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Savaitės 
įvykiai

KAS SUDARYS PLANĄ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI ATKURTI?

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS APAŠTALINIO 
ADMINISTRATORIAUS LAIŠKAS

tokia darbų apimtis, kuri ilgai- 
niu, manau, turėtų dar labiau 
plėstis.

Visi šie pasikeitimai atėjo ne
tikėtai! Jų pradžia — Marijos 
garbei skirti metai. Mes laikom, 
kad tai maloni mūsų dangiško
sios Motinos dovana, savotiškas 
stebuklas. Už tai esame labai

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pasiūlė partijos centro 
komitetui priimti eilę reformų, 
jei partija ir toliau nori išlikti pa
veiki. Jis siūlė: atsisakyti jai konsti
tucijos suteiktos politinės galios 
ir vadovaujantį vaidmenį įsigyti 
varžantis su kitom politinėmn 
partijom; suteikti krašto prezi
dentui platesnes teises, atkelti 
partijos kongreso datą iš rudens 
į vasarą ir perorganizuoti partiją.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas tris dienas 
svarstė Gorbačiovo pasiūlymą ir 
po aštrių ginčų, kurių metu da
bartinė Gorbačiovo politika 
buvo puolama ir ginama, nutarė 
pritarti jo siūlymam.

Prezidentas George Bush, 
pasitikėdamas 1989 m. įvykių 
eiga Rytų Europoj, pasiūlė Sov*^ 
S-gai sumažinti Europoj laiko- • 
mas ginkluotas pajėgas iki 
225,000 karių. Tokiu būdu JAV 
galėtų atitraukti iš Europos 
80,000 karių, o Sov.S-ga turėtų 
atitraukti apie 370,000.

Vokietijų susijungimo klausi
mas nesulaikomai artėja. Tuo 
tarpu kai Sov. S-ga ir kt. Rytų 
Europos valstybės pageidautų

Lietuvos komunistų Aukš
čiausioji taryba nutarė sudaryti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo planui rengti komisiją 
iš pačios Tarybos ir Liaudies de
putatų. Į ją įeina:

A. Bernotas, Ukmergės rajo
no Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirminin
kas; A. J. Brazaitis, Vyriausio
sios valstybinių paslapčių spau
doje saugojimo valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos' 
viršininkas; A. Brazauskas, Lie
tuvos Komunistų partijos Cent
ro Komisteto pirmasis sekreto
rius; A. Cuplinskas, Sigmos ga
mybinio susivienijimo generali
nis direktorius, Vilniaus V. Le
nino'skaičiavimo mašinų gamyk- 

■ los direktorius; V. Domarkas 
Kauno politechnikos instituto 

—> rektorius; P. V. Ignotas, Lietu- 
vos TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas; H. Jac
kevičius, Lietuvos TSR valstybi
nio plano komiteto pirmininko 
pirmasis pavaduotojas — minist- 
ras; J- Jagminas, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas; C. Karbauskis, 
Lietuvos vaisių ir daržovių ūkio 
mokslinio tyrimo instituto direk- 

• torius; V. Kazanavičius, Lietu-

mininko pavaduotojas; J. Ki- 
riuščenka, Lietuvos TSR valsty
binio materialinio techninio tie-

jį Voki neutralia,
Vakarų Vokietija ir JAV siekia, 
kad susijungusi Vokietija išliktų 
Nato nariu, nes yra neįmanoma 
centrinės Europos erdvę, kurią 
dabar užima stipriausia Europos 
valstybė, palikti neutralia.

Politikų susidomėjimą sukėlė 
Baltų centrinės tarybos tarpinin
kavimas tarp Armėnijos ir Azer
baidžano kilusiam aštriam kon
fliktui sumažinti. Armėnijos ir 
Azerbaidžano Liaudies frontų 
atstovai dvi dienas posėdžiavo 
Rygoj ir susitarė pasmerkti so
vietų kariuomenės panaudojimą 
konfliktui likviduoti, pasikeisti 
paimtais įkaitais, palengvinti 
pabėgėlių apgyvendinimą ir kt. 
Teritoriniai ginčai nebuvo svars
tomi.

Pietų Afrikos prezidentas F. 
W. de Klerk panaikino draudimą 
veikti Afrikos Tautiniam kongre
sui, kurį sudaro už juodųjų teisių 
lygybę kovoją juodieji aktyvistai, 
legalizavo komunistų partiją ir 
pažadėjo paleisti iš kalėjimo 
Afrikos kongreso vadą Nelson 
Mandelą.

Bulgarijos komunistų partijos 
kongresas atleido iš partijos vado 
pareigų Peter Mladenov, bet jis 
ir toliau eis krašto prezidento pa
reigas.

Sovietų kariuomenei malši
nant Azerbaidžano sostinėj Baku 
kilusias riaužes, žuvo 142 
žmonės, jų tarpe 28 kariai.

Sov. Estijos Aukšč. taryba di
dele balsų persvara priėmė Esti
jos nepriklausomybės atstatymo 
deklaraciją ir pareikalavo Sov. S- 
gą pradėti tuo reikalu pasitari
mus.

Rumunijos aukšč. teismas nu
teisė kelis artimiausius buv. dik
tatoriaus Ceausecu bendradar
bius kalėti iki gyvos galvos.

kimo komiteto pirmininkas; V. ’ Žalys, Klaipėdos miesto Liau- 
Klikūnienė, Lietuvos TSR Au- $ fijes deputatų tarybos vykdomo- 
kščiausios Taryljos Prezidiumo jo komiteto pirmininkas; Z. Žile- 
pirmininko pavaduotoja; E. i vičius, TSRS valstybinio banko 
Klumbys, Kauno medicinos aka- Lietuvos respublikinio l>anko 
demijos centrinės mokslinio ty- . Valdytojas; A. Žukauskas, Lietu- 
rimo laboratorijos neurochirur
gijos laboratorijos vedėjas; V.

' Kubilius, Lietuvos Komunistų 
partijos Kretingos rajono komi
teto pirmasis sekretorius; P. 
Kūris, Lietuvos TSR teisingumo 
ministras; A. Macaitis, LKJS 
Centro Komiteto pirmasis sek
retorius; R. A. Makūnas, Kauno 
rajono Liaudies deputatų tary
bos vykdomojo komiteto pirmi
ninkas; J. Marcinkevičius, rašy
tojas; N. Medvedevas, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos narys;
A. Mickis, Kauno medicinos 
akademijos katedros vedėjas. K. 
Motieka, Vilniaus miesto pirmo
sios juridinės konsultacijos advo
katas; R. Ozolas, Atgimimo laik
raščio vyriausias redaktorius. J. 
V. Paleckis, Lietuvos Komunis
tų partijos Centro Komiteto 
ideologijos skyriaus vedėjas J. 
Ramanauskas, Lietuvos TSR 
lengvosios pramonės ministras; 
L. Sabutis, Lietuvos TSR Au
kščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo sekretorius; R. Sikorskis,

iYr- ^LietbvbsT’SR finansų minfstrias;~''
B. Zaikauskas, Lietuvos Komu
nistų partijos Vilniaus miesto ko
miteto pirmasis sekretorius; B.

•yos TSR Mokslų Akademijos vi
ceprezidentas.
? Si komisija įpareigota per tris 
mėnesius parengti pasiūlymus ir 
juos įteikti Lietuvos Aukščiau
siajai tarybai.

į Kostarika nauju prezidentu 
išsirinko Socialinės krikščionių 
linijos kandidatą Rafael A. Cal- 
deron.

Bulgarijos parlamentas mini- 
steriu pirmininku išrinko refor
mų šalininką Andrei Lukanov.

Rumunijos laikinoji vyriau
sybė nutarė pasitraukti ir suda
ryti naują Tautinas vienybės ta
rybą iš 180 narių, kurių 90 suda
rys partijų atstovai.

Maskvoj vyko didelės demonst
racijos, kuriose dalyvavo 200,000 
žmonių reikalavo didesnės de
mokratijos ir kad komunistų par
tija atsisakytų vadovaujančio 
vaidmens.

. Vakarų Vokietijos kancleris

ūkinei krizei sumažinti pasiūlė 
pradėti pasitartimus dėl vienos 
bendros valiutos įvedimo.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas kun. K. 
Pugevičius susilaukė tokio turi
nio laiško iš Vilkaviškio Vyskupi
jos Apaštalinio Administrato
riaus J. E. vysk. ]. Žemaičio:

“Gerbiamas Kunige: Jūs Lie
tuvoje gerai žinomas, kaip ne
pailstantis visuomenininkas, l>e- r dėkingi Apvaizdai, betgi kartu 
surūpinantis Lietuvos Bažnyčios t 
padėtimi, jos rytdiena. Noriu su 
Jumis pasidalinti keliomis minti
mis liečiančiomis atsikuriančios 
Vilkaviškio vyskupijos rūpesčius 
ir problemas.

Praūžęs Il-asi.s pasaulinis ka
ras, sunkūs pokario metai labai 
nualino mūsų Tėvynę, Lietuvos 
Bažnyčią. Bene labiausiai nu
kentėjo mūsų vyskupija. Čia bu
vo sugriauta arba smarkiai ap
griauta daugiau kaip dvidešimt 
bažnyčių, jų tarpe iki pat pamatų 
buvo sugriauta ir Vilkaviškio ka
tedra. Po karo tik šešias iš jų 
buvo leista atstatyti. Dabar, pra
sidėjus dvasiniam ir tautiniam 
atgimimui, padidėjus Lietuvos 
Bažnyčios savarankiškumui, at-

jaučiame ir savo nepasiruošimą 
tokiam intensyviam išoriniam 
darbui, nes ištisus dešimtmečius 
mūsų kunigams ir pasauliečiams 
teko gyventi ir dirbti visai kito
kiomis sąlygomis: kunigams tarp 
keturių bažnyčios sienų, o pa
sauliečiams — savo namuose. 
Todėl labai dažnai pasijuntame 
kaip žmogus, kuriam išėjus iš 
tvankios patalpos ir įkepus gai
vaus oro, apsvaigsta galva: ne
bežinome ko imtis, nuo ko pra
dėti. Manau, kad būtų labai nau
dinga, jei galėtume paanalizuoti 
atitinkamų užsienio katalikų or
ganizacijų veiklą, susipažinti su 
jų metodais, kad juos kūrybiškai 
pritaikytume savo sąlygoms. Kol 
kas dirbame orientuodamiesi į 

sirado daugiau galimybių plėsti prieškarinių Lietuvoje veikusių 
organizacijų patirtį ir pasikliau
dami savo kunigų bei pasauliečių 
sumanumu ir iniciatyva.

Tikiuosi, kad esant galimybei, 
supažindinsite mūsų tautiečius 
su Vilkaviškio vyskupijos rūpe
sčiais, problemomis, apsvarsty- 
site, kuo galėtumėte mums 
padėti. Už bet kokią paramą 
nuoširdžiai dėkoju. Su pagarba 
(pasirašo) J. Žemaitis, Vilkaviš
kio vyskupijos apaštalinis admi
nistratorius”.

Norintys Vilkaviškio vyskupi
jai bent kokiu būdu padėti, gali

Bažnyčios veiklą įvairiomis 
kryptimis.

Gauti leidimai, pradėti darbai 
atstatant ir statant naujas bažny
čias. Atsikuria katalikiškos jauni
mo organizacijos (ateitininkai, 
skautai), įsisteigė katalikių mote
rų sambūris Caritas, veikia M. 
Valančiaus blaivystės draugijos 
skyriai. Atsirado galimybė 
dėstyti tikybą mokyklose. Mari
jampolėje organizuojame kursus 
religijos mokytojams, kurie 
turėtų talkinti kunigams šiame 
darbe. Bandome šefuoti kalinius 
atliekančius bausmes griežto rašyti arba aukas siųsti: Lithua-

kriminalinius nusikaltimus. Li
goninėse reguliariai laikomos 
pamaldos. Tai maždaug kol kas

351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N Y11207 (Tel. 718 647 - 2447).

(LIC)

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo aktą skai
to dr. Jonas Basanavičius 1918 vasario 16. Paveikslą pie
šė dail. Petras Kalpokas. Paveikslas buvo išstatytas 1939 
metų pasaulinėje parodoje New Yorke, kur tada buvo 
Lietuvos paviljonas. Dabar paveikslas yra Lietuvos pasiun
tinybėje Washingtone. Nepriklausomybės šventės proga pa
puoštas gėlėmis.
I-oje eilėje iš kairės sėdi: Jurgis Šaulvs. Stasvs Naruta-

vičius, kun. Kazimieras Šaulys, dešinėje sėdi: kun. Vla
das Mironas, Petras Klimas, Antanas Smetona, kun. Jus
tinas Staugaitis, Jonas Vileišis.
II-oje eilėje iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Dona
tas Malinauskas, Jonas Vailokaitis, kun. Alfonsas Petrulis, 
Saliamonas Banaitis;, dešinėje — Pranas Dovydaitis, Alek
sandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, 
Mykolas Biržiška, Steponas Kairys.

SĄJŪDIS SMERKIA 

“IZVESTIJAS”

Reaguojant į neteisingai tei
kiamas Izvestija korespondento 
informacijas iš Lietuvos, Sąjū
džio seimo taryba priėmė doku
mentą, reiškiantį jos kritišką 
nuomonę, praneša Lietuvių In
formacijos Centras.

Š. m. sausio 13 d. Izvestija 
laikraštyje korespondento Kape- 
liūšino reportaže “Sprendimų 
ieškojimas” paskelbta sąmonin
ga netiesa — neva sausio 11 die
ną masinė manifestacija Vilniuje 
buvo skirta paremti Lietuvos 
Komunistų Partijos XX suvažia
vimo nutarimus, neva kalbėtojai 
reikalavo pripažinti nepriklauso
mą kompartiją. Visi žino, kad 
manifestacijos tikslas, turinys ir 
kategoriškai pabrėžta tezė buvo 
kita: Lietuva reikalauja valsty
binės nepriklausomybės.

Kapeliūšino skleidžiama ne
tiesa turi būti kvalifikuojama 
kaip nemoralus ir neprofesiona
lus elgesys, paneigiąs žmogaus 
ir žurnalisto garbę. Manome, 
kad Lietuvos žurnalistų sąjunga 
turėtų padaryti pareiškimą šio 
savo kolegos ir jo veiklos Lietu
voje atžvilgiu. (Į .TC)

Jugoslavijos Slovėnijos respu
blikos komunistų partija pasi
traukė iš Jugoslavijos komunistų 
lygos, bet partijos vadas Ciril Ri- 
bicic pareiškė, kad partija nesie
kia atskirti Slovėniją nuo Jugo
slavijos, bet tik tokios konferen
cijos, kuri apribotų centrinių or
ganų galią.

Rytų Vokietija praplėtė vy
riausybę, įsileisdamaį ją 8 minis- 
terius iš opozicinių partijų.

Valst. sekretorius James A. 
Baker, lankydamasis Čekoslova
kijoj, pažadėjo jai tokią pat ūkinę 
paramą kaip ir Lenkijai.

ĮSTEIGTAS RELIGIJOS FILOSOFIJOS
jos ir bažnytinio meno studijų sa
vaitė — Lapkričio Sinoikija — 
Lietuvoje 1990 m. lapkričio 3 - 
10 d.d. Vilniuje, Kaune, Mari
jampolėje. Veiks šios sekcijos: 
Teologijos, religijos filosofijos, 
religijos filosofijos istorijos, et
ninės kultūros, bažnytinės muzi
kos istorijos ir teorijos, bažnyti
nio meno ir filosofijos.

Dalyviai bus aprūpinti mai
stu, nakvyne ir dienpinigiais. Bi-

IR BAŽNYTINIO MENO CENTRAS
(New Yorkas, 1989 gruodžio 

23, LIC) Lietuvių Informacijos 
Centro žiniomis prie Atgimimo 
įsikūrė Religijos filosofijos ir

Kinija ir pasaulio gamtos ap
saugos atstovai susitarė įsteigti 
Tibete 100,000 kv. mylių ploto 
gyvūnijoj re^prvatą, kur dar ir’ bažnytinio meno centras, ku

riam vadovauja Dalia Stančienė, 
Religijos filosofijos sekcijos prie 
Lietuvos Filosofų draugijos 
narė. Akstiną centrui davė Reli
gijos filosofijos ir bažnytinio

dabar tebesilaiko gazelės, ante- 
lopės, rudosios meškos, laukinės 
avys, jakai, asilai, sniego leopar
dai, lūšiai ir vilkai ir kur žmogus 
dar labai retai tesutinkamas.

meno studijų savaitė, pavadinta 
Lapkričio Sinoikija, kuri įvyko 
š.m. lapkričio 11-19 dienomis 
Lietuvoje.

Pasak rengėjų, jie tikisi, kad 
lapkričio Sinoikija, “taps tradi
ciniu lietuvių kultūrai renginiu, 
žadins dvasinį atsinaujinimu, 
puoselės glaudesnį jungtį su Va
karų Europos kultūra.”

lietais ten ir atgal apsirūpina pa
tys. Registniojasi pas Dalią M. 
Stančienę, 232056 Vilnius, Vi- 
ršuliškių 71-60, tel. 413623 arba 
telefaksu pas Sąjūdį 234890 ar 
Atgimime 224531, nurodant Re
ligijos filosofijos studijų savaitę.

Temas siūlyti iki 1990 ba
landžio 20 dienos, tezes iki 4 psl. 
pristatyti iki gegužės 20dienos.

Pasak Stančienės, prie centro 
numatytas Stasio Šalkauskio var
du fondas ir mokslinė taryba iš 
užsienio mokslininkų. (j



ŽEMININKŲ POEZIJA 
IŠLEISTA ITALIŠKAI

Mauro Baroni knygų leidykla 
Italijoje atspausdino penkių lie
tuvių poetų: Vytauto Mačernio, 
Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko 
Nagio, Kazio Bradūno ir Juozo 
Kėkšto kūrinių antologiją lietu
vių ir italų kalbomis, pavadintą 
Žemininkų Ilgesys — La Nastal- 
gia dei Terrestri. Leidinį redaga
vo ir penkių lietuvių poetų eilė
raščius į italų kalbą išvertė Pizoje 
gyvenantis baltistas Pietro Dini.

Visi penki poetai “žeminin
kai’ — rašoma antologijos įžan
goje, — gimė nepriklausomos 
Lietuvos laikais ir visi panašiu 
būdu patyrė savo tautos tragedi
ją. Siaučiant karui, artėjant pa
vergėjų kariuomenei, šie poetai 
buvo priversti įvairiais keliais iš
vykti iš tėvynės'. Vienas iš jų — 
Vytautas Mačernis, besitraukda
mas į Vakarus, žuvo nuo sprogu
sio sovietų patrankos šovinio.

Poetai “žemininkai” — toliau 
rašoma įžangoje, — kūrybinio 
įkvėpimo sėmėsi iš ankstesnės,' 
Rytų ir Vakarų kultūrų įtakoje 
subrendusių lietuvių inteligentų 
kartos sukaupto palikimo, iš o - 
riginalaus kultūros židinio, ku-

I
 Savaitės 

įvykiai
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Kuba, sumažėjus javų impor
tui iš Sov. S-gos, buvo priversta 
sumažinti duonos davinį ir pa
kelti kitų maisto produktų kai
nas.

Vengrijai panaikinus katalikų 
Bažnyčiai taikytus suvaržymus, 
Vatikanas atnaujino diplomati
nius santykius su Vengrija.

NYT 2J1 paskelbė Bill Kellėr 
straipsnį apie naujas Lietuvos 
komunistų partijos pažiūras į ko
munizmo ateitį. Naujoji partija 
priėmė programą, siekiančią 
Lietuvos nepriklaitsomybės, 
daugiapartinės sistemos ir laisvos 
rinkos ir mažai turi bendro su 
Marksu ir Leninu.

Pasaulio bankas suteikė Len
kijai 360 mil. dol. paskolą, kaip 
pradinę 2.5 bil dol. numatytos 
paskolos per ateinančius 3 m. 
dalį.

Namibijos steigiamasis parla
mentas nutarė formaliai paskelb
ti Namibijos nepriklausomybę 
kovo 31.

Jugoslavija pasiuntė į Kisovo 
provinciją kąriuomenės ir tankų 
gyventojų demonstracijom už 
didesnę autonomiją nuraminti. 
Spėliojama, kad per susidūrimus 
su policija yra žuvę apie 30 žmo
nių.

Siaurinėj Prancūzijoj kilusi 
audra užmušė 18 žmonių. Aud
ros metu vėjo greitis siekė 104 
mylias per vai.

riuo tarpkario metais buvo Kau
no Vytauto Didžiojo universite
tas.

Rinkinio pabaigoje italo lite
ratūros kritiko Giuseppe Cordo- 
ni straipsnis pavadintas “Poezija 
— būsimųjų bendrųjų namų ce
mentas”.

“Dar niekad istorijoje — rašo
ma straipsnyje, — Europa nebu
vo taip suskaldyta kaip šiuo 
metu, dar niekad negręsė toks 
didelis pavojus Europos Liūtų 
per amžius sukaupam palikimui. 
Dėl laisvo žmogaus širdžiai ir 
protui nesuprantamos, vadina
mos “jėgų pusiausvyros” buvo 
užkirstas kelias laisvai pasireikšti 
kūrybingiausioriis asmenybėms. 
Visi skaudžiai patyrėme — rašo 
Cordoni —Jcad poetus privertus 
tylėti, griūna tiltai, jungią žmo
nių širdis. Be laisvos giesmės yra 
paneigiamas žmogaus orumas, 
žmogus pasilieka vienišas, pasy
vus ir nuogas prieš savo 
skriaudėją.

Kuri gi kita kalba, jei ne lietu
vių — klausia straipsnio auto
rius, — galėtų geriau išreikšti 
poezijos nepamainomą vaidme
nį bendražmoniškųjų vertybių 
atgimimui. Lietuvių tautos pa
tirti skausmai, paliudija pasau
liui lietuvius esant laisvais 
žmonėmis, tuo pačiu tapo neį
veikiamo sąmoningumo versmė. 
Antologija Žemininkų Ilgesys, 
rašo Cardoni, liudija tą glaudų 
ryšį, kuris lietuvių tautos 
skaudžią patirtį, jos nenugalimą 
dvasią, sieja su pačios lietuvių 
kalbos grožiu, jos nepakartoja
mu ritmiškumu ir ekspresyvu
mu.

•.._ ..... . ... -0- . .. .

Redakciją pasiekė leidyklos 
brošiūra, reklamuojanti antolo
gijos pasirodymą. Brošiūra dide
lio puošnaus formato, labai sko
ningai sutvarkyta. Jos viršelį 
puošia Gražinos Didelytės grafi
ka, o puslapiuose Giuseppe Cor
doni, aptardamas bendrą šių die
nų poezijos situaciją, gražiai jon 
įjungia ir lietuviškąjį įnašą, spe
cialiai poetus žemininkus.

Ta aptartis brošiūroje spausdi
nama dviem kalbom —itališkai 
ir angliškai. Toliau dedama»po 
vieną kiekvieno poeto eilėraštį, 
italų ir lietuvių kalba, pri- 
glaudžiant šalia ir bibliografines 
informacijas.

Pateikiamas jau ir visas antolo
gijos detalus turinys, iš kurio 
matyt, jog antologijoje yra Vy
tauto Mačernio 15 eilėraščių, Al
fonso Nykos-Niliūno — 13, 
Henriko Nagio — 13, Kazio 
Bradūno — 16 ir Juozo Kėkšto 
— 14.

Nepriklausomybės paminklas Lekėčiuose* pernai atidengtas. 
Žmonės iškilmėse dalyvavo su bažnytinėmis ir tautinėmis 
vėliavomis. Nuotr. V. Kapočiaus

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose rMkaluo- 
ee. Advokatas kalba Ir Hetuvlikai. 134 Waat 9L, Stonsbury, Conn. 
06070. Tol. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, lncM M - 02 Jamafca Avė. (prie Foreet 
P>ay St), Woodhav«n, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2344.

BŲYUS FUNERAL HOME. Merk)Tetenka, Jr. laidotuvių direktorius, New* 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. W Ilso n Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos. garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENAELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fta. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠK) Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, lnc„ 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323' 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 MadisonSt, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

{VYKIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Lietuvos sportininkai — Kau- — Klykių ežero (prie Utenos)
no, “Granito” vyrų rankinio ko
manda lankėsi Izraelyje ir nu
galėjo jų rinktinę 30:23. Sporti
ninkams vadovavo Romas Balt
rušaitis. Izraelyje jie išbuvo 10
dienų ir aplankė daugelį vietų.

' ■ JL

— AštūOnios gamyklos 
visūt&inU streiku parėmė alcijąjT 
prieš neteisėtą jaunuolių ėmimą 
į okupacinę TSRS kariuomenę, 
pranešė Amas Taujanskas iš 
Kauno Lietuvių Informacijos 
Centrui. Reaguojant į Kauno. 
darbininkų kreipimąsi į politines 
partijas ir visuomenines jėgas,
gamyklų darbininkai lapkričio 29 
d. 10 vai. ryto paskelbė 15 mi
nučių streiką.

— Grafo Tiškevičius parkas, 
sulaukęs 100 metų, bus restau
ruojamas privačiomis aukomis. 
Parkas buvo suprojektuotas 
prancūzų architekto Andre. Jau 
surinkta šimtas tūkstančių rublių 
su viršum.

— “Aušrinės”, kultūrinio jau
nimo žurnalo, ketvirtame nume
ryje G. Buračas rašo apie filosofo 
A. Maceinos gyvenimą ir darbą.

— Lietuvoje pradėjo eiti nau-z 
jas laikraštis Lietuvos ūkininkas, 
kuris būsiąs labai reikalingas, kai 
žemė atiduodama žmonių nau
dojimui. Po 50 metų daugelis 
nebežino kaip pradėti ūkinin
kauti.

Kauno įgula 1919 gegužės 12 prisiekia laikinajai Lietuvos respublikos konstitucijai. Tai 
buvo pirmoji Lietuvos kariuomenės priesaika. Gi laikinoji Lietuvos konstitucija buvo 
priimta Lietuvos Tarybos 1919 balandžio mėnesį. Taryba, pasirašiusi Lietuvos atstatymo 
nepriklausomybės aktą, vadinosi jau Lietuvos Valstybės taryba, ir ji veikė trejus me
tus, _ nuo 1917, nuo Vilniaus konferencijos, iki 1920 steigiamojo seimo .

NEW YORK - NEW JERSEY- Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 10&9 FM.Romas Kazys 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. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimu prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

tarša susirūpino vietos gyvento
jai. Kolūkių ir gyvenviečių kana
lizacija dabar eina tiesiai į ežerą, 
ir ežeras jau merdi.

— “Pagal planą” Lietuvai
1989 m. buvo paskirta 1600 leng- 
vųm- automobilių; 'jbet-ganta«ti k

— Krakėse,~prie Dotnuvos, 
įrengtas aviacijos pradininkui 
Aleksandrui Griškevičiui skirtas 
visuomeninis muziejus. Čia 
Griškevičius gamino ir bandė 
įvairius skraidymo aparatus 1855 
- 62 metais. ’

— Panevėžyje ir Šiauliuose 
įvestas specialus mokestis už 
vietinius telefoninius pasi
kalbėjimus. Tai buvo “eksperi
mentas”, nes kituose miestuose 
nėra įrengimų pokalbio laikui 
matuoti. Panevėžiečiams pakė
lus triukšmą, šis “eksperimen
tas” bus nutrauktas.

— Esperanto kalbos sąjunga 
atgaivinta Lietuvoje. Jos pirma
sis suvažiavimas įvyko 1989 
gruodžio 9, Kaune. Lietuva yra 
esperanto tarptautinės kalbos 
tėvynė: čia gyveno ir pirmą 
esperanto vadovėlį parašė d r. L. 
Zamenhofas 1887 metais.

— “Tiesoje” skundžiamasi, 
kad esą Alytaus šaldytuvų fabri
kas “Snaigė” visas veikimo in
strukcijas dar vis įdeda parašytas 
rusiškai, nors lietuvių kalba re
spublikoje oficijali jau šeši
mėnesiai su viršum.

— Dainų šventės organizaci
nis komitetas patvirtino, kad 
tautinė dainų šventė okupuotoje 
Lietuvoje įvyks 1990 liepos 5-8.

— Netoli Maišiogalos, kur ka
daise ėjo demarkacinė linija tarp 
baltalenkių okupuoto Vilniaus 
krašto ir Lietuvos, atidengtas pa
minklinis akmuo ir pasodinta 
ąžuolų giraitė.

— Okupuotoje Lietuvoje su
darytas krikščionių lal>daros fon
das atleistas nuo valstybinių mo
kesčių.

— Žemaitijos rašytojų luuidri- 
ja išleido pirmąją knygą atspaus
dindama neringiškės Onos l)o- 
vidavičiūtės eilėraščius. Knygą 
spausdino Klaipėdos Ryto 
spaustuvė. Finansinę paramą 
leidėjams suteikė Lietuvos aklų
jų draugija.

— Antrasis lietuvininkų su
važiavimas rengiamas Klaipėdo
je gegužės 26. Kviečiami visi pa
saulio lietuvininkai.

NEW JERSEY, NEW YORK-“Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Music of Uthuanla" programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 Iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Remkime

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

Tautos Fondas, 
Utriuanian National Foundation, Ine., 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUTVAISTUO
SE. (STAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

66 - MS SO ST. MIDDIJ-* VII.LVGE. QVEEXS. X Y 
l’IIOXES (71 S) 326 - 12S2 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PAROOŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Demonstruojame prie 
Jungtinių Tautų

New Yorke ir New Jersey lie
tuvių Jaunimo Sąjungos bei apy
linkių jaunimas ruošia demonst
raciją vasario 16-tą, penktadienį, 
Ralph Bunche Plaza, pareikšti 
mūsų nepasitenkinimą Jungti
nių Tautų elgesiu.

Paskutiniu metu Jungtinės 
Tautos pakeitė savo pažiūras į 
Pabaltijo kraštus. Praeitą mėnesį 
James O. C. Jonak, Generalinio 
sekretoriaus asistentas, patvirti
no, per pasikalbėjimus, kad ne
formalūs ryšiai su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovais buvo su
spenduoti. Pabaltiečiai lankėsi 
Jungtinių Tautų sekretoriato in
formacijos rinkimo skyriuje — 
Office of Research and Collec- 
tion of Information. Jų gautos 
žinios pasiekė visuomenę. Tada 
ir supyko Sovietai, o Generalinis 
sekretorius, pagal poną Jonah, 
buvo sugėdintas.

Norime pareikšti savo nepasi
tenkinimą tokiu elgesiu ir tuo 
pačiu priminti Jungtinėm Tau
tom, kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja buvo neteisėtai inkorperuotos 
į Sovietų Sąjungą. Sovietai tai 
patys pripažino.

Nors šį savaitgalį vyks daug vi- 
solcių renginių, prašome visuo
menę aktyviai dalyvauti demon
stracijoje.

Šią demonstraciją ruošiame 
dėl to, nes mum atrodo, kad 
mūsų lietuvių veikla neperdaug 
dėmesio skiria pasiekti ir paveik
ti Amerikos visuomenę.

~ Gražu, kad savo tarpe rengia
me minėjimus ir kitokius rengi
nius, bet prisiminkime, kad iki 
šių metų į mus, į Amerikos lietu
vius, beveik niekas nekreipė 
dėmesio. Dauguma net nežino
jo, kur ta Lietuva. Kai mūsų 
sesės ir broliai Lietuvoje sukilo, 
ir mūsų prestižas pakilo ameri

kiečių tarpe: Tik jų dėka mūsų 
vardas yra pasklidęs visame pa
saulyje. Naudokimės šia proga 
pasiekti plačią visuomenę ir išei
ti iš savo kaimo, ir savo ghetto.

Prieš porą savaičių Washing- 
tono Jaunimo Sąjunga buvo su
ruošus demonstraciją tuo pačiu 
reikalu. Dalyvavo 50 žmonių, iš 
kurių 20 buvo demonstrantai, o 
30 spaudos korespondentai.
. JNors New Yorke gali gali būti 
sunkiau patraukti spaudos 
dėmesį, bet mes tikimės neblo
go atsiliepimo. Laikraščiai bei 
televizijos ir radijo stotys jau 
buvo informuotos.

Ar neapsimokėtų vasario 16- 
tos proga ką nors konkretaus pa
daryti Lietuvai? Ar mums neuž
teko minėjimų ir gražių šnekų? 
Ar ne laikas ir mums atgimti? 
Paremkime tuos Lietuvoje, Lat
vijoj ir Estijoj, kurių atstovai 
šiuo metu net neoficialiai negali 
pasisakyti Jungtinėse Tautose. 
Tada ir mums bus kuo didžiuo
tis.

Prašome visų rinktis 11 vai. į 
Ralph Bunche Plaza, skersai 
gatvės nuo pagrindinio įėjimo į 
Jungtines Tautas, kampas Ist 
Avenue ir 42-nd Street. Progra
ma prasidės 12 valandą. Pagrin
dinė ,.kalbėtoja bus Liudmila 
Thome iš Freeedom House, — 
iš amerikiečių organizacijos, 
kuri padeda pavergtom tautom. 
Taip pat kalbės BATUN’o (Baltic 
Appeal to the United Nations) ir 
pabaltiečių jaunimas. Programa 
neturėtų tęstis ilgiau kaip vieną 
valandą. Prašome visų apsireng
ti tautiniais drabužiais ir atsineš
ti plakatus bei vėliavas.

Iki pasimatymo prie Jungtinių 
Tautų.

Danutė Norvilaitė

Vasario 22 sueina 50 metų, kai. 
mirė dr. Dovas Zaunius, buvęs 
Lietuvos Užsienio reikalų mi- 
nisteris. Kilęs iš Mažosios Lietu
vos, apsuptas vokiečių kultūros 
ir kalbos, jis nenuėjo tarnauti 
Vokietijai, neprarado lietuvių 
kalbos, išliko lietuviu ir prisidėjo 
prie Lietuvos atstatymo, jos išsi
vystymo į modernią valstybę.

Šiandien vėl keliasi Lietuva 
naujam gyvenimui, ir mes, už
sienio lietuviai, norime jai pa
dėti. Tad prasminga reikalinga 
prisiminti tokį žmogų, kuris 
prieš 50 metų atliko savo misiją 
kaip lietuvio.

Kilęs iš patriarchalinės 
šeimos

Dovius Zaunius gimė 1892 
birželio 19 Rokaičipose, Pilkal
nio apskrityje. Ši vietovė yra kai
riajame Nemuno krante, pake
liui iš Tilžės į Eitkūnus. Jo tėvas, 
taip pat Dovas, buvo susipratęs 
lietuvis. Jo namai buvo tartum 
lietuviška tvirtovė, apsupta vo
kiškos kultūros ir kalbos. Ro- 
kaičiuose prisiglaudė visi lietu
viai veikėjai, prakeleiviai iš 
Didžiosios Lietuvos. Pokaičiuo
se metus gyveno ir dr. Jurgis 
Sauerveinas, vokietis, mokėjęs 
daugybę kalbų, jų tarpe ir lietu
vių kalbą. Čia jis parašė garsųjį

eilėraštį “Lietuviais esame mes 
gimę”, kuris virto lyg antruoju 
mūsų himnu.

Dovas Zaunius turėjo 9 vai
kus: 3 sūnus ir 6 dukras. Visus 
leido į mokslus. Jie buvo įvairių 
profesijų žmonės. Šeimos jau
niausias sūnus ir buvo Dovas, 
tapęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriu.

Jis baigė Tilžės gimnaziją. 
Tilžėje tada jau gyveno jo sesuo 
Morta, 16 metų už jį vyresnė. Ji 
buvo tiesiog atkakli lietuvė, ko
votoja dėl Lietuvos teisių, plati
nusi draudžiamą spaudą. Visa tai 
darė įtakos ir jauniausiam broliui 
Dovui.

Teisę jis studijavo Miunche
no, Hallės, Berlyno, Karaliau
čiaus universitetuose.

Atvyksta į Lietuvą
Prasidėjus pirmam pasauli

niam karui, jis buvo mobilizuo
tas. Vokietijai 1915 metais oku
pavus Lietuvą, jis kaip mokąs 
lietuviškai buvo prikomandiruo
tas prie karinės administracijos

Dr. Dovas Zaunius, buvęs Lietuvos Užsienio reikalų ministe- 
ris, miręs prieš 50 metų.

ATSKUBĖJO PAGELBETI LIETUVAI
50 METŲ NUO DR. DOVO ZAUNIAUS MIRTIES -------------------------------------------

Vilniuje. Paskyrė jį dirbti vo
kiečių leidžiamam laikrašty Da
bartis .

Čia dirl>damas, jis susidarė są
lygas, kad dar galėjo tęsti studi
jas. Taip 1917 metais jis Kara
liaučiaus universitete gavo dak
taro laipsnį.

Visą laiką lietuviški reikalai 
jam nebuvo svetimi. Jis džiau
gėsi, kad Lietuva vėl atstato savo 
nepriklausomybę.

Tai atsikuriančiai Lietuvai 
trūko žmonių, kurie žinotų vaka
rų kalbas, būtų susipažinę su va
karų gyvenimo stiliumi. Tada į 
Lietuvos diplomatinę tarnybą ir 
įsijungė: Oskaras Milašius iš 
Prancūzijos, Jurgis Baltrušaitis 
iš Rusijos, Magdalena Avieti- 
naitė ir Bronius Baltutis iš Ame
rikos. Iš Vokietijos, iš Prūsijos, 
prisijungė Dovas Zaunius.

Pradeda tarnauti Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijoje

Būdamas 27 metų, jis 1919 
metais sausio 15 pradėjo dirbti 
Lietuvos Užsienio reikalų minis
terijoje kaip patarėjas, paskui 
buvo reikalų vedėjas, po pusme
čio — politinio departamento di
rektorius.

Kitais metais jau buvo atstovas 
Taline, Rygoje, 1923 perkeltas] 
Čekoslovakiją, kartu buvo atsto
vu ir Rumunijai. 1925 — pasiun- 
tirrys^Sveicarijoje, drauge buvo 
atstovas prie Tautų Sąjungos.

Po 1926 metų gruodžio 17 
perversmo, A. Voldemarui ta
pus ministeriu pirmininku, D. 
Zaunius buvo grąžintas į centrą, 
paskirtas teisių, administracijos 
ir ekonominio departamento di
rektoriumi. Ministerį pirminin
ką lydėdavo į Tautų sąjungos 
posėdžius kaip jo sekretorius.

Nuo 1929 lapkričio 8 iki 1934 
metų birželio 12 buvo užsienio 
reikalų ministeriu. Iš tų pareigų 
pats pasitraukė. Kurį laiką dirbo 
Valstybės Taryboje, o paskui bu
vo Lietuvos banko vienu iš di
rektorių. Tose pareigose išbuvo 
iki savo mirties.

Jis mėgo sportą. Sakoma, kad 
besportuodamas. pertempė šir
dį. Prieš mirtį paslydo ant laiptų 
savo namuose, nusilaužė koją. 
Sustreikavo nuvarginta širdis, ir 

jis mirė 1940 vasario 22 dieną. 
Buvo 48 metų.

Buvo vedęs operos solistę 
Vincę Jonuškaitę, kuri dabar gy
vena Santa Barbara, Calif. Jų 
dūk ja Giedrė Zauniūtė gyvena 
Cranford, N.J. Sūnus Saulius 
yra miręs Califomijoje.
Velionis veikė šauliuose, skau

tuose, Lietuvos Vakarų organi
zacijoje, 1937 metais išspausdi
no savo paskaitą: Mūsų svoris 
tarptautinėje politikoje.

Jo broliai ir seserys kentėjo 
nuo vokiečių, žuvo Antrojo karo 
audrose.

Šviesioji Morta

Čia dera prisiminti ir jo seserį 
Mortą, kuri labai uoliai tarnavo 
Lietuvai. Ji buvo gimusi 1876 
kovo 22 Rokaičiuose. Mirė bai
giantis antram pasauliniam ka
rui, kai teko trauktis nuo artėjan
čio fronto į vakarus. Kur ir kada 
mirė nėra žinių.

Ji buvo aktyviausia Rokaičių ir 
Tilžės veikėja, lietuviškos spau
dos platintoja, draudžiamųjų 
laikraščių, ypač Varpo, admini
stratorė, teikusi pagalbą lietu
viams pabėgėliams iš didžiosios 
Lietuvos. 1900 metais padėjusi 
įrengti lietuvišką skyrių Pary
žiaus pasaulinėje parodoje.

Ji buvo susidraugavusi su Pet
ru Mikolainiu, varpininku, kuris 
dėl žandarų persekiojimų buvo 
pasitraukęs iš Lietuvos. Jiedu 
buvo susitarę susituokti, bet P. 
Mikolaitis turėjo ir iš Prūsijos 
pasitraukti, nes jį čia jau perse
kiojo vokiečių policija. Jis išvyko 
į Ameriką, kur įsijungė į lietuviš- 
ką . veiklą. Morta pasiliko Ro
kaičiuose ir Tilžėje, liko ne
tekėjusi, savo gyvenimą įprasmi
nusi dideliu darbu Lietuvai.

Šiandien liko tik legenda apie 
Mortą, apie Rokaičius. Kaip le
genda į mūsų istoriją įsirašė ir 
Dovas Zaunius, išlikęs tauriu lie
tuviu, be galo mėgęs lietuviškas 
dainas ir jų daugybę pats mokė
jęs, ištikimai tarnavęs ne Vokie
tijai, bet Lietuvai. Jį ir prisime
name su pagarba, su pagarba vi
sai Zaunių šeimai! (p.j.

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas.
Jo gimimo 100 metų 

sukaktį prisimenant — 

PAULIUS JURKUS---------------

Gyvendamas Jiezne pas savo 
brolį, jis fotografavo senus pasta
tus, daug piešė. Jo piešimas tiek 
pagerėjo, kad jau 1911 metais 
dalyvavo Penktoje lietuvių dai
lės parodoje, kuri buvo surengta 
Vilniuje.

Bet jis turėjo mokytis. Jis 
buvo baigęs tik realinę gimnazi
ją. 1910 metais jis vėl grįžo į Pe
terburgą. Ir ką studijuoti? Ką?

Studijuoja humanitarinius 
mokslus

J Peterburgą atvyko, kai moks
las visose aukštosiose mokyklose 
jau buvo prasidėjęs. Nenorėda
mas prarasti metų, jis įstojo į Psi- 
choneurologijos institutą, kuria
me buvo trys fakultetai: Psicho- 
neurologijos, Teisių ir Humani
tarinių mokslų. Kiekviename fa
kultete reikėjo išklausyti anato
mijos ir fiziologijos kursą, atlikti 

praktiką prorektoriume.
Tikrai tai buvo keistas institu

tas, kuris tilęriausiai dabar ir ne
beegzistuoja. Galaunei, jaunam 
studentui, linkusiam į dailę, sva
jojančiam apie architektūrą, tai 
buvo visiškai tolima ir nepa
trauklu. Jis įstojo į Humanitari
nių mokslų fakultetą. Jį domino 
filosofijos, istorijos, estetikos, 
rusų literatūros disciplinos. Kiti 
institute dėstomi dalykai jauno 
studento netraukė. Visą laiką jis 
skyrė dailės studijom ir savišvie
tai: toliau lankė Dailei skatinti 
draugijos mokyklos vakarinius 
piešilno kursus ir privačią Gold- 
blato studiją, vaikščiojo į lietu
viškus vakarus.

Tie vakarai turėjo naują profilį 
— nuo 1911 metų sėkmingai re
žisavo talentingas režisierius ir 
aktorius Konstantinas Glinskis.

Pragyventi nebuvo lengva.

Turėjo verstis pamokom, kaip 
braižytojas dirbo Juodjūriečių 
statybos draugijoje, darė brėži
nius Kijevo pedagoginio institu
to statyboms.

Pažintis su lietuviais 
dailininkais

į Peterburgą dailės studijuoti 
buvo atvažiavę septyni lietuviai. 
Galaunė greit su jais ir susipaži
no. Juozas Zikaras buvo laisvas 
Dailės akademijos klausytojas; 
Adomas Galdikas, Vladas Di
džiokas ir Leonardas Palavinskas 
mokėsi A. Štiglico technikinio 
piešimo mokykloje. Vilius Jo
mantas irgi mokėsi Štiglico mo
kykloje ir kartu su Galaune lankė 
Dailei skatinti draugijos mokyk
los vakarines klases. Šioje mo
kykloje nuo 1909 iki 1916 metų 
su pertraukomis mokėsi ir Petras 
Rimša. Draugiški ryšiai siejo P. 
Galaunę su J. Zikaru; P. Rimša 
ir V. Jomantu.

Jo bičiuliai jau buvo žinomi 
dailininkai, todėl ir ši draugystė 
P. Galaunei buvo reikšminga.

1912 metų pavasarį, užsukęs 
pas P. Rimšą, kuris ruošėsi 
važiuoti į Vilnių, į Šeštos dailės 
parodos atidarymą, P. Galaunė 
susipažino su Juozu Zikaru, Pe
terburgo dailės akademijos stu
dentu. Jis buvo jau vyresnio 
amžiaus, mokęsis Vilniuje I. 
Trutnevo piešimo mokykloje, 

lankęs J. Montvilos piešimo 
klasę, studijavęs Peterburgo dai
lei skatinti draugijos mokykloje. 
J. Zikaras vėlai pradėjo mokytis, 
ir tai jam sudarė daug sunkumų, 
kol jis baigė dailės mokslus.

P. Galaunė susibičiuliavo su 
J. Zikaru, lankydavosi jo dirb
tuvėje, drauge eidavo pasivaikš
čioti, net jam pozavo, kai šis kūrė 
vieną skulptūrą. Zikaras ieškojo, 
ir draugystės, be to, traukė jį P. 
Galaunės išsilavinimas. J. Zikarą 
slėgė ir tai, kad jis neturėjo gero 
bendro išsilavinimo ir Dailės 
akademiją galėjo lankyti tik lai
svu klausytoju.

P. Galaunė dar tebesvajojo 
tapti architektu. 1911 m. jis laikė 
egzaminus į Peterburgo aukštąją 
dailės mokyklą, bet egzaminų 
neišlaikė. Dabar jis rengėsi stoti 
į to paties tipo mokyklą Maskvo
je. 1912 pavasarį jis apsigyveno 
Maskvoje pas savo brolį Mykolą, 
kuris universitete studijavo far
maciją. Per visą vasarą P. Ga
launė lankė privačią dailininko 
Konstantino Juono studiją, lankė 
muziejus, galerijas. Reikėjo lai
kyti egzaminus į Tapybos, skulp
tūros, architektūros mokyklą, 
egzaminai buvo dideli, ir jis jų 
neišlaikė.

Šiaip Maskvoje jis susipažino 
su lietuviais studentais, su jų 
kultūriniu gyvenimu, ir tai pra
plėtė jo akiratį. Susipažino su 

Maskvoje gyvenusiu ir dirbusiu 
rašytoju Vienuoliu. Jau buvo 
skaitęs jo aprašymus.

Meta institutą

Praleidęs vasarą Maskvoje, 
rudenį grįžo į Peterburgą ir dar 
metus lankė Psichoneurologijos 
institutą, lygiagrečiai lankė 
dailės mokyklas, kur tik galėjo. 
Duoną užsidirbdavo kaip brai
žytojas. 1913 metais, baigęs Psi
choneurologijos instituto tris 
kursus, P. Galaunė institutą pa
lieka. Pasijaučia net suklydęs, 
stodamas į šią mokyklą.

Nuo dabar jis atsideda tai 
veiklai, kuri jam patinka: ty
rinėja lietuvių dailę, veikia kaip 
kultūros darbuotojas ir reiškiasi 
kaip dailininkas.

Pirmose dailės parodose

P. Galaunei didelės įtakos 
darė Peterburgo to meto moder
niosios dailės gyvenimas, jų 
leidžiami/žnmalai, knygos, jų 
paskaitos. Daug skaitė, dauglai- 

' ko praleisdavo bibliotekose.
To meto lietuviai domėjosi lie

tuvių meno faktais, svajojo, kaip 
pagyvinti lietuviškos dailės veik
lą. Vilniuje jau buvo rengiamos 
dailės parodos, ir tai džiugino 
jaunus lietuvius patriotus.

Šią jaunųjų lietuvių ir rusų 
dailininkų grupę labiausiai veikė 
M. K. Čiurlionis. Tiek P. Ga

launė, tiek ir jo draugai gyveno 
to didžiojo menininko kūryba. 
M. K. Čiurlionis pats rašė apie 
lietuvių tautinį meną, skatino, 
kad reikia gerai pažinti liaudies 
meną, jo kūrybines nuotaikas ir 
galias sujungti su moderniojo 
meno laimėjimais, ir taip sukur
sime savitą didelį tautinį meną. 
Visa tai stimuliavo jaunuosius 
dailininkus, svajotojus. Jie di
džiavosi, kad yra tos pačios 
žemės vaikai.

1909 sausio 31 Peterburgo lie
tuvių draugijos vakare M. K. 
Čiurlionis skambino. Jo audrin
ga muzika labai įstrigo P. Galau
nei.

M. K. Čiurlionis buvo pripa
žintas ir lietuvių, ir rusų spaudo
je kaip didelis dailininkas. Ir tai 
jauniems dailininkams, drauge 
ir P. Galaunei, darė didelį 
įspūdi. Jie gaudė visas žinias 
apie Čiurlionį.

P. Galaunė suprato, kad jis yra 
ne tik didelis dailininkas, bet 
pirmas subrendęs lietuvis grafi
kas. Jo grafikos darbais žavėjosi 
ir P. Galaunė, ir J. Zikaras, P. 
Rimša. Juos žavėjo, kad M. K. 
Čiurlionis savo grafikos darbuo
se naudoja stilizuotus ir liaudies 
ornamento motyvus.

(Bus daugiau)
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ŠVĘSKIME VASARIO 16 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĘ!

1

Išyvename nepaprastą Tautos atgimimo ir kovos istorinį momentą! Mūsų visų 
pareiga aktyviai prisidėti prie atgimstančios tautos siekių ir kartu nepamiršti 
kultūrinių ir švietimo darbų čia gyvenančių lietuvių tarpe.

Tautos didvyriškumo kovoje už laisvę nepalaužė 50 metų trukusios okupaci
jos. Tautos kančių tragedijos išaugino narsų, patriotišką lietuvių jaunimą, kuris 
su vyresniąja karta, reikalauja valstybinės nepriklausomybės. Pasaulis pastebėjo 
lietuvių siekius ir jų kraštui okupanto daromą žalą. Šiandien Lietuvos vardas 
didžiojoje spaudoje ir televizijos programose minimas su pagarba.

Išeivijos lietuviai esame įpareigoti pagelbėti atgimstančiai Lietuvai.
Šių metų Vasario 16 yra mūsų visos tautos naujo atgimimo šventė, jungianti 

ir uždeganti mus vienybės ir ryžto liepsna.
Švęsdami Vasario 16, sujunkime visas kūrybines, organizacines ir finansines 

jėgas tautos laisvės atstatymui. Jos atneš nepriklausomybę Lietuvai ir sutvirtins 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje. •

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ U ETŲ VIŲ BENDRUOMENĖ 
XII-TOJI TARYBA

BOSTONO APYGARDA
pirm. Česlovas Mickūnas

VAKARŲ APYGARDA
pirm. Angelė Nelsienė

PREZIDIUMAS 
pirm. Angelė Nelsienė 
Almis Kuolas 
Danguolė Navickienė 
Romas Nelsas 
Algis Raulinaitis

GARBĖS TEISMAS
Pirm. Vytautas Katkus 
Gražina Kamantienė
Gražina Kriaučiūnienė
Vytautas Petrulis
Algis Rugienius

KONTROLĖS KOMISIJA 
pirm. Česlovas Mickūnas
Alfonsas Petrulis
Marius Žaura

Bostono apylinkė 
pirm. dr. Romas Bevydas

Brockton apylinkė 
pirm. Stasys Eiva

Cape Cod apylinkė 
pirm. Alfonsas Petrulis

Kennebunkport
Rev. Rafaelis Šakalys

Providence apylinkė
pirm. Aldona Kairienė

Worchester apylinkė
pirm. Stasys Rudys

Arizona apylinkė 
pirm. Antonija Petrulienė

Los Angeles apylinkė 
pirm. P. Jurgis Joga

Portland apylinkė 
pirm. Algimantas Tekorius

San Francisco apylinkė
pirm. Danutė Janutienė

Santa Monica apylinkė 
pirm. Juozas Kojelis

Seattle apylinkė
pirm. Ina Bartulytė-Bray

Las Vagas apylinkė 
pirm. Mary Yanauskas

Havvaii
ryšininkė Elena Aglinskienė

Vytautas Alksninis 
dr. Kazys Ambrazaitis 
Adolfas Armalis 
Linas Balsys 
dr. Vytautas Bieliauskas 
Rima Binder 
Arūnas Bitėnas 
Rimantas Bitėnas 
dr. Zigmas Brinkis 
Romualdas Bublys 
Gintaras Čepas 
Asta Banionytė 
Algis Danta 
Danguolė Didžbalienė 

įZjRa ęĮresMitė .. ...
Mykolas Dranga, 

1 Eglė'Dudėnienė 
Alfonsas Dzikas 
Gailė Eidukaitė

Teresė Gečienė 
Algimantas Gečys 
Jolita Gudaitytė 
Povilas Jančiauskas 
Birutė Jasaitienė 
Rasa Juškienė 
Rūta Juškienė 
dr. Ferdinandas Kaunas 
Romas Kezys 
dr. Petras Kisielius 
Daina Kojelytė 
Mečys Krasauskas 
Romualdas Kriaučiūnas 
Kazys Laukaitis

-> b MBdaLenkauskienė'■ 
Eduardas Meilus, Jr.. 
Rasa Miliauskaitė 
Antanas Milišauskas

Lilė Milukienė 
Jaunutis Nasvytis 
Linas Norušis 
Juozas Polikaitis 
Jonas Račkauskas 
dr. Antanas Razma 
Algirdas Šilbajoris 
Donatas Skučas 
Asta Spurgytė 
dr. Viktoras Stankus 
Jonas Urbonas 
Kazys Urbšaitis 
Aleksandras Vakselis 
Birutė Vilutienė 
Birutė Vindašienė 
Virgus Volertas v • • 
Pranas Zundė 
Kazys Žiedonis

MICHIGAN APYGARDA 
pirm. Vytautas Katkus

Detroit apylinkė 
pirm. Nijolė Zelwinder

Lansing apylinkė
pirm. dr. Romas Kriaučiūnas

Grand Rapids apylinkė 
pirm. Gražina Kamantienė

NEW JERSEY APYGARDA 
pirm. Rasa Juškienė

Elizabeth apylinkė Newark apylinkė r
pirm. Julius Vebiaitis Danguolė Didžbalienė

Jersey City apytfrikė Paterson apylinkė
' pirm. Antanas Gražutis pirm. Angelė Stankaitienė

Keamy-Harrison apylinkė 
dr. Stasys Skripkus

XII*TOJI KRAŠTO VALDYBA

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Birutė Vmdašienė

Hot Springs apylinkė 
pirm. Stepas Ingaunis

Aurora apylinkė 
pirm. Domicėlė Vizgirdienė

Beveriy Shores, LB įgaliotinė Indianapolis apyfinkė
Roma Dambrauskienė

Bridgeport apylinkė

Brighton Park apylinkė 
pirm. Salomėja Daulienė

Cicero apylinkė
pirm. Raimundas Rimkus

East Chicago apylinkė
pirm. Birutė Vilutienė

E. St. Louis apylinkė 
pirm. Zigmas Grybinas

pirm. Rimantas Guzulaitis

_ V/isconsin apylinkė 
pirm. Vytautas Janušonis

Lement apylinkė 
pirm. Kęstutis R. Sušinskas

Marguette Park apylinkė 
pirm. Jonas Levickas

Melrose Park apylinkė 
pirm. Algis Sinkevičius

Waukegan-Lake County apylinkė 
pirmininkės Regina Narušienė if 
Rima Kašubaitė-Binder

dr. Antanas Razma 
pirmininkas

Linas Nbrušis 
vykdomasis vicepirmininkas

Birutė Jasaitienė 
vicepirmininkė organizaciniams ir 
administraciniams reikalams

Pranas Joga 
sekretorius

Kostas Dočkus
vicepirmininkas 
finansų reikalams

Regina Kučienė 
švietimo tarybos pirmininkė

Dalia Kučėnienė
Kultūros tarybos pirmininkė

Arvydas Barzdukas
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas '

Birutė Jasaitienė
Socialinių reikalų tarybos
pirmininkė

Kun. A. Saulaitis, S.J.
Religinių reikalų tarybos pirmininkas

dr. Petras Kisielius 
vicepirmininkas specialiems 
reikalams

Ramunė' Kubiliūtė 
vicepirmininkė informacijos 
reikalams

Darius Sužiedėlis
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas

Rimantas Dirvonis 
vicepirmininkas sporto reikalams

Ramona Steponavičiūtė 
vicepirmininkė ryšiams su jaunimo 
organizacijomis

Vladas Sinkus 
iždininkas

Danutė Korzonienė
raikaių vedėja

Asta Banionytė 
atstovė Washingtone

OHIO APYGARDA
pirm. Kazys Žiedonis

Buffalo Lietuvių klubas 
pirm. Milda Neuman

Cindnnati apylinkė
Jonas Matulaitis

Clevela^d apylinkė 
pirm. Vytautas Brizgys

Pittsburgh apylinkė 
pirm. Vytautas Yucius

Rochester apylinkė
pirm. Danguolė Klimienė

Dayton
ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

Darius Sužiedėlis—pirmininkas 
Paulius Mickus 
Algirdas šilas

Laurynas Vismantas
Vija Bublytė
Rasa Raišytė 
Rita Zakarkaitė

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMS

PIETRYČIŲ APYGARDA 
pirm. Algimantas Gečys

Centrinė apylinkė 
pirm. Jonas Urbonas

Omaha apylinkė

Baltimore apylinkė So. New Jersey apylinkė
Colorado apylinkė 
pirm. Julius Bulota

pirm. Algis Antanėlis

pirm. Vytautas Eringis ,. pirm. Vytautas Volertas Kansas City apylinkė

Philadelphia apylinkė 
pirm. dr. J. Meškauskas

Washington apylinkė 
pirm. Audronė Pakštienė

Sioux City apylinkė 
pirm. kun. Simas Morkūnas

pirm. Kazys Žemaitis

Hartford apylinkė 
pirm. Zina Dresliūtė

New Britain apylinkė
pirm. Romas Butrimas

New Haven apylinkė 
pirm. Vaiva Vėbraitė-Gust

CONNECT1CUT APYGARDA 
pirm. Jaunutis Nasvytis

Bridgeport-Stanford apylinkė 
pirm. Sigitas Liaukus

New London apylinkė 
pirm. Stasys Miknius

Putnam apylinkė 
pirm. Albina Lipčienė

Waterbury apylinkė 
pirm. Linas A. Balsys

NEW YORKO APYGARDA 
pirm. Vytautas Alksninis

Atlanta apylinkė 
pirm. Rimas česonis

Daytona 
pirm. Juozas Paliulis

FLORIDOS APYGARDA 
pirm. Povilas Jančauskas

Floridos Auksinis krantas
pirm. Jonas Paikus

Miami apylinkė
Petras Griškels

Palm Beach apylinkė 
pirm. Algis Augūnas

St. Petersburg apylinkė 
pirm. Kostas Aras

Sunny HiHs apylinkė 
Ona Adomaitienė

Bushvrick apylinkė
pirm. Rev. Pranas Giedgaudas

Great Neck apylinkė 
pirm. Vytautas Žukas

New York apylinkė 
pirm. Juozas Kazlas

Maspeth apylinkė
pirm. Kazimieras Vainius

New York 1-oji apylinkė 
pirm. Apolonija Radzivanienė

Oueens apylinkė 
pirm. Romas Kazys

Woodhaven apylinkė 
pirm. Vladas Sidas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE JAV LB 
KRAŠTO VALDYBOS PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ 
IR PAREMTI BESILA1SV1NANČIĄ LIETUVĄ skiriu $________ I

Vardas, pavardė

Adresas _____

Čekį praSome rašyti UTHUANIAN AMERICAN COMMUNITY. INC. vardu. Aukos gali būti 
nurašomos nuo mokesčių 00 No. 36-3625439). Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą, bet jei 
pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti Q

I

Čekius siųsti

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
in care of Kostas Dočkus 

1901 S. 49 COURT 
CICERO, IL 60650

l t



ŽIRGŲ LENKTYNĖS DUSETOSE

JŲ PRADININKAS YRA AGRONOMAS V. BUTKYS 
t .-M

Aukštaitijoje, Zarasų krašte,-
kur pilna ežerų, žiemos metu 
vyksta žirgų lenktynės rogėmis. 
Apie tai yra girdėjęs kiekvienas, 
kuris skaito lietuviškus laik
raščius. O kas domisi sportu, tas 
žino ir daugiau.

Tos lenktynės vyksta tik ant 
Dusetų užšalusio ežero ir vyksta 
tik vasario 2, per Grabnyčias. 
Vargiai dabar kas žino, kad jų 
pradininkas'ir .sumanytojas yra 
New Yorke, Woodhaveno dalyje 
gyvenąs agronomas Vacys But- 
kys. Jis ten ilgą laiką buvo agro
nomu, plačiai veikė, organizavo 
jaunuolius ūkininkus, šaulius.

Ir New Yorke jis yra uolus vi
suomenininkas, šaulys. Mielą^su 
juo nuklysti į anuos laikus, 
užsukti ir ant Dusetų ežero.

tyniauti, patogu ir žiūrovams 
stebėti.

Čia skiriami arkliai nuo žirgų. 
Darbiniai arkliai ir yra vadinami 
arkliais, gi žirgai laikomi tik 
lenktynėms. Iš ūkio darbų jie 
buvo išjungti. Jie dar buvo vadi
nami bėgimais.

Agronomas sudarė lenktynėm 
organizuoti komitetą, j kinį pa
kvietė du pavyzdingus ūkinin
kus: Aleksą Kuzmicką ir Joną 
Liesį. Pirmininkavo pats agrono
mas. Karo audros komiteto na
rius išblaškė: agronomas Vacys 
Butkys per Vokietiją emigravo į 
Kolumbiją, iš ten persikėlė į 
Ameriką; Aleksas Kuzmickas irgi 
pasitraukė ir emigravo į Angliją, 
o Joną Liesj sulikvidavo NKVD 
—jj išvežė j Sibirą, kur ir žuvo.

Žirgų lenktynės Dusetose ant ežero. Jos būna paprastai vasario 2 d., per Grabnyčias.

Iš visur

Lenktynių pradininkai
Dusetų apylinkėje buvo rūstį 

kolonistų. Juos čia atvežė po 
1861 metų sukilimo. Iš čia buvo 
ištremta nemažai lietuvių j Sibi
rą. Jų tarpe buvo ir Rožė Stau
skaitė, poeto Antano Vie- 
nažindžio-Vienožinskio mylimo
ji. Jis ją įamžino gražioje dainoje: 
“Kur prapuolė tas kelelis, kurs 
pro kryžių ėjo”. Dainoj jau mini
ma, kad Rožės tėviškėje gyvena 
“barzdyla”.

Pati aplinka traukė žiemą pra
mogauti, pavažinėti rogėmis, 
lenktyniauti. Rusai kolonistai tai 
ir darė — lenktyniavo rogėmis.

Lenktynes organizuoja plačiu 
mastu

Žemės Ūkio Rūmų premijos
Komitetas nuvažiavo į Kauną, 

į Žemės Ūkio Rūmus pasitarti, 
gauti paramos premijom. Žemės 
ūkio ministeriu buvo Stasys Put- 
vinskis-Putvys, šaulių Sąjungos 
įkūrėjo Vlado Putvio sūnus. Jis 
premijom paskyrė 600 litų.

Kaip vyko lenktynės?
Pirmiausiai buvo išmatuotas 

kelias aplink ežerą. Ilgis buvo 
1609 metrai, beveik tiksli viena 
mylia (1 mylia yra 1.609,3 m). 
Lenktynės vyko rogėmis. Jos tu
rėjo būti lengvos, pritaikytos 
greitam važiavimui.

Iš pradžių jų niekas neturėjo, 
važiavo su savo šventinėm ro
gėm. Vėliau V. Butkio brolis su
projektavo lengvas roges, kur 
yra vienas išilgas suolas, pritvir
tintas prie pavažų.

Agronomui Vaciui Butkiui tai 
ir davė mintį lenktynes ant ežero 
suorganizuoti plačiu mastu. Žie
mą ežeras užšąlą. Patogu lenk-

Iš karto paleisdavo trejas ro
ges. Jos buvo leidžiamos atokiau 
viena nuo kitos, kad nekliudytų 
viena kitai. Rogių laiką matavo 
chronometrai.

Važiuoti galėjo tik ristele, ne 
zovada šuoliuojant. Jei pradė
davo kas šuoliuoti, po dvylikos 
šuolių buvo pašalinamas iš lenk
tynių. V. Butkus dar prisimena, 
kad pirmojo laimėtojo laikas 
buvo 3 minutės ir 50 sekundžių.

Premijos buvo skiriamos trys: 
pirmoji — 300 litų, antroji — 
200, trečioji — 100 litų.

Lenktyniauti suvažiuodavo iki 
50 rogių. Daugiausia buvo iš Za
rasų krašto, bet buvo ir iš toliau, 
net iš Žemaitijos.

Kodėl vasario 2 d.?
Vasario 2 Dusetose buvo dide

li atlaidai — Grabnyčios. Prie tų 
ratlaidų ^pridėjo lenktynes.
mosios lenktynės buvo 1933 
metų vasario 2 d. Nuo to laiko 
jos ten vyksta kasmet. Vieną kar

tą ežeras buvo gerai neužšalęs, 
turėjo ploną ledą, tai lenktynės 
vyko per miestelį.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais žiūrovų suvažiuodavo iki 
20,000. Rengėjai bijojo, kad 
ežeras neįlūžtų.

Lenktynes paįvairina
1937 metais lenktynes paįvai

rino — vasario 3 įvedė mugę — 
prekymetį, kuris ir dabar tebe
vyksta.

Tą dieną skyrė ir jaunųjų spor
tui. Veikė Jaunųjų ūkininkų or
ganizacija. Vasario 3 surengdavo 
lenktynes rogėm jauniesiems 
ūkininkams. Jaunuoliai būdavo 
apie 15 metų.

Lenktynių pabiros
ŽL Lenktynės ant ežero^jĮ^uk- 

^įiyo_ąpie porą valandi^cAiąaas- 

kui —įvairiausias pažmonys, ap
kalbėjimai apie žirgus, važny- 
čiuotojus, pasikalbėjimai su

svečiais.
Ir dabar atvykę iš Lietuvos pa

sakoja, kad Dusetų lenktynės 
yra vienas ir didžiausių žiemos 
sporto įvykių. Suvažiuoja žmoės 
iš visos Lietuvos. Lenktynės 
savo keliu, o žiūrovams tai graži 
pramoga pakeliauti, susitikti 
draugus, pasidžiaugti žiemos 
gamta.

Tikriausiai jie ir nežino, kas 
yra šio sporto pradininkas, kad 
jis gyvena Amerikoje, kad jis yra 
agronomas Vacys Butkys.

Jis bent kelis kartus lankėsi 
Lietuvoje, kur gyvena jo dukra. 
Iš ten parsivežė didoką albumą, 
kur sutelkta nuotraukos iš anų 
nutolusiųclienų. Ten žemės ūkio 
parodos, kursai, ten ir žirgų 
lenktynės. Visa tai — jau brangi 
-praeitis. Tos^praeities mažą da
gelę čia ir

lityk ir platink Darbinin
ką.

— Romoje sausio 14 įvykusia
me Italijos Lietuvių Bendruo
menės narių susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: prel. Vincas Min
cevičius, vicepirmininkai - 
prel. Algimantas Bartkus ir Kazi
mieras Lozoraitis, sekr. stud. Jo
nas Malinauskas, ižd. prel. Anta
nas Jonušas, nariai — dr. Barbo
ra Vileišytė, kun. Mečys Burba 
ir Nijolė Tutkaitė. Naujoji valdy
ba išrinkta dviejų metų kadenci
jai.

— Lietuvos vyčių visuotinis 
metinis seimas šiemet įvyks lie
pos mėn. pabaigoje, Pittsburghe, 
PA.

Dusetų žfrgų lenktynių komitetas, iš k. ūkininkas Aleksas 
Kuzmickas, agronomas Vacys Butkys, pavyzdingas ūkininkas 
Jonas Liesis. Pirmos lenktynės buvo 1933 m.

IranspaL praneša naujus ir naudingus 

patarnavimus

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

SĄSKAITA 
DOLERIAIS

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

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

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS

18 svarų delikatesinių mėsos gaminių: palend- 
vica, rūkytos dešros, jautienos file (ne konser
vai) ir kt. 1T svarų kavos, kakavos, chalvos, 
šokoladinių saldainių, $185.- MUITO NĖRA.

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI

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

ELEKTRONIKA 
IR MAŠINOS

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

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

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

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems, $99 -

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60829 
1-312-436-7772

(staiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
Šešt. 9-2 v. p.p., 

arba susitarus

INTERNATIONAL (708) 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hickory HIlISjJL 6045Z jjs a.

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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

TURISTINĖ KEUONĖ SU I VOKIETIJOJE birželio 7-22 d
Maskva 1 nkt. Lietuv~ ' _.t/a 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2 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 KEUONĖ IŠPARDUOTA

DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d.
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva J4-nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $2,095.00 •»

TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU AUST*-_ VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d.
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budape**-
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 IŠN^S?^ „<642.00

(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

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

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

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

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

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

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ AP1PREKINIMUI UETUVOJE1

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. 
9525 80. 79TH AVENUE 

HICKORY HILL8, IL 60457-2259
TEL. 706-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMES) Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO

9001

9002

9003

9004

9005

9006

— Pabaltijo Laisvės lyga 
kreipėsi į visuomenę su prašymu 
— kreiptis į vietos senatorius, 
kad jie taptų kosponseriais Balti
jos laisvės dienos rezoliucijos. 
Senatorius reikia kontaktuoti ne 
vėliau vasario 9 dienos. Rezoliu
cijos reikalus demokratų bloke 
tvarko šen. Riegle iš Mich, o re
spublikonų pusėje šen. Kasten 
iš Wisc. Rezoliucija, jei bus 
priimta, skelbia birželio 14 Pa
baltijo laisvės diena, aprašo sena
tą ir prezidentą aU^rucam u būdu 
kelti Pabaltijo laisvės reikalą. Pa
skambinkime savo senatoriam ir 
paraginkime, kad jie taptų šios 
rezolicijos kosponseriais.

— Dalia Viskontienė, kuri 
sekmadieniais vadovauja giedo
jimui Prisikėlimo parapijoje To
ronte, paruošė giesmynėli. Jai 
talkino V. Verikaitis, J. Govė- 
das, V. Baliūnienė, R. Radžiū
naitė, S. Šileikienė. Spausdino 
J. ir B. Danaičių spaustuvė, iš
leido Marytė ir Bronius Genčiai 
savo vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukakčiai paminėti.

— Alfonsas Dzikas perėmė 
radijo valandėlės vadovavimą 
Hartfojde, Conn. Ilgametis lie
tuviškos radijo valandėlės 
vedėjas Algimc* ' ’ Dragune- 
vičius dėl sveikai ių pareigų 
pasitraukė. Alfonse Dzikas yra 
Liet. Bendruomenės veikėjas, 
aktyvus Hartfordo visuomeni
ninkas.

— Solistui ir muzikui Vado
vui Verikaičiui, ilgamečiu! To- 

! ronto Prisikėlimo parapijos, ku- 
' riai vadovauja lietuviai pranciš

konai, vargonininkui, iškeliavus 
amžinybėn, parapijos choro ir li
turginės muzikos vedėja sutiko 
būti Dalia Viskontienė, o Dan
guolė Radte jos padėjėja.

— Daytona Beach apylinkių 
klubo vardu sveikindami Darbi
ninką su Naujais metais nariai 
atsiuntė 25 dol. Darbininko 
veiklai toliau tęsti per savo iždi
ninką Nerimantą Karašą. Ačiū 
labai.

— Lietuvių Fondo narių me
tinis suvažiavimas įvyks kovo 31 
Jaunimo Centre Ghicagoje.

— Liudo Stankevičiaus veda
ma radijo valandėlė Montrealyje 
minėjo savo veiklos 25 metų su
kaktį. Ta proga išleista sveikini
mų knygelė. Leidinį paruošė 
Juozas Šiaučiulis, viršelį piešė 
dail. Alfreda Venclovaitė-Ginta- 

. lienė.



DĖMESIO! uicicue, DĖMESIO!
o VlblcMo LIETUVIAMS, >

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD

HIGH TECH KOMPUTERIAI
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 geriausių elektronikų, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimų.

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

NEW YORK, N.Y. 10010

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

TELEFONAS (212) 807 - 8484

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

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

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

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

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

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

212 465-0621

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

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

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR

• MES TaTp'pAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

KELIONĖS 
(LIETUVĄ

LIETUVA —
NE MAŽYTE

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

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

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

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

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

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų ( Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai { 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 M6SJ M7 
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

LITHUANIAN COOKERY
'•ii Engllsh, 316 pages, prieš 10 dol.

Agrc iomės Iz. Sinkevičiūtės parašys lietuviškų valplų , 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plae^’dnlu aplanku. Darbininkas, 341 Hhhtand Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

Numeris, gatvė

, Miestas, valstija, Zlp

Jungtinių Tautų Organizacija 
1981 liepos mėn. turėjo 154 
narius. Žemiau išvardinti 
nariai (nepriklausomos valsty
bės) yra gyventojų skaičiumi 
(apytikriai 1980 m. duomenys) 
maždaug Lietuvos dydžio 
(3,430,000 gyv. 1980 m.) arba už 
ją mažesni. Pastarųjų yra per 50.

Ekvatorinė Gvinėja 360,000

Airija 3,400,000
Albanija 2,730,000
Arabų Emiratų

Sąjunga 910,000
Bahamija 240,OO0
Barainas 375,000
Barbadosas 295,000
Beninas 3,570,000
Butanas 1,300,000
Botsvana 820,000
Centr. Afrikos

Respublika 2,300,000
Dominika 80,000
Džibutas 400,000

DEXTER PARK ©i PHARMACY Į0| 
Wm. AnastaM, B. 8. 

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

Woodh«ven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

296-4130

Fidži 620,000
Gabonas 585,000
Gambija 600,000
Grenada 100,000
Gvinėja-Bisava 650,000
Gajana 850,000
Hondūras 3,690,000
Islandija 230,000
Izraelis 3,880,000’
Jamaika 2,250,000
Jemenas, Pietų 1,890,000
Jordanija 3,190,000
Kap Verdąs 330,000
Kataras 220,000
Kipras 630,000
Komorija 365,000
Kongas 1,540,000
Kosta Rika '2,210,0001
Kuvaitas 1,370,000

Laosas 3,720,000
Libanas 3,160,000
Lesota 1,340,000
Liberija L890,00T)
Libija 2,980,000
Liuksemburgas 360,000
Maldivija 150,000
Malta 360,000
Mauritanija 1,630,000
Mauricijus 960,000
Mongolija 1,670,000
Naujoji Zelandija 3,200,000
Nikaragva 2,740,000
Norvegija 4,090,000
Omanas * 890,000
Panama
Papuos Naujoji

1,940,000

Gvinėja 3,080,000
Paragvajus 3,140,000
Samoa 160,000
Seyčelės 70,000
Siera Leoną 3,270,000
Singapūras 2,390,000
Solomonija 225,000
Somaliją................. _ 3,659,PQ0
Sukamas 410,000
Svaziją 550,000
S v. Liucija 
Šv. Tomas ir •

125,OO0j

Principas

Šv. Vincentas ir

90,000

Grenadinai 120,000
Togo
Trinidadas ir

2,570,000

Tobaga 1,170,000
Urugvajus 2,940,000

gebėjimais, negu kurios nors. skatino jas siekti nepriklausomy- _ 
bės? Kodėl negali Lietuva būti šiame sąraše minimos valsty- 
jų tarpe? Negi lietuvis menkes- bės pilietis? LB-T.Ž. 
nis savo tautine savigarba ir su-

POSTAGE STAMPS OF LfTHUANIA
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.

Nepriklausomos valstybės, 
1981 m. vasarą dar neįstojusios 
į Jungtinių Tautų Organizaciją: 
Andora 
Kiribatas 
Lichtenšteinas 
Monakas 
Naura 
San Marinas 
Tonga 
Tuvala 
Vanuata 
Vatikanas

Dauguma čia išvardintų vals-’ 
tybių išvydo pasaulio šviesą pir
mą kartą žmonijos istorijoje tik 
po antro pasaulinio karo. Kas

35,000 
60,000 
30,000 
30,000

8,500 
22,000 

100,900
7,500 

115,000 
1,000

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

DOVANA-
Norintiems Įteikti lietuviškų suvenyrų4 

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

Galite įsigyti:

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

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

* Tautinių vėliavų. Vyčių, Įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

• audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

• tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste-

✓mas žemomis kainomis.

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

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

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

3

1

Si

■m--——-—-—-———————--—«
LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
‘ YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

---------------------------------------------- - ------------------------------- 0 _------------------------------------------------------------------------

Čia galite gauti:
Lietuviškas VISA korteles

l i/Afr-A 1 Pinigines perlaidas
l I Čekių sąskaitas
\ J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

/

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



Rašytojas Leonidas Jacinevičius, laikraščio “Literatūra ir me
nas” vyr. redaktorius, lankėsi New Yorke. Susitikimas su 
svečiu rašytoju įvyko Kultūros Židinyje sausio 13. Nuotr. Vy
tauto Maželio

POPIETĖ JAUNAI MOTINAI PAGERBTI
Sausio 28 Kultūros Židinio 

posėdžių menėje surengtas susi
tikimas su Rolanda Aneliaus- 
kiene, k^j^ukiasi kūdikio. Ini
ciatorės .pfeĮųntinėjo pakvieti- 
mus/kur buvo pažymėta, kad tai 
jauna šeima, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos, dabar dirba Apreiški
mo parapijos klebonijoje.

Ponių bei panelių susirinko 
viršum pusšimčio, vos sutilpo 
menėje. Patalpa buvo dekoruota 
balionais, spalvotais kaspinais ir 
gyvom gėlėm. Viešnios su dova
nom apkrovė visą ilgą stalą.

Rengėjos Rolandą Apeliaus- 
kienę pasodino prie dovanom 
apkrauto stalo, prisegė korsažą 
ir popietę pradėjo skaniais įvai
riais užkandžiais su vynu ir sode. 
Po to buvo dovanų atidarymas. 
Dovanos tikrai buvo gražios ir 
vertingos. Buvo ir piniginių do
vanų. Baigiant atidaryti pasku
tinę dovaną, į ponių būrį isi- 
maišė ir vienas vyras. Tai Bill 
Kurnėta, kuris nuo Apreiškimo 
parapijos tarybos įteikė storą 
voką.

V
Baigusi dovanų atidarymą,

A. A.
ANTANUI JUCĖNUI

mirus, žmonai Bronei, vaikams, Jų šeimoms ir artimie
siems reiškiame užuojauta ir kartu liūdime.

LB Cape Codo apylinkės 
valdyba ir nariai

A. A.
STEFANIJAI MEŠKAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrę Mykolę Meš- 
kauskę, dukrę Tylę Siemaškienę ir visus artimuosius.

Antanas, Jadvyga, 
Linas ir Antanas Jr.Vytuviai

Rolanda visiems labai nuo
širdžiai padėkojo. Čia jie esą la
bai vieniši. Į mūsų apylinkę.at
vyko 1989 rugsėjo mėn. Visą lai
ką jautėsi niekam nereikalingi, 
šiuo momentu labai ilgėjosi fhb- 
tinos, kuri gyvena Klaipėdoje. 
Tačiau šiandien pajuto, kad turi 
daug draugų.

Po to buvo kava su namie kep
tais skanumynais ir vaisiais. Ro
landa buvo paprašyta ką nors pa
sakyti apie save. Sakė, kad gimu
si Klaipėdoje, kur baigė pedago
ginius mokslus ir dirbo vaikų 
darželyje. Prieš aštuonerius me
tus ištekėjusi už žurnalisto Valdo

LIETUVOS KREPŠINIO 
VETERANAS K. SAVICKAS

Ghicagoje gyvenąs sporto ve
teranas advokatas Kostas (Kon- 
nie) Savickas, nežiūrint gražaus 
amžiaus (jau sulaukė 81 metus) 
dar vis daug juda.

Rudenį jis dalyvavo Lietuvoje 
įvykusiame krepšinio sukakties 
minėjime (suėjo 50 metų nuo 
Kauno sporto halės pastatymo ir

wi W,Wl 11

NEW YORKE
The New York Times Magazi

ne vasario 4 dienos numeryje 
priešpaskutiniame puslapyje 
įdėjo spalvota įdomią nuotrauką 
ir rašinėlį “Song of Vilnius”. 
Rašinėlį parašė Bruce Wel>er, 
kaip Vilniuje prie operos ir bale
to teatro atstatomos didžiulės 
broncinės statulos, kurios vaiz
duoja operų veikėjus: Mefistofe
lį iš Fausto, Amnerį iš Aidos ir 
Margerį iš Pilėnų operos. Ta pro
ga parašyta ir trumpa Lietuvos 
istorija, kaip veikia Sąjūdis, kad 
statulos bus atidengtos vasario 
16, Lietuvos nepriklausomybės 
šventės dieną.

N.Y. ateitininkų veikla

New Yorko ateitininkų šen-'” 
draugių naujos ir senos valdybos 
posėdis įvyko sausio 15 pas p. 
Ąžuolus. Naujoji sendraugių val- 

. dyba, buvo perrinkta praėjusį 
.rudenį bendrame ateitininkų su
sirinkime pas p. Giedraičius, E. 
Northport, N.Y.

į valdybą buvo išrinkti šie as
menys: J. Rygelis, P. Ąžuolienė,
K. Norvilą, A. Lukoševičius, G. 
Simonaitytė, A. Lukoševičiūtė,
L. Satinskaitė ir A. Lukoševi
čiūtė.

Reikia pasidžiaugti, kad New 
Yorke sendraugių valdybą suda
ro ir daugiau patyrimo turį sen
draugiai, ar tik studijas baigę. 
Taigi, čia nėra generacijų nesu- 
gyvenimo.

Posėdžio metu buvo diskutuo
ta ateities veikimas. Numatyta 
pavasarį rengti nuotraukų paro
dą, o kitais metais vėl rengti tra
dicinį kaukių balių. Šiais metais 
kaukių baliaus neruošiame, nes 
persitvarkiusiai valdybai beliko 
peP mažai laiko jį suruošti. f

Audrė Lukoševičiūtė

Aneliausko, gyveno Kaune, kur 
studijavo lietuvių kalbą ir lite
ratūrą.

Prieš išsiskirstant, visos dė
kojo iniciatorėm: Aldonai Kati- 
nienei, Vidai Penikienei ir Živi
lei Jurienei už prasmingą ir 
gražiai suruoštą popietę.

Ona Barauskienė

joje įvykusių Europos krepšinio 
pirmenybių). Ten jis buvo gana 
gražiai pagerbtas už jo didelius 
nuopelnus Lietuvos krepšiniui.

Gruodžio mėn. viduryje—jis 
lankėsi San Francisco mieste, 
kur matė žaidžiantį Lietuvos 
žymųjį krespšininką Šarūną Mar
čiulionį, kuris dabar atstovauja 
Golden State “Warriors” ko
mandai. Jis čia gruodžio 13 d. 
stebėjo jų rungtynes prieš Den
verio komandą, o sekančią dieną 
Oaklando Tribūne dienraštis po 
šio susitikimo aprašymo įdėjo 
žinią ir apie Savicką, kuris buvo 
žiūrovų tarpe (tai buvo 24-tas 
kartas iš eilės, kuomet Oaklando 
Koliziejaus salė buvo “išparduo
ta per “Warriors” rungtynes. 
Čia minima, kad Savickas yra 
Lietuvos krepšinio tėvas, duoda
mas jo atsiliepimas apie Marčiu
lionio pasirodymą.

Beje bilietą į šį susitikimą adv. 
Savickui parūpino nuolatinis 
“VVarriors” komandos žiūrovas, 
buvęs Gicero lietuvių kolonijos 
gyventojas Vytautas Bikulčius, 
kuris palaiko nuolatinį ryšį su 
pačiu Šarūnu Marčiulioniu ir at
siunčia į Čikagą tenykščių laik
raščių iškarpų, apie Marčiuliono 
pasirodymus.

Beje, grįžęs iš Califomijos, 
sausio mėnesį K. Savickas buvo 
nukeliavęs į Palm Beąch, Flori
dą, o vasario mėnesį jis žada vyk
ti į St. Petersburgą.

(E. Š.)

mm

ŽINIOS__

Našlės auka Lietuvai

Aldona Andriušienė iš Dor- 
chesterio, mirusio dail. Viktoro 
Andriušio našlė, įsijungė į vajų 
“Dovana Lietuvai”, įnešdama 
5(X) dolerių.To vajaus tikslas — 
aprūpinti Lietuvą tomis kovos 
priemonėmis, kuriomis be krau
jo praliejimo siekiama išplėštos 
laisvės atstatymo. Jei visi pagal 
galimylję į tą vajų įsijungtų, tai 
būtų reikšmingai sustiprintos 
mūsų tautos kamieno pastangos 
tapti pilnu šeimininku savo 
žemėje.

Sėkmingas jaunimo renginys

Petro Čepo jaunimo fondo su
rengti sausio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje šokiai buvo sėk
mingi. Įjuos atsilankė gana daug 
jaunimo net iš tolimesnių apylin
kių, nuotaika buvo puiki, muzika 
šokiams — Gintaras iš Chicagos, 
pasirodęs pirmą kartą Bostono ir 
apylinkės lietuviams. Svečiams 
vakarienę paruošė ir pateikė jau
nimo atstovės. Dalyvių tarpe bu
vo ir vyresniosios kartos atstovų, 
kurie sudarė keletą stalų. Kai 
kam atrodė, kad jų galėjo būti 
daugiau. Bet neužmirština, kad 
vėlai vakare vyresnieji vengia 
išeiti iš namų. Vakaro programą 
sudarė tautinių šokių sambūrio

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

SCHUYLER SAVINGS BANK s.l.a.
24 Davis Avenue, Keamy, N.J. 07032

STATEMENT OF CONDITION - Oecember 31, 1989

ASSETS
Cash and due from banks
Federal Home Loan Bank Stock 
Mortgage Loans - Conventional 
Mortgage Loans - Conštruction 
Mortgage Loans - FHA - VA 
Federal National Mortgage Assoclation

Government National Mortgage
Assoclation -______________________
Federal Home Loan Mortgage Corpora
tion ______________________________
Other Loans ______________________
Home Office Building - Net 
FumKure and Fixtures - Net 
Other Investment and Equlty 
Secu rities ________________________
Other Assets ______________________

TOTAL ASSETS
CAPITAL - LIABILIT1ES - RESERVES
Member Savinos ___________________
Federal Home Loan Bank Advances_
New Jersey Mortgage Flnahce
Agency - . ______________
Other Llabilltles ___________________
Reserves and Surplus 

TOTAL

1988x
$ 580,828 

582,400 
57,248,428 

79,500 
61,242

430,565 

2,227,029

770,103 
2,166,855 

341,851 
36,841

3,998,773 
157,577

$68,639,992

$62,582,684 
-0-

32,022 
548,843 

5,476,443 
$88,639,992

DIRECTORS
Dr. Jack J. Stukas, Chairman 

Edmund Bennett, Chairman Emeritus 
John D. Nakrosls 
George J. Katilus
John J. Salvest 
Paul F. Gelenltls 
Eleanor F. Rokas

atlikti mūsų liaudies šokiai, 
skaidrės iš Lietuvos ir kt. Vakaro 
pelnu bus papildytas Petro Čepo 
jaunimo fondas, kurio tikslas — 
sudaryti stipendiją jaunuoliui ar 
jaunuolei vykti į Lietuvą studi
joms ar į atitinkamas jaunimo 
stovyklas, suvažiavimus ir 1.1.

Kaip ryto rasa...

Ansamblio “Vilnius” iš Lietu
vos koncertas sausio 28 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jo.s 
trečio aukšto salėje sutraukė pu
blikos daugiau, negu tikėtasi. 
Pirmykščiam to koncerto rengė
jui netikėtai atsisakius, buvo bai
minamasi, kad nedaug kas į jį 
atvyks. Bet įvyko priešingai. 
Salė buvo užpildyta, programos 
atlikėjai susilaukė labai šilto 
priėmimo ir aukšto įvertinimo. 
Iš tikrųjų tai buvo retas koncer
tas tuo, kad jo visą programą su
darė vien lietuviška muzika, o 
taip pat tuo, kad programos 
atlikėjai buvo aukšto lygio meni
ninkai profesionalai. Jie nukėlė 
klausytojus į Lietuvą, kurioje pi
nasi džiaugsmo akimirkos su 
skausmo ir liūdesio ašaromis, 
kaupiamu ryžtu už šviesesnį ry
tojų. Publika kvatojo, šluostė 
ašaras, mintimis jungėsi su tauta 
žygyje į laisvę... Po programos 
atlikėjai pagerbti atsistojimu, 
koncetras užskleistas Lietuvos 
himnu, kurį drauge su progra
mos atlikėjais giedojo visa publi
ka, sudarydama lyg organišką 
grandį tarp tautos kamieno savo 
žemėje ir mūsų išeivijos, gyve
nančios savo tautos džiaugsmais 
ir vargais.

Po koncerto sveikindamas 
brangius svečius iš Lietuvos, 
Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis pažymėjo, kad jų atlikta 

COŲNSEL 
John X SUyest 
Paul F. Gelenltls

MANAGEMENT
Eleanor Gelenltls

Chlef Executive Officer 
Ibrahlm Fayed 

Comptroller

The 8AJF, an agency of the 
unneo ourrvs uuvfmnwTL 
Ineurea afl depoettora up • 

to <100,000 In accordence 
wtth the ruJes and raguBattona 

of the FD4C. .

OFFICE HOURS

Mon. thru Thurs..9:00 a.m. to 3:00 p.m. 
Friday........................ 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Saturday...............9:00 a.m. to 12:00 p.m.

WALK UP HOURS
Mon. thru Thurs. 3:00 p.m. to 6:00 p.m.

Phones: (201) 991-0001 
(201)991-7260

LtthuanUn, Polish and Portuguese apoken hera

programa atgaivino klausytojus, 
kaip ryto rasa atgaivina vystančią 
žolę. Viešnagei Bostone prisi
minti jis įteikė kiekvienam pro
gramos atlikėjui akt. Henriko 
Kačinsko plokštelę. Tai buvo do
vana tos plokštelės leidėjų: rašy
tojo Antano Gustaičio, buv. 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
vedėjo Alfonso Petručio ir Lais
vės Varpo vedėjo Petro Viščinio.

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. J^antana 
re.storeane Randolphe metinis 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone banketas.

1990 gegužės 6 d. Brocktone 
kun. All>erto 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 
/aldybos.

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

1989
$ 579,343 

601,800 
59,912,794 

80,000 
58,883

367,544

1,981,925 
•b

2X»7,471 
2,340,835 

334,590 
168,523

6,201,436 
509,378

$75,174,522

$88,976,165

720,116 
5,478,241 

$75,174,522



DABBIN

YORKE
- 341 Hlghland Blvd.
. Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: šeštadienį ‘Oktavos” kon
certas, rengia Lietuvių Atletų 
Klubas. Sekmadienį, 3 v. po
piet, Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas. Ren
gia Jungtinis komitetas.

Iškilmingos pamaldos Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga vyksta vasario 18, sekma
dienį, 11 vai. Apareiškimo para
pijos bažnyčioje. Koneelebra- 
cinėm mišiom vadovauja vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Drauge 
su juo koncelebruoja: tos parapi
jos klebonas kun. Vytautas Palu
binskas, kun. Jonas Pakalniškis, 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas tėv. Antanas 
Prakapas, Religinės Šalpos di
rektorius kun. Kazimieras Puge- 
vičius. Pamokslų pasakys vysk. 
P. Baltakis, OFM. Giedos tos 
parapijos choras, vadovaujamas 
muzikės Gintarės Bukauskie
nės. Visi prašomi kuo gausiau 
dalyvauti pamaldose. Organiza
cijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis. Po pamaldų visi per
sikelia į Kultūros Židinį.

Kennebunkporte, Maine, 
pranciškonų centriniame vie
nuolyne, šios savaitės pradžioje 
vyko provincijos vadovybės po
sėdžiai. Iš New Yorko buvo iš
vykę patarėjai: Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, ir Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM.

VASARIO 16 PROGA 
KONCERTAS PER RADIJĄ

Vasario 16, Lietuvos nepri
klausomybės dienų, per New 
York Times radijų, WQXR AM 
1560 banga, bus transliuojamas 
lietuvių kompozitorių koncer
tas. Koncertas bus dviejų valan
dų, nuo 11 iki 1 vai. “In the Li- 
stening room” progamoje, kuriai 
vadovauja žinomas muzikos pro
gramų vedėjas Robert Sherman. 
Jau 16 metų šios programos pa
rengimu ir sutelkimu rūpinasi 
dr. Jonas Lenktaitis.

.(718)827-1351' 
4718)827-1352

Administr. ...
Redakcija....

Spaustuvė.. 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salė (kor.)... 
Salės adm. .

.(718) 827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 

.(718)827-9645 
.(718) 235-8386

Dailės paroda, rengta Algi
manto Kezio, vyko vasario 10 ir 
11 Kultūros Židinyje. Drauge 
buvo ir Romualdo Požerskio 
knygos Atlaidai.— Lithuanian- 
Pilgriniaf'es sutiktuvės. Plačiau 
apie šį renginį buskitame Darbi
ninko numeryje.

New Yorke sudaryta vertini
mo komisija dailės premijai skir
ti. JAV LB krašto valdybos Kul
tūros tarybos pirmininkė Dalia 
Kučėnienė paprašė dailininkę 
Vidų Krištolaitytę New Yorke 
sudaryti kvertinimo komisijų ir 
paskirti Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Tarybos premi
jų už dailę. Siamet bus jau 
dešimtoji tokia premija. Dail. V. 
Krištolaitytę į vertinimo komisi
jų pakvietė: Elenų Kepalaitę, 
Vytautų Kašubų, Elenų Urbai- 
tytę, Viktorų Vizgirdų. Visi žino
mi dailininkai. Laukiame nekan
triai, kam bus paskirta dailės 
premija už 1989 metus.

A. Maceikos vardo biblioteka 
K. Židinyje bus atidara šį sekma
dienį, vasario 18, nuo 12:30 iki 
3 vai. popiet.

LB rytinio pakraščios suvažia
vimas bus šaukiamas balandžio 
mėnesį. Kviečiami pirmininkai, 
apylinkių valdybos ir kiti Lietu-” 
vių Bendrudmenės aktyvūs dar
buotojai.

Woodhaveno ir kitų kaimyni
nių LB apylinkių susirinkimas 
.šaukiamas kovo 4. Tiksli susirin
kimo vieta bus paskelbta vėliau. 
Siame susirinkime prašomos da
lyvauti, Maspetho, Queens, Pir
mosios apylinkės žmonės. Yra 
svarbių reikalų aptarti. Ryšium 
su įvykiais Lietuvoje reikia ge
riau susiorganizuoti, kad veikla 
būtų didesnė.

LB NY apygardos suvažiavi
mas bus šaukiamas kovo mėne
sio gale. Tiksli data bus paskelb
ta vėliau.

Tautų įvyks šį penktadienį, vasa
rio 16-tų. Rengia New Yorko ir 
New Jersey Jaunimo sujungus ir, 
apylinkių jaunimas. Pagrindinė 
kalliėtoja bus Liudmila Thorne 
iš Freedom House. Taip pat 
kalbės BATU No atstovas. Prašo
ma visų rinktis į Ralph Bunche 
Plazų, kampas Ist Avenue ir 42 
Street, 11 vai. Programa pra
sidės 12 vai. Prašoma visų apsi
rengti tautiniais drabužiais ir at
sinešti plakatus bei vėliavas. In
formacijos reikalais prašoma 
skambinti: Indrei Biskytei — 
718 441 - 4604 ar Daivai Izbickai- ( 
tei — 718 846 -1859. Iki pasima- ' ’ 
tymo prie Jungtinių Tautų! Visus 
kviečia N. Y. ir N.J. lietuvių Jau
nimo Sųjungos ir apylinkių jau
nimas.

Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Manhattane iškil
mingos mišios už Lietuvų bus va
sario 18, sekmadienį, 11 vai. 
Mišias aukos ir pamokslų pasakys 
kun. Danielius Staniškis. Po mi
šių pabendravimas parapijos 
salėje.

- LB NY apygardos valdyba 
posėdžiavo vasario 7 Kultūros 
Židinyje, aptarė dailės parodos 
rengimo ir Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo reikalus, taip 
pat kalbėjo apie ateities veiklų. 
Vienas iš svarbiųjų rūpesčių yra 
pertvarkyti apygardos apylin
kes. Kai ši organizacija kūrėsi, 
žmonės gyveno vienaip, o dabar 
— kjtaip, — tokia buvusi Pirmoji 
apylinkė jau beveik nebeturi na
rių, nes žmonės išsikėlė iš 
Apreiškimo parapijos aplinkos. 
Norima apylinkes apjungti ir pa-■ 
gyvinti jų veiklų.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

Vasario 6 Darbininko redakci
joje lankėsi svečias iš Lietuvos 
Lietuvos Laisvės lygos veikėjas 
Andrius Tučkus. Ji palydėjo Lie
tuvių Informacijos Centro direk
torė Gintė Damušyti. Svečias 
porų mėnesių praleido Los An
geles, grįždamas trumpai buvo 
sustojęs New Yorke ir čia susi
pažino su lietuvių veikla. Svečias 
yra jaunas ir įžvalgus, sugebųs 
narplioti gyvenimo situacijas.

Parduodami du sklypai Flori
doje, Sunny Hills, lietuvių apgy
ventoje vietoje. Teirautis vaka
rais po 7 vai. Tel. 201486-3235.

KASO S” PRANEŠIMAS
Lietuvių visuomenės sluogs- 

niuose dar vis tenka išgirsti^pa- 
stabų bei priekaištų dėl Vytauto 
Veljeliūno rolės “Kasos” kredito 
k<x>peratyve. Yra nuomonių, 
kad Velieliūnas tebevaldo “Ka
sų”, arba kad “Litas” ir “Kasa” 
yra ta pati organizacija. Šių klai
dingų spėliojimų atitaisymui ir 
teisingam padėties apibūdini
mui, “Kasos” vadovybė nutarė 
lietuvių spaudai pateikti šį paaiš
kinimų. -

Lietuvių kredito unijos idėja 
Buvo kilusi iš kai kurių “Lito” 
lxmdrovės direktorių, o turint 
omeny ilgametį ir sėkmingų Ka
nados lietuvių kredito k(x>pera- 
tyvų gyvavimų, ši idėja buvo 
priimta ir daugelio kitų asmenų, 
kurie įžiūrėjo pozityvių lietuviš
ko Įlankėlio naudų lietuvių vi
suomenei. Tokiu būdu 1980 me
tais New Yorke buvo įkurt<T*Ka- 
šos” kredito unija ir sudaryta pir
moji direktorių taryba. V. Vebe- 
liūnas buvo išrinktas tarybos pir
mininku.

Kun. Alfredas Žemeikis, nau
jasis Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas, nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie surengė tokias gra
žias jo įvedimų į parapijos klebo
nus iškilmes. Dėkoja visiems, 
kurie dalyvavo pamaldose ir pie
tuose.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimų Elizabetho LB 
apylinkės valdyba rengia vasario 
18, sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
mišių, parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
lietuviškus reikalus, nes dabar 
Lietuva yra pakeliui į nepriklau
somybę.

Kun. Juozas Pragulbickas va
dovauja Elizabetho Balfo sky
riui. Jis dėkoja visiems, kurie au
kojo 1989 meų rudens vajaus 
proga. Aukų gauta 2,025 dol.

The Catholic Advocate sausio 
_ 31 dienos laidoje įsidėjo naujojo

augimas buvo nenormalus, ypač klebono kun. Alfredo Žemeikio 
kad didžiausios paskolos ateida
vo iš Vebeliūno vadovaujamos 
“Lito” bendrovės partnerių bei 
investorių. Federalinės valdžios 
kredito unijų inspektoriai tame

Dėka gyvos reklamos, direk
torių ir tarnautojų pasišventimo 
bei mokamų aukštų dividendų, 
“Kasa” įgijo lietuvių taupytojų 
pasitikėjimų ir sparčiai augo na
rių bei indėlių skaičiais. Kai ku
riais atžvilgiais tačiau “Kasos” 

Yorko Lietuvių Atletų Klubas kviečia jus į atsisveikinimo koncertų

vasario 17 d., šeštadienį, 7 v. v.
Kultūros Židinyje
Oktavos kapela atliks muzikos ir dainų

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.

įžiūrėjo rizikų ir prasilenkimų su 
reguliacijomis. Be to,Vebeliūno 
vadovavimas abiejdnr organiza
cijom sudarė nepageidaujamų 
interesų konfliktų.

To pasėkoje 1987 metų kovo 
15 jis pasitraukė iš pirmininko 
pozicijos ir, inspektoriams reika-

EUZABETH, N.J.
X

nuotraukų, kaip jis po savo įvedi
mo į klebonus iškilmių sveikinasi 
su parapijos tarybos nariais ir ki
tais žmonėmis. 

M.—

laujant, tų pačių metų liepos 13 
visiškai atsistatydino iš “Kasos” 
tarybos sustato. Nuo tos datos jis 
daugiau nėra '“Kasos” vado
vybėje ir “Kasai” neatstovauja. 
Tuo būdu bet kokie raštiški ar 
žodiniai pareiškimai, kad Vebe- 
liūnas turi kų nors bendro su 
“Kasos” vadovavimu, arba kad 
“Kasa” ir “Litas” yra tose pačiose 
rankose, yra neteisingi.

Vebeliūno vadovavimo metu 
ir jo nurodymais išduotos “Lito” 
partnerystėms paskolos tačiau 
nėra laiku apmokamos. Federa- 
linių kredito unijų inspektorių 
parėdymu yra reikalaujama, kad 
pasiskolinę asmenys arba jų ga- 
rantuotojai paskolas apmokėtų 
tvarkingai pagal NCUA regulia
cijas. Taip pat pagal reguliacijas 
dalis “Kasos” pajamų yra pade
dama į specialų paskolų rezervų 
ir jokių biznio paskolų “Litui” ar 
kitom Vebeliūno kontroliuoja- 
mom organizacijom nėra išduo
dama.

Dabartinė “Kasos” vadovybė 
deda ir dės visas legalias pastan
gas, kad prieš keletu metų išduo
tos ir pavėluotai mokamos pa
skolos būtų apmokėtos laiku ir 
kad visi kiti federaliniai nuostatai 
būtų vykdomi.

Ta pačia proga direktorių tary
ba pabrėžia, kad “Kasos” indėli
ninkų santaupos, kaip ir visada, 
yra federalinės NCUA agentūros 
apdraustos ir “Kasos” interesai 
yra įstatymiškai apsaugoti. Gi 
“Kasos” 84 milijonų dolerių bru
to aktyvas ir atitinkamas rezervų 
fondas sudaro tvirtų pagrindų to
limesniam lietuvių kradito uni
jos augimui.

KASOS Direktorių Taryba

“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, Richmorid Hill, N.Y. 11418. Mašinos statomos kieme.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

New Yorko Jaunimo Sąjunga rengia

DEMONSTRA IJĄ 
vasario 16-tę penktadieni, Ralph Bunch Plaza 
42nd Street ir 1 st Avenue, prieš Jungtines T autas

Demonstracija prasidės 11 vai. ryto, programa — 12 valandą. 
Kalbės LUDMILATHORNE iš Freedom House Ir BATUN atstovas

Daugiau informacijų galite gauti, skambindami: 
INDREI BISKYTEI 718 441 - 4604 
DAIVAI IZBICKAITEI 718 849 - 1859

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

®
 Tauta Lietuvoje vieningai siekia nepriklausomybės!

New Yorko apylinkių lietuviai vieningai ruošia 

Lietuvos nepriklausomybės atstatymoMINĖJIMĄ

vasario 18 dieną, sekmadienį
11 vai. Iškilmingos pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooktyne 

Pamokėlę pasakys vysk. PAULIUS BALTAKIS OFM,
3 vai. popiet akademinė ir meninė programa Kultūros Židinyje, Brooktyne. 

Pagrindinę kalbą pasakys Lietuvos atstovas Washlngtone ir Vatikane - 
STASYS LOZORAITIS, JR.

Trumpi sveikinimai, sutrumpintos proklamacijos Ir rezoliucijos
Meninėje programoje solistė JIN A VARYTĖ Iš Chicagos, pianistas virtuozas 

WI L LIA M S M I D D Y Ir aktorius JUOZAS DAUBĖNAS.

įėjimo auka 5 dol.

Bus priimamos aukos laisvinimo reikalams. Aukos skiriamos aukotojo 
nurodytai organizacijai.

Kultūros Židinyje bus galima papietauti nuo 12 Iki 3 vai. popiet Pietus 
r- gamins Daiva Jurytė ir talka.

• Visus kviečia rengėjai:

LIETUVIŲ BENDRUCĮMENĖS N.Y. APYGARDOS VALDYBA 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS NEW YORKO SKYRIUS 
TAUTOS FONDAS
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