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Savaitės 
Įvykiai

LIETUVIAI REIKALAUJA PILNOS LAISVES 
* * -ji

Žurnalistės JŪRATĖS KAZICKAITĖS Įspūdžiai iš Vilniaus, kai ten lankėsi Gorbačiovas

Sov. S-gos prezidentui Gorba
čiovui lankantis Lietuvoj su de
legacija, Vilniuj .Katedros aikštėj 
300,000 minia jį sutiko kaip sve
timos valstybės galvą ir reikalavo 
Lietuvai nepriklausomybės.

Prezidento Gorbačiovo Lie
tuvoj lankymosi metu, NYT 
kiekvieną dieną plačiai informa- 
vo savo skaitytojus apie tvirtą 
Lietuvių pasiryžimą siekti ne
priklausomybės ir Gorbačiovo 
pastangas įtikinti lietuvius, ko
kie sunkumai laukia Lietuvą jai 
atsiskyrus nuo Sovietų Sąjungos. 
Tačiau aikštėse, fabrikuose ir 
kolūkiuose jo užkalbinti gyven
tojai nesidavė perkalbami ir rei
kalavo nepriklausomybės.

Kinijai panaikinus karo būklę 
Beijinge, kuri ten buvo paskelb
ta įsisiūbavus studentų demon
stracijom už demokratiją, prezi
dentas George Bush tuoj pat pa
naikino jai taikytas kai kurias ūki
nes sankcijas, bet kongresas ir 
toliau ja nepasitiki.

JAV tvirtina, kad Sov. S-ga, 
nors ir atitraukusi iš Rytų Euro
pos valstybių kai kuriuos savo ka
riuomenės dalinius, ir toliau jose 
laiko dideles šaudmenų ir kuro 
atsargas.

Sov. S-gos planavimo komisi
jos pirmininkas Juri D. Masliu- 

putatų kongresas mosiąs įstaty
mą, įgalinantį respublikas atsi
skirti nuo S-gos, bet atsakingi 
Lietuvos pareigūnai pažadais 
nepasitiki, nes yra įsitikinę, kad 
įstatymas tik dar labiau atsiskyri
mą apsunkinsiąs.

Valstybės departamentas kri
tikavo J.T. sprendimą nutraukti 
neoficialius pokalbius su Baltijos 
valstybių laisvinimo sąjūdžių at
stovais, nes tam prieštaravusi 
Maskva.

Gynybos departamentas nu
mato 1991 m. sumažinti savo tar
nautojų skaičių 16,000 žmonių ir 
sutaupyti 2.3 bil. dol.

Azerbaidžane vyksta nuola
tinės riaušės tarp azerbaidžanų 
ir armėnų dėl Kalnų Karabacho 
autonominės srities priklauso
mybės. Ginkluotos azerbai
džanų gaujos Baku mieste ir ki
tose vietose užpuldinėja armėnų 
gyvenamus namus, minuoja ke
lius ir tiltus ir apšaudo patruliuo
jančius karius. Iki šiol dėl riaušių 
yra žuvę per 50 žmonių. Gorba
čiovas dėlto kai kuriose Azer
baidžano srityse paskelbė išim
ties būklę ir pasiuntė 11,000 ka
riuomenės tvarkai palaikyti.

Gruzijos gyventojai kai ku
riuose miestuose surengė de
monstracijas už nepriklauso
mybę ir užėmė vietos partijos 
įstaigas ir išvaikė jų pareigūnus.

Rumunijos laikinoji vyriau
sybė panaikino komunistų parti
jos vadovaujantį vaidmenį, bet 
gyventojai demonstruodami rei
kalauja pašalinti iš valdžios ko
munistų partijos narius.

Hong Kongo gubernatorius 
Sir David Wilson pareiškė, kad 
Kinijos ruošiamas kolonijos įsta
tymas, jai perėjus Kinijos 
valdžion, neteikia vilčių demok
ratijai ir dėlto neįgys gyventojų 
pasitikėjimo.

Sov. S-ga paskelbė, kad ten 
prieš kurį laiką buvo išaiškintas 
sovietų aukšto rango diplomatas, 
Donald, teikęs JAV žinias nuo 
1961, ir nuteistas mirti. Apie 
sprendimo įvykdymą neskelbia
ma.

Žurnalistė Jūratė Kazickaitė, skyrė nuo Sovietų Sąjungos par- *• 
jos tėvelis, ekonomijos daktaras tijos. įvykis buvo pasaulinis. 
Juozas Kazickas, ir dar pora eko- ‘ v ’’ rr” ’’ 
nomistų 9 dienas praleido Lietu
voje, kaip tik tuo metu, kai ten 
lankėsi Gorbačiovas. Tai buvo 
vienintelė lietuvė žurnalistė, tuo 
metu patekusi į Vilnių iš Ameri
kos. Įdomu ką ji ten matė ir ką 
patyrė?--------- ------------ -----—

Romas Kezys, Laisvės Žiburio 
radijo vedėjas ir direktorius, vi
sada ieško tokių žmonių, kurie 
atneša naujas žinias, naujus 
įspūdžius. Ta savaitė, kada 
lankėsi Gorbačiovas, buvo tikrai 
dramatiška. Apie įvykius Lietu
voje rašė viso pasaulio spauda. 
Žinias perdavė ų Laisvės Žibu
rio radijas, bet tos žinios buvo 
paimtos iš amerikiečių spaudos, 
radijo, televizijos. Dabar štai lie
tuvaitė žurnalistė stebėjo įvy
kius Lietuvoje!

Todėl Romas Kezys ir surado 
progą pasikalbėti su ja, patirti jos 
nuotaikas ir iš jos arčiau 
pasižiūrėti į tuos įvykius, kurie 
klostėsi Lietuvoje. Jis su ja sau
sio 19 padarė pasikalbėjimą. 
Garsinės juostos įrašą paskolino 
Darbininko redakcijai, ir ši, iš
klausiusi juostą, visą pokalbį at
pasakojo laisvai. Sis pokalbis 
buvo perduotas per Laisvės 
Žiburio radiją sausio 21 d.

Laisvės Žiburio pokalbis su 
žurnaliste Kazickaitė buvo an
tras. Pirmas pokalbis su ja buvo 
padarytas prieš 22 metus, kai 
Jūratė Kazickaitė buvo nuvykusi 
į Vietnamo karo lauką ir ten iš 
bunkerio lietuviškai kalbėjo apie 
karą.

Kodėl jie važiavo J 
Lietuvę?

Jūratės Kazickaitės vyras turi 
gerą draugą Harvardo universi
teto ekonomijos profesorių, o šis 
bičiuliaujasi su kitu asmeniu, ku- 
ris tvarko paramą Lenkijai.

Tada ir kilo mintis, ar nebūtų 
galima per tą asmenį gauti para
mos ir Lietuvai. Bet jie turi 
pažinti padėtį Lietuvoje.

Dr. Juozo Kazicko namai šią 
vasarą turėjo daug svečių iš Lie
tuvos. Ten svečiavosi ir Sąjūdžio 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis su žmona, ir Arūnas 
Juozaitis su žmona, ir eilė kitų. 
Visi jie veikia Sąjūdžio vadovau
jamuose postuose. Visi kalbėjo 
apie padėtį krašte.

Tad ir kilo mintis dr. Juozui 
Kazickui tuos du žmones, Har
vardo profesorių ir Lenkijos šal
pos plano vadovą, nugabenti į 
Lietuvą. Dr. Juozas Kazickas iš
girdo, kad Lietuvos žymioji eko
nomistė Kazimiera Prunskienė 
yra atskridusi į Montrealį. Dr. 
Kazickas tuoj pas ją nuskrido, ir 
ši sutvarkė iškvietimo dokumen
tus. Kad amerikiečiams būtų pa
togiau keliauti, kad geriau supra
stų Lietuvos reikalus, juos 
lydėjo dr. Juozas Kazickas.

Prie jų prisijungė ir Jūratė Ka
zickaitė, kad galėtų apie Lietu
vos padėtį parašyti amerikiečių 
spaudoje. Visi jie gavo vizas ir 
atvykymo į' Lietuvą data buvo 
paskirta sausio 7 dieną.

Tada Jūratė Kazickaitė pa
skambino į New York Times sek
madienio žurnalo redeakciją ir 
paklausė, ar jiems nereikia 
straipsnio apie Lietuvą. Ji ten 
vyksta.

Tai buvo gruodžio 20, kai Lie
tuvos komunistų partija atsi

New York Times rašė pirmame 
puslapyje. Neto York Times sek
madienio žurnalo redaktorius 
tuoj sutiko ir ją angažavo kad pa
rašytų išsamų straipsnį jo žurna
lui.

Kelionė per Maskvą
Besirengdami kelionei, jie 

sužinojo, kad tuo pačiu laiku Vil
niuj lankysis ir Gorbačiovas. Tai 
kelionei tikslai prasiplėtė — no
ris pamatyti, kaip jį žmonės suti
ko, kaip jam pasiseks.

Maskvoje į svečių pasus žiū
rėjo ilgiau, kažkur paskambino 
ir paskui pasus grąžino. Maskvo
je praleido dvi valandas ir tuoj 
išskrido j Vilnių.

Prie Gorbačiovo neprileido
Maskvos agentai tvarkė visa, 

kas gali prieiti prie Gorbačiovo. 
'Žurnalistei Jūratei neleido pa
tekti arčiau, turėjo pasitenkinti 
bendru vaizdu. Ji norėjo aplan
kyti vadovaujančius Lietuvos 
žmones ir su jais pasikalbėti, 
norėjo sutikti AlgirdąBra^auską, 
Justą Paleckį ir kitus, bet jie 
buvo labai užsiėmę. Jai teko pa
sikalbėti su Kazimiera Prunskie- 

"ne, sū Kęstučiu Galečkiu. '

*pl X>

Demonstracijos Vilniuje prie katedros, kai ten lankėsi Gorbačiovas. Šią nuotrauką, 
padarytą Associated Press, įsidėjo daugel Amerikos laikraščių. The Palm Beach Post 
šią spalvotą nuotrauką įsidėjo pirmame puslapyje sausio 11 dienos laidoje.

JAV PAŽIŪRA J PADĖT] LIETUVOJE
JAV ambasada Maskvoje pa

laiko nuolatinį ryšį su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovais. 
Praeitą savaitę jiems buvo pra
nešta, koks yra Washingtono no
ras dabartinio persitvarkymo at
veju. VVashingtonas nori, kad 
lietuviai, latviai ir estai priimtų 

j Gorbačiovo planą ir jo siūlymą
— atsiskyrimą nuo Maskvos 
siekti palaipsniui, derybų keliu, 
vadovaujantis Tarybų Sąjungos 
atsiskyrimo įstatymu, kuris ne
trukus bus priimtas.

Tai yra ofi ciali JAV linija. Ji 
tikrai nepatenkins Sąjūdžio, tik
riausiai nepatenkins ir Lietuvos 
komunistų partijos.

Tačiau su estais gali būti ki
taip. Jie artėja prie Gorbačiovo 
pozicijos ir žymiai tolsta nuo Lie
tuvos vadų užimtos pozicijos.

AP žinių agentūros pranešimu 
iš Helsinkio, Estijos komunistų 
partijos vadas pareiškė, kad Esti-

Ekonomistai lanko įstaigas 
ir fabrikus

Svečių ekonomistų grupė 
drauge su vietos ekonomistais 
lankėsi įvairiose įstaigose, fabri
kuose, tyrinėjo sąlygas, kokia 
ten vyksta gamyba, ar ją galima 
eksportuoti, ką galima įvežti į 
Lietuvą ir kojai labiausiai reikia.

Gorbačiovui nereikia gėlių
Visgi Gorbačiovas buvo didis 

svečias, Sovietų Sąjungos prezi
dentas. Aukštieji svečiai pasitin
kami su gėlėmis, su geriausiais 
sveikinimais ir linkėjimais.

Šiuo atveju atsirado balsai, 
kad Gorbačiovas atstovauja oku
pantą — pavergėją, ir tokį su 
gėlėm pasitikti nedera. Tai 
reikštų, kad mes džiaugiamės 
įjungimu į Sov. Sąjungą.

Raiša nepasirodė
Su Gorbačiovu važiavo ir jo 

žmona Raiša. Moterų komitetas 
rengė susitikimą su ja, bet ji ne
pasirodė tame susitikime. Aiški
nama, kad ji bijojo kokio ne
tikėtumo, svarbiausia, nenorėjo 
palikti vieno savo vyro, kad 
galėtų nuraminti dramatiškuose 
susitikimuose su žmonėmis.

(nukelta į 2 psl.)
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jos komunistų partija nesirengia 
atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos. Tikrai neat
siskirs iki spalio mėn., kada bus 
partijos konferencija. O kas bus 
partijos konferencijoje, šiuo 
metu sunku pasakyti.

“Mes esame praktiški politi
kai”, — kalbėjo estų kompartijos 
vadas Vain Valjas, — “praktiški 
ta prasme, kad mes priimsime 
tokius sprendimus, kurie mums 
bus naudingi. Atsiskyrimas nuo 
Maskvos nėra pats savyje tiks
las”.

Šia prasme, Estijos komunistų 
partija žymiai skiriasi nuo Lietu
vos komunistų partijos. Reikia 
apgailestauti, kad šiuo svarbiu 
reikalu tarp pabaltiečių nėra vie
nybės.

Latvija, atrodo, linktų prie 
estų pozicijos, nes Latvijoje 
pačių latvių yra mažiau negu 
pusė.

Lapkričio 12 d. Vilniuje, Lie
tuvos Mokslų Akademijos Prezi
diumo salėje įvyko devintoji Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo sesija, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras. Joje buvo 
svarstomi rinkimų į Lietuvos 
TSR Aukšėčiausiąją Tarybą ir 
vietines tarybas, Lietuvos jau
nuolių karinės tarnybos, Sąjū
džio spaudos, Sąjūdžio Seimo 
statuto ir kiti klausimai. Pasak 
Sąjūdžio Informacijos Agentū
rą, dvylika valandų trukusi sesi
ja pasižymėjo audringomis dis
kusijomis ir nuomonių įvairu
mu.

Seimo sesijos pertraukoje 
įvyko neplanuotas Sąjūdžio Sei
mo Tarybos pirmininko prof. 
Vytauto Landsbergio susitiki
mas su Lietuvoje viešėjusiu Šve
dijos užsienio reikalų ministru 
Stonu Andersonu. Tuo pat metu 
ministrą ly dėjusiems Švedijos 
žurnalistams buvo surengta 
spaudos konferencija. Į žurnali
stų klausimus atsakė Kazimiera 
Prunskienė, Romualdas Ozolas, 
Kazimieras Motieka, Arvydas 
Juozaitis, Virgilijus Čepaitis, 
Bronius Genzelis. Baigęs po
kalbį su Švedijos užsienio reika
lų ministru, su žurnalistais ben
dravo ir Vytautas Landsbergis.

Pateikiame Seimo sesijoje 
priimtus dokumentus.

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimo pareiškimas

Ta informacija, kurią lapkričio 
11 d. paskelbė Centrinė televizi
ja ir Lietuvos televizija, kelia 
rimtą LPS Seimo susirūpinimą 
tuo, kad pastarųjų dienų įvykius 
Kišmiove lydi tos dabar jau pa
smerktus " tendencijos', kurios 
reiškėsi per tragiškus balandžio

LAISVE. 
LIETUVAI

Sov. S-gos N’ovokuzneck sri
ties angliakasiai vėl žada pradėti 
streiką, nes vyriausybė iki šiol 
jiemji. duotų pažadų neįvykdė. 
Angliakasiai reikalauja pagerinti 
jų gyvenimo sąlygas ir balso ka
syklų administracijoj. VVashington, 1990 sausio 13.

Fotožurnalistas Viktoras Kapočius iš Vilniaus (k.) kalbasi su 
dideliu keliautoju, buvusiu kelionių biuro savininku Vladu 

• Rask-Rasčiausku. Viktoro Kapočiaus nuotraukas matome 
daugelyje Amerikos lietuvių laikraščių. Daug jų spausdiname 
ir Darbininke. Nuotr. Ed. Šulaičio

mėnesio įvykius Tbilisyje, 
būtent.

1. Neatsakingi valdžios parei
gūnų veiksmai prieš taikius gy
ventojus sukėlė susirėmimus. ,

2. Centrinė televizja teikė 
kryptingai vienapusišką infor
maciją apie įvykius.

LPS seimas smerkia ir vieną 
ir kitą besikartojančią tendenci
ją
LX LPS Seimo sesijos priminin-

kai
A. Kaušpėdas ir A. Sakalas

Vilnius 1989 m. lapkričio 12 d.

Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio Seimo rezoliucija dėl 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 

Komiteto
Lietuvos Persitvarkymo Są- 

Sąjūdžio Seimas pritaria Lietu
vos Tautinio Olimpinio Komite
to veiksmams reikalaujant pri
pažinti jo atkūrimą Tarptautinia
me olimpiniame Komitete ir jo 
protestui prieš naujai kuriamą . 
TSRS Olimpinių Komitetų aso
ciaciją.

IX LPS Seimo sesijos 
pirmininkai

A. Kaušpėdas ir A. Sakalas

Vilnius 1989 m. lapkričio 12 d.
(LIC)

LIETUVOS ATSTOVAS 
WASHINGT0NE 
VIEŠAI PAREIŠKIA 

SPAUDAI

Kyšium su š. m. sausio 13 d. 
The New York Times išspausdin
tu straipsniu, “Tbough Choices 
for the U. S.: Baltic States or 
Gorbachov , ir jame padaryta 
užuomina, kad paskutiniomis sa
vaitėmis Lietuvos pasiuntinybės 
šefas nebuvo Washi ngtone, 
dienraščiui buvo tuoj nusiųstas 
patikslinimas

Jame buvo pažymėta, kad S. 
Ix>zoraitis buvo Romoje, taigi 
arčiau labai svarbių įvykių Lietu
voje. Būdamas Europoje jis pa
laikė visus savo kontaktus, kurie 
jam buvo reikalingi ne tiktai su 
JAV, bet ir kitų šalių įstaigomis. 
Jis yra Lietuvos atstovas ir prie 
Vatikano.

Kai dėl dilemos..., “Baltijos 
valstybės ar Gorbačiovas”, Tai 
mes ją gerai suprantame. Tačiau 
lietuvių tauta eina legaliu keliu, 
atsargiai, lėtai, taikingai ir tvirtai 
į visišką nepriklausomybę. Ji 
nori išspręsti problemas derybo
mis su okupantu.

Lietuviai tikisi, kad vakarai iš
reiškę savo susirūpinimą Gorba
čiovo likimu, taipgi patvirtintų, 
kad kiekviena tauta turi teisę į 
laisvą apsisprendimą, kuris yra 
pagrindas tarptautinių proble
mų taikingam sprendimui.



ĮVYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vilnius, gruodžio 27 d. — 
Reuterio žinių agentūra pra
neša, jog Lietuvos žurnalistai 
jiems pranešė, kad Lietuvos Ko
munistų partijos vadai susilaukė 
labai didelio pritarimo, kai jie 
sugrįžo iš Sovietų Komunistų 
partijos Centro komiteto pasita
rimų Maskvoje, kurių metu ne
buvo priimta jokio sprendimo ar 
bausti Lietuvos respublikų. 
Daugiau kaip 50,000 lietuvių su
sirinko Vilniuje katedros aikštėje 
ir pasisakė už Lietuvos Komuni
stų partijos sprendimų atsiskirti 
nuo Maskvos. “Vakar taip pat,

Bulgarijos sostinėj vyko de
monstracijos reikalaujant paša
linti komunistus iš valdžios ir pa
skubinti demokratines reformas. 
Parlamentas panaikino konstitu
cijos straipsnį, suteikiantį komu
nistų partijai vadovaujantį vaid
menį.

Rytų Berlyne įtūžusi minia 
užėmė slapiosios policijos rū
mus, sudaužė baldus ir išmetė 
policijos sudarytas bylas.

Sov. Lietuvos Aukščiausios ta-

buvo demonstracijos Kaune ir 
Mariampolėje, kuriose buvo pa
sisakyta už savo partijų, išdrįsu
sių pareikšti lietuvių nuomonę, 
drųsiai parodant Kremliui savo 
valių. Šiandien bus demonstraci
ja Šiauliuose, o vėliau ir kituose 
miestuose” pasakė Reuterio ko
respondentui lietuvių Žurnalis
tas iš Vilniaus, prašęs neminėti 
jo pavardės. “Tokių dalykų pas 
mus nėra buvę, kad gyventojai 
pasisakytų už Komunistų parti
jų. Nėra jokio klausimo, kad tas 
sprendimas partijų padarys daug 
populiaresne. Partijai tai išgany
mas. Visa tai jų padaro politine 
jėga, kurios jį buvo netekusi”. 
Su tokiomis nuotaikomis lietu
viai laukia Gorbačiovo atvyks
tant į Vilnių.

— Lietuvoje gruodžio 31 d. 7 
vai. vak. pradėjo veikti pirmoji 
privati, ne valstybinė, necen
zūruojama muzikos ir žinių radi
jo stotis M-l.

— Žemdirbių Persitvarkymo 
Sąjūdžio duomenimis iki gruo
džio 1 norų tapti savarankiškais 
ūkininkais pareiškė 4,103 
žmonės. Didžiausi žemės plotai 
išdalinti Panevėžio, Šilutės, Ša
kių ir Marijampolės rajonuose.

— Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo šių metų pirmoji

— Maskvos parodų komplek
se Raudonojoje Presnioje vyko 
taq)tautinė paroda “Elektron- 
maš 89”, kurioje daugiau kaip 
300 firmų iš Japonijos, JAV, 
Prancūzijos, VFD, Norvegijos ir 
kitų šalių demonstravo įrengi
mus elektronikos pramonės pro
dukcijai gaminti ir kontroliuoti. 
Pirmų kartų tokioje parodoje 
buvo eksponuoti Lietuvos elek
tronininkų darbai. Tarp tų ek
sponatų — įrengimai, kuriuos 
pagamino l>endra TSRS ir Au
strijos firma “Baltic Ainadeus” ir 
Vilniaus gamykla “Eksma”.

— Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdis 1990 vasario 3 Vilniuje 
rengia priešrinkiminę konferen
cijų “Lietuvos kelias”, kurioje 
dalyvaus apie penkis tūkstančius 
asmenų. Konferencijos metu 
bus aptartas Lietuvos Persitvar
kymo sąjūdžio požiūris į Lietu
vos ateitį, bus svarstomi kon
kretūs žingsniai atkuriant Lietu
vos nepriklausomybę. Bus pa
skelbtas Sąjūdžio remiamų kan
didatų sąrašas. Tarp konferenci
jos dalyvių bus aktyviausieji Per
sitvarkymo sąjūdžio nariai, kitų 
politinių ir visuomeninių jėgų 
atstovai. Konferencijoje daly

vauti yra pakviesti taip pat Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
įgaliotinai, kurie turės progos iš
ryškinti užsienio lietuvių požiūrį 
į Lietuvoje vykstančius proce
sus. Suinteresuoti asmenys gali 
siųsti savo pilną vardą, pavardę, 
gimimo ir pilietybės duomenis 
bei paso numerį Sąjūdžio skyriui 
dėl iškvietimo į konferenciją: 
Sąjūdžio Info, 7159 S. Whipple, 
Chicago, ILL 60629, USA. (SI)

— Lietuvos teritorijoje, pagal 
“Tiesą”, šiuo metu gyvena 3.7 
milijonų gyventojų. Iš jų 79.6% 
lietuvių, 9.4% rusų, 7% lenkų ir 
1.7% baltgudžių. Lietuvos teri
torija yra 29,400 kvadratinių my
lių.

— Atgaivintas laikraštis “Ūki
ninko Patarėjas”. Pirmas nume
ris pasirodė gruodžio gale. 
Tiražas — 20 tūkstančių.

— Vytauto Kurso tapybos pa
roda buvo surengta du kartus jo 
gimtajame mieste Palangoje. Iš 
viso buvo išstatyta 90 paveikslų. 
Po to paroda buvo nuvežta į Ven
griją, kur Haidusoboslo mieste 
buvo parodyta mencėgalerijoje. 
Šis Vengrijos miestelis ir Palan
ga yra “susigiminiavę miestai”.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatai patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St, Simsbyry, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalča Avė. (prie Fbrest 
P>ay St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo klijentals.

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

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

OUEENS COLUSiON. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Painting. Weldlng. Frames stralghtened. Fiber glass work, 131-13 
Hillside Avė., Rlchmond HIII, N.Y. 11418. John.R. Chlcavich. 718 441 - 
6666. 24 Hours towlng 718 657 - 3086.

LIETUVIAI REIKALAUJA 
PILNOS LAISVĖS

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

rvbos pirmininkas Vytautas As
trauskas atsistatydino. Jo vieton 
buvo išrinktas partijos pirmasis 
sekretorius Algirdas Brazauskas.

Jugoslavijos spaudos
agentūra skelbia, kad Albanija 
ėmėsi nepaprastų saugumo prie- 
moniųten prasidėjusiam gyven
tojų bruzdėjimui sutvarkyti. Bet 
Albanija šią žinią neigia.

Lenkijos spauda paskelbė, 
kad 1980 m. Varšuvos pakto vals
tybės svarstė invazijos į Lenkiją 
reikalą Solidarumo sąjūdžiui 
užgniaužti.

34 valstybių konferencija nu
mato įsteigti Rytų Europos iš
vystymo banką su lObil. dol. ka
pitalu, iš kurio būtų duodamos 
Rytų Europos valstybėm pasko
los, patarimai ir technikinė pa
galba.

Sov. S-ga sutiko Maskvoj esan
čią PLO atstovybę leisti pakelti 
j Palestinos ambasadą.

Salvadoro prezidentas Alfre
do Cristiani paskelbė, kad dėl 6 
jėzuitų kunigų nužudymo yra 
areštuota vienas pik., du Itn. ir 
5 žemesnio rango kariai.

JAV pasiuntė delegaciją į Af
ganistaną taikos derybom pa
greitinti ir nekomunistinei vy
riausybei sudaryti.

Turkija painformavo Iraką ir 
Siriją, kad ji vienam mėnesiui 
nukreipė 75 proc. Eufgreto upės 
vandenų į jos pastatydintą rezer
vuarą.

Lietuvą paskutiniai įvykiai 
tiek išgarsino , kad net ir politika 
nesidomį meno žmonės dabar 
susirinkę diskutuoja Gorbačiovo 
ir Lietuvos reikalus, kaip teigia 
sausio 14 NYT, aprašydamas ak
torės Viveca Lindfords užpuoli
mą N.Y . gatvėj.

sesija įvyko sausio 6. Seniūnu iš
rinktas Aleksandras Abišalas. 
Vyko diskusijos dėl Lietuvos Ko
munistų Partijos centro komite
to dalyvaujančių LPS seimo ta
rybos narių pareigų suderina
mumo. Priimta rezoliucija dėl 
LKP ir LPS santykių. Joje sako
ma, kad Sąjūdis ir toliau išliks 
opoziciniu judėjimu, tačiau rin
kiminėje kompanijoje rems tuos 
kandidatus, kurie pasisakys už 
Lietuvos nepriklausomybę. Ra
gina paspartinti referendumo 
sušaukimą. • • .o

— Prie Lietuvos Mokslų Aka
demijos įkurtas Kultūros ir 
Meno Institutas, kurio svarbiau
sias uždavinys — kultūrinio pali
kimo tyrimas, gilinantis į tas te
mas, kurios anksčiau buvo drau
džiamos, etninių Lietuvos ma
žumų kultūrų tyrimas, emigra
cinės kultūros fiksavimas ir įjun
gimas į bendrą Lietuvos kultūrą.

— Šiožinių kaime, netoli Ute
nos miesto, poeto Jono Šiožinio 
gimtinėje, pastatytas stogastul
pis Aukštaitijos lyrikui atminti. 
Jo autorius — Stasys Karanaus- 
kas.

— Kaune atkurta Lietuvos 
inžinierių sąjunga, veikusi 1918 
- 1940. Sąjungos prezidentu iš
rinktas Donaldas Zanavičius.

— Lietuvos dvasiškiai ir tikin
tieji ieško žmonių, žinančių apie 
1946 metais Lukiškių kalėjime 
sušaudyto Telšių vyskupo Vin
cento Borisevičiaus palaidojimo 
vietą. Rašyti adresu: Vilnius, Ar
chitektų 182-10, Aldonai 
Kndžmaitei.

— Mokslininkų sąjungos su-, 
važiavimas Kaune gruodžio 16 
reikalavo aukštosioms Lietuvos 
mokykloms autonominio įstaty
mo pravedimo.

(atkelta iš 1 psl.)

Didžiojo mitingo 
nuotaikos

Labai buvo įspūdingas didysis 
mitingas katedros aikštėje. Da
lyvavo per 300,000 žmonių. 
Didžioji aikštė buvo rimta ir 
tvarkinga. Žmogus prie žmo
gaus. Kai Amerikoje vyksta tokie 
mitingai, kyla didžiausias triukš
mas, net muštynės,.o lietuviai 
pademonstravo savo kultūringu
mą, savo didį atsparumą. Drau
gai amerikiečiai labai stebėjosi, 
kad tokia minia ramiai klauso 
vadų kalbos. Nepaprastai 
įspūdingai dainavo patriotines 
dainas.

Katedroje pamaldos buvo la
bai įspūdingos. Ta pati deganti 
patriotinė nuotaika, jaudina
nčios ašaros giedant Lietuvos 
himną.

Gorbačiovui nepasisekė

Tikėjosi Gorbačiovas, kad jis 
galės išsikalbėti, galės kai ką įti
kinti, bet buvo kitaip. Aplinkui 
jį buvo tik šauksmas — Laisvės! 
Jis nesutiko nė vieno žmogaus, 
kuris būtų pasakęs: kaip gera 
būti Sovietų Sąjungoje.

Teko žurnalistei kalbėtis ir su 
Sąjūdžio žmonėmis ir su par
tiečiais komunistais. Su komuni
stais buvo sunkiau kalbėtis, bet, 
kas svarbiausia, visi siekia to pa
ties — laisvės!

Ar galime ekonominė laisvė 
be politinės laisvės?

Dabar krašte ir Vilniuje daug 
ko trūksta: nėra muilo, cukraus, 
kavos. Krautuvės tuščios. Zmo-

nės turi pinigų, bet nėra ko pirk
ti. Nėra priemonių pagerinti 
savo gyvenimą.

Žurnalistė Jūratė norėjo nu
pirkti vaikiškų žaislų, kad galėtų 
kaip suvenyrus parvežti į Ameri
ką. Nėra ir žaislų.

Tačiau ir tose sąlygose jie da-

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK10&9 FM. Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552. '

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

Demonstracijos Vilniuje prie katedros. Prisimenami žuvę Afganistane ir taip pat žuvę 
tarnaudami Raudonojoje Armijoje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus.

bar rimtai galvoja ir kalba. To ' 
anksčiau negalėjo padaryti. Jie 
sako: mes kontroliuojame savo 
ateitįVO; ...

Rengiasi didžiajam mitingui 
— demonstracijom

Visi supranta, kad sunku 
turėti ekonominę laisvę be poli
tinės laisvės. Jos ir siekiama vi
som teisėtam priemonėm.

Visi rengiasi didžiajam mitin
gui, kuris numatotmas liepos 
mėnesį. Tada bus paminėta 70 
metų sukaktis, kaip Leninas pri
pažino nepriklausomą Lietuvos 
valstybę ir de facto, ir de jure.

Tada ir bus iškelti pagrindiniai 
laisvės klausimai. Per šį mitingą 
bus padarytas dar vienas ir dide
lis žingsnis į Lietuvos laisvę.

Kaip gera grįžti j namus!

Pokalbio pradžioje žurnalistė 
Jūratė Kazickaitė pakilia nuotai
ka pabrėžė: kaip gera grįžti į šį 
kraštą, į namus. Tik grįžęs pama
tai, kokie laimingi mes, kad gali
me gyventi šiame dideliame ir 
laisvės pilname, demokratinia
me krašte.

Sis Romo Kezio pasikalbėji
mas su žurnaliste Jūrate Kazic-

NEW JERSEY, NEW YORK-“Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Ltthuania” programos, vedamos anglu kalba Iš tas 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:ŠČIki 8 v?v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 SūnfftbL, WatchŪhg, Ki. J707060. 
Tel. 201 753 - 5636.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoĮantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Uthuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2 
dol.

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

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

Numeris, gatvė ----- ----- --------------------------••---- -......... ......

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAt^A PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66 - 86 80 ST MIDDI.E\ IIJ.\CE. ŲCEEXS. X Y 
PIKIS ES (718) 326 - 1282 326 • 3130
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•

r" G

kaitė užtruko 17 minučių ir 30 
sekundžių. Jis buvo pravestas ne 
intelektualinėje nuotaikoje, bet 
draugiškoje. Žurnalistė pradžio
je atsiprašė už padarysimas klai
das, nes jai labai retai tenka 
kalbėti lietuviškai. Kai Lietuvoje - 
praleido 9 dienas, tai sakė, labai 
norėjosi nors mėnesį ten pabūti. 
Tada tai gerai kalbėtų lietuviš
kai.

Bet Jūratė Kazickaitė kalba 
gerai ir gražiai. Jei kartais kokio 
žodžio pritrūksta, nesivaržyda
ma pasiklausia. Svarbiausia, jos 
kalba spontaniška, su ekspresija, 
nenuobodi, nuoširdi ir jukinan
ti.

Romas Kezys sugestijonavo, 
kad dabar padarys pasikalbėjimą 
su dr. Juozu Kazicku, ką jis mano 
apie Lietuvos ekonominio išsi
vystymo galimybes.

Mes gi laukiame žurnalistės 
Jūratės Kazickaitės straipsnio 
New York Times sekmadieninia
me žurnale.
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
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• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
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Ką žada 1990-tieji Lietuvai?
Paprastai Naujus Metus pasi- 

tinkam su gražiomis viltimis ir 
lūkesčiais, tačiau nesame tikri, 
ar jie išsipildys: Ateitis lieka pri
dengta paslaptinga skraiste, ku
rią praskleisti ir paslapčiomis. 

> dirstelti kas užjos slypi — o kaip 
norėtųsi! Deja, tenka tik spėlio
ti, kokią laimę ar nesėkmę tas 
šydas dengia.

Ateities mįslė domina ne tik 
pavienius žmones. Metų gale ar 
pradžioje spauda ir televizija tie
siog mirga spėliojimais apie 
būsimus siekimus ar problemas 
įvairiose gyvenimo srityse. Vieni 
jų “iš piršto laužti”, tik sensacijų 
siekią, kiti gi remiasi patirtimi, 
ekspertų žiniomis, statistika, nu- 
sistovėjusiom tendencijom. To
kiais spėliojimais pasitikėti yra 
daugiau pagrindo.

Pastarųjų metų įvykiai oku
puotoje Lietuvoje atvedė prie 
klausimo — kas toliau? Daug 
nežinomųjų randame spren
džiant jos laisvės ir nepriklauso
mybės lygtį. Ypač daug jų tiki
masi lemtingais 1990 metais. 
Tad nenuostabu, kad ir Lietuvo
je yra prognozuojama, ką tie me
tai galėtų atnešti?

Sąjūdžio savaitraštis Atgimi
mą mos.ųe^ejijąi išspaŲsdųip^c ™_LT 
šio 7 d. Vilniaus radijas .paskek 
bė, keturių filosofų ir vieno eko
nomisto prognozes 1990 m. Lie
tuvai. Į kai kurias jų galima 
pažvelgti skeptiškiau, tačiau ga
limybės kitoms išsipildyti yra 
realios ir gali būti labai reikšmin
gos Lietuvai ir jos išeivijai. Dėl 
to tas radijo pranešimas čia yra 

.duodamas ištisai.

Filosofas Evaldas Nekrašas 
mano, kad nė viena Lietuvos ko
munistų partijų nesugebės lai
mėti rinkimų, todėl iškils koali
cinės vyriausybės sudarymo 
klausimas. Tai turbūt bus

“BĖGA AŠAROS VISA ŽEME”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
APLANKĖ LIETUVI 10

.------------------------- — ALGIRDAS GUSTAITIS -------------------------

Menu nuoširdžią ir liūdną bičiu
lystę su H. Radausku. Tiesą sakė 
S. Geda — H. Radauskas buvo 
tikras “menų menininkas”. Ma
ne žavėjo ir žavi jo poezija. Jau 
savo gyvenimo saulėlydyje H. 
Radauskas yra man sakęs: ‘Tu, 
Bernardai, jau pezijos viršūnėje, 
o aš dar neateinu į literatūrą...” 
Bet daug svarbiau, kad jis lite
ratūrą kūrė”.

Jums Vilnius — Kunigaikščių 
miestas, Č. Milošui — miestas 
be vardo. O kaip vertinate O. 
Milašių?

B. Brazdžionis. Č. Milošas — 
Nobelio premijos laureatas. O aš 
kiek kreivai žiūriu į Nobelio pre
mijas. Kartais tai — tiesiog kom
promisas. Štai O. Milašius buvo 
didžiai vertas Nobelio premijos.

Jūsų poetinę mokyklą Tanko” 
jau kažin kelintos kartos poetai. 
Ar Jūs tai pastebite? Kurie šian
dieniniai lietuvių poetai, šiapus, 
Jums patinka?

neįprasta, bet visai formali koali
cija. Ją sudarys LKB ir Sąjūdžio 
atstovai. Ekonominė padėtis 
blogės ir toliau. Paaiškės, kad 
dabartinės konstitucijos lopymas 
tik dar labiau pabrėžia, kokia ji 
susidėvėjusi. Suverenios val
stybės pamatus padės nauja Lie
tuvos konstitucija. E. Nekrašas 
mano, kad vidaus politinė siste
ma evoliucijonuos be didesnių 
sukrėtimų, tačiau išorinis kon
fliktas dar labiau aštrėsiantis.

Filosofo “Neo - Lituanijos” ir 
komiteto “Vėliava 49” nario Ed
vardo Kriščiūno nuomone, šiais 
metais svarbiausias politinio gy
venimo bruožas Lietuvoje bus 
intensyvi įstatymų leidyba. Nors 
netrukus po rinkimų bus skel
biama nepriklausomybė, tačiau 
liks marijononetinė vykdomoji 
valdžia ir svetima kariuomenė. 
Todėl reali nepriklausomybė ne
bus pasiekta. Suaktyvės jauni
mas ir pavasarį prasidės masinis 
šaukimo į tarybinę armiją boiko
tas. Todėl bus galima pradėti de
rybas dėl okupacinės armijos iš
vedimo iš Lietuvos. Sąjūdis, 
kaip organizacija, iširs, jo nariai 
išsiskirstys į atsikuriančias ir 
naujas partijas. Taip bus atkurta 

n «an riėprildausomds Lietuvos poli-

kultūriniame gyvenime progno
zuoja geros literatūros bumą 
(klestėjimą)ir galimybę masiškai 
skaityti išeivijos kūrybą.

Filosofas ir politikos analitikas 
Aleksandras Dobrininas įsitiki
nęs, kad Lietuvai iškils sunkiau
sia problema, kaip įrašyti ne
priklausomybės sielą į tarptau
tinės politikos kontekstą. Taps 
akivaizdžiu paradoksas: bus prii
mami nauji įstatymai, bet jie ne
galės veikti. Todėl kils didelis 
nusivylimas. Teks dementuoti 
dabartinę totalitarinę politinę si-

B. Brazdžionis. Paminėčiau J. 
Strielkūną. Ir J. Juškaitį. Iš mo
terų — J. Degutytę, J. Vaičiū
naitę. Mane maloniai stebina G. 
Cieškaitė. Įsidėmėjau M. Kon- 
trimaitę. Be to, V. Jasiukaitytės 
kai kurie eilėraščiai man labai ar
timi. Taip kaip ir O. Baliuko- 
nytės (...)

O kaip laikosi K. Bradūnas, 
H. Nagys, A. Nyka-Niliūnas, 
kuriuos ir mes šiek tiek pažįsta
me, “ieškome” jų?

B. Brazdžionis. Aš, A. Miški
nis, Aleksandriškis — antrieji 
vainikai. O Jūsų minėtieji —jau 
tretieji vainikai. Tai jau kita poe
tų karta. Labai įdomi.

Jūsų kūrybinėj biografijoje 
dar daug “mįslių”. Kažkokie 
užtemdyti ir tie 1940 - 1944 me
tai, kuriuos prisimenate ar nu
tylite su apmaudu. Ar tuomet 
lietuvių poetai dedikavo savo 
eilėraščius Hitleriui?

R. Brazdžionis. Lietuvių poe-

stemą, nors nėra koncepcijų kaip 
tą padaryti. A. Dobrinino nomo- 
ne, 1990-ji bus didelių apmąsty
mų ir praregėjimų metai.

Ekonomistas Jonas Veselka 
prognozuoja ekonominį chaosą. 
Džiaugsmas dėl padovanoto 
ekonominio savarankiškumo ims 
išblėsti, kai įmonės susidūrs su 
neįveikiamais tiekimo sunku
mais. Antrajame pusmetyje kai 
kurios įmonės dėl to nedirbs iš
tisomis savaitėmis, atsiras be
darbių, dar labiau nuskurs mūsų 
rinka. Nors bus išrinktas naujas 
parlamentas, paaiškės, kad jis 
nesugeba valdyti ir netrukus iš
girsime pirmuosius reikalavimus 
pirma laiko šaukti naujus rinki
mus. Vyriausybė, ramindama 
liaudį, bandys įvesti litą, bet jis 
bus tik mažo tipo talonas ir nepa
gyvins ekonomikos. J. Veselka 
mąno, kad aštrės diskusijos dėl 
politinės santvarkos. Vis daugiau 
žmonių ima ilgėtis stiprios asme
nybės, galinčios sutelkti tautą. 
Kuo toliau, tuo labiau bus ger
biami žmonės, siūlantys realius 
praktinius sprendimus. LKP 
kreipsis į TSKP, prašydama 
padėti užsienyje nusipirkti pla
taus vartojimo prekių. Toliau 
stiprės ir kitos partijos ir šį pro
cesą skatina pats centras (t. y. 
Maskva). Vyraus visuotinis ne
pasitenkinimas.

Filosofas Arvydas Juozaitis 
samprotauja taip: sakykim rinki
mai tikrai įvyks ir apie 90% vietų 
Aukščiausioje taryboje užims 
Sąjūdžio žmonės, naujos Lietu
vos kūrėjai. Vykdomoji valdžia 
liks komunistų rankose. Didės 
abipusiškas nepasitenkinimas, 
kuris savo ruožtu skatins vis sa- 
vesni naujų įstatymų radikalu
mą. Parlamentas prisiims įgalio
jimus vesti derybas su Maskva, 
tokiu būdu bandydamas atimti 
iš vykdomosios valdžios^ tuo 
pačiu iš kompartijos, jos dbmi- 
nuojantį vaidmenį. Konfliktas 
dar paaštrės, kai teks reikalauti, 
kad vykdomoji valdžią vykdytų 
tai, kas bus sutarta Maskvoje. 

_ Politinio gyvenimo tempas bus 
strimgalviškas. Parlamentas pa
siners į asmeninius ginčus ir 
spręsti juos eiga susidarys ne po
litiniu, o asmeniniu pagrindu. 
Naujos partijos bandys glaustis 
viena prie kitos. Aukščiausioje 
taryboje chaosas bus didesnis, 
negu dabar, bet dėl sprendimų 
bus gana greitai susitariama. 
Tdėl Aukščiausioji taryba bus 
produktyvi. Vykdomoji valdžia 
griebsis paskutinio argumento

tai niekino Hitlerį. Bet "išvaduo
tojams” buvo pasirodęs vienas 
kitas eilėraštis. Pavardžių ne
minėsiu. “Rusuose” žuvo labai 
daug lietuvių. Vokiečiai gal 
nebūtų palikę nė tiek. Bet man 
atmintyje — kiti tamsūs debe
sys. ... Jau daug vėliau aš sužino
jau, kad vietoj S. Neries, kuri 
"uždaryta” rašė tas "poemas”..., 
buvo numatytos ir kitos kandi-
datūros. Net ir mano. Bet P. 
Cvirka pasakė: “Šitam “da
vatkėlei” tokios garbės nesuteik
simi” Aš laimingas, kad netekau 
tos garbės.

Ir dar. Prisimenu garbiojo 
Gudaičio - Guzevičiaus korektiš
ką vizitą. Karo pradžioje. Jis (G. 
G.) konfiskavo ne tik mano na
muose slėptų vieno kunigo rantu 
raščių lagaminėlį, bet nemažai ir 
mano lyrikos, kurios taip ir ne
beatsiminiau... Galbūt ir dabar 
kur nors tie eilėraščiai yra (. . .)?

Jūsų' kūrybos versmė — 
tikėjimas Dievo žodžiu. Ar įsi
vaizduojate ją be Biblijc^kSeno- 
jo Testamento)?

B. Brazdžionis. Tie dalykai — 
tiesiog iš tėvų. Bet, kaip matote, 
Lietuva nėra tokia religinga, ko
kia norėtų ir galėtų būti. Šito gal 
nesuvokė Adomas Jakštas.

Kaip Jūs vertinate emigraci
jos poveikį Jūsų kūrybai?

B. Brazdžionis. Panašiai, kaip 
ir Dž. Džoiso kūrybai. Emigra-

Kretingos lietuvių parapijos bažnyčia. Po 50 metų pertraukos, 1989 lapkričio 19 šią 
parapiją vėl oficialiai perėmė lietuviai pranciškonai.

SAUGOTI APLINKĄ - VISŲ UŽDAVINYS

“Viešpats tenukreipia į tave 
savo žvilgsnį ir tesuteikia tau tai
kos palaimą”, šiais liturgijos žo
džiais popiežius Jonas Paulius II- 
sis išreiškė savo linkėjimus, svei
kindamas žmonių minią, susirin
kusią Sv. Petro aikštėje Naujųjų 
metų proga. Atkreipęs dėmesį, 
kad Naujųjų metų pradžia, Ka
lėdų aštuntoji diena, sutampa su 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
— Dievo Gimdytojos — liturgi
ne švente, ir su Pasauline Taikos 
diena. Popiežius į Atpirkėjo Mo
tinos gailestingąją širdį sudėjo 
visos žmonijos.viltį susilaukti tai
kos. »

Dievo ir mūsų visų Motinai, 
kalbėjo Jonas Paulius II-sis pave
dame šiuolaikinio pasaulio taikos 
ilgesį, visus mūsų lūkesčius ir

— grąsins kreiptis pagalbos į ar
miją.

Arvydas Juozaitis mano, kad 
metų pabaigoje kompartijos 
vaidmuo žyjniai sumažės. Pa
aiškėjus, kad visą padėtį lemia 
ne įstatymai, o vykdomoji val
džia, bus pradėta ieškoti asme
nybės. Ir jeigu Algirdas Brazau
skas bus sveikas ir garbingas, 
jam teks traukti vežimą, suda
rius savo komandą jau kitaip pa
sivadinusios partijos atstovų.

Vincas Salčiūnas

cijoj — šiaip ar taip — aš 
sukūriau antra tiek kiek Tėvy
nėje. Gaila, kad netesėjau visų 
savo sumanymų. Vos tepradėjau 
šventųjų gyvenimus ir 1.1. Ma
tyt, tokiA lyriko dalia. Bet tikiu, 
kad Lietuva tikrai bus laisva, kad 
nepasikartos tai, kas jaū buvo. 
Tada galėsiu būti ir būti Lietuvo
je (• . ■)

Dėkojam mylimam poetui už 
atsilankymą “Atgimimo” redak
cijoje ir tikime, kad mes ir esa
me visų sugrįžimų laisvei.

Arvydas Genys

Noriu užbaigti “Kauno Aido 
nr. 18, 1989. VIII.3 d , pirmame 
puslapyje juodomis raidėmis ke
tureiliu*

Iš mūsų žemės niekas mūsų 
neišrovė

Ir niekas amžiais neišraus
Šaknų, įaugusių pas gimtų 

griovį,
Nebijančių ugnies, nei vėjo 

atšiauraus!
Bernardas Brazdžionis

- o -

Linkiu Bernardui Brazdžio
niui viso to, ko kiti nespėjo pa
linkėti, o jei suspėjo, tai kartoju: 
Ir toliau gyvuoki lietuvių tautos 
naudai!

troškimus šiais taip reikšmingais 
laikais, kai daug kur vyksta tokie 
svarbūs ir gilūs pasikeitimai. 
Dievo Motinai ypatingu būdų 
pavedame mūsų troškimą, kad 
teisingumas ir meilė įsivyrautų 
šiuolaikiniame pasaulyje, nu
galėdami visus smurto, keršto ir 
korupcijos viliojimus.

Atpirkėjo Motiną karštai mel
džiame, tęsė jonas Paulius II- 
sis, kad visų žmonių širdys 
plačiai atsivertų Kristaus Evan
gelijai. Išganytojo Žodžiui. Visa
galį Dievą maldaujame, baigė 
savo žodį Jonas Paulius II-sis, 
kad padėtų pasauliui susitaikinti 
ir kurti visuotinę meiliės civiliza
ciją. Šventasis Tėvas naujųjų 
metų dieną ypatingai prisiminė 
kenčiančiuosius,, ligonius, vie
nišus, visus kurie yra atstumti 
no visuomeninio gyvenimo.

Sausio 1 d. Popiežiaus vado1 
vaujamomis pamaldomis Šv. Petro 
bazilikoje, buvo iškilmingai 
įžymėta jau dvidešimt trečioji 
Pasaulinė Taikos diena, kuriai 
buvo, parinkta tema: “Taika su 
Dievu Kūrėju, taika su visa kūri
nija”.

Pamaldų metu kreipdamasis į 
žmoniją, Jonas Paulius Il-asis 
dar kartą priminė visų pareigą 
gerbti žmogų supančią aplinką ir 
visą kūriniją, atkreipdamas 
dėmesį, kad aplinka gali būti 
veiksmingai apsaugota tik visų 
bendromis pastangomis, visuoti
nio solidarumo dvasioje.

Gerbti kūriniją, kalbėjo Po
piežius, reiškia visų pirma gerbti 
visus Dievo kūrinus, pirmojoje

ALG. BRAZAUSKAS IŠRINKTAS
AT PREZIDIUMO PIRMININKU

Sausio 16 New Yorko spauda 
pranešė, kad Algirdas Brazaus
kas išrinktas Aukščiausios Tary
bos pirmininku, vietoje pasi
traukusio Vytauto Astrausko. 
Brazauskas, 57 metų, buvo iš
rinktas didele balsų dauguma — 
228 už, 4 prieš ir 19 susilaikė.

Šie skaičiai rodo, kaip Bra
zauskas yra populiarus Lietuvo
je. Atrodo, kad tą populiarumą 
pakėlė jo kieta laikysena, stojant 
už Lietuvos nepriklausomybę* ir 
jo stipri parama, kai Lietuvos ko
munistų partija skyrėsi nuo 
Maskvos.

Oficialios žinių agentūros 
skelbia, kad Aukščiausios Tary
bos buvęs pirmininkas Vytautas 
Astrauskas, 59 metų, atsistatydi
no dėl sveikatos. Tačiau tai 
nebūtina teisybė. Astrauskas 
praeituose rinkimuose į TArybų 
Sąjungos deputatus, skaudžiai 

eilėje žmogų, sukurtą pagal Die
vo paveikslą ir panašumą. Taikos 
Evangelija nuolat skelbia ir ka
skart vis iš naujo primena įsaky
mą “nežudyk”. Būtent, nežudyk 
kito žmogaus, nežudyk nuo pat 
prasidėjimo akimirksnio moti
nos iščiose. Nežudyk! įsakymas 
“nežudyk”, visiems bendras pa
veldas. Tačiau, pastebėjo po
piežius, įsaky mą “nežudyk” rei
kia suprasti ir patesne prasme: 
Nežudyk, reiškia nenaikink gy
venamosios aplinkos, kuri taip 
pat yra visiem žmonėm perduo
tas bendras paveldas.

Gyvenamoji aplinka yra neį
kainojamos vertės turtas, pa
tikėtas ne tiktai praeities ir da
bartinėms kartom, bet ir busi
mosiom kartom. Dėl to šį turtą 
privaloma saugoti nuo įvairių pa
vojų ne tik tam, kad juo galėtu
me patys pasinaudoti, bet taip 
pat, kad ir ateities kartos galėtų 
džiaugtis jo vaisiais.

Dabar pasireiškianti ekolo
ginė krizė, pastebėjo Jonas Pau
lius II-sis, yra moralinio 
pobūdžio problema. Visa žmoni
ja yra moraliniai įpareigota gerb
ti ir saugoti kūriniją. Aplankos 
negerbimas, gamtos išteklių ir 
žemės turtų netvarkingas eikvo
jimas yra išplitusio egoizmo ir sa
vivalės pasekmė. Jei norime kur
ti taiką ir ją įtvirtinti pasaulyje, 
pažymėjo baigdamas Jonas Pau
lius II-sis, privalome susitaikinti 
su kiekvienu žmogumi, savo ar
timu ir su visa kūrinija, kuri 
mum yra patikėta ir kurią turime 
gerbti ir saugoti.

pralaimėjo. Visai praradus pasi
tikėjimą, jam nebuvo kitos išei
ties, kaip atsistatydinti.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Maskva gali priversti Brazauską 
atsistatydinti iš komunistų parti
jos vado pareigų dėl jo kietos lai
kysenos- Maskvos atžvilgiu. To
kiu atveju tačiau jis dar vistiek 
galėtų vadovauti kaip Aukščiau
sios Tarybos pirmininkas, sie
kiant Lietuvos nepriklauso
mybės.

NUKELIAMA DAINŲ 
ŠVENTĖ

JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų šventė aturėjo įvykti šių metų 
liepos 4 d. Dėl tuo pačiu metu 
vykstančios dainų šventės Lietu
voje buvo nutarTa tą šventę 
atidėti į Padėkos savaitgalį. Da
bar pranešama, kad Dainų 
šventė vyks ateinančiais metais 
gegužės mėnesio gale.



ANTANO MIŠKINIO SOPULIO PSALMES ĮVYKIAI
V. DAUKUS LIETUVOJE

Poetas Antanas Miškinis, at
sidūręs Sibiro vergų stovykloje, 
sukūrė reto grožio —neišsako
mos kančios poeziją.

1943 m. rudenį Antanas Miš
kinis nuteistas 25 metams. Buvo 
nubildintas į Mordovijos mirti
ninkų lagerį. Čia jis sukūrė 
eilėraščių, vadinamų psalmė
mis, kad paguostų savo likimo 
brolius — laukų artojus, moky
tojus, moksleivius, kuriems bu
vo pasakyta: gyvi iš čia neišeisi
te.

Beprasmiška šauktis teisėtu
mo, atsidūrus už spygliuotų vie
lų. Nevalia tikėtis, kad kokia 
nors šios žemės valdžia (pvz. 
Lietuvos vyriausybė) tave prisi
mins ir išgelbės. Lieka Dievas 
— Amžinasis teisingumas, sto
vintis viršum vergų darbo, bado, 
karcerio ir bevardžių kapinynų 
klaikumos. Paskutinė tvirtovė, 
kurioje vargšas žmogus dar gali 
rasti prieglobstį kai jį išdavė visi 
įstatymai ir sutrypė pati “pažan
giausia pasaulyje santvarka”... 
Sekmadieniais, suklupę ant šal
tos Mordovijos žemės, Lietuvos 
ūkininkai giedodavo: '

“Dievas — mūsų prieglauda 
ir stiprybė”.

Antano Miškinio eilėraščiai 
parašyti “tarpu gyvybės ir mir
ties”, ieškojo ne mistinio sąlyčio 
su “dangaus ir žemės valdovu”, 
o reikalavo iš jo teisingumo šią 
istorijos valandą. Tai skausmo ir 
nevilties šauksmas: apgink mūsų 
trypiamą tautą. Tai protesto bal
sas: sustabdyk budelių siautėji
mą, sumurdyk šėtono valdžią. 
Tai kaltinimo aktas “sugyvulėju- 
siam žmogui” ir visai konclage- 
rių imperijai, įteiktas Aukščiau
siajam Teisėjui su didele rūsty
be. , ,
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Pokario metais į kalinių ir 
tremtinių golgotą buvo išvaryta 
dešimtoji tautos dalis. Oficialioji 
poezija šito nematė ir negirdėjo, 
giedodama privalomus himnus 
“tautų tėvui ir mokytojui”. Tik 
poetas, atsidūręs su “broliais 
žūstančiais tuose pačiuose gyvu
liniuose vagonuose ir persiunti
mo kalėjimuose, galėjo nužymė
ti kruviną istorijos kelią savo

Iš gilumos šaukiamės
Ant sopulių mums kraujas sukrekėjo, 
Pašiurpo nuo lytėjimo grubaus. 
O Viešpatie, ar jau tikrai reikėjo 
Mus šitaipos paniekint ir nubaust?

Dar baudžiavų gadynėj, dar trinyčiuos, 
Dar pliekdamies sunkiausiuose varguos, 
Gražias ir aukštas statėme bažnyčias 
Su bokštais, besistiepiančiais danguos.

Mes geidėme gyvent gražiai, prasmingai 
Ir meldėmės išblyškusiais veidais.— 
Tave vargonais garbinom trenksmingais 
Ir garbinom skardžių varpų aidais.

Nors rankos buvo nuo darbų sukrupę, 
Į viską mes žiūrėjom atlaidžiai, 
Nors valgėm duoną pelutinę rupią, 
Bet puošėm auksu altorius gražiai.

Pavasarį tarpu laukų tyliųjų, 
Kai liedavos visur vanduo sraunus, 
Velykų rytą šaukėm — Aleliuja, 
Kad kėleis, Dievo ir žmogus sūnus'.

Apstatėm pakeles visais šventaisiais, 
Kad saugo nuo krušos ir nuo ledų. 
Šventadieniais kryžius gėlėm aptaisę, 
Nušvitę bėgome giedot maldų.

Tai kam gi, Viešpatie, dabar apleidai, 
Ir palieki mus slibinų naguos? 
Parkniumbame prieš Tavo rūstų veidą — 
O! Tėve Mūsų, Kurs Esi Danguos...

eilėraščiais — paminkliniais ak
menimis.

Tik Mordovijos ir Olžeraso la
geriuose poetas turėjo laisvę 
išrėkti visą teisybę ir paskelbti 
stalinizmui — tautos duobkasiui 
— žūtbūtinį moralinį nuo
sprendį. „

tas kenčiančios tautos skausmas.

Antano Miškinio tremties 
psalmėmis — Tautos kančių me
traščiui, surašytam ant cemento 
maišelio skiaučių — tarsi netinka 
įprasti litertūriniai masteliai. 
Poetui nebuvo kada tų eilėraščių 
— vienkartinio sielos riksmo — 
tobulinti. Tačiau šios psalmės — 
viena iškiliausių visos Antano 
Miškinio lyrikos viršūnių. Iki 
tragiškos aukštumos čia išplėto-

Grįžęs 1956 m. rudenį į Lietu
vą, Antanas Miškinis jautėsi at
gavęs gyvenimo prasmę. Nupur.- ' 
tė nuo savęs konclagerinės patir
ties neviltį ir pagiežą. Tapo švie- 
siaveidis tėvynės “žaliuojančiuose 
laėkuds^!'Niekam rreskaitėšitų^ 
soptdib p&dniiųbet jųneišsižaj'- 
dėjo. Jos išliko išslapstytos bičių- : 
lių palėpėse ir likimo brolių at
mintyje. Tokia buvo tarybinio- 
rašytojo lemtis per daugelį 
metų: dalis jo kūrybos ėjo į 
viešumą, o dalis — dažnai pati 
stipriausia — dūlėjo nematoma
me pogrindyje.

Čia spausdiname vieną iš 
šešiolikos psalmių.

— “Atgimimo” 44 numeryje 
prisimenama Gorbačiovo frazė, 
pasakyta Algirdui Brazauskui * 
“TSRS sudėtyje jūs galėsite vis-

i. ką”. Gorbačiovas pirmininkavo 
'lapkričio 27 d. sesijoje, kurioje 
buvo priimtas, kad ir riboto, 
ekonominio savarankiškumo su-

. teikimas. Aukščiausiosios tary
bos posėdyje, kaip liaudies de
putatas \ Egidijus Bičkauskas 
sako, kad didžiausios paramos 
lietuviai susilaukė iš azer
baidžaniečių ir armėnų. Ir Boris 
Jeltsinas už tai balsavo. Sis balsa
vimas buvo vardinis.

— Lietuvos studentų delega-
- cija, sudaryta iš 12 asmenų, da

lyvavo Maskvoje įvykusiame są- 
’■ junginiame forume, bet ji nebu

vo įgaliota stoti į jokias kuriamas 
sąjungines studentų organizaci
jas. Didelį dėmesį šiam forumui 
skyrė Politbiuras. Jame kalbėjo 
pats Gorbačiovas ir min. pirm. 
Ryžkovas. Jie kvietė studentus 
jungtis į politika ir pasisakyti už 
Gorbačiovo perestroiką.

— Studentų forume Maskvo
je lietuviai studentai patyrė, kad 
Rusijoje formuojasi opozicija 
Gorbačiovo perestroikos progra- 

. mai ir politinė kova dėl masių 
protų ir jausmų jau vyko ir šiame 
forume. Politbiuro agitatoriai 
veikė gan korektiškai. Buvo de
legatų tarpe ir aklų Gorbačiovo

• šalininkų, anot jų, stovinčių “ko
munistinio manifesto” pozicijo
se.

— Lietuvos Rinkimų komisi
jai pirmininkauja Juozas Bula
vas. Pranešta, kad kandidatai į 
Aukščiausiąją tarybą gali atidary
ti taupomajame banke savo są
skaitą rinkiminei agitacijai. Ko
misija tuoj susidūrė su neaišku
mais dėl karių(dąlyvąyiip<>.<ipki- . 
m uos e ir pasiuntė Aukščiausiajai -■ 
tarybai pareiškimą, prašydama 
paaiškinti situaciją.

Remkime

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

Tautos Fondas,
Uthuanian National Foundation, Ine., 

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

^JranspaL praneša naujus ir naudingus 

patarnavimus

SĄSKAITA 
DOLERIAI^

VAISTAI

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI

ELEKTRONIKA 
IR MAŠINOS

DAIKTŲ .v 
PERVEŽIMAS

Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti „dolerinėje” muilą, priesko* 

— nius, automobilį ir kt. • -------------- ---------

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

. MUITO NĖRA.

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.

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

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

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

cukralige sergantiems, $99.-GLUKOMETRAS

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

Roma* Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
Chlcago, 1L 60629 
1-312-436-7772

INTERNATIONAL <708)430.7272

9525 So. 79th Avė. Hlckory Kilis. IL 60457 jj.s.a.

įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
"■” ’ ' Šešt. S-ž v. p.p.į

arba susitarus

ARKIVYSKUPAS P. MARCINKUS 
ŠVENTĖMS SUGRJŽO J GIMTINĘ

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet arkivysk. Paul 
Marcinkus prieš Kalėdas buvo 
sugrįžęs į savo gimtąjį Cicero 
miestą, kuriame ir artimose vie
tovėse gyvena jo artimų giminių 
ir daug jaunystės draugų bei 
pažįstamų.

Arkivyskupas kaip ir anksčiau, 
taip ir šiemet aukojo mišias Sv. 
Antano lietuvių parapijos baž
nyčioje Kalėdų rytą. Taip pat vi
zitavo ir Sv. Kazimiero seserų 
vienuolyną Chicagoje bei kitas 
įstaigas.

Jis yra baigęs Sv. Antano para
pijos mokyklą, kurioje mokyto
jomis buvo Sv. Kazimiero vie
nuolyno vienuolės. Čia jis ir iš
moko kalbėti gana gerai lietuviš
kai. Kaip žinome, anksčiau šioje 
mokykloje lietuvių kalba buvo 
mokama kasdien ir ją čia dėstė 
vienuolės.

Čia reikia pažymėti, jog arki
vysk. Marcinkus yra pats aukš
čiausias pareigomis dvasiškis Va-

tikane iš Amerikos. Jis tebėra 
Vatikano banko valdytojas ir te
beeina Vatikano miesto burmist
ro pareigas. Gerokai anksčiau jis 
buvo apkaltintas pinigų išeikvo
jimu iš Vatikano banko, ką tikru
moje padarė nesąžiningi skoli-?* 
ninkai. Prieš porą metų šiame 
reikale jis buvo visiškai išteisin
tas ir pripažintas nekaltu. Kuo-

met vyko byla, Italijos valdžia 
buvo įsakiusi arkivyskupą areš
tuoti, jeigu jis pasirodytų už Va
tikano ribų. Tačiau, nežiūrint to, 
arkivyskupas Marcinkus to ne
paisė ir kiekvienais metais prieš 
Kalėdas pasirodydavo savo gim
tajame Cicero mieste, kur anks
čiau dar tebegyveno ir jo tėvai 
(dabar jau mirę). Čia jis susitik
davo ir su vietos lietuviais, kurių 
tarpe turėjo ir tebeturi daug 
draugų.

— “Metalisto” gamyklos val
gykloje staiga žmonės pradėjo 
negaluoti. Sis Panevėžio metalo 
apdirbimo ir galvanizacijos fabri
kas vos nesukėlė paniką darbi
ninkų eilėse, nors patikrinus val
gyk!os maistą nieko blogo nera
sta. Ekspertai mano, kad dėl to 
kalta ventiliacijos sistema, per 
kurią iš fabriko chemikalai į val
gyklą privarė “juoko dujų”.

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 KEUONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d.
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2,620.00. Iš New Yorko $2.490.00.
DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

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

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

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

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

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

— pasirinkite 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 ARMA 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 APIPREKMIMUI 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. 
9625 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY MILLS, IL 90467-2269 
TEL. 706-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO
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9000
E. Šulaitis

Arkivyskupas Paulius Marcinkus Kalėdom buvo atvykęs į Chi- 
cagą, su Chicagos kardinolu Joseph Bernardin lankėsi Cicero. 
Čia juos matome prie Šv. Antano parapijos mokyklos. Nuotr. 
Ed. Šulaičio



LIETUVIŠKAS SAMBŪRIS NEW JERSEY
Pne Moms County Coininu- 

nity kolegijos yra susibūręs 
Amerikos lietuvių židinys, pasi
vadinęs Siaurinės New Jersey 
Amerikos lietuvių klubu. Savo 
narių sąraše jis turi šiuo metu 
155 lietuvių kilmės narius. Klu
bas yra visai savarankiškas, net 
gal suverenus, nepolitinis ir ne- 
konfesinis organas, kurio pagrin
dinis tikslas domėtis lietuvių kal
ba, jų kultūra, papročiais, geo
grafija ir kt. su Lietuva susiju
siais reikalais.

Kai kurie klubo nariai yra gi
mę Lietuvoj, kitų tik tėvai yra 
lietuvių kilmės, o dar kiti yra tik 
susigiminiavę ar susidraugavę su 
lietuvių kilmės amerikiečiais ir 
juos pamėgę. Vieni jų kalba lie
tuviškai, o kiti nori tik pramokti 
šią kalbą, kad, palaisvėjus ke
lionėm j sovietinę imperiją, ga
lėtų nuvykti į Lietuvą, aplankyti 
ten dar užsilikusius gimines ir 
šiek tiek su jais susikalbėti.

O jo kilmė buvo tokia.
Morris County kolegijoj, vei- 

kiančioj Randolph, N.J., sveika
tos departamento direktorė bu
vo iš Wilkes Barre, Pa., kilusi 
lietuvaitė Elžbieta Tomolaitis- 
DiAndriole. Atsitiktinai pa- 
skaičiusi Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamą žurna
liuką Bridges, ji patyrė, kad vie
noj N.Y. valstijos Community 
kolegijoj yra'dėstoma Lietuvių 
kalba.

Jai tebesant nevisai nutolusiai 
nuo lietuviškų reikalų, kilo min
tis tokius lietuvių kalbos kursus 
suorganizuoti savoj Morris 
County Community kolegijoj. 
Pasikalbėjus tuo reikalu su kole
gijos vadovybe, j ii patyrė, kad tai 
galima būtų padaryti, jei atsira
stų pakankamas skaičius tokių 
kursų lankytojų ir jei būtų suras
tas kolegijai tinkamas kursų lek- 
torihs,’

Vežimas rieda atoliau
Bet kaip susirasti lietuvių kal

bos dėstyti sugebantį asmenį, 
kai santykiai su apylinkės lietu
viais niekada net ir užmegzti ne
buvo? Vėl padėjo atsitiktinumas. 
Beskaitydama Patersono vysku
pijos leidžiama savaitraštį The 
Bėacon, ji užtiko, kad Sv. Kazi
miero lietuvių parapijos Paterso- 
ne vienam renginiui vadovavusi 
Janina Meižys (tai veikli ir di
delės energijos įvairių renginių 
organizatorė J. Meižienė). Susi
siekus su J. Meižiene, lietuvių 
kalbos lektorium buvo pasiūlytas 
btiv. amerikiečių vidurinės mo
kyklos (High School) vokiečių ir 
lotynų kalbų diplomuotas moky
tojas, šiuo metu jau pensininkas 
.Antanas Masionis.

Prasideda kursai
£ Susiradus pakankamam skai

čiui kursų klausytojų, 1987 m. 
rudens semestre buvo pradėtas
i

MIAMI
; Lietuvių klube po vasaros ato
stogų vėl prasidėjo judėjimas. 
Sekmadieniais pietums susiren
ka vis daugiau žmonių. Lapkri
čio 5 klubo pirmininkė E. Jo
nušienė paprašė susikaupimu 
pagerbti mirusius klubo narius.

Visuotinis klubo narių susi
rinkimas buvo lapkričio 12. 
Buvo pasiūlyti kandidatai į val
dybą ir į direktorius 1990 me
lams. Balsavimas bnvo gruodžio 
12. Direktorius P. Leonas, eilę 
metų buvo direktorium ir jų pir
mininku, sekretorė buvo K. Ko- 
datienė, ilgai ėjusi valdyboje 
įvairias pareigas, pasitraukė 
poilsio.

Žiemos sezono atidarymas 
buvo lapkričio 26. Drauge pa
minėta ir Lietuvos kariuomenės 
šventė. Paskaitą skaitė J. Mauru
kas.

“Bangos” choras vėl pradėjo 
repeticijas. Chorui Vadovauja 

darbas, tą semestrą trukęs 6 sa
vaites. Pasibaigus semestrui, kai 
kuriem kursų dalyviam kilo min
tis pridėtą darbą tęsti toliau. O 
kad tai lengviau vyktų, sumanyta 
sukurti šių kursų klausytojų klu
bą, kuris rūpintųsi ne tik tolime
sne kursų eiga, bet ir šiaip įvai
riais kitais jų socialiniais ir pa
bendravimo reikalais.

Šio darbo iniciatoriais buvo 
kursų organizatorė DiAndriole 
ir kursų lankytojos,-ai: Susan 
Covalesky, David Samuels ir 
Andrew White. Jie sudarė klubo 
įstatus ir veiklos teisykles ir 
pasiūlė klausytojų susirinkimui. 
Ir taip 1987 m. lapkričio 16 gimė 
iki šiol veikiantis klubas, darbą 
pradėjęs su 13 narių-steigėjų.

į jo vadovybę buvo išrinkta: 
Betty DiAndriole; — preziden
te, Susan Covalesky — vicepre
zidente, Andfew Whites — iždi
ninku ir Anna Jonės — sekreto
re.

Klubas žygiuoja
Augant _ kursų klausytojų 

skaičiui, didėjo ir klubo narių 
skaičius, gimė įvairūs sumany
mai. Plečiantis veiklai, buvo 
ruošiami koncertai (jų srity ypač 
pasižymėjo pianistė Frances Co
valesky, smuikininkas Julius 
Vebląitis), paskaitos (Loreta ir 
dr. Jokūbas Stukai, LB NJ apy
gardos valdybos nariai Rasa Ar- 
dytė-Juškienė, Rimantas Bitė- 
nas, Julius Veblaitis), su lietuvių

JUNO BEACH FLA.
Vėlinių dieną lapkričio 2 dau

giau kaip 60 lietuvių susirinko 
Memorial Gardens kapinių mau
zoliejuje, kur kun. V. Pikturna 
aukojo mišias už mirusius apy
linkių gyventoju^ taūtos^kamki- 
nius ir žuvusius ..dėlTajsvės. Su-, 
giedota Marija, Marija, Lietuvos 
himnas. Po pamaldų svečias iš 
Lietuvos Gediminas Merkys, 
papasakojo savo pergyvenimus 
Sibiro tremtyje ir okupuotoje 
Lietuvoje. Buvo lankomi lietu
viškų kapinių sekcijoje palaido
tųjų kapai, kuriuos gėlėmis pa
puošė ir prie lietuvių Laisvės pa
minklo vėliavas iškėlė sekcijos 
vadovas Jonas Jakubauskas.

LB apylinkės gegužinė buvo 
lapkričio 4. Ji puikiai pasisekė ir 
davė gražaus pelno. Buvo arti 
100 svečių, jų tarpe 10 iš Lietu
vos ir apie tiek pat iš Pompano 
Beach ir iš kitur. Apylinkės pir
mininkas A. Augūnas padėkojo 
šeimininkėms, vietą parūpinu
siai J. Jokūbaitienei, loterijos 
vedėjai A. Solienei, A. Pilipa
vičiui už darbą bare ir visiems 
dalyviams. Visus pasveikino 
svečias iš Lietuvos, docentas 
Gediminas Merkys. LB apy
linkės iždui paaukojo dr. P.V. 
Mažeika 50 dol. ir dr. A. V. Do- 
manskis — 13 dol.

BEACH , fla.

muzikė D. Liaugminienė. Cho
ras gieda bažnyčioje, gi lapkričio 
26 dalyvavo klubo sezono atida
ryme.

Pamaldos už savanorius — 
kūrėjus, karius, šaulius, partiza
nus ir visus žuvusius dėl Lietu
vos laisvės buvo lapkričio 12. 
Aušros kuopos šauliai dalyvavo 
su Amerikos, Lietuvos ir šaulių 
vėliavomis. Mišias aukojo kun. 
dr. V. Andriuška. Jis taip pat pa
sakė pamokslą. Giedojo “Bango- 
s” choras, vargonavo muz. A. 
Šimkus. Pamaldos baigtos Lie
tuvos himnu.

“Aušros” kuopos šauliai lap
kričio 15 paminėjo Kariuomenės 
šventę gamtoje, šaulių A. ir V. 
Jokšų sodyboje. Šaulių sąjungos 
garbės narys dr. K. Pautienius 
įteikė žymenius E. Keresevičie- 
nei ir I. Jakšai, apdovanotiems 
šaulių žvaigždės medaliais. 

tautinių šokių pagrindais supa
žindino Emilija Skruodytė-Sa- 
donienė, tautinių šokių grupės 
“Liepsna” vaizdajuostes demon
stravo Arūnas Bitėnus, apie įvy
kius Lietuvoje pasakojo iš ten į 
svečius atvykęs buv. politinis ka
linys Stasys Masionis, apie lietu- . \ 
viam primetamą kolalx)ravjmą 
su naciais kall>ėjo Americans for < 
Due Process k(x>rdinatorė Rasa 
Razgaitienė ir kt.

Klulx> nariai neorganizuotai. :• 
dalyvauja įvairiuose lietuvių j 
renginiuose ir šventėse, ypač ? 
daug jų dalyvavo Kultūros Židi
nyje surengtame “Ratilio” kon
certe, Vasario 16 šventės minėji
muose Paterson, N.J., ir kt.

Pagrindiniai kursų dėstytojai 
buvo Antanas Masionis 1987 -88 
m., o jam pasitraukus — JAV 

. Lietuvių Moterų Klubų federa
cijos prezidentė Aldona Noa- 
kaitė-Pintsch, čia baigusi uni
versiteto studijas ir kurį laiką 
mokytojavusi šio krašto vidų- ~ 
rinėse mokyklose. Pagal iš jos 
gautas informacijas didžiausią 
pasisekimą turi lietuvių kaltas ir 
tautodailės bei kultūros dalykai. 
Prie jų šių kursų lektorė ir kon
centruojasi, nes daugelis kursų 
lankytojų planuoja keliauti į savo 
protėvių kraštą ir siekia prieš iš
keliaudami plačiau su juo ir su 
krašto papročiais susipažinti.

Geriausios sėkmės kursų or
ganizatorei, jų lektorei ir pačiam 
klubui, nes dirbamas labai gra
žus darbas, o lietuvių ar jų drau
gų niekada nebus perdaug.

K. Jankūnas

Dainos” choras pradėjo 
ruoštis Dainų šventėms, koncer
tui, išvykoms ir giedojimui baž
nyčioje. Repeticijos vyksta tre
čiadieniais 1:30 v. miesto pasta
te, buvusioje - metodistų ■1 
Po naujų metų jbš’VėF bus S¥m 
Pauliaus nuo Kryžiaus parapijos 
kavinėje. Choro vadovybė prašo 
į chorą įsijungti daugiau žmonių.

Tradicinis Naujųjų Metų suti
kimas surengtas Sv. Pauliaus 
nuo Kryžiaus parapijos salėje. 
Apsilankė per 100 svečių. Šokių 
muziką paruošė ir tvarkė Vincas 
Šalčiūnas. Muzika buvo gera, 
transliuojama iš juostelių. Pasi
tinkant Naujuosius metus, visus 
pasveikino LNB apylinkės pir
mininkas Algis Augūnas, sugie
dotas Lietuvos himnas ir kompo
zitoriaus Br. Budriūno “Valio, 
valio”. Su šampano taurėmis be
sisveikinant su artimaisiais ir 
bičiuliais pasitikti Naujieji me
tai. Šioje salėję, jau eilę metų 
rengiami N. Metų sutikimai. 
Gaila kad šių metų renginys pa
sibaigė su nuostoliais. Iš anksto 
buvo užsakytas maistas. Vienas 
stalas buvo užsisakytas, bet 
svečiai neatvyko ir už maistą 
neatsilygino.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus trejopas. 
Vasario 16, penktadienį, 12 vai. 
prie Laisvės ir padėkos paminklo 
lietuviškose kapinėse bus pakel
tos vėliavos ir pagerbti už laisvę 
žuvusieji. Bus padėta gėlių puokštė, 
taip pat bus trumpas žodis, mal
da ir giesmė. Tada dalyviai vyks 
į metodistų naująją bažnyčios 
salę prie Al A kelio. Ten bus 
minėjimo akademinė dalis. Prieš 
minėjimą 1 va], bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo veiks
niams: Altui, Liet. Bendruoiūe- 
nei, Vlikui. Minėjimo programa 
prasidės 2 vai. Kalbės prof. Pra
nas Zunde iš Atlantos. Po to bus 
koncertinė dalis. Vasario 18, 
sekmadienį, 12:30 v. Šv. Pau
liaus nuo Kryžiaus bažnyčioje 
(kur visada vyksta lietuviškos pa
maldos), bus iškilmingos mišios 
drauge su amerikiečiais. Lietu
viai prašomi atvykti anksčiau ir 
užimti paskirtą vietą glaudžioje 
grupėje. Bendrai bus giedamos 
lietuviškai — Prieš tavo altorių 
ir Lietuvos himnas. Mišių metu 
giedos solistė Ona Jameikienė,

NBA lygos “Golden State VVarriors” komandos žaidėjui 
Šarūnui Marčiulioniui pagerbti buvo skirta programa per 
lapkričio 29 d. Oakland koliziejuje įvykusių rungtynių per
trauką. Prieš rungtynes sugrotas ir Lietuvos himnas. Ta pro
ga žiūrovams buvo išdalinta 10,000 gairelių, kurių vieną laiko 
žurnalistas Ed. Šulaitis. Nuotr. Z. Degučio

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 

VALDYBA NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

Spalio 15 Kultūros Židinyje 
pirmą kartą po daugel metų 
lankėsi bent keli rašytojai iš oku
puotos Lietuvos. Židinyje įvyko 
jų literatūros vakaras, kurio 
metu jie skaitė savo kūrinius, pa
pasakojo, kaip jie reiškėsi PEN 
kongrese Toronte ir Monrealy
je, kaip jie dabar gyvena Lietu
voje, kaip prasidėjo laisvėjimo 
procesas.

į New Yorką buvo atvykę: Ri
čardas Gavelis, Raimondas 
Kašauskas, Aleksandras Krasno- 
vas, Romualdas Lankauskas, 
Kornelijus Platelis, Regina Ru- 
daitytė. Čia jie išbuvo visą sa
vaitę. Reikėjo juos priimti, sura
sti šeimas, kur jie galėtų susto
ti. Reikėjo ir keliauti šiame dide
liame New Yorko mieste. 
Reikėjo juos ir sušelpti — 
mokėti honorarą, sumokėti ke
lionę traukiniu iš New Yorko at
gal į:Montrealį, nes jų grįžimo 
biWajJėktewi b^YĄį^Moįtrea- 
lio į Maskvą. JReikėjo.&urengti ir 
priėmimo vaišes. Visa tai parei
kalavo daug darbo ir daug išlai-

vargonuos Liudas Stukas. Mišias 
aukos parapijos klebonas kun. Ą. 
Venezia ir kun. Vytautas Piktur
na. Po mišių lietuviai renkasi į 
Rodney kavinę bendriems šven
tės užbaigimo pietums. Pietūs 
su pilnu patarnavimu— 11 dol.

Tradicinė madų paroda ren
giama sausio 27, šeštadienį, 2 v. 
popiet naujoje metodistų salėje, 
701 Ocean Dr., Juno Beach. 
Rengia Liet. Dukterų Juno 
Beach skyrius. Po parodos bus 
vaišės. Auka 8 dol. °

Metinis Balfo 141 skyriaus su
sirinkimas bus vasario 6, antra
dienį, 1 vai. buvusioje metodistų 
salėje Juno Beach. Bus dalini 
valdybos rinkimai.

Vasario 16-osios gimnazijai 
remti būrelį sausio 12 suorgani
zavo LB apylinkės valdyba. Nau
jo būrelio vedėju sutiko būti Jo
nas Jakubauskas.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės visuotinis susirinkimas 
įvyks kovo mėn. viduryje. Bus 
renkami trys valdybos nariai. į 
rinkiminę komisiją sutiko įeiti ir 
surasti kandidatus: dr. J. Šalna, 
J. Mildažis.

Konstancija Štarienė, sulau
kusi 73 m. amžiaus, mirė gruo
džio 24. Gyveno Lake Worth. 
Palaidota gruodžio 27 Memorial 
Gardens kapinių lietuviškame 
skyriuje. Liūdesyje liko vyras Jo
nas ir dukros Elvyra ir Irena bei 
sūnus Antanas su šeimomis. 

- VILNIUS - MIESTO PLANAS -
Naujai išleistas, spalvotas Vilniaus žemėlapis. Pritaikytas turis
tams su bažnyčių, muziejų adresais ir pilnu gatvių indeksu.

Sulankstytas $10.00 su persiuntimu.
Plakato forma $12.00 su persiuntimu.

Užsakymus siųsti:

SAKALAS
7328 S. Califomia Avė.

. .., Chicago, IL. 60629

dų. Visas šis projektas Lietuvių 
Rašytojų Draugijai buvo nuosto
lingas, nuostolio susidarė 588 
dol. Valdyba nuostolius mėgins 
įvairiais būdais išlyginti, prašy
dama vieno kito paaukoti šiam 
reikalui.

Valdyba būtų nieko negalėjusi 
padaryti, jei ne geraširdžiai 
žmonės, kurie priglaudė mūsų 
svečius, suteikė jiem gerą globą, 
kurie pagaliau talkino ir pačiam 
renginiui.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
tiems, kurie svečius globojo savo 
namuose visą savaitę. Renata ir 
Tadas Alinskai globojo net du 
rašytojus: Ričardą Gavelį ir Kor
nelijų Platelį. Dailininkas Juozas 
Bagdonas globojo žemaitį rašy
toją Raimundą Kašauską, Alek
sandrą Krasnovą globojo Au
dronė ir Romualdas Misiūnai, 
gyveną Manhattane. Jų namai 
praeitais metais priėmė 40, 
svečių. Kiek tai pareikalauja dar
bo ir išlaidų!

Romualdą Lankauską ir jo 
žmoną Reginą Rudaitytę globojo 
dailininkas Vladas Žilius ir jo 
žmona Ida. Kai Lankauskai grįžo 
iš Washingtono, juos globojo 
Milda Aisenbergienė Manhatta
ne.

Didieji talkininkai ir ryšių pa
laikytojai buvo Alina ir Edis 
Stakniai. Jie visus vežiojo iš vie
tos į vietą, į literatūros vakarą, į 
namus, į traukinių stotį.

Pačiam renginiui talkino Mal
vina Klivečkienė. Suvežti daik
tus padėjo Aleksandras Vakselis. 
Renata Alinskienė labai gražiai 
suarengė priėmimą posėdžių 
kambaryje. Talkino ir Kęstutis 
Miklas svečius priimti ir Gedi- 

, minas Rajeckas, tvarkydamas 
barą. Prie kasos dirbo Marija 
Žukauskienė ir Aušra Sabalienė, 
prie kontrolės Pranutė Ąžuo- 
lienė.

Pranciškonų spaustuvė nemo
kamai atspausdino bilietus. Dar
bininkas dėjo visus pranešimus, 
o administracija nieko neėmė už 
skelbimus. Taip pat ir Laisvės 
Žiburio radijas renginį skelbė 
nemokamai, davė net pasi
kalbėjimą su rašytoju Lankau
sku.

Tik minėtų žmonių dėka ir 
triūsu buvo įmanoma priimti 
svečius ir surengti šį labai retą 
ir prasmingą literatūros vakarą. 
Visiems, visiems nuoširdžiai 
dėkoja

Liet. Rašytojų Draugijos 
valdyba

— Nepriklausomybės nuotai
kos okupuotoje Lietuvoje yra sti
prios. Net ir populiariausias laik
raštis Komjaunimo Tiesa pakeitė 
vardą į Lietuvos Rytas. Šiuo 
metu dar okupuotoje Lietuvoje 
yra 15 politinių partijų. Tiek pat 
partijų yra ir Vlike.

— Visi Floridos pietrytinio 
Atlanto pakraščio lietuviai 
kviečiami dalyvauti “Inter Ame
rican” parade, kuris įvyks sausio 
28, sekmadienį, nuo 9:30 vai. 
ryto. Prasidės prie Henry Filer 
mokyklos, 531 W. 29 St., Hia- 
leah, Miami. Dėl važiavimo 
skambinti 305 - 822 - 6601 tarp 
8 ir 2 vai. popiet. Lietuviai para
de žygiuos pirmoje vietoje ir 
prie tribūnos sugiedos himną. 
Marytė Prunskytė per televiziją 
kalbės angliškai, ispaniškai ir lie
tuviškai.

— Norwood, Mass., Lietuvos 
vyčių 27 kuopa rengia Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimą vasario 4, sekmadienį. 
Šv. Juregio parapijoj mišios 8 
vai. ry to. Po jų parapijos funda
torių salėje kalbės filosofė dr. 
Mirga Gimiuvienė.

— Kennebunkport, Maine, 
lietuvių pranciškonų sodyboje 
šią vasarą metinio pikniko — lie
tuvių šventėj nebus.

—Fil. dr. Algirdas Avižienis 
už išskirtinai sėkmingus darbus 
moksle, visuomenėje ir skau- 
tybėje, buvo pagerbtas I2-ąja 
Vydūno Jaunimo fondo premija.

— Muz. Alvydas Vasaitis, 
anksčiau keletą metų dirbęs su 
Lietuvių opera, muz. dr. Bro
niui Kazėnui dėl susidėjusių 
aplinkybių pasitraukus iš diri
gento pareigų, vėl sugrįžo diri
guoti ir vadovauti Lietuvių ope
ros muzikiniams pastatymas.

— Sigita Bersėnaitė - Balze- 
kienė įrengė Sąjūdžio kambarį 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje, pavadindama “Žingsniai 
į Nepriklausomybę: paskutinių
jų laikų įvykiai Lietuvoje”. Tais 
istoriniais įvykiais labai domisi 
kitataučiai, o taip pat dabar ma
siškai atvy kstantieji iš okupuotos 
Lietuvos ir čia kasdien gausiai 
besilanką svečiai.

— Vilniaus radijas pranešė, 
kad Vilniaus komunistų partijos 
centro komitete vyko partijos va
dovų pasitarimas su Sąjūdžio sei
mo taryba ir Sąjūdžio politine 
komisija. Pasitarime taip pat da
lyvavo kelių Lietuvos politinių 
partijų atstovai. Oficialiai nepra
nešta. kas ten buvo kalbėta. 
Neoficialiai buvo sužinota, kad 
šiame susirinkime buvo bandyta 
sukurti bendrą lietuvių tarybą.

— Ieškau brolio Letuko Al
fonso, Jono, gimusio 1924 Šilalės 
rajone, Kvėdarnoje, karo pra
džioje išvežto darbams į Vokieti
ją. Mano adresas: Lithuania, Ši
lalės rajonas, Gražjūrio kaimas, 
Kvėdarnos apylinkė, Juzė Letu- 
kaitė-Nausėdienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: I. Lašas, Los Angeles, Calif., 
A. Pranys. Mountain View, Ca
lif. Užsakė kitiems: S. Gofensas, 
Brockton, Mass. — G. Banaitis, 
Canton, Mass. Sveikiname nau
jus skaitytojus ir dėkojame užsa
kytojams. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiem 20 dol. me
tams.



KOMPIUTERIAI 
LYGŪS IBM PC SISTEMAI a 

SU SPALVOS REGULIAVIMO R
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

HIGH TECH KOMPUTERIAI

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY-LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(įvairaus dydžio ir jvairių firmų)

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

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

1T.t>A KELIONĖS 
l 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)

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

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

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

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

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

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

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

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

Agrc ,omės Iz. Sinkevičiūtės parašys lietuviškų valplų 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastiniu aplanku. Darbininkas, 341 Hl’hland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

Numeris, gatvė

.'Miestas, valstija, Zlp

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vlenerių metų garantiją 
Lietuvoj

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

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.

Bdexter park 
PHARMACY ra

Wm. Anastasl, 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

>. L

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratĄ de

damas šis lapelis. Prašome iškirpti, užplfldyti ir jaąiųsti 
ędresu. DARBININKAS’ 341 Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas k pavardė ••••••••• ———

Adresas
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius im
tus "kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. motam.
SluhČTu už prenumoretą S.—
Už kalendorių
Spaudai paremti ■. S—

<
Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metų 
proga $................................    „

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininkę.

DOVANOS
JAUNIMUI ARBA 

DRAUGAMS KITATAUČIAMS
Lithuania 700 Years — 

$18.00.
Introduction to Modem Lith

uanian — $18.00.
4 Cassettes to ūse with alx>ve 

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 Church in Lit

huania — $10.00.
Lithuania My Heritage album 

— $20.00.
My Dictionary in English - 

Lithuanian — $12.00. »
_ L-
Persiuntimui pridedama 

$1.50. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y.V 
11207.

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

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

POSTAGE STAMPS OF LITHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

pašto ženkluose. Kaina 20 dol. su persiuntimu. Graži, 
dovana jaunesniems ir vyresniems, čia ir Lietuvoje. 
Su užsakymais kreiptis adresu: C. Matuzas, 107 - 32 
117 St., Richmond Hill, N.Y. 11419.

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstytas Lietuvos 
žemėlapis su didvyriais, jūra, 
miškais, ežerais, upėmis ir lau-

kais. Pridėtas istorinis katalogas 
anglų kalboje. Tinkama dovana 
visiems. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 14 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

£
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BALTK
TOURS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 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, antradienj. Atvykstama j Vilnių 
per Helsinkj ir Maskvą vasario 14, trečiadienj. Išvykstama 
iš Vilniaus vasario 28, pirmadienj. Grįžtama per Maskvą ir 
Helsinkj.

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak St, Sulte 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
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



B ALFO GERADARIAI
Balfo 100-ojo skyriaus rudens 

vajus baigėsi, bet aukos laukia
mos ir toliau. Pirmieji aukotojai 
buvo paskelbti 1989 gruodžio 8 
d. Darbininke. Dabar skelbiami 
kiti: *

Po 100 dol. — L. ir M. Jatu- 
liai, Eug. Pakulienė, N. ir J. Va
laičiai.

70 dol. — ALK Moterų S-gos 
29 kuopa.

Po 50 dol. — R. ir T. Alinskai, 
xlr. J. Budzeika, N. Mazalaitė- 
Gabienė.

MIRĖ NIJOLĖ 
ZOBARSKAITĖ

Sausio 19 ryte ligoninėje 
mirė Nijolė Zobarskaitė, rašy
tojo Stepo Zobarsko dukra. 
Buvo pašarvota Marytės Sha- 
lins šermeninėje. Palaidota 
sausio 22 Cypress Hills ka
pinėse.

Velionė buvo Stepo ir Matil- 
dos Malinauskaitės Zobarskų 
dukra. Buvo gimusi 1937 vasario 
13 Kaune. Į Amerika su tėvais 
atvyko 1947 m. Čia baigė anglų 
kalbos ir literatūros studijas. 
Studijavo Šv. Jono universitete, 
kur gavo bakalauro laipsnį, Co- 
lumbijos universitete gavo ma
gistrės laipsnį. Šv. Jono univer- įtik mirė jos motina, ji pradėjo 
sitete dėstė anglų ir amerikiečio^/ sirguliuoti. Liga vystėsi ir pasku- 
literatūrą, kurį laiką dėstė ir tiniu metu ji ligoninėje praleido 
Portlando universitete, Maine. ilgesnį laiką.

P. ALKSMANTIENEI
mirus, reiškiu gilią užuojautą jos dukrai Genutei Kas- 
pariūnienei, sūnui Petrui Normantui, žentui, marčiai, 
anūkams, anūkėms ir proanūkams.

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

mokytis geriausiai

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones į Lietuvą!

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

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

LIETUVA ir VOKIETIJA
18 dienų kelionė, 13-djenų44etuvoje: 14 naktų Vilniuje, 2 Vakarų 
Berlyne. KLM linija ir Aeroflottiesioginis skrydis j Vilnių iš 
Berlyno.

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

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

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

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

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

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

Kelionė #703 C liepos 3-16, “Trinapolis’-žafiam 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 
tiktai 14-kai asmenų. Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuoma. Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivafio programos yra 
asmeninis rūpestis.

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

Visų kelionių, išskyrus *7030, kainose įskaitoma bilietai j 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną, pusryčius, 
pietus ir miesto apžiūrėjimą West Berlyne ir Hetsmky/e, perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
kelionėje.

Smukesnėms informacijoms ir brošiūrai, kreipkitės i 
BALTIC TOURS • 77 OakSt., Suite4 • Newton, MA 02164 

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

Po 30 dol. —J. Burdulis, J. 
Vazbys.

Po 25 dol. — Lietuvos vyčių 
110 kuopa, Katalikių Moterų 
Kultūros D-ja, dr. Sof. Sližienė.

Po 20 dol. — A. ir J. Alytai,
O. Barauskienė, Ei. Barčiau- 
skas, R. Brakas, A. Butas, V. 
Butkys, O.Danisevičiūtė, K. 
Graudienė, L. Gudelienė, dr. 
F. Ignaitienė, J. Janiūnas, Kęst. 
Jonynas, St. Karmazinas, G. 
Leonas, A. Lingis, Eųg. 
Minkūnienė, Moterų Vienybė,

Buvo gera vertėja. Talkino 
Manyland leidyklai. Išvertė 
Afrikos tautų pasakas The Moun- 
tain Doves, eskimų pasakasTun- 
dra Talės, A. Barono The Third 
Woman, taip pat yra vertųsi A. 
Vaičiulaičio, V. Ramono, J. 
Gliaudos, J. Kralikausko ir kitų 
rašytojų noveles.

Jos motina Milda Malinaus- 
kaitė-Zobarskienė mirė Wood- 
havene prieš kokia 15 ar daugiau 
metų. Rašytojas Stepas Zobar- 
skas mirė 1984 birželio 19 Wood- 
havene. Woodhavene 90 gatvėje 
jie turėjo namus.

Liko jos dėdė, motinos brolis 
Vladas Malinauskas, gyvenąs 
Stamforde, kuris pasirūpino lai
dotuvėmis.

Nijolė Zabarskaitė sirgo. Kai

P. Palys, Ged. Rajeckas, Alg. 
Ruzgas, A. ir J. Simučiai, K. 
Sventoraitienė, K. ir E. Vainiui, 
L.Vaitkevičius, P. V. Vygantas, 
L. Žitkus.

Po 15 dol. — Eug. Kezienė, 
V. Klevas, A. ir M. Krinickai, 
A. Lukoševičius, Sof. Skobei- 
kienė.

Po 10 dol. — K. Radauskas, I. 
Banaitienė, V. Birutis,V. Ceče- 
tienė, Em. Daidynas, J. Gruo
dis, Aid. He įer, L. Jankaus
kaitė, Ig. Kazlauskas, S. Ku
lienė, Aid. Liepinaitytė, S. K. 
Lukoševičius, O. Mačiūnienė,
K. Matuzas, A. Žukas.

8 dol. — E. Vileniškienė.
7 dol. — Br. Babušis.
Po 5 dol. — Dr. A. Gravrokas, 

A. Laužikienė, Alf. Urbelis.

SLIDININKUS KALNAI VILIOJA
Žiema, kuri apdovanoja šalčiu 

ir sniegu, yra nelabai pageidau
jama viešnia. Bet vis dėlto yra ir 
tokių asmenų, kurie žiemos bū
na labai išsiilgę. Tai slidinėjimo 
sporto mėgėjai, kurie tik žiemai 
atėjus, keliauja į tolimesnius ir 
artimesnius slidinėjimo centrus. 
Jeigu kartais žiema sniego pasi
gaili — nuogąstauti netenka, nes 
jo pakankamai yra prigaminama 
moderniomis sniego gaminimo 
mašinomis, kurių pagalba ap- 
sningami” ištisi kalnai.

Newjorkiečiams slidininkams 
artimiausia slidinėjimo vieta yra 
Vemon Valley — Great Gorge, 
N.J., kuri yra vos 47 mylių atstu
me nuo New Yorko. Tai yra trijų 
kalnų grupė, kuri yra net 57 nu
sileidimo takai. Tie takai yra su
jungti per visus tris kalnus taip, 
kad slidininkas lengvai gali “per- 
slysti” nuo vieno kalno ant kito. 
Tuo būdu slidininkui suteikiama 
daugiau įdomumo ir išvenmapia 

, |Tnonotonfjo^‘1''''t';''* ~ »

t tuos kalnus pakilti yra įreng
ta 14 keltuvų. Kiek toliau, seka 
Poconos, PA. Tame rajone yra 
apie 15 slidinėjimo vietų. Ten, 
iš didesnių, yra Schavvnee, tu
rinti 23 nusileidimo takus su de
vyniais keltuvais, ir Camelback, 
kur yra 25 nusileidimo takai ir 
11 keltuvų. Kitos kiek mažesnės.

Tenka pastebėti, kad mažes
nės slidinėjimo vietos būna ge
riau prižiūrimos, rūpestingai 
“apsningamos” ir paruošiamos 
kitos dienos slidinėjimui. Visose 
slidinėjimo vietovėse veikia sli
dininkų mokyklos, kuriose sli
dinėti pradeda mokytis vaikai 
jau nuo dviejų - trijų metų 
amžiaus.

Slidinėti

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s

DOVANA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite Valgyti:

žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;
Tautinių rūbų. Juostų, gintaro, stiklo 
ir kęramlkos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;
Tautinių vėliavų. Vyčių, Įvairiausių 
llpdžlų;
Knygų apie Lietuva anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių; , 
audlo ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika:
tinkančia Lietuvos dažnumams video 
aparatūra ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurt 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

Balfo 100-ojo skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems auko
tojams. Esame dėkingi kun. Pr. 
Giedgaudui, OFM, už paaukotu 
atspausdinimu vajaus laiškų. 
Ačiū Darbininko administrato
riui kun. P. Baniūnui, OFM, ir 
visai redakcijai už prielankumą 
ir aukotojų patalpinimą — auką. 
Jautrių širdžių dėka, pagalba 
tęsiama lietuviams, esantiems 
varge.

Vajaus metu surinkta šalpai 
$4,.500.00 ir išsiųsta Balfo Cent
ro valdybai.

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

pradėti viduryje savaitės. Tuo
met klasės būna mažesnės ir be- 
sįmokančiam yra skiriama dau
giau dėmesio. Be to, nereikia ir 
aiškinti, kad besimokydmas sli- 
dinėtojas būna truputį nervuotas 
ir geriau jaučiasi apie save 
turėdamas daugiau erdvės.

Bendrai, tie, kam sąlygos 
leidžia, turėtų slidinėti tik šio
kiomis dienomis, nes savaitga
liais tenka daug laiko sugaišti, 
stovint eilėje, belaukiant keltu
vo. Nepatartina slidinėti pirma
dieniais, nes po savaitgalio nusi
leidimo takai būna gerokai “nu
kankinti”. Vengtina slidinėti ir 
nakties metu, nes "naktiniai” sli
dininkai dažnai būna gerokai 
pilę , slidinėja gan azartiškai ir 

tampa pavojingais ne tik sau, bet 
ir kitiems.

Keltuvo kainos kiekvienais 
olėtais kyla. Šį sezoną keltuvo 
kainos svruoja tarp 34 ir 22 dole
rį dienai. Beveik visuose sli- 
dmėjimo centruose “senjorams” 
irjvaikarns iki ll metų duodama 
nuolaida.

įMan “apslidus” keletą arti
mesnių sjjdūąėjimocentrų, paty-: 
riau, ^kad pats- geriausias sli
dinėjimas buvo sezono pradžioj, 
per didžiuosius šalčius. Vėliau, 
po Naujų Metų, orui atšilus ir 
net porą kartų palijus, nusileidi
mo takai šiek tiek nukentėjo, nes 
atsirado apledėjusių vietų, kas iš 
slidininko pareikalaudavo dide
snio budrumo ir atsargumo.

Beslidinėjant psitaiko ir malo
niai nustebti. Kartą keliantis į 
kalną ir sėdint toje pačioje keltu
vo kėdėje su jauna geltonplauke 
mergina ir bešnekučiuojant, ji 
pastebėjusi mano “sulaužytą” 
anglų kalbą, pasiteiravo mano 
tautybės. Aš jai pasiūliau paban

dyti spėti, kartu pastebėdamas, 
kad perdaug vilčių neturėtų 
laimėjimui. — Lithuanian! — 
jos atsakymas. Aš, tai išgirdęs, 
vos iš keltuvo neiškritau. — 
Mergaite, kaip tau taip pavyko? 
— klausiu jos. — Tokiais atve
jais, kada pasitaiko spėti tau
tybę, visuomet spėju tą, kuriai 
ir aš pati priklausau! —ji atsakė.

Kaip ir visi sportai, taip ir sli
dinėjimas nėra laisvas nuo su- 
sižeidimo. Pasitaiko net ir gan 
tragiškų atvejų. Bet tas neturėtų 
-gąsdinti. Svarbiausia saugaus sli
dinėjimo garantija yra žinojimas
savo slidinėjimo pajėgumo. Jei
gu esi pradedąs slidinėti — neik 
j daugiau patyrusioms slidinin
kams skirtus nusileidimo takus, 
o jeigu jau esi patyrusiųjų 
grupėje — atsisakyk pagundos 
kopti į ekspertų takus. Be to, 
griežtai pildyk kitas, slidinin
kams nustatytas saugaus sli
dinėjimo taisykles. Atsargiai ir 
protingai elgiantis, diena pralei
sta kalnuose, suteiks didelį 
džiaugsmą ir malonumą.

Saugaus ir smagaus slydžio!
p. palys

tom
ŽINIOS—

Sutikti Nauji Metai

Jau antri metai kai Lietuviško
sios Skautybės Fondas ruošė 
Naujų Metų sutikimą Bostone, 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje. 
Prie ruošimo prisidėjus Senųjų 
Lapinų skautų vyčių būrelio na
riams puošiant salę ir sceną, pa
tyrusioms šeimininkėms O. Mi- 
leikienei ir O. Radomskienei ga
minant valgius, skautininkėms 
S. Šatienei puošiant stalus, L. 
Kiliulienei — rūpinantis maisto 
tj^kimu, B. Banaitienei tvarkant 
stalų aptarnavimą ir I. Nenortie- 
nei — organizuojant tortų kepi
mą ir kavą, ir visur turint pakan
kamai padėjėjų, vakaras 
sklandžiai praėjo.

Linksmą programą atliko Vil
niaus Jaunimo Teatro artistai 
Apolonija ir Petras Stepona
vičiai, atvykę iš Chicagos. Jie 
vaidino, deklamavo ir dainavo. 
Orkestras nebuvo triukšmingas, 
svečiai turėjo progos smagiai 
pašokti ir savo tarpe pabendrau
ti. Dalyvių tarpe matėsi atvyku
sių ne tik iš Bostono ir apylinkių, 
bet ir iš tolimesnių vietovių kaip 
Cape Codo ir Hartfordo.

Rengėjai dėkoja visiems pri- 
sidėjusiems prie gražaus Naujų 
Metų sutikimo. Nuotaika svečių 
buvo linksma, visi patenkinti. 
Smagiai pradėjome naujus me
tus, linkime, kad jie tokie ir bus. 
(k. n.)

Dovana Lietuvai

Atsiliepdamas į LB krašto val
dybos paskelbtą vajų “Dovana 
Lietuvai”, inž. Juozas Materas iš 
Californijos, sūnus Marijos Jano
nienės iš Brocktono, pasiuntė 
tam vajui 1,000 dolerių. Tai 
gražus pavyzdys mūsų jaunajai 
ir viduriniajai kartai, kaip galima 
ir reikia įsijungti savo įnašais į 
Lietuvos vedamą kovą už nepri
klausomybės atstatymą. Juozas 
Materas yra daugelio lietuviškų 
reikalų rėmėjas.

Mirė inž. B. Galinis

Sausio 13 Nonvell nuo širdies 
smūgio mirė inž. Bronius Gali
nis, eidamas 79-sius amžiaus 
metus. Velionis reiškėsi ne tik 
savo profesijoje, bet ir visuome
ninėje veikloje. Jis veikė ALI AS- 
goje. Alte, Balfe, Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-goje ir kitose organi
zacijose, kaip Bostono lituani
stinės mokyklos tėvų komitetas

Inž. J. Vaičjurgio mirties 
metines

Vasario 1 sukanka vieneri me-

tai, kai Dorchesteryje mirė inž. 
Juozas Vaičjurgis. Našlės Valeri
jos rūpesčiu sausio 28 d. 10 vai.
15 min. ryto Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne bus aukojamos mišios už jo 
sielą. Prieš mišias ir mišių metu 
Barklee muzikos kolegijos profe
sorius Matthew Marvulio atliks 
J. S. Bacho, J. J. Quantz, J. 
Haydno ir Fridricho Didžiojo 
atitinkamus mišių liturgijai kūri
nius.

Klaipėdos sukilimo 
sukakties minėjimas

Laisvės Varpo sausio 14 d. lai
doje paminėta Klaipėdos sukili
mo sukaktis. Tai padaryta LŠST 
Trakų rinktinės, Martyno Jan
kaus kuopos Brocktone ir Jono 
Vanagaičio kuopos So. Bostone 
rūpesčiu ir lėšomis. Lygindamas 
Klaipėdos sukilimą su dabarti
niais įvykiais Lietuvoje, Petras 
Viščiniypabrėžė ir ryškino faktą, 
kad dabar, kaip anuomet sukili
mo metu lietuvių tautos laimėji
mai atsiremia tik į savo jėgas, 
ryžtą, pasiaukojimą ir sugebėji
mą išnaudoti susidariusią padėtį. 
Nei anuomet, nei dabar iš šalies 
pagalbos ir paramos nesusilau
kiama.

Šaulių s-gos garbės narys Juo
zas Stašaitis nupasakojo Šaulių s- 
gos vaidmenį Klaipėdos sukili
me, iškeldamas retai tokiais at
vejais minimus faktus.

Žodinė programa perpinta 
muzika Klaipėdos ar jūros tema. 
Tai buvo vienintelis Klaipėdos 
sukilimo sukakties minėjimas 
Bostone ir apylinkės lietuviams. 
Juo pasiekta daug lietuvių.

Grandis su Oktava
Šiais metais ŠALFASS švęs 

40-ąsias sukaktuvines Š. Ameri
kos Lietuvių Sporto žaidynes. 
Jas vykdys Bostono “LSK Gran
dis” gegužės 25 - 27 Bostone.

Žaidynėms reikės ne tik labai 
daug darbo, bet ir lėšų. Tam rei
kalui ruošiamas Oktavos koncer
tas, estradinės muzikos vakaras, 
vasariė 24 d., 8 v.v. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos-trečio au
kšto salėje.

Programai ir šokiams gros iš 
Lietuvos atvykęs muzikos an
samblis Oktava. Šis vienetas yra 
gastroliavęs įvairiuose pasaulio 
kraštuose, o šiuo metu lanko lie
tuvių kolonijas Amerikoje.

Su Oktavos ansambliu visuose 
koncertuose dalyvauja du solis
tai: Liutauras Ceprackas ir Žilvi
nas Bubelis. Kartu su jais pro
gramoje pasirodys Erika Meš
ka įskaitė, 1989 metų Lietuvos 
“Miss Gracia”. Ji yra S. S. rink
tinės narė, laimėjusi du sidabro 
medalius, meninės gimnastikos 
pasaulio čempijonė. Bostone ji 
pasirodys su jos pačios suharmo
nizuota gimnastikos ir šokių 
technika.

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 
Sv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas.

1990 gegužės 6 d. Brocktone 
kun. Allx?rto Abračinsko kuni
gystės 50 metų jubiliejaus 
minėjimas.

1990 gegužės 6 d. 2 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje komp. Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas, ren
giamas LB Bostono apylinkės 
valdybos.



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

341 Highland Blvd. Salės adm.......... (718) 235-8386
Brooklyn, N.Y. 11207 -------------------------------------- r----------

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, sausio 21 New Yorko šau
lių surengtoje popietėje buvo 
apdovanotas Saulių žvaigžde. 
Popiete buvo skirta Saulių Są
jungos 70 metų sukakčiai pa
minėti ir taip pat prisiminti 
Klaipėdos krašto atvadavimų. Jis 
taip pat parengė naujų eilėraščių 
rinkinį, kurį rengiasi šį pavasarį 
išleisti.

Elena ir Juozas Andriušiai 
sausio 18 išvyūko atostogų į Flo
ridų. Sustos Juno Beach, ar jo 
artumoje. Elena Andriušienė 
yra Moterų Vienybės pirmi
ninkė.

Marija Karečldenė buvo su
negalavusi ir keletu savaičių pra
leido ligoninėje. Sausio 6 grįžo 
iš ligoninės ir dabar gydosi na
mie, prižiūrima vienos moters iš 
Lietuvos. Ji gyvena brolio agro
nomo Vacio Butkio namuose 
VVoodhavene.

Baltijos restoranas jau veikia. 
Jis įrengtas kredito unijos Kasa 
namuose. įrengimo darbai 
užtruko ilgai. Įrengta labai 
gražiai ir skoningai. Pirmas di
desnis pokylis buvo sausio 14, 
kai ten buvo paminėta Romo Ke- 
zio 60 metų sukaktis. Restaura- 
nas neveikia tik pirmadieniais. 
Šiaip kitom dienom jis atidaras 
nuo 11:30 iki vakaro 9 v.v. Sek
madieniais pietūs su šampanu 
nuo 11:30 iki 4 v. popiet. Galima 
pirkti valgių, kuriuos galima išsi
nešti. Populiariausi yra mėsos ir 
grybų koldūnai. Restoranų įren
gė Zenonas Jūrys, jam vadovauja 
jo dukra Daiva Jurytė. Restora
no adresas 86-21 114 Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Tel. 718 846 - 5900. Prie restora
no yra kiemas, kur galima pasta
tyti mašinas. Visuomenė kvie
čiama apsilankyti ir susipažinti 
su restoranu. Greit bus ir jo iškil
mingas atidarymas.

Kun. J. Rikteraitis iš New 
Britain, CT, uolus spaudos pla
tintojas ir rėmėjas, atnaujino 
prenumeratų su 50 dol. auka. 
Nuoširdi padėka.

VASARIO 16-osios
DEM ONSTRA CIJA 

ivyks prie Jungtinių Tautų būstinės — Ralph Bunch Parke, 
(1 Avė., tarp 42 ir 43 Sts.) 10 vai. ryto.

Būtina atsinešti vėliavas ir atsivesti bent du pažįstamus.

Laukiami visi, kuriems svarbi atgimstančios Lietuvos ateitis.

Visus kviečia ir visų nuoširdžiai laukia

Ncw Yorko ir Ncw Jcrscy 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos skyriai

VASARIO 16-tos MENO PARODA 
t.y. jungtinė lietuvių dailininkų paroda

“DAILĖ 89” 
ivyks Kultūros Židinyje vasario 10 ir 11 dienomis. 

Dalyvauja per 50 Lietuvių menininkų iš 4 kontinentų: 
JAV — Kanados, Pietų Amerikos, Australijos ir Europos 

Parodoje bus taip pat eksponuota foto menininko 
ROMUALDO POŽERSKIO, 

gyvenančio Kaune, fotografijų ciklas apie atlaidus Žemaitijoje.

Knygų ATLAIDAI - LITHUANIAN PILGRIMAGE 
išleido Loyolos universiteto leidykla Chicagoje.

Parodos oficialus atidarymas bus vasario 10, šeštadienį, 
7:30 y.v. Kalbės PAULIUS JURKUS Ir ALGIMANTAS KEZYS

Parodų globoja Ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW YORKO 
APYGARDOS VALDYBA

Nijolė Sadūnaitė sausio 22 
atskrido į New Yorkų. Jų pasitiko 
Liet. Religinės Šalpos ir Liet. 
Informacijos Centro tarnautojai 
ir šiaip žmonės. Iš viso apie 15 
asmenų. Viešnia tų pačių dienų 
išskrido į Los Angeles, kur jų 
pakvietė prel. Jonas Kučingis.

Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje sausio 28, šį sekmadienį, 
po 11 vai. mišių bus paminėtos 
palaimintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio mirties metinės. Iš 
Putnamo, Conn., su skaidrėm 
atvyksta sesuo Ona Mikailaitė ir 
sesuo Dolores. Po skaidrių rody
mo dail. V. K. Jonynas papasa
kos apie jo suprojektuotų pal. 
Jurgio Matulaičio bažnyčių, kuri 
statoma Vilniuje. Parapijos tary
ba ir kunigai maloniai kviečia vi
sus dalyvauti.
Vytautas Radzivanas su savo 

sūnumi Gintaru lankėsi pas savo 
motinų Apolonijų Radzivanienę, 
kuri gyvena Richmond Hill. 
Taip pat jie aplankė ir Gintaro 
krikšto tėvus — Raimondų ir Ka
zytę Liobes. Atvyko gruodžio 
14. Sausio 21 jie apsilankė Dar
bininko administracijoje, įsigijo 
daug lietuviškų knygų ir plokšte
lių. į Australijų išvyko sausio 22. 
Kadaise V. Radzivanas su žmona 
Birute gyveno New Yorke. Į Au
stralijų šeima išvyko prieš kokia 
10 metų. Ten jie gyvena Perth 
mieste.

Dr. Aldona Balch-Gravrog- 
kas iš Manands, N.Y., daugelį 
metų remia Darbininką. Atnau
jino prenumeratų jubiliejinių 75 
metų proga su 75 dol. auka. 
Padėka už paramų.

Padėka nežinomam gerada
riui ar geradarei iš Long Island, 
N. Y., už gražų okupuotos Lietu
vos spaudos rinkinį. Ant didelio 
voko redakcijos adresas užrašy
tas gražiu braižu, bet siuntėjas 
neatpažintas. Ačiū labai už gali
mybę pasisemti naujų žinių, nes 
visų okupuotos Lietuvos laik
raščių gauti redakcija nepajėgia.

---- -............ ....
Iš Metropolitan operos rūmų 

sausio 27, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
jų bus transliuojama trijų veiks
mų George Gershwin opera Por- 
gy and Bess. Pagrindiniai so
listai: Gwendolyn Bradley, Ca- 
mellia Johnson, Simon Estes, 
Leoną Mitchell. Diriguoja Ja
mes Levine. Vasario 3, ateinantį 
šeštadienį, bus transliuojama 
Ponchielli opera La Gioconda su 
Luciano Pavarotti ir Ghena Di- 
mitrova.

“Vilniaus” ansamblio koncer
tas turėjo įvykti vasario 11. Taip 
buvo paskelbęs Laisvės Žiburys, 
kuris tų koncertų rengė. Paaiš
kėjo, kad ansamblis vasario 10 
koncertuoja Hamiltone ir vasa
rio 11-tai nesuspės atvykti ir čia 
koncertuoti. Koncertas atšaukia
mas.

Dailės paroda, skirta Lietu
vos nepriklausomybės šventei 
pagerbti, rengiama vasario 10 ir 
11 dienomis Kultūros Židinyje. 
Visų parodų iš Chicagos atveža 
Algimantas Kezys. Joje dalyvau
ja per 50 dailininkų iš keturių 
kontinentų: JAV-Kanados, Pietų 
Amerikos, Australijos ir Euro
pos. Parodoje bus eksponuoja
mos ir foto menininko Romualdo 
Pažerskio, gyvenančio Kaune, 
fotografijų ciklas apie atlaidus 
Žemaitijoje. Loyolos universite
to leidykla Chicagoje išleido jo 
knygų Atlaidoj — Lithuanian 
Pilgrimage. Drauge bus ir tos 
knygos sutiktuvės. Iškilmingas 
parodos atidarymas ir minėtos 
knygos sutiktuvės bus vasario 
10, šeštadienį, 7:30 v. v. Paroda 
vyksta Kultūros Židinyje. Jų glo
boja Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos valdyba.

Dail. Juozų Bagdonų, gyve
nantį VVoodhavene, N.Y., gra
žiai aprašė rašytojas Raimundas 
Kašauskas Gimtajame krašte 
gruodžio 28 ir sausio 3. Rašytojas 
Kašauskas, žemaitis, čia su rašy
tojų grupe spalio mėnesį buvo 
atvykęs į New Yorkų iš Lietuvos 
ir jis savaitę svečiavosi pas dail. 
Juozų Bagdonų, turėjo progos 
arčiau pažinti jo kūrybų. Grįžęs 
į Vilnių, jis šiltai prisiminė savo 
viešnagę New Yorke, dail. Bag
donų ir jo kūrybų.

Laima ir Jurgis Savaičiai iš 
Sunny Hills, Fla., yra atvykę į 
New Yorkų. Manhattane jie turi 
savo butų. Kasmet atvyksta čia 
ir praleidžia Kalėdų šventes, 
aplanko dukrų ir anūkus. Laima 
Savaitienė apsilankė Darbininko 
administracijoje ir nusipirko 
knygų- į Sunny Hills grįžta vasa
rio mėn. pradžioje.

D. & M. Petrikai iš Farming- 
dale, N.Y.', eilė metų remia 
spaudų. Šiemet su prenumera
tos atnaujinimu atsiuntė 70 dol. 
aukų. Labai ačiū už paramų.

Dr. E. Kasaitis iš Baltimore, 
MD, atnaujino prenumeratų, 
laiške paminėjo apie Darbininko 
sukaktį, atsiuntė 100 dol. aukų. 
Labai dėkojame.

Jonas Gelgota iš Br<x)klyn, 
N.Y., atnaujino prenumeratų ir 
gausiai parėmė Darbininką. La
bai dėkojame už 120 dol. aukų.

dol. aukų ir atnaujino prenume
ratų. Labai ačiū.

Dr. K. G. Ambrazaitis iš Che- 
sterton, IN, jau aštunti metai re
mia spaudų. Atsiuntė 50 dol. 
aukų ir apsimokėjo prenumera
tos mokestį. Labai ačiū už para
mų.

Kun. dr. Algirdas Olšauskas 
iš Los Angeles, CA, kelinti metai 
su prenumeratos atnaujinimu 
prideda spaudai aukų. Padėka už 
100 dol. paramų.

Ralph Edelman iš Philadel- 
phia, PA, l>e ankstyvesnių aukų 
jau antri metai atnaujindamas 
prenumeratų prideda po 100 
dol. Padėka spaudos rėmėjui.

Dr. Bronie J. P. Apshaga iš 
Thompson, Conn., kaip ir eilė 
kitų dosnių skaitytojų jubilieji
nių Darbininko metų proga at
naujino prenumeratų su 75 dol. 
auka. Padėka už dosnumų.

Joseph Arlauskas iš New Bri
tain, Conn., kelinti metai pare
mia dosniau Darbininką. Su 
prenumeratos atnaujinimu at
siuntė 50 dol. paramų. Labai 
ačiū.

Irena Steponavičius iš Ft. 
Myers, Fla., nuolat paremia 
spaudų. Ačiū už Darbininko pre
numeratos atnaujinimų ir 40 dol. 
aukų.

Jurgis Štuopis iš Sharon, MA, 
eilė metų dosniau remia spaudų. 
Šiemet su prenumeratos atnauji
nimu atsiuntė 50 dol. aukų. 
Nuoširdi padėka.

Domas Šniukas, praėjusių 
metų sausio mėnesį atsikūrusios 
žurnalistų sąjungos pirmininkas, 
skelbia, kad šių metų birželio pa
baigoje — liepos pradžioje Lie
tuvos dainų ir tautinių šokių 
šventės išvakarėse VfSiuje yra 
šaukiamas pasaulio lifimvių žur
nalistų forumas. Darbininko re- 

| dakcija, taip pat ir eilė New Yor
ko apylinkėje gyvenančių lietu- 

♦ vių žurnalistų jau yra gavę kvie- 
{ timus dalyvauti šiame forume, 
t Lietuvos žurnalistų sąjunga fo- 
’ rūmo svečiams apmokės 12 - 14 
i dienų pilną išlaikymą bei kitas 
? išlaidas.

i
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ATTENTION - HIRING: 
Government job.s — your area. 
Many immediate openings with- 
out vvaiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Call 1 - 602 - 838 - 
8885. Ext. R 6057.

ATTENTION - 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
plus. Buyers Guide 1 - 805 - 687 
- 6000. Ext.S-4505.

.—-------------------------- -----------
Anita Baltrūnas iš Brooklyn, 

N.Y., daugelis metų gausiai au
koja spaudai. Darbininko jubi-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ’

—____ KILTI IR KELTI _
liejinių metų proga atsiuntė 50

CARITAS pirmininkės A. 
Pajerskaitės pranešimas 
New Yorke.
- Sausio 7 New Yorko Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. įvyko 
Lietuvos “Caritas” Katalikių 
Moterų pirmininkės Albinos Pa
jerskaitės pranešimas apie naujai 
susiorganizavusios sąjungos pa
dėtį bei planuojamą veiklą. Po
būvį bendrai organizavo Lietu
vių Katalikių Moterų Organiza
cijų Sąjunga ir Lietuvių Katali
kių Moterų Sąjungos N.Y. sky
rius.

Su viešnia supažindino ir pra
nešimą padaryti pakvietė Sąjun
gos pirmininkė prof. dr. A. Ja- 
načienė.

“Caritas” pirmininkė ilgoje 
savo kalboje nušvietė dabartinę 
Lietuvos žmonių padėtį: komu
nistinio režimo žala mūsų tautai 
buvo nušviesta iki detalių, kaip 
retai čia Amerikoje esame girdė-

Vera McGinty iš Edison, 
N.J., penkti metai dosniai remia 
spaudą, šiemet atsiuntė 50 dol. 
auką. Labai ačiū.

Laima Šileilds-Hood, iš New 
York miesto, nuolat paremia 
spaudą. Ačiū už Darbininko pre
numeratos atnaujinimą ir 50 dol. 
auką. 

PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO
JURGIO MATULAIČIO MIRTIES METINĖS 

bus paminėtos sausio 28, šį sekmadienį, Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje Manhattane, N.Y.

11 vai. mišios, po jų — Palaimintojo pagerbimas 
ir prisiminimas.

Iš Putnamo atvyksta sesuo Ona Mikailaitė ir se
suo Dolores. Jos parodys skaidres iš Palaimintojo 
gyvenimo.

Dail. V. K. Jonynas papasakos, kaip Vilniuje sta- 
tomą Palaimintojo parapijos bažnyčia, kurios projektų 
jis sukūrė.

Po programos atgaiva ir pasižmonėjimas.

PARAPIJOS TARYBA IR KUNIGAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

New Yorko Lietuvių Atletų Klubas kviečia jus į atsisveikinimo koncertų su

O k t a va
vasario 17 d., šeštadienį7 v. v.
Kultūros Židinyje
Oktavos kapela atliks muzikos ir dainų

ta
Po to šokiai.

Programa bus klausoma prie paruoštų stalų su vynu ir sūriais. Veiks 
baras.

Stalus užsisakyti pas VYTAUTĄ KULPĄ, 718 - 846 - 1056. Dviem 
asmenim — 25 dol., vienam — 15 dol.

Jaunimui tik šokiams — 5 dol.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS-

“B AL TI JA”
Vienintelis lietuviškas restoranas New Yorke

JAU VEIKIA

Elegantiškoj aplinkoj patarnaujami priešpiečiai (lunch) ir pietūs (dinners).
Atidarytas visomis dienomis, išskyrus pirmadienius nuo 11:30 v. ryto iki 9 v. v.
Sekmadieniais pietūs su šampanu — Sunday Champagne Brunch — nuo 11:30 ryto iki 4 

vai. popiet.
Mėsos ir grybų koldūnai ir panašūs patiekalai, paruošti išsinešimui.
Rezervacijoms skambinti: 718 846 - 5900
Adresas: 86-21 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418. Mašinos statomos kieme.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

ję. Komunizmas beveik sunaiki
no lietuvišką šeimą. Todėl pir
masis “Caritas” uždavinys šiuo 
metu yra šeimą atstatyti, pa
rengti jaunimą šeimyniniam gy
venimui, globoti vaikus, kuriuos 
pametė ištvirkę ir alkoholikai 
tėvai, gelbėti beveik kalėjimuo
se laikomus senelius ir taip be 
galo, be krašto, gydyti tautos 
žaizdas. Nors pranešėja kalbėjo 
pusantros valandos, bet klausy
tojai kantriai pergyveno kiekvie
ną jos žodį. Esame iki šiol jau 
turėję pranešimų apie komuni
zmo žalą lietuvių tautai, daugelį 
sužalojimų žinojome jau anks
čiau, — vienok pirmininkė 
mums perdavė ir nuotaiką, kuri 
šiuo metu jaučiama tėvynėje, 
bei tą milžinišką žmonių 
galbėjimo darbą, kuris laukia 
šios organizacijos ateityje.

Po jos kalbos, buvo rodoma 
“Caritas” steigiamojo suvažiavi
mo vaizdajuostė, kur matėsi ir 
girdėjosi visi pagrindiniai 
kalbėtojai ir referentės.

Parengimą uždarė L. K. Mo
terų N.Y. skyriaus pirmininkė 
Birutė .Lukoševičienė, padėko
dama prelegentei ir pakvietė ka
vutei ir vaišėms.

Visos prie įėjimo surinktos au
kos tapo perduotos “Caritas” pir
mininkei.

J. Š.


