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KARDINOLAS SVEIKINA
LIETUVIŠKĄ IŠEIVIJĄ

Savaitės 
įvykiai (Tąsa iš pereito nr.)

(New York, 1990 gruodžio 19. 
Gintė Damušytė — LIC) Pokal
byje su redaktoriais-apžvalginin- 
kais Mayflower viešbutyje pirm. 
V. Landsbergis kartojo siūlymą, 
kurį kėlė kituose forumuose Wa- 
shingtone, t.y. surengti tarptau
tinę konferenciją Baltijos valsty
bių klausimui spręsti. Konferen
cijoje, pagal formulę keturi plius 
trys, dalyvautų keturi Antrojo 
pasaulio karo sąjungininkai — 
Jungtinės Amerikos Valstijos, 
Sovietų Sąjunga, Prancūzija, 
Didžioji Britanija — ir trys Pa
baltijo valstybės — Estija, Latvi
ja ir Lietuva.

Vienas iš redaktorių suabejojo 
ar tokia formulė yra praktiška Pa
baltijo valstybių ir TSRS proble
mai išspręsti, tvirtindamas, kad 
problemos “intemacionalizavi- 
mas” sukomplikuos derybų pro
cesą, bet nepaspartins eigos. 
Landsbergis argumentavo, kad 
dabartinės Maskvos pastatytos 
sąlygos blokuoja eigą derybom; 
Maskva nesileidžia į rimtas, ly
giateises kalbas. O jeigu Pabalti
jo kraštai bus palikti vienui vie
ni, tęsis katės-pėlės žaidimas.

Sovietų imperija griūva — tai 
neišvengiama, aiškino Lands
bergis, tik klausimas kokioj for
moj ji subyrės; taikingai ar kon- 
frontaciniu būdu? Vakarams re
miant ir tarpininkaujant, dekolo
nizacijos procesas gali būti tai
kingas. Be Vakarų spaudimo į 
Kremlių destabilizacijos pavojus 
pasaulinei taikai didės, o įvykių 
evoliucija TSRS gali nukrypti

ŽVILGSNIAI 
Į LIETUVOS 
PRIPAŽINIMĄ

Dienraštyje The Christian 
Science Monitor lapkričio 19 d. 
išspausdintame straipsnyje 
(“Lietuva — pamirštas karo gro
bis“) John Budris cituoja JAV 
Valstybės Departamento patarė
ją Pabaltijo klausimais, Paul Go- 
ble, anot kurio pirmosios Lietu
vą pripažinsiančios Rytų Euro
pos valstybės, o JAV pasek
siančios jų pavyzdžiu. “Mr. Go- 
ble intencijos kilnios”, rašo Bu
dris, “bet jo įvykių seka yra atvir
kščia. Rytų Europa laukia, kad

- JAV pajudėtų”.
Rytų Europos valstybės delsia 

ir dėl kitų priežasčių. Iš jų dar 
nepasitraukė dar ne visi sovietų 
kariuomenės daliniai. Maskva 
taip pat jas spaudžia ekonomiš
kai, ypač reikalaudama Vakarų 
valiutos už naftą. Nepaisant to, 
yra ženklų, kad pripažinimo gali 
būti netrukus susilaukta. Tai pa
daryti jau pažadėjo Vengrijos vy
riausybė. Reuters agentūra lapk
ričio 1 d. pranešė, kad Čekoslo
vakija ir Lietuva jau susitarė pa
sikeisti diplomatinėmis misijo
mis savo sostinėse.

Amerikiečiai tarptautinės tei
sės žinovai ragina lietuvius steig
ti de f acto pasiuntinybes, šias 
funkcias priskiriant Vakaruose 
veikiantiems informacijos cen
trams. Toksai centras netrukus 
žada atsidaryti Varšuvoje. Rygos 
radijas lapkričio 14 d. pranešė, 
kad Pabaltijo užsienio ministeri
jų vadovaujamas informacijos 
centras pradėjo veikti Briusely
je-

(Elta)

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pareikalavo, kad susi
rinkęs Liaudies atstovų kongre
sas nutartų kiekvienoj respubli
koj įvykdyti referendumą dėl re
spublikos nusistatymo federa
cinės unijos reikalu. Taip pat rei
kalavo patvirtinti jo pasiūlytą vy
riausybės pertvarkymo planą, 
suteikiantį jam neribotas teises.

Lietuvos ir Armėnijos atstovai 
kongrese nedalyvauja, o Estijos 
ir Latvijos dalyvauja kaip 
stebėtojai.

NYT gruodžio 18 paskelbė 
žinomo žurnalisto A. M. Rosen- 
thal straipsnį, įrodinėjantį, kad 
milijonų sovietų žmonių žudi
kam būtų iškeltos bylos už jų 
įvykdytas žmogžudystes ir žmo
nių kankinimą, nes dabar dauge
lis jų užima reikšmingas vietas 
vyriausybėj ar gauna riebias 
pensijas. Jis nurodo, kad Vakarai 
vengia apie tai kalbėti, bet 
teisėtumo įvykdymas esąs neiš
vengiamas, nebent Sov. S-gą vėl 
apgaubtų tamsa. Panašų buv. 
prezidento saugumo reikalam 
patarėjo Zbignievv Brzezinski 
straipsnį yra paskelbęs gruodžio 
mėn. žurnalas Commentary.

Šachmatų meisteris Gary Ka- 
sperovas gruodžio 12 dienrašty 
The Record paskelbtu laišku ra
gina nesiduoti apgaunamiem 
Maskvos skelbiama unijos sutar
tim, nes tai nėra gyventojų suri
kimu paskelbta unija, o tik pa
skutinės partijos pastangos išlai
kyti sovietinę imperiją ir komu
nizmą.

Prezidentas George Būsh nu
tarė laikinai suspenduoti preky
bą su Sov. S-ga varžantį Jackson- 
Vinig įstatymą ir užtikrinti Sov. 
S-gai 1 bil. dol. paskolą maistui 
ir humanitarinei paramai JAV 
pirkti. Be to, pažadėjo suteikti 
Sov. S-gai stebėtojo teises Tarp- 
taut. monetariniame fonde ir Pa
saulio banke.

Prezidentas George Bush nu
mato susitikti su Gorbačiovu va
sario 11-13 Maskvoj.

Albanijos sostinėj Tiranoj ir 
kituose miestuose vykstant de
monstracijom už demokratines 
reformas, vyriausybė pažadėjo 
sustabdyti vienos partijos valdy
mą ir leisti veikti opozicinėm 
partijom.

Izraelio gynybos ministeriui 
Moshe Arens įsakius deportuoti 
4 palestiniečius, JAV, nenorėda
mos, išardyti prieš Iraką sudary
tos arabų koalicijos, pritarė Sau
gumo tarybos rezoliucijos pro
jektui, pasmerkiančiam deporta
cijas ir prašančiam J. T. užtikrin
ti palestiniečiama didesnę ap
saugą ir sąlyginai pritariančiam 
tarptaut. konferencijai Artimųjų 
Rytų problemom spręsti.

Senatoriai Jesse Helms ir Bill 
Bradley sovietam teikiamą para
mą laiko klaida, nes be reikalo 
apsunkina Amerikos gyventojus 
ir nedaug padeda sovietų badui 
nugalėti.

Keturi JAV senatoriai laišku 
paprašė prezidentą Gorbačiovą 
viešai paskelbti Sov. S-gos tyri
mo duomenis apie P. Korėjos 
keleivinio lėktuvo nušovimą 
1983 rugsėjo 1.

Čekoslovakija numato 1991 
pradėti pardavinėti iš varžytinių 
valstybei priklausančias smul
kias įmones.

LIETUVOS A. T. PIRM. V. LANDSBERGIS VVASHINGTONE
— "Tyliai kalbantis, nedidelis ir profesoriškas lietuvis iškeĮia nepatogius faktus" —

smurto ir diktatūrine linkme.
Po pusrytinio susitikimo su 

žurnalistais, pirm. Landsbergis 
sugrįžo į Lietuvos pasiuntinybę, 
kur įvyko viešas dialogas tarp jo 
ir Califomijos kongresmeno 
Christopher Cox kelių kore
spondentų akivaizdoje. Orange 
County Register, American 
Spectator ir Los Angeles Times 
korespondentams stebint, pirm. 
Landsbergis ir kongr. Cox ap
tarė pastarojo JAV Kongrese 
siūlomą spaudos laisvės Lietuvo
je rezoliuciją. Podiskusijų, pietų 
Califomijos plačiausiai klauso
mos radijo programos vedėjas 
Michael Jackson iš Los Angeles 
telefonu su abiem svečiais pra
vedė interviu.

Dar prieš preskonferenciją, 
pirm. Landsbergis suteikė inter
viu Amerikos Balso rusų laidai ir 
žinomam apžvalgininkui Row- 
land Evans, daug rašiusiam Pa
baltijį liečiančiais klausimais su 
spaudos partneriu Michael No- 
vak. Evans domino pirm. Lands
bergio susitikimas su prez. Bu- 
shu ir politinė padėtis Lietuvoje.

11:30 vai. ryto prasidėjo pirm. 
Landsbergio preskonferenciją, 
kurią atidarė St. Lozoraitis'(apie 
tai buvo pranešta anksčiau). į pa
siuntinybę susirinko apie 40 ko
respondentų, jų tarpe Washing- 
tonPost, AP, AFP, Reuters, Fe- 
de?al News Service ir kt. atsto
vai.

Daugiausia dėmesio sulaukė 
pirm. Landsbergio pranešimas, 
kad Maskva nuo. sausio 1 d. gra
sina nutraukti maisto, naftos ir 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirm. prof. V. Landsbergio pagerbime Lietuvos 
pasiuntinybėje gruodžio 10. Iš k.: JAV LB Krašto valdybos pirm. dr. A. Razma, prof. 
V. I^ndsbergis, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos narė R. Narušienė, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos pirm. prof. dr. T. Remeikis. Nuotr. Broniaus Cikoto

JA V SPAUDOS KOMENTARAI 
APIE ES B KONFERENCIJĄ

Amerikos spauda dvejopai ko
mentavo apie Pabaltijo užsienio 
reikalų ministrų neįleidimą į 
ESBK posėdžius Paryžiuje. Kai 
kurie žurnalistai teisino šį veiks
mą. nes esą svarbiausia sustab
dyti Sovietų Sąjungos byrėjimą; 
kiti atsiliepė labai kritiškai.

The Neto York Times lapkričio 
21 d. laidoje VVilliam Safire atpa
sakoja įvykius Paryžiuje įsi
vaizduotu Gorl>ačiovo komenta
ru: “Tas slidus Mitterrand 
mėgino įšmugeliuoti Pabaltijo 
valstybes į ESBK susirinkimą 
Paryžiuje kaip svečius, o danai

žaliavų tiekimą į Pabaltijo valsty
bes. Pasak Landsbergio, šitokiu 
ekonominiu šantažu bandoma 
priversti Pabaltijo kraštus pasi
rašyti naują sąjunginę sutartį.

“Aš esu įsitikinęs, kad ši žiema 
bus lemtinga mūsų kovoje”, aiš
kino pirm. Landsbergis per jį vi
sur lydėjusi vertėją Viktorą 
Naką. “Visos jėgos ir visos prie
monės bus naudojamos destabi
lizuoti padėtį Lietuvoje... Jie vi
liasi, kad Generolas Žiema bus 
jų pusėje, o mes manome, kad 
šią ataką atlaikysime ir kad per
galė bus mūsų”.

Po preskonferencijos pirm, 
landsbergis su vertėju ir pa
tarėjais nuvyko į Baltuosius 
Rūmus susitikti su vicepreziden
tu Dan Quayle. Viceprezidento 
įstaiga atsisakė viešai komentuo
ti pokalbio turinį.

Grįžus į pasiuntinybę, Ameri
kos Balso lietuvių laida įrašė išsa
mesnį pokalbį su pirm. Land
sbergiu prieš jam išskrendant 
namo. MacNeil-Lehrer televizi
jos laida, turėjusi įrašyti interviu 
su pirm. Landsbergiu, nuo in
terviu atsisakė, motyvuodama, 
kad redakcijos dėmesį atitraukė 
Irako krizė ir Shamiro vizitas.

Gal taikliausias straipsnis apie 
pirm. Landsbergio vizitą pasi
rodė jam jau sugrįžus į Lietuvą. 
Tai buvo apžvalgininko Paul Gi- 
got vedamasis, atspauš^intas 
gruodžio 14 d. Wall Street Jour
nal. Gigot pavadino Landsbergį

(nukelta į 2 psl.)

ir islandiečiai jį palaikė, bet aš 
tai sustabdžiau. Aš jam pasakiau, 
kad salėje gali būti pabaltiečiai 
ar Sovietų Sąjunga, bet ne abu
du. Ir taip prancūzai apgaulingai 
iškvietė Pabaltijo atstovus iš pa
talpų ir tada jiems užtrenkė du
ris. Amerikiečiai nudavė to ne
matantys, nes jų sutarčių suda
rinėtojas Baker manė, jog jis jau 
buvo susitaręs su Ševardnadze, 
kad jis parems J. T. terminą 
jėgos panaudojimui prieš Iraką. 
Aš ir tą sustabdžiau...”

Palankų straipsnį apie pabal- 
tiečius Paryžiuje (“Valstybingu-

Po džiugaus mūsų tautinio bei 
dvasinio atgimimo pavasario 
šiandien mūsų Tautos gyvenime 
viešpatauja netikrumo tamsa ir 
ūkanos. Tautos ateities kelias 
kaip kam atrodo tamsus, bevil
tiškas. Tamsoje pradėjom neat
pažinti vieni kituose tos pačios 
tautos brolių ir seserų.

Bet štai Kalėdų naktį staiga 
sušvito mums šviesa, “kuri apš
viečia kiekvieną žmogų” (Jn 1,9).

Atsigręžkime visi į ją ir mums 
bus šviesu, ramu ir gera. Viso
kios ūkanos pranyks mūsų pa
dangėje.

Tiesa, mūsų troškimai ir viltys 
dar neišsipildė, bet Kalėdų pa
slaptis duoda mums viltį visose 
neviltyse. Juk Išganytojo Gimi
mas mums skelbia, kad Dievas 
mus, o tuo pačiu ir mūsų Tautą,

( J VYKI Al LIETUVOJE

— Pirma neseniai įkurtos Ka
talikų pasaulio leidyklos knyga 
— Antano Maceinos Religijos fi
losofija (antras fotografuotas lei
dimas). Pradedama Gyvosios 
dvasios knygų serija.

- Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumas 
nutarė pakeisti Vilniaus inžineri
nio statybos instituto pavadini
mą ir vadinti jį Vilniaus techni
kos universitetu. Kauno poli- 
technikos'institutas nuo šiol bus 
vadinamas Kauno technologijos 
universitetu.

— Panevėžyje gruodžio 1 su
sirinko šio krašto buvę tremti
niai. Pasisakyta prieš politinių 
kalinių atskilimą.

mo siekis”) Neutsday lapkr. 20 
d. laidoje išspausdino dienraščio 
korespondentė Maskvoje Alison 
Mitchell, kuri dažnai lankosi 
Lietuvoje. “Šie baltaplaukiai, 
tiesūs, išdidūs ir elegantiški vy
rai”, rašo ji apie Pabaltijo minis
trus, “yra didžiosios dilemos ir 
didžiosios baimės", gaubiančios 
Paryžiaus konferenciją “įsikūni
jimas”. Juos priėmė “manda
giai”, bet nesuteikė jiems nė mi
nimalaus pripažinimo, kurio jie 
norėjo. Bet jie visiems paaiški
no, “kad jų nepriklausomybės 
siekis neišblės”.

(Elta) 

myli, kad Jam ne vistiek kaip bus 
su mumis, jeijis dėl mūsų išga
nymo atėjo iš Dangaus į žemę.

Broliai ir Seserys, brangūs 
mūsų tautiečiai išeivijoje, 
nuoširdžiai sveikinu jus Kristaus 
Užgimimo ir Naujųjų Metų švenčių 
Proga.

Jūs mus stiprinote ir guodėte 
per 50 lagerio gyvenimo metų, 
jūs išėjote sujungtomis rankomis 
į tautos atgimimo Baltijos kelią, 
jūs ir dabar, gyvendami Kalėdų 
šviesoje, atpažinsite mumyse 
savo brolius ir seseris, savo tau
tiečius ir visuomet pasiliksite su 
mumis sujungtomis širdimis 
mūsų tautos ateities kelyje.

Teišsipildo visi mūsų troški
mai ir siekiai 1991 metais.

Su broliška pagarba ir meile

Vincentas Kardinolas 
Sladkevičius

— Vytauto — Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio — mirties 
560-osios metinės Lietuvoje iš
kilmingai paminėtos spalio 27. 
Vilniuje įvyko iškilmingas vaka
ras, kuriame pranešimą apie Vy
tautą Didįjį ir jo epochą padarė 
V. P. I. docentas Romas Batūra. 
Instituto choras atliko Juozo 
Žilevičiaus kantatą Vytautas Di
dysis.

— Jono Petraičio knyga Kaip 
jie mus sušaudė ruošiama netru
kus išleisti Lietuvoje.

— Nijolė Dariūtė, didžiojo 
Lietuvos lakūno Stepono Da
riaus dukra, mirė Jokūbave. 
Istorinio skrydžio metu ji buvo 
tik aštuonių metų amžiaus. 1944 
ji pradėjo studijuoti Kauno V. D. 
universiteto medicinos fakulte
te, kai šiuose rūmuose buvo pa
slėpti jos tėvo bei jo bendražygio 
Stasio Girėno palaikai. Si paslap
tis atsiskleidė tik 1963. N. 
Dariūtės monografija Darius ir 
Girėnas jau spausdinama.

— Lietuvos buhalterių ir au
ditorių pirmasis suvažiavimas 
įvyko lapkričio 30. Susirinko 
apie 1000 delegatų. Organizaci
jos pirmininku išrinktas J. Mac
kevičius.

— Architektų rūmuose Vil
niuje buvo suruošta Califomijoje 
gyvenančio Edmundo Arbo-Ar- 
bačiausko darbų paroda. Geriau
sias jo projektas — Lietuvos am
basados Brazilijoj konkursinis 
darbas.

— Sheraton bendrovė, turinti 
gerų viešbučių daugelyje pasau
lio didmiesčių, susidomėjo ir 
Vilniumi. Bendrovės atstovas 
lankydamasis Vilniuje R. Ozeliui 
pareiškė, kad Sheraton ten 
norėtų pastatyti 300 kambarių 
viešbutį.

— Lietuvos ateities forumas 
ir Kultūros kongreso klubas 
gruodžio 5 surengė dialogą Lie
tuvos likimui aptarti. Dalyvavo 
parlamentarai, vyriausybės na
riai, kūrybinė inteligentija.

— Šiauliai, anksčiau buvę 
uždaryti svečiams iš užsienio, 
dabar vis dažniau priima kitų ša
lių delegacijas. Neseniai Šiaulius 
aplankė Švedijos Kristianstado 
miesto burmistras D. Svenson 
su delegacija. Svečiai tarėsi su 
Lietuvos vicepremjeru A. Bra
zausku dėl konkrečių priemonių 
Baltijos jūros apsaugai. Buvo tar
tasi ir dėl oro linijos tarp Švedi
jos ir Vilniaus, apie galimybes 
pasikeisti kai kuriais gaminiais ir 
t.t.



Į Savaitės 
į įvykiai

Europos bendruomenės vals
tybės nutarė parūpinti Sov. S- 
gai 2.4 bil. dol. paramos maistu, 
medicinos reikmenim ir techni
kine pagalba Gorbačiovui sustip
rinti. Kitom Rytų Europos vals
tybėm paremti numatoma skirti 
tik kelis šimtus mil. dol.

JAV neribotam laikui suspen
davo diplomatinius žygius su 
Iraku, nes jo prezidentas Sad- 
dam Hussein sutiko priimti 
valst. sekretorių James A. Baker 
tik sausio 12, arba tik 3 dienas 
prieš J. T. nustatytą terminą pa
sitraukti iš Kuvaito.

Buv. paskutinis Rytų Vokieti
jos min. pirmininkas Lothar de 
Maisiere pasitraukė iš kanclerio 
Helmut Kohl vyuriausybės ir 
Socialdemokratų partijos dėl įta-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja toisMuosa reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St<Sknsbury,-Conn. 
06070. Tol. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prte FOrest ‘ 
P’way St), WoodMv«n, N.Y. 11421. Sutelkia garetagaa lakiotuve.. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2?44.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey A*e., St. Petersburg Beach, Fla^ 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S,St Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 34S 
-9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj Vietoj OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Wpodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad- esate ar 
norite būti J. AndriuŠio klijentals.

Lietuvos A. T. pirm. prof. V. Landsbergio pagerbime Lietuvos pasiuntinybėje gruodžio 
10. IŠ k.: Sekretoriaus asistentė bendruomenių planavimo ir vystymo reikalams Sldrma 
Kondratienė, prof. V. Landsbergis, Gražina Landsbergienė, Sekretorius bendruome
nių planavimo ir vystymo reikalams Jack Kemp, Joanne Kemp. Nuotr. Broniaus Čikoto

VYTAUTAS BELECKAS’IR SŪNUS JO'N^S, sav. Wlnter/adrden Tavern. 
4683 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnial pietūs. Pirmos 
ėūžies lietuviškas maistas priėinama kaina.

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

rimo, kad jis teikęs saugumo po
licijai žinias.

Buv. Vakarų Vokietijos kan
cleris Helmut Schmidt, lanky-

LIETUVOS A. T. PIRM. V. LANDSBERGIS WASHINGTONE
(atkelta iš 1 psl.)

durnasis Sov. S-goj, pareiškė, 
kad tarša buv. Rytų Vokietijoj 
yra pasiekusi neįsivaizduojamą 
laipsnį, nedarbas sieks apie 50 
proc. visų dirbančiųjų ir Vokieti
ja turės kasmet per 10 m. ten 
pumpuoti po 100 bil. markių, 
bet yra įsitikinęs, kad Rytų Vo
kietijos būklė yra daug geresnė 
už Sov. S-gos ar Lenkijos.

Pagal Vokietijų sujungimo su
tartį visi asmenys, kurių nuosa
vybės buvo nacių nusavintos, 
turi paduoti iki kovo 31 pareiški
mus Vokietijos teisingumo mini
sterijai.

Švedijos parlamentas suteikė 
ministeriui pirmininkui teisę 
rūpintis, kad Švedija 1991 pasi
darytų Europos bendruomenės 
nariu.

Haiti prezidentu per laisvus 
demokratinius rinkimus buvo i§^~ 
rinktas vargšų gynėjas ir išlaisvi
nimo teologijos skelbėjas kun. 
Jean-Bertrand Aristide, surink
damas apie 70 proc. balsų.

Zambijos prezidentas Ken- 
neth Kaunda leido veikti opozi-

malšinti Estiją, Latviją ir Lietu
vą. Išryškindamas Landsbergio-

cinėm partijom.
Lech Walensa pasitraukė iš 

Solidarumo unijos vado pareigų.
Gynybos departamentas nu

mato prašyti kongresą prailginti 
atsargos karių tarnybos laiką ak
tyviojoj tarnyboj iki 12 mėn. 
(šiuo metu galioja 6 mėn. termi
nas).

Angolos vyriausybė ir Jonas 
Sawimbi vadovaujami partizanai 
sutarė užbaigti 15 m. trukusias 
kovas, paskelbti paliaubas, nu
statyti laisvų rinkimų datą ir 
priimti tarptautinius paliaubų 
stebėtojus.

praeitos savaitės “užmirštuoju 
žmogumi”, tvirtindamas, kad 
Irakas yra “išmušęs griūvančios 
sovietinės imperijos... istoriją iš 
pirmojo puslapio”. Be kita ko, 
pastebi Gigot, “ponas Landsber
gis yra kaip tik toks svečias, kurio 
prez. Bush nemėgsta — švie
čiantis žiburys niūriame, privati
niame ‘nacionalinių interesų’ pa
saulyje... Tai yra apgailėtina,” 
tęsia autorius, “nes šis tyliai kal
bantis, nedidelis ir profesoriškas 
lietuvis iškelia nepatogius fak
tus, kaip pav., JAV-bių 50 metų 
paramą‘pavergtom tautom ...

“Prez. Bush viešai nieko 
nesiūlė, išskyrus nusifotografuo
ti. Mat JAV pripažinimas Balti
jos valstybių tiksupykintų Mask- 

_ ;vą. ‘Keturi, plius trys’jąlanas — 
Jęeturių Antrojo pasaulinio karo 
nugalėtojų konferencija aptarti 
trijų likusių aukų, Pabaltijo val
stybių, klausimą — net nesvar
stomas,” rašė Gigot.

Baltieji Rūmai nedrįso aiškiai 
pasisakyti, priekaištavo Gigot, 
kad karinės jėgos panaudojimas

Sheverdnadze esminius skirtu
mus, Gigot savo straipsnyje pa
darė tokį lyginimą: Shevardnad- 
ze, kalbėdamas Gorbačiovo var
du, mąsto “orveliškai” — atseit 
TSRS turi centralizuotis, kad 
galėtų decentralizuotis. Kitaip 
sakant, tik diktatorius gali sukur
ti demokratiją. O Landsbergis 
sako, kad demokratija kuriama 
tik per demokratizaciją...

troškimus: “Reikia prisiminti, 
kad per ilgus metus daugel kartų

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

Valstybės departamento Bal-

Jungtinės Valstijos buvo vienin
telė pasaulio valstybė, reiškusi 
paramą pabaltiečiams.”

Jis taip pat atmetė kaltinimus, 
kad Persijos įlankos krizė neigia
mai paveikė Washingtono laiky
seną Pabaltijo valstybių atžvil
giu. Goble šiais žodžiais atsiliepė 
apie pirm. Landsbergio vizitą 
Amerikos sostinėje:

“Manau, kad prezidento

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 Paric Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorico valstijoje.

tijos skyriaus vedėjas ir Val
stybės sekretoriaus pavaduotojo 
Europos reikalams specialus 
padėjėjas Sovietų Sąjungos tau
tybių reikalams Paul Goble per 
Amerikos Balso laidą atsakė į kri
tiką, kad JAV nepakankamai re
mia Estijos, Latvijos ir Lietuvos

Landsbergio vizitas Washingto-
ne buvo labai, labai sėkmingas. 
Jis padarė nepaprastai stiprų 
įspūdį, gerą įspūdį prez. Bushui, 
Valstybės sekretoriui Eaglebur- 
geriui, Viceprezidentui Quayle, 
ir visiems Amerikos pa
reigūnams, su kuriais susitiko.”

(LIC)

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie-
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Muslc of Uthuania” programa, vedama angių kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. S tu kas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

pakenktų JAV-TSRS ryšiams. 
Baltieji Rūmai tik išreiškė viltį, 
kad “...sovietų valdžia konstruk
tyviai darbuosis su Pabaltijo ly
deriais, nevartodama grasinimų, 
bauginimų arba jėgos.” Pasku
tinį kartą, kai JAV taip silpnai 
pasisakė, pastebėjo Gigot, Sad- 
dam Hussein užėmė Kuvaitą.

Tačiau Gigot žiniomis, prez. 
Bush ir Valstybės departamento 
sekr. Baker po Landsbergio vizi
to perspėjo tada JAV-bėse irgi 
besilankantį TSRS Užsienio rei
kalų ministrą Eduard Sheverd- 
nadze nenaudoti karinės jėgos

EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO 
KONFERENCIJOS INSTITUCIJOS IR 1991 M. 
PRAMATOMI SUVAŽIAVIMAI

Paryžiuje lapkričio mėnesį pa
sirašytame Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci
jos (ESBK) dokumente numato
mos šios institucijos:

ESBK užsienio ministrų tary
ba, susirinksianti bent sykį į me
tus ar krizės atvejais;

ESBK vyresniųjų pareigūnų 
komitetas, kuris paruoš tarybos 
susirinkimus ir vykdys jos nuta
rimus;

ESBK administracinis sekre
toriatas, veiksiantis Prahoje;

ESBK centras konfliktams iš
vengti, veiksiantis Vienoje;

ESBK įstaiga laisviems rinki
mams. Ši įstaiga veiks Varšuvo
je.

1991 metais pramatomi tokie 
ESBK suvažiavimai:

Taikingo ginčų išsprendimo 
žinovų susirinkimas — Valletta, 
Malta, sausio 15 — vasario 8.

Kultūrinio palikimo simpoziu
mas — Krokuva, Lenkija, gegu
žės 28 — birželio 7;

Tautinių mažumų susirinki
mas — Ženeva, Šveicarija, lie
pos 1 - 19;

Trečiasis žmogiškosios dimen
sijos konferencijos susirinkimas 
— Maskva, SSRS, rugsėjo 10 — 
spalio 4;

Demokratinių institucijų ži
novų seminaras — Oslo, Norve
gija, lapkričio 4 - 15.

(Elta)

— Lietuvos žemės savininkų 
sąjungos pirmasis suvažiavimas 
įvyko spalio 27 Kaune. Organi
zacija vienija buvusius (iki 1940 
m.) žemės savininkus ir jų įpėdi
nius. Suvažiavimas priėmė pro
gramą ir įstatus. Sąjungos tary
bos pirmininku išrinktas Aloyzas 
Liaugaudas.

ŽINIOS IŠ

— Gorbačiovas lapkričio 27 
paskelbė dekretą, skelbiantį ne
galiojančiu Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos rugsėjo 25 d. 
įstatymą, pagal kurį tik Lietuvos 
piliečiai gali stoti į politines par
tijas; kitų valstybių partijų steigi
mas ar veikla Lietuvoje drau
džiama. Sekančią dieną ministro 
pirmininko pavaduotojas Romu
aldas Ozolas ir Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jas Kazimieras Motieka pareiškė 
sutinką su V. Landsbergio nuo
mone, kad Gorbačiovo dekretas 
Lietuvoje negalioja, nes ji 
nebėra “Lietuvos SSR”, o ne
priklausoma valstybė. (E)

— Ateitininkų 80-ji jubiliejinė 
konferencija įvyko gruodžio 1.

— Kauno Vl-ame forte 
gruodžio 4 d. naktį nupjautas ir 
išvežtas kryžius, pastatytasis šią 
vasarą — birželio 14, Gedulo ir 
Vilties dieną, vietoj čia stovėju
sio sovietinio tanko — Kauno 
“išvaduotojo”.

— Lietuvos-Suomijos draugi
ja gruodžio 5 Vilniuje paminėjo 
Suomijos nepriklausomybės die
ną. Vilniaus universitete pa
minėta Helsinkio universiteto 
350 metų sukaktis.

— Mažeikiuoe naktį į 
gruodžio 6 nuverstas vienintelis 
Lietuvoje K. Markso biustas.

— Vilniaus radijas pranešė, 
kad nuo sausio 1 d. išvažiuojant 
iš Sovietų Sąjungos ir grįžtant 
reikės mokėti užsienio (“tvirta”) 
valiuta. Už vieną dolerį juodojo
je rinkoje dabar galima gauti nuo 
18 iki 25 rublių.

— Suomių firma “Morit-La- 
gomat” susitarė su Panevėžio 
“Auridos” gamykla pradėti sagų 
gamybą Lietuvoje. Numatoma 
per metus pagaminti 50 milijonų 
įvairių atspalvių sagų. j

T'" p:
LIETUVOS

— Girkalnio bažnyčia 1944 
liepos mėnesį, traukiantis vo
kiečiams, mūšių metu sudegė. 
1964 m. sudegė ir parapijos salė, 
kuri buvo naudojamą kaip laiki- 
.na bažnyčia. Šiemet pradėta 
naujos Šv. Jurgio bažnyčios sta
tyba. Senajame šventoriuje bai
giama išlieti jos pamatus. Nau
juosius maldos namus projekta
vo kaunietis architektas Feliksas 
Sakalauskas. Statybą numatoma 
užbaigti per penkerius metus. 
Ovalo formos bažnyčią puoš 37 
metrų aukščio varpinės bokštas.

— Mindaugas Barysas, Tiesos 
dienraščio redaktorius, eidamas 
56-tuosius metus, mirė po sun
kios ligos. Jo redaktoriavimo 
metu nuo pirmojo laikraščio pu
slapio buvo pašalintas užrašas 
“Visų šalių proletarai vieny
kitės”.

— Vytautas Landsbergis, Au
kščiausios Tarybos pirmininkas, 
priėmė Švedijos nuosaikiosios 
koalicinės partijos delegaciją, 
vadovaujamą Karlo Dildto, kuris 
yra Tarptautinės demokratų są
jungos vicepirmininkas ir riksta- 
go deputatas.

— Lietuvos mokytojų profe
sinės sąjungos atkuriamasis su
važiavimas įvyko spalio 27-28 
Vilniuje. Dalyvavo apie 500 de
legatų ir svečių, suvažiavusių iš 
visos Lietuvos. Sąjungos pirmi
ninku išrinktas docentas Juozas 
Uzdila.

— V. Kapusko paminklas Vil
niuje, Rotušės aikštėje, buvo de
montuotas naktį į lapkričio 9. Tai 
buvo padaryta Vilniaus miesto 
Tarybos nutarimu. Paminklą de
montavo specialistų brigada. Kol 
bus priimtas galutinis nutarimas 
dėl jo likimo, skulptūrą kartu su 
kitais demontuotais paminklais 
saugo Vilniaus miesto komunali
nės tarnybos.

Remkime

TAUTOS F O N DĄ ' 
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:
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Žengiant į Naujuosius — 
Krikščioniškos šeimos metus

“Šeima — Tautos ir Bažnyčios 
ląstelė”. “Šeima — mūsų 
Bažnyčia”.

Šie plačiai paplitę neginčijami 
posakiai išreiškia tvirtą žmonių 
įsitikinimą šeimos svarba asme
niui, visuomenei, tautai, valsty
bei ir Bažnyčiai. Šeimoje — 
tėvų, brolių, seserų meilės 
aplinkoje darniai skleidžiasi vai
ko asmenybė. Vyresniųjų pa
vyzdys, bendravimas su jais iš
moko žmoniškai gyventi ir dorai 
apsispręsti. Darni šeima padeda 
sėkmingai pereiti per brendimo 
audras, kai nebe vaikas ir dar ne 
suaugusis ir maištauja, ir 
glaudžiasi, ir nori būti suprastas, 
pats savęs gerai nesuprasdamas.

Kas, išsiugdęs jaunystės me
tais kilnią pasaulėžiūrą, gerą ir 
tvirtą charakterį, susiranda tolų 
patį gyvenimo draugą ar draugę 
ir sukuria naują Dievo palaimin
tą šeimą — laimingas! Kartu su 
rūpesčiais ir pareigomis jam teks 
ir daug labai gražių džiaugsmų. 
0 palinkęs po metų ir darbų naš
ta, neliks vienišas, nes iki pat 
amžinybės slenksčio ir dar toliau 
palydės jį gerų vaikų globa ir 
meilė, a - - ;

Nuostabi yra Viešpaties Dievo 
meilė žmogui. Šv. Rašte ji jau
triai pavaizduota tėvo ir motinos 
meilės kūdikiui vaizdais. "Kaip 
tėvas kad kūdikį kelia prie skruo
sto... Argi gali motina kūdikį 
savo užmiršti, — bet jeigu ir ji 
jį užmirštų, aš tavęs neužmir
šiu...” (Plg. Iz 49, 15).

Kęstučiui ir Birutei dėkojame 
už Vytautą Didįjį, Kazimierui ir 
Elzbietai — už šventąjį Kazimie
rą, Karoliui Juozapui ir Emilijai 
Vojtyloms — už Joną Paulių II. 
Dėkojame spaudos draudimo 
laikų motinoms, prie ratelio iš 
maldaknygės išmokiusioms savo 

vaikus lietuviškas raides pažinti, 
ir tėvams, maldaknyge, kalendo
rių, elementorių per sieną nešu- 
siems, slėpusiems ir už tai 
kentėjusiems. Tvirtoms, doroms 
šeimoms esame dėkingi už per
teiktą protėvių dvasią ir šiandie
ninio Atgimimo darbininkams; 
dėkingi ištvermingoms katalikiš
koms šeimoms, išpuoselėju- 
sioms tikėjimo ugnelę žvarbiems 
valstybinio ateizmo vėjams 
pučiant.

Šiandien, atkuriamos Nepri
klausomos valstybės slenkstyje, 
istorinę Bažnyčios naujų užduo-. 
čių valandą, mes, Dievo Apvai
zdos sutvarkymu, Lietuvos vy
skupai, laikome didžios svarbos 
reikalu, pabrėžti krikščioniškos 
šeimos reikšmę mūsų tautos 
ateičiai, priminti mūsų tikintie
siems ir visai tautai bei visuome
nei prigimtinius ir krikš
čioniškus šeimos kūrimo, jos pa
skirties ir ugdymo pagrindus, ir 
todėl 1991-uosius metus skelbia
me KRIKŠČIONIŠKOS ŠEI
MOS METAIS.

Kuo juos pažymėsime?

Bažnyčia stengsis Lietuvos 
žmones supažindinti su labai kil
nia krikščioniškąja santuokos ir 
šeimos samprata; tai darysime 
Ganytojų laiškais, kunigų pa
mokslais, krikščioniškų organi
zacijų renginiais, katalikų spau
dos straipsniais bei leidiniais, 
pagal galimybę ir per kitas infor
macijos priemones. Pakviesime 
priimti Santuokos sakramentą 
poras, lig šiol gyvenusias šeimos 
gyvenimą be Bažnyčios palaimi
nimo, nors nebuvo jiems bažny
tinės teisės kliūčių. Raginsime 
grįžti prie savo vaikų tėvus ir 
motinas, juos palikusius. Ragin-

(nukelta į 4 psl.)
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Jungtinių Amerikos Valstiją 

įkūrimo 200 metų sukakties prth <* 
ga buvo JAV Kongreso įsteigtas ) 
“Bicentennial Medai of Honor”. • 
Juo buvo apdovanoti, JAV admi
nistracijos nuožiūra, įvairūs 
Amerikai nusipelnę asmenys. To 
pasėkoje paaiškėjo, kad meda
lius gavo daugumoje ne tie, ku
rie šį kraštą kūrė. Kilo visuotinis 
etninių grupų nepasitenkini
mas. Etnines grupes reprezen
tavusios organizacijos — N. E. 
C. O. (National Ethnic Coalition 
of Organizatioo^) nusiskundi
mas, taip pat ■'paremtas ir kitų 
mažumų grupių, buvo VVashing- 
tone išgirstas ir 1986 metais JAV 
kongreso patvirtinimu buvo 
įsteigtas “Ellis Island Medai of 
Honor” (lietuviškai jį būtų gali
ma vadinti “Imigrantų Meda
liu”).

Medalio nuostatai sako, kad 
šio medalio gavėjas šiuo yra pri
pažįstamas ir pagerbiamas už 
nuopelnus, padarytus mūsų 
(JAV) kraštui ir suteikiamas JAV 
piliečiams iš įvairių etninių gru
puočių. Medaliai yra suteikiami 
tiems, kurie įkūnija Amerikos 
gyvenimo idealą, bet kurie kartu 
išlaiko savo kilmės krašto verty
bes; asmenims, kurie išskirtinai 
pasitarnavo savo kilmės grupei 
prisidėdami prie jos vertybių iš
saugojimo ir jos augimo įvairiose 
Amerikos gyvenimo srityse; 
tiems, kurie nusipelnė sustiprin
dami ryšius tarp etninių grupių

Ellis Island medalio įteikimo iškilmėse. Iš k.: A. Vakselis, D. Bieliauskienė, Lou Pinella, 
dr. V. K. Bieliauskas.

EMIGRANTŲ MEDALIU VĖL PAGERBTAS LIETUVIS
— Ellis Island medalis įteiktas PLB pirm. dr. Vytautui /. Bieliauskui —

ir JAV bei savo kilmės kraštų; ar<)//Viai per JAV LB gavo atstovavi- 
tiems asmenims, kurie ypatingai N.E.C.O.
pasitarnavo žmonijai bet kurioje y' 1986 metais buvo sudarytas . 
srityje, profesijoje ar užsiėmi- 1 LB komitetas New Yorke, kuris 
me. (Šis skyrelis laisvai išverstas tada iš 36 pasiūlytų lietuvių 
iš anglų kalbos.) (Ž kilmės kandidatų išrinko dr. K.
N.E.C.O. (Tautos Etninių Or- Bobelį, VLIKo pirmininką, ir jį 

ganizacijų Koalicija) atstovauja 
didžiosioms etninėms ir tau
tinėms organizacijoms JAV (mi
nimumas 3,000,000 tautybės). 
N.E.C.O. tikslas yra pasaulio 
tautų brolybė. Ji vykdo eilę pro
gramų, siekiančių apsaugoti vi
sas etnines grupes, joms atsto
vauti ir kovoti už jų specifines 
teises ir kultūrą. N.E.C.O. su
telkė daugiau negu pusę milijo
no dolerių Laisvės Statulai at
naujinti ir yra dalininkė Ellis 
Island muziejaus atkūrimo.

Kaip lietuviai į šią organizaciją 
įsijungė?

1986 metų viduryje LB New 
Yorko apygarda (tada A. Vakselio 
pirm.) buvo pakviesta N. E.C.O. 
vadovybės dalyvauti jos veiklo
je, pristatant E. I. Medai of Ho- 
nor kandidatus, lietuvius. Ka
dangi ši organizacija yra skiriama 
visoms J. A. Valstijoms, apie 
kvietimą buvo pranešta JAV LB 
Krašto valdybai (A. Gečys — 
pirm.). A. Gečys pavedė A. Vak- 
seliui atstovauti Krašto valdybai 
šioje organizacijoje. Taip lietu-

pristatė N. E.C.O. E. L Meda
liui gauti. Jo kandidatūra N. E. 
C. O. buvo patvirtinta ir jis Ellis 
Island iškilmėse buvo atžymėtas 
Medaliu. Pagal šio žymenio sta
tutą jis teikiamas kas 4 metai.

1990 metų pradžioje 
N.E.C.O. vėl kreipėsi į jau 
jiems žinomą asmenį (A. V.), ku
ris paskutin erių 4 metų laikotar
pyje buvo plakviestas į 
N.E.C.O. direktoriatą (Tarybą) 
nariu, kad sudarytų komisiją, 
kuri rekomenduotų kandidatą 
medaliui.

Užuot kad sprendus klausimą 
vietoje (New Yorke) pagal senus, 
neatšauktus įgaliojimus, klausi
mas buvo perduotas spręsti LB 
Tarybos suvažiavimui Detroite. 
Greičiausia dėl nesusiorientavi- 
mo (o gal ir politikavimo?) Tary
ba atsisakė balsavimo keliu šį 
klausimą spręsti ir, tik A. Gečiui 
(Tarybos nariui) įsikišus, klausi
mas buvo persvarstytas ir su
važiavimas pavedė JAV LB Tary
bai (A. Nelsienė — pirm.) reko
menduoti N.E.C.O. vadovybei 

PLB pirmininką dr.'V. L. Bie
liauską. Šį medalį 1990 metais 
gavo 101 amerikietis.

1990 gruodžio 9 Nęw Yorke 
medalio iškilmės pradėtos iškil
mingom pamaldom Šv. Patriko 
katedroje. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kardinolas Joseph 
Bemardin (italų kilmės iš Chica- 
gos, taip pat atžymėtas E. I. Me
daliu), dalyvaujant kardinolui 
John O’Connor. Pasimačius su 
kardinolu O’Connor, visi meda
listai • bei garbės svečiai ir 
N.E.C.O. vadovybė buvo auto
busais nuvežti į Battery Park, su
sodinti į šiam reikalui nusamdytą 
Circle Line laivą ir nuplukdyti į 
Ellis Island salą. Ten įvyko 
priėmimas (brunch).

Medalių įteikimo salė gražiai 
atnaujinta, paruošta iškilmėms. 
Tai yra ta pati salė, į kurią'buvo 
suvedami imigrantai, išlipę iš 
laivo. Kariškas dūdų orkestras, 
karių garbės sargybos, kariški 
maršai darė tikrai pakilią nuotai
ką. Šių iškilmių medalių priėmė
jai įžygiavo vorele į salę. Publiką 
sudarė medalistų šeimos nariai 
ir N. E.C.O. pareigūnai. Šeštuo
ju į salę įžengė kardinolas Ber
nardinas ir sekantis po jo vienin
telis lietuvių atstovas dr. Vytau
tas J. Bieliauskas. Visi medalistai 
susėdo ant paaukštinimo veidu 
atsisukę į publiką.

Dėl bendro vaizdo įdomu pa
minėti bent keletą kitų medalis
tų, kaip New Yorko gubernato
rius M. Cuomo, Chicagos bur
mistras R. Daley, senatorius A. 
M. D’Amato, generolas Alexan- 
der Haig, JAV Vyriausio Kariuo
menės štabo viršininkas gen. C. 
Powell, Frank Sinatra, Baltųjų 
Rūmų štabo viršininkas J. Sunu- 
nu, žymus beisbolo ir jaunimo 
veikėjas. Lou Pinella ir eilė kitų 
žymių amerikiečių. Ellis Island 
medaliais apdovanoti JAV prezi
dentai: G. H. W. Bush, R. Rea- 
gan, J. M. Carter, G. R. Ford 
ir R. M. Nixon. Jie iškilmėse ne
dalyvavo.

Sugiedojus Amerikos himną, 
trumpu žodžiu sveikino ir visus 
medalius įteikė N. E.C.O. gene
ralinis pirmininkas W. D. Fuga-

Medalistai programos vedėjo 
buvo šaukiami alfabetine tvarka. 
JAV kariai (vyras ir moteris) 
uždėjo kiekvienam medalistui

(nukelta į 8 psl.)

JONAS PUZINAS
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KELIAS 1 LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

Taryba, nuodugniai apsvarsčiusi Berlyno 
protokolą, gruodžio 10 d. pasiuntė savo delega
ciją Kaunan tolimesniems pasitarimams su Vo
kietijos užsienio reikalų ministerijos ir kanclerio 
atstovu baronu von Lersneriu. Delegaciją sudarė 
St. Kairys, P. Klimas, kun. V. Mironas, A. Sme
tona, kun. J. Staugaitis ir dr. J. Šaulys. Kaune 
paaiškėjo, kad ne tik nereikalingi Lietuvos Ta
rybos nutarimai, bet Vyriausioji vokiečių karo 
vadovybė laiko nepriimtinu ir patį Berlyno pro
tokolą. Delegacijai tebuvo pareikšta, kad sutin
kama atstatyti savarankišką Lietuvos valstybę, 
bet nebeužsiminta nei apie Vilnių, kaip Lietuvos 
sostinę, nei apie Steigiamąjį Seimą. Tarybos de
legacijai įteiktas naujas būsimų Lietuvos ir V o- ( r 
kietijų santykių projektas, kur pabrėžiamas 
tampresnis Lietuvos susijimas su Vokietija.

Grįžus delegacijai iš Kauno, Lietuvos Tary
ba po ilgų diskusijų 1917 m. gruodžio 11 d. pa
skelbė Lietuvos valstybės atstatymo deklaraciją, 
turėjusią didelės reikšmės tolimesnei Lietuvos ir 
Vokietijos santykių raidai:

I. Lietuvos taryba, krašto ir užsienio lietu
vių pripažinta kaip vienintelė įgaliota Lietuvių 
tautos atstovybė, pasiremdama pripažintąja tau

tų apsisprendimo teise ir 1917 metų rugsėjo mėn. 
17-23 d. lietuvių konferencijos Vilniuje nutarimu, 
skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atsta
tymą su sostine Vilniuje ir jos atpalaidavimą nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę 
su kitomis valstybėmis.

II. Tai valstybei tvarkyti ir jos reikalams 
ginti taikos derybose, Lietuvos Taryba prašo Vo
kiečių Valstybės apsaugos ir pagalbos. Atsižvelg
dama į gyvus Lietuvos interesus, kurie reikalauja 
nieko netrunkant sueiti į artimus ir patvarius 
santykius su Vokiečių Valstybe, Lietuvos Taryba 
stoja už nuolatinį ('amžiną) tvirtą sąjungos ryšį 
su Vokietijos Valstybe, kurs turėtų būti įvyk
dytas ypač militarinės bei susisiekimo konvenci- 

t-jos ir muitų bei pinigų sistemos bendrumo pa
matais (P. Klimas, Werdegang, p. 107; P. Klimas, 
Lietuvos valstybės kūrimas 1915-1918 metais 

'• Vilniuje. — Pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetis. Kaunas, 1930, p. 10-11).

Nutarimas priimtas 15 balsų. Prieš balsavo 
‘ St. Kairys, St. Narutavičius ir J. Vileišis, susi

laikė A. Stulginskis, posėdyje nedalyvavo P. Do
vydaitis, bet vis dėlto nutarimą pasirašė visi Lie
tuvos Tarybos nariai.

Gruodžio 13-15 d. posėdžiuose nutarta kreip
tis į Vokietijos vyriausybę, kad pripažintų Tary
bos deklaruotą Lietuvos nepriklausomybę; kreip
tis į Vokietijos reichskanclerį Hertlingą, kad Ta
rybai leistų organizuoti civilinę valdžią, skirti 
Lietuvos apskritims Tarybos komisarus ir steigti 
Berlyne Lietuvos atstovybę. Deja, nei vienas tų 
Tarybos nutarimų nesusilaukė vokiečių pritari
mo. Taip pat įstrigo Lietuvos Tarybos 1918 m. 
sausio 2-3 d. prašymai Vokietijos užsienio reikalų 
valstybės sekretoriui baronui von Kūhlmannui ir 

okupacinei Lietuvos valdžiai, kad leistų Tarybos 
atstovams vykti į Lietuvos Brastoje vykstančias
taikos derybas. (P. Klimas, Werdegang, p. 108 ir 
109). Vokiečiai statė sąlygas, kad Tarybos atsto
vai, jei ,norį vykti į Lietuvos Brastą, tegalį pa
reikšti apie Lietuvos apsisprendimą atsiskirti nuo 
Rusijos ir atstatyti savo nepriklausomybę, bet 
turį nutylėti antrąją 1917 m. gruodžio 11d. nuta
rimo dalį, kur kalbama apie ryšius su Vokietija. 
Lietuvos Taryba ryžosi tokiomis sąlygomis ne
važiuoti į vokiečių ir bolševikų konferenciją Lie
tuvos Brastoje ir sugriežtinti savo nusistatymą 
santykių su Vokietija atžvilgiu. Ir 1918 m. sau
sio 8 d., St. Kairio siūlymu, Taryba padarė nuta
rimą, labai artimą Vasario 16 d. aktui:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių 
tautos atstovybė, atsirėmusi pripažintąja apsi
sprendimo teise ir lietuvių konferencijos nutari
mu Vilniuje rugsėjo mėn. 17-22 d. 1917 m., skel
bia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pa
grindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą.valstybę atskirianti nuo visų vals- 
tybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kito- 

- mis tautomis. Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos valstybės vidaus tvarkai ir santy
kiams su kaimynais nustatyti yra reikalinga, kiek 
galint greičiau, sušaukti Steigiamasis Seimas, vi
sų Lietuvos gyventojų demokratiniu būdu išrink
tas (P. Klimas, Werdegang, p. 110; Zenonas 
Ivinskis, Lietuvos politinė būklė 1918 metų pra
džioje ir Vasario 16-tos d. aktas. — Židinys, 1939, 
nr. 1, p. 42). • -•>*' uv«.».

(Bus daugiau)



Prieš 20 metų

DAIL. ELSKUS BURIAVO PER ATLANTĄ
KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS 

3
Ne visos dienos buvo tokios 

nuotykingos. Instrumentų seki
mas reikalavo nenutraukiamo 24 
valandų budėjimo. Maistą gami
no tris kartus per dieną. Buvo
progų ir retkartiniam užkandžiui 
ar buteliui alaus. Dean Fuller — 
linksmų plaučių žmogus, 
mėgstąs humorą, išdaigas, bet 
laikėsi aiškaus plano ir tvarkos, 
Baigęs Yale universitetą, dirbo 
teatre kaip kompozitorius ir 
rašytojas, jo veikalas Once Upon 
a Mattress, muzikinė komedija, 
pasiekė Broadway, Hollywoodą 
ir davė pradžią Carol Burnett 
karjerai. Abu bendrakeleiiviai 
per Atlantą respektdavo vienas 
kitą. Fuller buvo navigatorius, o 
Elskus padėjėjas ir įgula. Laivą 
tvarkė kartu, bet Fuller sprendi
mai buvo galutiniai ir ginčų ne
buvo. Pirmoje vietoje buvo laivo 
ir abiejų buriuotojų saugumas. 
Tikslas nebuvo sumušti greičio 
rekordą, tikslas buvo perplaukti 
Atlantą. Ir po kelionės abu liko 
draugais, su šeimomis susitinka, 
paburiuoja tuo pačiu Wyand- 
ance laivu.

Nustatyta tvarka kartą buvo 
suardyta 36-šiom valandom, kai 
maža audrelė išaugo į gan stiprią 
vėtrą su 50 mylių stiprumo vėju. 
Jos pilna stiprybė išryškėjo 
naktį. Bangos supo ir vartė laivą 
kiekviena praeinančia banga, 
kurias stengtasi prakirsti ketvir
tadalio kampu. Palyginti nedide
lio svorio laivas į bangų kilimą ir 
kritimą reagavo kamščio princi
pu. Galvota išleistį jūrinį inkarą, 
panašų į mažą parašiutą, bet au
dra dar nebuvo pasiekusi reikia
mo stiprumo. Vis dėlto didelis 
ir nuolatinis laivo judėjimas, 
siūbavimas labai vargino. Kabi
noje daiktai buvo suversti, indai 
neplauti, apie valgio gaminimą 
nebuvo nė kalbos. Būdamas ka
binoje Elskus pajuto jūros ligos 
pradžią. Reikėjo sėdėti lauke 
prisirišus arba gulėti lovoje. 
Daugiausia vargino tai, kad nie
ko nebuvo galima pakeisti. Au
dra šėlo toliau. Nuovargis buvo 
tikras, kai pasiekė tokį laipsnį, 
kada apatija pradeda nugalėti pa
siryžimą ir viskas atrodo kvaila, 
beprasmiška. Pasižiūrėjęs į El- 
skų, Fuller pasiūlė nuvirsti į 
lovą. Jam to nereikėjo kartoti. Ir 
nors Elskus nesitikėjo, kad 

Atlantas nugalėtas — laivas Wyandance Crookhaven uoste 
Airijoje.

galėtų užmigti, tai padarė mo
mentaliai. Po valandos Elskus 
galėjo draugą pakeisti — galva 
prablaivėjo, grynas oras gaivino, 
ir jūros liga nesirgo.

Elskaus gimtadienio proga 
vėjas pradėjo pūsti iš pietvaka
rių, tiesiai į nugarą. Laivas iš
tiestom burėm skrido Airijos 
link. Buvo puikus, greitas buria
vimas (132 mylios per 24 valan
das).

Tik prie pačios Airijos tris die
nas pastoviai pūtęs vėjas staiga 
atsisuko į rytinę pusę ir atnešė 
lengvą rūką. Fuller kabinoje 
keikė atsisukusį vėją, rūką ir 
savo navigacijos nesugebėjimus, 
bet pasirodė, kad laivas buvo ir 
liko kurse prie uolotų Airijos 
pakrančių. Artėja vakaras, ir 
Wyandance įplaukė į granito kal
nais apjuostą Crookhaven uostą/ 
Buvo 22:30 vai., kai inkaras įsmi
go į Airijos žemę. Laivas atsisuko 
į šiltą žemės kvapais pripildytą 
lengvutį vėją ir sustojo vietoje, 
tiesus, išdidus, perplaukęs 
Atlantą. O’Sullivan tavernoje 
būrys jaunimo su gitara linksmi
nosi po gatvės žibintu. Netrukus 
taverna užsidarė, jaunuoliai išsi
skirstė. Elskus ir Fuller pasa- 
paudė vienas kitam rankas ir 
susėdo užbaigti ilgai taupytos St. 
James skotinės. Ankstų rytą 
iškėlė Airijos ir krantinės vėlia
vas, laukė muitinės atstovų. Jie 
per porą minučių viską sutvarkė 
ir pakvietė į krantą.

Tuo būdu pasibaigė kelionė, 
pradėta 1970 liepos 12, liepos 19 
pasiekta Bermuda, iš kur iš
plaukta liepos 23 ir rugpjūčio 24 
pasiekta Airija.

Airijoje Elskus prabuvo tris
dienas, nors norėjo paviešėti il
giau, tik laikas neleido. Airių 
nuoširdumas nėra perdėtas. Kai 
tik abu buriuotojai išlipo į kran
tą, tris dienas buvo airių svečiai, 
tris dienas valgė, gėrė, dainavo. 
Šeštadienio vakarą airių pa
pročiu visi susirinkę pradęda 
dainą ir tada kiti prisijungia. 
Priėjo ir Elskaus eilė. Jis pradėjo 
lietuvių liaudies dainele Šile 
gegė kukavo ir didžiam nustebi
mui, apie trisdešimt besišypsan
čių airių traukė lietuvių melodiją 
ir prašė daugiau. Ne veltui El
skaus akyse sublizgo ašaros.

Albinas Elskus į New Yorką 
grįžo lėktuvu. Dean Fuller pasi
liko dar porai savaičių, tvarkė 
Wyandance pervežimo į JAV

MARČIULIONIS NBA
LYGOS PIRMENYBĖSE

Garsusis Lietuvos krepšinin
kas Šarūnas Marčiulionis pra
dėjo antrąjį sezoną JAV NBA 
profesionalų krepšinio lygos pir
menybėse. Mūsiškis, kuris žai
džia už Golden State Warriors 
komandą, šiemet gauna 1 milijo
ną 300 tūkstančių dolerių (kai 
kuri spauda rašo dar daugiau). 
Jis yra vienas iš nedaugelio krep
šinio milionierių Amerikoje.

Naujasis krepšinio sezonas 
prasidėjo lapkričio 2. Marčiulio
nio komanda žaisdama Denvery
je, tą dieną įveikė vietinę Nug- 
gets komandą rekordine pasek
me 162 - 158. Pats Marčiulionis 
žaidė neblogai: jis pelnė tik 9 taš
kus, tačiau daug prisidėjo prie 
komandos pergalės. Po kelių 
dienų Warriors rungtyniavo Los 
Angeles prieš Clippers komandą 
ir čia, paskutinėse sekundėse 
įmestu varžovų krepšiu pra
laimėjo dviejų taškų skirtumu. 
Bet lapkričio 6, kuomet ta pati 
komanda atvyko žaisti į Oaklan- 
dą, tai ji buvo įveikta 130 - 109. 
Ir Šarūnas čia buvo vienas iš ge
riausių taškų medžiotojų: jis su
kalė 21 tašką. Ypatingai daug 
įmetė baudų — 11 (iš 15 mestų). 
Kadangi tai buvo pirmosios 
rungtynės namuose, tai visi 
Warriors žaidėjai buvo pagerbti,

CHICAGOS JAUNIMO CENTRE
Jaunimo Centras, nors yra 

Chicagoje, bet tarnauja ir visai 
išeivijai. Jame yra daug centri
nių kultūros ir švietimo instituci- 
jų. Visas jas būtų net sunku išmi
nėti.

Tik keletą tepaminėsiu, bū
tent Pasaulio lietuvių archyvas, 
kuris turi penkiadešimt tūkstan
čių su viršum leidinių. Dailiojo 
meno institutas su Čiurlionio ga
lerija ir jos rinkiniais, kuriuose 
taip pat yra per tūkstantį ekspo
natų. Muzikologijos archyvas, 
kuriame porą sykių lankėsi ir V. 
Landsbergis. Lituanistikos tyri
mų ir studijų centras, kuris taip 
pat turi didžiulius archyvus, bi
blioteką ir muziejų. Jame yra 
vykdomi registracijos ir katalo
gavimo darbai. Be to, labai svar
bi institucija ir Pedagoginis insti
tutas, kuris parengia lituanisti
nių mokyklų mokytojus išeivijai. 
Tai yra centrinės institucijos, ne
minint jau tų, kurios tarnauja 
Chicagai ir jos apylinkėms.

Kadangi Jaunimo Centras tar
nauja išeivijai, tad nenuostabu, 
kad ir aukų susilaukia beveik iš 
visos Amerikos. Tad šia proga ir 
norima padėkoti tiems, kurie į 
jo laiškus atsiliepė ir savo auko
mis parėmė. Kasmet gruodžio 
mėnesio pirmąjį sekmadienį yra 
rengiama Jaunimo Centro vaka
rienė, kurios metu susitinkama 
su rėmėjais, pasidžiaugiama ir 
rūpesčiais pasidalinama.

Šių metų vakarienė įvyko 
gruodžio 2 d. Pirmiausiai visi su
sirinko į jėzuitų koplyčią, kurioje 
buvo aukojamos Mišios už Jauni
mo Centro statytojus, jo rėmėjus 
ir darbuotojus. Mišias aukojo 
kun. H. Šulcas, misionierius iš 
Ruandos, asistuojamas kun. P. 
Dauginčio ir kun. J. Kidyko. 
Giedojo solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai.

Po Mišių visi rinkosi į didžiąją 
salę, kur jau laukė parengti ir 
papuošti stalai. Vakaro progra
mos vedėja Marija Utz šiltu^o- 
džiu pasveikino susirinkusius ir

reikalus. Kai prekybinis laivas 
Irish Patriot atvežė burlaivį į 
Philadelphiją, už savaitės Elskus 
su Fuller pro Cape May buriavo 
j New Yorko uostą ir iš ten iki 
kelionės pradžios Old Saybroėk 
Marine Service krantinės. Buvo 
Padėkos dienos savaitgalis ir 
lengvos snaigės krito ant laivo 
denio.

o išskirtinai buvo atžymėtas 
Šarūnas. Tačiau po šių rungtynių 
Marčiulioniui pradėjo nesisekti, 
jis atrodė labai nervingas.^.

Rašant šias eilutes, Šarūno ko- 
mflida buvo sužaidusi 10 rung
tynių, iš kurių 7 laimėjo. Taigi 
pirmenybių pradžia yra žymiai 
geresnė negu pereitais metais, 
kuomet po 11 rungtynių turėta 
tik viena pergalė.

San Francisco, Oaklando ir ar
timųjų miestų spauda Marčiulio
niui skiria daug vietos: rašo apie 
jo pasirodymus, diskutuoja jo 
ateitį.

Paskutiniu metu dėmesio cent- 
ran pateko ir Šarūno žmona Inga 
(sutrumpinimas nuo Ingrida). 
Anksčiau ją spauda minėdavo tik 
kaip gero krepšininko malonią ir 
gražią žmoną, kuri naujame 
krašte vis labiau įsitvirtina. Da
bar gi — ją jau pristato kaip ak
tyvią krepšininkę, kuri pradėjo 
žaidimus Merritt kolegijos krep
šinio rinktinėje. Kaip rašoma, ji 
šiemet užsiregistravo toje kole
gijoje studijoms (ima tik jai pa- 
stinkančius kelis kursus) ir tokiu 
būdu turi teisę rungtyniauti už 
kolegijos komandą. Pažymima, 
kad šios kolegijos' moterų ko
mandoje visos žaidėjos yra juo- 

nurodė Jaunimo Centro reikšmę 
chicagiečių ir lietuviškos išeivi
jos gyvenime. V. Momkus, J. C. 
tarybos pirm., padėkojo valdy-
bai ir jos pirmininkei, Moterų 
klubui ir administratoriui A.
Vaitkevičiui už talką ir rūpestin
gą priežiūrą. Meninę programą 
atliko muz. Manigirdas Motekai- 
tis ;— fortepijono palyda ir jauni
mas: Rima Polikaitytė — fleita 
ir Kazys Motekaitis — smuikas. 
Tai dviejų muzikalių ir lietuviš
kame gyvenime veiklių šeimų 
atžalos. Meninė programa buvo 
neilga, bet labai patraukli.

Salomėja Endrijonienė, Jau
nimo Centro valdybos pirmi
ninkė, pasveikino susirinkusius. 
Jau praėjo 33 veiklos metai. Per 
tuos veiklos metus daug tūkstan
čių praėjo pro šias mūsų svetin
gas duris. Jo mokslinius centrus 
aplanko ne tik šimtai svečių iš 
Lietuvos, kurie renka sau 
medžiagą, bet ir amerikiečiai. Jį 
aplanko ir kitataučių ekskursijos, 
kadangi jis yra vienas iš žymiųjų 
etninių centrų. Jame vyksta gy
vas kultūrinis gyvenimas. Repe
tuoja Lietuvių opera, ansam
bliai, tautinių šokių grupės, susi
rinkimus daro jaunimo ir visuo
meninės organizacijos. Šeštadie
niais veikia lituanistinės mokyk
los, bėgioja vaikai ir jaunimas. 
Vyksta vakaronės ir mėno paro
dos. Tai jūsų antrieji lietuviški 
namai.

Po oficialiosios dalies vyko 
vaišės. Buvo prisirinkusi pilna 
salė Jaunimo Centro draugų. 
Kol yra draugų ir rėmėjų, tol bus 
gyvos lietuviškos institucijos.

J- Žygas

— P. Gavėnas, Biržų rajono, 
Glūdiškio km. gyventojas,
šimtametės epušės kamiene įsi
rengė dar vieną baublį. Jame tel
pa keli žmonės. Baublys kilnoja
mas, tad atsirado nemažai pir
kėjų, bet šeimininkas nesirengia 
jo parduoti.

Šarūnas Marčiulionis Vilniuje 1988 m. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

dukės, su kuriomis Inga greitai 
susidraugavo, nors pradžioje In
gos draugės nežinojo, kad jos vy
ras yra garsus profesionalas kre
pšininkas ir kad pati Inga yra žai
dusi pasaulio čempionatą 
laimėjusioje komandoje. Inga už 
kitas komandos drauges yra kiek 
vyresnė — jai 25 metai ir Ji žais 
gynime pagrindiniame penketu
ke. Beje, ji gana aukštoka mote
ris — 5 pėdų ir 11 colių aukščio 
ir jau augina vieną dukrelę, ku
rios vardas Krista (sutrumpini
mas nuo Kristinos).

Beje, čia reikia pridėti, jog 

Žengiant į Naujuosius — 
Krikščioniškos šeimos metus
(atkelta iš 3 p.sl.)

sime taikintis susipykusius su
tuoktinius ir visus, kas tik gali, 
padėti jiems nesugriauti šeimos 
židinių. Kviesime į kantrybę, 
pakantumą, atsižvelgimą vienų į 
kitus, kad šeimos taptų atgaivos 
vieta, ramybės ir vilties oazėmis, 
tarpusavio pagalbos ir paguodos 
židiniais.

Didžiulę svarbą šeimos lai
mingumui turi būsimų sutuokti
nių pasirengimas jai. Todėl ragi
name ir raginsime tėvus, 
auklėtojus, kunigus, informaci
jos priemonių darbuotojus iš
mintingai prisidėti, kad jauni
mas įgytų garbingą draugystės, 
santuokos bei šeimos gyvenimo, 
vyro ir moters intymumo sam
pratą, kad norėtų ir mokėtų tvar
kyti tvardyti savo polinkius, visa
da jaustų atsakomybę už jau
nystės ar viso gyvenimo draugės 
ar draugo likimą. Kviesime patį 
jaunimą ugdyti save pagal tau
rias lietuviškas bei krikščioniškas 
tradicijas, nesivaikyti menka
verčių pavyzdžių, vis tiek ar iš 
Rytų, ar iš Vakarų jie ateitų.

Šeimoje sūpuojamas tautos 
gyvybės lopšys. Todėl remsime 
medikų, pedagogų ir visų 
Tėvynės mylėtojų rūpinimąsi 
gyvybės išsaugojimu nuo pat jos 
pradžios ir teisingu tolesniu jos 
išugdymu. Remsime pastangas 
suteikti motinoms galimybę kuo 
daugiau atsidėti vaikučių augini
mui, tėvams — galimybę dera
mai šeimą išlaikyti ir taip pat kuo 
daugiau vaikų ugdyme dalyvau
ti. .

Lig šiol daugiausia kalbėjome 
apie vyresniosios kartos pareigas 
jaunesniajai.^Neužmirškime ir 
antros medalio pusės — tiesiogi
nio IV Dievo įsakymo skambe

sio: “Gerbk savo tėvą ir motiną!“

Marčulionių šeima persikėlė į 
nuosavą namą - Lafayette mies
telyje prie San Francisco. Kaip 
spauda rašo, jog jai namuose visą 
laiką būti ir rūpintis vien tik na
mais ir savimi nusibodo, tai ji 

^nori vėl grįžti į aktyvų sporto gy
venimą.

Reikia manyti, jog Ingai krep- 
šinyje seksis neblogiau kaip 
Šarūnui, nors ji milijonų ir 
neuždirbs. Tačiau bent įrodys, 
kad ji ne vien tik garsaus krepši
ninko žmona, bet ir pati gerai 
gali -žaisti.

E. Šulaitis

Norėtume kartkartėmis priminti 
Lietuvos vaikams ir mielajam 
jaunimui, kad jie neužmirštų, 
kas yra jiems Dievo duoti ištiki
miausi draugai visam gyveni
mui. Kas gi kitas, jei ne “tėvelis, 
motinėlė , kaip sako liaudies 
daina. Brangus jaunime, 
Tėvynės viltie! Nuoširdžiai pa
sverk visa, ką tau duoda tėvų na
mai, jų išmintis ir meilė, jų rūpe
stis ir pasiaukojimas. Ilgėdama
sis būti suprastas, vis mėgink ir 
pats juos suprasti. Jeigu rastum 
juose bruožų ir veiksmų, kurių 
gerbti tu negali, — tai tau rodik
lis bei įspėjimas, ko neturėtum 
kartoti. Bus gražu ir garbinga, 
jei mokėsi savo tėvus ir taikinti, 
ir raminti, prireikus padrąsinti 
bei paguosti ir į Dievo namus 
nusivesti. Tavo dora sąžinė tik
riausiai neleis tau suaugusiam 
nusisukti nuo savo gimdytojų, 
palikti jų vienišų^ Žmogaus 
branda juk matuojama jo pagar
ba vyresniajai kartai.

Šeima — pagrindinė tautos ir 
Bažnyčios ląstelė. Šeima — 
mūsų bažnyčia.

Šeima — Dievo kūrinys, ir ji 
gražiausiai skleidžiasi Dievo tie
sos ir meilės spinduliuose. Su
grąžinkime mūsų šeimas į 
bažnyčią; ne kas sau, o šeimomis 
sekmadieniais eikime į Mišias! 
Parsiveskime bažnyčią į savo šei
mas: ne tik pavienė, bet ir ben
dra malda, bendras Evangelijos 
skaitymas, bendras Dievo akyse 
šeimos problemų sprendimas.

Tada ir vėl mūsų namai taps 
namų palaimos židiniais.

Su meile laiminame visas 
mums brangias Lietuvos šeimas!

Vincentas Kardinolas 
Sladkevičius 

Lietuvos kardinolas, 
arkivyskupas ir vyskupai



DARBININKO SUKAKTUVINIAME KONCERTE
(Tąsa iš praeito numerio)

Ekscelencija, prašydamas dan
gaus palaimos, kvietė ir kitus vi
sur ir visada palaikyti savą lietu
višką katalikišką spaudą.

Užsiskleidė mišiolai, procesija 
• su kryžiumi, su vyskupu ir kuni
gų svita išėjo taku nuo altoriaus, 
tuo užbaigdama pirmąją iškilmių

Užkandžiaujama 
Kultūros Židinyje

Žmonių dalis tuoj nukeliavo į 
Kultūros Židinį. Čia jau iš tolo 
kvepėjo įvairūs kepsniai ir visus 
traukė pietų. Pietus paruošė Eu
genija Kezienė su savo talki
ninkėmis. Čia buvo bent kelių 
rūšių patiekalai ir kava, atgaiva.

Žmonės pamažu rinkosi į Dar
bininko sukaktuvinį koncertą. 
Atsilankė 200 su viršum.

Pasipuošusi scena
Koncerto pradžia buvo 3 vai. 

Pradėta su labai mažu pavėlavi- 
mii, nes žmonės dar rinkosi į 
salę.

Štai ir prasitraukė uždanga su
kaktuviniam koncertui. Scena 
be triukšmingu pigių papuošalų. 
Pačiame centre lyg koks karalius 
spindėjo juodas fortepijonas. Už 
jo ant galinės scenos uždangos 
buvo didelis 7 pėdų pločio įrašas 
DARBININKAS. Tos pačios 
Darbininko vinjetės raidės, tik 
padidintos bent 10 kartų. Že
miau raudoname fone buvo skai
čius 75, iš abiejų pusių papuoštas 
tulpių žiedais. Jos ir liudijo laik
raščio kūrybą, jo veržimąsi į 
ateitį.

Dešinėje pusėje buvo kalbė
tojų pultas su lietuvišku rankš
luosčiu. Žemai ant grindų prie
šais pultą stovėjo didelis gėlių 
krepšis, puokštė gėlių, kurių žie
dai buvo sudėti pagal lietuvių 
tautinę vėliavą — geltona, žalia, 
raudona. Šias gėles atsiuntė mie
loji mecenatė Marytė Salin- 
skienė. Sceną papuošė ir ją suor
ganizavo nekartą ją puošęs Pau
lius Jurkus.

Pradedama akademinė dalis
Laikrodžiui praėjus pro trečią 

valandą, pradėta akademija. J 
sceną įžengė Darbininko vyr. 
redaktorius Tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM.

Jis nukeliavo į laikraščio pra
eitį, prisiminė spaudos vaidmenį 
mūsų tautiniame atgimime ir to
limesnėje raidoje. į tą raidą įsi
jungė ir Darbininkas, kurio su
kaktuvinę šventę čia ir švenčia
me.

Ateina jaunystė
Toliau visai programai vado

vauti pakvietė Rūtą Virkutytę. 
Šiai publikai ji mažai pažįstama. 
Ji čia atkeliavo iš Hartfordo ir 
dabar dirba Lietuvių Infonnaci- 
jos Centre ir Religinės Šalpos 
įstaigoje.

- Tai jauna grakšti mergaitė, 
kuri nuostabiai gražiai kalba lie
tuviškai. Pasirodo, kad jai teko 
lietuvių kalbą studijuoti Vilniaus 
universitete. Gražią kalbą išsi
nešė ir iš savo namų.

Ji visą programą, akademinę 
dalį ir koncertą, pravedė drąsiai, 
nepasimesdama, tiksliai
apibūdindama, kas bus scenoje.

• Į sceną išėjo jaunystė ir tuo pa
puošė Darbininko 75 metų su
kaktį.

Maldos žodžiai
Tokias iškilmes reikėjo 

pradėti įžangine malda — invo- 
kacija. Ir tai atliko tėv. Placidas 
Barius, OFM, pranciškonų pro
vincijolas, kuris buvo neseniai 
grįžęs iš Romos.
Jis visų dėmesį ir širdis nukrei

pė į didesnį gyvenimo suprati
mą, į spaudą, kuri atneša paguo
dą ir suteikia stiprybės. Prašė 
Dangaus palaimos visuose laik-

Darbininko redaktorius Paulius Jurkus kalba laikraščio 75 
metų sukakties minėjime Kultūros Židinyje. Nuotr Vytauto 
Maželio

raščio leidimo darbuose. Ir savo 
maldą užbaigė su “Amen”.

Tuo reikia pasidžiaugti. Kiek 
čia kalbėta invokacijų, bet vis bi
jota to žodžio “Amen”. Tartum 
pasakius šį žodį, suprastės visa 
iškilminga malda.

Žvilgsnis j Darbininko 
praeifj

Reikėjo šia proga prisiminti ir 
Darbininko praeitį, kaip ir kada 
jis buvo išleistas. Į sceną pakvie
tė redaktorių Paulių Jurkų, kuris 
per tiek metų gerai pažįsta Dar-

Pradžioje jis prisiminė Ameri
kos lietuvių spaudą, kaip ji buvo 
leidžiama ir kaip greitai paskui 
sustodavo. Tuo metu stipriai 
veikė socialistai, per savo spaudą 
aštriai kovoję su katalikais, su 
kunigais, išjuokę tikinčiuosius ir 
Bažnyčią. Reikėjo ieškoti išei
ties, reikėjo bent gintis nuo jų 
puolimo. Reikėjo organizuoti ir 
katalikus darbininkus, nes tada 
nebuvo jokių unijų, jokios darbi
ninkų globos.

1914 metais į Ameriką atvyko 
judrus organizatorius kun. Fabi
jonas Kemėšis. Pradžioje jis dir
bo Draugo redakcijoje Chicago- 
je. Tų metų rudenį iškilo reikalas 
organizuoti katalikus darbinin
kus į sąjungą. Tada kun. 
Kemėšis atsikėlė į Bostoną, nes 
Bostone nuo 1905 m. ėjo Kelei
vis, labai aštriai puolęs katalikus, 
skleidęs socializmą.

Bostone ir buvo įkurta Lietu
vių Katalikų Darbininkų Sąjun
ga, ir 1915 metais rugsėjo 19 iš
leistas tos sąjungos laikraštis 
Darbininkas. Jo tikslas buvo gin
ti darbininkų reikalus, juos in
formuoti jų gyvenimo klausi
mais, palaikyti lietuviškas krikš
čioniškas tradicijas ir įsijungti į 
Lietuvos atstatymą, remti jos 
siekimus ir nepriklausomybę, 
telkti Lietuvai lėšas.

i & *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 doleriu.

Tegu 1991 būna .actos .1I

Buvo įsteigta Darbininko Są
jungos kuopos Naujojoje Angli
joje. Darbininkas augo, stiprėjo. 
Jame dirbo eilė redaktorių. Bet 
pamažu Darbininkų Sąjungos 
nariai išmirė. Jaunimas nesi- 
jungė į šią organizaciją. Darbi
ninkas turėjo didelių finansinių 
sunkumų. Tada ir kilo mintis su
jungti ėjusius katalikiškus laik
raščius. Brooklyne ėjo Amerika, 
Pittsburghe Lietuvių žinios. Pir
miausia Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga laikraščio leidimą per
leido pranciškonams. Šie su
jungė visus tris laikraščius, Dar
bininką iš Bostono perkėlė j 
Brooklyną, čia įkūrė katalikiškos 
spaudos centrą ir jungtinį laik
raštį Darbininką, pirmąjį nu
merį išleido 1951 balandžio 16.

Nuo to laiko Darbininkas eina 
Brooklyne, iš Bushvvick rajono 
persikėlė į Kultūros Židinį, — 
naujas patalpas. (nukelta į 1 psl.)

Lietuvių Fondo tarybos pirm. Stasys Baras ir pelno skirstymo komisijos pirmininkas 
Povilas Kilius tarp atvykusių absolventų, gavusių Lietuvių Fondo stipendijas. Nuotr. 
Jono Tamulaičio

Jo misija ir dabar tebėra labai 
svarbi, nes Lietuva vėl yra oku
puota, vėl kovoja dėl savo ne
priklausomybės. Reikia padėti 
pavergtai Lietuvai, reikia burti 
žmones, juos stiprinti ir palaikyti 
gyvą lietuvybę. Taigi ateities 
darbai gulte gula į Darbininko 
veiklos planus. Jis tvirtas, nusi
teikęs optimistiškai, eina į savo 
ateitį. Spauda nesensta, jei 
žmonės nori ją išlaiky ti jauną ir 
pajėgią. Darbininkas irgi pilnas 
jėgos ir drąsos spręsti visus gyve
nimo klausimus ir įtvirtinti Lie
tuvos nepriklausomybę, ugdyti 
naują ateities lietuvį.

Sveikinimai ir aukos
Lietuvos gen. konsulas Anice

tas Simutis savo žodyje prisi
minė Darbininko praeitį, tuos, 
kurie ilgai jame dirba, jo sukak
tuvininkus ir palinkėjo kuo gra
žiausios ateities.

Lietuvių Fondo vardu sveiki
no to Fondo atstovė Nevv Yorke 
Lilė Milukienė. Jos žodelis buvo 
labai trumpas — sveikinu, bet 
už tat jos vokas buvo svarus. 
Jame buvo 2000 dol. čekis.

Kasos vardu sveikino prof. dr. 
Rimas Vaičaitis ir įteikė taip pat 
voką su 750 dol. dovana. Lietu
vių Bendruomenės N. Y. apygar
dos vardu sveikino pirmininkas 
Vytautas Alksninis, Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Nevv Yorko 
skyriaus ir Nevv Yorko ramovėnų 
vardu sveikino jų pirmininkas 
Aleksandras Vakselis, Balfo 100 
skyriaus vardu — pirmininkas 
Vincas Padvarietis, Nevv Yorko 
šaulių kuopos vardu kuopos pir
mininkas Kęstutis Miklas, 
L. D. K. Birutės draugijos Nevv 
Yorko skyriaus vardu skyriaus 
pirmininkė M. Klivečkienė, 
perduoti ir Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Nevv Yorko 
klubo sveikinimai.

Daugelis sveikinusių aukojo 
Darbininkui. Aukotojų sąrašas 
išspausdintas Darbininko 48 nu
meryje. Jis bus tęsiamas ir to
liau.

į iškilmes atsilankė lenkų laik
raščio Polski Przetcodnik vyr. re
daktorius Zygmunt Czervvinski. 
Jis irgi tarė sveikinimo žodį, pa
skaitė jį angliškai, prisiminda
mas lietuvių ir lenkų tautų pra
eitį, linkėdamas visiems gero su
gyvenimo ir Darbininko laik-

raščiui kuo geriausios ateities. 
Jis pasisakė, kad jis remia Lietu- 

\ vos pasiryžimą pasidaryti nepri
klausoma. Jis nemokamai dėjo 
New Yorko Lietuvių Bendruo
menės skelbimus, kur buvo 
prašoma aukų Lietuvai.

Tuo ir buvo baigta akademinė 
dalis, užtrukusi apie valandą.

Vai, kur 
nekukuok,

Stravinskas

Koncertinė dalis
Koncertinė minėjimo dalis 

buvo rimta, atlikta su polėkiu, 
su giliu muzikalumu. Ją atliko 
solistas Algirdas Grigas, dai
navęs pirmą kartą Kultūros Židi
nio scenoje. Jis turi gražų, apval
dytą baritono balsą. Jį pianu pa
lydėjo pianistas virtuozas Povilas 
Stravinskas. Jis taip pat ir solo 
skambino.

Pradėta keturiomis Stasio 
Šimkaus dainomis: Išėjo tėvelis 
į žalią girelę, 
nužėgliuos, Vai, 
Augo putinas.

Pianistas Povilas 
atliko M. K. Čiurlionio tris pre
liudus ir noktumą.

į sceną grįžęs Algis Grigas atli
ko iš G. Verdi operos La Travia
ta ariją “Užmiršai tėvų kapus”.

Toliau Povilas Stravinskas pa
skambino Debussy etiudą, o Al
gis Grigas atliko Ūdrio ariją iš 
Vytauto Klovos operos Pilėnai.

Po mažos pertraukos Algis 
Grigas padainavo prologą iš 
Leoncavallo operos Pajacai, Po
vilas Stravinskas paskambino 
Chopino sonatą nr. 2.

Pabaigai buvo pakili patrio
tinė Vlado Jakubėno daina 
(žodžiai Kazio Binkio) “Laisvųjų 
daina”. Šią daina solistas Algis 
Grigas dainuos gruodžio 29 Vil
niuje, Lietuvos Operos ir baleto 
teatre, kai ten iškilmingu vakaru 
bus minima Lietuvos Operos 70 
metų sukaktis. Šią dainą kompo
zitorius Vladas Jakubėnas spe 
cialiai rededikavo solistui Algiui 
Grigui.

Scenoje vėl pasirodė vyr. re
daktorius Tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, trumpu padėkos 
žodžiu baigė koncertą ir pakvietė 
visus baigti koncertą Lietuvos 
himnu.

Ir šis himnas skambėjo labai 
pakiliai, pagaudamas visus, su
jungdamas visus. Visi jautė tą 
patį — Lietuva tėvynė mūsų, ir 
mes turime jai dirbti, kad ji at
gautų laisvę.

LIETUVIŲ FONDAS 
;?<h!

LIŠ VISUR
— Vytauto Landsbergio, Lie

tuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko, ir dele
gacijos oficialaus vizito JAV-bėse 
metu JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdyba paskyrė iš 
“Dovana Lietuvai” fondo 
$10,000 Lietuvos diplomati
niams reikalams.

— Dr. Domas Krivickas, 
tarptautinės teisės profesorius, 
daugelio nepriklausomos Lietu
vos delegacijų narys, eilę metų 
einąs Vliko valdyboje vicepirmi
ninko pareigas, gruodžio 22 pa
minėjo 85 metų amžiaus sukaktį.

— Australijos lietuviai yra su
rinkę 4,039,080 parašų Lietuvai 
išlaisvinti. Tai rekordas iš visų 
penkių kontinentų. Tai praneša 
Aleksandras Mauragis iš Austra
lijos.

— Vilniuje spalio 20-21 įvyko 
Kovo 11-sios partijos steigiama
sis suvažiavimas, kuris nurtarė 
organizaciją pavadinti “Neprik
lausomybės partija”. Steigimo 
metu partijoje buvo apie 600 na
rių. Pirmininku išrinktas depu
tatas Virgilijus Čepaitis. Su
važiavimas priėmė programą, 
įstatus ir keletą rezoliucijų, įsta
tymuose yra punktas, 
draudžiantis priimti į partiją bu
vusius LKP narius. Rezoliucijoje 
dėl santykių su Sąjūdžiu teigia
ma, kad partija remiasi jo pagrin
diniais principais. Rezoliucijoje 
dėl komunistinių organizacijų 
siūloma paleisti visas jas ir pa
skelbti jų veiklą nusikalstama.

— Alfonsas ir Bronė Nakai, 
Sunny Hills, Fla., gruodžio 13 
išvyko, į Australiją, kur dalyvaus 
Lietuvių Dienose ir aplankys 
savo gimines. Grįždami sustos 
Santa Monica, Calif., kur gyvena 
Alfonso sesuo rašytoja Alė Rūta- 

. Nakaitė su vyru architektu Ed
mundu. A. Nakas daugelį metų 
rašo Darbininkui įvairiomis te
momis.

— Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės organizuojamos me
tinės rekolekcijos lietuviams ku
nigams kitais metais įvyks Put- 
nam, Conn., birželio 10-14.

— Seattle, Wash., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, kadan
gi atstovauja visiems lietuviams 
VVashingtono valstijoje, tai nu
tarė pakeisti vardą. Nuo šiol va
dinsis VVashingtono Lietuvių 
Bendruomene.

— Maskvos žurnalas Novoje 
V remia 1990 m. 42 nr. rašo: 
“Jeigu kovo 11-ąją Vilniuje 
nebūtų buvusi paskelbta Ne
priklausoma Lietuvos Respubli
ka, įvykiai mūsų šalyje klostytųsi 
visai kitaip. Sąjunginės respubli
kos nebūtų priėmusios deklara
cijų dėl suvereniteto. Rusijos 
parlamentas būtų likęs priklau
somas nuo centro, TSKP XXVIII 
suvažiavimas nebūtų atakavęs 
šalies vadovybės, pagreitinto 
perėjimo į rinkos ūkį ir visuoti
nio valstybinio pertvarkymo 
programos dar glūdėtų raša
linėse...” (E)

— Denver, Colorado, Lietu
vių Bendruomenės apylinkė ke- 
’uris kartus ’netvose leidžia biu
letenį Žynį, kuriame duodamas 
vietovių aktualijos ir žinios. Lei
dinį redaguoja Bronė Feiiss, Ar- 
vidas Jarašius ir Julius Bvtlota.



DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų 

dedamas šis lapelis. Prašome JĮ IšUki, užpildyti Ir pa
siųsti adresu: DARBININKAS, 341 Highland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. 11207
Atsilyginu už 1990 metus.
Prašau pratęsti prenumeratų 1991 metams. □

Adresas

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

Už kalendorių S 

Spaudai paremti $ 

Skiriu stambesnę auką 1990- sukaktuvių 75 - metų proga.

-eiv

j: < 'w>as/.G

Bi<n—i

Norintiems Įteikti lietuviškų suvenyrų 
savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Naujųjų Metų, įvairių jubilięjųar bet kuria 

. kita progą - siūlome platų pasirinkimą.

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
Balionas

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS

A. Šapoka — Lietuvos Istori-
ja. 20 dol. - '*

/ J. Gliaudos — Atolas-Korafų 
; sala. 9 dol. -

J. Gliaudos — Kovo ketvirtoji. r
• 5 dol. q

Tomo Venclovos —Tankėjan- ’* 
, ti šviesa. Eilėraščiai — originalai ’ 
j ir vertimai. 8 dol. - '•

B. Raulinaičio — Dokumen 
tai, Lietuvos rinktinės istorija. !

,. 12 dol.
A. Gailiušio — Visaip atsitin-' 

ka. 5 dol.
* “ Alės Rūtos — Margu rašto ke

kių 5 dol.
K. Trimako — Ieškančiojo 

pėdsakai. 10 dol.

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

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas. 
Mes turime didžlulj 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.

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

T9V
BOOKS IN ENGLISH

Lithuania 700 Years. 18 dol.-1'* 
Introduction to Modern Lith^' 

uanian. 18 dol.
4 Casettes to go. with abovė-/ > 

30 dol. - ' - -
English-Lithuanian Dictiona- 

ry. 12 dol. .
Lithuanian Cookery. 12 dol.
S. Yla — A Priest in Stutthof.

10 dol.
A. Kučas — Lithuanians in 

America. 8 dol.
Bažnyčia Lietuvoje — spalvo- ' 

tas albumas. Priedas angliškai. 
15 dol.

VI. Vijeikis — Lithuania My 
Heritage. Gausiai iliustruotas al
bumas. 20 dol.

J. Stukas — Awakening Lith
uania. Istoriniai bruožai. 10 dol. 
‘ S. Sužiedėlis — A History of 
the Church in Lithuania. 10 dol.

My Dictionary — Mano Žody
nas, Didelio formato spalvota 
knyga vaikams. 12 dol.

Lithuanian Celebrations 
Šventės. 15 dol.

Persiuntimui pridedama 1.50 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
bei lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
mi Darbininko spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brookiyn, 
N.Y. 11207.

Galite įsigyti:

* žymiausiu išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;

* Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

* Tautinių vėliavų. Vyčių, įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir' 
Lietuvos žemėlapių;

* audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

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

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurį galite gauti atsiuntė 2 dol. čeki firmai 

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

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

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

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

DEXTER PARKH PHARMACY ĮH| 
Wm. Anastafd, B. S.

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

Woodhaven, N.Y, 11421 
WE DET.rVER

296-4130

BnnK-EV-mniL 
Postogipaid both uuays

DĖMESIO!DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA j LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

G. T. INTERNATIONAL pa
rūpina jūsų giminėm bilietus iš 
Lietuvos. įi įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, New Yor- 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilhius/Berlynas/Čika- 
ga .kainą nuo $1020.00 iki 
$1337,00. Vilnius/Berlynas/New

■» Yorkas kaina nuo $944.00 iki 
r $1261.00 ir Vilnius/Berlynas/ 
I < Los Angeles kaina nuo $1223.00 
I į iki $1623.00. Su jūsų giminėmis 
I ; ryšį palaiko ir perduoda visas in- 
I formacijas mūsų raštinės atstovė 

Vilniuje. Prašome kreiptis: G. 
T. INTERNATIONAL, INC.

I 9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430 - 7272.

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

įtars uita BiniHimrBvtnntis
Gretai, prieinamai, privačiai, saugiai, nameka-- 
■'Inai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti! ban^-1'
lą ar juos atsiimti, tai galtte atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsą siuntą gavęs, bankas tuoj {■ 
traukia sumą į sąskaitą- Prisideda Ir užtikrini-

procentus, -----
leidžiamus {statymą. M 

■Fr DM lengvo taupymo bū-.♦ 

' do psr paltų skambinkit Mr? 'A 

Donahue 268-2500 

arba raiyklt paduotais adresais.

South Boston . 
SavingsBank’

-4ZIMr$ THE LEiDER

ALFftEO W. AACM1BALD PRFSlDENT

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją 
Lietuvoj ■ YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE

CHICACOJ:

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

: 86-21114th Street, RichmondHilI, N.Y., 11418 718-441-6401

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

b aiine

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

VCR (Video juostų rokordavlmo Ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(/vairių firmų, Įskaitant Ir Panasonic)

JVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

2615W. 71 st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So 50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201
9525So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

DETROITE:

WATERBURY:

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

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034, 313-350-2350 
-rni

6 Congress Avė., Waterbu ry, CT 06708, 203-756-5223 
,sdi

Taupymo suskaitei Ir certfflkatal, Įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

------- . . _ ---a

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje* KASOJ E —
• z iv ->. 3* • *

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.



.LIETUVAI IR LIETUVIAMS

.balfo MEILĖS SPINDULIAI
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo direktorių tarybos 
suvažiavimai vyksta kasmet, pa
tiems padengiant kelionės išlai
das. Suvažiavimus globoja vietos 
skyrių valdybos, talkinant balfi- 
ninkams. Centro valdyba padaro 
pranešimus, išklausomi skyrių 
pranešimai, išsprendžiama daug 
labdaros klausimų. Tuo pačiu 
toje vietovėje surengiama Balfo 
šventė — didysis balfininkų su
sibūrimas.

Dabar, su Lietuvoje laisvėjan- 
čiais spinduliais, iškyla daug 
naujų rūpesčių, kaip daugiau 
padėti Vargstantiems ligoniams, 
seneliams, vaikams, našlai
čiams, Sibiro tremtiniams bei 
politiniams kaliniams.

Įsikarščiavę skaitome kiek to
nų pasiuntėme į Lietuvą, reikia
mai nepasirūpinę, kas juos gaus.

- Juodoji rinka šiuo metu yra labai 
turtinga. Karštligiškai steigiame 
naujus šalpos fondus, net ir lab
daroje nemokėdami surasti vie
nybės kelio, pritrūksta kalbai 
bendrų žodžių.

Tokių sluogučių siautėjimo 
metu ir rinkosi Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo di
rektoriai, kai kam priminti, kad 
šis žodis “BENDRAS” gyvuoja 
46 veiklos metus, milijonus išlei
do šalpai, kiekvieną dolerį auko
tojai padengė artimo meile, Tė
vynės, Tėvų žemės meile. Į Bal
fą sudėję visą tolerancijos moks
lą, tyros sielos žodžiais išsakytą
jį vykdėme gyvenimo kelyje. Žo
dyje “LIETUVIS” sutilpo visos 
religijos, šakotos partijos dyglius 
numetusios, rožių žiedais pasi
puošė, kad tik Lietuvėlei 
padėtų, kad brolelis ir sesutė 
vargą išvargtų.

Balfas vis surasdavo būdus ir 
kelius kaip pro Stalininę tvorą 
pralįsti. Balfo iždininko Kosto 
Čepaičio žodžiais, doleris geležį 
tirpdo, pro cementą prasiveržia. ’

Balfo suvažiavime prie stalo sėdi pirm. Marija Rudienė, kalba 
Vytautas Kasniūnas. Nuotr. Vlado Bacevičiaus.

DARBININKO SUKAKTUVINIAME KONCERTE

(atkelta iš 5 psl.)

Vakaronė
Iškilus minėjimas, trukęs apie 

dvi su puse valandos, pasibaigė. 
Publika nusileido į apatinę salę. 
Ten vakarojo prie stalų, šne
kučiavosi. Atėjo ir programos 
dalyviai. Visi turėjo progos juos 
pasveikinti, pasidžiaugti jų atlik
ta programa.

Posėdžių kambaryje progra
mos dalyviams, kviestiems sve
čiams buvo suorganizuotos 
gražios vaišės. Ten pakeltos šam
pano taurės už Darbininko 
ateitį, kad ji būtų graži ir 
sėkminga, o taip pat už šio vaka
ro programos atlikėjus.

Tokių koncertų ir tokių pro
gramų suorganizavimas pareika
lauja daug darbo ir daug talkos. 
Čia labai paslaugiai talkino ren
ginių specialistai Romas Kezys, 
Vytautas Alksninis, Algis Šilba
joris ir kiti. Talkininkų sąrašas 
bus skelbiamas atskirai.

Gal mes ir papenėjome “enkave
distą”, gal jo žmona puošniais 
drabužiais į balių nuėjo, betį vie
nas Balio Gajausko gautas laiškas 
iš koncentracijos stovyklos,’, ver
tas šimto siuntinių. Kai Balfo pir
mininkė Marija Rudienė šią va
sarą lankėsi Lietuvoje su Chica- 
gos arkivyskupo Bernardino de
legacija, žmonės pakelėse 
stabdė pravažiuojančias maši
nas, kad pamatytų gyvą Balfą, 
padėkotų už gyvybės išgelbėji
mą.

Sovietiniai komunistai Balfe 
įžiūrėjo ne tik šaipos darbus, bet 
matė juos ir tautos laisvinimo 
veikloje. Todėl jie šėlo, knygas 
leido, straipsnius rašė koneveik
dami Balfą, burnodami prieš bal
tininkus.

Tokioje dvasioje ir rinkosi 
Bendro Amerikos Lietuvių Fon
do direktoriai į suvažiavimą.

BALFo direktorių tarybos su-

Dr. Pr. Rūdininkas, Balfo 
centro valdybos gen. sekr., 
direktorius,’ suvažiavimo 
pirmininkas.

Šia proga dėkojame visiems, 
kurie atsilankė į Darbininko su
kaktuvinį koncertą, parėmė 
auka, paguodė ir padrąsino geru 
žodžiu bei linkėjimu. Ir toliau 
prašome visų skaitytojų palaikyti 
šį laikraštį. Darbininkas gimė 
audrose, kovos sūkuryje dėl ge
resnės darbininko ateities. Da
bar jis kovoja dėl geresnės Lietu
vos ateities, kad Lietuva būtų 
laisva laisvųjų valstybių tarpe,., 
kad joje klestėtų dora, mokslas, 
menas, menai, meilė ir darbas. t 
Tai pat kovoje ir dėl Amerikos 
šviesesnės, geresnės ateities,,! 
kad sumažėtų Ameriką žlugda
nčios negerovės, kad Amerika 
būtų galinga ir globotų visus, ku
rie žengia į laisvę.

Taigi Darbininkas vėl dirba, 
pradėjęs- savo 76-tuosius metus. 
Jis toks pat jaunas kaip ir anais 
laikais, kai rašė pirmuosius savo 
puslapius. Jis ir dabar telkia do
vanas Lietuvai ir Amerikai. Į šį 
darbą kviečia visus geros valios 
žmones, (p. j.)

važiavimui Clevelande (lap
kričio 9-11) pašykštėjo rudens 
saulė spindulių, bet juos pavada
vo nuoširdus vietos balfininkų 
atvykusiųjų priėmimas, globa ir 
nuostabus vaišingumas, pavyz
dingas tvarkingumas. Tai atliko 
sujungtos rankos, pasiaukojimas 
ir meilė artimui, šventas labda
ros žodis. Ir kai penktadienio va
kare susirinkome Lietuvių na
muose susipažinti ir pabendrau
ti, mums lyg krintančios žvaigž
dės nuostaba nuskambėjo Lietu
vos Parlamento deputatės, Ope
ros primadonos Nijolės Ambra
zaitytės pasakyti žodžiai. Buvusi 

•Sibiro tremtinė, dėkojo Balfui, 
kad išgelbėjo jos šeimą nuo mir
ties. Maisto siuntiniai Sibire 
nukrito lyg iš dangaus. Suglausti 
skruostai su Balfo pirm. Marija 
Rudiene, buvo simbolinė 
padėka visiems balfinirikams.

Lapkričio 10, šeštadienio ryte 
Balfo direktorių tarybos suvažia
vimą atidarė direktorius ir sk. 
pirmininkas Vincas Apanius. 
Sveikino suvažiavimą globoju
siųjų vardu, kviesdamas žiūrėti 
į ateitį su viltimi, laukiant vie
ningo susiklausymo labdaros 
darbuose. Sukun. Gedimino Ki- 
jausko, SJ, maldos žodžiais 
dėkojame Viešpačiui už įkvėpi
mą ir malonę, kuri mus skatina 
eiti Jo parodytu meilės keliu, 
tarnaujant mūsų nuskriaustiems 
tėvynainiams. Marija Rudienė 
perskaitė Direktorių pirm. Vla
do Pažiūros laišką, jam dėl ligos 
atsisakant iš pareigų. Suvažiavi
mas palinkėjo žymiam Balfo 
veikėjui geros sveikatos ir 
dėkojo už jb eitas pareigas. 
Vėliau Direktorių pirmininku 
buvo išrinktas Rimtautas Dab- 
šys, veiklus jaunas akademikas.

Susirinkimui pirmininkavo 
Balfo gen. sekretorius dr. Pranas 
Budininkas, įžanginiame žodyje 
pabrėždamas, kad Lietuvai išgy
venant laisvę, reikės išspręsti 
daug naujų klausimų.

Balfo pirm. M. Rudienė svei
kino direktorius, jų įgaliotinius 
ir gausiai susirinkusius svečius, 
visus balfininkus. Pristatė naujai 
išrinktą direktorę iš Detroito 
Gailutę Dėdinienę, aktyviai įsi
jungusią į Balfo veiklą.

Balfo centro valdybos iždinin
ko Kosto Čepaičio gerai paruoš
tą, kelių puslapių pranešimą visi 
direktoriai gavo prieš suvažiavi
mą, kad galėtų su juo nuodugniai 
susipažinti. Dabar jis kai ką pa
pildė, paaiškino, atsakė į klausi
mus. Iki rugsėjo 1 dienos įvairio
pai šalpai išleista 147,000 dole
rių. Centro valdybos vicepirmi
ninkas Alb. Dzirvonas pranešė, 
kad Lenkijoje ir Suvalkų trikam
pyje gyvenantiems lietuviams, 
pasiųstiems vaistams, medika
mentams, drabužių siuntiniams 
išleista 22,600 dol. Pagalba buvo 
siunčiama ligoniams, seneliams, 
vaikams, tikrai jos reikalin-
giems. Visos pavardės ir adresai 
patikrinti, taip pat ir gyvenimo 
padėtis. Iš aukotojų išsiskiria 
Miknys. Jis kelis kartus per me
tus atsiunčia čekius be laiško ar 
nurodymų, paaukodamas po 2 
tūkstančius ar daugiau. Padarė 
pranešimus spaudos komisijos 
nariai: Vyt. Kasniūnas, St. Gar- 
liauskas, Ant. Repšienė. Kvietė 
direktorius aktyviau įsijungti į 
informacijos darbą. Pavyzdingas 
Detroto skyrius surenka nario 
mokesčius iš 900 narių. Baltinin
kai prie aukos turi pridėti ir vie
ną dolerį nario mokesčio. Kiti 
nario mokestį įskaito į auką.

Balfo pirm. Marijos Rudienės 
pranešimas buvo išsamus, pla
ningas, atsakė į daug mums rū
pimų klausimų. Balfas padeda 
vargstantiems lietuviams Lietu
voje ir bet kurioje pasaulio daly
je gyvenantiems. Surandami ir 
reabilituojami kituose kraštuose 
įstrigusieji ir į vargą patekusieji 
lietuvių kilmės asmenys. Praėju
siais metais ji lankė Suvalkų tri
kampyje gyvenančius lietuvius, 
o šią vasarą lankėsi Lietuvoje. 
Šimtai lietuvių dėkojo Balfui,

VVORCESTER, MASS.
Literatūros popietė

Maironio Parko apatinėje 
salėje lapkričio 4 įvyko jauki po
pietė, kurios meninę programą 
atliko newyorldetis dramos akto
rius Vitalis Žukauskas. Jis jau čia 
ne pirmą kartą, bet dabar buvo 
įdomus tuo, kad pasidalijo links
mais ir liūdnais įspūdžiais iš Lie
tuvos, kurioje jis šiemet lankėsi 
ir jos žmonėms parodė savo 
“Vieno žmogaus” teatrą.

Popietę rengė Lietuvos Šaulių 
Trakų rinktinė ir ją atidarė jos 
pirmininkas g. š. A. Zenkus. Po 
programos aktorius ir jo žmona 
buvo apdovanoti gėlytėmis. Gė
lytė prisegta ir Lietuvių Labd. 
draugijos pirmininkui K. Ado

kad išgelbėjo jų gyvybę. Rikia
vosi Sibiro tremtiniai, politiniai 
kaliniai. Balfas remia visus lietu
vius, kai sužino kam yra reikalin
ga pagalba, ar atsako į prašymus. 
Visu svoriu remia Lietuvos 
Tremtinių sąjungą, turinčią apie 
160,000 narių, ir Politinių Kali
nių sąjungą. Kai Lietuvos ir Len
kijos juodoji rinka apversta ir 
pardavinėja iš Amerikos lietuvių 
gautus vaistus, Lietuvos Tremti
nių sąjunga visas gaūtas gėrybes 
iš Balfo paskirsto reikalingie
siems kruopščiai ir tiksliai. Jiems 
padeda idealistai gydytojai ir vai
stininkės. Nė trupinėlis ar lašelis 
nenukrenta kitur.

Po visų pranešimų, buvo klau
simai, sumanymai, diskusijos. 
Tuščiažodžiavimui nebuvo vie
tos. Po suvažiavimo buvo padė
kota Balfo pirm. Marijai Rudie
nei, kuri taip pat yra ir reikalų 
vedėja. Jos idealizmas apvaini
kuotas. Daug valandų praleidžia 
Balfo įstaigoje, taip pat daug ke
liauja organizacijos reikalais. Ke
lionių išlaidas padengia šeimos 
čekis. Balfo iždininkas Kostas 
Čepaitis kasdien dirba centro 
įstaigoje. Atlyginimas — balfi
ninkų ačiū! Toks pat ačiū! — ski
rtams ir vicepirmininkui Albinui 
Dzirvonui. Dr. Pr. Budininkas 
kai gyveno Chicagoje, sutvarkė 
kompiuterinę sistemą.

Šeštadienio vakare Lietuvių 
namuose buvo iškilminga vaka
rienė. Programą pravedė Ona 
Jokūbaitienė, nuostabiai daina
vo Lietuvos Operos primadona 
Nijolė Ambrazaitytė. Širdį 
gnybtelėjo, kai jai gėles įteikė 
mūsų žymioji solistė Aldona 
Stempužienė ir balfininkė Aukš- 
tuolienė. Plodami pagarbiai atsi
stojome. Plojom ir nuo kėdžių 
pakilome, reikšdami pagarbą ir 
padėką Balfo pirm. Marijai Ru
dienei. Jaudino jos pasakyti 
žodžiai, jos idealizmas ir meilė 
Lietuvai.

Sekmadienį Dievo Motinos 
bažnyčioje dalyvavome Mišiose. 
Meldėmės už Lietuvą, mirusius 
ir gyvus balfininkus. Kun. Gedi
mino Kijausko, SJ, pamokslas 
buvo nuostabiai gilių gyvybingai 
aktualių minčių, skambėjo mūs 
sielas jaudinantys žodžiai. Išsi
vežėme pamokslą užrekordavę 
savo širdyse, ir taip pat juo
stelėse, kad galėtumėm plačiai 
paskleisti ne tik čia, bet ir Lietu
voje.

Suvažiavimas praėjo nuosta
biai širdingoje draugiškoje nuo
taikoje, Ačiū suvažiavimą globo
jusiam Balfo Clevelando skyriui, 
kurio pirmininkas ir direktorius 
yra energingas visuomenininkas 
Vincas Apartius. Dėkojame su
važiavimo rengimo komitetui — 
O. Jokūbaitienei, E. Stepui, A. 
Korsakui ir skyriaus valdybai, vi
sur jautėme Mečio Aukštuolio ir

džentelmenų džentelmenu. Kad 
išvykstantiems sekmadienio ke
lių spūstyje nereikėtų prie val
gyklų eilės laukti, Aukštuoliai 
įdėjo kelionei dovanų. Ar tai ne 
kilni balfininkų širdis?

Vytautas Kasniūnas

jo žmonos nuolatinę globą. Ne_„ Per tą laiką jis bandys sutvarkyti 
nuostabu, kad Mečį vadina, paminklo statvmo reikalus. Kas

mavičiui už jo nuolatinį palanku
mą šauliams. Prieš vaišes, rink
tinės kapelionas kun. R. Šakalys, 
OFM, sukalbėjo maldą. Vaišes 
paruošė D. Zenkuvienė ir sesė 
šaulė N. Pranckevičienė.

Publikos buvo prisirinkusi pil
na salė. Dalyvavo šauliai ir iš 
Nonvoodo ir Bostono su pirm. 
S. Augoniu. Renginio pelnas pa
skirtas lietuviškai spaudai pa
remti.

Kariuomenės minėjimas
Vinco Kudirkos šaulių kuopa 

kartu su “Nevėžio” ir “Neringo- 
s” skautų-skaučių tuntais lapk
ričio 25 surengė Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 72 metų 
sukakties minėjimą.

10 vai. rytą visi organizuotai 
su vėliavomis dalyvavo pamaldo
se Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Šią dieną šventėme ir 
Kristaus Karaliaus šventę. Po 
Mišių sugiedota "O Kristau, Pa
saulio Valdove” giesmė. Mišias 
aukojo ir pamokslą apie Kristų 
Karalių pasakė kleb. kun. V. Pa
rulis, MIC. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės O. Valinskienės.

Po Mišių organizacijos su vė
liavomis ir šventės dalyviai išsiri
kiavo šventoriuje prie žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo, kur vyko iškilmės. Va
dovavo Kudirkos šaulių kuopos 
pirmininkas inž. A. Grigalau- 
skas. Kleb. kun. V. Parulis, 
MIC, sukalbėjo maldą. Žodį tarė 
Lietuvių Labd. draugijos pirm. 
K. Adomavičius. Šaulės padėjo 
vainiką. Sugiedojome “Marija, 
Marija”.

3 vai. popiet Maironio Parko 
žemutinėje salėje minėjimas 
buvo tęsiamas. Susirinkusius pa
sveikino programai vadovavęs 
Kudirkos šaulių kuopo pirminin
kas inž. A. Grigalauskas. Paskai
tą skaitė LŠST Trakų rinktinės 
pirmininkas g. š. A. Zenkus. Jis 
nušvietė visas Lietuvos kariuo
menės kovas nuo kunigaikščių 
laikų. Kadangi neseniai lankėsi 
Lietuvoje, tai turėjo ko papasa
koti ir apie atsikuriančią Lietu
vą, apie šaulius, kurie remia Lie
tuvos Respublikos vyriausybę.

Šaulių rinktinės pirmininko 
iniciatyva buvo parodyta vaizda
juostė “Nepriklausomos Lietu
vos pavasaris 1990 metais”. La
bai įdomi ir jaudinanti ta vaizda-

— Abiem Vokietijom susijun
gus, vokiečiai ketina išimti iš 
apyvartos “Wartburgo firmos 
automobilius dėl jų didelio ta- 
ršumo. Tad iš buvusios Rytų Vo
kietijos į Lietuvą atplukdytas 
pirmas “Wartburgų” transportas 
— 96 visiškai nauji automobiliai, 
kurie bus pardavinėjami po 6600 
rublių. Vėliau jų bus, pristatyta 
iki 3000.

— Lietuvių PEN centras už 
šmeižikiškus pareiškimus atsiri
bojo nuo rašytojo Vytauto Petke
vičiaus.

PAMINKLAS VYSK.
K. PALTAROKUI

Vysk. K. Paltaroko paminklui 
Pamūšy pastatyti iki šiol suauko
ta 3,447 dol. .54 et., įskaitant 
palūkanas banke. Aukojo 33 
asmenys/šeimos, iš kurių 11 au
kojo po 200 dol.

Komiteto pirm. prof. J. Ge
nys, kaip Fulbrighto stipendi
ninkas, sausio pabaigoje vyksta į 
Lietuvą pusmečiui dėstyti Vil
niaus ir Kauno universitetuose.

norėtų dar paremti šį projektą, 
prašome aukas siųsti iki sausio 
10 komiteto iždininkui: J. 
Vitėnas, 7910 Livingston Rd., 
Chon Hill, M D 20745. Po šios 
datos baigsime aukų rinkimą.

Iždininkas

Laisvės Varpas
Vienintelė Lietuvių greito 

viešo susižinojimo priemonė 
Bostono ir apylinkės lietuviam 
yra Laisvės Varpo lietuvių radijo 
programa, perduodama lietuvių 
ir anglų kalba kiekvieną sekma
dienį 9-10 vai. ryto iš radijo 
stoties VVCAV — F M 98. Jos ve
dėju yra Petras Viščinis, 173 Art- 
hurSt., Boston, MA 02402, tele
fonas: (508) 586 - 7209. Progra
mos metu skubiais reikalais 
skambinti į radijo stotį telefonu: 
(508) 587 - 9898. Žinias galima 
perduoti Faxu, skambinant tele
fonu: (508) 586 - 7209. Tuo tarpu 
telefonas ir Fax yra toje pačioje 
telefono linijoje, tad dėl žinių 
perdavimo Faxu reikia pirma pa
skambinti telefonu, prašant, kad 
būtų įjungtas Fax.

RENGINIAI

— 1991 m. kovo 24 d.3 vai. 
po pietų First & Second Church 
salėje Bostone, sol. Lilijos Šu
kytės koncertas, akomponuojant 
dr. Vyteniui Vasyliūnui. Kon
certą rengia Naujosios Anglijos 
Baltų draugija.

— 1991 m. balandžio 7 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje koncertas, 
kurio programą atliks sol. Irena 
Milkevičiūtė, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina Land
sbergienė — visi iš Lietuvos.

juostė, ji apima ne tik nepriklau
somybės laikotarpį, bet ir bloka
dą ir daug kitų dalykų. Verkėme 
žiūrėdami, nes tie vaizdai išsakė 
mūsų brolių, sesių kančias, ryžtą 
ir kovą dėl brangios tėvynės Lie
tuvos laisvės.

Po minėjimo, programoj ve
dėjas padėkojo visiems už daly
vavimą ir pakvietė sesių šaulių 
paruoštai kavutei.

Autobusai j festivalį
Chicagoje 1991 gegužės 19 - 

26 įvyks lietuvių festivalis, kuris 
bus apvainikuotas gegužės 26 
Dainų švente, dalyvaujant cho
rams ir iš Lietuvos.

Trakų rinktinė organizuos au
tobusą, o jei reikės, ir du, į šį 
festivalį. Jau pradėkime planuoti 
ateinančių metų vasaros atosto
gas, kad tą savaitgalį turėtume 
laisvą. Planuojama išvažiuoti iš 
VVorcesterio gegužės 23, ketvir
tadienio vakare.

J. M.

PHILADELPHIA, PA.
Naujų Metų sutikimas

Jau septinti metai kaip lietu
vių jaunuolių grupė organizuoja 
Philadelphijoje Naujų Metų su
tikimą. Suvažiuoja svečiai iš įvai
rių miestų, net iš Kanados. Phi- 
ladelphijos Lietuvių Namų 
Čiurlionio salėje reiškiami drau
gystės ir nuoširdumo jausmai.

Šiemet prieš Naujų Metų su
tikimą ruošiama savaitgalio pro
grama. Estradinės muzikos 
grupė “Medus” atvyko iš Lietu
vos ir gruodžio 29, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. koncertuos Lietu
vių Namų ruošiamame linksma- 
vakaryje. Sekmadienį ruošiama 
kelionė autobusu į Atlantic City 
“casino", kur bus pros^a išmėgin
ti laimę. i

Iškilmingo Naujų Metų sutiki
mo vakaronė prasidės pirma
dienį 7:30 vai. vak. su koktei 
liais. Po karštos vakarienės orke
stras šokiams gros iki 1:30 vai. 
ryto.

Kviečiami lietuviai iš arti ir 
toli. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto visiems trims įvykiams 
skambinant į Lietuvių Namus 
telef. 215 739 - 4831.

K.R.V.



DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

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

Drabužius L. Bendruomenės 
konteineriui prašoma atgabenti
į KASĄ tiktai darbo valandomis: 
Pirm., Antr., Treč. ir Penkt. nuo 
9 vai. ryto iki 3 vai. popiet. Ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 vai. 
vakare, o šeštadieniais nuo 9 iki 
1 vai. popiet. (Primintina, kad 
KASOS įstaiga gruodžio 24 bus 
atidara tik iki 12 vai., gruodžio 
31 bus uždaryta.) Knygas siuntai 
į Lietuvą galima pristatyti į 
Kultūros Židinį bet kada. Jas 
priims Židinio prižiūrėtojai. Iš 
kitų vietovių knygas siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian American 
Community, c/o Lithuanian 
Cultural Center, 355 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Drabužius siųsti: KASA Lithua
nian Federal Credit Union, 86- 
21 114th Street, Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Pageidaujantiems 
bus atsiųsti pakvitavimai atleidi-, 
mui nuo mokesčių.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 28, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama labai re
tai statoma Giacchino Rossini 
opera Semiramide. Pagrindiniai 
solistai: June Anderson, Marilyn 
Home, Chris Merritt, Samuel 
Ramey. Diriguoja James Con- 
lon. Sausio 5, ateinantį šešta
dienį, bus transliuojama Charles 
Gounod opera F aust.

Romualdas Norkus, Sanda
ros žurnalo vyr. redaktorius, 
buvo atvykęs'į Ameriką, čia ap
silankė eilėje miestų. New Yor- 
ke dalyvavo Skautų kūčiose ir 
gruodžio 18 išskrido į Lietuvą. 
Žurnalas Sandara yra skiriamas 
ir išeivijos lietuviams. Jo pasiro
do tik keturi numeriai per me
tus, pavadinti pagal metų laikus. 
Atvykdamas jis atvežė vasaros 
numerį, kuriame plačiai aprašo
mas poetas Vytautas Mačernis.

Reikalingas pianinas Apreišk- 
jimo parapijos chorui. Dabar 
esąs pianinas choro kambaryje 
yra labai nudėvėtas. Kas galėtų 
paaukoti šiam reikalui pianiną, 
prašom paskambinti į klebonijos 
raštinę 718 387 - 2111.

Jūratė Vizbarienė, gyvenanti 
Manhattane, gruodžio 10 išvyko 
į Lietuvą, kur mano prabūti il
gesnį laiką. Jos kelionės tikslas 
— konkrečiai padėti įvairiuose 
atsikuriančios Lietuvos darbuo
se. Ji gali būti anglų kalbos 
vertėja, dirbti įstaigų raštinėse. 
Gyvendama New Yorke, ji akty
viai reiškėsi, kai praeitais metais 
atplaukė trys jachtos iš Lietuvos, 
dalyvavo įvairiose demonstraci
jose Manhattane, prisidėjo prie 
jų organizavimo, apie Lietuvos 
padėtį informavo New Yorko se
natorius. .

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas .,. (718) 827-7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm. ... .(718) 235-8386

Margarita Samatienė, Wash- 
ington, D. C., Švenčių proga 
sveikina mielus Darbininką 
skaitančius pažįstamus ir bičiu
lius, linkėdama maldoje ir paki- 

’ lioje nuotaikoje .laukti mūsų 
Į Tėvynės aušrinės.
* ' . “4

Tadas, Aldona, Kristina ir 
Paulius Savickai giminėms,, 
bičiuliams ir draugams linki link- 

) smų Sv. Kalėdų ir laimingų Nau-
• jųjų Metų.

SKAUTŲ TRADICINES KŪČIOS

'Skautų tradicinės kūčios buvo 
gruodžio 15 Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Žmonių atsi
lankė tiek daug, kad visi netilpo 
salėje. .

Pradedant kūčias, maldą su- . 
kalbėjo skautų kapelionas Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM. Visą 
programą pravedė skautininke 
Vida Jankauskienė.

Per kiekvienas kūčias uždega
mos žvakės su tam tikrom apei
gom, susikaupimu. Nuo vienos 
žvakės uždegamos kitos žvakės 
ant stalų. Žvakių uždegimas pa- 
lydamas gražiąja šv. Pranciškaus 
malda, už taiką, ramybę, gėrį. 
Valgiai būna tradiciniai kūčių 
valgiai, prisitaikant prie dabar
ties sąlygų.

Buvo ir programa. Dvi seserys 
Bilerytės darniai ir patraukliai 
padainavo 4 dainas. Tada prie jų 
prisijungė -Nida Stankūnaitė ir 
Gina Jankauskaitė ir drauge vi
sos padainavo keletą dainų.

Baigiant kūčių vaišes, Mairo
nio lituanistinė mokykla suvaidi
no veikaliuką Užburti avinukai. 
Vaidinimėlis tęsėsi apie pusę va
landos.

į kūčias paprastai atsilankyda
vo skautįjos įkūrėjas, skautas 
pirmūnas Petras Jurgėla. Dabar 
dėl sveikatos negalėjo atvažiuo
ti, tai atsiuntė sveikinimą raštu 
visiem kūčių dalyviams.

Kūčios praėjo tikrai gražioje 
nuotaikoje. Daug buvo jaunimo 
ir daug vyresniųjų, (p.j.)

“ŠALTKALVIS” APREIŠKIMO

PARAPIJOS SALĖJE

New Yorko vyr. skaučių Židinys “Vilija” padėjo supakuoti Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos kalėdinius konteinerius. Pirmoje eilėje iš k.: A. Žukienė (pirm.), R. Miklienė, 
G. Stankūnienė, B. Cibulsldenė, V. Jankauskienė. Antroje eilėje iš k.: M. Sulaitienė, 
L. Vilgalienė, E. R. Cesnavičienė, A. Katinienė, I. Alksninienė, Ž. Jurienė, N. Naro- 
nienė, LKR Šalpos vedėjas kun. K. Pugevičius, LKR Šalpos sp. projektų vedėja R. 
Razgaitienė, L. Milukienė, L Garunkštienė. Nuotr. Dangės Širvytės

EMIGRANTŲ MEDALIU VĖL PAGERBTAS LIETUVIS
— Ellis Island medalis įteiktas PLB pirm. dr. Vytautui /. Bieliauskui —

Gruodžio 16, sekmadienį, 
New Yorkelankėsi du aktoriai iš 
Chicagos ir suvaidino dramatur
go Kosto Ostrausko vieno veiks
mo dramą Šaltkalvis. Režisavo 
jaunas režisierius atvykęs iš 
Klaipėdos teatro, Juozas Iva
nauskas.

Vaidinimas vyko Apreiškimo 
parapinės mokyklos apatinėje 
salėje. Aktoriai buvo atsivežę 
savo dekoracijas, ir toje salėje, 
kuri turi žemas lubas ir neturi 
scenos paaukštinimų, jie su
gebėjo sukurti buto atmosferą.

Veikalas yra paremtas vienu 
istoriniu įvykiu, kaip rusų pa
samdytas šaltkalvis iš dr. Vinco 
Kudirkos paminklo naktį iškalė 
Lietuvos himno žodžius. Iškalė 
šaltkavis gerai išgėręs. Toks jis 
ir grįžta namo.

“ŽAIBAS” NR. 6 — maisto 
produktai bus pristatyti jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvoje 
10 darbo dienų laikotarpyje. 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5 sv. 
ryžių, 5 sv. kbnserv. 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.

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

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, parketą. Atlieku 
didelius ir mažus medžio dar
bus, baldų atnaujinimą, lentynų 
ar virtuvės spintelių įdėjimą. 
Skambinti Ričardui 718 847 - 
8275.

Parduodama Vilniuje: didelis 
naujas trijų kambarių butas, au
tomobilis, garažas, “JVC” televi
zijos aparatas ir VCR, video fil
mavimo aparatas. Kreiptis į Na- 
taša telef. 212 639 - .3347 arba 
516 536 - 2677.

(atkelta iš 3 psl.)

Toliau ir vyksta visa drama, 
žmona klausia, kur jis buvęs, o 
jis gerai nežino, ką jis iš pamink
lo iškalė. Bet sąžinė ima pabusti. 
Klausytojams buvo gana sunku 
susivokti, kas čia dedasi, simbo
likos dauguma nesuprato, bet 
šiaip pasigėrėjo pastatymu ir vai
dyba.

Šaltkalvį vaidino Vytautas 
Juodka, jo žmoną — Laima Su- 
laitytė-Day. Žiūrovai ypač pa
sidžiaugė raiškia Vytauto Juod
kos vaidyba.

Į spektaklį atsilankė labai 
mažai žmonių, kokia 50. Su
maišė ir tai, kad spektaklis buvo 
1 vai., o ne tuoj po pamaldų. 
Žmonės kiti, neturėdami kur 
dėtis, išvažiavo namo. Tačiau ge
rai, kad ir tose sąlygose atbunda 
lietuviškas teatras. (p.j.)

medalį ant kaklo. Tada Fugazy 
su medalistu fotografavosi ir me- 
dalistas grįžo į savo vietą. Buvo 
trumpa meninė-vokalinė pro
grama.

Sugiedojus “God Bless Ame
rica iškilmės buvo baigtos.
Dr. V. J. Bieliauskas dalyvavo 
su savo žmona Danute.

Po medalių įteikimo iškilmių 
buvo apžiūrėtas kūrimosi stadi-

Birutė Paprockas iš Glendale, 
N.Y., apmokėjo dvi prenumera
tas ir dar paaukojo 40 dol. Dar
bininkui paremti. Labai ačiū.

— Ieškoma Gertrūda Twa- 
skas, ištekėjusi už Henriko Si
maičio. Jie anksčiau gyveno Lin- 
den, N.J., bet susirašinėjimas 
nutrūko. Jie patys arba apie juos 
žiną prašomi pranešti jo broliui 
adresu: Lietuva, Plungės m., 
Telšių Skersgatvis, Nr. 9, Butas 
8, R. Simaitis..

LENKAI RAŠO APIE DARBININKO 
75-RIŲ METŲ JUBILIEJŲ

Polski Przeuodnik (lietuviškai 
būtų Lenkų vadovas), Ozone 
Park išeinantis katalikiškos — vi
suomeniškos minties savaitraš
tis, gruoidžio 7-osios laidoje 
aprašė gruodžio 2-ąją įvykusį 
Darbininko 75 metų jubiliejaus 
minėjimą. Žinia, kurią parašė iš; 
kilmėse dalyvavęs, sveikinimą 
Darbininkui atvežęs ir jį per
skaitęs to savaitraščio vyriausia
sis redaktorius Zygmunt Czer- 
winski, pradėta pirmajame pu
slapyje ir tęsiama 10 psl. laik
raštis yra tabloido formato ir turi 
20 psl.

Antraštėse rešoma: “Katalikų 
laikraštis Darbininkas 75-erius 
metus tarnauja lietuviškajai emi
gracijai. Deimantinis jubiliejus 
pas lietuvius.”

Rašinyje įdėtas pilnas Polski 
Przetvodnik redakcijos ir leidėjų 
sveikinimas bei atskiras Cze£

joje imigracijos muziejus (dau
giausia fotografijose). Aplanky
tas World Trade Center, pama
tyta, kaip atrodo New Yorkas iš 
110 aukštų aukščio.

Tą pačią dieną vakare buvo iš
kilmingas balius Waldorf Astoria 
viešbutyje. Iškilmingoje atmo
sferoje, pilnutėlėje Grand Ball- 
room salėje buvo sutikti visi me- 
dalistai. Po keleto trumpų kalbų 
ir vakarienės buvo pasižmonėji- 
mas: Buvo galima susitikti, susi
pažinti ir pasikalbėti su įžymiais 
Amerikos politikos ir visuo
menės žmonėmis. (įėjimo bilie
tas į banketą buvo $350.)

Galima pasidžiaugti ir di
džiuotis lietuvių atstovu, išskir
tinai atžymėtu iš daugelio milijo
nų amerikiečių tarpo.

Dr. V. J. Bieliauskas gimęs 
Plackojuose, Lietuvoje, 1920.XIJ, 
natūralizuotas JAV pilietis* 
vedęs, keturių vaikų tėvas; JAV 
atsargos pulkininkas leitenan
tas. Tūbingene (Vokietijoje) ap
gynė daktaratą. Psichologijos 
daktaras. Cincinnati universite
te ėjęs savo profesijoje įvairias 
pareigas, profesorius. Išleido 3 
knygas. 95 mokslinių tyrinėjimų 
autorius. Atžymėtas: “Outstan- 
ding Educator ofAmerica Atvar
ei”— 1971, 1972 ir 1974 metais, 
“Distinguished Service Atvard” 
ir dabar “Ellis Island Medai of 
Honor”:

Priklausė ir priklauso prie 
eilės profesinių- organizacijų, 
daugelio jų pirmininkas.

/ A. Vakselis

IŠGIRSTA APREIŠKIME

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

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka bus atidara 
kiekvieno mėnesio pirmą sek-
madienį nuo 12 iki 2 vai. popiet 
arba pagal susitarimą, skambi
nant V. Sidni — 203 762 - 9726.

Joan Dolente iš Merchantvil- 
le, N.J., atnaujino prenumeratą 
ir pridėjo 30 dol. spaudai parem
ti. Ačiū už paramą.

Kalėdinių Bernelių Mišių 14 
giesmių, įgiedotų “Oktavos’ 
grupės (vadovauja Mindaugas 
Tamošiūnas), gaunama Darbi
ninko administracijoje. Su per
siuntimu 12 dol.

winskio žodis ir nurodyta, kad iš 
lenkų šioje šventėje dar dalyva
vo redakcijos štabo narė Alicija 
Czenvinska ir lenkų spaudos ko
respondentė Jungtinė Tautose 
Barbara Truchan.

Savo sveikinime redaktorius 
Zygmunt Czerwinski aukštai 
vertino Darbininko veiklą ir 
sveikino vyr. red. dr. Kornelijų 
Bučmį jo 25-erių metų darbo su
kakties proga ir linkėjo sėkmės 
ir Dievo palaimos visiems lietu
viams laisvajame pasaulyje ir 
Lietuvai veikiai atgauti pilną 
laisvę ir nepriklausomybę.

Przetvodnik Polski yra pirmas 
iš lenkų laikraščių emigracijoje, 
kuris ragino Lenkijos vyriausybę 
pripažinti Lietuvą dejure ir blo
kados mėnesiais nemokamai dė
jo New Yorko Uetuvių Bend
ruomenės skelbimus, prašant 
aukų Lietuvai. *

New Yorke gyvenantieji lietu
viai puikiai žino arba yra girdėję 
apie Union Avenue. Si gatvė yra 
Brooklyne, N.Y., Williamsbur- 
go rajone. Anksčiau šis rajonas 
buvo gan tirštai lietuvių apgy
ventas. Čia jie turėjo savo klu
bus, krautuves, valgyklas ir pan. 
Bet visa tai — praeitis! Lietuvių, 
galima sakyti, tame rajone nebe
liko. Vieni iš jų iškeliavo į 
amžinybę, o kiti išsikėlė į gere
snius rajonus. Dabar minimas 
rajonas yra neatpažįstamai pasi
keitęs. Jis tapo didžiai “spalvin
gas” ir šiukšlėmis tu rtingas.

Vienintelis kas čia lietuviško 
yra pasilikę, tai prieš ke lia- 
sdešimtj metų mūsų drąsiems 
didvyriams, Atlanto nugalėto
jams Dariui ir Girėnui pastatytas 
paminklas. Manau, kad niekas 
neginčys, kad tam paminklui čia 
jau nebe vieta, nes dabartiniai 
šio rajono gyventojai jokiems pa
minklams pagarbos nerodo.

Pirmasis tuo paminklu susi
domėjo Apreiškimo parapijos 
Brooklyne klebonas kun. Vytau
tas Palubinskas. Jfc išsiuntinėta
me savo parapiečiams laiške tei
raujasi jų nuomonės dėl pamink
lo perkėlimo į kitą, šiam pamink
lui tinkamesnę vietą. Jis siūlo pa
minklą perkelti prie Apreiškimo 
bažnyčios esančion aikštėlėn, 
kurioje jau stovi paminklas ir se
selei Marijai Kaupaitei.

. Reikalas rimtas ir svarstytinas, 
į jį turėtų atkreipti dėmesį visos 
lietuviškos organizacijos. Jos 
turėtų apsvarstyti paminklo 
perkėlimą ir, suradus tinkamą 
vietą, ar tai būtų kun. V. Palu
binsko siūloma, ar kur nors ki
tur, paminklą perkelti.

Antrą svarbų reikalą, tame 
pačiame laiške, parapijos klebo
nas mini apie pianino reikalingu
mą choro repeticijoms. Aš ma
nau, visiems turėtų būti aišku, 
kad, lavinant chorą, pianinas yra 
neišvengiama būtinybe.

Apreiškimo parapijos bažnyti
nis choras, kada neteko ilga
mečio vargonininko muz. Vikto
ro Ralio, išgyveno nelengvą 
krizę. Vis dėlto, per gan ilgą lai
kotarpį, kada buvo ieškomas 
naujas choro vadovas, choristai 
vieningai laikėsi ir neišsiskirstė 
kantriai laukdami. Suradus nau
ją vargonininkę, Lietuvoje mu
zikos mokslus baigusią muz. 
Gintarę Bukauskienę, choras vėl 
normaliai dirba ir gražiai gieda 
sekmadieniais per 11 vai. mišias. 
Prieš Kalėdas choras daug dirbo 
repetuodamas kalėdines gies
mes.

Tuoj po Kalėdų choras pradės 
ruoštis tradiciniam Verbų sek
madienio koncertui, kurio 1990 
dėl vargonininkų pasikeitimo 
nebebuvo suspėta paruošti.

Kiek man asmeniškai yra žino
ma, dabar repeticijų metu nau
dojamas pianinas yra apverkti
noje padėtyje ir yra tiek su
sidėvėjęs, kad apie jo pataisymą 
nėra reikalo nei kalbėti.

Klebonas kun. V. Palubinskas 
ir choro valdyba kreipiasi j para- 
piečius ir bendrai į lietuvišką vi
suomenę su prašymu, kad jei kas 
turėtų gerame stovyje nebenau
dojamą pianiną, chorui padova
notų arba už prieinamą kainą 
parduotų.

Būtų gražu, kad kas nors mūsų 
chorui pianiną galėtų parūpinti!

p. palys
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