių kultūros, mokslo ir švietimo 
centras ir kurie vyks 1990 
rugpjūčio mėn ., yra pakeičiamas 
registracijos adresas. Smulke
snių informacijų ir registracijos 
reikalais kreiptis ne į prof. Dalią 
Katiliūtę-Boydstun. kaip buvo 
anksčiau pranešta Darbininke, 
bet į prof. Algį Norvilą, 4036 VV. 
91st Place, Oak Lawn, 111. 
60153 Telef. 708 636 - 2595. 
Prašymus pateikti nevėliau 1990

i balandžio 30.



ST. PETERSBURG, FLA

Įspūdingai paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė
Lietuvos nepriklausoinyliės 

šventė klulx> salėje buvo pa
minėta vasario 17, dalyvavo apie 
500 žmonių. Minėjimą pradėjo 
ir jam vadovavo klubo pirminin
kas A. Gudonis.

Įneštos vėliavos, sugiedoti 
himnai, invokaciją sukalbėjo 
kun. V. Zakaras, OFM, nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
perskaitė Asta Sližauskienė, 
viešnia iš Lietuvos. Perskaityta 
Floridos gubernatoriaus prokla
macija, žodžiu sveikino latvių at
stovas, raštu — estų atstovas, 
kalbėjo kongresmano Bill Young 
atstovas George Cretekos.

Kalbėtoju buvo pakviestas 
inž. Valdas Adamkus, susirinku
sius su juo supažindino A. Vaš
kelis. Prelegentas kalbėjo apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje, 
apie galimus pavojus, atstatant 
demokratinį gyvenimą Lietuvo
je.-

Meninei programai vadovavo ' 
J. Gerdvilienė. Tautinių šokių 
grupė “Audra pašoko keturius 
šokius, vadovavo A. Kamiene. 
Klubo choras, vadovaujamas P. 
Armono, padainavo 6 dainas. 
Solo partiją dainavo St. Citvaras, 
chorui akomponavo Margaret 
Sullivan.

Aukų surinkta: Altui — 2,763, 
Tautos Fondui — 3,944, Lietu
vių Bendruomenei — 7,944. Iš 
viso aukų surinkta 14,701 dol.

Pamaldos už Lietuvą įvyko va
sario 18. Šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfport. Organizacijos dalyva
vo su vėliavomis. Pamokslą pa
sakė kun. Vytautas Zakaras, 
OFM. Giedojo choras, vadovau- 
jąinas . yąrgo.nais pa
lydėjo yytautas Kerbelis.

Kitos iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą buvo suorganizuotos va
sario 11 Šv. Jono bažnyčioje St. 
Petersburg Beach. Iniciatyvos 
ėmėsi V. Jacobson. Įspūdingą 
pamokslą anglų kalba pasakė 
kun. A. Zakarauskas, svečias iš 
Chicagos. Pamaldų metu giedo
jo klubo choras, vadovaujamas
P. Armono. Vargonais palydėjo 
Šv. Jono bažnyčioj vargoninin
kas. Dvi giesmes pagiedojo soli
stas A. Brazis,. svečis iš Chica
gos.

Pamaldas gražiai aprašė St. 
Petersburg Times. Vasario 16 
ryte lietuviškos vėliavos buvo 
pakeltos prie Treasure Island,

AUKOTOJAI VASARIO 16 PROGA
Per Lietuvos Nepriklauso

mybės Atkūrimo Vasario 16-to- 
sios minėjimą Kultūros Židinyje 
1990 m. Vasario 18 d., bei laiš
kais paštu, Lietuvos laisvinimo 
darbui paremti gauta aukų: 
8,367 dol.

Aukotojai paskyrė aukas taip: 
Tautos Fondui 3,730dol., Lietu
vių Bendruomenei 3,259 dol., 
Amerikos Lietuvių Tarybai
I, 378 dol.

500 dol. — Dr. J. Dičpinigai
tis.
t!n300 dol. — C. Kaster.

Po 250 dol. — A. A. Griga
liūnas, A. ir V. Katinai, J. Valai
tis.

Po 200 dol. — D. ir A. Bobe
lis^. ir V. Dudėnas, J. Kliveč- 
ka, b. Malinauskienė.

150 dol. — Tėvai Pranciško
nai.

135 dol. — J. Giedraitis.
125 dol. — Dr. S. Dimas.
Po 100 dol. — A. Antanaitis,

J. Belickas, A. Balsys, dr. J. D. 
Bilėnai, R. Ceilienė — a. a. Juo
zo Ceiliaus atm., R. ir A. Česna- 
vičiai, O. Danisevičius, R. Jau
niškis, V. iri. Kilius, R. Markus- 
Markevičius, dr. H. Montvila, 
A. Ošlapas, P.ir M. Paliai, A. ir
I. Vakseliai.

Po 90 dol. —kons. A. Simutis, 
V. ir S. Savukynai.

St. Petersburg Beach ir Gulfport 
savivaldybių, kur šių miestų at
stovai perskaitė išleistas prokla
macijas.

Vasario 11 Šv. Jono bažnyčios 
salėje buvo surengta paroda, ku
rioje buvo išstatyti Vatikano paš
to ženklai ir kiti Vatikano suve
nyrai, Lietuvos bažnyčių nuo
traukos, ‘ Nukryžiuota Lietuva” 
nuotraukų rinkinys, kurį pa
rengė Lietuvių Religinė Šalpa. 
Rinkinys gautas iš kun. K. Puge- 
vičiaus. Parodos įrengimu bei 
organizavimų rūpinosi J. ir 
Taorai.

B.

Tarptautinis festivalis
Penkioliktas Tarptautinis 

stivalis vyko kovo 16 - 18. Jame 
dalyvavo ir lietuviai su savo tau
todailės paviljonu ir lietuviška 
virtuve. Vasario 16 pasirodė su 
tautiniais šokiais ir dainomis, 
kovo 17 — tik šokiais. Dalyvavo 
klubo choras, vadovaujama P. 
Armono ir “Audros” šokėjų 
grupė, vadovaujama A. Kar- 
nienės.

fe-

Kultūrinė popietė
Prie lietuvių klubo veikia 

kultūrinių popiečių ratelis. Ra
telio popietė buvo vasario 7. Su
sirinko apie 100 klausytojų. Klu
bo bibliotekos vedėja S. Salienė 
papasakojo, kad šiuo metu bi
blioteka turi 1,700 knygų, 250 
pasiųsta į Lietuvą. Aptarta V. 
Gustainio knyga Be kaltės. Rate
lio pirmininkė dabar buvo A. 
Kamiene. Jos kadencijai pasibai
gus, pirmininku sutiko būti dr. 
D. Degėsys. į valdybą dar įeina 
K. Gaižauskienė, A. Mackia- 
lienė ir N. Paramskienė.

Choro pietūs
Choro pietūs buvo vasario 4. 

Atsilankė apie 350 žmonių. Inž. 
J. Mikaila padarė Vilniaus radijo 
programų apžvalgą. K. Gimžau
skas padeklamavo Por4 
eilėraščių, o St. Vaškys p alink- 
smino kupletais apie chorą,

-o-
LB Floridos apygardos su

važiavimas šaukiamas gegužės 
18, penktadienį, Sunny Hills, 
Fla.

Šv. Kazimiero misija praeitais 
metais pajamų turėjo 26,558.88 
dol, išlaidų 25,983.20 dol. Prie 
Misijos priklauso 492 asmenys 
— 203 šeimos ir 51 pavieniai.

Po 80 dol. — G. Rajeckas, V. | 
Vaičiulis.

Po 75dol. — E. H. Andru.ska, 
P. V. Gvildys, G. Meilūnas, 
vysk. Paulius Baltakis, kun. J. 
Pakalniškis, A. Račkauskas, A. 
Uknevičius.

Po 60 dol. — P. ir N. Baltru- 
lioniai, V. ir S. Česnavičiai, A. 
Diržys, A. Elskus, K. Grau- 
dienė, L. Špokas.

55 dol. —P. ir V. Dubauskas.
Po 50 dol. — V. ir I. Alksni

niai, T. ir R. Alinskai, D. ir V. 
Anoniai, G. ir S. Bobeliai, J. Po
tyrius, V. Čečetienė, K. ir R. 
Čerkeliūnai, A. Gečys, J. Jasai
tis, A. Janačienė, J. Kiznis, dr. 
A. Noakaitė-Dunajewski, A. 
Mackevičius, J. ir A. Matulaitis, 
J. ir E. Pažemėnas, S. Plecha- 
vičienė, M. ir Z. Raulinaičiai, E. 
Senkus, K. Sirgėdas, J. Stukas, 
A. ir D. Šilbajoriai.

Po 45 dol. — A. ir A. Butai, 
Jankauskienė.

Po 40 dol. — R. Graudus, E. 
Minkūnas, B. Rimienė.

Po 30 dol. — R. Brakas, R. 
Chepulis, M. Erčius, T.,
Giržadus, V. Kilašius, O.
Maciūnas, J. Matulaitienė, V. 
Morkus, T. Penikas, Z. Prielai
da, A. Ruzgas, D. Ozas, K. ir E. Žukauskas. 
Vainiai, L. Žitkevičius. Rengėjai visiems aukotojams

Po 25 dol. — J. Aleksa, V. B. nuoširdžiai dėkoja.

Vilniaus akademinis teatras 
svečiavosi vasario 22 ir suvaidino 
A. Škėmos dramą Pabudimas.

L.Ž.B.

Sausio 17 ir 18 St. Petersbur- 
ge, Fla., lankėsi “Oktavos” 
ansamblis. Ta proga lietuvių klu- 
l>e buvo surengta įdomi paroda. 
Didesnę jos dąlį sudarė iš pa
vergtos Lietuvos atvežti plaka
tai, kurie kaip tik ir pavaizdavo 
dal)artinę Lietuvą, jos veržimąsi 
į laisvę, jos rūpesčius. Plakatų 
buvo 45.

St. Petersburge gyvena žy
mus fotografas Vytautas Augus-

AUDROS” VARGAI ATLANTE
(Tąsa iš praeito numerio)

Pagal susitarimą aš turėjau iš 
ten skambinti į Baltimorę ir pra
nešti apie plaukimą. Mes vėlavo
me. Tuo metu Baltimorėje vyko 
iškilmingas vakaras. Kolonijos 
vadas Algimantas Grintalis atsi
prašė susirinkusiųjų dėl mūsų 
vėlavimo, paaiškino priežastį 
(mačiau video juostoje). Telefo
ninio pokalbio metu mes su
tarėme susitikti Baltimorėje lie
pos 13 apie 6 vai. ryto ties 
didžiuoju tiltu.

Naktis buvo labai įtempta. 
Užpakalyje tempiame “Lietu
vą”, pravažiavimo kanalas siau
ras, judri laivyba, plaukia dideli 
laivai, stipri potvynio - atoslūgio 
srovė, daug atsišakojimų nuo pa
grindinio kanalo. Žiburių jūra, 
gerai, kad turėjome amerikietiš
kus jūrlapius ir stiprius prožek
torius. Tikrindavome kiekvienos 
bojos numerį. Ačiū Dievui, pa
galiau išaušo rytas. Lijo, buvo 
silpnas rūkas. Priekyje išvydome 
baltą katerį su Lietuvos vėliava. 
Tai buvo Algimanto Grintelio 
Baltimorės lietuvių aktyviausio 
ši susitikimo organizatoriaus, lai
vas. Jis mus nuplukdė į Mariner 
Service Center, kad “Lietuvai” 
pakeistų reversą, o mums sut
varkytų generatorius.

Pas Baltimorės lietuvius

Baltimorės lietuviai mus suti
ko ir priėmė labai nuoširdžiai ir 
šiltai. Tos keturios viešnagės 
dienos pralėkė kaip viena aki
mirka. Birutė Lanys (filologė pa
gal specialybę) šio istorinio lau
kimo populiarinimui ameri
kiečių tarpe suorganizavo Wa- 
shingtone USA Today” redakci
joje susitikimą su sporto skyriaus

Blazaitis, K. Čiuderis, A. Dau
kantas, Z. Dičpinigaitis, N. 
Gabė, A. ir R. Ilgutis, H. Kul- 
ber, V. Kavolius, S. Kežutis, K. 
R. Klybas, J. Kregždienė, J. Le- 
vonas, F. Lučka, R. Masiulionis,
K. Mitinąs, V. Niemi, V. Padva- 
rietis, P. ir S. Rasimai, E. Rasto- 
nienė, kun. A. Rubšys, V. ir P. 
Sidas, J. Snieška, K. Skobeika,
L. Tamošaitis, L. Vaitkevičius,
H. Yocis, J. Zabelskis.

Po 20 dol. — V. Bagdonas, V. 
Butkys, K. Bačauskas, V. Geru
laitis, L. Gudelienė, L. Jankau
skaitė, E. Kezienė, J. Lauce
vičienė, V, ir L. Milukai, K. 
Norvilą, R. Rajus La Barbera, 
kun. S. Raila, S. Skobeikienė, 
P. Švitra, M. Volskienė, A. We- 
sey-Vasiliauskas, A. Vebeliūnas, 
E. S. Žukai.

Po 15 dol. — J. Leleivienė,
H. Jobnson-Podžiūtė.

Po 10 dol. — S. Aleksiejus, T. 
Burz, S. Čiapas, E. Jankau
skienė, A. Kantakevičius, V. 
Krištolaitytė, K. Krivickienė, B. 
Lukoševičius, A. Pečiuraitė, U. 
Povilaitėnė, R. Šidlauskienė, V. 
Ščiukauskaitė, A. Zaunius, T. 
Schuster.

7 dol. — S. Kuchynskas.
Po 5 dol. — J. Alekna, M. 

tinas. Šioje parodoje buvo išsta
tytos jo fotografuotos liažnyčios, 
fotografuotos prieš 50 metų. 
Įvairios ir įdomios šios nuotrau
kos.

Liet. Religinės Šalpos vedėjas 
kun. K. Pugevičius, norėdamas 
informuoti amerikiečius apie 
padėtį Lietuvoje, kaip ten buvo 
persekiojama religija, sudarė kil
nojamą parodą, pavadintą "Nu
kryžiuotoji Lietuva”. Nuotrau
kos pritvirtintos prie stendų, su 
informuojančiais parašais.

Parodą surengė J. ir Br Taorai.
T. D.

redaktore Dorolyn White. Po to 
nuvažiavome į National Geo- 
graphic būstinę Washingtone ir 
būstinės prezidentui padovano
jome Dariaus ir Girėno portretą, 
atliktą medyje. Tegu ši dovana 
žurnalui bus pirmas eksponatas 
būsimai ekspedicijai apie Lietu
vą su ta sąlyga, kad vietos lietu
viai padės surinkti įdomių ek
sponatų.

Artėjo atsisveikinimo diena— 
liepos 18. Paskutinę dieną mums 
pavyko nusipirkti priešrūkinius 
radarus “Goldstar Radar” ir 
elektroninį logą bei kompasą 
“Audrai” ir “Dailei”. Ir tai tik 
dėka Algimanto Grintelio paro
dytos iniciatyvos.

Išplaukiame į kelionę
Išplaukėm apie 4 v. popiet. 

Buvo labai šilta. Plaukėme su va- 
rykliais. Grintalis lydėjo mus su 
savo laivu apie valandą laiko. Vi
sas mūsų buvimas Baltimorėje 
buvo filmuojamas lietuvio Saka
lausko ir kiekvienai jachtai buvo 
padovanta video kasetė atmini
mui. ... j . ;;;l|y

Kanalą praplaukėme vėl naktį 
sėkmingai. Atlantą išvydome lie
pos 20 iš ryto. Vėjas buvo prieši
nis, ir tas mum labai nepatiko. 
Mes tikėjomės pagal daugiama
tes prognozes, pagal vėjų ir sro
vių žemėlapius pavėjinio kurso, 
kad galėtume plaukti su spinak- 
teriu.

Buvome pasiilgę namų, sku
bėjome į Lietuvą. Buvo šiltos 
saulėtos dienos ir silpnas vėjas. 
Trečioje dienoje vėjas sustiprėjo 
iki 5-6 balų, pakilo bangos, bet 
vėjas vistiek priešinis. Buvo 
kažkoks bjaurus netaisyklingas

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiųs

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

35 dol. — J. Lugauskas, 
VVoodhaven, N.Y.

Po 20 dol. —A. Belazaras, So. 
Windsor, Conn., dr. J. Sungaila, 
Toronto, Ont., J. Kaseliūnas, 
Medelin, Kolumbija, A. Radzi- 
vanas, Richmond Hill, N.Y., A. 
Drazdys, Baltimorę, Md.

Po 18 dol. — G. Valiulis, Wa- 
terbury,Conn., S. Šimkus, 
Lampertheim, Vokietija.

17 dol. — R. Laurenitis, Sun- 
derland, Mass.

Po 15 dol. — S. Aleksiejus, 
Valley Stream, N.Y., U. Povilai
tis, Woodhaven, N.Y., K. Ka
minskas, Ansonia, Conn., V. 
Sinkevičius, Chicago, III., A. 
Dulskis, Cocoa Beach, Fla., M. 
Minikauskas, Westboro, Mass., 
E. Garla, Woodhaven, N.Y., J. 
Trojanas, Bayside, N.Y., I. Ok- 
sas, Los Angėles, Calif., J. Kaz
lauskas, Stamford, Conn., I. 
Bučmys, Dayton, Ohio, E. Jure
vičius, Linden, N.J., S. Bačkus, 
Howard Beach, N.Y., H. Pet- 
niūnas, Richmond Hill , NY, R. 
Bureika, Los Angeles, CA, A. 
Vaivada, McLean, VA, J. Kaspa- 
riūnas, St. Petersburg, Fla., 
kun. R. Krasauskas, Putnam, 
Conn., H. Bagdonas, Oak 
Lawn, III., A. Kainauskas, Plain- 
ville, Conn., V. Kinkys, Somer-

Amerikos kongresmanai, apsilankę Lietuvoje, kai ten vyko 
balsavimas, aplankė jie ir Gedimino pilies bokštą. Iš k. Bill 
Sarpalius, Richard Durbin, John Miller, Christopher Cox ir 
kongr. Durbin padėjėjas John Griffin.

bangavimas. Ant didelės pagrin
dinės bangos dar susidarydavo 
mažų, kurios labai daužė korpu
są ir stabdė laivą. Pradėjau bijoti 
dėl laivo plunksnos, nes su ja 
tekdavo daug dirbti, kad išveng
tume bangų smūgio į korpusą.

aVariJa
-Praėjus->-šiam stipraus vėjo 

frontui, vėjas vėl aprimo. Buvo 
rytas. Nuėjau į laivo priekį, lai
kiausi už virvės, ant kurios kabi
nama priekinė burė. Akys nu
krypo į laivo denį, į jo priekį. 
Pastebėjau denio paviršiuje įtrū
kimą. Pakviečiau draugus, pra
dėjome tampyti priekinės burės 
virvę. Po ja denis lankstėsi. Nu
leidome burę, įlindome į patį lai
vo priekį. Po atidaus apžiūrėji
mo nustatėme, kad trūko prie
kinę burę laikantis varžtas.

Šis laivo varžtas eina kiaurai 

ville, N.J.
12 dol. — H. Strasevičius, 

Chicago, III.
11 dol. - B. Aponavičius, Eas- 

ton, Pa.
Po 10 dol. — A. Balsis, Rego 

Park, N.Y., J.Navickas, Wood- 
haven, N.Y., M. Damas, Naper- 
ville, III., C. Žitkus, Baltimorę, 
Md., R. Dalangauskas, Teha- 
chapi, Calif., A. Skučas, West 
Palm Beach, Fla., S., Kreivė
nas, St. Petersburg, Fla., E. 
Praleika, Little Falls, N.J., E. 
Milunaitis, Watchung, N.J.,V. 
Sniuolis, Brockton, Mass., V. 
Grybauskas, Brockton, Mass., J. 
Boley, New York, N.Y., dr. B. 
Nemickas, Maspeth, N.Y., J. 
Daniliausks, Stamford, Conn., 
J. Kriaučiūnas, Waterbury, 
Conn., E. Kudirka, Elizabeth,
N.J., C. Navickas, Piscataway, 
N.J., P. Durickas, Wellesley, 
Mass., E. Scena, Lexington, 
Mass., F. Ignaitis, Woodhaven, 
N.Y., H. Sirgėdas, Brooklyn, 
N.Y., V. Vėbraitė, Durham, 
Conn., V. Povilauskas, Toming- 
ton, Conn., A. Koncė, Woodha- 
ven, N.Y., M. Pakutka, Brook
lyn, N.Y., dr. J.Gimbutas, Ar- 
lington Mass., V. A. Ambrazie
jus, N. Falmouth, Fla., K. Čiur
lys, No. Brunswick, N.J., A. 
Wilkich, Toms River, N.J., S. 
Ramanauskas, Daytona Beach 
Shores, Fla., S. Wenckus, Gulf
port, Fla., A. Eidukevičius, 
Richmond Hill, N.Y., E. Raste
nis, Woodhaven, N.Y., A. Wac- 

per laivo priekį. Pakeitimas įma
nomas tik uoste.

Man ši avarija buvo didelis 
smūgis. Praėjo tik keturios die
nos, o štai nulūžo, kur reikia 
pritvirtinti didžiausią burę. Be 
burės toli nenuplauksime. Po 
ilgų svarstymų nutarėme laivo 
nosį apvynioti ptorin plieniniu 
trasu, pėrvėriant kiekVfčną kartą 
per laivo apkausto skylę.

Sutempėme, kiek galėjome, 
kad būtų mažesnis laisvumas, 
bet jau priekinės burės gerai 
įtempti negalėsime. Esant stip
resniam vėjui, turėsime kelti 
mažesnę burę. Sugaišome apie 
4 valandas.

Po truputį plaukėme į priekį. 
“Lietuva” plaukė piečiau, mes 
labiau į šiaurę. Orai buvo per
mainingi nuo vieno iki šešių 
balų. Bet visą laiką šiaurės rytų 
vėjas. Turėjome visą laiką plauk
ti aštriai. (Bus daugiau) 

keli, Worcester, Mass., V. Ra
stoms, Marstons Mills, Mass., 
A. Jankauskas, Woodhaven. NY,
O. Kadas, Woodhaven, N Y, C. 
Kutas, Southbury, Conn., J. Ul- 
drikis, Windsor, Conn., K. 
Kiaunė, Jamaica Estates, NY, A. 
Matulionis, Plattsburgh, N.Y.,
J. Tamašauskas, Putnam, 
Conn., G. Ivašldenė, Monroe, 
Conn., V. Karutis, Amsterdam, 
N.Y., V. Veršelis, Kings Park, 
N Y, A. Gečys, Huntington Val
ley, Pa., S. Jurskytė, Philadelp- 
hia, Pa., J. Kasauskas, Linden, 
N.J., K. Čiuderis, Port Lee, 
N.J., S.Vaikutis, Stamford, 
Conn., S. Vekteris, Doyle- 
stown, Pa., A. Uknevičius, 
Woodhaven, N.Y., H. Kulber, 
Brooklyn, N.Y., J. Gylienė, Chi
cago, III., R. Petronis, Boston, 
Mass., R. Kontrimas, Mission 
Viejo, Calif., Stončius, Nash na, 
N.H., J. Kairys, N. Providence, 
R. L, V. Jokūbaitis, Euclid, 
Ohio, S. Janušas, Sea Cliff, 
N.Y., J. Urbonas, Clawson, 
Mich., V. Bakūnas, Pembroke, 
Ont., S. Dabkus, Toronto, Ont., 
V. Palūnas, Akron, Ohio, A. Du- 
binskas, Baltimorę, MD, T. Gal
iais, Ellicott City, Md., P. Gau- 
bys, Sunland, Calif., P. Daugi
nas, St. Catherines, Ont., M. 
Grigaravičienė, Belleville, 111., 
G. Ivaška, Monroe, Conn., J. 
Serafinas, Elizabeth, N.J.

Po 5 dol. — L. Mathews, Flu- 
shing, N.Y., J. Paknys, Brook- 

(nukelta į 10 psl.)



NEW YORKE
LB NEW YORKO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kovo 24 šeštadienį, 10 vai. 
Kultūros Židinyje įvyko Nevv 
Yorko apygardos apylinkių su
važiavimas, kuriam vadovavo 
apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis, sekretoriavo apygar
dos sekretorė Malvina Kliveč- 
kienė. Invokacijų sukalbėjo Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM.

Pradžioje pirmininkas apžvel
gė apygardos veiklų nuo praeitų 
metų apygardos suvažiavimo. 
Maždaug kiekvienų mėnesį apy
garda surengia kokį renginį.

Apygardos iždininkas Gedi
minas Rajeckas perskaitė pra
nešimų apie iždo stovį. Pra- 
nešims buvo išsamiai paruoštas. 
Dabar apygada savo ižde turi 
4,802 dol. Kontrolės komisijos 
pirmininkas Juozas Pažemėnas 
paskaitė kontrolės aktų. Tų komi
sijų be J. Pažemėno sudarė Vin
cas Padvarietis ir Jonas Klivečka.

Apylinkių pranešimai
I-mos apylinkės veikiančios 

prie Apreiškimo parapijos pirmi
ninkė A. Radzivanienė. Apy
linkė turi 117 narių, padeda or
ganizacijom, jas parėmė aukom.

Bushwicko apylinkės praneši
mų padarė pirm. Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM. Apylinkė 
sumoka mokesčius, bet susirin
kimų nedaro. Ji patarnauja rinki
mų metu,nes vietoje surenka 
balsus. Taip pat pirmininkas pa
pasakojo, kaip dabar vyksta dar
bai spaustuvėje, kaip nerimauja
ma dėl Kultūros Židinio ateities.

Great Necko apylinkė pirm. 
Vytautas Žukas pranešė apie jų 

^veiklą. cpbįį^ausias jų renginys
Lietįy0§ hepriklausomybės 

šventės fniftėjimas.
Woodhaveno apylinkė nese

niai išrinko naujų valdybų, kuri 
pasiskirstė pareigomis. Pirmi
ninkė yra Ramutė Cesnavičienė. 
Apylinkė dar nesuspėjo veiklos 
išvystyti.

Socialinės globos būrelio pra
nešimų paskaitė Jonas Klivečka, 
pranešimų parašė būrelio pirmi
ninkė Irena Banaitienė, pati il
giau sirgusi. Ji iš pareigų pasi
traukė. Per 6 metus kai šis būre-

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

ATLAIDAI / LITHUANIAN 
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.

lis veikė, buvo suteikta pagalba 
55 asmenims. Būrelis nutarė lik
viduotis. Kasos likutį 140.82 dol. 
nutarė perduoti Lietuvos labda
ros organizacijai Caritas.

Manhattano apylinkė gerai 
veikia, bet nei pirmininkas, nei 
valdybos nariai .neatvyko į su
važiavimų.

Apylinkių sujungimo klausimas

Apygardos pirmininkas jau se
nokai kėlė šį klausimų, kad reikia 
apjungti kitas apylinkes, nes jos 
nerodo veiklos. Tuo apjungimo 
ar sujungimo klausimu buvo
ilgesnės diskusijos. Paliekamos 
visos apylinkės, tik Maspetho ir 
Queens apylinkės sujungiamos 
su Woodhaveno apylinke. Ka
dangi ši apylinkė apjungia žmo
nes gyvenančius Queense, tai ir 
pati apylinkė nuo dabar vadinsis 
ne VVoodhaveno, bet Queens 
apylinkė. Į jų įeis žmonės ir gy
venų Woodhavene, Richmond 
Hill, Maspethe ir bet kurioje 
Queens dalyje. Pirmoji apylinkė 
apjungs Brooklyne gyvenančius 
žmones, Bushvvicko apylinkė — 
apie Kultūros Židinį ir vienuoly
ną gyvenančius žmones. Man
hattano - Bronxo apylinkė lieka 
nepaliesta.

Aptarti ir kiti apygardos reika
lai, rengiamas išvažiavimas į Wa- 
shingtonų kovo 27. Pirmininkas 
ragino kuo daugiau važiuoti, kad 
būtų didesnis efektas. Ragino 
užsisakyti Pasaulio lietuvį. Pasi
kalbėta ir kitais organizaciniais 
reikalais. Visus skatino savo 
veiklų padvigubinti nes to reika
lauja įvykiai Lietuvoje.

Po susirinkimo buvo jaukios 
vaišės, kurias taip .pat- paruošė 
apygardos pirmininkas. Suvažia
vime dalyvavo per 30 asmenų.

Gera, kad vyksta tokie, su
važiavimai, kad pasikalbama 
svarbiais organizaciniais reika
lais. Gerai, kad sujungtos apy
linkės. Dabar galės išvystyti di
desnę veiklų, (p.j.)

Antanas Razgaitis, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos centro komiteto sekretorius, 
dalyvavo Rytų ir Centro Euro
pos Krikščionių demokratų Kon
grese, kuris įvyko kovo 2-4. Bu
dapešte, Vengrijoje. Iš viso daly
vavo 100 atstovų, tarp jų keturi 
iš Lietuvos. Iš užsienio lietuvių 
dalyvavo ir inž. A. Venskus iš 
Prancūzijos.

Izabelė G. Ceras, Jamesburg, 
N.J.,su metine prenumerata, 
sveikinimais ir spaudos palaiky
mui atsiuntė 50 dol. Dėkojame.

Birutė Bernotienė iš W. Hart
ford, Conn., mokėdama už pre
numeratų, kalendoriaus išlai
doms padengti ir spaudai palai
kyti pridėjo dar 30 dol. Ačiū la
bai.

Apie Lietuvą praeitų savaitę 
New Yorko didžioji spauda, radi
jas, televizija rašė ir kalbėjo 
kiekvienų dienų po daugel kartų. 
Niekada Lietuva nebuvo taip iš
garsinta kaip dabar. Visų pra
nešimų ir informacijų tonas Lie
tuvai labai palankus, visi nori, 
kad Lietuvos nepriklausomybę 
pripažintų kitos valstybės ir kad 
Lietuva pilnai atgautų savo 
laisvę.

ATTENTION-HIRING! Gov
ernment jobs — your area. 
Many immediate openings vvit- 
hout waiting list or tęst, $17,840 
- $69,485. Call 1-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

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.

Spaudos skyrius Aukščiausios Tarybos posėdžių salėje Vilniuje. Visi Tarybos pokalbiai 
tuoj buvo verčiami į rusų ir anglų kalbas. Dešinėje sėdi Romas Kezys ir Daiva Kezienė, 
į salę įleisti kaipo Laisvės Žiburio radijo programos vedėjai. Nuotr. V. Kapočius

MIRĖ ANTANAS MAŽEIKA

Kovo 19 st. Petersburg Beach, 
Fla., ligoninėje mirė Antanas 
Mažeika, inžinierius, visuome
nininkas.

Gimė jis 1906 rugsėjo 22 
Brooklyne, N.Y. Dviejų metų 
buvo parvežtas Lietuvon, augo 
Pašiaušyje, Šiaulių apskrityje, 
1925 baigęs Šiaulių gimnazijos 6 
klas es, išvyko į Ameriką. 1926 
įstojo į Columbijos universitetų 
Nevv Yorke, Studijavo civilinę 
inžinerijų. Mokslus baigė 1932 
m. ir pradėjo tarnauti federa
linės valdžios JAV armijos de
partamento potvynių kontrolės 
skyriuje. Pradžioje dirbo Pitt- 
sburghe, Pa., nuo 1952 m. — 
Nevv Yorke.

Velionis labai plačiai pasireiš
kė ĘietdVos vyčių veikloj. Į Šią 
organizacijų įsijungė 1926 me
tais, suorganizavo ir atgaivino 
daug kuopų. Pittsburghe įkūrė 
vyčių apskritį, nuolat buvo kuo
pų, apskričio ir centro valdybo-

Nijolė Sadūnaitė, kovo 22, pa
lydėta kun. K. Pugevičiaus, ap
silankė Darbininko redakcijoje, 
taip pat apsilankė ir spaustuvėje, 
vienuolyne, ilgiau kalbėjosi Lie
tuvių Religinėje Šalpoje.

New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga trečiadienį ir ketvirta
dienį, kovo 28 ir 29, 7:30 vai. 
vak. Kultūros Židinyje paruoš 
plakatus dėl kovo 31, šeštadie
nio, demonstracijų prie Sovietų 
Sąjungos atstovybės. Kviečiami 
talkininkai — prašomi atsinešti 
teptukus.

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

Galerija domisi senų paveiks
lų supirkinėjimu. Skambinti 212 
744 - 6521.

Juodojo Kaspino dienos tarp
tautinis komitetas, veikiąs To
ronto, Ont., ragina visus laisvę 
mylinčius piliečius l)e tautybės 
ir tikėjimo skirtumo jungtis kovo 
31, šeštadienį, į bendrų de
monstracijų už nepriklausomų 
Lietuvų įvairiuose JAV ir Kana
dos miestuose. Tokia demonst
racija vyks ir New Yorke.

Alfonse M. D’Amato, JAV se
natorius iš New Yorko, kovo 21 
nedviprasmiškai ir griežtai pa
reikalavo, kad JAV senatas aiš
kiai pasisakytų už Lietuvos ne
priklausomybę ir užjos diploma
tinį kaip suvereninės valstybės 
pripažinimų. “Jei JAV, visada 
stojusios už laisvę, nepasisakys 
teigiamai, tai kas tai atliks? Šian
dien mes vėl turime progų atsi
stoti už laisvę kovojančiųjų 
pusėje”! — rašo senatorius D'A- 
mato.

Iš Maskvos atskridę svečiai j 
New Yorką kovo 9 d. popiečio 
skridimu susikeitė čemodanais. 
Šiuo atveju skambinti 601 471 - 
3929.

se. 1935-38 ir 1911 - 42 centro 
valdybos piritu i rinkes. 1934 kaip 
Lietuvos \yėi ų atstosas dalyvavo 
Eucharistiniame kongrese Kau
ne. Ta proga susitarė su Pavasa
rio sąjunga Amerikoje surengti 
jų rankdarbių parodų. Irsi paro
da apkeliavo l>ev eik \ įsas Ameri
kos lietuvių kolonijas 1938 suor
ganizavo ir vadovavo Amerikos 
Lietuvos v v čių ekskursijai j Lie
tuvų. vyčiams atstovavo pavasa
rininkų kongrese K lime. Lietu
vos olimpijadojc ir kt. l’ž nuo
pelnus pakeltas Lietuvos vyčių 
garbes nariu.

Akty v iai v < ike irkiti >seorgani
zacijos^ Lietuvių R Katalikų 
Federacijoje, \ L Ii K S u si v ūmia
me. Alte. Baile, \eik<,;ypariau- 
sGirėno skridimo komitete, 
vėliau I*. \ aitkam skridimo ko
mitete. Prisidėjo prie tremti
niam gelbėti komiteto, siuntė 
dral rožių ir maisto siuntinius, 
parūpino kelis šimtus garantijų 
tremtiniam atvykti j šį kraštų.

Dalvvavo ir scenos mėgėju 
būreliuose, vaidino režisavo.

Išėjęs j pensija, jis buvo iš-

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

Nomeda Bieliauskaitė-Kuo- 
dienė, psichologe iŠ Vilniaus, 
mėnesį lankėsi Į\\ Įų iškvietė 
dėdė pro!. \ v tautas Bieliauskas. 
Pabuvojo \\ ashingtoiie. Cincin- 
nati. Balt imoreje ir Nevv Yorke, 
kur drauge su vietiniais lietu
viais vasario 16 dalvvavo demon
stracijoje prie jungtinių I autų.

Jauna psichologe laisvalaikiu 
dainuoja vokaliniame ansambly
je Museiim Mnsicum kuris 
pernai su dideliu pasisekimu da
lyvavo tarptautiniame religinės 
muzikos festivalyje Saviglano 
mieste Italijoje

St. K. (.riganaviėius, So Bo
ston, Ma . km buvo leidžiamas 
Darbininkas prieš persikeliant į 
Brooklvnų, siųsdamas 50 dol. su 
gražiais link' įimais Darbininko 
julriliejaus proga ragina visus 
skaitytojus prisidėti su auka kad 
Darbininkas pasuktų ir l(M) 
metų sukaktuves V iu už aukų 
ir linkėjimus

Lidas Normantas, Hiram. 
Maine, jau 7 metai Darbininkui 
paremti aukoja po KM) dol Jis 
yra labai sumanus uiedi.mikos 
srityje ir savo apvlinkeje labai 
žinomas kaimy nų I )ekojaine 
spaudos rėmėjui

Agota Kuchinski, sulaukusi 91 
m. amžiaus, mirė Bru k. N J J 
Ameriką atvyko 1913 metais ir 
buvo ilgametė Darbininko skai
tytoja. Jos vvras Jonas mirė 
1967. I Judesyje liko sūnus Juo
zas, dukra Mildred Lellis. keturi 
anūkai ir šeši proanūkiai.

Inž. Antanas J. Mažeika, 
uolus Lietuvos vyčių 
veikėjas, miręs St. Peter
sburg Beach, Fla., kovo 19 
d. cuioių

sikėlęsį Floridų. Iš ten kiekvienų 
vasarų atvykdavo į Nevv Yorkų ir 
lankydavo šiaurėje gyvenančius 
savo bičiulius. Lankydavosi ir 
Kennebunkporto pranciškonų 
vasarvietėje. Liko žmona, du 
sūnūs ir dukra. Jo sūnus Antanas 
gyvena Ix>s Angeles ir yra žymus 
v isuomenininkas.

Vilnietė psichologė Nomeda “ 
Bieliauskaitė-Kuodienė, vo
kalinio ansamblio “Museum 
Musicum” dalyvė, svečiavo
si Amerikoje ir taip pat 
lankėsi Nevv Yorke pas savo 
gimines.

Nastutė Umbrazaitė, Brook
lyn, N Y, ir šiais metais po Kaziu
ko mugės užsukusi į Darbininko 
administraciją ir papildžiusi dar 
savo pirkinius už visų šimtinę, 
apmokėjo Darbininko prenume
ratų ir 75 metų Darbininko jubi
liejaus proga paskyrė 75 dol.. 
pridurdama linkėjimus sulaukti 
KM) metų. Ačiū labai.

— Jauna šeima Lietuvoje 
(žmonai ir vyrui 25 metai, du 
sūnus) norėtų turėti draugų 
Amerikoje ir susirašinėti. Ji dir
ba kolūkyje buhaltere, o jis vai
ruotoju. Adresai: 235420 Lithua- 
nia. Šaulių raj., Kuršėnai, 
Žemaičių gatvė Nr 8, Mikala- 
vičienė Lilija.

IŠ VISUR
— Julija ir Emilis Sinkiai iš 

Santa Monica, Calif., Tautos 
Fondo Lietuvos Laisvės Iždui 
paaukojo 50,000 dol. Tautos 
Fondo vadovybė už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

Šviesos taupymo tikslu ba
landžio 1 sekmadienį, 2 vai. ryto 
laikrodžiai pasukami vieną va
landų pirmyn.

— Po nelengvų Garliavos gy
ventojų ir Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės diskusijų su vietos 
valdžia buvusi Komjaunimo 
gatvė pavadinta aktyvaus Lietu
vos rezistencinio judėjimo daly
vio Juozo Lukšos (slap. Dauman
tas) vardu.Gatvė veda į J. Lu
kšos-Daumanto žuvimo vietą, 
kur 1989 pavasarį buvo pastaty
tas paminklas. Šių metų sausio 
20 prie gatvės kampinio namo 
iškilmingai atidengta memoria
linė lenta. Garliavos bažnyčioje 
įvyko J. Lukšos atminimui skir
tos pamaldos.

— Michigano valstijos Sena
tas ir Atstovų Rūmai Vasario 16- 
osios proga išleido “Senate Con- 
eurrent Resolution No. 510”, la
bai palankią Lietuvai ir lietu
viams. Panašią draugišką rezo
liuciją kovo 11-osios proga išlei
do Michigano valstijos Senatas 
“Senate Resolution No. 303” 
Šioms rezoliucijoms pravesti 
daug iniciatyvos parodė senato
rius Posthumus, kurio admini- 
stratyvinis asistentas yra Saulius 
Anužis.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijoje, kuriai vadovauja lie
tuviai pranciškonai, rekolekci
joms balandžio 2-8 vadovaus iš 
Kretingos atvykęs pranciškonas 
T. Edmundas Atkočiūnas, 
OFM.

— “Tėvynės Sargas”, Nr. 2, 
leidžiamas popiežiaus Leono 
XIII literatūrinio fondo. 
“Apžvalgos žurnalo 100 metų 
sukaktį plačiai pamini Juozas Ši- 
paila, apie Ribbentropo-Moloto- 
vo sutartį rašodr. K. Šidlauskas, 
perspausdinami vertimai ir A. 
Gražiūno bei Prano Jucaičio 
straipsnių tęsiniai. Plačiai duo
dami trumpi aprašymai apie įvai
rias sukaktis, paminėtas a. a. 
prel. J. Balkonas, neseniai 
miręs. Žurnalas daro gražią iš
vaizdų. viršelis papuoštas dr. K. 
Valiūno buvusio Vliko pirminin
ko nuotrauka. Redaguoja A. J. 
Kasulaitis. nuo šio numerio ad
ministruoja Pranas Razgaitis.

— Į J A V Jaunimo Sąjungos 
ruošiamą politinį seminarą, ku
ris bus VVashingtone, D. C., 
gegužės 4 - 6 kviečiami dalyvauti 
ne tik jaunimas, bet ir visuo
menė. kuri domisi politine veik
la. Dėl informacijų skambinti 
Pauliui Mickui 301 -864-5126.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitės, kuri bus 
rugpjūčio 5-12 Dainavoje, ko
mendantu ir sporto vadovu bus 
Bronius Keturakis iš Milvvau- 
kee.

— Eichstatto lietuvių gimna
zijos mokytojų, abiturientų ir 
mokinių suvažiavimas įvyks Chi- 
cagoje birželio 30 - liepos L Ši 
gimnazija darbą pradėjo ir išlei
do keturias abiturientų laidas. 
Busimieji suvažiavimo dalyviai 
kviečiami pranešti apie savo da
lyvavimą adresu: Aleksas Kiki- 
las, 10230S. Sawyer Avė., Ever- 
green Park, 111. 60642. Telef. 
708 636 - 8685.
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DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA Į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

i

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

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
JVAIRIAM NAUDOJIMUI

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

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

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

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s

Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 
savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų. 
Naujųjų Metų. įvairių jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

Galite įsigyti:

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

iV I Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
jp | kurį galite gauti atsiuntė 2 dol. čekį firmai 
/kSI BALTIC ASSOCIATES. LTD
\j| P.O. Box 1406 GMF Boston. MA 02201 
kV| Tel. (617) 269-4455 • Fax (617)268-8376 

Į AJ l 368 Broadway, So.Boston, MA 02127

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

Agrc <omės Iz. Sinkevičiūtės parašys lletuvlšky valply 
receptu knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbininkas, 341 Hi^hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Llthuanlan Cookery” už 12 dol. Persiuntimas 

Ir Postage 1.50 dol.

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

Nurtferls, gatvė ...

Miestas, valstija, Zlp

HIGH TECH KOMPUTERIAI
.A '

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

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

212 465-0621

DARBININKUI
PAREMTI 
AUKOJO

(atkelta iš 8 psl.)

lyn, N.Y., E. Sparkevičius, Phi- 
ladelphia, Pa., O. Stankaitis, Pa- 
terson, N.J., A. Girnius, Ho- 
well, N.J., A. Grabauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., M. Bal
čiūnas, Sunny Hills, Fla., J. Be- 
niūnas, Hartford, Gonn., G. Vil- 
džius, Ledyard, Conn, N. Gir- 
nys, So. Plainfield, N.J., T. Au
gulis, Bloomfield, N.J., S. Vi- 
smontaitė, Hartford, Conn., J. 
Navikas, East Hartford, Conn., 
J. Yurkus, Webster, N.Y., D. 
Kulys, Ridgew<x>d, N.Y., J.Bu- 
drevičius, Palm Beacb, Fla., V. 
Abraitis, Palm Coast, Fla., B. 
Dapšys. Dorchester, Mass. J. 
Malin, Arlington, Mass., W. Ca- 
litis, N. Brunsvvick, N.J., J. Va- 
sylionis, Dunellen, N. J., G. 
Pažemėnas, Miami, Fla., J. 
Maurukas, Miami, Fla., S. Mar
cinkevičius, Shrevvsbury, Mass,, 
A. Trainovich, Arlington, Mass., 
E. Dirmantas, GlenCove, N.Y., 
S. Mazilis, Fishkill, N.Y., S. Ra- 
zgaitis, Cbicago, UI., C. Stan
kus, Oak Lawn, UI., B. Mack^ 
vičius, Old Bridge, N. J. , E/ Do- 
nohue, Union, N. J., E. Bliudni- 
kas, Centerville, Mass'., A. Su- 
žiedėlienė, Brockton, Mass., A.
Birutienė, Richmond Hill , 
N.Y., J. Vasiliauskas, Jackson 
Heights, N.Y., E. Jurgėla, Rid- 
gewood, N. Y., J. Baškauskaą, 
Brockton, Mass., J. Bogušis, So. 
Boston, Mass., S. Vameckas,

Clark, N.J., A. Merker, Tea- 
neck, N.J., O. Sarkauskas, Wor- 
cester, Mass., J. Kačinskas, So. 
Boston, Mass., K. Žvirblis, 
Brooklyn, N.Y., F. Shablauskas, 
Richmond Hill, N.Y., K. Mar
tiniais, Chicaga, III., J. Baužys, 
Orland Park, 111., A. Gečys, 
Brooklyn, N.Y., P. Jurgėla, 
Uniondale, N.Y., A. Žukauskas, 
Teųuesta, Fla., V. Bakšys, Dor- 
chester, Mass., A. Marcei, Far 
Rockavvay, N.Y., P. Kiaunė, Ro- 
chester, N.Y., W. Rupšys, 
Brockton, Mass., V. Dimonow, 
Brookline, Mass., E. Vileniškis, 
Richmond Hill, N.Y., Sr. M. E. 
Majikas, Amityville, N.Y., J. 
Gedeika, Trenton, N.J., V. Jan
kus, Delran, N.J., J. Kuskis, 
Bayside, N.Y., K. Juzaitis, 
Brooklyn, N.Y.,” N. ’ Vatrnas, 
APO, N.Y., M. Kuprys, Cicero, 
III., V. Kidolis, Jamaica, N.Y., 
E. Juzumas, Seaford, N.Y., E. 
Dubickas, Los Angeles, Calif., 
S. Jakas, W. Hartford, Conn., 
dr. D. Mažeika, Le Roy, N.Y, 
J. Briedis, Kennebunk, Me, D. 
Puizyski, Bensalem, Pa., V. Ka
zlauskas, Flushing, N.Y., A. Si- 
monelis, New York, N.Y., A. 
Gelgudas, Baltimore, Md., A. 
Liutkus, Euclid, Ohio, J. Dai- 
lydė, Windsor, Ohio, J. Btrilota, 
Littleton, Co, E. Kripatis, Pic- 
ton, Ont., H. Ostrogorsky, Boi
se, Id., dr. A. Juzaitis, Plymouth 
Mtng. Pa., A. Dabrila, Dover, 
N.H.

Po 4 dol. — H. Januškevičius, 
Yonkers, N.Y., A. Matalavich, 
Elizabeth, N.J.

Po 2 dol. —V? Eringis, Balti
more, Md., J. Kučinas, West 
Yarmouth, Mass.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admini
stracija.

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

VAISTAI

ĮVAIRUS 
MAISTO 
SIUNTINIAI

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

TV, video, stereo aparatūra 
yra garantuojama 2-iems me
tams perkant per TRANSPAK įs
taigą. Sutartis pasirašyta su 
ELEKTRONU-didžiausia elektro
ninių prekių taisymo įmone Lietuvoje. 
Turi savo skyrius visuose didesniuo
se miestuose Lietuvoje. ELEKTRO
NE dirba virš tūkstančio inžinierių ir 
technikinio personalo. Jei> tektų taisy
ti, taisymas nemokamas.

Siunčiame receptlnlue ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600 tb|.), multivi- 
taminai, Advil, ir kt. $65. Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti didesnį kiekį pagal 
pageidavimą. MUITO NĖRA., :jlioq zc .ij

» >sq£q nf
Delikatesiniai mėsos gaminiai — sprandinė, 
rūkytos dešros, skilandis ir pan.; kava, kaka
va, prieskoniai. Šių siuntinių turinį ir svorį 
sudarysime pagal jūsų pageidavimą. MUI
TO NĖRA.

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

Palikimai tvarkomi naudingiausiais būdais 
jūsų giminėms. Galime atidaryti sąskaitą 
„dolerinėje” trūkstamą prekių įsigijimui.

Turimė didelę patirtį siunčiant kargo į 
Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam siu
vimo, mezgimo mašinas, telefaksus ir 
DĖVĖTUS RŪBUS ir t.t. Visos garantuo
tos elektroninė* prekės pristatomos 
per UPS į kitus JAV miestus.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ
— atsakymą į savo klau simus gausite greičiausiai — arba skambinkite:

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
Chlcago, IL 60629 
1 (312) 436-7772

staiga veikia kasdien 9-5 
Sešt. 1-2 v. p.p.
Arba susitarus

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos Iki Į 00,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

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

DEXTER PARK
Bl PHARMACY

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

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DKLTVER
296-4130

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



Tauatinės Sąjungos skyriaus 
susirinkimas

Kovo 10 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose įvyko 
Tautinės Sąjungos Bostono sky
riaus visuotinis metinis susirin
kimas. Jame išklausyta veiklos 
apyskaita, patvirtintos padarytos 
išlaidos, paskirstytos aukos, iš
rinkta nauja valdyba ir kontrolės 
komisija. Aukų įvairiems lietu
viškiems reikalams paskirta apie 
10,000 dolerių. Iš nuveiktų dar
bų pažymėtinas “Volungės” an
samblio iš Toronto koncertas, 
kuris buvo aukšto meninio lygio, 
bet finansiškai nuostolingas. Ap
gailestauta, kad kontrolės komi
sija neatliko finansinės atskaito
mybės patikrinimo. Tai ji turi 
padaryti ateinančiam narių susi
rinkimui.

Naujai išrinktoji valdyba taip 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas — Juozas Rentelis, vice
pirmininkas — Romas Veitas, 
sekretorius — Vytenis Senūta, 
iždininkė — Birutė Banaitienė, 
nariai — Adolfas Ščiuka, Ginta
ras Čepas ir Ignas Vilėnišlds. Su
sirinkimui pirmininkavo Rėdą 
Veitaitė, o sekretoriavo Birutė 
Šležienė.

Dr. Antano Razmos 
pranešimas

Laisvės Varpas vis daugiau 
perduoda pranešimų telefonu iš 
•įvairių vietovių. Paskutiniu 
metu labai vertingi buvo Lietu
vos atstovo Stasio Lozoraičio ir 
LB šio krašto pirmininko dr. An
tano Razmos tokie telefoniniai 
jpranešimai. Pirmasis pasisakė 
jLietuvos politiniafš reikalais, o 
antrasis papasakojo savo įspū
džius iš Lietuvos, kurioje jis 
lankėsi tuo metu, kai ten vyko 
Vasario 16-sios minėjimas ir rin? 
lamai į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą. Dr. Antano Razmos pa
sakojimu Lietuvos veržimosi į 
laisvę niekas neįstengs sulaikyti. 
Ten vyrauja nuotaikos, valgysim 
mažiau, dirbsime sunkiau, kad 
tik būtų tautai užtikrinta švie
sesnė ateitis. Ypač patriotiškai 
yra nusiteikęs Lietuvos jauni
mas. Tai tėvų, o iš dalies ir mo
kytojų nuopelnas. Lietuvoje nie
ko nebijoma. Palyginus anksty
vesnę viešnagę Lietuvoje su da

Mielam mokslo laikų Bičiuliui
A.A.

INŽ. VIKTORUI ČIARNIUKUI
mirus, velioni globojusiai pusseserlai poniai Mikul
skienei ir jos seimai gilię užuojautų reiškia

Eduardas Senkus

DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

Sofija Plechavičienė

mirus, žmonai Magdalenai, sūnui Edvardui su šeima, 
giminėms bei artimiesiems gilių užuojautų reiškia ir 
kartu liūdi

A. A.
DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

mlru», velionė, Seimą Ir seserų ielmas giliai užjaučia

Danutė ir Liuteveras Siemaškos

bartine, tai skirtumas, kaip tarp 
dangaus ir> žemės. Anksčiau jis 
buvo visą laiką sekamas, o dabar 
laisvai galėjo vykti ten kur 
norėjo. Jam teko susitikti su įvai
riais įtakingais asmenimis ir or
ganizacijų vadovais. Jie visi vie
ningai siekia Lietuvai laisvės, 
laikosi solidarumo ir tautinės iš
tikimybės.

Demonstracija už laisvę
Jungdamiesi su visa tauta pas

tangose atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę, Bostono ir apylin
kės lietuviai surengė demonstra
ciją už laisvę. Ji vyko kovo 11, 
kada Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba paskelbė valstybės atstaty
mą. Tai buvo solidarumo ir 
džiaugsmo demonstracija. Ji 
pradėta 10 vai. 15 min. ryto Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone pamaldomis už 
Lietuvą. Vėliau visi rinkosi prie 
City Hali, kur iškelta Lietuvos 
vėliava, dalyvaujant miesto bur
mistrui Raymond Flynn, miesto 
tarybos nariams, draugiškų tau
tų atstovams. Šiltas sveikinimo 
kalbas pasakė burmistras Flynn 
ir kiti. Šioje demonstracijos da
lyje dalyvavo labai daug jauni
mo. Pasibaigus programai, kurią 
pravedė Gintaras Čepas, visi da
lyviai sudarė automobilių su lie
tuviškomis vėliavėlėmis vilk
stinę, kuri pasileido miesto 
gatvėmis. Dažnas praeivių 
klausė, kas čia vyksta? Demonst
racija užbaigta So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje, kuri 
buvo sausakimšai užpildyta lie
tuviais. Čia nuolat buvo skelbia
mos žinios apie Lietuvos Au
kščiausios Tarybos priimtus nu
tarimus. Visiems džiūgaujant, 
dainuojant ir šokant, vietos ame
rikiečių spaudos ir televizijos ko
respondentai filmavo, fotografa
vo, atliko pasikalbėjimus su de
monstracijos vadovais ir eiliniais 
jos dalyviais. Tos pačios diends 
vakare ir kitą dieną tai susilaukė 
plataus atgarsio spaudoje ir tele
vizijoje. Demonstracija buvo ge
rai organizuota ir įspūdinga. Ji 
sustiprino lietuvių išeivių solida
rumą su tautos kamienu ir reikš
mingai atkreipė amerikiečių dė
mesį į Lietuvos reikalus. De
monstracijoje dalyvavo ir Lietu
vos jūrininkai, pasiekę Bostoną 
žvejų laivu.

Taupos susirinkimas

Kovo 31 d. 7 vai. vak. So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje šaukiamas 

Taupos narių visuotinis metinis 
susirinkimas. Jame bus pateikta 
finansinė apyskaita, vykdomi 
rinkimai, apie Lietuvos ekono
minius reikalus kalliės prof. 
Daugėla iš Lietuvos. Po susirin
kimo bus vaišės. Susirinkime 
gali dalyvauti ne tik nariai, bet 
ir visi kiti, kurie tik domisi Tau
pos veikla ir ekonominiais Lietu
vos reikalais.

Šv. Petro parapijos reikalai

Jau vykdomas Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios remon
tas: Stogo sutvarkymo darbai 
atlikti, sienų remontas numaty
tas balandžio mėnesį, o vitražai 
bus atremontuoti birželio mėne
sį. Visa tai reikalauja didelės pi
nigų sumos. Pavyzdžiui, stogo 
sutvarkymas atsiėjo 36,(XX) dole
rių, sienų remontas — 21,(XX) 
dolerių, vitražai — 64,3(X) dole
rių. Parapijos komitetas dirba 
sunkiai, kad viskas būtų atlikta 
galimai geriau ir pigiau. Kad pa
rapijos santaupos nebūtų pilnai 
išsemtos, klebonas kun. Alber
tas Kontautas kreipėsi laiškais į 
parapiečius ir kitus lietuvius, 
prašydamas padidinti aukas pa
rapijos reikalams. Dabar tos au
kos kas savaitę sudaro apie 600 
dol. Parapijai išlaikant mokyklą 
su 260 mokinių susidaro finansi
nių rūpesčių, kuriems išspręsti 
reikalinga platesnė talka.

Šaulių susirinkimas

Martyno Jankaus šaulių kuo
pos narių susirinkimas šaukia
mas kovo 31 d. 6 vai. vakaro San
daros salėje. 30 Intervale St., 
Brocktone. Susirinkime bus pa
teikta veiklos apyskaita, renka
ma nauja skyriaus valdyba ir 
kontrolės komisija, svarstomi 
kiti aktualūs ir svarbūs reikalai. 
Dabar skyriaus pirmininke yra 
Stasė Gofensienė.

Kovo 11-oji Bostone

Kad kiek kovo 11-oji būtų ta
pusi eiliniu sekmadieniu Bosto
no bendruomeniniame gyveni
me. Tiesa, lankėme tos dienos 
su nerimu, džiaugsmu ir pasidi
džiavimu širdyse. Gandai sklido, 
kad Lietuvoje bus paskelbtas ne
priklausomybės atstatymas. “Ar 
tai teisinga žinia?” — vienas kito 
klausėme.

Artėjant sekmadieniui, su 
kiekviena diena įtampa didėjo. 
Kaip niekad anksčiau norėjosi 
pajusti šalia savęs lietuvio petį, 
pabūti minioje, suprasti, kad šią 
neeilinę dieną ir mes esame kar
tu su tėvyne Lietuva.

Šiuos jausmus pergyveno Bos
tono Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkė Regina Kulbytė. Taip ji su 
kitais Bostono Jaunimo Sąjungos 
nariais griebėsi iniciatyvos su
burti Bostono lietuvius kartu su 
tautiečiais Lietuvoje švęsti šią iš
kilmingą šventę.

Penktadienį ir šeštadienį vyko 
dideli pasiruošimai, buvo skam
binama į pagrindinius Bostono 
laikraščius ir televizijos stotis. 
Pakviečiami miesto ir valstijos 
politikieriai. Ruošiami plakatai ir 
Lietuvos vėliavos.

Sekmadienis. Apeigos prasi
dėjo su mišiomis Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje. Po 
mišių visi susirinko į Bostono 
miesto valdybos rūmų aikštę. 
Demonstraciją pradėjo Bostono 
Alto pirmininkas Gintaras Če
pas, pakvietęs Šv. Petro parapi
jos kleboną kun. A. Kontautą su
kalbėti invokaciją.

Po invokacijos Gintaras Čė
plas trumpai apibūdino esamą 
padėtį Lietuvoje. Bostono Jauni
mo sąjungos atstovas Tadas Kul- 
bis perskaitė 1918 metų Nepri
klausomybės deklaraciją. Regina 
Kulbytė, Bostono Jaunimo Są
jungos pirmininkė, perskaitė 
Jaunimo Sąjungos kreipimąsi į 
JAV administraciją, kuriame 
buvo reikalaujama ryžtingai tęsti

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo džiaugsmo šventė Bostone kovo 11. Kalba Ginta
ras Čepas, priekyje matosi Bostono burmistras Raymond Flynn ir miesto tarybos narys 
Albert O’Neil. Nuotr. Vytauto Sužiedėlio

nuo antro pasaulinio karo veda
mą politiką.

Gintaro Čepo pristatytas mie
sto burmistras Ray Flynn užtik
rino lietuvius, kad parama turi 
būti ir bus susteikta Lietuvai.

Giedant Amerikos ir Lietuvos 
himnus, buvo pakelta Lietuvos 
vėliava. Po širdingo latvių atsto
vo Aristidą Lamberts sveikini
mo, Rūtos Kalvaitytės paraginti 
susirinkusieji paleido į dangų tri
spalvius balionus.

Pasibaigus iškilmėms aikštėje, 
demonstracijos dalyviai sėdo į 
mašinas, papuoštas trispalvėmis 
vėliavėlėmis ir kaspinais. Ilga- 
mašinų kolona lėtai pajudėjo 
Bostono gatvėmis.

Toliau šventė buvo tęsiama 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
klube. Į trečio aukšto salę susi
rinko daug lietuvių. Pasirodė 
įvairūs Bostono vienetai: šoko 
tautinių šokių grupė, dainavo 
“Sodauto” etnografinis ansam-

blis, deklamavo skautai ir litua
nistinės mokyklos mokiniai, pa
ruošti Jūratės Aukštikalnienės, 
bendroms dainoms vadovavo 
Laima Kiliulienė.

į sceną išėjo programos vedė
jas Gintaras Čepas ir paskelbė: 

Ką tik Lietuvos parlamentas pa
skelbė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. Balsavo už 124 
parlamento nariai. Niekas nebal
savo prieš”.

Salėje kilo neapsakomas šur
mulys: žmonės su ašaromis aky
se sveikino vienas kitą, solistė iš 
Lietuvoj Sigutė Trimakaitė vėl 
užtraukė nepriklausomos Lietu
vos himną.

Lietuva, tėvyne, mūsų džiaugs
me ir pasididžiavime, mes su ta
vimi varge ir džiaugsme. (GK, 
AK,ZK)

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

Visų kelionių, išskyrus *7030. kainose įskaitoma biketai į 
Festrvalo programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus r miesto apžiOrkemą West Berlyne ir Heismkyje. perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patamavmą viso/e 
kekonė/e

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

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

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
Tr ŠOKIU FESTIVALIUI 

LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones j Lietuvą!

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

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

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

Kelionė #702L liepos 2-19, "Lietuvos" viešbutis 

$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,369.00 išChicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, ‘Turistų’viešbutis 

$2.049.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 išChicagos.

LIETUVA
13 dienų kelionė. 10 dienų Lietuvoje (1T naktų Vilniuje). Pan 
American linija, “Lietuvos' viešbutis.

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

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

Kelionė #7038 liepos 3-16. 'Turistų* viešbutis.

—------$1,949.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 išChicagos.

Kelionė #7030 liepos 3-16, 'Trinapolis' - Žakam v ramiame 
Vilniaus 'Žirmūnų' priemiestyje ketunų aukštų viešbutis su 
restoranu ir baru Tinkamas pavieniams arba grupėms

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

Kelionė #7030 liepos 3-16, "Composers' 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems pnvatumo Yra 
tikta 14-ka asmenų Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivaho programos yra 
asmeninis rūpestis

$1.649.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,849.00 išChicagos.

1990 METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS

| LIETUVĄ

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

Kelionė #405 balandžio 5-16:
$1,799.00 S Bostono ir New Yorko,
$1,999.00 ii Chcagos.

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

Kelionė #507B gegužės 7-18:
$1,699 00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,769.00 tšChcagos.

LIETUVA Ir VOKIETIJA-19 dienų kelionė
15 naktysVUmuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #507A gegužės 7-25:
$2,079 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.149.00 iš Chcagos.

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

Kelionė #510 gegužės 10-23:
$2,109 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.309 00 išChicagos.

RENGINIAI
Balandžio 8, sekmadienį, 3 

vai. popiet Lietuvių Klubo III- 
me aukšte* kultūrinė popietė. 
Rengia Lietuvių Tautodailės In
stituto skyrius.

Gegužės 6 d. Brocktone kun. 
Alberto Abračinsko kunigystės 
50-ties metų jubiliejaus minėji
mas.

Gegužės 12-13 Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sei
mas Holyday Inn, Randolphe, 
tarp Bostono ir Brocktono.

Gegužės 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos III 
aukšto salėje etnografinio an
samblio “Sodauto” vakaronė su 
atitinkama programa.

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

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

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

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

Kelionė #522 gegužės22-birželio5: 
$2,299.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,499.00 išChicagos.

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

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

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

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

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

Kelionė #801 - rugpiočio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,589.00’iš Chicagos

LIETUVA Ir AUSTRIJA - 15dienų kelionė
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 išChicagos.

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

Kelionė #943 rugsėjo 13-22
’ $1,809.00 iš Bostono ir New Yorko.

$2.009.00 išChicagos

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

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
♦ $2209.00 iš Bostono ir New Yorko. 

$2,409.00 išChicagos

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

Kelionė #105 špato 1-15:
$2.159.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2 359 00 išChicagos

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

Kelionė #106 lapknč»5-16:
$1.699.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.899.00 išChicagos.

SV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kefonė. 12 naktų Vtoiuje, 1 naktis Prahoje. CSA toija. 

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,999.00 išChicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 nakių Vilniųe. 1 naktis Prahoje CSA linija.

Kelionė #1280 gruodžio 29-sausei 1.1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.999.00 išChicagos.
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Kovo 31, šeštadienį 12 vai. 
dienų demonstracija prie Sovie
tų misijos prie Jungtinių Tautų. 
Rengia N. Y. Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga. (Ziūr. skelbimų).

Kultūros Židinyje šį savaitgalį 
balandžio 1, sekmadienį, 3 v. po
piet masinis mitingas.' Kalbės 
Romas ir Daiva Keziai kų tik 
grįžę iš Lietuvos. Bus rodomos 
vaizdajuostės iš paskutinių įvy
kių Lietuvoje. Mitingų rengia 
LB New Yorko apygardos valdy
ba. (Žiūr. skelbimų).

Pietus Kultūros Židinyje bus 
galima pavalgyti balandžio 1, 
sekmadienį, nuo 12 vai. iki 3 v. 
popiet, kol prasidės masinis mi
tingas didžiojoje salėje. Pietus 
gamina ir patiekia Baltijos resto
ranas.

Aidų žurnalo šių metų pirmas 
numeris atspausdintas ir siun
tinėjamas prenumeratoriams. 
Aidai išeina keturis kartus per 
metus didelio formato, 84 pusla-

pių. Adresas — Aūlai, 361 High
iand Blvd., Brooklyn, N.Y., 
11207. Metinė prenumerata 20 
dol.

Pavasarinę dailės parodų ren
gia Branduolys balandžio 7 ir8 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
570 Broom Street, So-Ho Man- 
hattane. Parodoje dalyvauja 
dail. Vida Krištolaitytė ir dail. 
Narūnas Bukauskas. Paroda lan
koma šeštadienį nuo 3 v. popiet 
iki 8 v.v., sekmadienį nuo 12 vai. 
iki 6 v. popiet.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 31, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
jų bus transliuojama G. Puccini 
opera La Boheme. Pagrindiniai 
solistai: Kallen Esperian, Nancy 
Gustafson, Francisco Araiza, 
Brian Schexnayder. Diriguoja 
Ralf VVeikert. Balandžio 7, atei
nantį šeštadienį, 12:30 vai. po
piet bus transliuojama R. Wa- 
gner opera Die Watkūrė.

Kultūros Židinio frontas su dail. V. K. Jonyno skulptūro
mis.Židinys dabar laukia visų pagalbos. Neužmirškite jo, nes 
jis būtinas mūsų lietuviškam gyvenimui.

Dr. Rožė Šomkaitė Lietuvos 
reikalams paaukojo 1100 dol. 
Kovo 20 Keamy, N.J., buvo lie
tuvių susirinkimas ir ten buvo 
renkamos aukos Lietuvos reika
lams. Prie tos Keamy surinktos 
sumos su savo dosnia auka pri
sidėjo ir dr. R. Šomkaitė.

Susirinkimas Lietuvos reika
lu staiga buvo sušauktas kovo 23, 
penktadienio vakare, Kultūros 
Židinyje. Susirinko per 150 žmo
nių. Vadovavo LB NY apygardos 
pirmininkas Vytautas Alksninis. 
Lietuvos reikalams surinkta 
aukų 2,300 dol. Nutarta kovo 27, 
antradienį, autobusais vykti į 
Washingtonų ir ten pasiekti se
natorius, kongresmanus ir pra
šyti, kad pripažintų Lietuvos vy
riausybę.

Trys autobusai iš New Yorko 
kovo 27, antradienį, vyko į Wa- 
shingtonų. Autobusus ir visų iš
vykų suorganizavo LB NY apy
gardos valdyba. Išvyko 6 v. ryto 
iš Kultūros Židinio kiemo, susto
jo prie M. Salinskienės Woodha- 
vene ir prie Kasos kredito uni
jos, Richmond Hill, N.Y. Nu
vykę į Washingtonų, lankė sena
tų, kongresų ir prašė, kad Ame
rika pripažintų Lietuvos sudary
tų vyriausybę ir nepriklausomų 
valstybę.

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.

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

Plakatas už Lietuvos laisvę 
kovo 25, sekmadienį, buvo paka
bintas Woodhavene, Jamaicos 
Avė., tarp91 St. ir Woodhaveno 
Blvd., Plakate įrašyta, kad reikia 
padėti Lietuvai, reikia skambinti 
Amerikos prezidentui, pridėti ir 
numeriai. Kitoje stulpo pusėje 
buvo antras plakatas įrašytas an
gliškai padėti Lietuvai išsivaduo
ti iš okupacijos grandinių. Kaip 
paaiškėjo abu plakatus nupiešė 
Vidos ir Algio Jankauskų jauni
mas. Padėka jiems!

vavo televizijos 13 kanalo deba
tuose ir puikiai užsirekomenda
vo, aiškiai formuluodamas savo 

CNN televizijos stoties (kabelio mintis apie Lietuvą, 
stotis). Jaunuolis labai puikiai at
sakinėjo į klausimus ir tiksliai su
formulavo, ko siekia Lietuva — 
pilnos nepriklausomybės, kad 
tai pripažintų Amerika ir kitos 
demokratinės valstybės.

Viktoras Nakas, Lietuvių In
formacijos Centro vedėjas Wa- 
shingtone, praeitų savaitę daly-

Vilius Sruoginis, Algio ir Al
donos Sruoginių sūnus, kovo 24, 
šeštadienį buvo apklausinėjamas

Elenor Aleliūnas, Pittsburgh, 
Pa., jau 3 metai kai prisiunčia 
prenumeratai ir spaudai palaiky
ti po 45 dol. Ačiū labai.

Dr. Rimas Vaičaitis iš West 
Nyack, N.Y., remia Darbininko 
spaudų. Labai ačiū už šiemetinį 
20 dol. priedų.

Masinis Mitingas Lietuvos reikalu
Balandžio 1, sekmadienį, 3 v. popiet, Kultūros Židinyje

Kalbės ROMAS ir DAIVA KEZIAI,
ką tik grįžę iš Lietuvos

Rodomos naujausios vaizdajuostės iš paskutinių įvykių Lietuvoje 
Bus priimtos rezoliucijos Lietuvos nepriklausomybės reikalu

PADĖKIME LIETUVAI! VISI, VISI KVIEČIAMI 
MITINGĄ RENGIA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

NEVI YORKO APYGARDOS VALDYBA

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

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

Dalyvaukite
DEMONSTRACIJOJE

Reikalausim, kad sovietai pripažintų Lietuvos nepriklausomybę ir iš
vesty okupacinę armiją.

KUR? Prie Sovietų misijos, kampas 67th St. ir 3rd Avė. 
KADA? Šeštadienj, kovo 31 d., 12 valanda vidurdienj 

KĄ REIKIA ATSINEŠTI? Tautines vėliavas ir plakatus 

KAS RENGIA? N.Y. Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

Dėl informacijos skambinti;

INDREI BISKYTEI: 718 441-4604
DAIVAI IŽBIC KAITEI: 718 849 - 1859

KULTŪROS ŽIDINYS
ŠAUKIASI VISŲ PAGALBOS

Kultūros Židiniui, patekusiam į finansinę krizę, gelbėti kovo 9 buvo sušauktas 
jo tarybos ir valdybos posėdis. Posėdyje, apsvarsčius padėtį, prieita prie išva
dos, kad Kultūros Židinys po ilgo ir sėkmingo gyvavimo dabar yra dideliuose 
finansiniuose sunkumuose ir iš savo pajamų gali išsilaikyti tik iki šių metų 
liepos mėnesio.

Jo padėtį labai pasunkino kylančios šviesos bei šilumos kainos, o ypač 
užsidarymas vieno bingo, kurio pajamos tekdavo Kultūros Židiniui. Be to, prie 
krizės daug prisidėjo ir lietuvių visuomenės per menkas dėmesys. Nors New 
Yorko apylinkės lietuviai ir jaučia Kultūros Židinio būtinybę, ypatingai šiuo 
metu, kai išeivijos veikla susiliejo su atgimusios ir nepriklausomybę paskelbu
sios tautos veikla, tačiau mažai kas pagalvoja apie tokio kultūrinio centro Išlai
kymą. Atrodo, kad jį išlaikyti turėtų ne lietuvių visuomenė, o kas nors kitas. 
Tai ir privedė prie finansinės krizės, iš kurios tačiau galima išbristi.

Kultūros Židinio vadovybė yra įsitikinusi, kad šis kultūrinis centras gali gy
vuoti dar daug metų, jei jį stipriau parems lietuvių visuomenė. Vilties yra daug, 
nes turbūt nerastume žmogaus, kuris šio lietuvybės centro nebrangintų ir atsi
sakytų 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 lietu
vius, taip pat ir organizacijas, aukomis prie vajaus prisidėti. Kas išgali, yra 
kviečiamas paaukoti ir didesnes sumas. Reikalas — skubus, tikslas kilnus — 
ilgiau laukti nebegalima. Tad visi stokime į Kultūros Židinio gelbėjimo žygį, 
aukos siunčiamos šiuo adresu: Lithuanian Cultural Center, 361 Highiand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Kultūros Židinio
taryba: Algirdas Mačlulaitis, pirm. Antanas Mičiulis, Kęstutis Miklas, Kęstu
tis Nemickas, Vytautas Vaičiulis, Tadas Klimas, Vladas Sidas, Aleksandras 
Vakselis, T. Leonardas Andriekus.

Kultūros Židinio valdyba: Antanas Mičiulis, pirm, Vytautas Kul- 
pa, Algis Šilbajoris, T. Antanas Prakapas, pranciškonų atstovas.

Kultūros Židiniui iš finansinės krizės gelbėti aukoju:

Vardas, pavardė

Adresas:

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

BALANDŽIO 21, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V. PUNKTUALIAI 

RENGIA SAVO 48-JĮ RENGINĮ

DAINOS, MUZIKOS IR HUMORO PROGRAMĄ ATLIKS 
POPULIARUS ANSAMBLIS IŠ LIETUVOS

Evaldas Melnikas — vadovas 
Vaclovas Kazakevičius 
Gediminas Bajorūnas 
Stasys Juškauskas 
Jevgenijus Šubertas 
Vidmantas Golcas

Po programos pobūvis. Veiks turtinga loterija, valgių Ir gėrimų bufetai 
visose Kultūros Židinio salėse. Maistą gamina EUGENIJA KEZIENĖ, šokiams 
groja BROLIAI ALIUKAI.

Policija patruliuos gatvėje ir saugos masinas nuo vandalų.

Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Stasį Karmaziną 441-1252.
Visos vietos numeruotos. Bilietų kaina — 15 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 

dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie Įėjimo. Patartina bilietus Įsigyti Iš anksto 
paštu. Čekį atitinkamai sumai Ir sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Lithua- 
nian Radio Club vardu, 217-25 54 Avė., Bayslde, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI 
NEW JERSEY (Area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
A. Stankattienė 942 - 2344 
D. Dldžballenė 925-4761 
Iš New Jersey organizuojamas autobusas

ŠIAURĖS NEW YORKAS 
R. Bttėnas 914 961-7041
BROOKLYN, OUEENS (area code 718) 
N. P. Battrullonls 297 - 0991
VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9FMSEKMADIENIAIS9-10V.RYTO LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

A. Diržys 296 - 7385
Z. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kazys 769-3300, 229 - 9134
M. Šallnskienė 296 - 2244
Kasos įstaiga 441-6799


