
DARBININKAS
Vcl. LXXV, Nr. 3 _ - . SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.
Sausis - January 19, 1990 Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 50 centų

Savaitės 
įvykiai

Sov. Lietuvos 11 komunistų 
partijos vadų tarėsi Maskvoj su 
prezidentu Gorbačiovu ir jo 
bendradarbiais apie Lietuvos 
komunistų partijos atsiskyrimą 
nuo Maskvos. Abi puses paten
kinančio sprendimo nebuvo pa
siekta, bet Gorbačiovas buvo įti
kintas, kad partijai reikėjo atsi
skirti, jei ji nori išlikti paveiki. 
Sausio 10 - 12 Lietuvoj besilan
kantį Gorbačiovą su palydovais 
sutiko didelės demonstracijos, 
reikalaujančios Lietuvos nepri
klausomybės.

Sov. S-gos suorganizuoto pre
kybos bloko Comekon valstybių 
konferencija vyko Bulgarijos sos
tinėj. Jos metu Sov. S-ga pasiūlė 
ateinančiais metais pereiti prie 
konvertuojamos valiutos ir lais
vos rinkos kainų, bet jos buvę 
sąjungininkai entuziazmo šiam 
siūlymui neparodė, nes iš to pa
sipelnytų tik Maskva, ir reikala
vo didesnių reformų ir nekontro
liuojamos prekybos.

Britanijos parlamente auga 
opozicija vyriausybės planui su
teikti 250,000 Hong Kongo gy
ventojų teisę apsigyventi Brita
nijoj, kai kolonija pereis Kinijos 

pažadėjo artimoj ateity nugriauti 
Berlyno sieną.

Sov. Azerbaidžano respubli

valdižon.
Rytų Vokietijos vyriausybė

kos autonominės Nachičevano 
respublikos gyventojai, siekda
mi laisvo susisiekimo su Irano 
pusėj gyvenančiais tautiečiais, 
išardė sargybos bokštus ir tvoras 
ir sunaikino kitus įrengimus. 
Net ir pasienio kariuomenei su
stiprinti atsiųsta kariuomenė ne
sikišo į gyventojų siautėjimus.

Rytų Europos valstybėse 
įvykę politiniai pasikeitimai pa
veikė ir komunistinę Mongoliją, 
kur susiorganizavusi Demokra
tinė sąjunga pradėjo reikalauti 
laisvų rinkimų ir gyventojų nuo
monės atsiklausimo įvairiais 
krašto reikalais. Į miestuose 
vysktančius susirinkimus atvyks
ta net iki 1000 žmonių.

Lenkijoje Solidarumo įkūrė
jas Lech Walensa su Nobelio 
premija gautus 200,000 dol. pa
skyrė Tautiniam fondui, kad tie 
pinigai būtų panaudoti sveikatos 
apsaugos, socialinės paramos ir 
švietimo reikalam.

Sov. Latvijos komunistų par
tija atidėjo savo konferenciją at
siskyrimui nuo Maskvos svarsty
ti tol, kol išaiškės tokio įvykio 
pasekmės Lietuvoj.

Sov. Estijos komunistų parti
jos centro komiteto posėdis tuo 
reikalu įvyks vasario mėn., o 
partijos konferencija — kovo 
mėn.

Japonijos min. pirmininkas 
Tashiki Kaifu, lankydamasis 
Berlyne, pareiškė Lenkijos ir 
Vengrijos paramai paskirsiąs 1 
bil. dol. Jis taip pat pritarė abiejų 
Vokietijų susijungimui ir Rytų 
Europos demokratėjimo proce
sui.

Salvadoro prezidentas Alfre
do Criatiani pareiškė' kad į lap
kričio 16 įvykusį 6 jėzuitų kunigų 
nužudymą Salvadore yra įsivė
lusi kariuomenė, ir pažadėjo pa
skirti komisiją šiam reikalui iš 
pagrindų ištirti.

Rumunijos gyventojų tarpe 
kyla nepasitenkinimas^kad laiki
noj vyriausybėj yra perdaug ko
munistų.

GORBAČIOVAS SAVO APSILANKYMU LIETUVOS NEPAKEITĖ
- Lietuviai mandagiai, bet tvirtai išreiškė nesikeičiantį laisves troškimą-

Istorijoje turbūt dar nebuvo 
tokios savaitės, kaip praėjusioji 
— kiek tai liečia Lietuvos garsą 
pasaulyje. Daugelis iš mūsų ma
tėme ir girdėjome televizijos ir 
radijo pagalba, kas dedasi mūsų 
mieloje Lietuvoje. O vis dėlto 
įdomu ir miela dar kartą praeiti 
pro tuos įvykius-, nes jie svarbūs 
tiek Lietuvai, tiek Tarybų Sąjun
gai, tiek JAV, tiek visam pasau
liui. .

Gorbačiovas į Lietuvą atyvko 
sausio 11, išvyko sausio 13. Jo 
kelionės pagrindinis tikslas — 
perkalbėti Lietuvos žmones pa
silikti Tarybų sąjungos sudėtyje. 
Tuo reikalu jis kalbėjo susirinki
muose, gatvėse su praeiviais, at
skirai su komunistų partijos va
dais, su intelektualais.

Bendra išvada — Gorbačiovui 
nepavyko Lietuvos žmonių per
kalbėti, kad jie pasiliktų Tarybų 
sąjungoje ar bent atidėtų nepri
klausomybės siekimus. Gorba
čiovas tvirtino, kad esą ruošia
mas įstatymas tuo reikalu ir so
vietinės respublikos turės gali
mybę atsiskirti nuo Maskvos, 
tačiau Lietuvos vadai atmetė to
kius Gorbačiovo siūlymus, pava
dindami tai propagandiniu ban
dymu nukreipti žmonių dėmesį 
riuo"'nebflklaūs6mybiės_ šTekTfn o.

Šio vizito metu buvo pada
ryti dramatiški pareiškimai, ko
kių iki šiol neteko girdėti iš
Kremliaus vadovų. Pavyzdžiui, 
Gorbačiovas kalbėjo, kad iš So
vietų unijos išstoti galima, tik 
reikia tam išdirbti procedūrą ir 
mechanizmą, kaip tą išstojimą 
įgyvendinti. Gorbačiovas įro
dinėjo, kad išstojimas iš Tarybų 
Sąjungos būtų žalingas Lietuvai, 
tarybų sąjungai ir jo pradėtai pe- 
restroikai. Tačiau Lietuvos žmo
nių tie argumentai neįtikino. Su
plaukusi 300,000 žmonių minia 
į Vilniaus katedros aikštę šaukė 
“Laisvės Lietuvai” ir “Raudonoji 
Armija lauk iš Lietuvos”.

Gorbačiovas įrodinėjo, kad 
Lietuvos išstojimas labai bran
giai kainuotų Lietuvai ekonomi
niu požiūriu ir kad paties Gor
bačiovo pozicija nuo to didele 
dalimi priklauso — ar jis išsilai
kys prezidento poste. Ir tie argu
mentai nepalenkė kieto lietuvių 
nusistatymo be krompromisų 
siekti nepriklausomybės.

Algimantas Cekuolis tvirtino, 
kad Lietuvai iš viso nėra reikalo 
išstoti iš tarybų sąjungos, nes į 
ją Lietuva niekada nebuvo įsto
jusi, bet buvo tik išprievartauta. 
Lietuviai siekia tik atstatyti savo 
nepriklausomybę ir gyventi 
draugiškai su savo kaimynine 
valstybe — Tarybų Sąjunga. 
“Kam reikalingos skyrybos, jei

Pakistane keleiviniam trauki
niui įvažiavus į stoty stovintį pre
kių traukinį, žuvo 210 ir buvo 
sužeista 700 žmonių.

Japonijoj dvi namų gamybos 
raketos nukrito netoli nuo impe
ratoriaus Akihito rūmų, bet nie
kas nebuvo sužeistas.

Rumunijoj apsilankęs Sov. S- 
gos užs. reik, ministeris Ševerd- 
nadze pareiškė, kad Sov. S-ga 
paremsianti bet kurią gyventojų 
pasirinktą politinę sistemą.

Peru veikią komunistiniai 
Šviečiančio tako partizanai iš 
pravažiuojančio automobilio 
nužudė buv. gynybos ministerį 
ats. gen. Lopez Albujar.

nebuvo vestuvių!”
Šis visas Gorbačiovo vizitas, 

kaip pareiškė vienas korespon
dentas, atrodė ne kaip vizitas 
valdžios galvos, kuris atvyko 
aplankyti vieną savo valstybės 
regioną, bet atrodė daugiau kaip 
vizitas kaimyninės valstybės va
dovo su jam rodomu atitinkamu 
respektu.

Gorbačiovas ir kiti Kremliaus 
vadovai įrodinėjo Lietuvoje, kad 
Lietuvos atsiskyrimas nuo Mask
vos kainuotų Lietuvai bilijonus 
rublių — už visa tai, ką Lietuva 
yra gavusi iš Tarybų Sąjungos. 
Be to, pagal Komunistų partijos 
centro komiteto narį Masliuko- 
vą, Lietuva turėtų apmokėti visų 
tų žmonių, daugiausia rusų, per
kėlimą į kitas vietas, tų, kurie 
nenorėtų pasilikti nepriklauso
moje Lietuvoje.

Į tuos argumentus Sąjūdžio 
vadovai atsakė, kad Maskva yra 
skolinga Lietuvos žmonėms 
daug daugiau už išvežtus žmo
nes į Sibirą ir Stalino išžudytus 
nekaltus žmones. Politiniai ko
mentatoriai spėlioja, kad grasini
mas Lietuvai ekonominėmis 
sankcijomis dar daugiau užgrū
dino žmones kovoti dėl nepri
klausomybės.

Visi tie argumentai ir Gor
bačiovo bandymas atkalbėti 
žmones nuo nepriklausomybės 
yra ne kas kita, o tik bandymas
laimėti laiko iki jie galės sukurti 
naują Federaciją iš dabar egzis
tuojančios tarybų sąjungos. Gor
bačiovas tvirtina, kad toje Fede
racijoje Lietuva ir kitos respubli
kos turės daug ekonominių ir po
litinių laisvių ir tik silpną ryšį su 
Maskva.

Romualdas Ozolas argumen
tavo, kad kol toks federacijos 
įstatymas bus priimtas, jis turės 
tiek sąlygų ir reikalavimų, kad 
praktiškai bus neįmanoma nuo 
Maskvos atsiskirti.

Kiti argumentavo, kad vado
vautis kokiu nors atsiskyrimo 
nuo Maskvos įstatymu reikštų, 
kad Maskva kaž kokia legalia tei
se yra Lietuvą okupavusi. O taip 
nėra. Todėl nei to įstatymo ne
reikia. Reikia tik paskelbti nuo 
Maskvos nepriklausomybę ir 
žengti pirmyn.

Toks stiprus Kremliaus vadų 
bandymas atkalbėti Lietuvą nuo 
išstojimo iš Tarybų Sąjungos yra 

t

tiesiog neįtikėtinas, bet jis yra 
tik todėl, kad Kremliaus vadai, 
atrodo, yra visiškai atmetę gali
mybę panaudoti karinę jėgą 
užsitikrinti Lietuvą Tarybų są
jungos rėmuose. Jėgos panaudo
jimas rodytų visišką Gorbačiovo 
vidaus ir užsienio politikos bank
rotą ir ko gero privestų prie ma
sinių demonstracijų ir riaušių.

New York Times dienraštis 
sausio 13 d. pagrindinį vedamąjį 
straipsnį paskyrė Lietuvai. Jame. 
NYT išreiškia savo pasigėrėjimą, 
kaip Lietuva ir Gorbačiovas su
geba be kraujo praliejimo ir aukų 
spręsti komplikuotus valstybi
nius ir politinius klausimus.

- o -
Žvelkime bendrai, kaip JAV 

žiūri į šią keblią Gorbačiovo - 
Lietuvos padėtį. ’New York 
Times sausio 13 d. analizuoja šį 
klausimą ir pristato jį kaip didelę 
dilemą Busho administracijai. 
JAV oficiali pozicija — nepri
pažinimas Baltijos kraštų aneksi
jos į tarybų sąjungą. Tad logiška 
būtų remti tų kraštų nepriklau
somybės atstatymą. Tačiau Bu
sho administracija yra pasiryžusi 
bet kokia kaina išlaikyti Gor
bačiovą Kremliaus valdžioje. 
Todėl ir Lietuvos paaukojimas 
Kremliui nebūtų didelė kaina, 
kad tik Gorbačiovas išsilaikytų.

Anksčiau, kai Lietuvos išsi
laisvinimas iš Maskvos kontrolės 
buvo tolima ir nereali galimybė, 
tada JAV drąsiai kalbėjo apie pa
vergtas tautas ir jų išsilaisvini
mą. Dabar, kai Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas yra visai 
realus reikalas, Busho adminis
tracija vengia apie tai kalbėti. 
Šioje administracijoje Lietuva 
neturi tikro draugo.

Reikia tačiau pripažinti, kad 
pereitą savaitę buvo viena pro
švaistė šiame JAV tylos sąmoks
le. Valstybės departamentas iš
leido pareiškimą, kuriame pa
tvirtinama, kad JAV nepripažįsta 
Pabaltijo kraštų aneksijos į tary
bų Sąjungą ir kad remia jų laisvą 
apsisprendimą taikiu būdu. Sia
me pareiškime valstybės depar
tamentas kritikavo Jungtines 
Tautas už tai, kad jos nutraukė 
ryšius su neoficialiomis pabal- 
tiečių organizacijomis, kurios 
siekia tų kraštų nepriklau
somybės

Algirdas Brazauskas, Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto pirmasis sekretorius, išreiškia savo nuomonę Tary
bų Sąjungos prezidentui Gorbačiovui, kai jis pereitą savaitę 
lankėsi Lietuvoje. New York Times nuotr.

LIETUVIŲ VIGILIJA JAV SOSTINĖJE
— Sovietų ambasada priėmė lietuvių delegacijų —

Sausio 11 d. 10-11 vai. ryto 
VVashingtono lietuviai, priside
dant estams ir latviams, surengė 
vigiliją prie sovietų ambasados, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Joje susirinko apie šim
tas žmonių, įskaitant gausų būrį 
spaudos korespondentų.

Vigilija vyko Lietuvos pa
vyzdžiu prasidedant žvakučių

VARPAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
SKAMBĖJO IR VVASHINGTONE, D.C.

Šiaurės Amerikos katalikų 
didžiausios šventovės varpai 
sausio 11 skambėjo už Lietuvos 
laisvę, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras.

Vietiniams lietuviams pra
šant, Nekaltai Pradėtosios Tau
tinė Šventovė VVashingtone, Ka
talikų universiteto kaimy
nystėje, 10:30 vai ryto keturias 
minutes skambino varpais. Pa
sak šventovės atstovo Michael 
Warsaw, “mes norėjome išreikš
ti savo solidarumą su Lietuvos 
žmonėmis ir jiems parodyti, kad 
mūsų maldos yra su jais, kad mes 
remiame jų visas viltis ir jų kelią 
į religinę laisvę".

Ta pačia proga šventovės litur
gijos direktorius kun. Roger 
Roensch nuvedė šventovėje be

Gorbačiovui lankantis Lietuvoje laisvės ištroškę lietuviai savo 
nuomonę išreiškia plakatuose įvairiose kalbose. New York Ti
mes nuotr.

uždegimu ir 15 minučių susikau
pimu, ir baigiant himno, Lietuva 
brangi ir Marija. Marija, sugie- 
dojimu. Demonstrantai iškėlė 
plakatus su “Laisvės Lietuvai” 
užrašais ir kitais panašiais į Lie
tuvos mitingų lozungais bei laikė 
ir trispalves, užrištas juodais ka-

(nukelta į 2 psl.)

silankančią Šv. Timotiejaus mo
kinių grupę iš Restono, Virgini
jos į Šiluvos Svč. Marijos lietu
vių koplyčią, kur visi sukalbėjo 
rožančių už Lietuvą.

Warsaw pasakė Lietuvių In
formacijos Centrui, kad sekma
dienį vasario 14, visose šven
tovės Mišiose numatytos specia
lios maldos Lietuvos intencija. 
/ VVashingtono LB apylinkės 

,pirmininkės Audronės Pakštie
nės žiniomis, varpai skambėjo už 
Lietuvos laisvę ir kitose VVa- 
shingtono bažnyčiose — episko- 
palų Trijų Karalių bažnyčioje, 
ukrainiečių katalikų bažnyčioje 
Tautinės šventovėse kaimynys
tėje, ir VVashingtono Šv. Mato 
katedroje.

(LIC)



Vatikano delegacija, vado
vaujama kardinolo Johannes 
Willebrands sausio 13 -17 tarėsi 
Maskvoj su Stačiatikių bažnyčios 
vadais dėl Ukrainos Rytų apeigų 
katalikų bažnyčios įteisinimo.

Amerikos Taikos korpo vado
vybė pasiuntė j Lenkiją 60 sava
norių anglų kalbos mokytojam 
Lenkijoje paruošti.

Bulgarijos slavų gyventojų 
tarpe kyla opozicija prieš vyriau
sybės sprendimą suteikti lygias 
teises ir krašte gyvenančiai turkų 
mažumai.

Buv. Pietų Vietnamo tūkstan
čiai pareigūnų, atlikę bausmę 
perauklėjimo stovyklose, at
vyksta apsigyventi į JAV.

Haiti liepos mėn. įvyks parla
mento, o spalio mėn. prezidento 
rinkimai.

Albanijos diktatorius Ramiz 
Alia pareiškė, kad Rytų Europos 
įvykiai Albanijos nepalietė ir kad 
ji liks ištikima tikrajam komuni
zmui.

Sov. S-ga žada 1990 m. ka
riuomenės biudžetą sumažinti 
8.2 proc. Ji numato iki 2000 m. 
atitraukti dabar užsieny laiko
mus 627,500 karius.

VLIKO LAIŠKAI 
PREZIDENTUI BUSH’UI

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas pastarųjų trijų 
mėnesių bėgyje keturis kartus 
kreipėsi į Jungtinių Amerikos 
valstijų prezidentą George Bush 
informuodamas jį apie laisvės 
judėjimo raidą okupuotoje Lie
tuvoje ir apie laisvajame pasau
lyje daromas pastangas panaikin
ti Hitlerio - Stalino pakto tebe
sitęsiančias pasekmes — Lietu
vos okupaciją.

JAV prezidentas buvo prašo
mas viešai pasisakyti Lietuvos 
okupacijos panaikinimo klausi
mu ir Sovietų Sąjungai paaiškinti 
Pabaltijo okupacijos nepripaži
nimo politiką, remiančią Lietu
vos valstybės nepriklausomybės 
atstatymą. Prezidentas ir Užsie
nio reikalų sekretorius J. Baker 
taip pat buvo painformuoti apie

ĮVYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Lietuvoje 1989 gruodžio 25 

pirmą kartą po karo oficialiai 
buvo švenčiamos Kalėdos. Per 
Lietuvos televiziją iš Vilniaus 
Arkikatedros buvo transliuoja
mos Bernelių mišios, kurias ce- 
lebravo arki vysk. J. Stepona
vičius. Pamokslo vietoje jis per
skaitė Lietuvos vyskupų ganyto
jišką kalėdinį laišką. Šias mišias 
taip pat transliavo Vokietijos ir 
kelių kitų kraštų televizijos. 
Amerikos televizijai pritaikytą 
laidą su angliškais komentarais 
paruošė amerikietis prelatas. 
Jam talkino kun. W. Jaskevičius, 
SJ.

— Kretingoje per eilę šimt
mečių buvo įsikūrę lietuviai 
pranciškonai. Juos iš ten išvarė 
1940 m. komunistinė valdžia. 
1989 lapkričio 19 trys pranciško
nai oficialiai vėl perėmė Kretin
gos parapiją. Tą dieną, dalyvau
jant vysk. A. Vaičiui, aukotos iš
kilmingos mišios. Vienuolyno 
perėmimas bus sprendžiamas 
vėliau. Šiuo metu vienuolyno 
patalpose yra įrengtas vertingas 
mzuiejus. Dabar laikinai du 
pranciškonai gyvena mažoje kle
bonijoje, o trečias—varpinėje.

— Darbininko laikraščio š. 
m. 1 nr. 5 psl. buvo išspausdin
tas dr. K. Bobelio, Vliko pirmi
ninko, sveikinimas Lietuvos Ko
munistų partijos sekretoriui Al
girdui Brazauskui, Lietuvos KP

Bulgarijos komunistų partija 
išmetė iš partijos savo buvusį il
gametį gen. sekretorių Todor 
Zivkov.

Rytų Vokietijoj prieš rinkimus 
sudaryta opozicinių partijų koa
licija sugriuvo.

Rumunijoj sudaryti specialūs 
karo teismai pradėjo nagrinėti į 
žmonių šaudymą revoliucijos 
metu įsivėlusių saugumo polici
jos narių bylas.

Čekoslovakijos vyriausybės 
dviem nariam pasitraukus iš ko
munistų partijos, partija vyriau
sybėj neteko daugumos.

Indijos Kašmiro valstijoj 
didėja smurto veiksmai dėl ten 
gyvenančių mahometonų sieki
mo susijungti su Pakistanu. Pa
kistanas reikalauja, kad tuo rei
kalu būtų įvykdytas gyventojų 
atsiklausimas, bet Indija nesu
tinka.

Prancūzija, nepaisydama JAV 
nepasitenkinimo, nutarė grąžin
ti į Afganistaną savo ambasadą.

Čekoslovakijos vyriausybė 
nutarė reikalauti, kad Sov. S-ga 
iki š. m. pabaigos atitrauktų savo 
kariuomenę.

Bulgarijos vyriausybė nutarė 
ištirti buv. komunistų partijos 
gen. sekretoriaus Todor Zivkovo 
valstybės pinigų naudojimą savo 
reikalam.

Amnesty Intemaitonal apkal
tino Izraelį, kad jo vyriausybė to
leruoja neginkluotų palesti
niečių žudymus.

Persitvarkymo Sąjūdžio, Lietu
vos Laisvės Lygos, Lietuvių De
mokratų Partijos ir kitų okupuo
toje Lietuvoje veikiančių 
judėjimų ir politinių partijų 
įnašą bei reikšmę Lietuvos lais
vinimo veikloje. _

Gotlande- pasiršytas. komuni
katas ir Pravdos išpuolis prieš šio 
komunikato pasirašymą buvo 
įdėtas į Kongreso registrą (Con- 
gressional Record). Prezidento 
Bush susitikimo su M. Gorbačio
vu Maltoje išvakarėse, Veteranų 
administracijos sekretorius Ed- 
ward Dervvinski įteikė jam ypa
tingos informacijos apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Sekretorius 
Dervvinski painformavo VLIKą, 
kad Pabaltijo klausimas to susiti
kimo metu buvo svarstytas.

(Elta)

1989 gruodžio 19-20 atsiskyrus 
nuo centrinės Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos ir paskelbus 
savo nepriklausomybę. Vliko 
sveikinimo tekstą Vilniaus radi
jas pilnai perdavė gruodžio 30.

— Lietuvos tautininkų partija 
gruodžio 25 kreipėsi į Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą, reikalauda
ma greičiau sudaryti sutartį su 
SSSR gynybos ministerija dėl 
Lietuvos piliečių karinės prie
volės atlikimo Lietuvoje.

— Vilniuje gruodžio 23 įvyko 
importinės videotechnikos — 
televizijos ir radijo aparatūros iš
pardavimo varžytinės. Gautas 
pelnas, apie 300,000 rublių, iš
dalintas labdaringoms organiza
cijoms.

— Lietuvos ūkininkų sąjun
gos pirmasis laikraštis “Ūkininko 
Patarėjas” išėjo gruodžio 25. Re
daktorius Vytenis Neverdaus- 
kas. Tiražas — 20,000.

— Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio svarbus seimo posėdis 
įvyks sausio 20. Bus įvertinta 
Lietuvos politinė padėtis. Apie 
Sąjūdžio nacionalinę politiką 
kalbės Gorodeckis, Sąjūdžio rin
kiminę platformą pristatys Če
slovas Stanevičius. Taip pat bus 
sudarytas Sąjūdžio kandidatų są
rašas į Aukščiausios Tarybos rin
kimus. Rinkimai vyks vasario 24 
d.

LIETUVIŲ VIGILIJA JAV SOSTINĖJE
— Sovietų ambasada priėmė lietuvių delegacijų —

s*. Advokete* kulbe Ir lietuviškai. 134 Weet SL, Slmebury, Conn. 
06070. TeL 203 651-0261.

(atkelta iš 1 psl.)

spinais. Po vigilijos už Lietuvos 
nepriklausomybę meldėsi netoli 
esančioje Šv. Mato katedroje, 
kur 12 vai. mišių celebrantas 
kun. Warren pasakė pamokslą 
skirtą Lietuvai ir pakartotinai iš
reiškė solidarumą su lietuvių 
tautos siekiais.

Vigilijos metu LB-nės delega
cija, susidedanti iš JAV LB val-
dybos Visuomeninių reikalų ta
rybos pirmininko Arvydo Bar- 
zduko, JAV LB darbuotojos Wa- 
shingtone Astos Banionytės ir 
LB Washingtono apylinkės pir
mininkės Audronės Pakštienės, 
buvo netikėtai priimta sovietų 
ambasadoje. Pusvalandį truku
siame pokalbyje dalyvavo amba
sados patarėjas Georgi Markos- 
sovas ir spaudos sekretorius Bo- 
ris Malakhovas. Delegacija pa
reiškė, kad ji netiki, kad sovietai 
naudos fizinę jėgą prieš laisvės 
trokštančius Lietuvos žmones, 
bet taip pat mano, kad naudoji
mas kitokio spaudimo, kaip pvz.
ekonominę blokadą, neturėtų 
jokio pateisinimo. Ambasados
atstovai tikino, kad ir šis antras skelbia “Mes esame laisvi 
ekonominio spaudimo variantas žmonės, mes atstatysime laisvą 
visai nesvarstomas. Lietuvą’. ”(LIC)

Berlyno siena, dalijusi Berlyną daugelį metų, 1989 lapkričio 
9 prasivėrė. Iš Vakarų Berlyno pusės siena pripaišyta įvairių 
spalvų “graftiti”. Nusipirkus plaktuką, galima atsikirsti sienos 
gabalą. Lapkričio 14 ten besilanką Loreta ir Petras Vainiai 
pastebėjo prie Brandenburgo vartų išdažytą spalvotą Lietu
vos vėliavą ir užrašą “Lietuva”. Prie jos ir nusifotografavo.

SKALINS FUNERAL HOME, MIC^ 84 - 02 Jamafce(pria FOraat 
P>ay St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia gartlngee laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2344.

BUYUS FUNĖRAL HOMĖ. Mario Tolxelra, Jr. ,a,d°tu**ų.d,^torį“’’N**’ 

mis, siekiančiais atkurti laisvu
nepriklausomą ir demokratinę , Dayfl vietos automobiliam pastatysi.
Lietuvą, ir 1920 m. Lenino Tai- ■ ' ‘ ‘ ‘—-----------------------
kos sutarties su Lietuva kopiją.

Pareiškime rašoma, kad, kaip
Amerikos piliečiai, pritariame 
mūsų vyriausybei, kuri smerkia

Lietuvių delegacija įteikė am
basadai du dokumentus: JAV 
LB-nės pareiškimą, kuriuo soli
darizuoja su Lietuvos žmonė-

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 A*e7™ 
33706. 813 360 - 5577. KENHELD WOOD^WN FI^ERAL HOME^ŽOO 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.-813
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fte. 33707. 813 345
- 9393. • / ' "V -■ ‘

1940 birželio 15 d. sovietų armi
jos įvykdytą agresiją prieš ne
priklausomą Lietuvą ir jos nele
galų prijungimą prie TSRS. 
...Jungiamės su 1.5 milijono 
Lietuvos gyventojų, kurie pasi
rašė peticiją išvesti okupacinę 
TSRS kariuomenę iš Lietuvos. 
Kaip Amerikos piliečiai, kurie 
prisimena, kad Leninas 1920 lie
pos 20 d Taikos sutartimi visiems 
laikams atsisakė nuo visų preten
zijų į Lietuvą, raginame p. Gor
bačiovą, ir jo valdžią pradėti de
rybas su legitiminiais Lietuvos 
žmonių atstovais dėl tarpvalsty-
binių santykių. ...Semiamės in
spiracijos iš Lietuvos žmonių ir 
gerbiame tuos, kurie šiandien

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų lūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad etate ar 
norite būti J. Andrlūšio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, aav. wj"ter Garden Tavem. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sale vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnial pietūs. Pirmos 
rūiles lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiika duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11388. Telef. 779 - 5156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
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KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimu prak
tikuoti New York© valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
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UTHUANIA 700 YEARS 
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Parašyta J. Pu z Ino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
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Skirtingi vertinimai
“New York Times” dienraščio 

Op-Ed svarbioje vietoje sausio 3 
pasirodė Robert Schaefer pa
rašytas straipsnis, pavadintas 
“To Uthuania: Stay Put”.

Autorius, grubiai prasilenkda
mas su logika, įrodinėja, kad 
Uetuvos atsiskyrimas nuo Mask
vos pakenktų demokratijai ir 
būtų priežastimi daugeliui kito
kių problemų. Straipsnis labai 
palankus Maskvai ir griežtai pa
sisakąs prieš laisvėjimo judėji
mus Sovietijoje.

New Yorko lietuviuose tai 
sukėlė nemaža pasipiktinimo. 
Turima žinių, kad daug kas 
skambino į New York Times re
dakciją išreikšdami priešingas 
nuomones. Buvo ir laiškų pa
rašyta. Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos vardu 
protesto laišką išsiuntė valdybos 
pirmininks Vytautas Alksninis. 
Laisvės Žiburio radijo vardu laiš
ką pasiuntė direktorius Romas 
Kezys.

Kadangi to straipsnio autorius 
labiausiai baiminasi, kad Lietu
vos atsiskyrimas nuo Sovietų Są
jungos kažkokiu būdu sugriaus 
demokratiją, tai laiškai į tą temą 
ir kreipia dėmesį.

- o-- 

priešingo nusistatymo ilgą veda
mąjį straipsnį, pasisakantį už 
laisvę, už demokratiją, už isto
rinį procesą, kuris veda Lietuvą 
į laisvę.

WSJ sako: jei į mūsų planetą 
nusileistų devyniolikto šimt
mečio žmogus ir pažvelgtų į Ta
rybų Sąjungą, jis iš karto atpa
žintų griūvančią imperiją. Taip, 
kaip britų, prancūzų, austro- 
vengrų atomanų laikais.

WSJ vedamojo straipsnio au
toriaus nuomone rusų imperija 

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME“

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
APLANKĖ LIETUVĄ 9

—— ALGIRDAS GUSTAITIS —---------- " 

Daug kas “krito į akį”. Gražiai 
skambėjo styginis ketvertukas 
Šv. Jono bažnyčioje Vilniuje, 
gražios dekoracijos, skambios 
dainos. Didelį įspūdį paliko ne
paprastai gera deklamuotoja, 
pripažinta geriausia iš Kauno 
dramos teatro. Tai išvaizdinga, 
graži, puikia lietuviška tarsena, 
nuostabiu įsijautimu deklamuo
toja Virginija Kochanskytė. Jos 
deklamuotas Brazdžionio “De 
profondis” eilėraštis skambėjo 
kaip niekad iki tol. Po kelių die
nų pokalbyje Bernardas prasi
tarė, kad jos deklamavimo klau
sydamas tarsi išgirdo jam ne
girdėtų žodžių... Nežinau nei 
vieno vyriškio galinčio prilygti 
Virginijos deklamavimui. Vil
niuje žinomas Kalnų parkas. Į 
ten ėjo ir ėjo žmonės. Buvo 
laisva minutė ar kita, tuo laiku 
skulptorius — dailininkas Erikas 
Varnas greitomis nusipiešė B. 
Brazdžionio veido kontūrus. Be
matant užmetė du apskritimus, 
kurių vienoje pusėje bus Bernar

das Brazdžionis, antroje pusėje, 
atrodo, lyg Vilniaus herbo įvai7 
zdis. Erikas Varnas žinomas 
skulptorius. Dabar Lietuvoje 
žymiems asmenims padaro me
dalionus, medalius. E. Varnas 
nori padaryti Brazdžioniui me
dalioną.

Kiek nutolstant nuo temos: 
Gimtajame krašte Nr. 18, 1989 
m., Alb. Laurinčiuko straipsnis 
“Kaip Erikas Varnas patarinėjo 
Stalinui”. Taigi, Erikas Varnas 
1952 m. pavasarį važiavo pas Sta
liną, norėjo su Stalinu pasimaty
ti, jam patarti. Kremliaus sargy
biniai aiškino, kad Stalinas čia 
negyvena, patarė eiti į komunis
tų centrą. Tenai du konsultantai, 
pavertę rankraščius, patarė grįž
ti namo ir pasiųsti paštu. Po ku
rio laiko E. Varno kambaryje pa
darė kratą, konfiskavo literatūrą. 
Pasibaigė numatytas bendravi
mas... E. Varnas prisiminė vie
no svetimtaučio jam tartos 
žodžius: “Stalinas, žiūrėdamas į 
žmones, nematė žmonių”.

išsilaikė tiek ilgai tik Lenino or
ganizacijos ir Stalino brutalumo 
dėka. Bet dabar komunizmo ide
ologija prarūgo, teroras daugu
mai žmonių pasidarė nepakelia
mas, ir imperijos išsiplėtimas 
privedė prie ekonominės katas
trofos jau ir taip atsilikusią eko
nomiją. Visai natūralu, kad, 
esant tokiai padėčiai, kilo įtampa 
tarp rusų ir jų okupuotų kraštų. 
Ir abejotina, kad Gorbačiovas 
pajėgtų sustabdyti tautinius 
judėjimus net ir su savo kelione 
į Lietuvą. Ir čia WSJ išvardina 
10 vietų sovietinėje imperijoje, 
kur yra prinokę tautiniai sprogi
mai.

WSJ kritikuoja JAV valstybės 
departamentą ir kitas vakarų 
valstybes, kurios visą laiką vengė 
minėti sovietų pavergtas tautas, 
kaip per daug provokacinį reika
lą, nepaisant to, kad JAV iki šiai 
dienai nepripažįsta sovietų oku
pacijos.

Dabar, sako WSJ, kairieji 
Realpolitikos propaguotojai su
galvojo naują baubą, idant iš
gelbėtų griūvančią sovietų im
periją, t. y. grėsmę, kad gali su
sijungti rytų ir vakarų Vokieti
jos. Girdi, iki kol Vokietijos pro
blema nebus išspręsta, sovietai
tori laikyti savo kariuomenę R.

Įtyįe sovietams ne-
•eikėtų daryti trukdymų.

O tačiau, sako WSJ, Rusija, 
net ir atleidusi visas savo koloni
jas, galėtų būti didelė, galinga ir 
net laiminga valstybė. Vakarų 
pasaulis turėtų garsiai kelti klau
simą — kodėl sovietai turi laikyti 
300,000 karių Vokietijoje, kodėl 
jie tori siųsti savo kariuomenę į 
Kaukazą, kodėl neva tai reformų 
įgyvendintojas Gorbačiovas ne
sutinka įgyvendinti aiškaus Lie
tuvos žmonių troškimo — laisvės 
ir nepriklausomybės?
_____________ r

1989 m. gruodžio 25 d. atsi
kartojo krikščioniškojo pasaulio 
tradicinis kalėdinis susitikimas 
su popiežium Jonu Paulium II- 
uoju. Švento Petro bazilikoje ir 
bazilikos aikštėje tą rytą buvo su
sirinkę apie šimtą tūkstančiu ti
kinčiųjų, Romos gyventojų ir 
maldininkų iš įvairių kraštų. Į šį 
kalėdinį susitikimą buvo įsijungę 
ir šimtai milijonų kitų žmonių vi
suose penkiuose pasaulio konti
nentuose, kurie turėjo progos 
Romoje vykusias kalėdines iškil
mes sekti per radiją ir televiziją.

Pirmą kartą jas tiesioginiai 
perdavė ir kai kurių Centro bei 
Rytų Europos kraštų televizijos: 
Jugoslavijos, Lenkijos ir Vengri
jos, taip pat Čekoslovakijos radi
jas. Šventasis Tėvas, kaip kiek
vienais metais, ryte aukojo 
kalėdines mišias Šv. Petro bazi
likoje, o jom pasibaigus, vidu
dienį iš centrinio Šv. Petro bazi
likos balkono pasakė kalėdinę 
kalbą, kreipdamasis į viso pasau
lio tautas. Po to išreiškė kalėdi
nius linkėjimus penkiasdešimt 
trimis kalbomis, tarp jų ir lietu
viškai, ir suteikė apaštalinį palai
minimą Urbi et orbi — Romos 
miestui ir visam pasauliui.

Šv. Petro bazilikos aikštėje su
sirinkusioje šimtatūkstantinėje 
minioje buvo ir kelios dešimtys 
lietuvių, atvykusių iš Lietuvos, 
laikinai viešinčių Romoje, emi
grantų su šeimomis, laukiančių 
leidimo išvykti į Jungtines Ame
rikos Valstybes, ir lietuvių iš 
įvairių Vakarų pasaulio kraštų. 
Tarp pastarųjų buvo grupė Vasa
rio šešioliktosios lietuvių gimna
zijos Federacinėje Vokietijoje 
mokinių.

New York Times dienraštis sausio 3 prie straipsnio “To Lithu- 
ania: Stay Put” pridėjo ir šią karikatūrą.

Brazdžionis ok. Lietuvoje ma
tė daug vietovių ir žmonių. Kal
bėjo per Vilniaus televiziją pro
gramoje “Veidrodis”. Kaip ma
tėme vaizdajuostėse, daugelyje 
vietų buvo filmuojamas. Toji ke
lionė į okupuotą Lietuvą sudaro 
atskirą Bernardo Brazdžionio 
gyvenimo skirsnį.

Po filmų Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos salėje Braz
džionis trumpai kalbėjo. Bendrą, 
įspūdį galima susidaryti žiūrint 
vaizdajuostes. Buvo išdėstyta 
Brazdžioniui dovanų, juostų, 
rankšluosčių, medalionų, garbės 
lapų, knygų — kurių įspūdin
giausia Brazdžionio Pilnatis, 
liuksusiniame įrišime, ir papra
stai, abu įdėti į puikiai oda ap
trauktą futliarą su meniškais pa
dailinimais. Tokio gražaus įriši
mo ir knygos gal nebus gavęs nei 
joks lietuvis rašytojas Ameriko
je. Puikiai išpiaustyta lazda. Ke
ramikos kūrinėlių, švilpynių, 
gintaro, aukštųjų dvasiškių, vei
kėjų, paprastų žmonių sveikini
mai.

Okupuoti lietuviai jautriai, 
širdingai priėmė, pagerbė jų 
gerbiamą Bernardą Brazdžionį. 
Jausmai pilni meilės lietuviui 
Kūrėjui. Tasai nuostabus kraštas 
vadinasi LIE-TU-VA.

“Grįšiu tik J laisvę Lietuvą...”
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū

POPIEŽIUS SVEIKINO PASAULI KALĖDOSE
— Šv. Tėvas pareiškė sveikinimus ir lietuvių kalba —

Kai Jonas Paulius II-sis kalėdi
nius sveikinimus išreiškė lietu
viškai, Šv. Petro aikštėje skam
biai nuaidėjo lietuvių pakartoti
nai skanduotas ir plojimais pa
lydėtas šūkis “Lietuva, Lietu
va”.

Savo kalėdiniame žodyje po
piežius Jonas Paulius II dar kartą 
kreipėsi į žmoniją, visas pasaulio 
tautas, kviesdamas priimti įsikū
nijusį Dievo Sūnų, pasiųstą pa
sauliui, “kad visi žmonės būtų 
išganyti ir pasiektų tiesos pažini
mą”.

Visiem, kurie jį priėmė, pra

dėjo savo žodį Jonas Paulius II- 
sis, jis davė galią tapti Dievo vai
kais. Šiandien Kalėdų diena, kal
bėjo popiežius, mūsų sielos aki
mis matome Kūdikį, paguldytą 
ėdžiose, o tikėjimo žvilgsniu 
krypstame į Jono Evangelijos 
prologo žodžius: Visiem, kurie jį 
priėmė, davė galią tapti Dievo 
vaikais. Laiminame Tave, kuris 
esi Žmogaus Sūnus, Amžinasis 
Žodis. Garbė Tėvui, kuris Tave 
mum pasiuntė, tave — viengi- 
mį. Garbė Dvasiai, išeinančiai iš 
Tėvo ir Tavęs, Dievo Sūnaus. 
Garbė Amžinajai Paslapčiai, kuri 
visa apima. Šią naktį Ji priartėjo 
prie žmogus, įsijungė į jo gyve
nimą ir į žmonijos istoriją. Štai 
Kūdikis, suvystytas vystyklais ir 
paguldytas ėdžiose. Bejėgis kū
dikis, kuriame, betgi, drauge 
slypi ir Galia, viršijanti visa, kas 
yra žmoguje ir ką žmogus pajėgia 

džio informacinis biuletenis “At
gimimas”, nr. 21, 1989.VI.2 d. 
išspausdino pasikalbėjimą, kur 
antraštėje įrašyti šie žodžiai — 
“Grįšiu tik į laisvą Lietuvą ”.

Ten skaitome:
Kiekvienas poetas yra skaity

tojo vaizduotės augintinis.
Kiekvienas realus skaitytojo 

susitikimas su poeto — tarsi pa
simatymas su vinintele eilute (ar 
eilėraščiu), įtikėtu susikaupimo 
ar dvasinio bastymosi valandėlę.

Mano vaizduotėje (tai patvirti
no ir realūs susitikimai) gyveno 
trys Bernardo Brazdžionio poe
tiniai pavidalai (argi vienintelė ši 
trejybė?):

1. B. Brazdžionis — Tautos 
Žadintojas (tokį jį regėjome Vil
niaus aerouoste).

2. B. Brazdžionis — Dievo 
Žodžio įkūnytojas (tokį jį, žen
giantį per persiskiriančias mi
nias, bandėme bent paliesti Šv., 
Jono bažnyčioje).

3. B. Brazdžionis — Mūsų 
Namų įnamis (tokį jį prie apskri
to “Atgimimo” redakcijos stalo 
besiguodžiantį, kad nedaug te
parašė meilės lyrikos, kuri 
širdžiai brangiausia), galbūt il
giausiai prisiminsime. Iki poetas 
sugrįš “tik į laisvą Lietuvą”. 
Kada tai bris? Kol kas — gaivališ
kos brolių-ir seserų “metamor
fozės” ir nesibaigiantys kvieti
mai dalyvauti ir... šaukti Tautą.

Regis, iki giedrulio pavargęs 

padaryti. Nes žmogus negali tap
ti panašus į Dievą vien savo jėgo
mis, kaip liudija istorija nuo paf 
jos prasidėjimo. Tačiau žmogus 
gali tapti panašus į Dievą Dievo 
galios dėka. Toji galia yra Sū
nuje, Amžinajame Žodyje, kuris 
tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. 
Ir štai atėjo pirmoji Jo gyvenimo 
tarp mūsų diena. Jis atėjo į pa
saulį ir pasaulis per Jį atsirado, 
bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo 
pas savuosius, bet "savieji jo ne
priėmė. Visiem, tačiau, kurie Jį 
priėmė, jis davė galią tapti Die
vo vaikais, kurie iš Dievo yra 
užgimę. Žmonijos istorija toliau 
žengia savuoju keliu... nesuskai
tomi žmonės, tautos, kalbos, 
rasės ir kultūros, milijonai, mili
jardai žmonių. O jis vienintelis, 
dabar paguldytas kaip kūdikis 
ėdžiose, nes užeigoje jam nebu
vo vietos, vėliau nukryžiuotas. 
Jis — Vienintelis, vėliau — Pri
sikėlęs. Jis, Vienintelis.

Kiek žmonių Jo nepriėmė, 
klausė Šventasis Tėvas, tęsda
mas savo kalėdinį žodį. Kiek 
žmonių dabar Jo nepriima? Kiek 
žmonių Jį pažįsta, ir kiek — Jo 
nepažįsta? Norėtume ap
skaičiuoti statistiniais duomeni
mis, iki kurių pasaulio pakraščių 
pasiekia Jame glūdinti galia? Jis, 
užgimęs, Nukryžiuotas, Prisi
kėlęs. Žmogiškomis priemonė
mis norėtume patirti, kiek žmo
nių jame ir per Jį tapo Dievo 
vaikais, vaikais Sūnuje. Tačiau 
žmogiškomis jėgomis negalima 
išmatuoti Dievo paslapties, ne
galima pilnai įvertinti Dievo Gi
mimo dovanos, kurios veikimą 
jaučiame žmogaus ir pasaulio 
istorijoje. Dovanos, kurios veiki
mą jaučiame žmonių sielose, gy
vybę teikiančios Dvasios jėgos 
dėka’. Tu, įsikūnijęs Žodi, atėjai 
pas visus. Dievo nešamas išga
nymas yra skirtas visiem be išim
ties ir jis ateina per Tave. Ir per 
Tavo malonę. Tu esi Tiesa, Tu 
— Kelias ir Gyvenimas. Ir nors 
nebuvai savųjų priimtas, nors 
užeigoje Tau nebuvo vietos, ta
vyje Dievas visus priėmė. Tavy
je Dievas priėmė ir mus, besi
baigiančiojo antrojo tūkstant
mečio vyrus ir moteris. Dievas 
nepaisė mumyse pasireiškiančių 
prieštaravimų, mūsų neištiki
mybės, mūsų svyravimo ir ne
nuoseklumo. Taip, Dievas dargi 

poeto veidas, o kūnas lyg metų 
vijokliais apraizgytas. Bet ... 
gurkšnelis kavos ir — Bernardas 
Brazdžionis jau nuostabiai subti
liai skaito triptiką: “Kas miršta?” 
— “Palauk, palauk... Ir vėlei 
kaip kadais,/ Jūs būsite jauni, 
laisvi, laimingi...”

Šalia poezijos patriarcho —jo 
draugas iš senosios Biržų gimna
zijos — Juozas Mažuika (buvęs 
Nepriklausomos Lietuvos žur
nalistas). Ir vėl — prisiminimų 
ir vilčių — tų gražiausių 
sugrįžimų į Tėvynę verpetas, 
kurio neaprašysi — tik galbūt iš
gyvensi — kituose prisimini
muose.

Guviai atsakinėjantis į mūsų 
klausimus poetas Br. Brazdžio
nis papasakojo:

“Atsigavo mano širdis, kai 
aplankiau Aukštaitiją, Biržus. Ir 
štai dabar iš Jūsų girdžiu, kad 
Lietuva ir Maskvoje gėdos neda
ro. Bet mano savijauta keista: vis 
dar kažkokia laisvės Lietuvoje 
regimybė. Nejučia atplaukia 
1940 - 1944 metų sumaišties pri
siminimai. Dar neaišku, kaip yra 
ir kaip bus...

O mane Lietuvoje didžiai pa
gerbė. Tapau poezijos laureatu. 
Džiaugiuosi, bet nepamirštu, 
kaip įvairiai klostėsi mano brolių 
— poetų likimai emigracijoje.

(Bus daugiau) 

pasiuntė tave, savo Žodį, mus iš
gydyti, mus įspėti, kad jei toliau 
eisime tuo pačiu keliu, neiš
vengsime susinaikinimo.

Pasaulis trokšta taikos, kalbėjo 
Jonas Paulius II-sis, o vis dėlto 
kasdieną mūsų broliai ir seserys 
miršta nesiliaujančiuose kari
niuose konfliktuose — Libane, 
Šventojoje Žemėje, Centrinėje 
Amerikoje. Miršta brolžudiško
se kovose dėl rasinio, ideologi
nio ar ekonominio pirmavimo. 
Žmonės miršta dėl absurdiško 
neapdairumo.

Pasaulis trokšta susitaikinimo, 
toliau kalbėjo popiežius, bet kas
dieną tūkstančiai pabėgėlių yra 
atmetami ir paliekami likimo va
liai, nėra atsižvelgiama į etninių 
mažumų ir religinių bendruo
menių esminius reikalavimus, 
ištisi gyventojų sluoksniai tebėra 
laikomi už visuomeninio gyveni
mo ribų ir yra vis labiau izoliuoti. 
Pasaulis trokšta vidinės ir išo
rinės pusiausvyros, o vis dėlto 
kasdieną savanaudiškai ar nesą
moningai yra naikinama aplinka. 
Tu Kalėdų dieną atėjai, kad visi 
pažintų Tiesą ir gautų gausių ma
lonių. Tu atėjai mūsų labui ir ta
pai panašus į mus. Padaryk, tad, 
kad mes visi tave priimtume, o 
Amžinasis Tėvo Žodi! Padaryk, 
kad pasaulis tave priimtų, pada
ryk, kad žmonės atsisakytų visų 
rasinių, ideologinių ir netoleran
cijos barjerų, padaryk, kad pa
sistūmėtų pirmyn dabar vyks
tančios derybos dėl ginklavimosi 
kontrolės ir ginkluotės sumažini
mo. Stiprink visus tuos, kurie 
rūpinasi išspręsti jau per ilgai 
trunkančius nesutarimus Afriko
je ir Azijoje, padaryk, kad 
nuoširdaus ir vilties kupino dia
logo keliu tautos atgautų laisvę 
ir jom priklausančias teises.

Padaryk, kad Tave, įsikūnijusį 
Žodį, priimtų ir mūsų senoji Eu
ropa, toliau meldė Popiežius 
užgimusį Kristų. Tavo Evangeli
ja joje yra įleidusi gilias šaknis, 
tavo Evangelija išugdė Europos 
civilizaciją ir meną, žmogaus 
asmens orumo neliečiamumo są
voką. Teatveria Tau Europa savo 
duris ir širdį, kad ji suprastų pa
galbos prašančiųjų tautų rūpes
čius ir problemas. Dosniai teat- 
siliepa ji į šiuos prašymus, pagal 
savo krikščioniškąsias tradicijas, 
ypač dabartiniame labai reikš-
mingame istorijos laikotarpyje,
kai pasaulis atbunda, tartom at
sikratęs košmaro ir gyvena nau
jomis viltimis.

Šią valandą, o Viešpatie, tęsė 
popiežius, ypatingai laimink kil
niąją Rumunijos žemę, kuri at
žymi Kalėdas liūdėdama dėl tiek 
daug žuvusių žmonių, tragiškai 
praradusių gyvybę, bet drauge 
ir džiaugdamasi, kad vėl pradeda 
žengti laisvės keliu.

Broliai ir seserys, čia esantieji, 
baigė savo kalėdinį žodį popie
žius Jonas Paulius II-sis, broliai 
ir seserys, kurie manęs klausotės 
per radiją ir televiziją: Ateikite 
ir prisiartinkite prie bejėgio 
Kūdikio lopšio, Kūdikio, kuris 
yra Dievo galia. Jis mum užgi
mė. Ateikite... ir pamatysite ir 
būsite priimti, nes šiandien apsi
reiškė Dievo gerumas ir Jo meilė 
žmonėm.

Užbaigęs savo kalėdinį žodį, 
Jonas Paulius II-sis išreiškė 
kalėdinius sveikinimus penkias
dešimt trimis kalbomis, tarp jų 
ir lietuviškai.

— “Lietuvos bažnyčios”, An
tano Sutkaus foto paroda atidary
ta gruodžio 20 Vilniuje. Tai per 
dvidešimtį metų surinkta Lietu
vos bažnyčių, koplytėlių, kryžių 
kolekcija, kurią fotografas Sut
kus slapta rinko ir iki šių dienų 
išsaugojo. Ji pirmą sykį buvo ro
doma Vilniaus fotografijos gale
rijoje iki sausio 8.
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t DOVANA LIETUVAI 
1990 METAMS

1990 metais suaukokime pusę milijono doleriui
Kviečiame Jus jungtis į atgimstančios tautos rėmėjų tarpą. Tauta 

nepalūžo būdama vergijoje 50 metų, nors prarado šimtus tūkstančių savo 
dukrų ir sūnų Lietuvos miškuose, kalėjimuose ir Sibiro ledynuose. Visa Lie
tuva, jauni ir vyresni, išeina į gatves,, vieškelius, laukus šaukdami

LAISVĖS!
Ir per pasaulį sklinda garsas nuo Vilniaus, Rygos ir Talino, kad 

pavergtieji reikalauja laisvės...
Valstybės atstatymas reikalingas milžiniškos mūsų paramos. į pirmąjį 

prašymą 1989 metais Jūs atsiliepėte suaukodami 160,000 dolerių.
Už juos yra perspausdinama A. Šapokos Lietuvos istorija, paremtas 

Lietuvių informacijos centras, pasiųsti kompiuteriai „Atgimimui”, 
„Respublikai”, Lietuvos Laisvės Lygai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, 
politinių kalinių gelbėjimo klubui, „Tremtiniui”, stalinizmo nusikaltimams 
tirti komisijai, pasiųsta daug tūkstančių knygų per įvairius fondus; suteikta 
parama gyvybiniams krašto ekologijos reikalams; ateitininkams, skautams, 
įvairioms kitoms organizacijoms, paminklų ir bažnyčių restauravimui; 
teikiama parama atgimstančios Tautos vadovams vizituoti Vakarų valstybių 
lyderius, reikalaujant pagalbos Lietuvai, bei kitiems įvairiems reikalams...

LIETUVA ATGIMSTA... PADĖKIME TAUTAI!
Aukokime kiekvienas pagal savo išgales.
Būkime Lietuvos laisvės atstatymo:
FUNDATORIAI su 1,000 ar daugiau dolerių auka
MECENATAI su 500 dolerių auka
RĖMĖJAI su 100 dolerių auka
AUKOTOJAI — aukojant pagal savo išgales
Pinigai laikomi specialioje sąskaitoje. Čekius rašyti:
Uthuanįan American Communlty, Ine. vardu ir siųsti 

UTHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY 
... c/o Vladas Sinkus,

5ii5WoodtandAvenue,
Western Springs, ffllnols 90958 1

Aukos nurašomos nuo mokesčių (ID No. 36-3625439)
TAUTA IR MES UŽ AUKĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME. JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdybos vardu

WORCESTER, 
MASS

Švęsime Vasario 16
Worcesterio Lietuvių Organi

zacijų taryba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 72 metų 
sukakties minėjimą Worcestery- 
je rengia sekmadienį, vasario 11 

" šia tvarka: „
.J1 vai. ryto iškilmingos mišios 

už Lietuvą ir jos laisvės atgavimą 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis, o jų na
riai — uniformuoti. Visos mote
rys, kurios turi tautinius dra
bužius, pasipuošia jais. Po pa
maldų visiems dalyviams salėje 
kavutė, kurią ruošia Lietuvos 
vyčių 116 kuopa.

3 vai. p. p. minėjimas Mairo
nio Parko didžiojoje salėje. Pa
grindinė kalbėtoja lietuvių ir an
glų kalbomis Baltiečių Laisvės 
Lygos įstaigos vedėja Asta Ba
nionytė - Connor iš VVashington, 
D.C.

Meninę programos dalį atliks 
solistė Verutė Bizinkauskaitė iš 

' Brocktono, Mass. Akomponuos 
jos tėvelis dr. p. Bizinkauskas.

Tarybos valdyba prašo organi
zacijas ir atskirus asmenis daly
vauti pamaldose, minėjime ir 
įteikti auką Lietuvos laisvinimo 
darbams. Aukos skiriamos pagal 
aukotojų pageidavimą: Vlikui, 
Altai ar Lietuvių Bendruome
nei. Jas galima įteikti minėjime 
ar pasiųsti organizacijų tarybos 
iždininkui Algiui Glodui, 37 
Sandy Glen Drive, Holden, MA 
05120.

Po minėjimo toje pačioje 
salėje taryba rengia visiems 
vaišes. Pakvietimai gaunami pas 
tarybos valdybos narius, organi
zacijų pirmininkus ir minėjimo 
dieną prie įėjimo.

U.-Jc .į .1O1\

Šaulių sukakties minėjimas
LŠST Trakų rinktinė Mairo-

(nukelta į 5 psl.)

Remkime

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

Tautos Fondas,
Uthuanian National Foundation, Ine.,

vi

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

^Jrandpalt

o.

praneša naujus Ir naudingus 
patarnavimus

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

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

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

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS

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

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI

5 svarai 10 sv. 15 sv. 20 sv. MUITO 
$59.- $99.- $139.- $179.- NĖRA

ELEKTRONIKĄ 
IR MAŠINOS

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

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

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

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems, $99.-

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

Romas Pūkštys
TRANSPAK įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v.
2638 W. 69th St? ' " ? ;' ’’ ’v.- p.p.,’ 
Chicago, IL 60629 arba susitarus
1-312-436-7772

Dr. Antanas Razma
Pirmininkas

JAV LB Krašto valdybos pastangoms 

paremti besilaisvinančią Lietuvą skiriu $

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

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

Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą. Jei pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti □

BESILAISVINANČI0S LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

NR.1990 - 1
JJETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO FUNDATORIAI YRA:

2020 dol. aukojęs Petras Kasulartis, IL; 1500 dol. aukojęs: Petras Viščinis. MA (iš viso 2500 dol.); Po 
1000 dol. aukoję: dr. Ignas Labanauskas, IL, Albina Uogienė, Ml (iš viso 1100 dol.), Juozas Mataras, CA (iš 
viso 1100 dol.), Konstancija ir Antanas Valiuškiai, Rl (iš viso 1500 dol.).

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO MECENATAI YRA:
Po 500 dol. aukoję: Placidas ir Vanda Salynai, Ml (iš viso 1100 dol.), Viktoras ir Ulia Kiziaiči*, IL (iš viso 

600 dol.), Edmundas ir Rūta Kulikauskai, CA (iš viso 1000 dol.), kun. Justinas Steponais, CT, E. G. Trimakas, 
WA, Sofija Vebrienė, IL a.a. Vebro atminimui (iš viso 700 dol.).

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI YRA:
400 dol. aukojusi: JAV LB St. Peteraburg’o apylinkė (iš viso 650 dol.). Po 300 doL aukoję: A. k B. Patrik*, 

CT (iš viso 800 dol.), V. Ir M. Sušinskai, PA fiš viso 600 dol.). Po 250 dol. aukoję: G. Balanda, Ml (iš viso 
750 dol ), A. ir R. Dapkai, IL^iš viso 750 dol.), dr. A. Ir A. Šležai, IL Po 290 doL aukoję: dr. A. B. Glovackas, 
IL (iš viso 400 dol ), A. ir A. Muliotai, OH (iš viso 330 dol.), K. ir S. Šakiai. CA (iš viso 400 dol.), dr. V. ir dr. 
A Šaufiai, IL (iš viso 400 dol.), D. Trimakas. OH (iš viso 300 dol.), J. Vaineikis. IL (iš viso 300 doi.), dr. A. Vanagūnm, 
IL 125 dol. aukoję H. ir L. Šatinskai, NY. Po 120 doi. aukoję: dr. J. Gimbutas, MA (Iš viso 240 dol.), dr. 
Marija Gimbutienė. CA.110 dol. aukojęs: P. Rasiavičius, MA. 100 dol. aukoję*; V. E. Vengris, DC (Iš viso 
201 dol. Po 100 dol. aukoję: A. E. Adomkaitis, MA. dr. K. Ir J. Aglinskai, Hl (iš viso 200 dol.), dr. K. G. Ambro- 
zaitis, IN (iš viso 200doi.), B. ir P. Andriukaičiai, IL (iš viso 200 dol.), A. Antanaitis, NY, K. ir M. Arai, FL (Iš viso 
200 dol.), V. ir M. Augai, CA, A. ir O. Baliūnai, FL (iš viso 200 dol.), A. ir S. Baftrukėn*. FL (iš viso 200 doi.), 

,C. Bankauskas, Ml, R. ir N. Baniai, IL, A. Ir K. Barčiai, NJ. A. Bliudžius, Ml (iš viso 120 dol.), A. ir D. Boba**, 
NY, A. ir V. Čepėnai, IL (Iš viso 200 dol.), V. Chainas. FL (iš viso 15Odol.), J. ir J. Daunorai, H. (Iš viso 200 dol.), 
dr. A. ir dr. O. Garinai, IL (iš viso 200 doi.), P. Ir S. Giedrimai, IL (iš viso 150 doi.), K. Ir E. Gknžauak*TFL 
(iš viso 200 dol.), dr. A. Grushnys. KS, V. Gruzdys, OH (iš viso 200 dol.), dr. L Ir dr. V. Grybauskai, IL (K vbo 
200 dol.), S. Jakubonienė, IL (iš viso 200 dol.), V. ir V. Jankai. NJ (iš viso 200 dol.), C. Janušauskas, IL (iš viso 
200 dol.), L. ir V. Jasetekiai, IL, V. Jonaitis, Ml (iš viso 200 dol ), S. ir P. Jokubauskai, IL (iš viso 200 dol.), A. 
V. Jonynas, CA, Br. Juodelis, IL (iš viso 200 dol.), B. ir A. Karktai, OH (iš viso 500 doi.), dr. F. Ir V. Kaunui, 
IL (Iš viso 350 dol.), A. ir V. KebUnskai, IL (iš viso 125 dol), dr. T. Ir R. Kisieliai, IL V. Klova, CA (Iš viso 200 
dol.), dr. A Koncė, CA (iš viso 150 doi.). dr. B. Krakartis, Ml (iš viso 150 dol.), J. ir M. Kriaučiūnai, CT (iš viso 
200 dol.). V. Lapatinskas. WA (iš viso 300 dol.), J. ir I. Laučkai, MD (iš viso 150 dol.), J. Untakaa, IL (Iš viso 
130 dol.), A. Lukas, MO, W. J. Markalonis. PA, I. Ir J. Marka, IL (iš viso 200 doi.), dr. B. Mikorta, MA. A. ir J. 
Musteikis). NV. A. Pabrėža. IL (iš viso 150 doi.), V. Pakakta, S. C., E. Pakulis, DE, A. Ir E. PauMc*, A. R. Ir 
L Paulius, Ml, A. ir P. Pęslai, Ml (iš viso 140 dol.), V. J. Petrušis. CA, dr. B. S. Praikštas, NJ, V. PrtfgMaa. 
CA (iš viso 200 doi.), K. Račiūnas. IN (iš viso 200 dol.), K. Ir A. Rimkai. IL (iš viso 200 doi.), dr. B. ir G. Ročkai, 
IL A. Ruigys. CA (iš viso 150 dol.). E. Senkus, NY (iš viso 200 dol.), J. Sidas, CA, A. O. Simaitis, NY, J. Skrine- 
ka. OH (iš viso 200 dol.), A. Smoiinskas. IL, Dr. L Griniūtė-Šmulkštienė, IL (iš viso 200 dol.). Z Ir P. Soda**, 
OH (Iš viso 150 dol.), A ir J. Slankai. FL S. StMkūnas, CO, A Stukas. NJ, A. Sutkuvienė, IL (iš vteo 1100 d*.), 
S. Tiškevičius, IL L Tumas, CA (iš viso 300 dol.), P. Uginčius, VA, S. Vaišvilienė. IL (Iš viso 200 doi.), L Ir 
E. Valančia), IL, A k V. Valavičiai, IL (iš viso 200 dol.), J. Varis, IL D. Vaaya, IL (Iš viso 200 doi.), O. Wšaiw 
kas. NY. K. k V. Voiertai. PA (iš viso 200 dol.).

INTERNATIONAL (708) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hickory HIIISjJL.Q045Z_U.S A.

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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/Heteinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies” Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. x
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 kelionės ilgį nuo 3-30 dienų;
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus;
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje;
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą'su palydovu.
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI »

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

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

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ AP1PREKINIMUI LIETUVOJE!

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

Kainoraščiai bei platesnė Informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC.
> 9825 50. 79TH AVENUE

HICKORY MILLS, IL 50457-2259 
TEL. 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESį Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ.
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WORCESTĖR, MASS
(atkelta iš 4 psl.) 

nio Parko didžiojoje salėje spalio 
28 suruošė Lietuvos Šaulių Są
jungos įkūrimo 70 metų sukak
ties minėjimą. . .. .

Akademinei daliai vadovavo 
LŠST rinktinės pirm. g. š. A. 
Zenkus. Tarp gausių svečių daly
vavo LŠST garbės pirm. prof. 
dr. V. >Mantautas, Sąjungos 
pinų. g. š. M. Abarius, rinktinės 
kapelionas kun. R. Šakalys, 
OFM, Maironio Parko pirm. K. 
Adomavičius su žmona.

Vėliavų tarnybai įnešus vėlia
vas, sugiedojus himną, susikau
pimo minute pagerbus žuvusius, 
išklausyta kun. R. Šakalio invo- 
kacija. Daug brolių ir sesių šau
lių buvo uniformuoti, o kai ku
rios moterys dėvėjo tautinius 
drabužius.

Šventei vadovavęs Trakų rink
tinės pirm. g.š. A. Zenkus tarė 
prasmingą patriotinį žodį.

Paskaitą skaitė prof. dr. V. 
Mantautas. Jis vaizdžiai kalbėjo 
apie Šaulių Sąjungos įkūrimą ir 
šaulių kovas dėl Lietuvos laisvės 
ir Klaipėdą atvaduojant. Per 
trumpą nepriklausomo gyveni
mo laikotarpį Lietuvos Šaulių 
Sąjunga apjungė visą Lietuvą. 
1940 m. buvo 23 rinktinės, 1200 
būrių, apie 60,000 narių, 120 
chorų, 100 orkestrų, keletas tea
trų, keliasdešimt sporto klubų.

1940 m. rusams okupavus Lie
tuvą, Šaulių Sąjunga buvo likvi
duota. Daug narių perėjo dirbti 
į pogrindį. 1954 m. Lietuvos 
Šaulių Sąjunga atkurta išeivijoje.

Žodį tarė Sąjungos pirm. g. š. 
M. Abarius. VVorcesterio LB 
apylinkės vardu sveikino vice- 
pirm. A. Vagelis. Sveikino Skau
tų Sąjungos pirm. v.s. P. Molis, 
miesto valdžios atstovas T. Ear- 
ly. v 5-6 neįtik Roiiov sp>fiV“

Raštu ssvefkfhcUEŽ L. K. Min
daugo kūbpa'iš'Montrealio, Šv. 
Kazimiero provincijos lietuviai 
pranciškonai, Brocktono LB 
apylinkė, ALRK S-gos pirm. A. 
Shumway.

Šaulių žvaigždės medaliu ap
dovanoti: Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos pirm. A. Grigalauskas, 
Martyno Jankaus kuopos narė 
Jarkšvienė.

Šaulių Žvaigždės ordinu apdo
vanoti Dr. Vinco Kudirkos kuo
pos sekr. J. Miliauskienė, Jono 
Vanagaičio kuopos A. Dubau
skas, Martyno Jankaus kuopos 
E. Martišius.

Šauliai ir šaulės, priklausą 
LŠST Trakų rinktinei ir išbuvę 
Lietuvos Šaulių Sąjungoje 50 ir 
daugiau metų, apdovanoti 
gražiais pažyrtiėjimais, kuriuos 
atvežė ir kiekvienam įteikė 
LŠST pirmininkas g. š. M. Aba
rius. Štai jie:

A. Astravas, V. Bajerčius K. 
Čėsna, M. Dapkus, A. Dubaus
kas, Freimanas, P. Gražulis, G. 
Grigalauskienė, L. Jakubauskas, • 
Janukėnienė, F. Karosienė, O. 
Kašėtienė, V. Mantautas, P. Mi
lerienė, M. Norkūnienė, E. Ri- 
bokienė, J. Spirauskas, A. 
Šležas, O. Šležienė, J. Taraila, 
O. Tarailienė, I. Valiukonienė, 
J. Valiūnas, A. Zenkus,

Meninę programą atliko Bo
stono vyrų kvintetas, nors jį su
daro sekstetas, bet vienas daini
ninkas neatvyko. Sekstetui va
dovauja Daiva Matulionytė - de 
Sa Pereira. Jie labai gražiai dai
nuoja, vaidybiškai nusiteikdami. 
Programos pranešėja buvo A. 
Lendraitienė.

Po koncerto vyko vaišės, ku
rias paruošė sesės šaulės su talki
ninkėmis. Vyriausia šeimininkė 
— A. Brantienė. Talkino: A. 
Maskeliūnienė, O. Kildišienė, 
S. Sprett, A. Šciglienė, D. Za- 
leskaitė.

Po to vyko šokiai, dainos, 
laimėjimų paskirstymas.

Pašventintas 
šaulio paminklas

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolijos kapinėse Put-

name yra palaidotas savanori: 
kūrėjas šaulys a. a. Antanas Ver 
ba. Jam pastatytas paminklą 
pašventintas spalio 29. Apeiga 
atliko seselių kapelionas kun. dr 
V. Cukuras.

Buvo pašventinta ir daugiai 
paminklų. Tą dieną kapai būvi 
paskendę žvakelių šviesose i 
gėlių žieduose, nes kiekvienai 
metais prieš Visų Šventųjį 
šventę tą sekmadienį seselės su 

minimo dieną su ypatingomi 
pamaldomis.

Prie a. a. Antano Verbos pa 
minklo statybos aukomis prisėjo 
LŠST Trakų rinktinė, Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa, Martyno 
Jankaus ir Jono Vanagaičio kuo
pos. Jos visos trys ir sudaro Tra
kų šaulių rinktinę.
J- M.

VILNIAUS ANSAMBLIO KONCERTAS PAREMTI 
CONNECTICUT LITUANISTINĘ MOKYKLĄ
Atgimstančios Lietuvos meni

ninkai, susibūrę į “Vilniaus” var
do ansamblį, sausio 27 koncer
tuos New Britaino Šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Koncertas 
yra rengiamas paremti CT “Atgi
mimo” vardo lituanistinę mo
kyklą, veikiančią irgi toje parapi
joje.

Taigi, “Atgimimo” vardo lie
tuvišką mokyklą aplanko ir pare
mia atgimstančios Lietuvos me
nininkai, ir labai žymūs meni
ninkai. Profesoriaus Antano 
Smolskaus vadovaujamas Vil
niaus ansamblis, kurį sudaro 
septyni asmenys, visi profesio
nalai menininkai, skiriasi nuo čia 
jau viešėjusių ansamblių iš Lie
tuvos. Šio ansamblio,-ar gnipės, - 
charakteringas bruožas yra pro- 
fesionališkumas ir meistrišku
mas.

Vilniaus ansamblį sudaro' du 
Vilniaus Operos solistai, Jolanta 
Ciurilaitė ir Arūnas Malikėnas, 
Lietuvos konservatorijos profe
sorė ir kanklių virtuoze Lina 
Naikelienė, Vilniaus operos or
kestro violončelistas Antanas Va- 
luckas, puikiai grojąs violončele, 
kontrabasu, skudučiais, armoni
ka ir akordeonu. Dailiajam žo
džiui ir klasikiniam lietuviškam 
humorui atstovauja du popu
liarūs pagarsėjusio Vilniaus Jau
nimo Teatro aktoriai Remigijus 
Vilkaitis ir Arūnas Storpirštis. 
Vadovas, Lietuvos valstybinės 
konservatorijos liaudies instru
mentų katedros vedėjas, profe
sorius Antanas Smolskus yra 
mūsų ‘lietuviškos fleitos” — bir
bynės virtuozas, tuo instrumen
tu laimėjęs keletą tarptautinių 
konkursų.

NEW BRITAIN, CONN.

Naujo Gintaro klubo valdyba
Gintaro Klubo (Amber Club) 

metinis susirinkimas įvyko gruo
džio 14 nuosavame name, 90 
John St.

Vyko valdybos rinkimai. Pir
mininku vėl perrinktas Juozas 
Kraučiūnas. Jis yra taip pat pir
mininku Švč. Trejybės bažny
čios vyrų klubo, Hartford, 
Conn., ir vicepirmininku Šv. 
Kazimiero Lietuvių klubo 
Windsore.

Vicepirmininku naujai išrink
tas Anthony Romerio.

Kiti valdybos nariai liko tie pa
tys: sekr. Juozas Balčiūnas, ižd. 
Jonas Valengevich, saugotojas 
(trustee) Jonas Moliušius. Kiti 
saugotojai: Adomas Sadauskas ir 
Juozas Leiberis.

Visi New Britaino ir apylinkių 
lietuviai kviečiami apsilankyti 
lietuviškame Gintaro klube. Visi 
galės mielai praleisti laiką savoje 
aplinkoje.

Juozas Balčiūnas

LŠST Trakų rinktinė spalio 28 VVorcester, Mass., Maironio 
Parke surengė Sąjungos 70 metų sukakties minėjimą. Ta pro
ga kuopos sekretorė Janina Miliauskienė buvo apdovanota 
Šaulių Žvaigždės ordinu, {teikia LŠST garbės pirmininkas 
dr. V. Man ta u tas, kairėje rinktinės pirmininkas g. š. A. Zen
iais. Nuotr. D. Z.

nininkus, atvežančius mums 
aukščiausios kokybės gryną Lie
tuvos tautinį meną ir tuo pačiu 
paremti vienintelę CT lituanis-

Visus nuoširdžiai kviečia ren-

Vilniaus ansamblis su dideliu 
pasisekimu yra plačiai koncer
tavęs Vakarų ir Rytų Euyropoje, 
Japonijoje, Pietų Amerikoje? 
Praėjusiais metais šis ansamblis tinę mokyklą, 
dalyvavo prestižinėse Austrijos
“Wiener Festwochen 89”, į ku- gimo komitetas: kun. J. Rikterai- 
rias kviečiami tik atrinkti ir tis, Z. Dresliutė, V. Gureckie- 
pasižymėję meno vienetai. Šios 
Vienos šventinės meno savaitės 
prilygsta garsiems Salzburgo fes
tivaliams.

Connecticuto ir apylinkių lie
tuviai turės retą, gal ir vienintelę platintojus, 
progą išgirsti mūsų žymius me-

nė, J. Karmūza, J. P. Nasvytis, 
V. Vėbraitė - Gustienė. Bilietai: 
10 dol. iš anksto, 12 dol. prie 
įėjimo gaunami pas komiteto na
rius, VVaterburio “Kasoje” ir pas

JPN

NEVY YORKE
vadovaujama Kazimieras Grubinskas iš So. 
i«dctitansliufljfcž; Bąston, MA, daugelis metų yra 

spaudos mecentų eilėse. Atnau
jindamas prenumeratą pridėjo 
100 dol. Dėkinga Darbininko

Prof. J. Stuko ’ 
radjjopisqgjfąn^dšU*ai»! ___
mų krepšinio rungtynių nebuvo 
girdima sausio 8. “Musicof Lith
uania” buvo girdima sausio 15, 
pirmadienį, 7:30 - 8:30 vai. vak., ^administracija, 
o “Lietuvos Atsiminimų.”, laida 
buvo girdima sausio 18, ketvirta
dienį, 7:30 - 9:00 vai. vak. 89.5 
FM banga. Nuo sausio 22 pro
grama bus girdima įprastu laiku.

New Jersey laikraštis “The 
Record” sausio 7 d. laidoje rašo, 
kad Seton Hali universitetas į 
savo krepšinio komandą įtraukė 
Artūrą Karnišovą iš Lietuvos. 
Artūras yra 6 pėdų 7 inčų 
milžinas, 18 metų amžiaus. Jis 
lapkričio mėn. laikė įstojamuo
sius egzaminus į Seton Hali ir 
šio mėnesio gale planuoja jau 
įstoti į universitetą. Jo didžiausia 
problema universitete, kaip rašo 
The Record, yra silpna anglų kal
ba.

t Kazys Beleckis iš Richmond 
Hill, N.Y., atnaujino prenume
ratą, kartu pridėdamas 75 dol. 
sukaktuviniams Darbininko me
tams paremti. Nuoširdi padėka.

Kazys Trečiokas iš Union, 
N.J., ‘nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, atnaujindamas prenu
meratą pridėjo 75 dol. auką. La
bai ačiū.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
sausio 26, penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Kultūros Židinyje. Nariams 
ir sportuojančio jaunimo tėvams 
dalyvavimas būtinas.

Saulė Vida Jankauskienė bus 
programos vadovė Lietuvos Šau- 

Jių Sąjungos 70 metų įsikūrimo 
ir Klaipėdos atvadavimo 67 metų 
sukakčių minėjime sausio 21 
Kultūros Židinyje.

Conrad Kaster iš Belleville, 
N.J., uolus spaudos rėmėjas, il
gametis Darbininko skaitytojas, 

’be pertraukos atnaujindamas 
prideda auką.

A. Matioška, ilgametė Darbi
ninko rėmėja, Centerville, 
Mass., atnaujindama prenume
ratą, atsiuntė 40 dol. auką. 
Dėkojame.

Saulė Šatas, Warwick, R. L, 
Darbininko bendradarbė ir 
rėmėja, atnaujindama metinę ■ prenumeratą, 
Darbininko prenumeratą, at- f Dėkinga administracija už 100 
siuntė 45 dol. auką. Dėkojame, čekį.

KVIEČIAME J IŠKILAUS 

"VILNIAUS" ANSAMBLIO

Sausio 27 d., šeštadienį, 7:00 v. v.
Šv. Andriejaus parapijos salėje, Stanley - Church gatvių kampas 
NEW BRITAIN, CT.

Po koncerto — vaišės ir pabendravimas su svečiais iš Lietuvos.

— PELNAS SKIRIAMAS CT "ATGIMIMO” LITUANISTINEI MOKYKLAI —

Bilietai — iš anksto 10 dol.; prie įėjimo 12 dol.;
Gaunami pas Rengimo Komiteto narius: Šv. Andriejus parapijoje, 234-0341,
Z. Dresllūtę, 236-5501, V. Gureckienę, 686-6233, J. Karmūzą, 457-1236,
J. P. Nasvytj, 673-6806, V. Vebrattę-Gustlenę, 347-5095,
Watertxirio “Kasoje” ir pas platintojus.

Mykolas Abarius, Lietuvių 
Šaulių Sąjungos tremtyje pirmi
ninkas, specaliai atvyksta iš De
troito dalyvauti ir tarti įžanginį 
žodį Lietuvos Šaulių Sąjungos 70 
metų įsikūrimo minėjime, kuris 
vyks spalio 21, sekmadienį, 3 
vai. popiet Kultūros Židinyje.

A. Vaitekūnas, Providence,' 
R. L, pastovus Darbininko skai
tytojas ir rėmėjas, atnaujinda
mas metinę prenumeratą, at
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Atvažiavę iš Lietuvos mus ra
gina, kad dabar rašant laiškus į 
Lietuvą, adresuotume ne Lit- 
huania USSR, bet tik Lithuania. 
Ir tokiu būdu adresuoti laiškai 
adresatą pasiekia. Reikia pratinti 
JAV paštą, kad Lietuva yra Lie
tuva, o ne SSSR.

Jonas Adomėnas, Lietuvos 
vyčių 110 kuopos pirmininkas, 
prisijungė prie Uniontours ke
lionių agentūros ir vadovaus lie
tuviškam skyriui, organizuojant 
keliones į Lietuvą.

Balys Raugas, “Kario” redak
torius, skaitys paskaitą apie Sau
lių Sąjungą ir šaulių įnašą 
Klaipėdos krašto atvadavime, 
minint Lietuvos Šaulių Sąjungos 
70 metų įsikūrimo ir Klaipėdos 
krašto atvadavmo 67 metų su
kaktis sausio 21 Kultūros Židiny
je.

Leonard Parcel iš Ottoville, 
Ohio, labai dosniai atnaujino 
prenumeratą net už keletą metų 
pirmyn, pridėdamas 100 dol. 
Padėka už paramą.

Linas ir Bemardeta Rimkai 
iš Ellicott, M D, daugelį metų 
yra stiprūs spaudos rėmėjai. Su 
prenumeratos mokesčiu pridėjo 
100 dol. auką. Labai ačiū.

Prel. Jonas Kučingis iš Los 
Angeles, CA, penkti metai at
siunčia po 100 dol. prenumeratai 
ir spaudoj /^pacai»aįx■ - Padėka 
spurgos rėmėjui. .

Wm. Markalonis iš Reynolds- 
ville, PA, ilgametis spaudos rė
mėjas su prenumeratos atnauji
nimu atsiuntė 75 dol. Ačiū už 
dosnumą.

Tadas Alinskas, dailiojo 
žodžio menininkas, atliks me
ninę programą Lietuvos Šaulių 
Sąjungos 70 metų įsikūrimo ir 
Klaipėdos krašto atvadavimo 67 
metų sukakčių minėjime, kuris 
įvyks sausio 21, sekmadienį, 3 
vai. popiet Kultūros Židinyje.

NAUDOKIMĖS TEISĖTA 
PARAMA 

IŠ EUROPOS

Pagal naują įstatymą, mote
rys, gimusios nevėliau kaip 
1920-taisiais metais, už kiekvie
ną vaiką, gimusį Vakarų Vokie
tijoje, turi teisę į mažą pašalpą
— 28 markes 80 pfenigių į 
mėnesį.

Be to, dar pasitaiko žmonių, 
dirbusių po karo Anglijoje, kurie 
nežino kad jie gali gauti nevisai 
mažą pensiją nepriklausomai 
nuo gaunamų pensijų šiame 
krašte.

Suinteresuoti gali kreiptis 718
- 846 - 1210.

Vitas Katinas

— Palaimintojo Jurgio Matu
laičio maldos diena bus švenčia
ma sausio 28, sekmadienį, Ne
kaltai Pradėtosios Marijos seserų 
vienuolyne Putname, Conn. 
Prasidės 10 vai. ryto. Norį daly
vauti prašomi pranešti iki sausio 
22 d. tel. 203 928-7955.

— Kun. Antanas Augustis, 
Kretingos parapijos altaristas, 
mirė gruodžio 7. Velionis buvo 
aštuoniasdešimt vienerių metų 
amžiaus, kunigu įšventintas 
1934 m. Kretingoje dirbo pasku
tinius devynerius savo gyvenimo 
metus. Velionis yra 18-tas 1989 
metais Lietuvoje ir trečias Telšių 
vyskupijoje miręs kunigas.

— Vasario 16-ios minėjimų 
Chicagoje bus gausu: vasario 11 
Šv. Antano parapijos salėje ren
gia Alto Cicero skyrius, vasario 
16 Jaunimo centro kavinėje ren
gia Jaunimo Centro valdyba, va
sario 18 Marija mokyklos audito
rijoje rengia Chicagos Lietuvių 
Taryba.

— Rita Dapkutė, Sąjūdžio 
Info direktorė, šiuo metu yra iš
vykusi Lietuvon. Ji palaikys pa- į 
stovius ryšius su Sąjūdžio Info 
padėjėjais Chicagoje ir jie toliau 
tęs Sąjūdžio Info veiklą. Kreiptis 
tuo pačiu adresu: 7159 S. Whip- 
ple, Chicago, 111. 60629. »

— Vliko tarybos posėdyje sau- ' 
šio 13 Chicagoje tarp kitų reikalų 
svarstyta: tarybos pirm. Teodoro 
Blinstrubo, valdybos pirm. dr. 
Kazio Bobelio pranešimai, pra
eitų metų spalio - lapkričio 
mėnesiais Lietuvoje buvusio 
Broniaus Bieliuko įspūdžiai ir iš
vados.

— Detroito Šv. Antano para- 
i pijos bažnyčiai, gruodžio 30 ki
lus gaisrui, buvo padaryta ne
maža nuostolių. Klebonas kun. 
Alfonsas Babonas buvo sužeistas 
ir paguldytas ligoninėn. Parapi
jos reikalus šiuo metu tvarko 
kun. Kazimieras Simaitis, kuris 
Wind^e laiko pamaldas tik šeš
tadieniais, o paskui Šv. Aantano 
parapijoje. Pamaldoms laikinai 
naudojama parapijos salė.

— Medjugorje, Švč. Marijos 
dabartinių apsireiškimų šven- 
tovėn Jugoslavijoje, rengiama 
kelionė su kun. dr. K. Trimaku 
pačiu geriausiu metų laiku, 
gegužės 21 - 28 d. Dėl informa
cijų: 2830 Denton Ct., West- 
chester, IL 60154 USA. Telef. 
708 - 562 - 8948 (vakare ir savait
galiais).

— Ieškomi Prano Venckaus 
broliai ar jų vaikai. Matas Venc
kus Juozo anksčiau gyveno Bos
tone, o Stasys Venckus Juozo gy
veno Washingtone. Jie yra mirę. 
Jų vaikai arba apie juos žiną 
prašomi atsiliepti adresu: Li
thuania, Kaunas 233036, Vinco 
Krėvės gatvė Nr. 72 - 108, Jad
vyga Prano Linkevičienė (Venc
kutė)

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Domkus, Los Angeles, 
Calif., J. Miklovas, New York, 
N. Y. Užsakė kitiems: M. Šalins* 
kienė, Woodhaven, N.Y. — B. 
Majauskas, Budingame, Calif., 
ir A. Čenienei, Verona, Lietuva; 
A. ir I. Eitmanai, W. Paterson, 
N.J.— R. Walsh, Rutherford, 
N.J. Sveikiname naujus skaity
tojus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems 20 dol. metams.

i i



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA Į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKA 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

HIGH TECH KOMPUTERIAI
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.

f

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 tt.

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI

. SU SPALVOS REGULIAVIMO IR
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

212 465-0621
TELEVIZIJOS APARATAI 

(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją 
Lietuvoj

i

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

FlUIttB

PANASONIC M7 .
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

Paskaityki Darbininką, 
ir žinosi— 
Kas ir kur, ir kaip nutinka!

Laiku susimokėk laikraščio 
prenumeratą, nes tai 
sumažins administracijos iš
laidas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

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

KELIONĖS 
LIETUVĄ 

1990
Išvykimo datos:

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

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 S1034.00
grupėms....nuo S2100.00

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai i Lietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau. 
Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d.

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 
Registracijos numeriai 25590^0 ir 2475066

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

Agrc iomės Iz. Sinkevičiūtės parašys lietuviškų valpiy 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plae^'dnlu aplanku. Darbininkas, 341 HH.hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Uthuanian Cookery” ui 12 dol. Persiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

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

Numeris, gatvė

. Miestas, valstija, Zlp

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.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome iškirpti, užpljldyti ir paąiųfti 
ėdresu: DARBININKAS 341 Hlghiand Blvd., Brooklyn. 
N.Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas k pavardė — ••oeeeoeeoeoeaaeeeeaoee<ee

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius ma
tus "kainuoja tik 15 dol. Vielom kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratų $.....
Už kalendorių $..~.
Spaudai pųremtl *•••••

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų 
proga $..................................... :.....................................................

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

DOVANOS 
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS

Lithuania 700 Years — 
$18.00.

Introduction to Modem Lith- 
uanian — $18.00.

4 Cassettes to ūse with above 
lxx>k — $30.00.

Lithuanian Cookery — 
$12.00.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions $13.00.

Fighters for Freedom in Lith
uania — $10.00.

History of the Churrh 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.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės J Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703; Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N. Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tei. 718 847 - 2686.

DEXTER PARK 
PHARMACY jįį 

Wm. AnastasL B. S.
J 77-01 JAMA1CA AVENUE 

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

WE DELTVER
296-4130

►j m 14
9

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.

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

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak St, Suite 4 
Newton.MA, 002164

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

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

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kit nkinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaka ir~naudinga 
ateitis

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



MIRĖ VACLOVAS VERIKAITIS 
V

A. A. Vaclovas Verikaitis. Nuotr. B. Tarvydo

MIRĖ POVILAS P. DARGIS

Lietuvių išeivijos muzikinis 
gyvenimas neteko didelio šios 
srities artisto — Vaclovo Veri- 
kaičio, kuris nuo širdies smūgio 
mirė sausio 8 Lietuvoje. Į ją 
buvo nuvykęs privačiam apsilan
kymui. Palaidotas sausio 12 Lie-

gruodžio 31 Kaune. Mokėsi Pa
nevėžio gimazijoje, dalyvavo 
Vilniuje operos chore ir lankė 
muzikos mokyklą. 1944 pasi
traukęs į Vokietiją, dalyvavo 
muz. J. Starkos chore, o taip pat 
ir pats organizavo chorus perei-
narnose -stovyklose. Atvykęs į 

'^iTįięs .7^9^ *Ranadą miško darbams^ vėliau |

1990 METŲ 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

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. *a’

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

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.

A. a. Povilas Dargis

Iš Pittsburgho pranešama, 
kad penktadienį, sausio 12 d., 
širdies smūgio ištiktas, savo na
muose mirė S LA prezidentas 
Povilas P. Dargis, eidamas 85- 
uosius amžiaus metus. Atsisvei
kinimas su velioniu įvyko sausio 
14 d., palaidotas sausio 15 d.

Amerikos lietuviams jis buvo 
žinomas ne tik savo veikla 
didžiausioje fraternalinėje orga
nizacijoje — Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje. Jis taip pat ak
tyviai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje. Su žmona nuo 1933 
metų kiekvieną sekmadienį va
dovavo lietuviškai radijo progra
mai, 1943 m. dalyvavo ALTo 
vykdomajame komitete kaip 
S LA atstovas. Nuo 1962 m. buvo

vargoninkavo Prisikėlimo para
pijoje;: kuriai vadovauja lietuviai 
pranciškonai. Studijavo dainavi
mą Toronte Karališkoje Konser
vatorijoje ir Toronto universite
to muzikos fakultete.

Yra dainavęs kanadiečių radijo 
ir televizijos programose ilgoką 
laiką, o taip pat 1960 metais New 
Yorko Broadvvay teatre dainavo 
kas vakarą pagrindinę rolę Gil- 
bert - Sullivan operetėje “Pina- 
fore” visą sezoną.

Yra suorganizavęs eilę chorų, 
kvartetų, oktetų. Buvo gabus 
oganizatorius ir vadovas, o taip 
pat ir solistas su choru ir vienas.

New Yorke yra pasireiškęs su 
chorais ir vienas keletą kartų. 
Paskutinį kartą dainavo Darbi
ninko koncerte su sol. Daiva 
Mongirdaite (kb)

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

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

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

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

Kelionė#703C Iiepos3-16, "Trinapolis’-žaSam ir ramiame 
Vilniaus “Žirmūnų“ priemiestyje keturių aukštų viešbutis su 
restoranu ir baru. Tinkamas pavieniams arba grupėms.

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

Kelionė #7030 liepos 3-16, "Composers" 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumo. Yra 
Actai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuomą Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festhraio programos yra 
asmeninis rūpestis.

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

Visų kelionių, išskyrus *7030, kainose įskaitoma Metai 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, kreipkitės i 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite4 • Newton, MA 02164 

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

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
sallonas

DOVANA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų. 
Naujųjų Metų. įvairių Jubillejųar 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 keramiko^ 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 
aparatūrąčir 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

ALTo centro valdybos vienas vi
cepirmininkų.

Velionis buvo ilgametis San
daros centro valdybos pirminin
kas r Tėvynės mylėtojų draugi
jos centro valdybos vicepirmi
ninkas. Taip pat buvo Pittsbur
gho universitete Lietuvių kam
bario pirmininku.

Velionis buvo gimęs Viekš
niuose 1905 rugsėjo 24. Viene
rius metus pastudijavęs teisę 
Kauno universitete, 1926 jis at
vyko į Ameriką pas brolį ir apsi
gyveno Pittsburghe, kur baigė 
teisių mokslą Duąuesne univer
sitete. Pittsburgho kriminalinio 
teismo apygardoje jis tarnavo ligi 
išėjimo į pensiją. ,

Pernai vasarą įvykusiame SLA 
63-ajame seime buvo perrinktas 
SLA prezidentu dar trejiems 
jnetams ir, už nuopelnus organi
zacijai pakeltas į garbės narius. 
SLA prezidentu išbuvo nuo 1956 
metų.

Velionio liūdi ne tik jo gyveni
mo ir visuomeninio darbo drau
gė jo žmona Gertrūda, bet ir lie
tuviškoji visuomenė, o ypač SLA 
n ariai._______

Petras Vainius iš Malvem, 
Pa., visada remia spaudą. Pre
numeratai, kalendoriui beiDar- 
hininkui palaikyti pridėjo 40 dol. 
Nuoširdi padėka.

Danutė Miklaitė iš Boca Ra- 
ton, Fla., nauja Darbininko skai
tytoja, atsiuntė 75 dol. Darbi
ninko sukakčiai. Dėkinga admi
nistracija.

Reikalinga talka
Kovo 7 d. sukaks 36-ri metai, 

kai veikia Laisvės Varpas, ku
riam be pertraukos vadovauja jo 
iniciatorius ir steigėjas Petras 
Viščinis. Nuo 1976 m. jis ieško 
jaunesnių asmenų, kurie sutiktų 
perimti programos vadovybę ar 
bent jai talkinti, bet ligi šiol tokių 
nepavyko surasti. Atrodo, kad 
niekas nenori prisiimti nuolati
nio neapmokamo darbo ir finan
sinės atsakomybės, kuri susida
ro, pasirašant sutartį su komerci
ne radijo stotimi dėl skiriamo 
programai laiko. Tokioje padė
tyje buvo kilęs klausimas — dar
bą nutraukti ar jį toliau vykdyti?

Sausio 7 d. laidoje pranešta, 
kad apsispręsta Laisvės Varpo 
veiklos nesustabdyti, tikintis 
platesnės talkos ir paramos: 1. 
Jaunesniųjų jėgų įsijungimu į 
programos paruošimą, 2. Orga
nizacijoms ar atskiriems asme
nims sudarant specialius komite
tus, kurie paruoštų programos 
naudai parengimus, 3. Organi
zacijoms pasirūpinant specialių 
programų paruošimu (Kalėdos, 
Vasario 16-oji, Velykos, Motinos 
diena, Tragiškieji birželio įvy
kiai, Rugsėjo 8-oji), 4. Padedant 
surasti asmenis, kurie sutiktų su
rinkti informaciją apie įvykius 
Lietuvoje ir vietines žinias, 5. 
Klausytojams įsijungiant į pro
gramos išlaikymą klausytojų 
įnašais.

Tokia talka garantuotų toli- 
messnę plačią Laisvės Varpo 
veiklą. Be jos toji veikla siaurės 
ar bus sustabdyta. Pavyzdžiui, 
tradicinis pavasarinis koncertas 
šiemet įvyks tik tuo atveju, jei 
Pavyks sudaryti tam reikalui 
specialų kcttfiftėtą.’

Naujų metų sutikimas
Lietuviškos skautybės fondo 

rengtas Naujų metų sutikimas 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje buvo gana sėkmingas, 
bet ne tiek sėkmingas, kiek 
tikėtasi pagal ankstyvesnius me
tus. Jame pasigesta daugiau jau
nesniosios kartos atstovų. Sutiki
me meninę programą atliko Jau
nimo teatro aktoriai Stepona
vičiai iš Vilniaus.

Naujas pirmininkas
Sausio 3 d. posėdyje Lietuvių 

Bendruomenės Bostono apylin
kės naujai išrinktoji valdyba savo 
pirmininku išsirinko dr. Romą 
Bivydą. Svarbiausias šių dienų 
apylinkės rūpestis — tai vajaus 
“Dovana Lietuvai” galimai 
sėkmingesnis pravedimas. Sis 
pavyks tiek, kiek į jį bus įdėta 
darbo.

Petro Čepo fondo renginys
Sudaryto Petro Čepo fondo 

uždavinys — sutelkti lėšas sti
pendijai, pagal kurią jaunuolė ar 
jaunuolis galėtų aplankyti Lietu
vą. Tuo tikslu sausio 27, šešta
dienį, 6 vai. vakaro So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
rengiami šokiai su programa, ku
rioje bus atgaiva ir užkandžiai, 
vakarienė, Bostono lietuvių tau
tinių šokių sambūrio atliekami 
tautiniai šokiai, skaidrės “1989 
m. vasara Lietuvoje” ir pasilink
sminimas, kuriam gros Gintaras 
iš Chicagos. įėjimas 25 dol., stu
dentams 15 dol.

Knyga apie lietuvių religinį gy-
• • venimą

Kun. Vincas Valkavičius, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos klebo
nas Nonvoode, eilės istorinių 
darbų autorius, dabar ruošia 
naują knygą apie lietuvių religinį 
gyvenimą šiame krašte. Darbas 
bus trijų tomų. Kiekvieno jų iš
leidimui reikia stambesnių 
sumų, kurių sudarymu rūpinasi 
pats autorius. Dar pažymėtina, 
kad savo pastangomis ir lėšomis 
jis yra sukaupęs gana vertingą ar-

chyvą.

Dėmesys veikliesiems
Skatindamas lietuvišką veiklą, 

Laisvės Varpas pateikia veiklių 
asmenų pavyzdžius, kurie turė
tų sudaryti paskatą kitiems. Taip 
sausio 7 d. laidoje kreiptas 
dėmesys į du kunigus: prel. Si
moną Morkūną, Šv. Kazimiero 
parapijos kleboną Sioux City, 
Iowa valstijoje, ir kun. Vaclovą 
Valkavičių, Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos kleboną Nonvoode, 
MA. Pirmasis iškeltas, kaip 
stambus aukotojas lietuviškiems 
reikalams, o antrasis kaip įvairių 
istorinių darbų autorius, skiriąs 
daug laiko ir darbo šio krašto lie
tuvių gyvenimo įvairių sričių 
aprašymui ir išsaugojimui atei
ties kartoms bei istorijai.

Lietuviškos muzikos koncertas
Praėjusių metų kultūrinių 

renginių sezoną Bostone lietu
viai užbaigė Lietuvių Fondo 
gruodžio 17 d. surengtu šauniu 
koncertu, kurio programą atliko 
operos solistas Vaclovas Dauno
ras, pianistas Robertas Bekionis 
ir aktorius Algirdas Grašys. Šių 
metų toks sezonas pradedamas 
komp. Dariaus Lapinsko vado
vaujamos Naujosios Operos ren
giamu koncertu, kuris įvyks sau
sio 28 d. 1 vai. po pietų So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje, 368 E. 
Broadvvay, So. Bostone, MA.

Tai bus lietuviškos muzikos 
koncertas. Jo programą atliks 
tautinės muzikos ansamblis “Vil
nius”, kurį sudaro septyni asme
nys, visi — muzikai profesiona
lai. Programoje — senovinis ori
ginalios ir harmonizuotos lietu
vių liaudies dainos, kanklių, bir? 
bynės, skudučių, armonikos mu
zika. įvairią, nuotaikingą ir įdo
mią programą praves Jaunimo 
teatro aktoriai Remigijus Vilkai
tis ir Arūnas-Storpiršlis. Jų šmai? 
kšfūš ’p^ikojittfai ir* į tarpai su* 
teik^ kZrttcertS *daly4iams daug 
smagių akimirkų.

Ansamblį sudaro: Antanas 
Smolskus, konservatorijos pro
fesorius, liaudies instrumentų 
katedros vedėjas; Lina Naike- 
lienė, konservatorijos profesorė, 
žymiausia Lietuvos kanklininkė; 
Sofija Jonaitytė, operos solistė 
(sopranas); Arūnas Malikėnas, 
operos solistas (baritonas); Anta
nas Valuckas, operos ir baleto 
teatro orkestro artistas, grojąs 
violončele, styginiu ir kankliniu 
kontrabosu, skudučiais, armoni
ka, akordeonu; Remigijus Vil
kaitis ir Arūnas Storpirštis, po
puliarūs Jaunimo teatro aktoriai, 
kino ir televizijos spektalių daly
viai, kurių atskiri individualūs 
pasirodymai, o ypač duetai kelia 
koncertų nuotaiką.

įvairiuose kraštuose ansam
blis yra labai gražiai atstovavęs 
mūsų tautinei muzikai. Ypač 
aukšto įvertinimo ansamblis su
silaukė Austrijoje, kur jis kon
certavo pernai gegužės mėnesį. 
Dabar jis lanko šio krašto lietu
vių didesnes kolonijas, kur jo 
koncertai kelia didelį susi
domėjimą, nes savo programa, 
atlikėjais ir atlikimo būdu išsiski
ria iš visų kitų koncertų. Tai reta 
proga Bostono ir apylinkės lietu
viams išgirsti ir pamatyti unikalų 
lietuviškos muzikos koncertą.

RENGINIAI

Vasario 11 d. — Brocktono 
Lietuvių Tarybos rengiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas.

Vasario 18 d. — Cape Code 
ruošiamas vasario 16-osios 
minėjimas, kuriuo rūpinasi LB 
Cape Codo apylinkė.

Vasario 18 d. — Bostone ren
giamas Lietuvos laisvės minėji
mas, kuriuo rūpinasi Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono sky
rius.

1990 balandžio 22 d. Lantaną 
restoreane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
šią savaitę dalyvauja Amerikos 
katalikų vyskupų simpoziume, 
kuris vyksta Philadelphijoje sau
sio 17-20. Simpoziume taip pat 
dalyvaus ir Tikėjimo kongregaci
jos pirmininkas kardinolas Rat- 
zinger.

DIPLOMATINIS RENGINYS
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 72-ųjų metų sukakčiai 
paminėti ir Lietuvos kovai už ne
priklausomybę atžymėti Lietu
vos Generalinis Konsulas New 
Yorke vasario 16 penktadienį, 
taq) 6 ir 8 vai. vak. rengia diplo
matinį priėmimą International 
Hotel patalose (48 Street, East 
of Park Avenue).

Generaliniam Konsului talkinti 
yra sudarytas komitetas. Norin
tieji priėmime dalyvauti ir savo 
įnašu prisidėti prie jo pasisekimo 
malonėkite apie tai pranešti ne
vėliau vasario 5 dienos bet ku
riam iš šių talkos komiteto narių:

Alksninis \ \ tautas — tel. 516 
671 2393. 35 Edvvards La.,
Glen (Jovė, N.Y. 11-542.

Kun. dr. Bučmys Kornelijus 
— 718 827 - 1352. 341 HigMand 
Blvd., Brooklyn , N.Y. 11207.

Giedraitis Juozas — 516 757 - 
0055, 10 Barry Dr.-East North- 
port, N.Y. 11731.

Dudėnienė Eglė — 212 254 -

MEZGAMI RYŠIAI
Praeitą savaitę Nevv Yorke 

lankėsi Vilius Kavaliauskas, Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos vice
pirmininkas, Algis Kmieliaus
kas. Vilniaus Sporto Komiteto 
pirmininkas, ir Gintas Vileita, 
Vilniaus Sporto Mokyklos direk
torius Čia ir kituose Amerikos 
miestuose jie susitiko su įvai
riom amerikiečių sporto organi
zacijom ir tarėsi dėl ryšių išvy
stymo bei išplėtimo su Lietuvos 
sportininkais. Taip pat turėjo pa
sitarimus ir su Nevv Yorko Lietu
sių \tletų Klubu.

Sekmadienį, sausio 7 dieną, 
6 30 vai. vak. Kultūros Židiny 
susirinkusiems Nevv Yorko lietu-
v Mins jie papasakojo įvairių nau
jieną. Ypatingai įdomų praneši
mą apie dabartinę padėtį Lietu
voj padarė Vilius Kavaliauskas, 
kuris čia jau žinomas, nes prieš 
porą metų jis čia gyveno net pen
kerius metus kaip Moscow News
ir liesos akredituotas korespon- je 
(lentas prie Jungtinių Tautų. Jis,

A. a. Galios Zilionienės mir
ties ketvertų metų sukakties pro
ga sausio 8 buvo aukojamos 
mišios Aušros Vartų bažnyčioje, 
New Yorke. Liūdinti duktė ir 
žentas prašo draugus ir pažįsta
mus velionę prisiminti savo mal
dose.

6618. 140 Thompson St., Apt. 
5A, New York, N.Y. 10012.

Jurkus Paulius — 718 827 - 
1352. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Kepalaitė Aldona — 212 724
- 5720. 2109 Broadvvay, New 
York, N.Y. 10023.

Kezys Romas — 718 229 - 
9134. 217 - 25 54th Avė., Baysi- 
de, N.Y. 11364.

Klivečkienė Malvina — 718 
296 - 0406. 76 - 13 85th Rd., 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Misiūnienė Audra — 212 876
- 5358. 40 East 84th St., Nevv 
York, N.Y. 10128.

Kun. Palubinskas Vytautas — 
718 387 - 2111. 259 North 5th 
St., Brooklyn, N.Y. 11211.

Remezienė Virgilija — 718 - 
740 - 1526. 80-31 210 St., Hollis 
Hills, N.Y. 11427.

Vakselis Aleksandras — 718 
846 - 3246. 84 - 20 112th S t S* 
Richmond Hill. N.Y. 11418.

Talkos komitetas

kaip žurnalistas ir Tiesos redak
cinio kolektyvo narys, dalyvavo 
visuose paskutiniuose Lietuvos 
komunistų partijos bei Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Tarybos 
suvažiavimų sesijose. Jis pateikė 
daug įdomių faktų bei išvadų dėl 
Lietuvos komunistų partijos, 
taip pat dėl pačios Lietuvos eko
nominio savarankiškumo atei
ties, siekiant visiškos nepriklau
somybės nuo Maskvos.

Po jo dar kalbėjo ir dail. Vy
tautas K. Jonynas, kelis mėne
sius praleidęs Lietuvoj. Jis papa
sakojo apie planuojamą Vilniuje 
pastatyti palaimintojo vysk. Jur-
gio Matulaičio bažnyčią ir apie 
savo dalyvavimą arkitektūrinio 
projekto paruošiamuose darbuo
se. Apie šios bažnyčios statybą 
jau buvo aprašyta ir pailiustruota 
nuotraukom paskutiniame pe
reitų metų Darbininko numery-

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė New Yorke bus paminėta 
vasario 18, sekmadienį, Kultū
ros Židinyje. Minėjimą rengia 
jungtinis LB, Alto ir Tautos Fon
do sudarytas komitetas. Pagrin
dinis kalbėtojas — Lietuvos at
stovas Washingtone Stasys Lo
zoraitis. Meninę programą atliks 
New Yorke dar negirdėta solistė 
iš Chicagos Jina Varytė. Taip pat 
yra galimybė, kad programoje 
dalyvaus ir orkestras Oktava. Iš 
kviestų garbės svečių iki šiol at
siliepė viceprezidentas Don 
Quayle. Jo sekretorė paskambi
no iš Washingtono apgailestau
dama, kad viceprezidentas šia
me renginyje dalyvauti negalės. 
Žadėjo atsiųsti sveikinimą.

Matas Rubšys, anglų kalbos 
mokytojas iš Mažeikių, kun. 
prof. Antano Rubšio brolis, 
aplankęs Italiją, buvo atvykęs ir 
į Am eriką. Ilgą taiką svečiavosi
Nevv Yorke, bet taip pat turėjo 
progų aplankyti Boston, Mass., 
VVashington, D.C., Los Ange
les, Calif., Chicago, III. ir įvai
rias Floridos vietoves. J Lietuvą 
sugrįžo sausio 12.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 20, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Wolfgang 
Amadeus Mozart dviejų veiks
mų opera Cosi Fan Tutte. Pa
grindiniai solistai: Margaret Pri- 
ce, Tatiana Troyanos, Jerry Had- 
ley, Thomas Hafnpson, Richard 
Van Allan. Diriguoja James Le
vine. Sausio 27, ateinantį šešta
dienį, 1:30 vai. popiet bus trans
liuojama George Gershwin trijų 
veiksmų opera Porgy and Bess.

SVEČIAS 

KULTŪROS 
ŽIDINYJE

Leonidas Jacinevičius, 
literatūros kritikas, beletristas, 
vertėjas, filminių vaidinimų au
torius, įtakingo literatūrinio sa
vaitraščio Literatūra ir Menas 
redaktorius, sausio 13 dienos va
karą buvo pagerbtas Kultūros 
Židinyje New Yorke. Susirinko 
apie 100 literatūros mylėtojų. 
Svečio asmenį ir kūrybą 
apibūdino Alg. Landsbergis ir 
Alina Staknienė. Jacinevičius 
kalbėjo apie dabartinę kultūrinę 
bei politinę padėtį okupuotoje 
Lietuvoje ir atsakinėjo į klausi
mus. Po to buvo rodomas jo pa
rašyto veikalo filmas. Renginys 
baigtas vaišėmis, kurių metų 
arčiau susipažinta su šiuo žymiu 
svečiu iš tėvynės.

Icškomas buto draugas. 
Dvieįų miegamųjų butas šiauri
niame Richmond Hill rajone, 
prie parko. Nuoma 300 dol. ir 
kitos išlaidos asmeniui į mėnesį. 
Skambinti Jonui dieną 212 532 -
3400-B. vakarais 718 849 - .5011 - 

(kkm) n.
* Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.

Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol. nakčiai.

J kainą jsiskaito:
— Lėktuvo bilietai;
— Pervežimai autobusu/ mašinomis;
— Viešbutis ar kambarys šeimyniškoj atmosferoj;
— Visi mokesčiai ir taksai;
— Pusryčiai ir pietūs;
— Bagažų pernešimas;
— Apylinkės apžiūrėjimas;
— Kelionės palydovai;
— Sovietinės vizos mokesčiai;

SPECIALIOS NUOLAIDOS GRUPĖMS

SVEIKINAME ROMĄ KEZj

Romas Kazys, Laisvės Žiburio radijo direktorius. Gilumoje 
Aleksandras Vakselis. Nuotr. V. Maželio

Romas Kezys, Laisvės Žiburio 
radijo programos direktorius 
sausio 14 buvo pagerbtas Nevv 
Yorke, Baltijos restorano naujo
se patalpose. Priežastis — 60
metų sukaktis.

Romas Kezys gimė 1930 sau
sio 16 Vištytyje, Vilkaviškio 
apskrity. Nuo pat jaunystės pasi
reiškė kaip visuomenės veikėjas 
ir judintojas. 1953 baigė Brook- 
lyno kolegiją bakalauro laipsniu, 
o 1965 įsigijo magistro laipsnį 
New Yorko miesto kolegijoje iš 
statistikos srities.

Veikė skautuose, užimdamas 
įvairias pareigas (Atlanto rajono 
vadas 1963 - 1964, centro valdy
bos narys 1954 - 1955 ir 1.1.). 
Uoliai dalyvauja Lietuvių Ben
druomenės gyvenime, keletą 
kartų perrinktas JAV LB tarybos 
nariu iš Nęw Yorko apygardos.

Turėdamas muzikinių talentų 
organizavo įvairius muzikinius 
vienetus kaip skautų vyčių okte-

ATfENTION - GOVERN
MENT SEIZED VEHICLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Buyers Guide. 1-602 - 838 - 
8885, Ext. A 6057.

‘ EARN MONEY Reading 
books! $30,000/yr. income po- 
tential. Details. 1-805 - 687 - 
6000, Ext. Y-4505.

^GOVERNMENT SEIZED 
Vehicles from $100. Fords, Mer
cedes, Corevettes, Chevys. Sur- 
phis. Buyers Guide 1 - 805 - 687 
- 6000. Ext.S-4505. 

1990 KELIONĖS į ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ
Aplenkiant Maskvą, Aeroflotą ir Inturistą. 

Nakvynės mažuose viešbučiuose ir/ar privačiuose namuose.

Naktys Kaina asmeniui, dviem gyvenant
Lietuvoje kambary; iš NevvYorko*

Gegužės 2-16 13 $1,590.00
Gegužės 21 - 31 9 $1,420.00
Birželio 5-19 13 1,695.00
Liepos 1-20 % . 18 . 1,940.00 Dainų šventės kelionė
Rugpjiūčio6-20 13 $1,795.00
Rugsėjo 10-24 13 $1,580.00

tą, New Yorko vyrų oktetą. Buvo 
vienas iš penkių organizatorių 
didžiojo lietuvių žygio New Yor
ke į Jungtines Tautas 1965. Tą 
žygį visi prisimena kaip Lapk
ričio 13-osios manifestaciją.

Kurį laiką dirbo Vliko valdy
boje kaip sekretorius, talkino 
Mūsų Vyčio redakciniame ko
lektyve, talkino rašiniais Skautų 
Aide, Dirvoje, Drauge, Darbi
ninke ir kitur.

Nuo 1966 metų vadovauja jo 
įsteigtai Laisvės Žiburio radijo 
valandai. Si savaitinė radijo pro
grama informuoja ir formuoja 
New Yorko ir apylinkių lietuvius 
kiekvieną sekmadienį. Salia 
nuolatinių radijo transliacijų, 
Laisvės Žiburio vardu Romas 
Kezys yra suorganizavęs eilę 
stambių koncertų, atsikviesda- 
mas stambius meno vienetus, 
kaip Chicagos lietuvių operą, 
Clevelando Grandinėlės tauti
nių šokių ansamblį (4 kartus). 
Čiurlionio ansamblį iš Clevelan
do (du kartus), New Yorko Town 
Hali patalpose suorganizavo di
džiulį Metropolitan operos so
listės Lilijos Šukytės koncertą, 
atsikvietė tautinių šokių ansam
blius iš įvairių lietuvių kolonijų 
— “Berželį”'iš Hartfordo, “Gin
tarą” iš Montrealio, “Grandį” iš 
Chicagos, Jaunimo ansamblį 
“Viva Europa” iš Los Angeles, 
vyrų kvartetą iš Los Angeles, 
“Volungės” chorąsiš Toronto ir 
1.1. Vienas iš stambesnių rengi
nių paskutiniu metu buvo atk- 
vietimas iš okupuotos Lietuvos

Vilniaus universiteto folklorinio 
ansamblio Ratilio . R. Kezys Jį 
atsikvietė ne tik į Nevv Yorką, 
bet ir rūpinosi ansamblio ga
strolėmis įvairiose JAV ir Kana
dos vietovėse lietuvių ir ameri
kiečių publikai.

Romas Kezys nuo 1970 vado
vauja kelionių agentūrai “Vytis” 
ir patarnauja New Yorko ir apy
linkių lietuviams bei ameri
kiečiams. . 1984 suorganizavo 
stambią kelionę dviem lėktuvais 
į Romą (500 keleivių) į šv. Kazi
miero sukakties minėjimą.

Sukaktuvininkas yra vienas iš 
Lietuvių kredito unijos Kasa di
rektorių nuo pat šios finansinės 
įstaigos įsikūrimo 1980. Tad ne
nuostabu, kad ir sukaktuvių pa
gerbimas buvo naujame Baltijos 
restorane, kuris įsikūrė Kasos 
pastato patalpose. Iškilmes sau
sio 14, sekmadienį, popietėj 
pradėjo LB N evvYorko apygar
dos pirm. Vytautas Alksninis. Jis 
supažindino su jubiliato gyveni
mo bruožais ir perskaitė sveiki
nimus raštu. Žodžiu sveikino 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, sukaktuvininko Ma
mytė, Kasos prezidentas prof. 
dr. R. Vaičaitis, muz. Vytautas 
Strolia, buv. LB New Yorko ilga
metis pirm. Aleksandras Vakse
lis, sportininkų vardu P. Gvil
dys, šaulių vardu — pirm. 
Kęstutis Miklas, skautų vardu — 
Vida Jankauskienė, Tautos Fon
do vardu — Algirdas Vedeckas, 
Giraitės kaimynų vardu — Ze
nonas Jurys (šio restorano savi
ninkas ir steigėjas), sesutė Da
nutė, sūnų vardu — Ričardas. 
Pauliaus Jurkaus atsiųstus kup
letus padainavo Vytautas Alksni
nis ir Zenonas Jurys, akompo- 
nuojant Vytautui Daugirdui.

Visiems padėkojo sukaktuvi
ninkas Romas Kezys.

Iškilmes į video juostą užrašė 
G. Penikas ir sukaktuvininko 
žmona Daiva, penkių sūnų moti
na, taip pat uoli visuomeni
ninke, skautų veikėja, anksčiau 
sukūrusi Americans for Simas 
org. ir ketverius metus tai orga
nizacijai vadovavusi, kol S. Ku
dirka buvo išlaisvintas. Dabar ji 
talkina Americans for due pro- 
cess įstiagai, o taip pat Laisvės 
Žiburio radijui su angliškais ko
mentarais. Atžymėta 1975 metų 
Vydūno, jaunimo fondo žyme
niu. (kb)

Lietuvos vyčių 110 kuopos suorganizuotos ekskursijos, įvykusios gruodžio 3 -10, dalyviai 
laive Bahamų salose. Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės kelionės organizatorius ir 110 
kuopos pirmininkas Jonas Adomėnas.

Be šių kelionių galima vykti ir individualiai — išvykti ir grįžti 
bet kurią dieną. Skambinkite į "Vytį” dėl informacijų.

Daugumos kelionių reikalus Lietuvoje tvarko Pasaulio Lietuvių 
Kultūros, Mokslo ir Švietimo Centras.

i Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui:
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.

2129 Knapp St.
Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. 718-769-3300


