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ALGIRDO BRAZAUSKO PASISAKYMAI ERZINA GORBAČIOVĄ
— Soviety šefą jaudina atskilusi Lietuvos komunistų partija —

New York Times dienraštis 
sausio 3 paskelbė politinių kny
gų autoriaus Robert Schaeffer 
straipsnį “To Lithuania- Stay 
put” ;— "Lietuvai: pasilik, kur 
esi”, kuriam įrodinėjama, kad 
Lietuvos ir kitų respublikų atsi
skyrimas nuo Maskvos pakenktų 
Sov. S-gos demokratėjimo pro
cesui.

Sov. S-gos milicijos kadetai, 
lydėdami keleivinių autobusų 
vorą prie Kalnų Karabacho mie
sto Stepanakart, buvo apšaudyti 
ir apmėtyti akmenim. Vienas ar
mijos autovežimis buvo sudegin
tas ir 3 autobusai sužaloti. Vienas 
užpuolėjas buvo nušautas ir 3 
sužeisti.

Panamos kanalo administra
vimas nuo sausio 1 pagal 1977 
m. sudarytą sutartį perėjo pana
miečių žinion. Buv. kanalo ad
ministratorius ats. gen. Dennis 
P. McAuliffe pasidarė admini
stratoriaus pavaduotoju, o buv. 
pavaduotojas panamietis Fer
nando Manfredo — administra
torium.

.Kinijos komunistų partija pla
tina memorandumą, kaltinantį 
prezidentą Gorbačiovą, kad jis 
griauna Rytų Europos socializ- 
mąr- fr^patodao^-kaip^raikia 
žiūrėti į Rumunijos revoliuciją.

Egiptas ir Sirija susitarė at
naujinti diplomatinius santy
kius, kurie buvo nutraukti Egip
tui pasirašius taikos sutartį su 
Izraeliu.

Indijos Bhagalpur mieste ir jo 
apylinkėse per vykstančias reli
gines kovas tarp hindu ir maho
metonų žuvo apie 1500 žmonių, 
o apie 35,000 mahometonų buvo 
priversti bėgti kitur.

40,000 lietuvių gruodžio 26 
Vilniuj sutiko iš Maskvos grįž
tančius Lietuvos komunistų par
tijos vadus, pareikšdami pritari
mą jų laikysenai pasitarimuose 
su Sov. S-gos komunistų partijos 
vadais. Panašios demonstracijos 
vyko ir Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoj ir Marijampolėj.

Čekoslovakijos parlamentas 
krašto prezidentu išrinko žmo
gaus teisių kovotoją ir buv. poli
tinį kalinį, dramaturgą Vaclftv 
Havel, o parlamento pirmininku 
— Prahos pavasario herojų Ale- 
xander Dubcek,.

Sov. Latvijos Aukšč. taryba 
didele balsų dauguma panaikino 
jos konstitucijos straipsnį, sutei
kiantį partijai vadovaujantį vaid
menį, ir numato įteisinti daug- 
partinę sistemą ir susigrąžinti 
seną valstybės emblemą, vėliavą 
ir himną.

New York Times gruodžio 29 
paskelbė kolumnisto Tom Wic- 
ker straipsnį, įrodinėjantį, kad 
Gorbačiovas, nutardamas pa
naudoti karinę jėgą prieš Lietu
voj vykstantį sąjūdį už neprik
lausomybę, turėtų iš pagrindų 
pakeisti savo galvojimą, nes tai 
sukeltų kraujo praliejimą, kaip 
Rumunijoj ir prarastų Vakarų 
pasitikėjimą.

Lenkijos parlamentas priėmė 
eilę žiaurių ekonominių priemo
nių, pakeldamas kai kurių reik
menų kainas keliais šimtais pro
centų, įteisino politines partijas, 
panaikino komunistų partijos va- 

• dovaujanti vaidmenį, garantavo 
privačią nuosavybę ir grąžino 
istorinį Lenkijos vardą ir jos em
blemą su karūna.

Pagal Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Informacijos Agentūros 
pranešimą čia perduodamos kai 
kurios mintys, išreikštos Lietu
vos Komunistų partijos vado A. 
Brazausko Lietuvių Komunistų 
Partijos dvidešimtajame su
važiavime.

Kodėl iškilo būtinybė sukvies
ti šį XX-ąjį partijos suvažiavimą?

Pirmiausia, būtina principin
gai, visapusiškai įvertinti praei
ties įvykius, įtvirtinti LKP sava
rankiškumą, atnaujinti Centro 
Komitetą.

Pirmiausia—visapusiškas de
mokratijos plėtojimas. Antra — 
Lietuvos valstybingumo atkūri
mas. Trečias — savarankiška 
LKP. Kartu akivaizdi ir nemaža 
politinė įtampa, kai kur pasieku
si net kritinę ribą. Atėjo laikas 
konkrečiais darbais įrodyti, ką 
galime padaryti. Tikslas — de
mokratinė visuomenė, socialinė 
lygybė. Tai ką iki šiol vadinome 
socialistine demokratija, nebuvo 
demokratija.

Kiekviena tauta trokšta turėti 
savo valstybę. Problema yra to
kia: kaip šį tikslą realizuoti? Ke
lias į nepriklausomybę — tai 
procesas. Tai — politinių ir so-

cialinių reformų kelias, kuris • įrankiu. Šiame suvažiavime visų 
užtikrintų Lietuvai savarankis- , 
kurną ir saugumą. Jis įgaliotų su
kurti tokią sąjungą, iš kurios ga
lima būtų ir išeiti.

Pasmerkti praeitį, tik kitaip 
dirbant galima, kitaip gyvenant, 
kitaip tarpusavyje bendraujant. 
Mūsų pagrindinis siekis — atsta
tyti žmogaus asmenybės vaid
menį ir svarbą, sutramdyti 
smurtą, užblokuoti masiškas va
gystes, spekuliaciją, korupciją, 
įvesti tvarką prekyboje.

Mes, Lietuvos komunistai, 
formuluojame tokj poažiūrį į so
cializmą: jį reikia sugrąžinti į tas 
ribas, kuriose jis yra ekonomiš
kai efektyvus, socialistiškai tik
slingas ir prasmingas.

1939 m. rugpjūčio 23 d., ir 
rugsėjo 28 d., tarp stalininės 
TSRS ir hitlerinės Vokietijos pa
sirašytų sutarčių prie jų pridėtų 
slaptųjų protokolų įgyvendini
mas atvėrė kelius Lietuvos įjun
gimui į Tarybų Sąjungą. Lietu
vos valstybingumo klausimus sa
vaip sprendė ir LKP. Ji padarė 
klaidų, kurias dabar reikia kritiš
kai suvokti, 1940 m. spalio 5 d. 
VKP (b) vietinės (srities) organi
zacijos teisėmis. Tuo pačiu tapo 
tiesioginiu stalininio

akivaizdoje pareiškiame, jog 
LKP yra politiškai kalta dėl to, 
kad tapusi stalinizmo totalita- 

, rinės sistemos sudėtine ‘dalimi 
vykdė jos valią.

% Dabar žinome: pokario aukų 
galėjo būti žymiai mažiau, jeigu 
šį kova nebūtų buvusi dirbtinai 
kurstoma. Mes, dabartiniai Lie- 

tų tuvos komunistai, privalome su
daryti tokias sąlygas, kad tai nie
kada nepasikartotų. »

Šiandien mes atėjome į para
doksišką iš pirmo žvilgsnio 
padėtį. Pertvarkos idėjų mate
rializavimas atsimušė į per de
šimtmečius sustabarėjusią parti
jos struktūrą. Posūkis negalėjo 
neįvykti ir jis įvyko praėjusių 
metų spalyje. Pasikeitė LKP CK 
vadovybė, “Liaudies planai — 
partijos planai”!

Deklaravusi savarankiškumą 
LKP remsis individualia, laisva
noriška narystę. Politinė valdžia 
iškovojama tik per demokrati
nius rinkimus. Atmetę šeštojo 
Konstitucijos straipsnio įparei
gojimą visiems neklystamai va
dovauti, mes tampame politine

i

i

režimo (nukelta į 2 psl.)

Gausios demonstracijos, reikalaujant Lietuvai laisvės ir soli
darizuojant su kovotojais už ją, dažnai surengiamos Vilniuje 
ir apylinkėse.

ST. LOZORAITIS, LIETUVOS ATSTOVAS 
VVASHINGTONE IR VATIKANE, PASISAKO

VVashingtonas, gruodžio 22. 
Stasio Lozoraičio, Lietuvos at
stovo Washingtone ir prie Sv. 
Sosto, pasisakymas dėl Lietuvos 
Komunistų partijos XX-ojo su
važiavimo nutarimo paskelbti 
LKP savarankiška partija.

Lietuvos Komunistų partijos 
atsiskyrimas nuo Sovietų Sąjun
gos partijos yra aišku sveikinti
nas. Prie šio istorinio žingsnio 
buvo prieita, nes lietuvių tauta 
savo kova dėl nepriklausomybės 
ir laisvės sudarė reikiamas sąly
gas tokiam nutarimui.

Politika tačiau yra kartais gana 
žiauri. Ji nepasitenkina, kad ir 
labai svarbiais nutarimais ir rei
kalauja, kad nutarimus sektų ak-

lai. Ir šiuo atžvilgiu lietuvių tau
ta lauks iš Lietuvos Komunistų 
partijos konkrečių įrodymų, kad 
ji tikrai yra pasikeitusi, tai yra 
perėjusi į tautos pusę ir priėmusi 
visų lietuvių aspiracijas. Ne tik
tai priėmusi, bet ir pasiruošusi 
jas remti.

Neužmirškime, kad netrukus 
visi bus šaukiami balsuoti už 
kandidatus į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą. Nors yra pa
grindo lietuvių komunistų nuta
rimais džiaugtis, tačiau rinkimų 
metu negalima užmiršti praei
ties. Vienu mostu jos neištrinsi 
iš atminties ir tuo labiau iš isto
rijos. Lietuvių tautos daugumai 
Komunistų partija yra buvusi

■

VLIKAS RAGINA BUSH Ą 
REAGUOTI J GORBAČIOVO

IŠPUOLIUS
Generaliniam sekretoriui M. 

Gorbačiovui pasmerkus Lietu
vos Komunistų Partijos nutari
mą atsiskirti nuo centrinės So
vietų Sąjungos Komunistų Parti
jos, griežtai pasisakius prieš Lie
tuvos Aukščiausios tarybos nuta-

priespaudos, prievartos ir sveti
mųjų dominacijos simboliu. Tad 
bus teisinga, jei ji pradės visos 
savo egzistencijos nagrinėjimą, 
ideologinį patikrinimą ir gilų, 
nuoširdų persitvarkymą.

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
kurioje gyvuos ir veiks įvairios 
partijos, Komunistų partija galės 
susirasti sau atitinkamą vietą. Ji 
tačiau turės būti ištikima ne tik- 
tai mūsų valstybei, bet ir svar
biausiems demokratijos idea
lams, kad tironų smurtas niekad 
nepasikartotų. To mes laukiame 
iš Lietuvos Komunistų partijos.

r
Laisvės paminklas neseniai atidengtas Ariogaloje. Nuotr.V. 
Kapočiaus

ŽMONIJOS KONSTITUCIJA TEBEGALIOJA 
Lietuvos vyskupų konferencija: Lietuvos kardinolas, ar
kivyskupai ir vyskupai nurodo gaires 1990 metų religi
nio atbudimo tobulinimui

rimą pakeisti 6-tą Konstitucijos 
paragrafą ir tuomi įteisinti ir kitų 
politinių partijų bei ideologinių 
judėjimų veiklą ir pareiškus, kad 
jis su delegacija vyks į okupuotą 
Lietuvą šių nutarimų svarstyti, 
VLIKas vėl kreipėsi į prezidentą 
Bushą prašydamas, kad jis rea
guotų į Gorbačiovo kišimąsi į 
okupuotos Lietuvos vidaus rei
kalus.

Šiuo klausimu taip pat buvo 
pasitarta su sekretoriumi Der- 
vvinskiu, kuriam buvo įteikta 
prezidentui Bush’ui pasiųsto 
laiško kopija, kurią jis žadėjo 
asmeniškai įteikti atitinkamiems 
Baltųjų Rūmų pareigūnams.

(Elta)

Sverdlovsko krautuvėm pri
trūkus prekių, ypač alkoholinių 
gėrimų, įvyko didelės demonst
racijos, reikalaujančios atsistaty
dinti partijos valdžią ir laisvų rin
kimų atstovam į partijos kongre
są rinkti.

Ilgaamžė žmonijos patirtis 
rodo, kad žmonių gy venimui rei
kia tam tikrų taisyklių ir dėsnių, 
pagal kuriuos tvarkantis gyventi 
gera, ir kurių nepaisant gyventi 
darosi bloga ir net nepakenčia
ma. Todėl leidžiama daugybė 
įstatymų, nurodymų ir nuostatų.

Be šių rašytinių įstatymų žmo
nės dar jaučia įstatymą, praby
lanti jų pačių sieloje, sąžinėje, 
“įstatymo reikalavimai įrašyti jų 
širdyse, ir tai liudija jų sąžinė 
bei mintys, kurios tai kaltina, tai 
teisina viena kitą”, — sako apaš
talas Paulius (Rom 2, 15). Kas 
šio vidinio įstatymo klauso, tas 
savaime įvykdo ir teisingus žmo
nių įstatymus'. Įvykdo kuo tobu
liau: ne tik-nežudo, bet ir gelbs
ti, ne tik nevagia, neištvirkauja, 
bet to ir negeidžia... Sąžinės 
įstatymas kuria žmogiškus santy
kius tarp žmonių ir tvarko kiek
vieno asmeninį elgesį, net jo 
mintis, kad visa žmoguje būtų 
teisinga, tyra ir gražu.

Iš kur mumyse šis vidinis Sta
tymas J Iš kur bendriausias doro
vinis dėsnis: daryk gera, venk 
blogio? Iš kur visuotinis suprati
mas įvairiausiose tautose, kad 
reikia gerbti Dievybę ir tėvus, 
kad nevalia žudyti nekalto žmo
gaus, kad negarbinga vogti ir su
kčiauti, kad gėdinga ištvirkauti?

Dėl žmogiško silpnumo dau
gelis ir ne syki šias šventas tai
sykles pažeidžia, tačiau širdyje 
jaučia, jog tai blogai. Ir tik labai 
sugedęs žmogus gali imti iš pa
mėgimo ir įsitikinimo skelbti at
virkščiai: jog yra bloga ir never
tinga tai, ką žmonija amžiais 
laikė doru, šventu dalyku.

Ir valstybių įstatymus žmonės 
gerbia, kai jie sutinka su jų 
sąžinės įstatymu. Priešingai. 
Doras žmogus jaučia pareigą 
neklausyti neteisingo įstatymo. 
Štai dar neseniai valdžios įstai
gos draudė katekizuoti vaikus, 
neleido religinės spaudos, bet 
sąžiningi kunigai vistiek kateki- 
zavo, pasiryžę tikintieji įvairiais

(nukelta į 3 psl.)
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• -i ■>!.• UEDC XXII-sis kongresas Maltoje. Iš k.: A. Venskus — Lietuvos Krikšč. Dem. Sąjungos 
pp n p valdybos vicepirm. tarpt, ryšiams, K. Jaani — Estijos Krikšč. Dem. Sąjungos delega- 

cijos narė, I. Hallasta — Estijos Krikšč. Dem. Sąjungos pirm.y M.Odeli — Švedijos 
y ; Krikšč. Dem. partijos atstovas tarpt, ryšiams, A. Svenson — Švedijos Krikšč. Dem. 

partijos pirm.

Nikaragvoj nežinomi terori
stai nušovė dvi vienuoles, kurių 
viena buvo amerikietė seselė 
Maureen Courtney, o vieną vie
nuolę ir vyskupą sužeidė.

Australijoj, Newcastle apy
linkėse įvyko žemės drebėjimas, 
kurio metu žuvo 11 ir buvo 
sužeista 12P žmonių ir padaryta 
nuostolių už 1 bil. dol.

Izraelio vyriausybė už kiek
vieną iš Rumunijos paleistą žydą 
mokėjo jos diktatoriui Ceauses- 
cu nuo 5,000 iki 7,000 dol. Iš 
viso jam buvo sumokėta apie 60 
mil. dol.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja tatalnluoaa reikaluo
se. Advokatas kalba Ir Hetuviškal. 134 West SL, Slmsbury, Com. 
06070. Tai. 203 651-0261.

- . . — v. t'.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 JamaiCa Avė. (prie Fbreet , 
P way St), Woodheven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidetuvee. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 • 2344.

BUYUS FUNERAL HOME. MarioTebcelra, Jr. la'dotuv ų direktorius, New- . 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras saldomas.

- Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave ’St. Prtereburg Beach, Ra^ 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOOD|^WN FUN^L^ME, 2C0 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707-81J345'9393-'*2^^L? 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

PABALTIJO KLAUSIMAS MALTOS KONFERENCIJOJE
prnytirii-j t.

(^Vašingtonas, 1989 gruo
džio 14. LIC) JAV valdžios atsto
vai teigia, kad Pabaltijo klausi
mas buvo iškeltas Maltos konfe
rencijoje gruodžio 2-3 d.d., pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras.

(Gorbačiovo pavaduotojas Ge- 
nadjs Gerasimovas, gruodžio 3 
d. Vakarų spaudos paklaustas, ar 
Prezidentas Bushas iškėlė Pabal
tijo šalių klausimą Maltos konfe
rencijos metu, atsakė: “Žinoma, 
kad nekėlė”. Vienas Washingto- 
no korespondentas LIC-ui pra
nešė, kad kai jis tą patį klausimą 
Maltos spaudos konferencijos 
metu privačiai .buvųapatei kęs au
kšto rango JAV valdžios atstovui, 
tasai irgi atsakęs neigiamai.

Tačiau, nei Gerasimovas nei 
minėtas aukšto rango JAV atsto
vas nedalyvavo visuose pasitari
muose tarp Busbo ir Gorbačio
vo. Pastarieji turėjo ir privatų

pokalbį per vertėjus, bet be kitų 
pagrindinių pavaduotojų. Busbo 
bei jo valdžios atstovų pasisaky
mai po Maltos duoda pagrindą 
manyti, kad Pabaltijo klausimas 
vienokiu ar kitokiu būdu buvo 
paliestas per tas privačias disku
sijas.

Gruodžio 4 d. Briuselyje įvy
kusioje spaudos konferencijoje 
Bushui buvo pateiktas toks klau
simas: “Ar Prezidentas Gorba
čiovas paprašė jūsų pakantumo 
reikalui esant, jeigu jis nu
spręstų numalšinti disidentus? 
Jeigu taip, ką jis sakė arba koks 
buvo etninio ir Pabaltijo disiden- 
tizmo klausimo vaidmuo jūsų su
sitikime”? ’ ! rtkcv-

Bushas atsakė: “Atsakymas j' 
pirmąją klausimo dalį yra “ne” 
ir atsakymas į antrąją dalį yra 
toks: aš jo paprašiau man 
apibūdinti vidaus problemas, 
tautybių problemas Sovietų Są-

etninę padėtį ir Generalinis sek
retorius bendrais bruožais 
apibūdino jo problemas bei 
užtikrino, kad jis nori tas proble
mas išspręsti taikingu būdu, ir 
Prezidentas išdėstė savo pažiū
ras apie visą laisvo apsisprendi
mo klausimą”. Paklaustas, ar jis 
sutiktų daugiau detalių atskleis
ti, Scowcroff atsakė, pridurda
mas, Prezidentas savo pažiūras 
visai pakankamai išdėstė”.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių! ®Pįr«“* f 
d imat, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriučlo klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Gardeli'Tavam. 
,1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu-, 
į vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal pietus. Pirmos 
i rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. -

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

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Palnting. Weldlng. Frames stralghtened. Flber glass work, 131-13 
Hlllslde Avė., Rlchmond Hill, N.Y. 11418. John R. Chlcavich. 718 441 - 
6666. 24 Hours towlng 718 657 - 3086.

Nors Scovvcroff atsakymai bu
vo santūrūs, jis daugiau atsklei
dė, negu Bushas, tvirtindamas, 
jog pastarasis Gorbačiovui aiški
no savo nusistatymą dėl laisvo '' 
apsisprendimo teisės. Kaip ži- LIETUVIŲ K?.L.T°”,N.Ė RADIJOPROGRAMA “AUŠRA’j 9!15
nia, oficiali JAV politika Baltijos 
valstybių atžvilgiu šiuo metu 
kaip tik pagrįsta “laisvo apsi- ■. _____ ;---------------------------------------------------- --------------- —
sprendimo” (self-determination) NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10* 
principu. Nėra jokių įrodymų, 
kad JAV valdžios užsienio politi
ka sąmoningai taiko tą principą 
kitom sovietų respublikom.

Valstybės departamento ats
tovai davė užtikrinimus prieš 

.•/ Maltos konferenciją, kad JAV-ės 
Pabaltijo klausimą keis. Po Mal- 

f tos konferencijos* gruodžio 6 d., 
JA^nušZstatymTdėlTe^riMau'’- Valstybės departamento Rytų 
somybės ar autonomijos -Europos ^ei Jugoslavijos reikalų 
rnų, pavyzdžiui" Pabaltijo -.Jįl^^kyriausHkrektorius James Swi- 
stybėšfe, ir ar toes sT“ko su ^bdjos liaudies
diniu reikalu ar tokiu dalyku, 
apie kurį mes turime nusistaty
mą”? 

Scovvcroff atsakymas kaip ir 
Busho buvo atsargus: “Jie aptarė

jungos viduje ir jis tai padarė 
gana detaliai”.

Gruodžio 5 d. JAV Valstybinio 
saugumo tarybos vadas Brent 
Scovvcroff Baltuosiuose Rūmuo
se susitiko su spaudos atstovais 
aptarti Maltos konferenciją. Ko
respondentas jam pateikė tokį 
klausimą apie Pabaltijo šalis; 
“Prezidentas vakar sakė, kad jis 
...iš pono Gorbačiovo plačiai 
girdėjo apie etnines problemas 
Sovietų Sąjungoje, bet jis nesakė 
ką jis ponui Gorbačiovui pasakė 
apie Amerikos požiūrį į jas. Ar 
Prezidentas ką nors pasakė apie

Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

vai. ryto WNWK'105.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayskfe, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

ALGIRDO BRAZAUSKO PASISAKYMAI ERZINA GORBAČIOVĄ
Sovietų šefą jaudina atskilusi Lietuvos komunistų partija —

(atkelta iš 1 psl.) 

organizacija, veikiančia visuo
menėje per savo nartas.

Išryškėjo trys pagrindiniai 
požiūriai dėl Respublikos par
tinės organizacijos ateities. Pir
masis požiūris. LKP įsivaizduo
jama, kaip savarankiška, turinti 
savo programą statusą, organiza
cinį ir ūkinį nepriklausomumą 
partija, savo santykius su TSKP 
CK respublikų Kompartijomis 
grindžiant ne tik sutartimis, bet 
ir kitomis, atitinkančiomis gyve
nimo realijas ir pereinamąjį lai
kotarpį formomis.

Antras ir trečias požiūriai, 
mano nuomone, kraštutiniai. 
Vienas jų skelbia, kad partija vi
siškai turi atsiriboti nuo TSKP, 
kito požiūrio esmė — LKP 
sudėtinė TSKP dalis.

Ar naudingas mums būtų LKP 
skilimas? Esu giliai įsitikinęs kad 
— ne!

LKP pasisako už tai, kad Re
spublika aktyviai dalyvautų tarp
tautinių organizacijų bei jų pada
linių darbe, atidarant įvairios pa
skirties atstovybes užsienio šaly- 
se,°91$# Baltijos regiono ir ten, 
kū?l’^yvėns nemažai išeivių iš 
Lietuvos. Neatskiriama ir neda
loma mūsų tautos dalimi yra išei-

Partijos dialoginio darbo nuo
statų esmė — tiesa, istorinis ob
jektyvumas, dogmatizmo ir apo
logetikos atsisakymas, skirtingų 
pasaulėžiūrų, pasaulėjautų tole
rancija, kartu pasisakant prieš

šovinizmą ir nacionalizmą, poli
tinę demagogiją ir ekstremizmą.

Geriausias ekonomikos vari
klis bus bankroto grėsmė iš vie
nos pusės ir ekonominiai intere
sai1— iš kitos, kuriems rinka ska
tina gamintojus orientuotis į ge
riausiai dirbančius ir maksima
liai tenkinti vartotojų poreikius. 
Apmąstydama kaimo ateitį, par
tija pasisako už visas nuosavybės 
formas. Žmonių valia patiems 
pasirinkti, kaip jiems dirbti ir gy
venti. Eiti į savarankiškumą su 
vyžomis — mitinginis pareiški

mas.
Mes kreipiamės į visas tautas, 

gyvenančias Lietuvoje: “Visos 
tautos vienykitės, kad laimėtų 
pertvarka”! Mūsų nuomone, 
būtinas tam tikras ideologinis 
politinis visuomenės susitari
mas, iškylantis virš partijų prieš
taravimų, politinės kovos, atski
rų sluoksnių interesų. Tokio su
sitarimo forma galėfų būti vie
ningas frontas, kuriame susivie
nytų įvairių politinių jėgų, tauti
nių grupių atstovai. Istorija 
pasiūlė mums dar vieną šansą...

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ja sayo auka! .

Prof. Antano Maceinos kapas Breberrsdorf kapinėse, kurios 
yra tarp VVūrzburgo ir Schweinfurto.

fronto bei Amerikos latvių sąjun
gos atstovais. Swihart žiniomis, 
Pabaltijo klausimas buvo iškeltas 
Maltoje bet jis nepateikė smul
kesnių informacijų.

(LIC)
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PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kasme
tinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ.

L Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui,' geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje.

2. 1989 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vadovy
bės, jaunimo grupės, vyresniųjų 
organizacijos ar paskiri asmenys 
iki 1990 sausio 31 (pašto antspau
das)

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus pa
skiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki 1990 kovo 1 ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio.

Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai 
premijai tinkamumo motyvus, ir 
siunčiamas adresu:
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI, 13400 
PARKER ROAD, LOCKPORT, IL • 
60441.

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo JrSt 
Lozoraičio. Įvadas R. -Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudoĮantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2 
dol z • /

Vardas, pavardė.......... .................. .......... . ....... L-........
Numeris, gatvė.... ..........   ................. .........

Miestas, valstija, Zip........................_..............................

0R1ALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

I’II()XT.S (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

66 S6 80 ST \IIDD1.E VII.IAGE. Ųl EEXS. X V

KVECAS
JONAS 

-J9 33 + l 97 6

" "--------------------------------------------- ■ 1 r '

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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



DARBININKAS, 341 Hlghland BlvcL, Brooklyn, N.Y. 11207 
ISSN 0011-6637

341 MGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N. Y. 11207

PubHcatJon No. USPS 148-360 
Second CteM poatage p«W at Brooklyn, N.Y., Poat Office 

Subocription per yaar $20.00. Single Copy 50 centą

DARBININKAS !£££££

Taikos dienos proga

Jau eilė metų kaip popiežiai 
sausio pirmąją dieną skelbė pa
saulinės taikos diena. Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II1990 sausio pir
majai dienai parinko šūkį: “Taika 
su Dievu Kūrėju, taika su visa 
kūrinija”.

1989 gruodžio 5 d. buvo pa
skelbtas Popiežiaus pareiškimo 
Pasaulinei Taikos dienai tekstas, 
kurį Vatikano .spaudos salėje 
gausiai susirinkusiem žurnali
stam pristatė Teisingumo ir Tai
kos — lustitia et Pax—popiežiš
kosios tarybos pirmininkas pran
cūzų kardinolas Etchegaray. Pa
reiškimo tekstas yra išsiun
tinėtas pasaulio kraštų valstybių 
ir vyriausybių vadovams, tarp
tautinėm organizacijorp, visiem 
vyskupam, religinių bendruo
menių vadovam ir kitiem.

Pareiškimą sudaro įvadas ir 
penkios dalys. Kaip pabrėžė kar
dinolas Etchegaray, tai pirmas 
oficialus Popiežiaus dokumentas 
išimtinai skirtas ekologijos pro
blemai ir jos sąlyčiui su taika, 
nors jonas Paulius II-sis, kaip 
priminė kardinolas Etchegaray, 
ir kituose savo dokumentuose 
bei kalbose yra ne kartą pasi
sakęs ekologijos Jdąusimais-------

Pareišddmeii>a$aidane»sTaikos* 
dienai Švėht&is Tėvas rašo, kad- 
grėsmę pasaulinei taikai sukelia 
ne vien ginklavimosi varžybos, 
regioniniai konfliktai ir tebepasi- 
reiškiančios neteisingumo ap
raiškos tautų ir valstybių gyveni
me, bet taip pat stoka reikiamos 
pagarbos gamtai ir aplinkai, že
mės turtų netvarkingas išnaudo
jimas ir gyvenimo sąlygų palaip
sniškas smukimas.

Jono Pauliaus II-ojo įsitiki
nimu, aplinkos degradacija, su
kelianti grėsmę ne vien taikai, 
bet ir žmonijos išlikimui, yra tie
sioginė pasaulį dabar apėmusios 
gilios moralinės krizės pasekmė

EcMoriai Office 718827-1352

ir viena rimčiausių tos krizės 
apraiškų. Ekologinės katastrofos 
grėsmę žmonijai sukelia ne vien 
gamtos negerbimas, bet taip pat 
stoka pagarbos žmogaus gyvy
bei^ gyvulių ir augalų naikini
mas, jokių ribų nesilaikanti ge
netinė manipuliacija.

Šiuolaikinė visuomenė, rašo 
Popiežius, nepajėgs išspręsti 
ekologinės problemos, jei nepa
siryš pakeisti savo gyvenimo 
būdą, pavojingai linkstantį į he
donizmą ir konsumizmą, jei lai
ku nepasirūpins auklėti naują
sias kartas, visų pirma šeimos 
židiniuose, ugdant atsakomybės 
ekologijai jausmą ir pagarbą 
gamtai ir visai aplinkai.

Žemė yra visų žmonių pa
veldėtas bendras turtas, pažymi 
Popiežius, dėl to visi žmonės be 
išimties turi teisę vienodai pasi
naudoti žemės gėrybėmis. Pri
minęs, kad Bažnyčia yra paskel
busi šv. Pranciškų Asyžietį eko- 
logininkų globėju, Jonas Paulius 
II-sis, baigdamas pareiškimą Pa
saulinei Taikos dienai, rašo, kad 
kaip tik Asyžiaus šventasis pačiu

iškalbingiausiu būdu mum liudi
ja, kad susitaikę su Dievu, 
pajėgsime sėkmingiau kurti pa
saulyje taiką.

Atremontuotos Trakų pilies kiemai ir su dar nepastatytais 
tiltais, kurie jungia įvairius pastatus. Nuotr. Frances Vaš- 
kiūtės

Mieli ir brangūs lietuviai,
Mes labai džiaugiamės, kad 

mus Amerikoj šiuo metu lanko 
Lietuvos Laisvės Lygos Tarybos 
narys Antanas Terleckas, Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio at
stovas Antanas Buračas, vienas 
iš Lietuvos Helsinkio grupės bei 
krikščionių Demokratų Sąjun
gos steigėjų Viktoras Petkus ir 
Lietuvos Demokratų Partijos 
Tarybos Prezidiumo narys Jonas 
Mugevičius.

Jie visi dalyvavo XI Amerikos 
lietuvių kongrese Los Angeles 
mieste ir Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seime Bal- 
timorėje. Abiejuose šiuose su
važiavimuose mes turėjome pro
gą giliai ir plačiai išsikalbėti, išdi
skutuoti pavergtos Lietuvos lai
svinimo bylą, aptarti sunkumus u 
kuriuos mes sutinkame laisvės 
kovos kelyje ir apsvarstyti ge
riausias galimybes bei mūsų visų 
lietuvių pavergtos Lietuvos ir 
laisvojo pasaulio bendras vienin
gas, pastangas galutiniam ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymui. O, svarbiausia, mes 
galėjome susipažinti ir geriau su
prasti pavergtos Lietuvos laisvi
nimo organizacijų įvairias nuo
mones ir nusistatymus Lietuvos 
laisvinimo bylos klausimais ir 
savo pastangomis prisidėti prie 
jų apjungimo šiame bendrame ir 
taip sunkiame Lietuvos laisvini
mo darbe.

Mūsų pavergtos Lietuvos at
stovams buvo sudarytos gali
mybės aplankyti daugelį Ameri
kos lietuvių kolonijų, taip pat 
Jungtinių Amerikos Valstijų Se-

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS VIEŠAI PAREIŠKIA

natą ir Atstovų Rūmų narius, 
valdžios pareigūnus, įvairias ko
misijas ir Amerikos spaudos at
stovus, su jais pasikalbėti ir pain
formuoti apie padėtį dabartinėje 
Lietuvoje ir Lietuvos lietuvių 
troškimą būti laisvais ir neprik
lausomais.

Mes kviečiame Lietuvos lais
vės kovoje dalyvauti visus lietu
vius ir net tautiškai atgimusius, 
laiku susipratusius, nuo Mask
vos diktatų norinčiuosius atsisa
kyti komunistus.

įvykiai Vengrijoje ir Lenkijo
je, o ypatingai dideli, staigūs pa
sikeitimai Rytų Vokietijoje ir 
prasidėję judėjimai Čekoslova
kijoje it Bulgarijoje turėtų būti 
pamokantis pavyzdys ir primini
mas, kad visos diktatūros, tironų 
valdomos sistemos negali išsilai
kyti ir eventualiai sugriūna. Šia 
linkme eina ir totalitarinė komu
nistinė diktatūra ir jau tik laiko 
klausimas kada ir jos imperija su
byrės. Nei vienas lietuvis ne
turėtą prisidėti prie šios imperi
jos išlaikymo. Priešingai, mes 
visi bendrai turime dėti visas pa
stangas, kad Sovietų Sąjungoje 
ir pavergtoje Lietuvoje vėl 
galėtą atgimti ir pradėti veikti 
įvairios demokratinės partijos ir 
demokratiški, Lietuvos konsti
tucijos sukurti ir pačių lietuvių 
administruojami įstatymai.

Mums nereikia jokių naujų 
konstitucijų ar naujų įstatymų. 
Lietuvos konstitucija buvo su
kurta pagal Vakarų valstybių 
priimtus demokratinius visuo
meninius principus ir mes nori- 

.'me jais vadovautis. Lietuvos 
i valstybės egzistavimas tėra laiki

kliai, pertrauktas Hitlerio-Stalino 
. pakto ir jo tebesitęsiančių pasek

mių. Lietuvos okupacijos nepri
pažįsta Jungtinės Amerikos Val
stijos ir daugelis kitų Vakarų val
stybių. Šiandien mes visi ben
drai siekiame kuo greitesnio Hi
tlerio-Stalino pakto panaikinimo 
ir pilno Lietuvos valstybės ne- 
priklausmybės atstatymo.

Mes smerkiame ir griežtai at
metame Pravdoje 1989 m. lap
kričio 12 d. paskelbtą generali
nio sekretoriaus Michailo Gor
bačiovo pareiškimą, jog pliurali
stinė partinė sistema esanti ne
priimtina, jog jis ją atmeta, ir jo 
reikalavimą, kad Pabaltijo val-
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stybės nustotų kalbėti apie bet 
kokią laisvę. Taip pat griežtai at
metame ir jo grąsinimą Lietuvos 
komunistų partijai, kad ji ateina
nčiame savo suvažiavime ne
drįstų svarstyti Lietuvos komu
nistų partijos nepriklausomumo 
nuo Maskvos. Tai yra grubus 
kišimasis į jam nepriklausančios 
okupuotos respublikos vidaus 
reikalus. Tai paneigia paties

ŽMONIJOS KONSTITUCIJA TEBEGALIOJA
Lietuvos vyskupų konferencija: Lietuvoskardinolas,ar
kivyskupai ir vyskupai nurodo gaires 1990 metų rengi
nio atbudimo tobulinimui

(atkelta iš 1 psl.)

būdais daugino religines knygas, 
leido ir platino nelegalius religi
nius spaudinius. Kai pareigūnai 
prikišdavo: Jūs nesilaikote įsta
tymų”, atsakydavome: “Dievo 
įstatymai aukštesni”!

Visuotinis žmonijos įsitikini
mas sako, kad sąžinės balsas — 
Dievo balsas. Šitaip žmonija 
tikėjo ir neklydo: pagrindiniai 
sąžinės reikalavimai mūsų pri
gimtyje įrašyti Dievo, žmogaus 
prigimties Kūrėjo. Kitaip jie 
nebūtų tokie vieningi, taip ati
tinkantys žmogaus prigimtį ir to
kie suprantami visam pasauliui. 
Sąžinė — protingos būtybės 
sprendimas, ar tai, ką jis ketina 
daryti — daro — padarė, yra 
dora ar ne, ar Kūrėjo ir Teisėjo 
Dievo akyse tai pagirtina ar peik
tina. Sustiprindamas sąžinės 
įstatymą, Viešpats Dievas pa
norėjo jį dar išryškinti, žmonių 
žodžiai§.pasakyti, nelyginant uo
loje iškalti, kad kiekvienam būt 
aišku, kad mažas ir senas galėtų 
įsidėmėti, žinoti ir nenuklysti. 
Todėl per didįjį pranažą Mozę 
prie Sinajaus kalno, bemaž prieš 
pusketvirto tūkstančio metų 
(XIV a. prieš Kristaus gimimą), 
Dievas pranešė dešimt savo 
didžiųjų įsakymų — dekalogą, 
kurį teisingai galime vadinti 
Žmonijos Konstitucija.

Šiuo pagrindiniu žmonijos 
įstatymu turi remtis visi 
Bažnyčių ir Valstybių įstatymai, 
nuostatai, instrukcijos, potvar
kiai, nutarimai. Jeigu remiasi — 
gyvuos jų įstatymai, ir kas juos 
vykdo. Jei ne — žlugs ir įstaty- 

Gorbačiovo ankstesnius pareiš
kimus apie “glasnost” ir demok
ratines reformas Sovietų Sąjun
goje.

Mieli broliai ir sesės lietuviai, 
ypač šiandien mes turime dar 
tvirčiau ir vieningiau atmesti vi
sus bandymus mus skaldyti ir 
silpninti. Visi telkime visas savo 
jėgas ir pastangas, dirbkime kar
tu, kad mūsų tėvynė Lietuva vėl 
taptų laisva.
(Pasirašė VLIKo pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis, 1989.XI. 17)

(Elta)

( Į
mai, ir j^į leidėjai su vykdytojais. 
Esame /juk matę ir neteisingų 
neteisingiausių įstatymų, kurie 
skelbė vienos rasės viršenybę 
prieš kitas, vienos klasės pirme
nybę prieš kitas — ir skelbė-tetsę' 
tas kitas rases ar klases 
engti, smurtu naikinti. MatcrmeJ 
kokie baisūs ir mūsų visuo
menėje likę neteisingų įstatymų 
ir nedoros propagandos- vafs&i.

Atgimstančiai mūsų tautai ir 
Tėvynei reikia aiškių gairių, tvir
tų pamatų, teisingų kelių. To
kios gairės — Dievo įsakymai, 
tokie pamatai — tikėjimas šven
tenybėmis, tokie keliai — doros 
keliai. Ir vadovauti mūsų visuo
menei turi darbštūs, nesava- 
naudžiai, teisingi ir gailestingi 
žmonės, o ne garsiai šūkaujantys 
tuščiažodžiautojai, ne savimy
los, ne kerštautojai ir ne palaidu
mo skelbėjai.

1989 metams buvome davę 
eucharistinių Kristaus metų var
dą. Tuo siekėme, kad mūsų tauta 
artimiau liendranfų str Euchari- 
stirifu Kristumi,’ gyventųJd šviė-J 
soje ir meilėje.“įvairūs sąjūdžiai, 
kaip Caritas, blaivybės brolijos, 
atsikūrusios organizacijos, kaip 
ateitininkai, skautai, šauliai, jau
nalietuviai, naujos partijos jau 
nepriešingos katalikų tikėjimui 
— tai eucharistinių metų tautos 
atgimimo pavasario daigai. Paga
liau laisvas kelias tikėjimo 
žodžiui į mokyklų suolus argi ne 
eucharistinių metų laimėjimas, 
Echaristinio Kristaus dovana 
mūsų kraštui, taip stokojančiam 
tikėjimo tiesos.

Atgimstanti tauta ruošiasi sta-

(nukelta į 4 psl.)

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
APLANKĖ LIETUVĄ o

------------------------------ ALGIRDAS GUSTAITIS ------------------ ----------

Nėra šiuolaikinėje lietuvių 
poezijoje kitos tokios poezijos, 
kurioje tiek daug būtų Dievo 
meilės. Bernardo Brazdžionio 
poezijai, kuri gaivina mus neiš
senkančia iškentėtos meilės 
versme mūsų istorijos ledymety- 
je, nūnai atsiveria nauja paskirtis 
— grąžinti į tėvynės poeziją Die
vą, kuris iškreiptai ir suniokiotai 
vaizduotei atvertų daug pilne- 
snio, gražesnio ir kilnesnio pa
saulio supratimą ir kitaip nušvie
stų žmogaus vietą gyvenime.

Todėl nusiimkime kepures, 
nulenkime galvas ir paberkime 
lietuviškos pievos gėlių Poezijai, 
kuri ateina į mus nešina dideliais 
lobiais. Mokėkime pasiimti juos, 
idant iš tikro praturtėtame, nes 
pasakyta: “kas tari, tam bus 
pridėta”.

Atspaudinti du Bernardo 
Brazdžionio eilėraščiai, kurių 
vienas štai kaip skamba:

Procesija J Kristų
Viršum klonių, kur žydi ra

munė, 
Ir linguoja kvepėdamas kmy

nas, 
Viršum miestų, gomora kur 

tūno,
Viršum marių, kur jachtos 

skandinas.

Viršum žemės numirusio juo
ko, 

Viršum plieno, ugnies ir pa
trankų, 

Pro žvaigdžių ir pro mėnesio 
šokį 

Kažkas tiesia kruviną ranką.

Bėga upės pakalnėsna, alma, 
Neša nuodėmės vandenį tirš- 

tą' 
Laša kraujas iš apversto del

no. 
Laša kraujas iš drebančių 

pirštų...

Jūs, iš marmuro balto 
bažnyčių,

Jūs iš požemio naftos šaltinių, 
Pro streikus, pro kerštus ir 

patyčią, 
Jūs, kur šokat, ir jūs, nusi

minę,

Į procesiją gaudžianti^ var
pas, 

Į procesiją šaukia osanna, — 
Ir į širdį, skausmingai atšar-

P*h 
Pamažu rankos lašas sriuve-

na.

O, pavasario žydinčio Kris-
tau, 

Amžinai tu lašėk į tą taurę!
Į tave mes procesijoj grįžtam.

Skamba būgnas, ragai ir li
taurai .

Atspausdinta popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo Bernardui Braz
džioniui apdovanojimo diplomo 
faksimilė.

Pirmame puslapyje įrašyta 20 
v. šv. Mišios už Lietuvą.

Nugarėlėje — Bernardo Braz
džionio Ex Libris, padarytas 
dail. A. Vaičaičio.

Operos ir baleto rūmuose

Operos ir Baleto teatre buvo 
surengtas specialus vakaras su 
poetu Bernardu Brazdžioniu. Iš
leista programa, kurios dalį su
montavo šio straipsnio autorius 
ir kurios negalima čia pakartoti 
dėl techniškų kliūčių. Galima tik 
pakartoti programoje esantį tekstą.

(Darb. red.).
-o-

įdėtas poeto portretas, pieši
nys poeto iš tų laikų, kai jis dar 
buvo jaunesnis ir reiškėsi Lietu
voje. Toliau skaitome tokį teks
tą, kurį parašė žymus literatūros 
puoselėtoj as, apžval gi n i n k a.s, 
kritikas Vytautas Kubilius.

Ten skaitoma:
“Bernardas Brazdžionis Lie

tuvoje.
Didelis poetas neišnyksta iš 

tautosahninties, net nugramzdi
nus jo kūrybą kelių dešimtmečių 
oficialiojbn užmarštin.

Bemardas Brazdžionis (g. 
1907) nepamirštamas dėl dviejų 
priežasčių. Ateistiniame amiuje 
jis ėmėsi su Biblijos pranašų pa
tosu atgaivinti krikščionybės 
idėjas, nes poetas — tai “sargas 
amžinybės valandų”. Antra, jis 
buvo "tautos, kuri eina gyventi 
ir žydėti”, balsas, sugėręs jos vil
tis ir perimą, jos dūžtančio liki
mo šauksmą. Iškilmingas, rūstus 
graudumas - nepakartojama B. 
Brazdžionio eilėraščių melodija, 
atsiradusi didžiųjų Europos ka
tastrofų laike. Stipriai įsiūbuota 
poezijos rinktinėje “Per pasaulį 
keliauja žmogus” — paskutinėje 
poeto knygoje, išleistoje Lietu
voje prieš 45 metus — ta melio- 
dija ir šiandien galingai tebe
skamba kaip tautos skundas ir 

kaip kaltinimas laisvės duobka
siams.

Vytautas Kubilius

-o-
Kitoje programos pusėje įra

šyta:
Poezijos vakaras (Operos ir 

baleto teatras, 1989.06.19.30 
vai.)

Šį birželio vakarą mes ilgai 
prisiminsim, pabuvę kartu su iš
tikimuoju Lietuvos Vaidila Ber
nardu Brazdžioniu, išgirdę skar
dų, gyvybingą Jo žodį. Mes pa
linkėsime Poetui Laimingo Ke
lio. Poezijos vakaro lėšos skiria
mos Persitvarkymo sąjūdžio Vil
niaus tarybai".

Sutikimas Los Angelėje, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje

Iš kelionės į Los Angeles, Ca- 
lif, sugrįžusį Bernardą 
Brazdžionį su artimaisiais pasiti
ko būrelis lietuvių. Netrukus, 
1989 birželio 25 d., sekmadienį, 
tuoj po Sv. Mišių, Sv. Kazimiero 
parapijos salėje suruoštas tos ke
lionės įspūdžiam pasidalinimas. 
Pilnutėlė salė atsilankiusių.

Pagrindinę kalbą pasakė Juo
zas Kojelis, toje kelionėje daly
vavęs. Jis tarė, kad neklys saky
damas, jog lietuvių labiausiai iš
bučiuotas poetas yra Bernardas 
Brazdžionis. Jis gavo, manytina. 
daugiausia gėlių. Kaip žmonės 

myli Bernardą, teko įsitikinti 
kalbėtojui*Kojeliui: viena graži 
lietuvaitė Šiauliuose Kojelį iš
bučiavo. .. manydama, kad jisai 
yra Brazdžionis. Norėdamas ap
sisaugoti nuo panašių, nors ir 
malonių galimybių Šiauliuose 
trumpai nusikirpo plaukus, kad 
neatrodytų panašus į poetą.

Kelionėje buvo redaktorė Va
lerija Baltušienė. Ji nufilmavo 
video juostoje Brazdžionio ke- 
’ionę, kurios rodymas užima 14 
valandų. Paulius Jasiukonis kai 
ką sutraukė, rodyta su pertrau
ka: vieną valandą, ir vėl dar vię- 
ną valandą. Be to, dar filmavo^ 
apie 4 vai. privačių pabuvojimų 
su Brazdžioniu.

Matyti filmai (dar kai kas vadi
na vaizdajuostėmis) garsiniai. Jie 
įdomūs, ryškiai, aiškiai parodo 
žmonių nuotaikas, džiaugsmą, 
pagarbą Bernardui Brazdžio
niui. Jei sakoma, kad viena nuę- • 
trauka atstoja tūkstantį žodžių, 
tai kiek eilučių reikėtų prirašyti j 
dviejų valandų filmų aptarimui^ , 
Gyvų įvykių, skambančių dainų, 
šūksnių, veidų ištraukų, rankų 
judesių, skandavimų, judėsiu, 
drabužių, aplinkos, vainikų, 
kanklių muzikos, ašarų, gražiųjų 
Lietuvos laukų, miškelių, kelių, 
išlikusių sodybų, jaunų ir vyre
snių deklamuotojų ir 1.1, nei ap
rašyti, nei pilniau nusakyti. Tai 
ir yp filmai. (Bus daugiau)

I



ŽMONIJOS KONSTITUCIJA TEBEGALIOJA 
Lietu vos vyskupų konferencija: Lietuvos kardinolas, ar
kivyskupai ir vyskupai nurodo gaires 1990 metų religi
nio atbudimo tobulinimui

(atkelta iš 3 psl.)

tyti nepriklausomos, tautos gyve
nimo rūmą. Mes, Lietvos vysku
pai gerai suprasdami, kad jo ne
galima statyti ant bėgančio smė
lio,- kad reikia- tvirtų pamatų, 
skelbiame 1990 metus Dekalogo 
arba dešimties Dievo Įsakymų 
metais. Mūsų tautos pagrindinė 
^konstitucija tebūnie Dešimt 
Dievo jsakymų. Atsikreipkime 
protu ir širdimi į amžinuosius 
/žmonijos gyvenimo pagrindus. 
iKbks .gražus,ir mielas bus tautų 
>MiŽmonijos gyvenimas, kai dau
guma klausys Dievo įsakymų ir 

-■išųyks smurtas, vagystės, neišti- 
-ikimybės; ...melai, žiaurumas, 
uranai n, prisiklausę melagingų 

mokslų, pakankamai išbraidę 
šunkelių, statę ir griovę ateities 
rūmus!

^Sfesenos praeities pamokos 
'Bte,oKiVtelW''>Evangelijos

ioi 
aq
!fTV

žodžiais: ‘‘Kas klauso šitų mano 
žodžių ir juos vykdo, panašus į 
išmintingą žmogų, pasistaęįusį 
namą ant uolos. Prapliupo 
liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai 
ir daužėsi į Ją namą. Tačiau jis 
nesugriuvo, nes buvo pastatytas 
ant uolos. Kas klauso šitų žodžių 
ir jų nevykdo, panašus į žmogų, 
pastačiusį namą ant smėlio. Pra
pliupo liūtys, ištvino upės, paki
lo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir 
jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo 
smarkus” (Mt 7, 24-27).

Mielus Lietuvos kunigus ragi
name ir įpareigojame per 1990- 
siuš metus pamokslais, kateche
tiniais pamokymais, asmeniniais 
pasikalbėjimais parodyti Dievo 
įdiegtosios į sąžines dorovinės 
tvarkos grožį ir palaimą, kartu 
atskleisti įvairias konkrečias 
Dievo įstatymų išvadas šiandie
niniam asmens, šeimos, tautos, 
visuomenės gyvenimui. Visus

brangius tautiečius ir visus Lie
tuvos žmonės labai kviečiame ir 
prašome įsitikinti, kad savo lais
vą ir laimingą gyvenimą gali kur
ti tik ant doros pamatų, kad 
mūsų jėga — ne kumštis ir ne 
turtas, o darbas ir sutarimas. 
Tvirtai» žinokime, kad Dievo 
nubrėžti keliai — palaimos ke
liai. Todėl visiems mums tebus 
didysis šių prasidedančių metų 
uždavinys — Dešimt Dievo Įsa
kymų nuodugniai pažinti, jiems 
pagarbą atkurti, nors kartais 
būtų ir sunku. Vykdyti visa 
apimtimi, ne tik vengti blogio, 
bet ir daryti gera, linkėti gera, 
mylėti visa, kas gera, mylėti ir 
patį Aukščiausiąjį Gėrį—Dievą, 
mūsų Kūrėja ir Tėvą, mūsų gy
venimo tikslą. Pats žmonijos 
Mokytojas Jėzus Kristus yra pa
skelbęs: “Mylėk Viešpatį, savo 
Dievą, visa širdimi, visą siela, 
visomis jėgomis ir visų protu, o 
savo artimą kaip save patį: tai da
ryk ir gyvensi” (Lk 10, 27-28).

1989 m. gruodžio 31 d.
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INTERNATIONAL (708) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hlckory Kilis,JL 60457 jžs.a.

Naujų Metų sveikinimo atvirukas, gautas iš okupuotos Lietuvos. Nuotr. R. Kisieliaus
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G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M. 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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

TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d.
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2,620.00. Iš New Yorko $2,490.00.
DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

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

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

TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d.
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt.
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

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

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą
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4 ><x > > nu0 P81 Maskvos iki Jūsų miesto, turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 

( : Yorke ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip Ir visi mūsų firmos darbuotojai.

a A l ■ Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ!

1 no:) n-. /i.li SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
•< nn ' ARTIMŲJŲ ARPREKINIMU1 LKTUVOJU

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

Kainoraščiai bei platesnė Informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9828 SO. 78TH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 80467-2289

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO

Jeruzalės mieste vyko ben
dros palestiniečių, žydų ir Euro
pos moterų demonstracijos už 
taiką. Iškėlus uždraustą palesti
niečių vėliavą, policija panaudo
jo dujas ir vandens pabūklus de
monstracijai išsklaidyt. Keliolika 
moterų buvo areštuota.

JAV šaliniai skelbia, kad ne
paisant Rytų Europoj įvykusių 
pasikeitimų, jų žvalgybų agen
tūros ir toliau vykdo JAV pra
monės įmonių šnipinėjimą.

Kinija pasmerkė Britanijos 
pažadą suteikti Hong Konge gy
venantiem 250,000 teisę persi
kelti į Britaniją, kai Hong Kon
gas pereis Kinijos valdžion.

Per New Yorko televizijos 4 
kanalą “Meet the Press” progra
mos metu Sov. S-gos vyriausy
bės kalbėtojas Gennady Gerasi- 
mov pareiškė, kad Baltijos re
spublikos turės pasilikti Sov. S- 
gos sudėty, bet Sov. S-ga nenau
dos prieš jas karinės jėgos ir su
teiks daugiau ūkinių ir politinių 
laisvių.

Rumunijos laikinoji vyriau
sybė panaikino slaptąją policiją 
Securitate, areštavo jos viršinin
ką gen. Juliau Vlad ir visus buv. 
partijos politbiuro narius ir arti- 
mesniuosius Ceausescu bendra
darbius. Taip pat panaikino ir 
mirties bausmę.

Prezidentas George Bush ne
paisydamas kongreso draudimo 
ir savo paties ankstyvesnio nusi
statymo, leido Kinijai parduoti 
tris komunikacijos satelitus.

Europos bendroji rinka ir 
Sov. S-ga pasirašė prekybos su
tarti.

ROMUALDAS KISIELIUS

LIETUVIŠKA EGLUTĖ

Sti Šiaudinukais puošia -. 
•jeglutę mūs tauta, . .

kad būtų ji gražiausia 
žvaigždutėm išpuošta.

Iš paprastų šiaudelių
V išlanksto žvaigždeles, 
-' erdvių baltąsias snaiges, 

žiemos laukų gėles...

-• Paskiau jas sukabina 
eglutės šakose 
Ir spindi jos, kaip tikros, 
žvakučių šviesose...

Lietuviška eglutė 
šiaudeliais išpuošta, 
tokios neturi žemėj, 
jokia kita tauta.

Sveikinimo atvirukas, gautas iš okupuotos Lietuvos. Nuotr. R.
Kisieliaus

^Jranspah praneša naujus ir naudingus 

patarnavimus ~

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

VAISTAI

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI

ELEKTRONIKA
IR MAŠINOS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti „dolerinėje'* muilą, priesko
nius, automobilį ir kt. r

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

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

5 svarai 10 sv. 
$59.-

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

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

cukralige sergantiems, $99.-

20 sv. MUITO15 sv.
$99.- $139.- $179.- NĖRA

.«

GLUKOMETRAS

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

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2538 W. 69th St. 
Chlcago, IL 80829 
1-312-436-7772

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

arba susitarus

NORINTIEMS PASVEIKINTI
. SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
Siūlome pasirinkti tinkamą sveikinimą šv. 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, 
Krikštynų ar bet kokia kita proga.

Nr. 1
Didelė puokštė gėlių
Dėžė šokoladinių saldainių 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $50.00

Nr. 2
Septynios (7) rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $55.00

Nr. 3
Septynios (ff rožės
Dėžė šokoladinių saldainių
Butelis šampano
Butelis degtinės
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $85.00

Devynios (9) rožės
Dėžė Šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės
ŽAIBO kelioninis maitas
ŽAIBO parkeris $78.00

9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, IL 80457 
708-430-8090

Nr. S - MAISTAS
5 sv. kumpis
Riešutinis sviestas
4 sv. ryžių x
siyvų *
Razinų
Aliejaus
(vairių pusrytinių kruopų (cereal)
Įvairių arbatų
2 sv. kavos
Gėlės $100.00

Nr. 7 - VAISTAI * VITAMINAI
Asperinas (3x100)
CENTRUM vitaminai —100
B-Complex — stress
MAAL0X
CALAMINE
Dantų pasta (2)
Muilas (8)
SUDAFED — 100
Band-Aids (300)
Gėlės $115.00

Nr. • - DIABETININKAMS
Kraujo cukringumui matuoti glukometras
Gėlės J $250.00

Nr. $ - KŪDIKIAMS
10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoje: persikai, bananai, 
žalios pupelės, žirniai, morkos, veršiena, jautiena, 
kiauliena, kumpis, kalakutas.
Gėlės $150.00

Vienuolika (11) rožių
Dėžė šokoladinių saldainių
Du (2) buteliai šampano
Du (2) buteliai degtinės
ŽAIBO kelioninis maišas
ŽAIBO parkeris $85.00

Sveikinimai pristatomi į namus Jūsų nurodytą dieną ir adresu. ŽAIBO vardu iš
rašytą čekį siųsti kartu su užsakymu.
*.- 



Sukaktuvininkui kun. Vytautui Pikturnai įteikia dovanas LB Palm Beach County apy- 
„ linkės pirm. A. Augūnas. Iš k.: kun. J. Pakalniškis, V. Šalčiūnas — vadovavo programai, 

vysk. P.Baltalds, OFM, kun. V. Pikturna ir A. Augūnas. Nuotr. J.Garlos

ATŠVĘSTAS KUN. V. PIKTURNOS 
KUNIGYSTĖS 50 M. JUBILIEJUS
- 1989 m. gruodžio 2 d. Hovvard 
Johnson Inn, Florida, gražioje 
pokylių salėje Juno Beach lietu
viai — LB apylinkės valdybos 
sudarytas komitetas suruošė šios 
apylinkės lietuvių dvasios vado
vo kun. Vytauto Pikturnos kuni
gystės 50 metų minėjimą. Be 
vietinių daug atvyko lietuvių

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Ūkiniai sunkumai 
Lietuvoje

Viln^e^lS^farrfa KbnydunV-y 
tieSR (rugpjūčio 16 pirrnarąę 

puslapyje įsidėjo pranešimą ir 
nuotrauką, kaip net 10 valandų 
55 minutės prieš atidarant pa
dangų parduotuvę žmonės stovi 
eilėse, norėdami gauti padan
gas, kol kiti jų dar neišpirko. Kai 
kurie jau pradeda laukti prie par
duotuvių durų nuo 3 vai. nakties 
ir taip kai kuriems tenka laukti 
net po kelias dienas. Straipsnis 
net pavadintas: “Atostogos prie 
parduotuvės durų”.

Lietuvos Nepriklausomybės 
. Diena Washingtone 1990- /

Kongresmenas Marty Russo 
atsiuntė Amerikos Lietuvių Ta
rybai kopiją savo pasiūlytos rezo
liucijos H. Res. 149, kuria siekia
ma, kad 1990 m. JAV Preziden
tas paskelbtų Lietuvos Nepri
klausomybės dienos proklamaci
ją. Kongr. Russo ALT-bai at
siuntė ir kopiją savo laiško ki
tiems kongresmenams, kuriems 
jis primena Sovietų okupacijos 
neteisingumus ir sunkumus ir 
prašo jungtis prie šios Res. 149 
priėmimo. Šią rezoliuciją pri
ėmė 221 kongresmenas.

Jungtinėmis jėgomis dirbant
v dėl Lietuvos

Įvairios patriotinės mūsų išei
vijos srovės yra apsijungusios į 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Ją 
dabar sudaro: Amerikos L. Kata
likų Federacija, Ameri. Liet. So
cialdemokratų S-ga, A"mer. Liet. 
Tautinė S-ga, Amer. Liet. Tau
tinė Sandara, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, Liet. Kata
likų Susivienijimas, Amer. Liet. 
R. Kat. Moterų S-ga, Lietuvos 
Vyčiai, Š. Amer. Liet. Studentų 
S-ga, Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, Vilniaus Krašto Liet. S-ga, 
Liet. Respublikonų Federacija, 
Liet. Demokratų Lyga, Liet. 
Krikščionių Demokratų Sąjūdis.

Visus šiuos 14 skirtingų pa
žiūrų ir siekimų vienetus apjun
gia Amerikos Lietuvių Taryba 
bendram Lietuvos laisvinimo 
darbui. Kadangi šioms pastan
goms reikia ir lėšų, todėl Am.

svečių iš Pompano Beach, Jupi- 
ter, Lake Worth ir iš Šiaurės at
vykusių atostogautojų.

Komiteto pirmininkas Algis 
Augūnas atidarė minėjimą, nuo
širdžiai visiems padėkojo už at
silankymą ir pakvietė Lietuvių 
biuletenio redaktorių Vincą 
Šalčiūną minėjimo vadovu.

Minėjimo prezidiumą sudarė 
vysk. Paulius Baltakis, parapijos 
klebonas kun. Arthur Venezia, 
jubiliatas kun. Vytautas Piktur
na, kun. Jonas Pakalniškis, kun. 
dr. Matas Cyvas, kun. Jonas 
Skruodenis, Lietuvos dukterų 
skyriaus pirm. Dalia Augūnienė, 
Balfo skyriaus pirm. Roma Mil- 
dažienė, Lietuvių pensininkų 
klubo pirm. Bronė Jucėnienė, 
Lietuvos vyčių kuopos pirm. 
Konstancija Scheibelhut.

Vysk. Paulius Baltakis su
kalbėjo maldą laiminančią vaišių 
stalus. Valgiai buvo labai skanūs. 
Kun. Piktumai buvo sugiedota 
‘ Ilgiausių Metų” ir išgertas šam«. 
panas į jo sveikatą.

Liet. Tarybos Pagelbinis Komi
tetas yra išsiuntinėjęs laimėjimų 
knygeles. Didelis - dėkingumas 
riefns/ kūrie gausiai atsiliepė su 
prielar»kiuriui,ALšai^iaine, -Jcad, ir 
likusieji nedelsdami įsijungtų su 
savo parama darbams, kurie da
bar kovojančiai Lietuvai itin rei
kalingi.

Amer. Liet. Taryba daug pa
veikė, kad naujas imigracijos 
įstatymas atidarytų stovyklose 
laikytiems mūsų lietuviams 
tremtiniams būdą pasiekti JAV, 
ALT pasiekė, kad JAV laikosi 
Lietuvos inkorporavimo į Sov. 
S-ga nepripažinimo principo, 
ALT pasiekė ir palaiko kasmetinį 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą Kongrese. Paremiant 
šį ALT Pagelbinės Finansinės 
komisijos vajų bus gražus 
padėkos pareiškimas Amer. 
Liet. Tarybai ir paskatinimas 
naujiems užmojams.

Tarptautinė antibolševildnė 
konferencija

Pasaulio antibolševikinių Tau
tų Lyga rugpjūčio 21-24 turėjo 
savo konferenciją Brisbane, 
Australijoje. Amer. Liet. Tary
bai tas Lygos centras atsiuntė in
formaciją apie konferencijos 
eigą. Delegatai labai apsidžiaugė 
gavę iš JAV prezidento Bush 
laišką, kuriame jis pažymėjo, jog 
ir pati Sovietų Sąjunga sutinka, 
kad komunizmas nėra veiksmin
gas (does not work). Savo rašte 
prezidentas pažymėjęs, kad eko
nominės galimybės ir laisvas 
žmonių atstovavimas yra nepa
neigiami žmogaus sielos sieki
mai ir visame pasaulyje reiškiasi 
taip stiprus žmogaus teisių reika
lavimas.

Pasaulio Antikomunistinių 
Tautų Lygos konferencijoje da- 
lyvvo 118 delegatų iš 50 kraštų. 
Konferencijoje dalyvavo kai ku
rių kraštų valdžios ir parlan^nto 
atstovai. Konferencija pasmerkė 
žudymus ir žiaurumus Kinijoje, 
pareikalavo laisvės pavergtoms 
tautoms, jas išvardinant savo re
zoliucijoje pirmoje vietoje su
minėdami Lietuvą, išryškindami 
komunizmo bankrotą.

* /

Ž

Kun. V. Pikturną žodžiu svei
kino ir gražiausius linkėjimus pa
reiškė vysk. P. Baltakis, kun. J. 
Pakalniškis,, kun. dr. M.JČyvas, 
paminėtų organizacijų vąjjdu 
Dalia Augūnienė, Roma Milda- 
žienė, Bronė Jucėnienė, Koūs- 
tancija Scheibelhut, komiteto ir 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
pirm. Algis Augūnas, Lietuvių 
respublikonų skyriaus pirm. Ali
cija Solienė, LB Auksinio kranto 
apylinkės pirm. Jonas Poškus, 
Balfo centro valdybos pirm. Ma
ria Rudienė, Pompano YLH — [ 
Jaunų lietuvių kultūros klubo : 
pirmininkė Marytė Coleman, J 
viešnia iš ok. Lietuvos Danguolė j 
Balčiūnaitė, tarnaujanti Mask- > 
vos atstovybėje.

Daug buvo gauta sveikinimų | 
raštu iš įvairių vietovių ir iš ok. ( 
Lietuvos. Jadvygos ir dr. Adolfo * 
Damušių buvo gautas telefoninis \ 
sveikinimas.

Sol. Ona Šalčiūnienė labai- 
gražiai padainavo “Tau garbė” — 
iš ok. Lietuvos ir “gyvenimo ai
dai” -— Salomėjos ČerienČs.* 
Dainos palydėtos gausiais daly
vių plojimais. Jai akomponavo 
muz. Irena Manomaitienė.

Marius Sodonis ir Vincas Stak- 
nys duetu padainavo “Dainos^ 
choro” vardu humoristinę svei-5 
kinimo dainą sukurtą Onos Šal- 
čiūnienės. Susilaukė gausių plof 
jimų. Eiliuotą sveikinimą, pa
rašytą Antaninos Deilienės, gra
žiai padeklamavo Ringailė Zoto^ 
vienė.

Sukaktuvininkas kun. V. Pik- t 
turna ilgesniame žodyje papasa
kojo apie svo jaunystės dienas 
gimnazijoje, kunigų seminarijo
je ir univesrsitete. Vokiečių oku^ 
pacijos metais geštapo buvo 
areštuotas. Daug iškentėjo įvai
riuose kalėjimuose ir Dachau 
koncentracijos stovykloje. Nuo
širdžiai padėkojo komitetui uz 
suruoštą minėjimą, už sveikini
mus ir gražius linkėjimus vysku
pui, kunigams, organizacijų at
stovams, menininkams ir vi
siems dalyviams.

Pirm. V. Augūnas įteikė kun. 
V. Piktumai gržų sukurtą Vinco 
Soliūno albumą į kurį dalyviai 
pasirašė ir dalyvių vardu voką. 
Sukaktuvininkas visiems padė
kojo už dovanas.

JUNGIAME JĖGAS IR PASTANGAS 
Lietuvos Gen. Konsulo New Yorke Aniceto Simučio 
žodis į Lietuvą Laisvosios Europos radijo bangomis 
Kalėdų Ir Naujųjų metų proga

Atsisveikiname su įvairiais 
įvykiais turtingais metais. Kaip 
tik šiais metais prisiminėme 
dviejų agresyvaus mentaliteto 
diktatorių, Stalino ir Hitlerio, 
susitarimo penkdešimtmetį, ku
rio pasėkoje Lietuva atsidūrė 
Maskvos okupacijoje.

Šiais metais Jūs okupuotoje 
Tėvynėje galite laisviau kalbėti 
ir piktintis, prisimindami tuos 
baisius stalinizmo priespaudos 
metus.

Pastaraisiais mėnesiais dusi
nančios priespaudos varžtai šiek 
tiek atleisti. Jūs jau galite viešai 

f švęsti iškilmingomis pamaldo
mis lietuvių tautos dvasioje per 
šimtmečius įaugusias Šv. Kalė
das, galite laisviau kalbėti apie 
vis dar tebesitęsiančią okupaciją
ir taikiu būdu prieš ją protestuo-
ti. Okupacija šiek tiek sušvelnėjo 
ir pasidarė labiau civilizuota, bet 
okupacija pasilieka okupacija, 
nežiūrint kokia bebūtų jos spalva 
ar forma.

Jokia svetimųjų primesta san
tvarka negali tautai atstoti ne
priklausomybės. Tik pilnai ne
priklausoma tauta savoj val-

jimo reikmenų.
Amerikos lietuviai norėtų do

vanomis ir investacijomis pa
gelbėti Lietuvai atsistoti ant 
kojų, bet kol Lietuva tebėra po
litinėj ir ekonominėj Maskvos 
priklausomybėj, bet kokia pagal
ba pranyktų, lyg šaukštas van
dens smėlio bačkoj.

Iš Jūsų laisvės reikalaujančių 
milžiniškų demonstracijų mes 
matome, kad Jūs puikiai supran
tate ekonominės stagnacijos 
priežastis ir dedate dideles pa
stangas iš jų išsivaduoti. Mes 
džiaugiamės, kad tauta tebėra 
gyva, kaip tarptautine prasme 
tebėra gyva ir Lietuvos valstybė. 
Tad ir į Jus kalbu kaip nepriklau
somos Lietuvos generalinis kon
sulas ir pilnateisis New Yorko 
konsularinio korpuso narys, ku
riam priklauso aštuoniasdešimts 

^et^Įįę.Jjis^giesjnes: Išaria, Ma- astuonių valstybių konsulai.
t^r gratiaei —-S. Gyklfc Agnus t_^Įye^pdajmas su Šv. Kalėdo- 
Der— C. Bizet ir Sveika Marija mis ir Naujaisiais metais, linkiu, 
— Liudo Stuko. Jai akomponavo 
muz. Liudas Stukas. Pamaldos 
baigtos giesme “Marija, Marija”.

P. Mikšys

Gruodžio 3, sekmadienį, 
St.Paul of the Cross bažnyčioje 
iškilmingas mišias aukojo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Su juo 
koncelebravo sukaktuvininkas 
kun. Vytautas Pikturna, kun. Jo
nas Pakalniškis, kun. dr. Matas 
Gyvas ir kun. Jonas Skrodenis. 
Pritaikytą pamokslą pasakė vysk. 
Siūlius Baltakis. Mišių skaity
mus atliko Vincas Šalčiūnas.

'Solistė Ona Blandytė-Jamei- 
lęjęnė pamaldų metu jautriai pa-

K, 
-t-

“OKTAVOS” GARSAI
Naujų Metų išvakarėse New 

Yorko lietuvių Kultūros Židiny 
turėjome progą išgirsti turbūt 
vieną iš žymiausių dabartinės 
Lietuvos estradinių orkestrų. Jis 
buvo reklamuojamas ansamblio 
vardu, bet tikrumoje yra lengvo
jo žanro koncertinės ir šokių mu
zikos vienetas. Tačiau jis nėra 
“armoškos, skripkos, basiadlos ir 
barabano” provincijos vakaruškų 
orkestras.

“Oktava” yra gerai išbalansuo
ta vakarietiško “big band” sti
liaus muzikinė grupė. Ji yra pro
fesionaliai paruošta, turi gilų re
pertuarą ir svarbiausia — turi sa
vitą garso harmoniją, kuri pade
da “Oktavą” pažinti ii* atskirti 
nuo kitų muzikinių vienetų. Šio 
specialaus atpažinimo siekia 
kiekvienas žymesnis orkestras ir 
reikia pasakyti, kad “Oktava” jau 
yra to pasiekusi. Tai ir įrodė di
delis “Oktavos” pasisekimas gas
trolėse tiek rytų, tiek vakarų pa
saulyje, nes šis orkestras yra 
sėkmingai koncertavęs Anglijoj, 
Danijoj, Kuboj, Suomijoj, Tur
kijoj, Čekoslovakijoj, Meksikoj 
ir net Azijos bei Afrikos kraštuo
se.

“Oktavos” debiutas Amerikoj 
taip pat praėjo su dideliu pasise- 
kimu-j Kultūros Židinio salė 
buvo pilnutėlė New Yorko ir 
apylinkės svečių. Sunku net atsi
minti kada paskutinį kartą Naujų 
Metų balius Židinyje sutraukė 
tiek daug publikos. New Yorko 
Lietuvių Atletų Sporto klubo ir 
Maironio lituanistinės mokyklos 
vedėjas Pranas Gvildys šiek tiek 
rizikavo pakviesdamas iš Lietu
vos pirmaeilį orkestrą ir tikėda
masis praturtinti tradicinio ba
liaus programą. 

stybėj gali visais atžvilgiais pro
gresuoti vystydama savo tradici
jas, kultūrą ir ekonominį gerbū
vį. Iš Stalinui Hitlerio užrašytų 
keturių Baltijos valstybių tik 
Suomijai pavyko apginti savo ne
priklausomybę. Prieš okupaciją 
Lietuva ir jos kaimynės buvo be
veik viename lygyje su Suomija 
kultūrine ir ekonominio gerbū
vio prasme. Šiandien Lietuva ir 
jos kaimynės jau toli atsilikusios 
dėl kelis dešimtmečius užsitesu- 
sios priespaudos, privedusios 
prie kultūrinės ir ekonominės 
stagnacijos. Šiandien Suomijos 
gaminiai sutinkami visose pasau
lio rinkose, tuo tarpu, kaip Jūs 
patys gerai žinote, Maskvoj 
planuotojų sujauktoj Lietuvos 
ekonominėj betvarkėj trūksta
paprasčiausių kasdieninio varto-

kad mūsų visų bendras troški
mas, nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymas, greičiau iš
sipildytų.

Reikia pasakyti, kad tas jam 
pavyko šimtu procentų. Šventiš
kai papuošta salė, geras maistas, 
pasiruošimas ir patarnavimas, be 
abejo, prisidėjo prie baliaus pa
sisekimo, bet dėmesio centre 
buvo mažai girdėtas ir visai 
Amerikoj nematytas šokių orkes
tras iš Lietuvos. Neužilgo 
paaiškėjo, kad jis pilnai pateisino 
rengėjų ir publikos lūkesčius.

Pirmieji orkestro garsai nu- 
wskambėjo “Lietuviais esame nes 

gimę” posmais. Po to buvo kele-" 
tas koncertinės muzikos kūrinių, 
pritaikytų vakarieniaujančiai pu
blikai. Netrukus tačiau šokėjai 
pasipylė į salę, nes šokių muzika 
ir buvo pagrindinis orkestro žan
ras Naujų Metų baliaus progai.

“Oktavos” instrumentinė pro
grama buvo dažnai paįvairinta 
dainomis, kas ir tinka baliaus 
muzikos repertuarui. Čia būtina 
paminėti abu solistus: tenorą 
Liutaurą Čepracką ir baritoną 
Žilviną Bubelį.

Čaprackas turi nepaprastą bal
są — jausmingą, banguojantį, 
apeliuojantį į širdies gilumas te
norą. Jis drąsiai prilygsta ir pra
lenkia praeityje pagarsėjusius 
Šabaniauską, Dolskį ir kitus, nes 
Liutauro tembras ir virtuoziškas 
balso valdymas yra eilės metų in
dividualaus ir grupinio lavinimo
si išdava. Kaip teko sužinoti, jis 
"Oktavoje” dainuoja daugiau 
negu 12 metų — nuo pat orkes
tro pirmųjų dienų.

Žilvinas Bubelis visus 
sužavėjo jaunatvišku baritonu, 
patrauklia laikysena ir šiltu kon
taktu su publika. Jis buvo svajin
gas romantiškuose tango ir

(nukelta į 7 psl.)

— Hartfordo "Berželio” tau
tinių šokių grupė nuoširdžiai vi
sus kviečia į jų metinį koncertą 
— vakarą, kuris įvyks sausio 20, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. An
driejaus parapijos salėje, New 
Britam, Conn. Programą atliks 
“Berželio” šokėjai, o šokiams 
gros “Gintaro” orkestras iš Chi- 
cagos. Bilietus įsigyti ir stalus 
užsakyti galima pas Dalią DŽi- 
kienę, tel. 521-6028 arba' pūs 
Liną Balsį, tel. 729 - 9708. ’ •’

— Draugas Brazauskas ir jo 
aparatas, kuriam jis vadovauja, 
papuolė į kitą kraštutinumą, į pa
sirinktą prisitaikymo kelią ir be
galines nuolaidas vis daugiau rei
kalaujančiam Sąjūdžiui, — pa
sakė Gorbačiovas Centro komi
teto posėdyje Kremliuje.

— Pabaltijo respublikose pir
mą kartą legaliai buvo švenčia
mos Kalėdos, ir todėl visos įstai
gos buvo uždarytos.

— Lietuvoje nuo sausio 1 die
nos įsigaliojo naujasis ekonomi
nis suverenumo šiek tiek apkar
pytas įstatymas.

— Vilniuje bijoma, kad Pana
mos ir Rumunijos įvykiai nenu
trauktų pasaulio dėmesio nuo 
Lietuvos įvykių.

.— Kelionę į Šv. Žemę organi- 
.^uoįa-Ioronto Ppsikėlimo para
pija, Kelionė.įvyks 199(Xgegužės 
7-21. Iš Toronto skrendama per 
Montrealį į Amman, Jordaną. 
Ten praleidus kelias dienas, ek
skursija vyks į Jeruzalę, iš kur 
aplankys įdomesnes Palestinos 
vietoves. Į kainą įskaitoma tran- 
sportacija, pirmos klasės vieš
bučiai, trys valgiai kasdien, pa
tarnavimai — iš viso 2,880 kana- 
diškais doleriais. Registruotis 
galima Prisikėlimo parapijos raš
tinėje: 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8, Canada. Tel. 
416 533 - 0621, 533 - 0977.

— L. Stankevičius iš Kanados 
praneša, kad per jį galima užsi
prenumeruoti Lietuvoje lei
džiamą iliustruotą dvisavaitinį 
žurnalą “Švyturys”, metinė pre
numerata oro paštu 36 dol. Užsa
koma adresu: L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, Duvemay, 
Lavai, Que., Canada H7G 4K7.

— Vilniaus universiteto an
samblis po gražiai pavykusių ga
strolių Siaurės Amerikoje; pa
skutinę dieną prieš grįždamas į 
Lietuvą, Montrealio iškilioje 
studijoje “Morin Heights Le 
Studio”, tarpininkaujant muz. 
Aleksandrui Stankevičiui, j į ka
setę užrašė penkiolika religinių, 
liaudies ir naujų muzikinių kūri
nių. Kaina: Kanadoje 1(1 dol., 
Amerikoje ir kitur 12 USA dol. 
Čekį arba Money Order Siųsti: 
Vilnius Records, 5400 Louis-Ba- 
daillac, Carignan, Quebec J3L 
4A7, Canada. *

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Rūbas, Riverside, III., N. 
Arminas, Lakewood, Į N.J. 
Užsakė kitiems: J. Kisielius, 
New Haven, Conn. J. Kazlaus
kienei, New Haven, Confi. ir A. 
Meškinis, Hamden, Conn.; taip 
pat užsakė trims asmenims Lie
tuvoje ir Lenkijoj kalendorius 
1990 m. Sveikiname naujus skai
tytojus ir dėkojame užsakyto
jams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



DĖMESIO! HIGH TECH KOMPUTERIAI

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

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

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

IHX'

< TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

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

212 465-0621

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

LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

LITHUANIAN COOKERY 
•n Engllsh, 316 pages, prieš 10 dol.

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

Agrc iomės Iz. Sinkevičiūtės parašyu lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbtntnkas, 341 Hlghland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
, SU TRUMPOM BANGOM

VCR (Video juostų rekordavlmo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(įvairių firmų, jskaitant ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus medalį 
Darbininko administracijoje.

; Medalis yra pusantro colio dy- 
. džio, antikinės bronzos — kaina ■!
10 dol., pasidabruotas — 40 dol.
Persiuntimui pridėti 1 dol.

DEXTER PARK

5 MES1 TAIP1 PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ ‘

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
Švenčių proga nusipirkime 

lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 - 1351.

. , Miestas, valstija, Zlp

DEXTER PARK 
PKARMACyJO

Wm- Anastasi, B. S.

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

Vardas, pavardė

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

Woo^haven, N.Y. 11421 
WE DELJVER

296-4130

Numeris, gatvė

imi 4

BALTIC 
TOURS

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
UŽEIKITE - ĮSITIKINSITE!

10 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 10
New Yorke: 1654 2nd Avė., (85-86 St) — TR 9 - 3047

Astorijoje: 28-28 Steinway St. — AS 4 - 3210

Florai Park, U.: 259-17 Hiliside Avė.— 343-6116

Franklin Sguare, L. L: 981 Hempstead Tpke. 
437-7677

Ridgewood, N.Y.: Eddy’s Prlme Meats 
71-27 Myrtle Avė. — 718 821 - 7262

Ringwood, N.J. Alpine Deli—1165 Greenwood Lake 
TPK 201— 728-1646

Farmington, CT.: Hans & Frttz Deli, 270 Farmington 
Avė. —203677-7000

Danbury, CT: Danbury Gourmet, 296 Main St 
203-744-6857

Norwood, Mass.: Meat and VVursthaus, 950 Boston 
Providence Hlghway, 617762-9095

Wayne, N. J., 1234 Willowbrook Mali—201-785-0542

Remkime tautos Fondą ir 
■ padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, 
informuodami apie tikrą padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. Neuž
mirškime Lietuvos Laisvės Iždo, 
pagerbdami savo artimuosius ir 
jų atminimą. Aukos Tautos Fon
dui nurašomos nuo federalinių 
mokesčių (IRS Tax Exempt No. 
51-0172223). Aukas siųsti adre
su: Tautos Fondas, Lithuanian 
\ational Foundation, Ine.. P.O. 
Box 21073. Woodbaven, N.Y. 
11421.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS 
KELIONĖ J LIETUVĄ

14 dienų kelionė, 12 naktų Vilniuje

Kelionė Nr. 213, vasario 13 - 26.Via Finnair. Kaina $1,599.00 
iš Bostono arba New Yorko, $1,790.00 iš Chicagos. x

Išvykstama vasario 13, antradienį. Atvykstama j Vilnių 
per Helsinkį ir Maskvą vasario 14, trečiadienį. Išvykstama 
iš Vilniaus vasario 28, pirmadienį. Grįžtama per Maskvą ir 
Helsinkį.

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

BALTiC TOURS 
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton.MA, 002164 

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

Lithuanian Heritage — Jig- kais. Pridėtas istorinis katalogas 
saw puzzle. Seniem ir jaunienr^anglų kallx)je. Tinkama dovana 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstytas Lietuvos 
žemėlapis su didvyriais, jūra, 
miškais, ežerais, upėmis ir lau-

visiems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 14 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpUldyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., BrooMyn. 
N.Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas Ir pavardė.............................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus įkainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratų $.....
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $.....

Skiriu stambesnę aukų 1990 — sukaktuvinių 75 — metų 
proga $..........................................................................................

Reikalinga Ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

KALĖDINĖS DOVANOS 
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS
Lithuania 700 Years — 

$18.00.
Introduction to Modem Lith

uanian — $18.00.
4 Cassettes to ūse with above 

book — $13.00.
Lithuanian Cookery 

$12.00.
Lithuanian Customs and Tra- 

ditions — $13.00.
Fighters for Freedom in Lith

uania — $10.00.
History of the Church in Lit

huania — $10.00.
Lithuania My Heritage album 

— $20.00.
My Dictionary in English - 

Lithuanian — $12.00.

Persiuntimui pridedama 
$1.50. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

—Visos santau|x>s Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sodai Security 

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



“OKTAVOS” GARSAI
(atkelta iš 5 psl.)

ugningas modernaus šokio 
niuansuose. Jeigu baliuj būtų 
buvę daugiau jaunimo, Žilvinas 
tikrai būtų parodęs, jog ir Lietu
voj “rock and roll” muzika nėra 
paskutinėje vietoje.

Prie paįvairinimo prisidėjo ir 
liekna, grakšti gimnastikos šo
kėja Erika Meškauskaitė. Ji yra 
sidabro medaliu apdovanota 
tarptautinės klasės meisterė, 
šiuo metu studijuojanti fizinį 
auklėjimų pedagoginiam institu
te Vilniuje. Neteko tos gražuolės

gerai pamatyti, nes jos programa 
buvo trumpa ,be to, šokis su kas
pinu lyg ir prapuolė salėje tarp 
stalų be tinkamo efekto.

“Oktavos” instrumentalistai 
yra šie: Dainius Pulauskas ir Lai
mutė Tamošiūnienė — klavišai 
(keyboard), Vytautas Mockūnas 
— saksofonas, Skirmantas Sas
nauskas — trombonas, Gintaras 
Šulinskas — gitara, Eugenijus 
Kanevičius — boso gitara ir Vir
gilijus Vaitkus — garso technika. 
Visi yra ilgamečio patyrimo pro
fesionalai muzikantai ir grojo be 
priekaištų.

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

Orkestro vadovas, dirigentas 
ir kompozitorius yra Mindaugas 
Tamošiūnas, kurio gyvenimas 
nuo pat mažens buvo pašvęstas 
muzikai. Jis yra baigęs Vilniaus 
konservatorijų, 15 metų dėstęs 
muz. Juozo Gruodžio aukštes
niojoj muzikos mokykloj, 7 me
tus buvęs dūdų orkestro “Trimi
to” vyriausias dirigentas ir du 
kartus įkūręs “Oktavos” vienetų: 
10 metų kaip mėgėjinę grupę ir 
dabar jau 12 metų kaip profesio
nalinį estradinės muzikos 
ansamblį.

“Oktava” yra padalinys Lietu
vių Tautinės Filharmonijos, prie 
kurios daugumoje priklauso kla
sikinės muzikos vienetai, bet jos 
globoje yra ir populiarios muzi
kos grupės, kaip Kernagio “Ka
baretas tarp girnų”, ir kiti profe
sionalų orkestrai bei ansambliai.

Lietuvoje “Oktava” ilgų laikų 
buvo populiariausias estradinės 
muzikos vienetas, bet šiuo metu 
pirmaujančių rolę perleidusi

ŽINIOS—
Kalėdinis pobūvis

Moterų Federacijos Bostono 
klubas kasmet surengia Kalėdinį 
pobūvį. Šiemet toks pobūvisįvy- 
ko gruodžio 17 d. Jis pradėtas 
mišiomis Šv.‘ Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje So. Bostone, o 
baigtas salėje po bažnyčia. Mi-

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones į Lietuvą!

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

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

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

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

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

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

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

, $2,249.00 iš Chicagos.

LIETBVM rr SUOMIJA*” * ~ “ — —
14dta>ų&efiDnė, 10 dienųtfetUvojer 11 naktų Vilniuje, 1 
Helsinkyje.' Finnair linija.

Kelionė #703B liepos 3-16, “Turistų” viešbutis.
$1,949.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,149.00 iš Chicagos.

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

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

Kelionė #703 D liepos 3-16, “Composers” / 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumg/ Yra 
tiktai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą. Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivalio programos yra 
asmeninis rūpestis.

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

Visų kelionių, išskyrus #703D, kainose įskaitoma bilietai j 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą Mest Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smulkesnėms informacijoms ir brošiūrai, kr< ' 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite4 • I_____, ...

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

DARBININKUI PAREMTI 
AUKQJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairiu^ patarnavimus ar šiaip 
spaudų parėmę:

Po 15dol. — M. Pietz, Bronx, 
N.Y., J. Hasselberg, Yonkers, 
N.Y., kun. dr. A. Pupšys, Old 
Saybrook, Conn., A. Mazalas, 
Hartford, Conn., dr. O. Vil- 
pišauskas, Charlotte, NC, N. 
Michura, Hastings on the Hud- 
son, N.Y., M. Slavinskas, New 
Hyde Park, N.Y., L. Baltrušai
tienė, Chicago, III., J. Rugelis, 
Maywood, III., A. Eitmanas, 
West Paterson, N.J., J. Liubins- 
kas, įįjizabeth, N.J., A. Dargįs, 
Tucson, AZ, J. Lapšys, Ded- 
nam, Mass., V. Butkys, Wood- 
haven, N.Y., J. Rauba, Largo, 
Fla.

13 dol. — V. Malinauskas, 
Stamford, Conn.

12 dol. — J. Klimavičius, So. 
Boston, Mass.

Po 10 dol. — A. Zyle, New 
York, N.Y., A. Arūnas, Woodha- 
ven, N.Y., E. Baliūnas, Holi- 
day, Fla., J. Juodis, Beverly 
Hills, FL, J. Majauskas, Mt. 
Laurel, N.J., A. Znotas, Kearny, 
N.J., R. Barisas, Screwsbury, 
Mass., kun. A. Abračinskas, 
Brockton, Mass., V. Šileikis, P. 
Orange, Fla., O. Plečkaitis, 
New Britam, Conn., R. Kepe
nis, Groton, Conn., J. Rygelis, 
Kinnelon,

>šiQrai, kreipkitės i 
Newton, MA 02164

N.J., L. Morkūnas, 

f nukelta į 8 psl.)

“rock” muzikos grupėms, kurių 
įvairumas ir skaičius Lietuvoje 
nuolatos auga.

Orkestro repertuare vyrauja 
paties maestro Mindaugo Ta
mošiūno kūryba ir orkestracija, 
šiek tiek papildyta Dainiaus Pu

žausko kūriniais bei įvairių kitų 
lietuviškos populiarios muzikos 
kūrėjų veikalais. Šalia to, groja
ma ir amerikietiška arba tarptau- 

-tinė muzika, kuri yra visur popu
liari.

įdomu pastebėti, kad New 
Yorke “Oktava” pasirodė tik su 
dalimi savo repertuaro. Buvo 
Naujų Metų balius, buvo-šokiai 
— tam ir muzika buvo prilaiky
ta. Kaip maestro Tamošiūnas 
pabrėžė, “Oktava” turi ir grynai 
koncertinį repertuarų, kuriame 
vyrauja senųjų ir naujų laikų pa
triotinės dainos bei muzika, Lie
tuvoj gal būt net labiau mėgsta
ma. Šių kūrybų “Oktava” atliks 
pe^gastroles kitose lietuvių ko
lonijose, kur bus ruošiama tik 
koncertinė programa, o kabare
tinė muzika bus pritaikoma šo
kių ar balių progomis.

Pagal paskutines žinias, sausio 
13 “Oktava” gros New Jersey 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
valandėlės metiniame baliuje, 
sausio 14 Baltimorėje, sausio 17 
ir 19. St. Petersburgo Lietuvių 
Namuose, sausio 26, 27 ir 28 
Chicagoje, vasario 3 Detroite, 
vasario 3 Clevelande, k vasario 10 
ir 11 Toronte, vasario 17 ar 18 
vėl New Yorke, vasario 24 Bosto
ne, vasario 25 Hartforde. Putna- 
me “Oktava“ žada atlikti labda
ros koncertų, kurio data dar ne
numatyta.

Kaip matome, dauguma di
džiųjų lietuviškų kolonijų Ame
rikoj ir Kanadoj turės progą iš
girsti ir pamatyti nepaprastų, 
Lietuvoj išaugusį patriotinės ir 
estradinės muzikos vienetų, su
žavėjusį tiek savus, tiek sveti
mus savo stebėtinais lietuviškos 
širdies sukurtais muzikos ir dai
nos garsais. Linkime sėkmingų 
gastrolių ir kito pasimatymo 
New Yorke.

Alg. Š.

Gegužės 6 (Finnair)
Gegužės 19 (Lufthansa)
Gegužės 30 (Air France)
Birželio 17 (Finnair)
Liepos 1 (Finnair)
Liepos 2 (Air France)
Liepos 3 (Lufthansa)

1T.oA kelionės
l LIETUVĄ

1990
Išvykimo datos:

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair)

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

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

Kelionių kaina su privačiais kvietimais ....nuo $1034.00
grupėms.... nuo $2100.00

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie

sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan

kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai į Lietuvą. Todėl keleivių 

skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau. 

Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d.
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Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
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Norintiems Įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite Įsigyti:

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

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

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

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

šias aukojo klelxma.s kun. Alber
tas Kontautas, giedant komp. Je
ronimo Kačinsko vadovaujamai 
chorinei grupei ir sol. Benedik
tui Povilavičiui, o vargonais gro
jant dr. Vyteniui Vasyliūnui, at
vykusiam iš Vakarų Vokietijos.

Po pamaldų salėje kalbėjo klu
bo pirmininkė Elena Vasy- 
liūnienė, iškeldama lietuviškų 
Kūčių unikumų ir grožį, o taip 
pat tradicijų reikšmę svetimoje 
priespaudoje, ypač dabartinėje 
Lietuvoje, kur tauta gaivališkai 
veržiasi iš komunistinio sukau- 
stymo.

So. Benediktas Povilavičius 
atliko kelias Kalėdines giesmes 
ir dainas. Susirinkusieji pasidali
no kalėdaičiais, linkėdami viens 
kitiems linksmų švenčių, visoke
riopos laimės ir malonaus susiti
kimo panašioje nuotaikoje kitais 
metais. Kaip visuomet , į 
pobūvio surengimų ir vaišių pa
ruošimų daug triūso įdėjo Ona 
Vilėniškienė, Milda
Norkūnienė, Irena Ulpaitė, Ja
navičienė, Ona Starinskienė, Bi
rutė Sakenienė ir kitos.

Jaunesnieji į Lietuvių Fondų

Į Lietuvių Fondų savo įnašais 
jungiasi vis daugiau vidurinio
sios ir jaunosios kartos atstovų, 
baigusių mokslus šiame krašte ir 
gana gražiai jame įsikūrusių. 
Savo tėvų inkitų vyresniųjų pa
vyzdžiu jie rūpinasi stiprinti tų 
mūsų finansinę institucijų, ku
rios pagrindinis kapitalas laiko
mas Lietuvos atstatymui, kai ji 
atgaus laisvę, o jo nuošimčiais 
remiami įvairūs lietuviški reika
lai.

Paskutiniu metu savo anksty
vesnį įnašų Lietuvių Fondui pa
pildė Algis Svilas iš Medvvay, 
įteikęs 500 dolerių. Lietuvių 
Forado vajus tebevykdomas visų 
laikų. Didėjant paramos prašy
mams iš Lietuvos ir išeivijos, 
proporcingai turėtų didėti ir 
įnašai. Juk Lietuvos atstatymui 
reikės šimtų milijonų dolerių, o 
Lietuvių Fondas turi tik 4.5 mi
lijono dolerių. Tai lašas jūroje. 
Lietuvių Fondas išaugtų į galin
gų finansinę-atramų Lietuvai, jei 
į jį pagal galimybę įsijungtų visi 
lietuviai. O šiuo metu jo nariais 
yra tik 6,193 lietuviai.

Galimybė būti svarbių 
įvykių liudininkais

Algio ir Birutės Mitkų vado
vaujama Baltic Tours kelionių 
įstaiga vasario viduryje organi
zuoja išvykų į Lietuvų. Išvyksta
ma vasario 13 d., o grįžtama va
sario 26 d. Taigi, Lietuvoje eks
kursijos dalyviai bus 12 parų. 
Tuo metu Lietuvoje vyks reikš
mingi vasario 16-osios minėjimai 
ir labai svarbūs rinkimai į Au
kščiausių Tarybų.

Išvykos dalyviai bus tų įvykių 
liudininkais. Kelionė-ten ir atgal

su nakvyne, maistu ir transportu 
— 1,599 dol. asmeniui. Intere
suoti registruojasi adresu: Baltic 
Tours, 77Oak St., Newton, MA. 
Tel. 617 965 - 8080.

Jaunimas Vasario 16-osios 
minėjime

Lietuvos nepriklauisomybės 
atstatymo sukakties minėjimas 
Bostone ruošiamas vasario 18 d.

Jis bus dviejų dalių: a) 10 vai. 
15min. mišios Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, b) 1 vai. 
popietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose iškilmin
gas susirinkimas. Ten pradžioje 
mokyklinio amžiaus vaikai ir 
suaugusieji atliks atskiras 
minėjimo programas, o vėliau 
susilies į vienų demonstracijų už 
Lietuvos laisvę.

Jau žinoma, kad tų susirinki
mų programoje dalyvaus šešta
dieninė lituanistikos mokykla, 
skautai ir tautinių šokių 
sambūris. į minėjimų kviečiami 
miesto ir valstijos atstovai, rūpi
namasi, kad gubernatorius Vasa
rio 16-tųjų paskelbtų Lietuvos 
laisvės diena. Minėjimu rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Tarybos Bo
stono skyrius.

Komp. J. Gaidelio mirties 
sukaktis

Sausio 6 d. sukako jau 7-neri 
metair—ka4 Brocktone mirė 
komp. Julius Gaidelis, plačiai 
žinomas visoje išeivijoje ne tik 
savo gausia ir originalia kūryba, 
bet ir chorų bei kitų vokalinių 
vienetų organizavimu ir vedi
mu. Paradoksalu, kad po mirties 
jis vis labiau užmirštamas ten 
kur kūrė ir veikė su chorais, o 
kaskart vis didesnio susidomėji
mo susilaukia Lietuvoje, kur jo 
kūryba buvo nežinoma ir ne
prieinama.

Kaip rašo"*" Laisvės Varpo 
vedėjui P. Viščiniu! jo sūnus 
Garsas Gaidelis iš Australijos, 
komp. Juliaus Gaidelio gimimo 
80-sios metinės Lietuvoje pa
minėtos jo kamerinės muzikos 
koncertu, kurį surengė Lietuvos 
Filharmonija ir Lietuvos kompo
zitorių sąjunga. Ta proga pasi
rodė ir eilė straipsnių spaudoje, 
o dabar ruošiama speciali studi
ja, kuriai prašoma medžiagos at
siminimų forma, kūrybos pa
vyzdžių ir nuotraukų iš jo veiklos 
su chorais. Pats Garsas Gaidelis 
paliko Lietuvoje kelis stambe
snius kom. Juliaus Gaidelio kūri
nius, kaip simfonijas Aliarmas, 
Jūratė ir Kastytis ir kiti. Tarp 
kitko Lietuvoje gyvo susidomėji
mo kelia jo sukurta Kantata apie 
Lietuvą.

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

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Darbininko redakcija ir ad
ministracija dėkoja už šventi
nius sveikinimus ir dovanas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 13, ši šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
jų bus transliuojama Giacomo 
Puccini opera Turandot. Pagrin
diniai solistai: Gwyneth Jonės, 
Aprile Millo, Vladimir Popov, 
John Macurdy. Diriguoja Nello 
Santi. Sausio 20, ateinantį šešta
dienį, 1:30 vai. bus transliuoja
ma W. A Mozarto opera Cosi 

t Fan Tutte.
Liudvikas ir Teresė Bakanai, 

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina visus artimuosius, drau
gus bei pažįstamus ir linki svei
katos bei Dievo palaimos.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
70 METŲ JSIKŪRIMO 

IR 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

67 METŲ ATVADAVIMO 
SUKAKČIŲ 

MINĖJIMAS 

įvyks sausio 21, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinio mažojoj salėj 

341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE
Atidarymas — KĘSTUTIS MIKLAS, NY šaulių kp. pirm. 
Invokacija — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.
1923 m. manifestas — VIDA JANKAUSKIENĖ
Sveikinimas—ANICETAS SIMUTIS, Lietuvos. Gen. Konsulas 
įžanginis žodis — MYKOLAS ABARIUS, Šaulių S-gos pirm. 
Paskaita — BALYS RAUGAS, “Kario” redaktorius •
Meninė dalis:

TADAS ALINSKAS, dailiojo žodžio menininkas, ir 
JULIAUS VEBLAIČIO STYGINIS KVARTETAS

Programos vadovė — šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ
Po programos — pabendravimas prie kavutės 
įeinant aukojama
Minėjimų rengia ir visus atsilankyti kviečia:

LŠST NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖS NEW YORKO SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS D-JOS NEVY YORKO SKYRIUS 
MAŽ. LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

Vita V. Rygelytė, duktė Aldonos (Tercijonaitės) ir Juozo Ry- 
gelių. susižiedavo su Vytautu Čepkausku, sūnumi Janinos 
(Silauskaitėsjir Prano Cepkauskų. Vestuvės planuojamos 
birželio gale.

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

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

Už a.a. Marijų Butkienę 
mišios bus aukojamos jos mirties 
dienų, sausio 23, antradienį, 10 
vai. ryto lietuvių pranciškonų 
koplyčioje, Brooklyne, prie Kul
tūros Židinio. Velionės draugai 
ir pažįstami kviečiami mišiose 
dalyvauti ir už jų pasimelsti. 
Užprašė velionės vyras Vaclovas 
Butkys.

Kelionės į Lietuvą šiais metais 
bus skirtingo pobūdžio negu iki 
šiol. Neturėję privačių kvietimų 
asmenys iki šiol galėjo vykti tik 
per Inturistų ir apsistoti tik Intu- 
risto brangiuose viešbučiuose. 
Jie buvo Maskvos kontrolėje ir 
už tai gautų pajamų 90 nuošim
čių buvo perduodama Maskvai. 
Šiais metais bus kitaip—jau bus

galima vykti privačiai — apsisto
ti privačiuose namuose ar ma-
žesniuose viešbučiuose, vykti 
grupėmis arba individualiai. 
Žodžiu, artinamės prie vaka
riečiams įprasto kelionių 
pobūdžio. Ir kas svarbiausia — 
šios kelionės bus 400-500 dol. pi
gesnės negu vedamos per Intu- 
risto agentūras. Tokių kelionių 
planus yra sudariusi agentūra 
Vytis. Visi, kurie tokiomis ke
lionėmis domisi, prašomi kreip
tis tel. 718 769 - 3300 ir bus pa
siųsta daugiau informacijų.

Kostas Jurkevičius iš Weth- 
ersfield, Conn., ketvirti metai 
atnaujina Darbininko prenume
ratų su didesne auka spaudai pa
remti. Ačiū už 50 dol. čekį.

Arminas iš Waterbury, 
Conn., atnaujino prenumeratų 
su 40 dol. auka. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Algis P. ir Angelė Rauli- 
naičiai, Burbank, Calif., uolūs ir 
patvarūs lietuviškos spaudos 
mecenatai ir rėmėjai, ir šiemet 
atnaujindami prenumeratas, at
siuntė po 100 dol. Darbininkui 
ir Aidams. Leidėjai ir admini
stratoriai šiems lietuviško švieti
mo šulams nuoširdžiai dėkoja.

Viktorija Garbauskaitė 1989 
gruodžio 22 baigė S. U. N. Y. 
Binghamtone, gaudama baka
lauro laipsnį iš sąskaitybos — ac- 
counting. Tuo džiaugiasi tėvai 
Aušra ir inž. Anatolijus, brolis 
Antanas ir visi giminės.

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

(atkelta iš 7 psl.)
Toms River, N.J., E. Libus, 
Chicago, 111., E. Witkus, Sani- 
bell, Fla., A. Slepavičius, Hyan- 
nis, Mass., M. Gavelis, North/ 
Andover, Mass., B. Arminas^ 
Richmond Hill, N.Y., V. Naro- 
nis, Jericho, N-Y., A. Šeduikis, 
Brockton, Mass., K. Bačanskas, 
Dorchester, Mass., A. Dragūne-: 
vičius, Farmington, Conn., kun. 
K. Kasinskas, CP., W. Hartford, 
Conn., G.Valaitis, Great Neck, 
N.Y., J. Levonas, Jackson Hgts, 
N.Y., P. Sandanavičius, Santa 
Monica, Calif., J. Masilionis, 
Chicago, Ilk, A. Starinskas, 
Dorchester, Mass., V. Vizgirda, 
Centerville, Mass., J. Pažemė- 
nas, Queens Village, N.Y., J. 
Lukošius, Brooklyn, N.Y., M. 
Werbitzkas, Granby, Conn., M. 
Orentas, W. Hartford, Conn., 
P. Povilaitis, Great Neck, N.Y., 
K. Skobeika, Woodhaven, 
N.,Y., J. Puteris, Toronto, Ont., 
B. Užemis, Hot Springs, Nat. 
Pk., AR, J. Raštikis, Dayton, 
Ohio, kun. prof. W. Jaskievvicz, 
SJ, New York, N.Y., Z. Lukas, 
Elizabeth, N. J., F. Stankus, 
Hartford, Conn., V. Kildišius, 
Richmond Hill, N.Y.

Ieškomas buto draugas. 
Dviejų miegamųjų butas šiauri
niame Richmond Ilill rajone, 
prie parko. Nuoma 3<X) dol. jr 
kitos išlaidos asmeniui į mėnesį. 
Skambinti Jonui dienų 212 532 - 
3400-B, vakarais 718 849 -5011-

OKUPUOTOS LIETUVOS MENININKAI KULTŪROS ŽIDINYJE

Antanas Skėrys iš Woodstock, 
Gonn., jau eilė metų remia Dar
bininkų. Atnaujindamas prenu
meratos mokestį, pridėjo 40 dol. 
aukų. Administracija dėkoja.

Solistas Vaclovas Daunoras. Nuotr. V. Maželio

Teresė Miliauskas iš Marlbo- 
ro, Mass., atnaujindama prenu
meratų, kalendoriaus leidimui 
bei spaudos palaikymui pridėjo 
50 dol. čekį. Labai ačiū.

Po 5 dol. — H. Satinskas, Sy- 
osset, N.Y., L. Kašiuba, Brook
lyn, N.Y., J. Gerdvilis, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., K. Gim
žauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Treinys, Hyannis, 
Mass., J. Gailiūnas, Athol, 
Mass., E. Shimanskas, Briarcliff 
Mainors, N.Y., G. Johnson, 
Yonkers, N.Y., J. Beniūnąs, 
Hartford, Conn., J. Bružas, So. 
Woodstock, Conn., A. An- 
drews, Roselle, N.J., J. Binzas, 
Newark, N.J., J. Garla, Juno 
Beach, Fla., A. Petrulis, Jupi- 
ter, Fla., O. Narkevičius, So- 
merville, Mass., J. Kapočius, 
Cotuit, Mass., P. Matekūnas, 
Richmond Hill, N.Y., V. Krišto
laitis, Brooklyn, N.Y., K. Lie
tuvninkas, Worcester, Mass., 
kun.
Hartford, Con n., 
Harrison, N. J., 
Wallington, N.J., 
Norwalk, Conn.

G. Matejune, CP. W. 
J. Kiaušas, 

Malakas, 
Juodaitis,M

Stamford, 
Brockton, 
Norvvood, 
Los Ange-

Aktorius Algirdas Grašys. Nuotr. V. Maželio

J. Valiušaitis, 
Conn., D. Kasper, 
Mass., J. Duoba, 
Mass., E. Ramonas, 
les, Calif., S. Razgaitis, Chicago,
III., kun. L. Jočys, Alpena, 
Mich., K. Baronas, Viernheim, 
W. Germany, E. Žiurys,, Wet- 
tersfield, Conn.. J. Balčiūnas, 
New Britain, Conn., dr. R. Šil
bajoris, Durham, NC, A. Pes- 
tenis, Philadelphia, Pa., K.

■^Daiigėla, Bedford, N.H., J. Raš- 
ka^kas, Toronto, Ont., E. Tri
makas, Mukilteo, WA, A. Lend- 
za, Baltimore, M D, P. Baltis, 
Mililani Town, HI, A. Mikėnas, 
Omaha, NE, A. Matus, Cleve- 
land, OH, V. Gyvas, Cleveland, 
Oh,. E. Šventickas, Livonia, 
MI, A. Prascus, Baltimore, MD.

Po 3 dol. — V. Stelmokas, 
Pompano Beach, Fk, A. Bagdo
nas, Chicago, Ilk, W. Dousa, 
Watertown, Mass., A. Mockus, 
Nevrington, Conn., V. Radvil, 
St. Petersburg Beach, Fla.

Po 2 dol. — J. Vozbys, Mah- 
wah, N.J., R. Gruodis, Mt. Airy, 
M D, M. Bukauskas, Hyde Park. 
Mass.

1 dol. —A. Šmulkštys, M.D., 
Gibbstovvn, N.J.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admini
stracija Pianistas Robertas Bekionis. Nuotr. V. Maželio '

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ FONDĄ
Ir didinkime turimus įnašus, nes Lietuvių Fondas remia lituanistinį švietimų, mokslų Ir jaunimų.

Lietuvių Fondo adresas — 3001 W 59th Stret, 
Chicago, IL 60629

ATTENTION - HIRING: 
Government jobs — your arei. 
Many immediate openings witfc- 
out waiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Call 1 - 602 - 838'- 
8885. Ext. R 6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READING BOOKS1 
$32,000/year income potential. 
Details, (1) 602 - 838 - 8885, Ext. 
Bk. 6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY TYPING AT HOME! 
32,000/yr. income potential. 
Details. (1) 602 - 828-8885. Ext. 
T-6057.

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


