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Savaitės 
įvykiai

Irako prezidentas Saddam 
Hussein savo žodį ištesėjo: leido 
išvažiuoti visiem Irake ir Kuvai
te sulaikytiem įkaitam. Visi ame
rikiečiai įkaitai taip pat grįžo, 
liko tik apie 500, pareiškusių 
norą ten pasilikti.

Sov. S-ga nesislėpdama, kad 
ten yra įvairių reikmenų trūku
mas, pradėjo viešai Vakarų val
stybes prašyti teikti jos gyvento
jam ne tik maisto, bet ir medici
nos reikmenų, kosmetikos ir kitų 
kasdieninio vartojimo gaminių 
paramą.

Pagala Sov. S-gos gynybos 
ministerijos duomenis 35,000' 
jaunų vyrų atsisakė stoti į naujo
kų šaukimo komisijas, o kariuo
menės dezertyrų skaičius siekia 
4,300.

JAV nutarė uždaryti savo am
basadą Kuvaite, nes visiem įkai
tam Irakas leido išvykti.

Pasaulio valstybių konferen
cija prekybai palengvinti pasi
baigė, negalėdama susitarti dėl 
žemės ūkio gamybai vyriausybių 
teikiamų subsidijų sumažinimo.

Jugoslavijos Serbijos ir Her
cogovinos respublikose vykusius 
parlamentų rinkimus laimėjo jas 
valdžiusios komunistų partijos.

LeidqjQS^prezię^nto jįntrt._ Sov. S-gai taikomus prekybos 
suvaržymus, nes žydai tiesiog 
plūste plūsta į Izraelį.

Prezidentas Gorbačiovas, 
sukvietęs partijos centro komite
tą, paaiškino valdymo sistemos 
pertvarkymo planą ir įtikinėjo, 
kad planas sustiprinsiąs uniją ir 
užkirsiąs respublikom kelią į jų 
pageidaujamą suverenitetą ir 
nepriklausomybę.

Vokietijos socialdemokratų 
partijos vadui pralaimėjus kan
clerio rinkimus, nauju partijos 
vadu buvo išrinktas Slesvig- 
Hollstein privincijos min. pirmi
ninkas Bjom Engholm.

JAV numato panaikinti visus 
prekybos varžtus Sov. S-gai.

Panamoj iš kalėjimo pabėgęs 
buv. policijos vadas pik. Herrera 
bandė nuversti dabartinę vy
riausybę, bet, JAV daliniams pa
dedant, sukilimas nugalėtas.

Saudi Arabija nutarė duoti 
Egiptui 1.5 bil. dol. jo patirtiem 
nuostoliam 
sumažinti.

niuose rinkimuose prezidentu 
didele balsų dauguma buvo iš
rinktas Solidarumo unijos vadas 
Lech Walensa.

Albanijos komunistų partijos 
centro komitetas dėl kelias die
nas vykusių studentų demon
stracijų prieš vyriausybę atleido 
iš pareigų kelis prezidiumo na
rius ir pažadėjo būsimuose rinki- 
muse leisti dalyvauti ir kitom po
litinėm partijom.

NYT gruodžio 10 vedamuoju 
“Freedom soon for the Baltics” 
pirmą kartą aiškiai pasisakė už 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę, patardamas prezidentui 
George Bush ir valst. sekretoriui 
James A. Baker raginti Gor
bačiovą vesti su Baltijos val
stybėm geros valios derybas, su
teikiančias jom laisvę greitai.

Maskvoj 3000 gyventojų, susi
rinkę prie Stalino aukom pasta
tydinto paminklo, reikalavo, kad 
Gorbačiovas atsistatydintų ir va
dino jį “Jo didenybe Michailu 
kruvinuoju”.

Sov. S-gos Liaudies kongrese 
apie 400 atstovų turinti konser
vatyvi grupė reikalauja, kad pre
zidentas Gorbačiovas suspen
duotų aukšč. tarybų veiklą Lie
tuvoj, Moldavijoj, Gruzinijoj ir 
Rusijoj ir panaudotų kariuo
menę tvarkai atstatyti.

Vatikanas atnaujino diploma
tinius santykius su Bulgarija. Jie 
buvo nutraukti 1949 m.

Čekoslovakijos parlamentas 
nutarė kompensuoti politinius 
kalinius, išmokėdamas kiekvie
nam po 330 dol.

Sovietų Sąjunga pagal ank
sčiau sudarytą susitarimą per
davė JAV Petrograde konsulato 
1917 m. bylas, o JAV atidavė So
vietų Sąjungai Rusijos imperijos 
laikinosios vyriausybės čia 
turėtų 6 konsulatų bylas.

Nobelio premijos laureatas 
rašytojas Aleksandr Solženitsy- 
nas atsisakė priimti jam skirtą 
Rusijos respublikos premiją už 
jo veikalą Gulag Archipelag, nes 
jis nenorįs pelnyti garbės iš mi
lijonų žmonių kančių.

PASKELBTA,ŽMOGAUS TEISIŲ SAVAITĖ
— JAV prezidentas George Bush džiaugiasi turimais laimėjimais —

dalykai vyksta , ligi nežmoniški 
režimai neigia pagrindines žmo
gaus teises.

Pačioje deklaracijoje, kurią jis 
pasirašė po šių savo įvadinių pa
stabų, kaip pagrindinius žmo
gaus teisių stulpus, jis nurodo 
JAV Bill of Rights, Visuotinę 
Žmogaus Teisių Deklaraciją ir 
Helsinkio Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferenciją, kuri, 
1975 m. pradėjusi savo darbą, 
šiemet Paryžiuje ją pratęsė. Jis 
pripažįsta, kad dar toli gražu ne 
viskas baigta, kad dar yra šalių, 
kuriose žmogaus teisės pažei
džiamos.

Deklaracijoje pabrėžiama, 
kad Amerika eis išvien su pasau
lio bendruomene, ligi Irakas be
sąlyginiai pasitrauks iš Kuvaito. 
Taip pat žadama Amerikos para
ma kylančioms demokratijoms 
ne tik Europoje, bet Afrikoje, 
Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Po 
šitokia tad deklaracija JAV7 prezi
dentas Bush padėjo savo parašą 
1990-aisiais Viešpaties metais ir 
du šimtai penkioliktaisiais me
tais po JAV7 nepriklausomybės 
paskelbimo.

Lietuviui, kuris tokia proga 
gal norėjo išgirsti ir apie savo 
tėvynę Lietuvą, deja, čia nieko 
konkretaus nėra, nebent tik tiek 
ir ten, kur vienu trumpu sakinu- 
kuyninima Rytų Europa.

Baltieji Rūmai išsiuntinėjo 
masinės informacijos atstovams 
pranešimą apie gruodžio 10-ąją 
įvykusias iškilmes, kurių metu 
JAV prezidentas George Bush 
pasirašė proklamaciją, paskelb
damas gruodžio 10 - 15 Žmogaus 
Teisiu Savaite ir pakvietė Ameri- "Irmbolmį gestą, sujungdamas 
kos žmones atitinkamai pagerbti 
gruodžio 10-ąją kaip Žmogaus 
Teisių Dieną, o gruodžio 15-ąją 
kaip JAV Bill of Rights Dieną.

Proklamaciją prezidentas pa
sirašė Old Executive pastate, da
lyvaujant prie Baltųjų Rūmų ak
redituotiesiems koresponden
tams. Dalyvavo ir USIA bei 
Voice of America direktoriai, di
plomatinio korpo nariai ir buvęs 
JAV Aukščiausiojo Teismo vy
riausias teisėjas Warren Burger. 
Pastarasis yra pirmininku atei-

Vakarų valstybės, paskubom 
gabenančios maisto produktus į 
Sov. S-gą numatomam gyvento
jų badui sumažinti, susirūpino, 
kad laivai ir vagonai su produk
tais turi laukti eilės būti iškrauti, 
o iškrautas maistas uostuose ir 
stotyse genda, laukdamas trans
porto priemonių.

Amerikos žydų organizacijos 
ir Izraelio min. pirmininkas Yit- 
zhak Shamir, besilankydamas 
JAV, ragino prezidentą atšaukti 

dėl blokados Irakui

i

(Elta)

V. Landsbergis ir A. Butkevičius Kaune Lietuvos Kariuomenės dieną 1990 lapkričio
23. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

nančiais metais įvyksiančio dvie
jų šimtų metų sukakties 
minėjime, kai pradėjo veikti JAV 
Bill of Rights. Pasirašydamas 
proklamacijos tekstą, prez. Bush 
kaip tik ir pakvietė teisėją Bur- 
ger būti šalia jo, padarydamas

Bill of Rights su Visuotine Žmo
gaus Teisių Deklaracija, kurią 
1948 m. gruodžio 10 d. patvirti
no Jungtinės Tautos.

Prieš pasirašydamas prokla
maciją, prez. Bush pasidžiaugė, 
kad vien per metus laiko, kai 
pradėjo byrėti komunizmas ir 
pasibaigė šaltasis karas, pasauly
je atsirado naujų vilčių sukant į 
taiką ir laisvę. Jis priminė, kad 
laisvės žygiavimas kelia naujų 
reikalavimų. Tai esą ypač aktua
lu Europoje, tame kontinente, 
kuris taip ilgai buvo pagrindiniu 
tašku konflikto tarp Rytų ir Vaka
rų.

Po 1989-ųjų revoliucijos atėjo 
1990-ųjų renesansas, sunkus 
darbas demokratijai įgyvendinti. 
Esą sunkusis tų pasiekimų kon
solidavimo darbas tik prasideda, 
bet Amerika gali didžiuotis savo 
įnašu ir vaidmeniu toje revoliu
cijoje, tik nereikia manyti, kad 
jau reikalas baigtas, Dar daug 
laukia darbo. JAV Bill of Rights 
visiems galįs šviesti kaip simbo
lis principų, jungiančių laisvus 
žmones. Esą Amerikos pagalba, 
ne tik materialinė, bet ir mora
linė, gali padėti mūsų draugams 
Rytų Europoje sukurti išliekamą 
demokratiją.

Gia jis prisiminė ir savo pasta
rąsias keliones Pietų Amerikoje. 
Ir ten jis pamatęs, kad atsigau
nančios žmogaus teisės, kad jos 
pradedamos gerbti. Ir tai jau 
vyksta Lotynų Amerikoje, išsky
rus Kubą, ir tai jau prasideda 
Azijoje, ir Afrikoje, kuriai tekę 
per mažai dėmesio dėl Rytų-Va
karų konflikto.

Amerika, anot prez. Bush, ir 
jos žmonės neatliks savo uždavi
nio, jei nekalbės už tuos, ku
riems ta teisė esanti paneigta. 
Prezidentas čia prisiminė Kuvai- 
tą, kuriame teisė gyventi ir žmo
gaus teisės yra labiau pamintos, 
nei kur kitur. Esą, kas dabar vyk
sta Kuvaite, yra daugiau nei in
vazija, tai sistemingas tautos 
dvasios žudymas. Tad Amerikos 
darbas dar nebaigtas, ligi tokie

UKRAINOS IR LIETUVOS DRAUGIŠKA TALKA
— Kijeve gruodžio 7 pasirašyta abipusė bendradarbiavimo sutartis —

Jungtinės Tautos. — Tarp 
daugelio delegacijų spaudos pra
nešimų, čia kasdien išdėliojamų 
spaudos skyriaus lentynose, 
gruodžio 12 atsirado vienas, ku
ris ypatingai patraukė korespon-

BRZEZINSKI VAKARAMS - 
PRISITAIKINKITE PRIE 
NAUJOS SSSR TIKROVĖS

dabartine JAV ir kitųSu 
didžiųjų Vakarų demokratijų po
litika, besąlygiškai remiančia 
Gorbačiovą, nesutinka buvęs 
valstybės saugumo patarėjas 
Zbignievv Brzezinski. Anot jo, 
Vakarai turi suprasti, kad Krem-

Prancūzija pasiuntė į Saudi 
Arabiją dar 4000 karių.

341 Highland Blvd. _ .
Brooklyn, N. Y. 11207 30 centų
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Kalėdiniu sveikinimų atvirukas, gautas iš Lietuvos šių metų 
Sv. Kalėdų proga.

dentų akį. Tasai pranešimas pa
vadintas “Ukraine and Lithuania 
sign agreement on cooperation .

Gruodžio H-ąją išleistajame 
savo pranešime Sovietinės Uk
rainos misija prie Jungtinių Tau- 

liūs jau ima prarasti galią dary ti 
sprendimus ir juos įbrukti visai 
Sovietų Sąjungai (The Record. 
1990 X1.14). Kalbėdamas JAV ir 
užsienio biznierių konferencijo
je, jis pareiškė, jog Gorbačiovas 
šiandien tekontroliuoja užsienio 
reikalų ministeriją, KGB, armi
ją, bei Aerofloto lėktuvą ke
lionėms į užsienį, ir nedaug dau
giau. Brzezinski ragino Vakarų 
vadovus “prisitaikinti prie tos 
naujos tikrovės... ir išmokti kaip 
bendrauti su išblaškytais val
džios centrais.” 

TfiiaugSmingy JGilėdy Svenay 
ir Viešpaties palaiminty Tfaujyjy Mėty 

visiems pranciškąny rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

‘Tev. Placidas ‘Barius, O.‘T.M. 

^Pranciskonįi ‘Provincijolas

Kristaus gimimo šventėje 
mieliems mfisy skaitytojam, 
bendradarbiam ir rėmėjam 
Imkime JGilėdy džiaugsme 
ir laimingų TYaujy Sdety.

VOTtBlSMMKO
‘Redakcija ir Mninistrarija

tų pranešė apie gruodžio 7-ąją 
Kijeve, Ukrainos sostinėje, įvy
kusį Lietuvos ir Ukrainos prem
jerų susitikimą ir pasirašytą su
tartį dėl 1991 - 1995 ekonominio 
ir kultūrinio bendradarbiavimo.

Lietuvos Respublikai atstova
vo premjerė Kazimiera Pruns
kienė, o Ukrainai — Vitold Fo- 
kin. Prieš pasirašydami sutartį, 
jie su savo patarėjais išdiskutavo 
visas apibusio bendradarbiavi
mo problemas santykių su TSRS 
šviesoje.

Lietuviai gaus iš Ukrainos an
glies, geležies, valgomos dru
skos ir daržovių aliejaus. Ukrai
na nori iš Lietuvos gauti žuvies, 
šaldytuvų, televizorių, gatavų 
drabužių ir mezginių, medžio ir 
įvairių dalių savo elektros pra
monei.

Spaudos konferencijoje, kuri 
įvyko po sutarties pasirašymo, 
Ukrainos ir Lietuvos delegacijos 
pareiškė pasitenkinimą, kad pa
vyko pradėti pirmuosius konkre
čius žingsnius abiejų respublikų 
bendradarbiavime, (sn)



Lietuvos Gen. Konsulas New Yorke Anicetas Simutis kalba Darbininko sukakties 
šventėje gruodžio 2 Kultūros Židinyje. Nuotr. Vytauto Maželio

DARBININKĄ SUKAKTIES 
PROGA SVEIKINO

VYSK. V. BRIZGIU) SVEIKINIMAS

Malonu sveikinti Darbininką, 75- 
rių metų sukakties proga.

Mano sveikinimas yra tarp dau
gybės sveikinimų, išreikštų ar tik 
širdyje išgyvenamų. Visi, kurie nuo 
pat jo pradžios iki dabar Darbinin
ką pažino, buvo ir yra už daug ką 
jam dėkingi. Savo skaitytojus Dar
bininkas ne tik informavo apie Lie
tuvių ir pasaulio įvykius, bet gaivi
no teisingo ir laimingo gyvenimo 
dvasią.

Reikšdamas pagarbą ir dėkin
gumą visiems, kurių pasišventimu 
Darbininkas apaštalavo iki dabar, 
linkiu Darbininko Redaktoriams, 
Tvarkytojams, Bendradarbiams 
Dievo palaima ir pagalba gausių 
šių sukaktuvinių metų, nenuilsta
mai apaštalauti daug daug metų...

Kasa pasveikino Darbininką su- 
.. kakties proga ir įteikė dovąnų 750 
* .dol. čekį. Jos sveikinimas buvopa- 

Nuoširdžiai, maldoje su Jumis - skaitytas minėjimo*metu scenoje.
Vysk. Vincentas Brizgys

LIETUVIŲ FONDO SVEIKINIMAS

Lietuvių Fondo vardu Darbinin
ką pasveikino to Fondo įgaliotinė 
New Yorke Lilė Milukienė. Pasvei-

Savaitės 
jvykiai

Izraelio min. pirmininkas Yit- 
zhak Shamir pareiškė, kad Izrae
lis niekada neatsisakys jo oku
puotų arabų žemių, nežiūrint, 
kas to reikalautų.

Libane, pasitraukus iš sosti
nės ginkluotiem milicijų bū
riam, Beirutas pamažu atsigauna 
ir į jį grįžta normalus gvenimas.

Valst. sekretorius James. A. 
Baker paragino čia besilankantį 
Sov. S-gos užs. reik, ministerį 
Ševardnadze, kad JAV išimties 
keliu Sov. S-gai teikiama huma
nitarinė parama nebūtų naudo
jama maisto trūkumui pašalinti, 
bet kaip akstinas greičiau pereiti 
į laisvos rinkos ūkį. 

JAV senatas susirūpino, kad 
Sov. S-ga pagal pasirašytą kon- 
vencionalių ginklų Europoj su- 
mažjfriimo sutartį užuot sunaiki
nus tankų ir artilerijos pabūklų 
perteklių, išgabeno jį į už Uralo 
esančias sritis ir dėlto žada sutar
ties netvirtinti.

Gruzinijos laisvai išrinkta Au- 
kšč. taryba nutarė atšaukti pieti
nių osetinų turėtą autonomiją ir 
sritį valdyti iš sostinės.

Pagal prezidento Gorbačiovo 
sudarytos komisijos gyventojam 
maistu aprūpinti per šią žiemą 
planą Sov. S-ga turėtų pirkti 
užsieny maisto už 1.28 bil. dol. 
Beto, maisto gamybai padidinti 
numatoma gyventojų žemės 
sklypam papildomai paskirti 3 - . 
5 mil. hektarų arba 7.4 - 12.3 
mil. akrų žemės.

kino scenoje be jokių kalbų ir Dar
bininko vyr. red. Tėv. dr. Kornelijui 
Bučmiui, OFM, įteikė 2000 dol. 
čekį.

PREL. JONO A. KUČINGIO 
SVEIKINIMAS

Deimantinio jubiliejaus proga 
nuoširdžiai sveikinu Darbininką. 
Tegu jis ir toliau lieka stiprus ir visų 
laukiamas.

Prel. J. A. Kučingis 
Priedas — 250 dol. čekis.

KASOS SVEIKINIMAS

Federalinė Lietuvių Kredito unija

Ten taip rašoma:
Su gilia pagarba sveikiname Jus 

visus, bendromis pastangomis pa
siekus Darbininko 75 metų dei
mantinį jubiliejų.

Dėkojame jums už pasišventimą 
ir rūpestį lietuviškai spaudai ir ti
kimės, kad dar daug metų galėsi
me džiaugtis Jūsų darbo vaisiais.

Kasos kooperatyvo vardu 
Rimas Vaičaitis,

Direktorių tarybos pirmininkas

SVEIKINA KANADOS 
LIETUVIAI ŽURNALISTAI

Didžiai gerbiamam Darbininko re
daktoriui ir štabui,

Švenčiant 75 metų deimantinį 
jubiliejų jūsų leidžiamam Darbinin
kui sukakties proga Kanados lietu
vių žurnalistų sąjungos vardu svei
kinam mielus kolegas, redaktorių, 
bendradarbius bei Darbininko 
rėmėjus, linkėdami, geros sveika
tos, ištvermės, o svarbiausiai — 
tęsti šį kilnų ir nelengvą, tačiau 
naudingą darbą, mūsų tėvynės 
Lietuvos gerovei.

St. Varanka 
Kanados liet. žum. s-gos 

pirmininkas

St. Prakapas 
sekretorius

SVEIKINA NEVY YORKO RALFAS

Darbininko laikraščio 75 metų 
jubiliejaus proga New Yorko Balto 
100-tasis skyrius spaudos dar
bams paremti aukoja 75 dol., lin
kėdamas ir toliau geriausios 
sėkmės spaudos darbuose.

Ilgiausių metų Darbininkui!
Vincas Padvarietis, 

100-jo skyriaus pirmininkas

LB NY APYGARDOS SVEIKINIMAS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygarda nuoširdžiai 
sveikina Darbininką deimantinės 
sukakties proga, dėkoja už talką 
lietuviškame darbe ir linki visoke
riopos sėkmės ateityje.

Vytautas Alksninis, 
apygardos valdybos pirmininkas

Priedas —100 dol.

S VEIKINA M. Z. RA UUNAIČIAI

Gerbiamas p. Redaktoriau,

Sveikiname Darbininką, šven
čiant reikšmingą 75 metų sukaktį. 
Nuoširdžiai linkime mūsų mielam 
savaitraščiui stipriai gyvuoti ir nuo
lat lankyti mus — skaitytojus.

Redakcijai ir Administracijai lin
kime sėkmės ir ištvermės dabar ir 
ateityje.

Su gilia pagarba
Jūsų
Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Priedas — 100 dol. auka.

SVEIKINA BIRUTIETĖS

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tienės Birutės Draugijos New Yor
ko skyrius per savo pirmininkę 
Malviną Klivečkienę sveikino Dar-
bininką deimantinės sukakties pro
ga ir įteikė 75 dol. čekį laikraščiui 
stiprinti. -

SVEIKINA NEW YORKO 
ŠAULIŲ KUOPA

New Yorko šaulių kuopos vardu 
sveikinu Darbininką jo deimantinio 
jubiliejaus proga ir linkiu jam ilgiau
sių metų, puoselėjant lietuvišką 
žodį ir stovint sargyboje už Lietu
vos laisvę.

Mūsų visų padėka Jums, kad 
Darbininkas, sulaukęs tokio pui
kaus amžiaus, yra dar gyvas ir 
stiprus.

Linkių Jums niekad nepavargti 
ir turėti pakankamai ištvermės, kad 
Darbininkas Jūsų stipriose ranko
se ir dar toliau taip puikiai gyvuotų.

Su šauliška pagarba
Kęstutis K. Miklas, 
kuopos pirmininkas.

Priedas — 75 dol. čekis.

SVEIKINA LB DETROTO APYLINKĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba, didžiai 
vertindama lietuviškos spaudos

MASKVOS ULTIMATUMAS 
IR

PABAL TIEČIŲ A TSAKAS
Pabaltiečių derybos su 

Kremliumi iširo, SSRS ministrui 
pirmininkui Nikolajui Ryžkovui 
lapkričio 10 d. apkaltinus juos 
“sabotažu” ir pastačius ultimatu
mą: jei jie nepaklus SSRS įstaty
mams, nedalyvaus sąjunginėse 
diskusijose ir nedarys įnašų į 
SSRS biudžetą, Maskva nu
trauks jiems bet kokį tiekimą. 
Vienas reikalavimų buvo įmo
kėti 500 milijonų dolerių padėti 
padengti SSRS skolas užsieniui.

Šį ultimatumą bematant at
metė Lietuvos ministrė pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė ir 
Latvijos bei Estijos vadovai. 
Prunskienė per Vilniaus radiją 
pareiškė, kad Lietuva negalinti 
apmokėti "svetimos valstybės” 
skolas. Lapkričio 13 d. paskelb

reikšmę lietuvybės išlaikymui išei
vijoje ir Darbininkui minint septy
niasdešimt penkerių metų sukaktį, 
sveikina Darbininko visą redakcinį 
ir administracinį kolektyvą, linki 
Jums ištvermės ir Darbininko leidi
mui paremti siunčia 75 dolerių 
auką.

Jonas Urbonas, 
valdybos pirmininkas

WATERBURIO LB APYLINKE 
SVEIKINA

Waterburio Lietuvių Bendruo
menės valdyba sveikina Darbinin
ko savaitraštį jo 75 metų sukakties 
proga ir linki geriausios kloties atei
tyje. Tolimesniam laikračio išlaiky
mui ir augimui paremti pridedame 
75 dol. celę.

A. Norkeliūnas

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie FOrest 
P>way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St-Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345i 
- 9393. *

JUOZO ANDRIUŠIO Roal Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj Vietoj — 0HLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kiijentals.

J. MATULAITIENĖS SVEIKINIMAS

Didžiai gerbiama ir miela Darbi
ninko redakcija ir administracija,

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WlnterJ3drden Tavem. 
4883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Deimantinės sukakties proga — 
ištvermės, sėkmės ir kantrybės 
tęsiant šį garbingą, mūsų tėvynei 
Lietuvai neįkainuojamą ir reikalin
gą darbą!

Jadvyga Mastulaitienė

Priedas — 30 dol. čekis.

KUN. DR.V. CUKURO 
SVEIKINIMAS

Prašau priimti mano geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus nepailsti 
ir kūrybiškai laikytis dar ilgus me
tus.

Jus tikrai gerbiąs
Kun. Vai d. Cukuras

Priedas 100 dol. čekis.

DR. BIRUTĖSPAPROCKIENĖS 
SVEIKINIMAS

Sveikinu Jus 75-erių metų su
kakties proga ir linkiu, kad nepail- 
stumėt dirbti šį sunkų darbą lietu
vybės išlaikymui.

Su geriausiais linkėjimais
Dr. Birutė Paprockienė

Priedas J5 dol. čekis.

MARIJONOS PETRAUSKIENĖS 
SVEIKINIMAS

Mielo ir gero Darbininko laukiu 
kaip ryto saulės spindulėlio, kuris 
tarsi žiburėlis savo ryškiomis ir iš
samiomis žiniomis apšviečia 
mane, pranešdamas apie mylimą 
Lietuvą bei pasaulį.

Didi pagarba ir padėka redakci
jos personalui, laikraščio bendra
darbiams, skaitytojams ir rėmė
jams.

Nuoširdžiai linkiu Darbininkui 
dar ilgai gyvuoti, ugdyti bei išlaikyti 
mūsų tautinę gyvybę.

Visiems sveikatos ir ištvermės!
Marijona Petrauskienė

Priedas 100 dol. čekis

Visiems sveikintojams ir ap
dovanojusiems Darbinin
kas nuoširdžiai dėkoja.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Siiver Bell Sakinę Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvcf, Caroaa, Dueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtls St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 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. FAX 718 769 - 3302.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lithuanla” programa, vedama anglų kšlba, 
iš tos pačios stotiesjgirdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Remkime 

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,
Lfthuarfian National Foundation, Ine.,

, • P.O. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.

— Darbo ministeriją siūloma 
įsteigti ir Lietuvoje, kaip kad ją 
turi JAV, Vokietija, Švedija, Ja
ponija ir dar kitos šalys.

asolino
MEMORIALS
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TAI MŪSŲ VIEN4NTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS

tame pareiškime Lietuvos parla
mentas ir vyriausybė protestavo 
prieš sovietų pastangas kontro
liuoti Pabaltijo ūkį ir ragino kitas 
sovietų respublikas tiesiogiai 
prekiauti su Lietuva.

Lapkričio 14 d. Prunskienė 
Maskvoje susitiko su RSFSR mi
nistro pirmininko pavaduotoju 
Grigoriumi Javlinskiu, buvusiu 
JAV senatoriumi Gary Hart ir 
“didelio investicinio banko bei 
kitų Vakarų bendrovių atstovais, 
kurie turi ambicingų planų inve
stuoti Lietuvoje”. Prunskienės 
tikslas — užmegzti prekybinius 
ryšius su Maskva ir kitomis Ru
sijos sritimis, siekiant išvengti 
blokados, kuri gali būti blogesnė 
už praėjusią”. (Associated 
Press). .(Elta)

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA ’ -

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)'
• TRAUKINIAI (AMTRAK) x
• AUTOBUSAI 3
• nuomojamos mašinos
• VIEŠBUČIAI :
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 -
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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DARBININKO SUKAKTUVINIAME KONCERTE

Sv. Kalėdų artumoje
Mieli broliai ir sesės,

Kalėdų šventė mums vėl duo
da progą apmąstyti Kristaus 
atėjimo prasmę ir palaimą. Jo 
įsikūnijimo paslaptis ir įsijungi
mas į žmonijos istoriją kaskart iš
gyvenamas skirtingai, bet visada 
su- viltimi, su paguoda ir pasi
tikėjimu. Jo meilės ir dorovės 
principai yra žmonijos tikroji 
dvasinė jėga, kuri ypač dabar 
reikalinga mūsų tautai, kovojan
čiai už egzistenciją laisvų vals
tybių šeimoje.

Džiugios ir viltingos mums 
buvo praėjusių metų Kalėdos. 
Mesjauntėme, kad pildosi Izaijo 
pranašystė: “Tauta, kuri vaikš
čiojo patamsyje, išvys skaisčią 
šviesą; gyvenantiems tamsybių 
šešėliuose užtekės šviesybė” (Iz 
9:11). Iš Vilniaus katedros, tele
vizijos pagalba, laisvėjančiai tau
tai ir pasauliui sklido arkivysku
po Julijono Steponavičiaus žo
džiai: “Mums išaušo šventa die
na. Ateikite, tautos, pagarbinti 
Viešpaties, nes šiandien didi 
šviesa apšvietė mūsų žemę”...

1990 metų eiga vėl atnešė 
naujų palaimų ir pastiprino 
mūsų "krikščionišką viltį. De
mokratiškai išrinkta Lie^jyos au
kščiausioji Taryba kovo 11 vie
ningai atstatė sovietinės okupa
cijos užgniaužtą nepriklauso
mybę ir kartu su Bažnytine va
dovybė ryžtingai ėmėsi mūsų 
tautos kultūrinio, dvasinio ir re
liginio gyvenimo atnaujinimo. Į 
mokyklas buvo .grąžintas religi
jos dėstymas, nėbevaržomas 
įstojimas į seminarijas, Vytauto 
Didžiojo Universitete atsteigtas 
teologijos-filosofijos fakultetas, 
ligoninėse įrengtos koplyčios, 
vykdomi religijos filosofijos ir 
muzikos meno simpoziumai, at
sikūrė ideologinės ir karitaty- 
vinės organizacijos, atsidarė su

niokotos bažnyčios ir vienuoly
nai. Birželio 14 Gedulo ir Vilties 
dienoje Lietuvos vyskupai ir vy
riausybė atnaujino 1934 metais 
padarytą pasiaukojimą Svč. 
Jėzaus Širdžiai ir iškilmingu ofi
cialiu aktu iš naujo pasirinko Kri
stų į laisvą gyvenimą žengiančios 
tautos vadovu. Po keturiasde- 
šimts su viršum metu iš viešojo 
gyvenimo išstumtas pasaulio Iš
ganytojas vėl tapo tautos “keliu, 
šviesa ir gyvenimu”, nes buvo 
įsitikinta, kad krikščionybė yra 
pats didžiausias tautos gyvastin
gumo ir kūrybingumo šaltinis.

Vilties teikia ir naujai priimtas 
Sovietų Sąjungos “sąžinės 
laisvės” įstatymas. Nežiūrint ko
kia bebūtų tų įstatymų vertė, bet 
Visvien tai yra konstitucinis už
tikrinimas, kad Stalino laikų bru- 
tualaus religijos persekiojimo ir 
pagrindinių žmogaus ateisiu pa
neigimo laikai pasibaigė.

Kristaus grįžimą į sovietinio 
ateizmo prislėgtus Rytų Euro
pos kraštus išgyvename ne tik 
mes, bet ir viso pasaulio kri
kščioniška bendruomenė. Lyg 
pirmųjų Kalėdų Trys Karaliai iš 
visų kraštų skubame su dovano
mis pasveikinti grįžtantį Kristų, 
vedami aušros, kųrjpada laisvą 
rytojų. Vietoj aukso, kvepalų ir 
myros, nešame drabužius, vai
stus, knygas, bažnytinius reik
menis ir technikos civilizaciją. 
Kiekvienas savo būdu sten
giamės plėsti teisingumo ir 
meilės karalystę iš “blogio impe
rijos” išsivaduojančiose šalyse. 
Šalia lietuviškų šalpos ir pagal
bos fondų, Europoje ir Amerikos 
žemyne įsisteigė specialūs Ad 
Hoc komitetai, kurie įsipareigo
ja teikti finansinę, technikinę ir 
organizacinę pagalbą tiek Lietu-, 
vos, tiek ir kitų kraštų atsiku
riančiom Bažnyčiom.

(nukelta į 5 psl.)

Darbininkas per savo 75 gyva
vimo metus yra surengęs per 150 
renginių. Kai jis buvo leidžiamas 
Bostone, tai kasmet buvo ren
giami “Šunim burum”, gegu
žinės — piknikai, bent keli dide
sni lengvesnio pobūdžio koncer
tai, nes tokiu būdu buvo telkia
mos lėšos laikraščiui leisti. 
Rengė ir loterijas ir banketus.

Perkėlus Darbininką į Brook- 
lyną, renginiai kiek sumažėjo, 
pasikeitė ir jų pčbūdis. Tiesa, 
eilę metų rengė piknikus Linde- 
ne, Brooklyne įvairiose vietose, 
bet piknikai nyko, nebetraukė 
žmonių.

Darbininkas rengė didelius 
vakarus, pasikvietė tada veiku
sias teatro grupes. Vaidino Bos
tono grupė Raudonąjį vyrą su 
Henriku Kačinsku. Su tuo pačiu 
aktoriumi lankėsi Hartfordo 
grupė su režisieriumi Tvirbutu 
ir pastatė Inčiūros Vincą Kudir
ką. Vaidino ir VVaterburio 
grupė, atvežė čia Petro Vaičiūno 
Varpų giesmę, vaidino ir Hamil
tono grupė, lankėsi įvairios tau
tinių šokių grupės, Bostono gru
pė su Ona Ivaškiene.

O kiek surengta koncertų! Visi 
žymieji solistai yra dainavę Dar
bininko koncertuose. Pradžioje 
tie koncertai būdavo Websterio 
salėje Manhattane, paskui 
Brooklyne įvairiose parapijų sa
lėse, kai dar neturėjome savo 
Kultūros Židinio. Rengti kon
certai ir Kultūros Židinyje. Mi
nint Darbininko 60 metų su
kaktį, dainavo Anita Pakalniš
kytė iš Hamiltono, praeitais me
tais koncertavo Los Angeles 
vyrų kvartetas.

Kai buvo švenčiama Darbi
ninko 40 metų sukaktis, buvo pa
skelbta dramos konkursas. Kon
kursą laimėjo Antanas Škėma už 
savo dramą Žvakidę. Dramą 
Darbininkas išleido. Išleido taip 
pat premijuotą Jurgio Jankaus 
Peilio ašmenimis.

Darbininkas išleido ir J. 
Gliaudos knygą apie š\^ Kazi
mierą — Kovo ketvirtoji. Visą 
laiką administracija leido mal
daknyges, virimo knygas, žody
nus. Ypač Bostono laikais išleista 
įvairių religinių leidinių. Jais pa
sirūpindavo prel. Pranciškus Ju
ras.

Pasirengimai 75 metu 
sukakčiai

Visi pastebime, kaip daug kas 
pasikeitė — ir publika, ir įvairūs 

menininkai, renginiai gavo kitą 
pobūdį. Šiandien geram koncer
tui reikia dar negirdėtų solistų 
ar kokio ansamblio. Tie koncer
tai sutraukia publiką. Šiaip vie
tinės pajėgos jau nevilioja klau
sytojų.

Darbininko vyr. red. Tėv. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, yra 
didelis operos mėgėjas, gerai 
pažįsta šią meno sritį, nutuokia 
ir apie solistus, koks jų pajėgu
mas.

Tai šiai sukakčiai jis ir ieškojo 
stiprių meninių pajėgų, kurios 
prilygtų operos aktoriams. Jis 
palaiko artimesnius ryšius su Al
giu Grigu, kuris turi kelionių 
biurą ir rengia ekskursijas į Lie
tuvą, į Darbininką deda skelbi
mus. Su juo aptaria įvairius biz
nio reikalus ir, žinoma, kalba 
apie operą. Algis Grigas yra ge
ras solistas, išleidęs puikiai 
skambančią plokštelę. Jis dažnai 

Visiems džiugių Šventų Kalėdų! Kūdikėlis Jėzus telaimina
Jūsų Naujuosius Metus!

keliauja į Lietuvą, ir yra dai
navęs Vilniaus operoje. Su juo 
ir aptarė planą, kaip atgabenti 
solistę, kuri būtų operos pažiba. 
Tokia buvo surasta. Tai Jolanta 
Stanelytė, 25 metų, pačiame 
savo pajėgume, pirmaujantis so
pranas tarptautiniuose konkur
suose.

Buvo su ja sutarta, kad ji at
vyks į Ameriką ir nuo Darbinin
ko pradės savo koncertų turą. 
Amerikoje turėjo dainuoti svar
besnėse lietuvių kolonijose. 
Grįždama į Lietuvą, ji vėl turėjo 
sustoti New Yorke ir čia būtų ga
vusi audienciją Metropolitan 
operoje ir Juilliard konservatori
joje.

Visa buvo sutvarkyta kelionei, 
Darbininkas skelbė jos koncer
tą, bet štai kelios dienos prieš 
koncertą paaiškėjo, kad ji negau
na vizos į Ameriką įvažiuoti. Tos 
vizos nedavė Amerikos valdžios

atstovai.
Nebeliko laiko ieškoti kito pa

kaitalo. Tada visas koncerto svo
ris atiteko solistui Algiui Grigui 
ir pianistui virtuozui Povilui 
Stravinskui. Jie sutiko atlikti visą 
koncertinę dalį.

Pradedama pamaldomis

Apreiškimo parapijos baž
nyčia yra tartum lietuviškoji ka
tedra New Yorke. Čia būna visų 
svarbesnių įvykių pamaldos.

Tai ir Darbininko sukaktis 
gruodžio 2 šioje bažnyčioje pra
dėta vargonų gaudimu, giesme 
“Pulkim ant kelių ”, su procesija 
prie didžiojo altoriaus. Čia švi- 
travo lietuvių vyskupas su savo 
mitra ir ganytojiška lazda, su juo 
koncelebravo mišias šie kunigai: 
pranciškonų vienuolijos provin
cijolas tėv. Placidas Barius, 
OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkasTėv. An
tanas Prakapas, OFM. Aidų re
daktorius Tėv. dr. Leonardas 
Andriekus, OFM. Religinės Šal
pos direktorius kun. Kazimieras 
Pugevičius, kun. Stasys Raila, 
kun. Jonas Pakalniškis, kun. 
prof. Antanas Rubšys, pranciš
konų spaustuvė vedėjas tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM. 
Darbininko administratorius 
Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko vyr. redaktorius 
Tėv. dr., Kornelijus Bučmys, 
OFM.

Pasaulio laisvųjų lietuvių vys
kupas, kuriam labiausiai rūpi lie- 
tiviška katalikiška spauda, atver
tė Darbininko praeities pusla
pius. Darbininkas juk iš to paties 
kiemo, kur gyvena vyskupas. 
Tiek metų drauge jie greta dir
bo, vienas kitą tikrai gerai 
pažįsta. Jis ir ryškino laikraščio 
misiją, jo nešamą krikščionišką 
šviesą ir tiesą, priminė tuos, ku
rie nūnai dirba Darbininke, dir
ba metų metais. Toks yra'Tėv. 
dr. Kornelijus Bučmys, Jam 
gruodžio 13 suėjo 25 metai, kaip 
jis yra vyr. redaktorius. Jis pa
keitė prof. Simą Sužiedėlį, kuris 
1965 pasitraukė ir atsidėjo Lietu
vių Enciklopedijos redagavimui, 
gyvendamas Brocktone. Tėv. 
Petras Baniūnas, OFM. jau 35 
metai kaip sėkmingai admini
struoja Darbininkų jis laikraštį 
sustiprino, įtvirtino. Darbininke 
dirba ir Paulius Jurkus, Jam šį 
rudenį sueina 40 metų, kaip jis 
įsijungė į šio laikraščio redakto-

' rinį kolektyvą. (Bus daugiau)

JONAS PUZINAS 

21 
KELIAS J LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ 

i______________

Lapkričio 26 d. visas prezidiumas įtei
kė Vyriausiajam karo vadui ir generalinio štabo 
viršininkui E. Ludendorffui Pro memoria, kur , 
pranešama apie lietuvių tautos valią, pareikštą 
Lietuvių konferencijoje Vilniuje Lietuvos atsta-. 
tymo reikalu. Primenamas ir konferencijos nu
tarimas santykių su Vokietija klausimu, kad tie 
santykiai su ja būsią nustatyti sutartimis ar kon
vencijomis, kai tik Vokietija pripažins Lietuvos 
nepriklausomybę. Prašoma, kad Lietuvos Tarybai 
būtų pervesta krašto valdžia, parūpintos jz>s gar
bę atitinkamos patalpos Vilniuje ir kad būtų leis
ta įsteigti šiuos darbo skyrius.

1. Ūkio (atstatymas, žemės reforma ir kt.);
2. Viešojo gyvenimo (draugijos, spauda);
3. Prašymų ir skundų (tarpininkavimas tarp 

gyventojų ir okupacinių įstaigų);
4. Švietimo;
.5. Kultūros reikalų;
6. Finansų (atstatymo taupomoji kasa ir 

> bankas);
7. Viešosios socialinės globos;
8. Konstitucijos ir teismų paruošos;
9. Savivaldybių (jų steigimas ir kt.);
10. Meno ir mokslo skyrius.

Toliau primenama, kad civilinės valdžios' šė- 
fas kunigaikštis' von Isenburg-Birstein nustojęs 
lietuvių tautos pasitikėjimo (1918 m. sausio 11 
d. buvo atleistas iš pareigų. J.P.). Gen. Luden- 
dorffas prašomas pasirūpinti, kad Vokietijos vy
riausybė patikrintų Lietuvos teritorijos nedalo
mumą su sostine Vilniumi. Kai tik Vokietija 
deklaruos Lietuvos nepriklausomybę, bus .pa
ruošti su ja sutarčių ir konvencijų projektai (P. 
Klimas, Werdegang, p. 98-99).

Pagaliau 1917 m. lapkričio 29 d. naujas Vo
kietijos reichskancleris Georg v. Hertling Reichs
tage pareiškė pripažįstąs apsisprendimo teisę Lie
tuvai, Kuršui ir Lenkijai. Tarybos atstovai tą pa
čią dieną padėkojo kancleriui už jo pareiškimą 
Reichstage ir paprašė audiencijos. A. Smetona, 
St. Kairys ir J. Šaulys buvo priimti Hertlingo, 
generalinio Štabo viršininko Ludendorffo, o gruo
džio 1 d. užsienio reikalų ministerijoje pasirašy
tas protokolas, lyg preliminarinė sutartis, apie 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, kad ir su 
neišvengiamu pasižadėjimu sudaryti su Vokieti
ja tam tikras konvencijas, kad tarp Lietuvos ir 
Vokietijos Reicho turi vyrauti amžini ir tvirti 
sąjungos ryšiai, kad Lietuvos nepriklausomybės 
įgyvendinimas siejamas su: 1. karine konvencija, 
kuria Lietuvos kariuomenė prilyginama Pietų 
Vokietijos sąjungos kontingentui; 2. susisiekimo 
konvencija, sudaryta panašiai kaip su Pietų Vo
kietijos sąjunginėmis valstybėmis; 3. muitų uni
ja, bet su sava lietuvių muitų valdyba; 4. valiu
tos unija. Lietuvos Tarybai pavedama, susitarus 
su vokiečių valdžios įstaigomis, paruošti tų san
tykių smulkmenas, nustatyti būsimos valstybės 
formą ir sienas. Iš Lietuvos Tarybos pusės pa
reikštas pageidavimas, kad Lietuvoje būtų pa

keista ligšiolinė karinės valdžios sistema, pakeis
ta vokiečių elgsena Tarybos atžvilgiu. Iš vokie
čių pusės tą protokolą pasirašė užs. reik, minis
terijos atstovas Nadolny (P. Klimas, Werdegang, 
p. 102-3). Tos vokiečių pastatytos sąlygos, kaip 
rašo pasitarimų dalyvis dr. J. Šaulys (Mūsų Ke
lias, 1948.11.12), norint tęsti pradėtą nepriklau
somybės atstatymo darbą, buvusios neišvengia
mosiose to, Tarybos nariams jau buvę gana aišku, 
kad Vokietija karo nelaimės ir kad tolimesni 
įvykiai nuo visokių pažadų savaime atpalaiduos.

Tarybos delegacija, grįžusi iš Berlyno su to
mis naujienomis ilgai posėdžiavo. Tarybos narių 
tarpe pasireiškė didelis nuomonių skirtumas: vie
ni buvo priešingi įsipareigojimams vokiečiams 
(kun. J. Staugaitis, A. Stulginskis. J. Vileišis), 
kiti teigė, jog nieko vokiečiams nežadant, vokie
čių valdžia nepaskelbs ir nepadės atstatyti nepri
klausomos Lietuvos. Todėl visa apsvarsčiusi. Ta
ryba nerado kitos išeities, kaip Berlyno protoko
lą priimti pagrindu tolimesniems pasitarimams. 
Tačiau kai kurie dalykai ilgai trukusiuose Tary
bos posėdžiuose (gruodžio 5-7 d.) buvo išjungti 
(pavyzdžiui, protokolo dalis, kur kalbama, kad 
Lietuvos santykiai su Vokietija turėtų būti maž
daug tolygūs pietinių valstybių santykiams Vo
kietijos federacijoje), kiti kiek modifikuoti (mi- 
litarinė konvencija su savarankiškai tvarkoma 
Lietuvos kariuomene), o kai kas sugriežtinta 
(konvencijų su Vokietija sudarymas priklauso 
tik Steigiamojo Seimo kompetencijai). Gruodžio 
8-9 d. Tarybos posėdžiuose dar buvo apsvarstyta 
būsimos nepriklausomos Lietuvos valdymosi for
ma ir teritorijos sienos.

(Bus daugiau)



Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas

Apreiškimo parapija, Brooklyn, N. k

Kun PAULIUS P SABULIS

Kun. JONAS PAKAI NIEKIS

Lowell, Massachusetts

Kun. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

Hartford, Connecticut

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

šv. Kazimiero parapija 
VVORCESTER, MASS.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus šviesa 
tenuskaidrina visų mūsų akis, 
nepalaužiama viltimi žvelgiant Į ateitį.

Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas 
Kun. STASYS RAILA

kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
Seserų kapelionas, Putnam, Conn.

Šv. Petro parapija 
Boston, Mass.

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Linkiu savo mieliems parapiečiains 
linksmų Kalėdų švenčių!

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
>• •>N- Yorkj > •• — .....

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N. Y.

Rochesterio Sv. Jurgio lietuvių parapija
Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran- j? 
ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai: ž

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrence, Mass.

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapieėiams linki

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA 
Maspeth, N.Y.

Širdingai sveikinu visus buvusius Šv. Jurgio parapijos narius, ge
radarius bei draugus, sulaukus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.-

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams
Kun. JOSEPH ĄNDERLONIS ą.T.L., klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVICiUS, klebonas emeritas 
Sv. JURGIO PARAPIJA. Philadelphia, Pa.

Kun. BRUNO KRUZAS 
Brooklvn, N.Y.

Vvskuoas PAULIUS BALTAKIS — Valdybos Pirmininkas 
Vyskupas VINCENTAS BRIZGYS — Tarybos Pirmininkas 
Kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS — Reikalų Vedėjas 
GINTĖ DAMUŠYTĖ — Reikalų Vedėjo Pavaduotoja 
MARIJONA SKABEIKIENĖ — Reikalų Vedėjo Pavaduotoja

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams li”Jd

Linkiu mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių 

ir laimingų Naujųjų Metų! 
Kun. ALBERTAS KARALIS 

ST. CASIMIR'S CHURCH, New Havęn, Conn

Džiugių Šventų Kalėdų linki
Kun. PETRAS STRAVINSKAS,

- Melionas 
Švč. Trejyliės parapija, , 

Newark, N.J.

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki 

Kun. PETRAS A. SHAKALIS, klebonas 
Šv. Kazimiero parapija 
,Brpckton, Mass.

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britam, Conn.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visiems buvusiems 
parapiečiams, draugams ir pažįstamiems linki

Šv. Kalėdų proga Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa bei Lietu
vių Informacijos Centras linki visiems Dievo gausiausių malonių!

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus paiapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiem parapiečiam linki >

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA, Providence, R.I.

; > Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
nuoširdžiai sveikina visus parapiečius.

Kun VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Linksmų Sv. Kalėdų! I^iimingų Naujų Metų. 
Sv. Jurgio Lietuvių Parapija, N'ortvoood, Mas: 

1986 - 1987 jubiliejiniai metai.
75 m. nuo įsteigimo.

Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.
Kun. PRANCIŠKUS V. KARVELIS

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom 
ir linki daug laimės Naujuose Metuose

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGŲLBICKAS 
Dijak. ANTANAS SĄMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS 
Elizabeth, NJ.

Sveikindama^ savo parapijiečius linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS, klebonas 
Kun.JURGIS D. DEGUTIS

Kristaus gimimo Šventėj
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC

Nuoširdžiai linki Sv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JOHN T. MOSKUS 
klebonas

Prel. DOMININKAI POCIUS 
klebonas :

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki -jį

Kun. ANTANAŠ BERTAŠIUS, klebonas 
šv. Kazimiero parapija 
Paterson, NJ. us-

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS. klebonas

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashtta. N. H. —

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai į.

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel.. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritus

Los Angeles, Calif.



PREZIDENTAI LANDSBERGIS IR BUSH 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

pasakė jis. — Lietuvos Respubli
ka šiuo metu yra atakuoijam iš 
Kremliaus įvairiais grąsinimais. 
Mus baugina ekonominė katas
trofa, kariniai veiksmai. Mano 
pagrindinis tikslas buvo paprašy
ti kokios nors politinės apsaugos 
iš JAV pusės. Kadangi ši šalis 
niekada nepripažino ir nepri
pažins prievartins aneksijos, 
įvykdytos 1940 metais, tai aš tu
riu pagrindo tikėtis, kad JAV lai
kysis aktyvios pozicijos Lietuvai 
gręsiančio pavojaus atveju. Pre
zidentas G. Bush pažadėjo, jog 
apsvarstys paramos priemones 
su savo patarėjais.”

Atsakydamas į žurnalistų klau
simus, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas pasakė pa
geidaująs, kad JAV aiškiau pasi- 

, sakytų dėl kai kurių Kremliaus 
pretenzijų, pvz., kai jis skelbia 
suvereniteto teises į Lietuvą. 
Kaip žinoma, dar 1920 m. sovie
tai atsisakė bet kokių suverenite
to teisių, o prievartos veiksmai 
nesukuria teisės į suverenitetą. 
“Mes lyginame save 1940-ais 
metais su Kuveitu 1990-ais, ne
linkėdami šiai mažai šaliai 50

(New York, 1990 gruodžio 17. 
Gintė Damušytė—LįC). Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
gruodžio 9-11 lankėsi Washing- 
tone ir ten susitiko su JAV prezi
dentu Bush, viceprezidentu 
Quayle ir Valstybės departa
mento pareigūnais, praneša Lie
tuvių Informacijos Centras.

Antradienio vakarą Lufthan- 
sos lėktuvu V. Landsbergis išsk
rido į Maskvą, kur numatė daly
vauti gruodžio 14 įvyksiančiame 
Lietuvos Respublikos ir Tarybų 
Sąjungos valstybių delegacijų 
susitikime. Gauta žinia iš Lietu
vos, kad TSRS delegacija atidėjo 
delegacijų pasitarimus dėl dery
bų.

Vytauto Landsbergio dviejų 
dienų vizitas Washingtone pra
sidėjo su darbo posėdžiais Val
stybės departamente. Gruodžio 
10 d. pirmoje pusdienio pusėje 
V. Landsbergis, lydint Stasiui 
Lozoraičiui, dalyvavo Valstybės 
departamente surengtame pasi
tarime, kurį globojo pirmasis vi-

Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Fanerai Home

380 Maple Avenue Hartford 6, Conn.
Tel. (203) 246- 1377

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki

Advokatas Jonas J. Grigaitis
52 G Street, South Boston, MA. Tel. 268 - 4877

Season ’s Greetings

NAMAKSY -ZAMMITO INSURANCE
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062 
Telephone 762 - 6732

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, sližikai ir maitos aguonos;

Vestuvėms ir pokyliams tortai

43-04 JUNCTION BLVD., CORONA, OUEENS, N.Y. 11368 
TELEF. 779-5156

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų metų linki
W!NTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYTAUTAS BELECKAS Ir SŪNUS JONAS 
savininkai f

1883 Madison St., Ridgewood, N.Y.
Tel. 821 - 6440

cesekretorius Lavvrence Eagle- 
burger. Ten pusantros valandos 
su Valstybės departamento pa
reigūnu Baltijos šalių ir sovietų 
tautybių reikalams Paul Goble 
diskutavo JAV politiką ryšium su 
Baltijos šalimis, Amerikos nusi
statymą dėl galimo Kremliaus 
smurto panaudojimo prieš pa- 
baltiečius bei Sovietų Sąjungos 
ateitį. Po pasitarimo vicesekre- 
torius Europos ir Kanados reika
lams Raymond Seitz surengė iš
kilmingus pietus besilankančiai 
Lietuvos delegacijai.

Apie antrą valandą popiet li
muzinas su Lietuvos Respubli
kos vėliavėle privežė V. Lands
bergį ir jį lydėjusius patarėjus 
Šarūną Adomavičių, Ramūną 
Bagdoną, deputatą Arūną De
gutį ir vertėją Viktorą Naką prie 
Baltųjų Rūmų, kur juos sutiko 
protokolo šefas Ambasadorius 
Joseph Reed. Po keturiasdešimt 
minučių trukusio pokalbio su 
prezidentu G. Bush apvaliajame 
kabinete, V. Landsbergis išėjo į 
lauką kur Baltųjų Rūmų pie
velėje atsakinėjo į spaudos kore-

spondentų klausimus.
“Susitikimas su prezidentu G. 

Bush suteikė daugiau pasitikėji
mo Jungt inėmis Valstijomis, — 

Šv. Kalėdų 
artumoje 
(atkelta iš 3 psl.)

“Ilgus metus meldėmės ir re
zoliucijomis reikalavome laisvės 
Rytų kraštams”, kalbėjo arki- 
vysk. John May, JAV Vyskupų 
Konferencijos suvažiavime š. m. 
lapkričio 14 VVashingtone. “Da
bar”, tęsė jis, “mes esame įparei
goti dėkingumo ir solidarumo 
dvasioje suteikti savo išteklius 
milžiniškam darbui — pagelbėti 
Bažnyčiai pasinaudoti atgauta 
laisve”. Dideliam nustebimui, 
Konferencija vieningai priėmė 
lėšų telkimo planus.

Politinio netikrumo debesys
dabar vėl gaubia Lietuvos pa
dangę. Vienybės bei sutarimų 
stoka lėtina valstybės atsikūrimo 
procesą. Kyla nusivylimas, abe
jonės, nepasitikėjimas. Stabtel- 
kime ir pažvelkim šiek tiek atgal 
į tautos istoriją. Sunkiausiais 
vergijų laikais kalėjimuose, lage
riuose, Sibiro taigose tiktai dva
sinė jėga padėjo kankiniams iš
laikyti pusiausvyrą... Siekime ne 
vien materialinės gerovės, bet 
pirmoj vietoj dvasinių vertybių. 
Jeigu abejojame — melskime į 
Dangų suraminimo. Jeigu svy
ruojame — pasikliaukime Vieš
paties pagalba. Jeigu jaučiamės 
nusivylę — pasisemkime jėgų iš 
Kristaus kentėjimų. Gyvendami 
Krikščionybės principais, bū
sime teisesni ir patvaresni, o 
Dievo ranka ir Dievo palaima iš
ves mus į geresnį rytojų.

Kristui gimus Betliejuje, an
gelai giedojo: “Garbė Dievui 
Aukštybėse ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms”. Krikš
čionišku gyvenimu ir aktyvia ar
timo meile teikime Dievui garbę 
ir neškime ramybę gyvenimo 
prasmės ieškantiems žmonėms.

Džiugių Sv. Kalėdų ir Dievo 
palaimos Naujuosiuose Metuose 
linkiu visiems — gyvenantiems 
išeivijoje ir laisvėjančioj tėvynėj 
Lietuvoje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM

Kalėdos 
1990 m. 

Mieli lietuvybės išlaikymo rėmėjai,
Lietuvių Fondo vadovybė sveikina jus su Šventom Kalėdom ir Naujaisiais Metais, 

linkėdama Aukščiausiojo palaimos asmeniniame gyvenime ir lietuvybės išlaikymo bei Lietuvai 
laisvės atgavimo darbe.

Dėkojame Jum už dosnią paramą, kaupiant Lietuvių Fondo piniginį kapitalą, kuris jau 
prašoko penkis milijonus dolerių.

Tegu 1991 būna mūsų ir Tautos vilčių išsilaikymo metai!
Tautos Fondas

metų kęsti okupaciją. Manau, 
kad sovietų imperija keičiasi, — 
baigdamas pasakė V. Landsber
gis. — Ir tai nėra disintegracija, 
kaip kad bandoma teigti. Dide
sne dalimi tai yra dekolonizacija, 
kai vietoje Sovietų Sąjungos bus 
nauja valstybių bendrija, bet ją 
sudarys ne penkiolika respubli
kų.”

Po šio susitikimo Baltieji Rū
mai paskelbė pareiškimą, kad 
prez. G. Bush susitiko su Lietu
vos prezidentu Vytautu Land
sbergiu. anot pareiškimo, prez. 
Bush pabrėžė svarbą “asmeninių 
kontaktų su Pabaltijo lyderiais, 
kurie disciplinuotai ir su vizija 
liudija savo ryžtą taikingai 
spręsti problemas su TSRS 
valdžia...” Prez. Bush toliau kar
tojo JAV administracijos liniją, 
kad remia Lietuvos ir kitų PabaL 
^ijo. valstybių teisę į tautos apsi
sprendimą bei nepripažįsta Pa
baltijo tautų neteisėtos okupaci

J99Q rrv.

Amerikos Lietuvių Taryba, minėdama Lietuvos laisvinimo 
savo veiklos 50 metų sukaktį, šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina kovojančią Lietuvą ir visus Amerikos lietuvius, remia
nčius mūsų tautos išsilaisvinimo kovą.

Kalėdinė Kristaus gimimo švaigždė tesutelkia mus nau
jiems vieningiems žygiams dėl Lietuvos laisvės.

Amerikos Lietuvių Taryba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu dėl Lietuvos 
laisvės kovojančius veiksnius, organizacijų vadovus, mūsų 
spaudos ir radijo valandėlių darbuotojus bei visus geros valios 
brolius ir seses laisvajame pasaulyje ir pavergtoje Tėvynėje.

Tegu mūsų visų bendros pastangos greičiau priartina ne
teisėtai jėga išplėštos pilnos nepriklausomybės grąžinimą mūsų 
pavergtai Tėvnei.

Anicetas Simutis
Lietuvos Generalinis Kdnsulas 

New Yorke

jos. Pasak pareiškimo, prez. 
Bush ir kiti aukšto rango JAV ad
ministracijos pareigūnai ne kartą 
šį faktą yra pabrėžę sovietų pa- j 
reigūnams.

Pareiškimas baigiasi šiuo tei- i 
giniu: “Prezidentas pabrėžė, kad ; 
JAV nori taikingo sprendimo Pa- j 
baltijo — TSRS klausimui ir iš
reiškė viltį, kad sovietų valdžia 
konstruktyviai dirbs su Pabaltijo 
lyderiais, išvengdama grasini
mų, bauginimų ar jėgos panau
dojimo.”

Iš Baltųjų Rūmų į Lietuvos 
pasiuntinybę pirm. V. Land
sbergį limuzine lydėjo Associa
ted Press korespondentas Mi- 
chael Putzel, buvęs Maskvos 
biuro vedėjas. AP žinių agentūra 
sekančią dieną paskelbė jo inter
viu, kuriame V. Landsbergis 
atskleidė, kad sovietai nuo sau
sio 1 ketina nutraukti maisto ir 
žaliavų tiekimą į Lietuvą. Nors 
maisto rezervai Lietuvoj kol kas 
didesni kaip TSRS, Landsbergis 
tvirtino, kad “padėtis žiemą gali 
labai sužlugti, jei sovietai nu
trauks visą aprūpinimą, įskaitant 
grūdus, naftą ir cukrų, kaip darė 
per blokadą.”

Tą vakarą į Lietuvos pasiunti
nybę, Stasio ir Danielės Lozo
raičių kvietimu, į diplomatinį 
priėmimą sugūžėjo apie pusan
tro šimto svečių, jų tarpe HUD 
(Housing and Urban Develop- 
ment) ministras Jack Kemp su 
žmona, Veteranų departamento 
sekretorius Edvvard Dervvinski, 
kongresmenai Christopher Cox 
(R-CA) ir Jim Leach (R-LA), am
basadų, Valstybės departamen
to, JAV Kongreso ir įvairių fondų 
— visuomeninių organizacijų at
stovai. Priėmimui užsibaigus, p. 
Landsbergiai pasiuntinybėje 
privačiai vakarieniavo su eile 
Amerikos lietuvių veikėjų. Tą 
vakarą Christian Science Moni- 
tor World Radio įrašė interviu 
su pirm. V. Landsbergiu. Tai se
kančią dieną buvo pakartotinai 
transliuojama.per tarptautinį ra
dijo tinklą.

(nukelta į 7 psl.)

Iš visur
— Vliko seimas, susirinkęs 

Clevelande 1990 lapkričio 2-4, 
tarp kitų nutarimų priėmė ir 
tokį: Vliko seimas siūlo valdybai 
sekantį Vliko seimą mėginti 
sušaukti Vilniuje. (E.)

— Dr. Henriko Nagio 70 
metų sukaktis paminėta M ontre- 
alio lietuvių spalio 20 Helene 
Champlain restorane. Pagerbi
me dalyvavo šimtas su viršum 
poeto gerbėjų. Vakarui vadova
vo Vincas Piečaitis. Sulaukta 
sveikinimų žodžiu ir raštu.

— Dr. Bronius Nemickas, 
Vilniaus universiteto ir Lietuvos 
Respublikos Teisininkų draugi
jos kviečiamas, lapkričio 27 iš 
New Yorko išskrido į Vilnių, kur 
skaitys teisiniais klausimais pa
skaitas. Lietuvoje žada išbūti 6 
savaites.

— Tautos Fondas, lapkričiui 
baigiantis pradėjo aukų rinkimo 
vajų. Buvo išsiuntinėta 4,000 su 
viršum laiškų, kuriuose prašoma 
atsiliepti su auka Lietuvos Atsta
tymo ir Laisvės Iždo fondams, 
Vliko einamiesiems reikalams 
vykdyti, ir kitiems tikslams. Nėr, 
gavę šio prašymo, kviečiami savo 
auką siųsti adresu: Lithuanian 
National Foundation, Ine., 86 - 
21 114th St., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Aukos Tautos Fondui 
nurašomos nuo federalinių mo
kesčių. v.'

— Cleveland, Ohio, yasario 
16-osios minėjimas vyks vasario 
17 d. 4 vai. popiet. Rengia ALTo 
skyrius ir Lietuvių Bendruo
menė.

— Stasė Simoliūnienė, sulau
kusi 90 metų amžiaus, po ilgos 
ir sunkios ligos lapkričio 20 mirė 
Detroite. Velionė buvo gimusi 
Linkuvoje, buvo kūno kultūros 
mokytoja. Amerikoje, Kanadoje 
ir Europoje ji buvo pagarsėjusi 
kaip tautodailininkė. Nuliūdime 
liko vyras Stasys, sūnūs Algi
mantas ir Saulius, dvi anūkės ir 
vienas proanūkas.

— Chicagoje uždarius Šv. Jur
gio lietuvių parapiją ir bažnyčią, 
didelė dalis inventoriaus pasių
sta į Lietuvą. Kaip praneša prel. 
B. Bureikis, Šv. Juozapo Darbi
ninko ir Marijos Taikos Kara
lienės bažnyčių (abi Klaipėdoje) 
klebonas, 56 dėžės su stacijomis 
ir statulomis gauta gerame sto
vyje. Klaipėdos tikintieji, kurių 
yra 120,000, nuoširdžiai dėkoja.

— Ieškomas Antanas Kamin
skas, Antano, rusams okupavus 
Lietuvą, pasitraukęs į Vakarus ir 
gyvenęs Rochester, N.Y. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašomi 
pranešti jo broliu) adresu: Lietu
va, Mažeikiai 235500, Naftinin
kų, 50 ; _21, Dionysas Kamin
skas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Trečiokas, Los Angeles, 
Calif., J. Dolente, Merchantvil- 
le, N.J., B. Širvinskas, No. Hol- 
lyvvood, Calif. Užsakė kitiems: 
S. Biknevičius, Woodhaven, N. 
Y. — G. Busciglio. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą 

dedamas šis lapelis. Prašome jj iškirti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: DARBININKAS, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207
Atsilyginu ife 1990 metus. Qi

Prašau pratęsti prenumeratą 1991 metams. □
Vardas ir pavardė.....................................................................................

Adresas........................................................................................................

LIETUVA AMERIKOS 
TELEVIZIJOJE

Vertingiausia šių metų 
Kalėdų dovana dviejų valan
dų Istorinls-dokumentinls fil
mas, rodąs lietuvių pastan-

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus kai
nuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata — 20 dol. me
tam.
Siunčiu už prenumeratą

Už kalendorių

Spaudai paremti

Skiriu stambesnę auką 1990-sukaktuvių 75-metų proga.

$....

$....

$....

lausomybę. Dramatiškos de
monstracijos Bostone, Vil
niuje, Maskvoje. Landsber
gio ir Prunskienės interviu su 
amerikiečių reporteriais. Se
natorių diskusijos su polit- 
biuro atstovais. Bush ir Gor
bačiovo pasisakymai Lietu
vos atžvilgiu. Pabaigoje Lie
tuvos vaizdų, žodžio ir dainų 
montažas, jrekorduota VHS 
video kasetėje. Meniškai pa
ruošta, plačiai Ir teigiamai 
aprašyta Drauge s. tn. rugsėjo 
28 d. Štai keletas asmenų, ku-

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

rie užsisakė “Lietuva Ameri
kos Televizijoje”, rašo - S. 
Paketuras iš West Lome Ka
nados: “Puikus istorinis pri
siminimas mums Ir mūsų vai
kams. Garbė Jums už tai”! S. 
Liutkus iš Waterbury, CT, 
užsisakydamas antrą kasetę: 
“Dieve, laimink Jus už tokj 
gerą ir gražų darbą”. V. Kaze- 
mekaitis iš Raclne, W1: “Kele
tą kartų žiūrėjau. Daug darbo 
įdėjote, bet tikrai vertingą ir 
gražią vaizdajuostę pa- 
ruošėte. Pagarba Jums už 
pasltamavimą mūsų tautos 
istorijai”. Kasetės kaina su 
persiuntimu $35.00. Čekj su 
adresu siųsti:

F. Kontautas
747 E. Broadway
So.Boston, MA 02127
Tel. 617 268 - 5876

■M-

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

DOVANA
Norintiems Įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite įsigyti:

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

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

G. T. INTERNATIONAL pa
rūpina jūsų giminėm bilietus iš 
Lietuvos j įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, New Yor- 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika- 
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius/Berlynas/New 
Yorkas kaina nuo $944.00 iki 
$1261.00 ir Vilnius/Berlynas/ 
Los Angeles kaina nuo $1223.00 
iki $1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas in
formacijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G. 
T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, EL. Tel. (708) 430 - 7272.

* žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni- 
’ ninku paveikslų, grafikos darbų, me

džio drožinių:
* Tautinių rūbų, Juostų, gintaro, stiklo 

ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

* Tautinių vėliavų. Vyčių, Įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
, Lietuvos žemėlapių;

audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika:

* tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą Ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kuri galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki firmai 

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

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

BALTIC 
TOURS

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

Lietuviški raguoliai — ša
kočiai kepami pagal Punsko lie
tuvių receptą. Kreiptis į Birutę 
telef. 718 235 - 5272. Kepinių 
skonis labai geras. Kainos priei
namos. Parduodamas pilnas ra
guolis, o taip pat dalimi j — pagal 
svorį.

VISIEMS LIETUVIAMS, 
KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA j LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
rašo vietinius bilietus ir tvirtina 
Aerofloto reisus atvykstantiems 
iš Lietuvos. Taip pat parūpina
ma profesionalų pasitikimą ir 
persodinimą New Yorke bei Wa- 
sningtono Aerouostuose. Prašo
me kreiptis: G. T. INTERNA
TIONAL INC., 9525 S. 79th 
Avė., Hickory Hills, IL. Tel. 
(708) 430 - 7272.

ELECTRONICS
200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 

NEW YORK, N.Y. 10010 
TELEFONAS (212) 807 ■ 8484

DEXTER PARK @ PHARMACY B
Wm. Anastasi, B. S. 

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

Woodhaven, N.Y. 11*21
WE DELIVER

296-4130

DVI KELIONĖS Į LIETUVĄ 
PER RYGĄ

Lėktuvo kainos ten ir atgal
$801.00 per Kopenhagą iš Niurjorko ir Bostono.

Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 30 d. prieš išskridimą.
kelionės ilgis: trumpiausiai 7 dienos, ilgiausiai 21 diena.

$855.00 per Helsinki iš Niujorko
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 d. prieš išskrendant.

Kelionės ilgis; trumpiausiai 7 dienos iki 90 dienų.

šiais skrydžiais gali pasinaudoti asmenys, vykstantys į Lietuvą su 

iškvietimais ir tie, kurie nori keliauti privačiai.

. ŠV. KALĖDOS IR NAUJI METAI LIETUVOJE

Kelionė #1225
Gruodžio 22 d. iki sausio 4 d., 1991
14 dienų kelionė; 11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje
Flnnair Unija per Rygą.
$1,599.00 iš Bostono ir Niujorko

NAUJI METAI LIETUVOJE
Kelionė #1280
Gruodžio 29 d., iki sausio 11 d., 1991
14 dienų kelionė; 11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje
Flnnair linija per Rygą.
$1,499.00 iš Bostono ir Niujorko

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALTIC TOURS . 77 Oak St., Suite 4 • NEWTON, MA 02164.

Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGUUAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Jvairaus dydžio Ir jvalrlų firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir

mos INNOVATION, kuri duoda vienodų metą garantiją

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEvVYORKE:

CHICAGOJ:

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
JVAIRIAM NAUDOJIMUI

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

O

JVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

FLORIDOJ:

2615W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So SOth Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706, 813-367-6304

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

DETROITE: 24060W.9MileRd.,Southfieid,MI48034, 313-350-2350

WATERBURY: 6Congress Avė.,Wa te rbu ry, CT 06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certffikatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje*KASOJE —

MES TAIP PAT TURIME DIDELJ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ — Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol. —

. v t



Prieš 20 mėty

D Al L. ELSKUS BURIAVO PER ATLANTĄ
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

2
Po keturių dienų pertraukos 

abu buriuotojai vėl buvo pasi
rengę pradėti antrųjų kelionės 
dalį — per Atlantu į Airiją.

Liepos 23 popietę išplaukė 
šiaurės rytų linkine. Pradžia 
buvo menka: nuolatinė vėjo sto
ka, vėliau vėtros, lietus su žai
bais ir perkūnija. Po poros die
nų, pasistūmėjus toliau į šiaurę, 
oras pagerėjo. Vyrai stengėsi per 
24 valandas įveikti daugiau šimto 
mylių.

Šioje kelionėje Elskus su bi
čiuliu sutiko aštuonis laivus. Pir
masis buvo Heidelberg iš Ham
burgo — prekybinis laivas su 
nemažai keleivių. Laivas neabe
jotinai rado burlaivį savo radaro 
ekrane ir pakeitė kursų, 
norėdama patikrinti burlaivį po
36 valandas trukusios audros. 
Grįžęs į New Yorką Elskus per 
.Vakarų Vokietijos generalinį 
konsulatų susisiekė su Heidel
bergo kapitonu, iš kurio gavo 
nuotraukų, padarytų per abiejų 
laivų susitikimą Atlante. Antra
sis sutiktas laivas buvo American 
Pioneer, prekinis, kuris plaukda
mas į Ameriką, apsuko ratu apie 
burlaivį, norėdamas įsitikinti, ar 
viskas tvarkoj. Buvo smagu pa
tirti, kad yra laivų, palaikančių 
senas jūros tradicijas — pirmiau
sia pavojuje pagelbėti tam, kuris 
pagalbos prašo ar yra reikalin
gas. Betgi buvo ir kitokių laivų 
-— laivas West Wind, registruo
tas Monrovijoje, ir a?ti plaukda
mas, visiškai ignoravo abiejų bu
riuotojų norų užmegzti ryšį. Els
kus su bičiuliu, nenorėdami būti 
perdaug modemus buriuotojai, 
neturėjo Ship toshore radijo sių
stuvo, kuris ir kitais atvejais būtų 
padėjęs.

Oras Atlante keitėsi. Nors pa
gal informaciją, liepos ir rug 
pjūčio mėnesiais pagrindinė 
vėjo kryptis turėjo būti iš pietva
karių, bet Wyandance laivas to 
vėjo nepatyrė iki Elskaus gimta
dienio rugpjūčio 21, trys dienos 
prieš kelionės pabaigų. O šiaip 
vėjas pūtė iš visur, jo kryptis ir 
stiprumas dažnai keitėsi, na, ir 
temperatūra. Slenkant į šiaurę 
prireikė megztukų, šalikų ir pir
štinių, nors buvo vidurvasaris. 
Lietaus pilni debesys, slinkdami 
iš šiaurės vakarų, atnešdavo sti
prų vėjų, aukštas putojančias 
bangas, valandomis nesibaigda
vo švilpimas tarp stiebą palai
kančių vielų. Tai ypač pa
garsėdavo naktį, kai buriavimas 
darosi daugiau intuityvus, spon
taniškai reaguojant į laivo slinktį 
tarp bangų ir į vėjo spaudimų į 
bures. Aplink juoda tamsa, iš
skyrus kompaso rausvų švieselę,

Petras ir Genė Šlapeliai 
su šeima

Irena Girgis su šeima

A. A. 
MARCELEI 

KUNDROTIENEI - PAKALNIŠKYTEI
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Jos 
broliui kun. Jonui Pakalniškiui ir Jos seseriai Paulinai 
Pakalniškytei - Veršellenei,

ANTANAS PESYS
karo audry nublokštas toli nuo gražiosios Nemuno 
šalies, nuo tėviškės, nuo namų, šioje šalyje sulaukęs 
gilios senatvės, iškeliavo j Amžinosios Tėviškės na
mus.

Liūdesyje likusias dukteris — Aldona bei Ireną 
Alksninienę su šeima guodžiame ir jų liūdesiu dali
namės.

nes, jei horizonte nesimatė lai
vų, buriuotojai užgesindavo vi
sas šviesas, taupydami baterijas. 
Vienų tokių debesim uždengtų 
naktį tamsumoje prasiskyrė tar
pas, pro kurį krito akinančiai bal
ta mėnulio šviesa. Ji nušvietė de
besų kraštus, žėrė žemyn peilio 
aštrumo spindulius ir sidabru 
nutaškė bangas, kurios, kaip ir 
laivas bei debesys, buvo vėjo 
nešamos lyg kokiam dinamiškam 
šokyje. Tarytum būtų religinė 
vizija, o gal Wagnerio operos 
iliuzija, užtrukusi kelias minutes 
ir vėl negrįžtamai dingusi tiršton 
tamson.

Netrūkdavo Atlante dienų, 
kai buriuotojai valandomis 
žiūrėdavo į horizontų, laukdami 
vėjo. Vanduo būdavo visiškai ra
mus. Naktį pasirodžiusios 
žvaigždės spindėjo kaip žvakės 
gilaus vandens paviršiuje. Sun
ku buvo patikėti, kad tai Atlanto
vandenynas. Tomis dienomis 
buriuotojai virė prašmatnius 
pietus, kepė airiškų duonų, kuri 
pakeisdavo pabodusius sausai
nius. Buvo proga apsiskalbti, nu
valyti nuo denio prisirinkusių 
druską, apsiplauti su muilu, ku
ris putoja sūriam vandeny ir po 
to apsipilti gėlu vandeniu. Ge
riamą vandenį reikėjo taupyti. 
55 galonai nebuvo per daug, bet 
užteko iki Airijos, nors lietingo
mis dienomis vandens atsargų 
buvo galima padidinti, renkant 
nuo burių tekėjusius lašus.

Vienų ramių dienų, besemda- 
mas vandenį deniui plauti, El
skus pastebėjo šalia laivo plau
kiantį dviejų pėdų vėžlį. Jis pri
siartino ir iš vandens iškišęs gal
vų savo didelėmis akimis žiūrėjo 
į buriuotojus tiek pat nustebęs, 
kaip ir jie. Vėžio šarvas buvo 
spalvingas, ant jo daug smulkių 
jūros augmenų. Aplink vėžlį 
plaukiojo būriai mažų žuvų, ku
rios maitinosi augmenimis nuo 
šarvo. Tikriausiai ir pats vėžlys 
retkarčiais pasiskonėdavo tais 
savo palydovais.

Pasak Elskaus, matyti gyvų 
daiktą vandeny, tai tas pats kaip 
susitikti prietelių. “Šis vėžlys 
tikriausiai buvo už mudu vyres
nis, daug ko matęs, bet susitiki
mas kėlė artimumo ir draugystės 
jausmus. Mes jam numetėm 
maisto — sausainių ir sūrio, bet 
jis nieko nelietė. Po valandėlės 
jis nuo laivo pradėjo tolti ir su 
savo palydovais dingo Atlante”, 
prisimena Elskus.

Tą pačių dienų buriuotojai su
statė 6 pėdų sudedamą laivukų, 
ir Elskus, pasiėmęs filmavimo 
kamerą, nusiyrė toliau nuo 
Wyandance. Tada Elskų apėmė 
keista sensacija, jis pasijuto lyg 
palikęs namus ir tolstantis nuo 
gyvybės šaltinio. Mažutis laivu- 
kas platybėje suposi lyg riešuto 

geldelė. Su pakeltom, nors vėjo 
nepripildytom burėm, Wyan- 
dance atrodė tartum Queen 
Mary saulėto dangaus fone. 
Buvo smagu žiūrėti, bet švelnus 
vėjas pagavo burę ir Wyandan- 
ce, kryptelėjęs į šonų pradėjo 
judėti. Bendrakeleivis Fuller 
mojavo Elskui sakydamas, kad 
susitiks kur nors Ispanijoj ir 
pradėjo buriuoti. Elskus vijosi 
juokaudamas, bet vis dėlto at
sikvėpė, vėl atsidūręs ant denio.

Kiti kelionės draugai delfinai 
pasirodydavo beveik kas antrų 
dienų. Jie meilūs pokštininkai. 
Delfinai plaukdavo būriais, po 
20-30 ir daugiau. Jie apsukdavo 
laivų, plaukė, nardė ta pačia 
kryptimi, šokinėdavo, o kiti laivo 
priekyje lyg rodydavo kelių. To
kie vizitai tęsdavosi apie 15 - 20 
minučių. Delfinai kartų apsi
lankė naktį ir išgųsdino, kai van
duo nušvito žiburių juosta, lyg rodytu adresu bet kur Lietuvoje
kas nors būtų paleidęs torpedų. 
Vienas delfinų bakstelėjo į laivo 
šonų ir pažadino Fullerį, kuris 
negalėjo suprasti, kas įvyko. Bu
vo įdomu žiūrėti į vandeny su
jauktus fosforinius žiburius, ku
rie naktį švietė įvairiame gylyje 
— o tos gilumos negalima supra
sti dieną, kada dangus atsi
spindėdavo vandens paviršiuje.

Gana dažnai pasirodydavo ir 
dingdavo paukščiai. Vienų šešta-
dienio pavakarę aprimus vėjui, 
bet bangom dar besitaškant, pri
sirinko būrys mažų paukštukų 
(Storm patrol), kurie sukaliojosi 
aplink bures ir kėlė triukšmų lyg 
tikram subatvakary. Galop du iš 
jų atsitrenkė į stiebą ir nukrito 
ant denio. Vienas tuoj pat atsik
vošėjo ir nuskrido, o kitą Elskus 
paėmė į rankų. Paukštukas buvo 
šiltas, greit plakančia širdele. 
Stebėtina, kad toks mažytėlis iš
silaiko Atlante šimtus mylių nuo 
artimiausių krantų.

Tų šeštadienio naktį budėda
mas prie vairo Elskus išgirdo to
lumoj lyg šnekas, lyg juokų ar 
klyksmą. Nieko panašaus iki tol 
jis nebuvo patyręs, tad įgnybo 
sau į koją, patikrindamas, ar ne
sapnuoja, o gal užeina haliucina
cijos. Na, viskas tvarkoj. Elskus 

'buvo pilnos sąmonės, bet tie slė- 
piningi garsai kartojos ir artėjo. 
Nuojauta ragino — kuo toliau 
nuo to, dėl to Elskus pakeitė 
kursų ir per kokias 10 minučių 
nuo garsų atitolo. Kas tai buvo, 
Elskus negalėjo suprasti, o ben
drakeleivis, kuriam kitų dienų 
papasakojo, juokėsi, sakydamas, 
kad tai tik vaizduotės padarinys. 
Praėjo keleri metai, kol Elskus 
rado atsakymų. Filme Jaus yra 
scena, kur trys vyrai naktį laive 
pasakoja tikrus ir išgalvotus nuo
tykius. Tarp vyrų buvo ir jūros 
mokslų biologas. Jiems besikal
bant, lauke pasigirdo balsai — 
lyg juokas, lyg šnekos, lyg klyk
smas. Du pašnekovai, žiūrėdami 
į biologą klausia — kas tai galėtų 
būti ? Jo atsakymas — bangi n iai!

Elskus su bendrakeleiviu ma
tė tik vienų banginį, kuris ankstų 
rytą miegojo, o gal tik ilsėjosi 
vandens paviršiuje. Laivui artė
jant, banginis nėrė į jo pusę, 
iškėlęs savo masyvią uodegų. 
Laukto smūgio į laivą nebuvo, 
tik po 15 - 20 minučių banginis 
iškilo už kokios mylios nuo laivo 
ir buriuotojų nuraminimui išpū-
tė vandens stulpą.

(Bus daugiau)

PREZIDENTAI
(atkelta iš 5 psl.)

Antradienio rytą 8 - 9:30 vai. 
Mayflower viešbuty suruoštuose 
pusryčiuose pirm. V. Landsber
gis prabilo apie politinę padėtį 
Lietuvoje į apie dešimt kviestų 
redaktorių-apžvalgininkų iš The 
New York Times, The Wall 
Street Journal, The Washington

NEW 
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“Music of Lithuania” progra

ma, vedama anglų kalba, nuo 
gruodžio 23 bus girdima sekma
dieniais. Jos laikas prailginamas 
iš pusės valandos iki valandos. 
Bus girdima nuo 1 iki 2 v. popiet 
iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM banga. Programai 
vadovauja dr. J. J. Stukas.

“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
programa nuo gruodžio 23 bus 
girdima kas sekmadienį nuo 2 iki 
3 v. popiet iš Seton Hali radijo 
stoties, 89.5 FM banga. Progra
mai vadovauja dr. Jokūbas J. 
Stukas, 234 Sunlit Dr., Wat- 
chung, N.J. 07060. Tel. 201 753 
- .5636.

‘ŽAIBAS” NR. 6 — maisto 
produktai bus pristatyti jūsų nu-

10 darbo dienų laikotarpyje. 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5 sv. 
ryžių, 5 sv. konserv. druska, 4 
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis 
sviestas, 2 dež. džiovintų slyvų, 
2 dež. razinų, 64 oz. aliejus, 1 
dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis “ŽAI
BAS” 9525 South 79th Avė., 
Hickory Hills, IL,60457. Telefo
nas (708) 430 - 8090.

VĖL SIUNTA
LIETUVAI

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos trys konteineriai su “Ka
lėdine Dovana” ir viena su 
"Knygos Lietuvai” jau yra pa
siekę Lenkijos uostą Gdynijoje. 
Konteineriai buvo pakrauti New 
Yorke lapkričio mėnesį, su didele 
savanorių ir iš Lietuvos svečių 
talka. Konteineriam dovanos su
plaukė iš visos Amerikos. Iš Bo
stono, Baltimores, New Jersey, 
Philadelphijos ir Lehigh Valley 
drabužiai ir žaislai buvo 
suvežami sunkvežimiais. Iš viso 
per praėjusį pusmetį, LKR Šalpa 
yra parūpinusi Lietuvai devynis 
konteinerius šalpos dovanų. Vi
sos dovanos yra siunčiamos CA
RITAS sambūriui, kuris atsako- 
mingai ir sąžiningai dalina gau
tus reikmenis Lietuvos vargin- 
giausiem.

Per LKR Šalpos vadovaujamą 
“Knygos Lietuvai” programą 
buvo parūpinta 100 su viršum 
tonų knygų šiais metais Lietuvos 
Švietimo Ministerijai, universi
tetam, seminarijom ir Martyno 
Mažvydo Nacionalinei bibliote
kai. Per LKR Šalpą knygas auko
jo ir didžiosios amerikiečių lei
dyklos kaip McGraw-Hill. “Gy
vybė Lietuvai” parūpino dau
giau negu milijono dolerių 
vertės vaistų ir aparatūros, įskai
tant įrengimus diagnostinei kli
nikai Kaune. “Kalėdinė dovana” 
aprūpino Lietuvos našlaičius, 
senelius ir tremtinius drabužiais 
ir žaislais švenčių metu.

Norintys padėti padengti 
transporto išlaidas šiom ma
sinėm siuntom, gali čekius rašyti 
ir siųsti: Lithuanian Catholic Re- 
ligious Aid / KALĖDOS, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York 11207.

Post, U. S. Neus and World Re
peri. ir kt. Susirinkusius domino 
pirm. -V. Landsbergio pokalbis 
su prez. G. Bush, maisto padėtis 
Pabaltijo kraštuose, Gorbačiovo 
peršama sąjunginė sutartis, Pa
baltijo santykiai su Yeltsinu, ka
rinės jėgos ir prezidentinio val
dymo grėsmė Lietuvai bei kruvi
nos revoliucijos galimumas So
vietų Sąjungoj. Pirm. V. Land
sbergis savo žodyje aptarė sun
kumus kelyje į derybas, kurias 
sąmoningai blokuoja TSRS.

(LIC)

Algis ir Angelė Raulinaičiai, 
Burbank, Calif., lietuviškos 
spaudos mecenatai bei ilga
mečiai rėmėjai, ir šiemet, atnau
jindami Darbininko ir Aidų pre
numeratas, atsiuntė po 100 dol. 
Dosniems ir patvariems rėmė
jams leidėjai, redakcijos ir admi
nistracijos nuoširdžiai dėkoja.

Maironio lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė buvo su
jungta su skautų kūčiomis. Mo
kykla patraukliai ir sėkmingai su
vaidino veikalą Užburti avinu
kai. Režisavo mokytoja Giedrė 
Stankūnienė.

Marcelė Kundrotienė-Pakal
niškytė lapkričio 25 mirė Lietu
voje, Balsėnų kaime, Vei- 
viržinuose. Ji buvo sesuo kun. 
Jono Pakalniškio ir Paulinos Ver- 
šelienės - Pakalniškytės.

Apreiškimo parapijos kūčios 
bus gruodžio 23, tuoj po sumos, 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
žemutinėje salėje. Vaišes rengia 
Eugenija Kezienė su savo talki
ninkėmis.

Ona Miklienė turi įvairių sun
kumų su ranka. Gruodžio 12 jai 
padaryta rankos operacija. Pap
rastai ji ir Kęstutis Miklai 
šventėm vykdavo į Singer Is- 
land, Fla., kur turi butų kondo- 
miniumo namuose. Dabar Ka
lėdų šventes praleis čia, čia su
tiks ir Naujuosius metus. į Flo
ridą vyksta tik sausio gale.

Aidų žurnalo šių metų pasku
tinis numeris jau spausdinamas 
ir tuoj bus išsiuntinėtas skaityto
jams.

Darbininko metinis kalendo
rius su spalvotu viršeliu per
siunčiamas į Lietuvą jūsų drau
gams ir pažįstamiems oro paštu. 
Pranešant gavėjo adresų prašo
ma pridėti 7 dol. už kiekvienų 
kalendorių. Darbininkas, 341 
Highland Blvd.^Brooklyn, N.Y. 
11207.

BALTIJOS 
RESTORANO 

KALENDORIUS:
Kūčių stalas — gruodžio 23, 

sekmadienį, nuo 12v. dienos
Kalėdų pietūs — antradienį, 

Kalėdų dienų,gruodžio 25, nuo 
12 v. dienos.

Kalėdiniai šokiai ir vakaronė, 
gruodžio 29 d., šeštadienį 10 
v. v. su gyva muzika.

Naujų metų sutikimas — 
gruodžio 31 d. 9 v.v. Visi 
kviečiami atsilankvti!

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

TRANSPAK

TRANSPAK FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

DRABUŽIAI DĖVĖTI Ir NAUJI, avalynė, maistas—viskas siun
čiama neribotais kiekiais jūsų artimiesiems Lietuvoje per Pa
galbos Fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir Kanados lietuviai 
gali atsiųsti savo daiktus paštu arba per USP TRANSPAK adre
su. Mes šias siuntas persiųsim į Lietuvą. Pagalbos Fondas 
išskirstys tuos siuntinius tam, kam skirta.

VAISTUS (receptinius ir nereceptinius), MEDICININES ir 
dantų gydymui ODONTOLOGINES priemones galime parūpinti 
ir persiųsti j Lietuvą. Kiekiai neribojami. MUITO NĖRA.

PINIGUS pervedam doleriais jūsų giminėms. Tvarkomi PALI
KIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

MĖSOS GAMINIAI — aukštos kokybės rūkytos dešros, palend- 
vica, skilandis, $84. — MUITO NĖRA.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį siunčiant kargo į 
Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, kompiuterius, fak
sus, siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti su iš čia 
apmokėtu muitu ir pristatymu j namus.

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį — atsa
kymą j savo klausimus gausite tuoj pat.

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

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilyginu
siems už 1990 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
Laukiame bent 5 dol. aukos už 
kalendorių. 1991 metams kalen
dorius skaitytojams išsiųstas 
gruodžio 10.

LB N Y apygardos valdybos 
posėdis įvyko gruodžio 12, 
trečiadienį, K. Z. posėdžių 
menėje. Pirmininkas Vytautas 
Alksninis painformavo, kaip 
vyksta rengiamo konteinerio 
darbai. Apygardos valdyba skel
bia spaudoje ir per radiją, kad į 
Lietuvą rengia drabužių ir kny
gų konteinerį. Visa tai bus pasių
sta Švietimo ir Kultūros ministe
rijai. Parengiamieji darbai stro
piai vykdomi. Drabužiai telkia
mi Kasos banko pastate, trečia
me aukšte, gi knygos suvežamos 
į Kultūros Židinį. Aptarti ir kiti 
einamieji reikalai. Posėdis buvo 
trumpas, užtrukęs tik kokių va
landą. Paskui buvo nuotaikingas 
kalėdinis pobūvis. Buvo pa
kviesta ir svečių, kurie artimiau 
bendradarbiauja su LB ir jai tal
kina. Pobūvyje dalyvavo apie 30 
žmonių. Palinkėta visiems kuo 
gražiausių švenčių ir laimingų 
ateinančių metų.

Stanley K. Griganavičius, So. 
Boston, Mass., atnaujindamas 
Darbininko plrenumerat ą, 
pridėjo aukų sveikindamas Dar
bininką 75 metų sukakties pro
ga, o taip pat Šv. Kalėdose ir 
Naujuose Metuose. Ačiū už vi
ską.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 22, šį šeštadienį, 1 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
jų bus transliuojama Umberto 
Giordano opera Andrea Che- 
nier. Pagrindiniai solistai: Aprile 
Millo, Nicola Martinucci, Sher- 
rill Milnes. Diriguoja Julius Ru
dei. Gruodžio 29 bus transliuoja
ma Gioaccino Rossini opera Se
miramide .

Stiprus, energingas vyras su 
penkerių metų patirtimi ieško 
darbo: “Visapusiškas namų re
montas iš lauko ir vidaus. Taisau 
ir dažau sienas, langus, duris. Iš
baigiu grindis, parketų. Atlieku 
didelius ir mažus medžio dar
bus, baldų atnaujinimų, lentynų 
ar virtuvės spintelių įdėjimų. 
Skambinti Ričardui 718 847 - 
8275.

įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
Šešti 9-2v. p.p.
1-312-436-7772
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Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiesiems 
metams linkime penktadienio parengimų talkininkams, Lietuvių 
Kultūros Fondo vadovybei ir nariams bei visiems mūsų vienuo
lyno ir Kultūros Židinio geradariams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Vytautas Daugirdas su šeima 
širdingai sveikina Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metu proga draugus ir 
pažįstamus, o ypatingai tuos, ku
rie taip nuoširdžiai prisideda 
prie atgimstančios Tėvynės ats- 
statymo.

Besikuriantis Kauno Techno
logijos Valdymo Centras Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina taip nuoširdžiai 
Tėvynės laisvinimo darbą dirba
nčius išeivijos lietuvius, o ypa-

Naujų Metų balius šiemet vėl 
bus New Yorko Kultūros Židiny. 
Programoje bus kokteiliai, už
kanda, šilta vakarienė ir šokiai, 
grojant estradinei A. Vilčinsko 
“Medaus” grupei iš Lietuvos. 
Balių ruošia ir visus iš anksto at
silankyti kviečia New Yorko Lie
tuvių Atletų klubas ir Maironio 
šeštadieninė mokykla. Tai vie
nintelis tradicinis Naujų Metų 
sutikimas New Yorko apylinkė
je, todėl visi planuokime daly
vauti.

Transportacija į Naujų Metų 
balių bus parūpinta tiem, kurie 
nenorės vairuoti automobilį, 
arba kurie naudojasi traukiniais 
ir autobusais. Juos į balių nuveš 
ir parveš privatus autobusiukas 
(van). Iš KASOS kiemo 114-toj 
gatvėj autobusiukas paims kelei
vius 7:30 ir 8:15 vai. vakare, pa
keliui sustodamas Woodhavene 

, prie Salinskienės namo. Po ba-

liaus iš K. Židinio bus 3 važiavi
mai: 1, 2 ir 3 vai. nakties. KA
SOS kieme bus galima palikti 
mašinas, o prie Židinio mašinos 
bus saugojamos. Būtų gerai, kad 
norintieji .pasinaudoti nemoka
mu transportu, apie tai iš anksto 
praneštų užsisakydami vietas 
prie stalų.

KASA, Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija, pranaša, kad 
Kūčiųdieną Richmond Hill įstai
ga bus ątidara tik iki 12 vai., o 
gruodžio 31, Naujų Metų išvaka
rių dieną, įstaiga bus visai užda
ryta. KASOS vadovyė visiems 
taupytojams nuoširdžiai linki 
linksmų ir laimingų švenių.

Maironio lituanistinės mo
kykla pradėjo Kalėdų švenčių 
atostogas. Po švenčių mokslas 
prasideda sausio 5.

New Yorko žinių dar yra 7 
puslapy.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, gruodžio 18 išvyko 
į Floridą, kur praleis Kalėdų 
šventes ir sutiks Naujuosius Me
tus. Į redakciją grįžta 1991 sausio 
21.

- * —--------------
tingai Centro mecenatus ir JAV 
studijuojančių fakulteto narių 
globėjus. Simboliškai mes lau
žtame plotkelę kartu su jumis.

Kauno Technologijos Univer
sitetas (buvęs Kauno Politechni
kos Institutas) Šv. Kalėdų proga 
sveikina Lietuvių Bendruome
nės New Yorko apygardos lietu
vius, Laisvės Žiburį, Darbinin
ką ir visus geros valios lietuvius, 
padedančius Universitetui ir 
Lietuvos laisvinimui., Tuo pačiu 
linkime laimingų ateinančių 
metų.

Dail. Irena ir Vytautas Jony
nai sveikina gimines, pažįsta
mus, bičiulius, profesijos drau
gus Lietuvoje ir laisvame pasau
lyje Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga, linki ištvermės, sėkmės 
ir laimės.

Renata ir Tadas Alinskai 
nuoširdžiai sveikina Šv. Kalėdų 
ir Naujų metų proga savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus. Ta 
proga skiria auką Darbininkui.

Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y., Šv. Kalėdų proga 
linki artimiesiems čia ir mūsų 
broliams atgimstančioje tėvy
nėje, kad visų geros valios lietu
vių širdyse neužgęstų vienybė ir 
laisvės viltis. Juk Gorbačiovas 
vėl grasina karine okupacija Lie
tuvai. Tėvynė laukia mūsų mora
linės ir medžiaginės pagalbos.

“BALTIJOS” RESTORANAS
ruošia šeimyniškį

NAUJŲJŲ 1991 METŲ SUTIKIMĄ
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Pradžia: gruodžio 31 d. 9 v. v.

Pilnas karštas bufetas, šampanas 
kepuraitės, batonai ir t.t

Orkestras šokiams ir jauki aplinka.

Kaina 35 dol. asmeniui.

Vietas prašom užsisakyti iš anksto 
TeL 718446 - 5900

86 -21 m S€, Richmond Hill, N. Y.

An tanas ir Danutė Bobeliai 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga sveikina draugus ir pa
žįstamus, linkėdami džiaugsmo 
ir sėkmės. Vietoj sveikinimo 
siuntinėjimo skiria auką lietuviš
kai spaudai paremti.

Vida ir Algis Jankauskai su 
šeima nuoširdžiai sveikina visus 
savo draugus, gimines ir pažįsta
mus su Sv. Kalėdomis ir linki 
visiems laimingų ateinančių 
metų.

Vladas, Patricija, Zita ir Val- 
ter Sidai sveikina draugus ir 
pažįstamus Sv. Kalėdų proga ir 
visiems linki laimingų Naujųjų 
Metų.

Valerija Šileikienė iš Daytona 
Beach, Fla., sveikina draugus ir 
pažįstamus Kalėdų proga ir linki 
visiems viso geriausio ateina
nčiais metais.

Laima Šileikytė ir jos vyras 
John Hood sveikina draugus ir 
pažįstamus Kalėdų proga ir linki 
visiems viso geriausio ateinan
čiais metais.

Vita ir Vidmas Matusaičiai, 
Livingston, N.J., sveikina visus 
draugus ir pažįstamus Šv. Ka
lėdų proga ir linki sveikatos, ra
mybės ir džiaugsmo.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos vietoje siuntinėjamų korte
lių aukoja Darbininkui, sveikin
dami draugus ir pažįstamus šve
nčių proga.

Irena ir Jonas Vilgaliai sveild-r 
na savo bičiulius ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir visiems 
linki laimingų ateinančių metų.

Irena Garunkštienė švenčių 
proga sveikina savo bičiulius ir 
pažįstamus ir visiems linki Die
vo palaimos. Ta proga skiria auką 
Darbininkui.

Jadvyga Laucevičienė sveiki-, 
na Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus. Visiems linki svei
katos ir ištvermės gyvenimne. 
Skiria auką Darbininkui.

Elena ir Henrikas Andruška 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus čia ir tenai, palmių 
pavėsyje, su Kalėdų šventėmis 
ir linki visiems visokeriopos 
sėkmės,
Naujuose Metuose.

ypatingai . sveikatos

Verutė ir Jonas Ruteniai 
nuoširdžiai sveikina gimines ir 
draugus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga. -

Danutė, Stasys ir Stasys Jr. 
Biručiai sveikina visus savo arti
muosius, draugus ir pažįstamus 
Sv. Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų Naujų Metų. Skiria 
auką Darbininkui ir Kultūros 
Židiniui.

Aleksandra Gustaitienė, Bos
ton, Mass., linki smagios šven
čių nuotaikos visiems savo ir a. a. 
vyro Antano Gustaičio draugams 
bei pažįstamiems.

Vytautas ir Birutė Kidoliai 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus’ gimines ir artimuosius Šv. 
Kalėdų proga ir linki visiems kuo 
laimingiausių Naujųjų Metų.

Irena ir Mindaugas Jankauskai 
švenčių proga sveikina draugus 
bei pažįstamus ir linki visiems 
laimingų ateinančiųjų metų. 
Tuo pačiu skiria auką lietuviškai 
spaudai.

B. J. Balnius, Detroit, Mich., 
per Darbininką sveikina savo 
draugus ir pažįstamus ir linki vi
siems laimingų ateinančiųjų me
tų. Tuo pačiu skiria auką lietu
viškai spaudai.

KŪČIŲ STALAS
“BALTIJOS” RESTORANE

įvks gruodžio 23, sekmadienį, nuo 12 v. iki 8 v.v. 
Bus tradiciniai šalti ir karšti patiekalai

Kviečiame visus atsilankyti.

Kalėdų dienų restoranas bus atidarytas pietums ir va
karienei iki 8 v.v.

KALĖDŲ ŠOKIAI

Įėjimo auka $6.00
Muziką parūpins LAURA ŠATINSKAITĖ

gruodžio 25 d. 8:30 vai. vak. 
Kultūros Židinyje

NEW YORKO JAUNIMO

SUTIKIMAS
KULTŪROS
ŽIDINYJE

KALĖDINIAI ŠOKIAI IR VAKARONĖ 
“BALTIJOS” RESTORANE 
ĮVYKS GRUODŽIO 29, ŠEŠTADIENĮ, 10 V.V. 

gyva šokių muzika, pritaikyta suaugusiems 
Įėjimas nemokamas 
Tel. 718 846 - 5900 

86 - 21 114 St, Richmond Hill, N.Y.

Išnuomojamas penkių kam
barių butas antrame aukšte, 
Ridgewood, N.Y., rajone. Tei
rautis vakarais telef. 718 456 - 
6672.

PADĖKIME IŠSIŲSTI Į LIETUVĄ DAR VIENĄ KONTEINERĮ!

Atsikuriančiai Lietuvai visko trūksta. Švietimo ir Kultūros ministerija 
kreipėsi j JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos valdybę, kad 
suorganizuotų konteinerį su laba! reikalingais drabužiais ir knygomis. Visa tai 
bus padalyta visai Lietuvai!

NAUJŲ METŲ

Visos aukos nurašomos nuo mokesčių, nes LB yra ne pelno organizacija 
ir atleista nuo mokesčių. Išvakarių balius 1990 gruodžio 31 ■

REIKALINKGA:
Visokiausi drabužiai, lovų apvalkalai ir kitos panašios vertybės, kurios būtų 

švarios, nenudėvėtos. Taip pat reikia ir muilo, skalbimo miltelių, vežimėlių in
validams.

Knygų anglų kalba: enciklopedijų, knygų, kurios aiškina kaip kę padaryti, 
profesinių žurnalų, National Geographic, Readers’ Digest Ir kitų mokslinių žur
nalų.

Priimamos ir piniginės aukos apmokėti persiuntimo išlaidas.
Švietimo ir Kultūros ministerija išsiuntinės Ir pagal nurodymus.

DRABUŽIUS PRAŠOM ATNEŠTI: Uthuanian American Community, c/o 
Kasa Ltthuaniana FCU, 86 - 21 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418.

KNYGAS SUNEŠTI: Lithuanian American Community, c/o Uthuanian Cuttu- 
ral Center, 355 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 11207.

Konteinerį plnuojama išsiųsti 1991 sausio 10 d.
Visi visi kviečiami į taikę! Padėkime Lietuvai! Apvilkime drabužiais vargsta

nčius ir šąlančius, visiems j rankas įduokime knygę, kad Lietuva būtų švie
sesnė!

Konteinerį rengia Ir visus kviečia
JAV UETUV1Ų BENDRUOMENĖS
NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

8:00 vai. kokteiliai 
10:00 vai. šilta vakarienė

Ant stalų: gėlės, žaidimai, vynas, šampanas, 
užkanda, kava ir pyragai.

Šokiams gros ALVYDO VILČINSKO estradinė grupė

“MEDU S“

Įėjimo auka $ 45 suaugusiem
$ 20 mokykliniam jaunimui.

Stalų užsakymus iš anksto priima:
VYTAUTAS KULPA, 718-846-1056
ALDONA MARUOŠIENĖ, 516-883-9350
VITA MATUS ATF1ENĖ, 201-994-1229
GIEDRĖ STANKŪNIENĖ, 203-661-2654

Tradicinį Naujų Metų balių rengia ir visus kviečia atsilankyti
N£W YORKO LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

IR
MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA


