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Savaitės KARDINOLAS SLADKEVIČIUS ŽVELGIA Į ATEITĮ
— Ko lauktina ir linkėtina 1990 metais —

Lietuvos Auksė, tarybos rin
kimuose iš 90 išrinktų atstovų 72 
buvo Sąjūdžio kandidatai, kiti 51 
kandidatai nėra surinkę pakan
kamos balsų daugumos ir turės 
būti perbalsuoti kovo 10 įvyk
siančiuose antriniuoe rinkimuo
se. Tad jau dabar Sąjūdžio atsto
vai turi tarybos daugumą, be* 
per papildomus rinkimus jų bus 
dar išrinkta daugiau.

Nikaragvos prezidento rinki
muose opozicijos partijų kandi
datė Violeta Barrios de Chamor- 
ro netikėtai surinko 55.2 proc. 
balsų ir buvo išrinkta krašto pre
zidente. Pareigas turės pradėti 
eiti balandžio 25. Dabartinis 
prezidentas Daniel Ortega Save- 
dra pažadėjo respektuoti žmonių 
valią, bet prisibijoma, kad San- 
dinistų frontas gali nepripažinti 
Chamorro vyriausybės.

JAV, Nikaragvos prezidento 
rinkimus laimėjus opozicijų par
tijų kandidatei, pažadėjo nu
traukti prekybos embargo ir 
teikti Nikaragvai ekonominę pa
ramą, jei valdžios perėmimas 
vyksiąs tvarkingai. Taip pat 
būsią atstatyti normalūs diplo
matiniai santykiai.

Sov. S-ga buvo sulaikiusi

atstovam, kurie norėjo vykti į 
Lietuvą stebėti ten vykstančių 
rinkimų. Sukėlus dėl to protes
tus, vizos buvo suteiktos, bet at
stovai į Lietuvą atvyko jau po 
rinkimų.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas išleido atsišau
kimą, raginantį gyventojus susi
laikyti nuo vasario 25 numatytų 
įvairių demonstracijų, tačiau de
monstracijos vyko daugely mies
tų, o Maskvoj demonstracijose 
dalyvvo keli šimtai tūkstančių 
žmonių, pasmerkdami komunis
tų partiją ir reikalaudami dides
nių demokratinių reformų.

Prezidentas George Bush ir 
čia atvykęs Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl, užbaigę 
posėdžius, pareiškė, kad nesą 
pagrindo bijoti susijungusios Vo
kietijos ekonominės, politinės ar 
karinės jėgos, kad susijungusi 
Vokietija turi priklausyti NATO 
ir dalyvauti jos karinėj 
struktūroj.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, nėra linkęs dabar 
pasisakyti dėl dabartinių sienų
su Lenkija, nes tuo reikalu atsa
kymą gali duoti tik susijungusios 
Vokietijs parlamentas ir vyriau
sybė.

NYT vasario 24 Bill Keller pa
skelbė straipsnį apie Lietuvos 
komunistų partijos pastangas 
užbaigti KGB veiklą Lietuvoj. 
Esą KGB viršininkas Kriuško- 
vas, norėdamas išvengti kon
frontacijos, yra pažadėjęs 
atšaukti dabartinį KG B v-ką Lie
tuvoje gen. Edmundą Eismantą 
ir jo vieton paskirti kitą, nesusi
tepusi su Lietuvoj vykdytom re
presijom. Lietuvos Aukšč. tary
ba yra paskyrusi komisiją išstudi
juoti atskiros Lietuvos žvalgybos 
žinybos sudarymą.

Prezidentas George Bush ir 
valst. sekr. James A. Baker įti
kinėja Izraelį, kad atėjęs laikas 
nutraukti įvairius atidėliojimus 
ir pasiūlyti taikos su palecti- 
niečiais planą, nes kitaip JAV nu
trauks savo pastangas įtikinėti 
palestiniečius priimti Izraelio 
siūlymus.

Kuo Lietuvos Bažnyčia galėjo 
pasidžiaugti ir dėl ko liūdėti 
1989 metais?

Peniai sugrįžo į mūsų Tautos 
gyvenimą ir mūsų Bažnyčios gy
venimą tai, kas buvo mums atim
ta arba prarasta.

Mes Dievo Apvaizdai esame 
labai dėkingi ir jaučiame visur 
nuostabią Dievo ranką, kuri ve
da mūsų Bažnyčią, kad galėtume 
pasiekti savo tikslą, reikiamai, 
atlikti savo paskirtį. Sąlygos, 
aplinkybės pasikeitusios daug ko 
mums leidžia, ko anksčiau mes 
negalėjom. Galbūt, toks džiu
giausias dalykas yra — sugrįži
mas į mokyklos suolą tikėjimo 
dėstymo. Tatai anksčiau buvo vi
siškai beviltiška, Galvojom, kad 
leis, o jei leis, tai tiktai kur nors 
prie bažnyčios ar bažnyčiose, o 
kad į mokyklų suolą įsileis — 
neįmanoma tikėti, ypatingai, 
kad ir lenkai šito neturi. Mes 
būsime pirmieji, kurie pra- 
laužiam ledus. Džiaugsmas ta 
Dievo dovana. Visi žinom, kad 
ne visi dalykai mums sugrąžinti, 
taip pat žinome, kad yra noras 
sugrąžinti, kad šiuo atžvilgiu ge
ranoriškai nusiteikę visi ir turim 
viltį, kad sugrįš. Mes labai gerai

' Buvo atimta — iš karto visko su
grąžinti — nepajėgūs to padaryti 
tie, kurie privalo grąžinti ir mes 
nepajėgūs net reikiamu būdu 
priimti, kuriems nori sugrąžinti, 
kuriems reikia sugrąžinti, Rei
kiamu laiku viskas grįš. Jėzuitų 
bažnyčią Kaune jau legaliai 
grąžino. Grąžinimas legalizuo
tas, bet tikrajam naudojimui, — 
reikės laiko daug. Suprantame, 
iškarto viskas nesiduos parengti.

1990-tieji metai paskelbti De
kalogo metais. Tam, mus paska
tino mūsų tautos dabartinė dido
ka dvasinė ir moralinė padėtis, 
dvasinis ir moralinis tautos sto
vis. Tatai privertė labai susirū
pinti. Mes esame įsitikinę, kad 
tiktai Dievo įsakymų laikymasis 
tautos gyvenime gali duoti tik
ruosius pamatus tautos dorovei 
ir jos tikrajam atsinaujinimui.

Ką galėtumėte palinkėti mū
sų tautai šiais jau prasidėjusiais 
Naujaisiais 1990 metais?

Prieš keliolika metų Katalikų 

SANTYKIAI SU
VATIKANU

Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas Casaroli italų žinių 
agentūrai ANSA duotame inter- 
view pareiškė, jog galbūt, neto
limoje ateityje Apaštalų Sostui 
susidarys galimybė užmegzti ofi
cialius santykius su Maskva.

Kardinolas pastebėjo, jog dar 
nėra atėjęs laikas užmegzti ofi
cialius diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga, bet su Mask
va gali būti užmegzti kitokio 
pobūdžio santykiai, pavyzdžiui, 
nuolatiniai vadinami “darbo 
ryšiai” panašūs į tuos, kuriuos 
Vatikanas palaikė su Lenkija 
prieš normalių diplomatinių san
tykių atkūrimą.

Kiek tai liečia Sovietų Sąjun
gą, kardinolo Casaroli, įsitikini
mu, svarbu pradėti darbą, ypač 
prisiminus, kad Apaštalų Sostas 
su Maskva niekad nėra palaikęs 
jokių santykių. Kardinolas val
stybės sekretorius toliau pažy
mėjo, jog nėra jokių kliūčių dip-

Bažnyčios Vadovas Popiežius 
Paulius Vl-tasis Kalėdų švenčių 
proga, taip kreipėsi į tikinčiuo
sius: “Broliai ir Sesės, Jums skir
tas mūsų sveikinimas ir kalėdi- 
niaidinkėjimai. Jie turėtų paniek
ti jūsų širdis ir atnešti džiaugs
mo, taikos, geros valios ir pasi
tikėjimo, apdovanoti Jus visus 
tuo, ką skleidžia ir kuo spindu
liuoja Kalėdos. Tegul kiekvienas 
priimantis mūsų nuoširdžius 
linkėjimus išgyvena savo dvasios 
gilumoje palaimą, paguodą ir 
džiaugsmą. Jei mūsų dienų 
žmonės turi net per daug vadina
mos išorinės laimės, pramogų, 
jiems labai dažnai stinga tikro
sios vidinės ir gilios palaimos. 
Tokios vidinės palaimos, 
džiaugsmo, ramybės mes ir lin
kime kiekvienam jūsų”, — taip 
kalbėjo Popiežius Paulius VI- 
asis. Šiandien nuoširdžiausias 
sveikinimas Jums Broliai ir Sese
rys — drįstu pasinaudoti šiais 
Šventojo Tėvo žodžiais ir linkėti 
tų pačių dvasinių vertybių, kurių 
anuomet jis linkėjo — vidinės 
palaimos, džiaugsmo, paguodos 
ir ramybės. Gerai žinome dva
sinės vertybės nesensta, jos vi
suomet mums reikalingos. Šven
tasis Jonas Apaštalas visiems pri-

dvasinės vertybės mūsų gauna- žmonėmis nešančiais kalėdinį 
mos tik per Jėzų Kristų. Štai Jo džiaugsmą ir ramybę kiekvie- 
žodžiai: “Tiesa ir malonė atėjo nam žmogui.

Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio priėmime vasario 16 konsulas su talkos komitetu. 
Iš k. Romas Kezys, Eglė Dudėnienė, Aleksandras Vakselis, Malvina Klivečkienė, 
Juozas Giedraitis, Janina Simutienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, Virginija 
Rėmėzienė, Vytautas Alksninis, Audronė Misiūnienė, Paulius Jurkus, Aldona Kepa- 
laitė. Nuotr. L. Tamošaičio

ELEKTRĖNAI SULAUKĖ IR KITOKIOS ŠVIESOS
Ne taip seniai būriai Elekt

rėnų miesto ir jo apylinkių gy
ventojų, nepaisydami nei kartais 
pabjurusių orų, nei kai kieno pa
šlijusios sveikatos, pėsčiomis ar 
kitokiais būdais traukė į kaimy
nines Kietaviškių ir Vievio 
bažnyčias. Ir štai atėjo 1988 
metų gruodžio 16 diena, laikoma

lomatinių santykių su Čekoslo
vakija atnaujinimui. Jų trokšta ir 
Čekoslovakijos vyriausybė.

Dėl santykių su Rumunija kar
dinolas pažymėjo, kad, galbūt, 
reikės palaukti, kol paaiškės to 
krašto politinė padėtis. Kardino
las valstybės sekretorius baigda
mas pokalbį pastebėjo, jog Cent
ro Europoje vis plačiau įsitikina
ma, jog yra svarbu palaikyti san
tykius su Apaštalų Sostu. Jie turi 
politinę reikšmę ir drauge patar
nauja Valstybės ir Bažnyčios 
ryšių palankiam vystimuisi. 

per Jėzų Kristų”. Bet drauge tas 
pats Apaštalas Jonas mus įspėja: 
“Pas savuosius atėjo, o savieji jo 
nepriėmė”. Kam taikomi šie 
žodžiai? Gal tik išrinktai tautai, 
o gal šiandien ir mūsų tautai? Ką 
galvoti apie tuos tėvus, kurie ne
pareiškia noro, kad jų vaikai įsi
gytų Kristaiis mokslo pažinimą. 
Nepateikia pareiškimo, kad jų 
vaikams reikalingas tikėjimo mo
kymas mokykloje. Kaip įvertinti 
tą mūsų jaunimą, kuris Lietuvą 
paverčia pornografine tauta. Dar 
nesuspėjome pasidžiaugti tautos 
atgimimu, o jau užsitraukėme 
jos dvasinio išsigimimo . gėdą, 
kam dejuoti dėl aplinkos gamti
nio užteršimo, jei moraliniu pa
laidumu, alkohlizmu ir narko
manija patys nuodijam savo tau
tos dvasinę aplinką.

Kaip mūsų tautos bendra- 
žmogiško idealu išreikštas dan
gaus angelų linkėjimas: “Garbė 
Dievui Aukštybėse, o žemėje ra
mybė geros valios žmonėms”! 
Ramybės, palaimos visi trokšta
me — ji tikrai ateis į mūsų tautos 
gyvenimą, jei priimsime Kristų, 
kaip mūsų Mokytoją ir Vadą, jai 
per Jį ateis Jo tiesa ir malonė į 
kiekvieno mūsų širdį ir padarys

Elektrėnų parapijos kūrimosi 
užuomazga.

J šį atmintiną steigiamąjį susi
rinkimą atėjo daugiau nei šimtas 
tikinčiųjų, o už bažnyčios staty
mą pasirašė 1682 žmonės. Po 
mėnesio valdžios įstaigos oficia
liai įregistravo Elektrėnų reli
ginę bendruomenę ir leido staty
ti bažnyčią, kurios komitetą su
darė 25 nariai, pirmininkas — 
Povilas Senavaitis.

Pirmasis 1989 metų sekma
dienis jau įėjo į Elektrėnų para
pijos istoriją. Tą dieną miestelio, 
kuriame gyvena apie 18 tūkstan
čių žmonių, valgyklos salėje bu
vo paaukotos pirmosios mišios.

Susirinko apie keturis šimtus 
žmonių. Vėliau pamaldoms bu
vo leista naudotis Elektrėnų ko
munalinių įmonių kombinato 
patalpomis, s kur lig šios dienos 
ypač gausiai žmonių susirenka

Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuvos atstovas VVashingtone, 
kalbėjęs Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime
Kultūros Židinyje New Yorke. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO LAIŠKAS 
JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUI JAMES BAKER

Sąjūdžio seimo tarybos nariai, 
einantys ir TSRS liaudies depu
tatų pareigas, Kremliuje įteikė 
laišką ir memorandumą besilan
kančiam JAV7 Valstybės sekreto
riui James A. Baker III, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras. 
Pateikiame vasario 9 d. datuoto 
laiško turinį.

Didžiai gerbiamas Valstybės _ _
sekretoriau James A. Baker, III _ mokratinių permainų sielų, taip

Mes, Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio Seimo Tarybos nariai, 
taip pat vieninteliai demokratiš-

sekmadieniais.
Jaunojo klebono kunigo Jono 

Sabaliausko pastangos nenuėjo 
veltui. Į pamaldas susirenka ne 
vien tik miestelio gyventojai, ku
rių didžiuma anksčiau gal ateida
vo vien tik iš smalsumo. Dabar 
čia esti ne tik pamaldos, bet ir 
įdomių susitikimų su labdaros 
organizacijų atstovais, aktoriais, 
su Sovietų Sąjungos liaudies par
lamento nariu prof. Julium Juze
liūnu, damai savo kalbose ir visu 
gyvenimu pabrėžiančiu dvasin
gumą ir tautiškumą. Elektrėniš
kiai susipažino ir su įžymiu tau
tiečiu iš JAV'Vytautu Kazimieru 
Jonynu.

1990 metų sausio 15 dieną 
Kaišiadorių vyskupas Juozas Ma
tulaitis galutinai įteisino ir pat
virtino Elektrėnų parapiją, nu-

(nukelta i 2 dsI.) 

kai išrinkti TSRS liaudies depu
tatai, naudojantys legalias politi
nes ir parlamentines priemones 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybei atstatyti kreipiamės j Jus 
ir Jūsų asmenyje j JAV vyriau
sybę su mūsų troškimu ir pasi
tikėjimu, kad JAV tiek dešimt
mečių nepripažinusi prievar
tinės aneksijos kurios auka tapo 
Lietuva, atsižvelgdamos j de-

stipriai pasireiškusį Lietuvoje ir 
kitur Rytų Europoje, paremtų 
lietuvių tautos laisvės ir valsty
binės nepriklausomybės reikala
vimą Valstybės sekretoriaus su
sitikimuose su TSRS vadovai, 
konkrečiai paskatintų juos ne
atidėlioti Lietuvos siūlomų de
rybų su Tarybų Sąjunga, kurių 
pasekmė būtų atstatyta Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybė, 
vėl realizuojamas jos suverenite
tas, agresijos būdu sustabdytas 
1940 metais. Lietuvių tautai ne
pakenčiamai skaudi būtų per
spektyva šių metų vasarą pradėti 
antrąjį nelaisvės penkiasde
šimtmetį. Tik reali laisvės per
spektyva, vykstant nurodytoms 
Lietuvos TSRS deryboms ir ži
nant sutartą nepriklausomybės 
atstatymo datą, gali padėti išlai
kyti stabilią ir politiškai evoliuci- 
nuojančią padėtį šiame Europos 
regione. (UC)

SOVIETAI RADO 
MOLOTOVO- 
RIBBENTROPO
PROTOKOLUS

Vasario 27 Sovietų Užsienio 
reikalų ministerija pripažino, 
kad jie rado Sovietų-Nacių sutar
ties kopiją rusų kalba.

Užsienio reikalų ministerija 
leidžia žurnalą Vestnik. Ten ir 
įdėjo kopijos nuotraukas. Pa
rašyta mašinėle rusų kalba. Nu
fotografuota kaip tik slaptas pri
dedamasis protokolas.

Visą laiką Sovietai sakė, jog jis 
negali rasti jokių pėdsakų, kad 
tokie protokolai buvo pasirašyti. 
Ir dabar sako, kad savo archy
vuose dar neranda originalų.
Sovietų-Nacių nepuolimo pak

tas buvo pasirašytas 1939 rug
pjūčio 23 d. Slaptieji protokolai 
pasirašyti vėliau. Jie Pabaltijo 
kraštus atidavė Sovietų Sąjungos 
kontrolei. Sutartis įgalino Hitle
riui pradėti karą.

Praeitą vasarą vokiečiai pa
skelbė vokiškas sutarties kopijas. 
Tai ir privertė Kremlių pripažin
ti, kad tokie dokumentai egzis
tuoja.



—

Pietų Afrikos prezidentas P. 
W. de Klerk pajuokė iš kalėjimo 
paleisto Afrikos kongreso veikė
jo Nelson Mandelos archaiškas 
pažiūras, kaip tolimesnį partiza 
nų kovų vykdymą ir reikalavimu 
nusavinti pagrindines krašto 
įmones.

Izraelio Darbo partija įspėjo 
min. pirmininką Yitzhak Shamir 
ir jo vadovaujamą Likud partijų 
blokų pradėti derybas su palesti
niečiais, nes kitaip Darbo partija 
pasitraiuks iš vyriausybės koalici
jos.

JAV taupumo sumetimais nu-
tarė daugiau nebenaudoti žval
gybos reikalam SR-71 žvalgybos 
lėktuvų, kurie gali aukščiausiai 
pakilti, skristi per vai. 2100 my
lių greičiu ir iš 16 mylių atstumo 
išskaityti automobilių registraci
jos lentelės įrašus^Esą dabar tą 
darbą galį atlikti satelitai.

Indijai priklausančio Kaš- 
miro provincijos 400,000 gyven
tojų provincijos sostinėj Sarina- 
gar surengė demonstracijas ir 
reikalavo nepriklausomybės.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
leido palestiniečiam dalyvauti 
pasitarimuose su Izraeliu dėl tai
kos.

Vengrijos užs. reikalų minis- 
teris Gyulu Hem pareiškė, kad 
Vengrijos įsijungimas į NATO (atkelta iš 1 psl.)
politinę tarybą būtų logiškas 
žingsnis į demokratinę ir sujung
tą Europą.

Ispanijos vyriausybė paskelbė 
dekretą, prilyginantį protestan
tų 4r judaizmorFeligijųAeiSie&ska- . 
talikų religijos teisėm.-

Rytų Vokietijos Socialdemok
ratų partijos kongresas partijos 
vadu ir kandidatu į ministerius 
pirmininkus išrinko buv. komu
nistą Ibrahim Boehme.

Sov. S-ga sutiko atitraukti iš 
Čekoslovakijos savo 73,500 ka
rius iki 1991 liepos 1 ir jau 
pradėjo atitraukimą vykdyti.

Švedijos parlamentas nauju 
min. pirmininku išrinko nesenai 
atsistatydinusį min. pirmininką 
Ingmas Carlsson.

Sov. S-gos Aukšč. taryba po 
aštrių debatų suteikė preziden
tui Gorbačiovui jo pageidautas 
plačias vykdomąsias galias. Įsta
tymą turės patvirtinti kovo 12 
susirinksimas Liaudies atstovų 
kongresas.

Kas ketvirtas Afrikos ameri
kietis nuo 20 iki 29 m. amžiaus 
yra arba kalėjime, ar sąlyginai 
nuteistas kalėti ar paleistas iš 
kalėjimo sąlyginai.

Sov. S-gos užs. reik, ministe
rija pagaliau paskelbė atradusi 
nacių-sovietų pakto kopijas.

Lenkija užmezgė diplomati
nius santykius su Izraeliu.

Filipinuose buvo areštuotas 
už prisidėjimą prie pr. m. 
gruodžio mėn. rengto sukilimo 
prieš prezidentą Carozon Aqui- 
no senatorius ir buv. gynybos 
ministeris Juan Ponce Enrile.

Nijolė Sadūnaitė svečiuose pas Brazdžionius. Iš k.: rašytoja Alė Rūta, Aldona Brazdžio
nienė, poetas Bernardas Brazdžionis, Nijolė Sadūnaitė ir Elena Kojelienė. Nuotr. J. 
Kojelio

Baliui Gajauskui, kovotojui dėl Lietuvos laisvės, 37 metus
iškalėjusiam sovietų gulage, Baltų laisvės lyga paskyrė “Baltų 
laisvės žymenį”. Baltų laisvės lygos vicepirmininkė Angelė 
Nelsienė žymenį įteikia jo giminaičiui Rimui Gajauskui, 
kairėje lygos sekretorius Janis Braukis. Nuotr. Romo Nelso

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
PARTIJOS ATKURIAMOJI KONFERENCIJA

Sausio 27 - 28 d. d. Kauno bu
vusiuose Švietimo Namuose įvy
ko Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partijos (LKDP) atkuria
moji konferencija, praneša Lie
tuvių Informacijos Centras. Joje 
dalyvavo 300 žmonių, tarp jų 156

ELEKTRĖNAI 
SULAUKĖ 
ŠVIESOS

statė jos ribas. Taigi Elektrėnų 
parapija jau gavo pilnas juridines 

ninko pareigas Vytautas Bogušis 
sakė, kad “Partija nebūtų susi
formavusi, jeigu nebūtumėme 
gavę, hierarchijos- pritarimo. 
Mūsų partijoj ir net j valdybą? 
įeina kunigai. ... Nors mes pasi- 
sakom už visas konfesijas, bet 
dominuoja katalikai. Bogušis 
pridūrė, kad Vilniaus LKDP 
skyrius jau yra užmezgęs kontak
tus su pravoslavais bei evangeli
kais.

Atkūrimo deklaraciją per
skaitė Viktoras Keturakis, K D 
Partijos narys nuo 1928 metų. Į 

vavo keturios architektų grupės.^ atkuriamąją konferenciją atvyko 
Geriausias pripažintas H. Šilga- 1 c 1
lio, A. Čekanausko, P. Krūvelio 
projektas, prie kurio prisidėjo ir 
svečias iš užsienio — Vytautas 
Kazimieras Jonynas. Regis, ne
blogai parinkta ir bažnyčiai vie
ta, — ant kalnelio, kaip lig šiol 
darydavo mūsų tėvai ir prabo
čiai. Dabar kaupiamos staty
binės medžiagos, renkamos au
kos, deramasi su globėjais ir 
rėmėjais — Lietuvos elektrine 
ir Vievio paukštynu. Statybos 
rengiamasi pradėti 1990 metų 
pavasarį.

Nemaža Elektrėnų tikinčiųjų 
yra buvę Sibiro tremtiniai. Prie 
busimosios bažnyčios ketinama 
pasodinti Tremtinių alėją, o 
bažnyčioje įrengti tremtinių ko
plyčią. Taigi Elektrėnai keičia 
savo pirmykštį gėdingą epitetą: 
miestu be Bažnyčios jau daugiau 
jo nebegalėsi

teises.
Jos gyvenimas jau pradėjo 

normalia vaga tekėti. Bažnyčios 

jaū^^rganižavtįjrnuovokiai va- 
dovauJa^T)SnyKniam jaunimb“ 
chorui. Iškilmingo parapijos 
įkūrimo proga paaukotos pirmo
sios mišios už jaunimą. Šitaip 
pradėjo gyvuoti jauniausia tiek 
savo amžiumi, tiek gal ir gyven
tojų jaunumu Lietuvos parapija.

Na, o išorė nemaža rūpesčių 
sudarė. Surengtame bažnyčios 
pastato projekto konkurse daly- 

me vadinti.
Kazys Šliužas 

delegatai iš 35 įsisteigusių Lietu
voje skyrių. Skaičiuojama, kad 
šiuo metu LKDP priklauso 
1,500 narių.

Atkurtoji partija pasirinko 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos vardą vietoj nepriklau
somybės laikais veikusio Lietu
vių krikščionių demokratų parti
jos pavadinimo, nes į jos gretas 
priimami ne vien lietuviai.

Konferencija buvo pradėta 
Šv. Mišiomis, kurias aukojo kar
dinolas Sladkevičius. Dėl LKDP 
ryšių su Katalikų Bažnyčia, vie
nas iš LKDP steigėjų einantis 
LKDP Vilniaus skyriaus pirmi- 

ir ssveikino Sąjūdžio ir politinių 
partijų atstovai. Konferencijoje 
nedalyvavo Lietuvos Laisvės 
Lygos, Jaunalietuvių ar Kri
kščionių Demokratų Sąjungos 
atstovai, kurie nepripažįsta par
lamentinio kelio į nepriklauso
mybę. LKDP pripažįsta šį kelią 
ir dalyvaus būsimuose vasario 24

MIRĖ KUN. DAIL. PIJUS BRAZAUSKAS

Kovo 1 Portland, Oregone, 
mirė kunigas dailininkas Pijus 
Brazauskas. Velionis buvo gimęs 
1905 lapkričio 38 Bartininkų kai
me, Pilviškių valsčiuje, Vilkaviš
kio apskrityje. Pradžios mokslą 
išėjo Bagotosios bažnytkaimyje, 
1919 - 1924 lankė Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnaziją, 1924 - 
30 Vilkaviškio kunigų seminari
ją. Kunigu įšventintas 1930 
birželio 22. 

d. rinkimuose į LTSR Aukščiau
siąją Tarylją, o Sąjunga pasisako 
prieš motyvuodama, kad esant 
okupacinei kariuomenei parla
mentinis kelias neįmanomas. Są
jungos, kuriai "vadovauja buvęs 
politinis kalinys, Lietuvos Hel
sinkio grupės vadovas Viktoras 
Petkus, susikūrė pernai, kilus 
nesutarimams dėl vadinamojo 
parlamentinio kelio, ir skatina 
pilietines protesto akcijas.

Pasak Vytauto Bogušio, nors 
LKDP nestatys atskirų LKDP 
kandidatų į vasario 24 d. rinki
mus, šeši jos nariai kandidatuoja 
po Sąjūdžio vėliava.

Konferencijos metu buvo pat
virtinti statutas ir programinė 
deklaracija. Išrinkta 52 asmenų 
taryba, iš jos gretų sudaryta 19 
asmenų valdyba. LKDP pirmi
ninku išrinktas Egidijus Klum
bys iš Kauno, kuris yra TSRS 
Liaudies deputatas ir Sąjūdžio
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JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose tantaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WestSU Sknabury, Conn.
06070. Tai. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, lncM 84 - 02 Jamafca A»4- (Pf** FOr»«t 
P>ay St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 206 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: .426 Lafayette St. (Cor. WUson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruoilamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Ištaiga veikla 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. Andriušlo klijentais.

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

seimo tarybos narys. Pirmininko 
pavaduotojai — kaunietis Egidi
jus Vareikis. LKDP informaci
nio biuletenio Apžvalga redak
torius ir Valentinas Ardžiūnas du 
kartus teistas, dirbantis vertėju, 
iš Vilniaus.

Programinių pranešimų te
mos buvo: Bažnyčia ir politika, 
kunigas ir visuomenė, santykiai 
su kitomis Lietuvos politinėmis 
partijomis ir krikščionių, visuo
meninė veikla katalikiškoje šaly
je. Numatoma oficialią partijos 
programą patvirtinti sekančioje 
konferencijoje, kurios data dar 
nenustatyta.

(LIC)

KVIEČIA DAILININKUS

J LIETUVĄ

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., čgrona, Oueens, 
N.Y,>rt68. Telef. 779 - 5156.

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., Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

Alytaus kraštotyros muziejus

' rųokus atvyjeti,vasarai į Lietuyą, 
j Alytų. Prie gražaus ežero mu
ziejaus turi savo namus. Sve
čiams duodamas 45 dienas pilnas 
išlaikymas.

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

Tuo reikalu prašoma kreiptis 
į dail. Vytautą K. Jonyną. Mu
ziejus jį prašė Amerikos lietu
vius dailininkus paraginti šiom 

. atostogom. Dail.V. K. Jonyno 
adresas yra: 218 - 45 Sawyer 
Avė., Queens Village, N.Y. 
11429.

Užsiregistruoti reikia iki gė- 
' gūžės 15, kad laiku būtų sutvar

kyti visi vizos reikalai. Dailinin
kai kviečiami pasinaudoti šia 
gera proga pažinti Lietuvą ir 
paatostogauti.

” '"J “ i .. v.

R. . ■> tr,
e m k i m e

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,
Lithuanian National Foundation, Ine., 

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

Kapelionavo įvairiose parapi
jose. Pamėgęs meną ir gavęs lei
dimą, 1932-1936 studijavo tapy
bą Kauno meno mokykloje. Lie
tuvoje išdekoravo * Pajevonio 
bažnyčią, kuri buvo sunaikinta 
karo metu.

Per Vokietija 1949 atvyo į 
Ameriką, kuri laiką gyveno St. 
Louis, Mo. Paskui išsikėlė į Por- 
tlandą, Oregoną, kur buvo ligo
ninės kapelionu. Ten susidarė 
sąlygas tabybai.

Yra nutapęs daug religinių pa
veikslų, bent kelioliką paveikslų 
šv. Kazimiero tema. Tapyboje 
buvo simbolistas-realistas. Ta
pybos stilius plakatinis, kur iš
reiškiamos tik bendros idėjos, 
apibendrinant smulkmenas.

Už savo darbus buvo gavęs 
garbės daktaratą, pakeltas į Mal
tos riterius, buvo suteiktas jam 
ir herbas.

Su Darbininko redakcija ve
lionis palaikė gana gerą ryšį. Ir 
paskutinis jo laiškas atėjo prieš 
kokią porą savaičių.

Turėjo jis brolį Joną miškinin
ką, kuris gyveno ir mirė Water- 
buryje, Conn. Liko dar viena se- 

Hisoliijo
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 

H.™”33 + ,97‘

šuo Kanadoje, New Yorke liko 
du pusbroliai, Juozas ir Zigmas 
Dičpinigaičiai su šeimomis.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į 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

— — - - — 4. o > ■ i



Kur glūdi pavergtųjų viltis?
Darbininkas yra sveikintinas 

už vasario 2 d. laidos vedamaja
me pareikštą atvirą ir drąsų žodį 
apie JAV vyriausybės gėdingą, 
šiuo metu ypač išryškėjusią, po
litiką ryšium su Lietuvos laisvės 
byla. Tikiuosi, kad pakankamai 
skaitytojų paseks vedamojo ragi
nimą netylėti ir drįsti pasakyti ar 
parašyti Baltiesiems Rūmams, 
Valstybės departamentui, rink
tiems atstovams ir spaudai savo 
nuomonę apie veidmainišką po
litiką. Pabrėžtina ir tai, kad tokia 
politika yra vedama prieš pačios 
Amerikos interesus.

Asmeniškai džiaugiuos pasta
ruoju metu matydamas mūsų 
išeivijoje vis daugiau išdrįsta
nčių “pasišiaušti prieš valdžią”. 
Perilgai buvo manoma, jog vy
riausybės politikos kritikavimas 
yra nedėkingumo Amerikai ar 
net nelojalumo pažymys. Gal 
todėl praeityje nekartą esu 
buvęs apkaltintas kalbąs “prieš 
Ameriką”. Deja, esama didelio 
skirtumo tarp “Amerikos” ir tarp 
intemacionalistinės JAV vyriau
sybės, nors ji ir rinkta, dažniau
siai • antikomunizmo ir laisvės 
principo priedangoje.

Daugelį metų man yra tekę ar
timai veikti ar turėti ryšių su 
daugybe -amerikiečių^jieabejoti- 
nų patriotų, kurie be jokių reZfer- 
vų pritartų minėtam Darbininko 
vedamajam, prof. Landsbergio 
griežtam pareiškimui įtalų spau
dai, VLIKo pirm. dr. K. Bobelio 
per Tampa Tribūne padarytam 
priekaištui prez. Bushui ir Pa
saulio lietuvio redaktoriaus Br. 
Nainio išreikštam pasipiktinimui 
žurnalo vedamajame dėl JAV vy
riausybės vaidmainystės.

Amerikiečiai patriotai ne be 
pagrindo stebisi tiek metų prak
tikuota mūsų tyla ir nuolankumu 
JAV valdovams. Kai mes kalba

me už pavergtųjų laisvę, mes 
kalbame ir už Amerikos išlikimą, 
o ne “prieš Ameriką”. Esu 
turėjęs garbės bendradarbiauti 
su dviem amerikiečiais, oficialiai 
atžymėtais, kaip herojais — ap
dovanotais aukščiausiu kariniu 
žymeniu už narsumą — Congre- 
sional Medai of Honor. (ATs. 
gen. William H. Wilbur, pasižy
mėjęs II P. kare, ir ats. pik. Le- 
wis Millett, pasižymėjęs Korėjos 
kare). Tegul kas drįstų pasakyti, 
jog tokie vyrai “kalba prieš Ame
riką”. Tačiau jie, ypač pik. Mil
lett, buvo kritiški JAV politikai 
Sovietų atžvilgiu. Nei tiedu, nei 
kiti amerikiečiai patriotai niekad 
neapkaltino mane “kalbant prieš 
Ameriką”. Priešingai, daugelis 
amerikiečių tvirtina, jog tie 
mūsų, kurie veikia ir kalba prieš 
JAV nuolaidas Sovietams ir prieš 
pavergtųjų išdavimą, tikrumoje 
kalba "už Ameriką”.

Vienas tokių amerikiečių — 
konservatyvus kolumnistas (tarp 
kitko — (atsargos generolas)Tho- 
mas A. Lane 1974 m., svarstyda
mas prez. Nixono žygį į Maskvą, 
pavadino tai “Antrąja Jalta ir pa
vergtųjų išdavimu”. Jis ragino 
JAV etnikus — komunizmo au
kas būti agresyviais savo siekiuo
se, nes, anot jo, mūsų interesai 
atitinka Amerikos interesams.' 
Todėl mums įsidėmėtinas gen. 
Lane patarimas, kurį nuolat ver
ta prisiminti: “Vienintelė viltis 
pavergtosioms tautoms yra JAV 
užsienio politikos krypties pa
keitime”.

To deja, nepasieksime nuo
lankia tyla. Sis amerikiečio pa
trioto patarimas galėtų, ir gal 
privalėtų, būti pagrindine tema 
sekančiai išeivijos veiksnių poli
tinei konferencijai.

Vilius Bražėnas 
Bonita Springs, Florida

Darbininkas rugsėjo 8 d. p. j. 
poetinio stiliaus patraukia apy
braiža įspūdingai apžvelgė 1939 
m. New Yorko Pasaulinėje Paro
doje įrengtą Lietuvos paviljoną 
ir Lietuvos Dieną, įvykusią tų 
metų rugsėjo 10 dieną. Kaip : 
“anų laikų” veiklos dalyviui, ma
lonu, kad “ankstesnių kartų” lie
tuvių kai kurie pasiekimai atsi
menami bent svarbesnių sukak
čių ženkle. Atsisakęs kuklumo, 
norėčiau tą apybraižą papildyti, 
patikslinti.

Oficialiai, rugsėjo 10 renginys 
buvo ne Lietuvių, bet Lietuvos 
Diena, Pasaulinės parodos vado
vybės paskirta Lietuvos garbei. 
Kiekvienai parodoje dalyvavu
siai valstybei pagerbti buvo iš
skiriama viena diena, kurios ati
tinkama minėjimo dalis buvo pa
likta tos valstybės nuožiūrai.’ 
Dauguma valstybių savo Dienos 
meninei programai atsigabenda
vo kūrybinių laimėjimų pade
monstravimui savo pajėgas.

Nepriklausoma Lietuva taip 
pat rengėsi atsiųsti vieną iškilių
jų chorų, kuris pasirodytų ne tik 
L. D. programoje, bet ir aplan
kytų lietuvių gausiau apgyventas 
vietoves. Pradžioje kalbėta apie 
jungtinį rinktinį chorą. Parinki
mo smulkmenos čia nežinotos.

Kaip Al. T. Griauzdė spalio 6 
d. Darbininke nurodė, tokio 
choro sudarymas laikytas paslap
tyje. New Yorko lietuvių “sluoks
niuose” daugiausia girdėta apie 
ruošimąsi atsiųsti Vytauto D. 
universiteto chorą, kuriam tada 
vadovavo muz. K. Kaveckas. Ta-

Pamaldos Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
vasario 18 d. Mišias koncelebruoja iš k. Tėv. Antanas Prakapas, OFM, kun. Jonas 
Pakalniškis, vysk. Paulius Baltakis, OFM, kun. Vytautas Palubinskas, kun. Vladas
Jaskevičius, S.J. Nuotr. L. Tamošaičio

DAR APIE LIETUVOS DALYVAVIMĄ 
NEW YORKO PASAULINĖJ PARODOJ
JUOZAS B. LAUČKA

čiau grėsusio karo pabaisa pri
vertė Lietuvos^vyriausybę laiky
tis didelio taupumo, todėl choro 
atsiuntimas į Ameriką ir atkrito.

Amerikos lietuviai buvo pak
viesti suruošti L. D. su Dainų 
švente ir tautinių šokių grupių 
ar grupės pasirodymu. Sis rengi
nys būtų buvęs įvykdytas ir Lie
tuvos chorui atvykus.

Generalinio konsulo Jono Bu
drio prašymu, svarbiosios Ame
rikos lietuvių organizacijos mie
lai sutiko ateiti talkon ir sudaryti 
Lietuvos dienai rengti komitetą.

Steigiamasis susirinkimas 
įvyko Lietuvos generalinio kon
sulato patalpose. Drauge su Bu
driu posėdyje dalyvavo ir konsu
lai Vytautas Stašinskas bei Ani
cetas Simutis. Visi dalyviai, o jų 
buvo apie 30, vieningai sutarė 
steigti L. D. rengimo komitetą, 
priėmė planą ne tik techniš
kiems darbams, bet irspiklai vi
sos šalies lietuvių įjungimui į 
reikšmingą pasiruošimą. Nutari
mams ir planams vykdyti susi
rinkimas išrinko komiteto valdy
bą: pirm. Juozas B. Laučka, vi
cepirmininkai dr. Aldona Šliū- 
paitė ir Kazys J. Krušinskas, 
sekr. inž. Antanas J. Mažeika, 
ižd. inž. Petras Barzilauskas, 
iždo globėjai dr. Antanas Petriką

ir Albinas S. Trečiokas.
Sudarytos kelios komisijos 

(muzikos, informacijos, leidinio, 
parodos ženklelio, parado, 
svečių priėmimo, moterų pagal
binis vienetas). Ne visos komisi
jos buvo tuoj steigiamajame susi
rinkime sudarytos — jų narius 
komitetas pakvietė vėliau.

Viena svarbiųjų komisijų buvo 
Muzikos —ji buvo iš tikrųjų kiek 
anksčiau susidariusi. Į ją įėjo 
kun. J. Simonaitis, komp. J. 
Žilevičius, komp. Al. Aleksis ir 
muzikai J. Jankus, J. Brundza ir 
A. Visminas. Muzikos komisija 
sudarė Dainų šventės repertua
rą ir rūpinosi chorų pasiruošimu. 
Didžioji jos darbo našta krito ant 
Juozo Žilevičiaus pečių. Jis buvo 
išrinktas komisijos pirmininku ir 
jungtinio choro dirigentu.

Kiek prisimenu, Lietuvos vy
riausybė norėjo atsiųsti vieną iš
kiliųjų dirigentų, bet jo kandi
datūra atkrito, mūsų muzikams 
vieningai susitarus dėl Žile
vičiaus dirigavimo. Jam atiteko 
visų L. D. programoje dalyvauti 
pasižadėjusių chorų lankymas, 
dainavimo išlyginimas. Žilevi
čius kelis mėnesius lankė chorus 
(apie 60) po plačiąją Ameriką. Jo
kio atlyginimo už savo kruopštų 
ir daug sveikatos pareikalavusi 
darbą kompozitorius negavo ir 
neprašė.

Aukojosi ir chorų vadovai, ir 
trys tūkstančiai chorisčių-choris- 
tų. Dažnai prisimenu vieną jau
trų momentą: Rugsėjo 10 d., 
prieš išeidamas su Žilevičium iš 
Lietuvos paviljono į šventės ai
kštę, paspaudžiau kompozitoriui 
dešinę, linkėdamas jam komite
to vardu gražiausio pasisekimo 
didžiuliam chorui vadovauti. Ži
levičiaus ąkyse sužibo ašaros, jis 
apglėbė mane ir sujaudintas 
tarė: “Tegu visas mūsų darbas 
būna Lietuvos garbei...

L. D. rengti komitetas beveik 
vienerius metus plušo, kad ji pa
sisektų. Pagamintas ženklelis, 
platintas tūkstančiais telkiant 
lėšas didžiulėms rengimo išlai
doms padengti. Daugiausia juos 
platino chorų vadovai. Laik
raščiai užleido savo puslapius 
L. D. komiteto pranešimams, in
formacijai. Bendradarbiavo ir 
lietuviškos radijo valandėlės. Pa
rapijos, svarbiosios organizaci
jos, spauda vieningai rėmė Lie
tuvos dalyvavimą parodoje. 
Išimtį sudarė vadinami pažan
gieji (komunistuojantys ir jų 
bendrakeleiviai). Tiesa, ir jie 
norėjo iš pradžių dalyvauti ren
gimo darbe, bet tuo klausimu 
komiteto nuomonė buvo neigia
ma.

Vieningai susitarta laikytis to
kios gairės: kviečiamos talkon tik 
tos organizacijos, kurios aiškiai 
remia nepriklausomą Lietuvą, 
kurios mini Vasario 16-tos 
šventę. Pažangiesiems vis dėlto, 
nors ir netiesiogiai, komitete at
stovauta — jiems artimas žmo
gus, dr. A. Petriką, dalyvavo ko
mitete kaip New Yorko lietuvių 
profesionalų draugijos narys. 
Komiteto darbuose dr. Petriką 
reiškėsi nuoširdžiai, uoliai, var
gu ar praleido nors vieną komite
to susirinkimą.

Komiteto kvietimu, įLiėtuvos 
Dienos garbės komitetą įėjo ne
paprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Povilas Žadeikis. Pa
viljono komisijonierė Magdale
na Avietėnaitė, gen. konsulas Jo
nas Budrys, generalinis konsulas 
Kanadoje Grant-Suttie ir konsu
las Chicagoje Petras Daužvar- 
dis.

M. Avietėnaitė, užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnė, 
Lietuvos vyriausybės paskirta

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas. 
Jo gimimo 1OO metų g 
sukaktį prisimenant —

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

Vilniaus universitete buvo 
garsi astronomijos katedra su ob
servatorija. Iš ten 500 tomų 
pačių brangiausių ir rečiausių 
knygų pateko į Pulkovo observa
torijos biblioteką. Panašiai buvo 
išsklaidytas universiteto archy
vas ir mokslo bei meno kolekci
jos.

1795 metais prijungus Lietuvą 
prie Rusijos, į Peterburgą išvež
ta senosios Lietuvos valdovų raš
tinė, vadinama - Lietuvos Met
rika. Taip pat išgabenti didžiuliai 
turtingųjų dvarų turtai — dau
gybė paveikslų, ginklų kolekci
jos, net brangieji baldai.

Po revoliucijos vis labiau 
judėjo įvairios tautybės. Lietu
viai ėmė grįžti į tėvynę, kurią 
dar tebevaldė vokiečių okupa
cinė kariuomenė. 1918 m. pra
džioje tas grįžimas padidėjo. 

Gegužės mėnesį prie grįžtančių- 
jų prisijungė ir P. Galaunė. 
Reikėjo pervažiuoti fronto lini
jas, nuvykti į vokiečių okupuotas 
žemes. Kelionė buvo labai var
ginga. Taip kelionė iki Vilniaus 
užtruko visą mėnesį.

Nors ir buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė, bet krašte 
šeimininkavo vokiečiai. Lietu
viškasis gyvenimas organizavosi 
labai pamažu.

Grįžęs į Vilnių, P. Galaunė su
mojo, kad čia bus sunku išsilai
kyti, taip jis iškeliavo į Jiezną, 
kur jo brolis Jonas buvo klebonu. 
Ten jis praleido vasarą. Buvo su
rinkęs įvairios medžiagos iš Lie
tuvos kultūrinės praeities. Taip 
tą vasarą parašė pirmą savo vei
kalą iš Lietuvos meno istorijos.

Tas veikalas buvo monografija 
apie žymųjį Lietuvos architektą 

Lauryną Stuoką-Gucevičių, ku
ris pastatė vyskupui Verkių 
rūmus, atremontavo klasikinia
me stiliuje Vilniaus katedrą, 
miesto rotušę. Abu pastatai ir 
dabar tebeliudija, koks puikus 
buvo šis architektas. Iš Verkių 
rūmų komplekso išliko tik vienas 
pastatas.

Atvyksta į Vilnių

1918 metų rudenį P. Galaunė 
atvyko į Vilnių, kur jau būrėsi 
lietuviai inteligentai. Vokiečiai 
dar šeimininkavo iki tų metų 
gruodžio 31 d., bet šioks toks 
kultūrinis gyvenimas vystėsi. 
Spalio 2-4 dienomis Vilniuje 
vyko Lietuvių mokslo draugijos 
dvyliktasis narių susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo dr. Jonas 
Basanavičius. Suvažiavime daly
vavo ir P. Galaunė. Taip iš karto 
pateko į lietuvišką kultūros 
sukūrį. Ten P. Galaunė padarė 
pranešimą apie architektą Stuo
ką-Gucevičių. Tai buvo pirmas 
P. Galaunės pasirodymas kaip 
meno istoriko.

Vilniuje jis apsistojo pas dail. 
Adomą Varną, kuris buvo apsi
gyvenęs buvusiam dail. Ferdi
nando Ruščio bute arti Bernardi
nų bažnyčios. Čia buvo ir forte
pijonas. Taip į butą lankydavosi 
Balys Sruoga, Vilius Jomantas, 
dainininkė Adelė Nezabitauskai- 
tė, pianistė Aleksandra Dirvian- 
skaitė.

Jau Viliuje buvo jaunų dina
miškų menininkų. A. Nezabi- 
tauskaitė buvo atvykusi iš Mask
vos, kur 1918 m. baigė Filhar
monijos draugijos muzikos ir 
dramos mokyklą, dainavimo ir 
vaidybos dar mokėsi privačiai 
pas to meto žymius Maskvos me
nininkus. Studijuodama dainavo 
Dailės teatro chore, taip pat vai
dindavo lietuvių spektakliuose. 
A. Dirvianskaitė buvo atvykusi 
iš Peterburgo. Abi jaunos meni
ninkės norėjo padėti atsikuria
nčiai Lietuvai. Jos protarpiais 
rengdavo koncertus Vilniuje, 
gauvsios leidimą, nuvykdavo net 
į Žemaitiją koncertuoti ir iš ten 
parveždavo maisto į Vilnių. Ne- 
zabi tau skaitė buvo žemaitė iš Sa
lantų.

Vilniuje jaunieji menininkai 
apsigyveno Žvėryne ir ten su
darė lyg kokius “kultūros na
mus”. Čia gyveno: A. Varnas, B. 
Sruoga, A. Dirvianskaitė, A. Ne- 
zabitauskaitė. Jie antrame aukš
te turėjo po kambarį. Žemai vie
name kambaryje gyveno P. Ga
launė ir V. Jomantas. Bendrame 
salone rengdavo koncertus.

Vilniuje pradėjo kurtis lietu
viškos mokyklos. O. Mašiotienė 
vadovavo mergaičių gimnazijai. 
Ten literatūrą dėstė Balys Sruo
ga, o piešimą P. Galaunė. Vėliau 
P. Galaunė perėjo tom pačiom 
pareigom į Pirmąją lietuvių gim
naziją.

P. Galaunės buvo visur pilna, 
kur buvo organizuojamas lietu
viškas kultūrinis gyvenimas. 
Kalbėta apie lietuvių kultūrines 
vertybes Rusijoje. P. Galaunė ir 
A. Varnas buvo įgalioti vykti į 
Rusiją, kuri jau buvo pasivadinu
si Tarybų Rusija, bet neišvyko, 
nes A. Varnas susirgo plaučių 
uždegimu.

1918 gruodžio 16 Vilniuje bu
vo įsikūrusi Tarybų valdžia, ir ji 
organizavo kultūrinę veiklą, bū
rė lietuvius menininkus inteli
gentus.

Tarybų Rusija išleido dekretą, 
kad Lietuvai būtų sugrąžinti visi 
carų pagrob -ti meno ir kultūros 
turtai. Jie turėjo atitekti Tarybi
nei Lietuvai, liaudies komisaria
to apsaugai. Buvo parinktas P. 
Galaunė vykti į Tarybų Rusiją 
rinkti lietuviškų turtų ir juos 
pergabenti į Lietuvą. Taip 1919 
m. vasario 10 jis išvykoj Maskvą 
ir Petrogradą. Kartu su P. Ga
laune į Maskvą važiavo Valerija 
Čiurlionytė rūpintis savo brolio 
M. K. Čiurlionio palikimo grą
žinimu į Vilnių. Drauge važiavo 
ir muzikas J. Tallat-Kelpša, kuris 
norėjo susipažinti su Maskvos 
muzikiniu gyvenimu.

Visi trys Maskvoje apsistojo 
pas poetą Jurgį Baltrušaitį. P. 
Galaunė Maskvoje surinko me
džiagą, kuri lietė esančius Lietu
vos kultūros turtus. Raštus pali
ko K. Giedriui, Lietuvos atsto

vui prie Tarybų Rusijos, ir pats 
išvažiavo į Peterburgą, kuris tuo 
laiku vadinosi Petrogradu. Ten 
buvo pilna visokių komisarų, 
siuntinėjo vieni pas kitus. Ne
baigęs pasitarimų, P. Galaunė 
1919 kovo 9 išvažiavo į Vilnių. 
Skubėti kvietė jį žmona, nes į 
Vilnių veržėsi lenkai.

Kas toji žmona?

Kai Vilniuje apsigyveno 
Žvėryno ‘Tcultūros namuose”, P. 
Galaunė susidraugavo su daini
ninke Adele Nezabitauskaite. Su 
ja susituokė 1919 metų pradžio
je.

Adelė buvo gimusi 1897 m. 
Baidokų kaime, Salantų valsčiu
je, Kretingos apskr., iš senos ir 
garsios giminės. Jos senelis Ka
jetonas Nezabitauskas buvo mo
kytas žmogus, kuris dar 19 am
žiaus pradžioje pasižymėjo kaip 
rašytojas ir lituanistikos mėgė
jas. Buvo baigęs Vilniaus univer
sitetą, rūpinosi krašto švietimu, 
1824 išleido elementorių, kurio 
žodžius aiškino žemaičių tarme.

Adelė Nezabitauskaitė-Galau- 
nienė buvo kolaratūrinis sopra
nas, dalyvavo visuomeniniame 
gyvenime. Gyvendama Kaune 
nuo 1919 metų, įsijungė į Lietu
vių Meno Kūrėjų draugijos mu
zikos sekcijos veiklą, su kitais 
muzikais ėmėsi lietuvių operos 
organizavimo darbo.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės šventės minėjimo Juno Beach, Fla. programos dalyviai. Iš k. A. 
Augūnas — LB apylinkės pirmininkas, muzikas Liudas Stukas, solistė Rasa Krokytė, 
Dainos choro vedėja Irena Manomaitienė, Roma Mildažienė, pravedusi programą, 
prof. Pranas Zunde — paskaitininkas. Nuotr. I.Garlos

JUNO BEACH, FLA.

Vasario 16-tos minėjimas

Prie Lietuvos laisvės paminklo

Šių metų Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas 
pradėtas vasario 16 d. 12 vai. 
prie Lietuvos laisvės paminklo 
lietuvių kapų sekcijoje. Sekcijos 
pirmininkas Jonas Jakubauskas 
iškėlė Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas. LB apylinkės pirminin
kas Algis Augūnas pasakė di
džius pagarbos žodžius žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės. Kun. 
Vytautas Pikturna sukalbėjo 
maldą. Gėlių puokštę prie Lie
tuvos paminklo padėjo svečias iš 
Lietuvos Jurgis Masalskis ir LB 
apylinkės valdybos sekretorė 
Roma* Mildažienė.

dalis
Akademinė dalis

Akademinė minėjimo 

buvo Metodistų parapijos salėje, 
į kurią atvyko daug lietuvių, net 
iš labai toli. Salėje buvo pakabin
tas didelis plakatas: Mes su kovo
jančia Lietuva!

Minėjimą pradėjo LB apy
linkės pirmininkas A. Augūnaš^ 
primindamas tai, kad visa Lietu
va sukilo už laisvę ir nepriklauso
mybę. Susikaupimo minute pa
gerbti žuvę dėl Lietuvos laisvės. 
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai; vadovavo muzikas Liu
das Stukas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. V. Pikturna, toliau minėji
mui vadovavo R. Mildažienė.

Šios dienos paskaitininką prof. 
Praną Zundę apibūdino Dalia 
Augūnienė, trumpai nupasako
dama jo gyvenimo kelią ir išsi
mokslinimą.

Prof. Pranas Zunde kalbėjo 
apie dabartines aktualijas, kaip 
okupuota Lietuva nori išsilai
svinti. Jis priminė Gorbačiovo 
gyvenimą, kad jis savo karjeroje 
turėjęs daug nesėkmių, visokią 
klaidingų planų. Prelegentas 
mano, kad Gorbačiovas gali pa
daryti didelę klaidą, negrąžinda

Madų paroda Juno Beach, Fla., įvyko sausio 27. Ją rengė Lietuvos dukterų Juno 
Beach skyrius, kuriam pirmininkauja D. Augūnienė. Nuotraukoje — parodos dalyvės/ 
Nuotr. J. Garlos.

mas Lietuvai nepriklausomybės, 
nes visa Vakarų pasaulio opinija 
yra prieš bet kokią okupaciją. 
Prelegentas neabejoja, kad Lie
tuva greit atgaus laisvę ir neprik
lausomybę.

Paskaita išklausyta su dideliu 
dėmesiu.

Solistės dainos

Meninę programą atliko so
listė Rasa Krokytė iš Philadelp- 
hijos, padainuodama šias dainas, 
parinktas muziko Liudo Stuko: 
Oi užkelkit vartelius — l.d. 
harm. B. Dvariono, Kai širdį tau 
skausmas — J. Naujalio, žodžiai 
Maironio, Miegužėlio noriu — 
l.d. harm. Br. Budriūno, 
Sugrįžimai.

Antroje koncerto dalyje padai
navo: Anoj pusėj marelių — Ld. 
harm. ■ VI. Jakūbėno, P-alUušta 
rūtelė, Pavasario dainelė — 
muz. St. Šimkaus, Metų laikai
— vasara, ruduo, žiema, pavasa
ris — g. Gudauskienės, Bisui — 
Sugrišk į tėvynę — l.d. harm. 
Kasinsko.

Solistė dainavo labai gražiai. 
Jai akomponavo Liudas Stukas. 
Dainų intarpuose Roma Mil
dažienė įspūdingai paskaitė du 
eilėraščius: J. Marcinkevičiaus
— Vasario 16-toji, Bernardo 
Brazdžionio — Saukiu aš tautą. 
Menininkus gėlėmis apdovanojo 
“Dainos” choro vadovė Irena 
Manomaitienė.

LB valdybos iždininkas Ma
rius Sodonis, pranešė, kad aukų 
surinkta 4307 doĮ, žymiai dau
giau nei pernai. Aukotojų aukos 
paskirtos: dovana Lietuvai 1905 
dol., LB krašto valdybai —- 1277 
dol., Vlikui — 745 dol., Altui 
380 dol.

Stambesnes sumas aukojo: dr. 
M. A. Žemaičiai —500 dol., Z. 
J. Budrevičiai — 450dol., dr. J. 
J. Šalnai — 300dol., 0. V, Straz
dai— 120 dol. Po 100dol. auko
jo: R. J. Mildažiai, dr. P. V. 
Mažeikai, J. Juška ir dukra, D. 
A. Augūnai, P. Mikšys, R. Zoto-

ir Aldona

Juno Beach, Fla. Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčioje vasario 18 buvo pamaldos už 
Lietuvą. Mišiose dalyvavo ir Amerikos bei Lietuvos vėliavos su lietuvaičių palyda. Iš 
k. K. Rugienė, A. Pilypąvičienė, dr. Šalna neša Lietuvos vėliavą, O. Šalčiūnienė, J. 
Tamašauskas neša Amerikos vėliavą ir A. Biliūnienė. Nuotr. J. Garlos

vienė, G. A. Petruliai, E. Dami- 
jonaitienė, dr. H. Solys, dr. K. 
M. Sodoniai. Aukas rinko V. Šal- 
čiūnas, J. Mildažis, M. Sodonis, 
J. Šakas.

A. Augūnas padėkojo visiems 
programos dalyviams, atsilan- 
kiusiem ir už gausias aukas. 
Kvietė visus dalyvauti pamaldo
se. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Pamaldos bažnyčioje
Vasario 18, sekmadienį, 1 v. 

popiet Šv. Paulinus nuo Kry
žiaus bažnyčioje įvyko įspūdin
gos pamaldos kartu su ameri
kiečiais. Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas atnešė J. Tamošauskas 
ir dr. J. Šalna. Vėliavas palydėjo 
moterys, apsirengusios tauti
niais drabužiais. Prieš mišias 
kalbėjo tos parapijos klebonas 
kun. Arthur Vanezia, pranešda
mas, kad tos mišios aukojamos 
už Lietuvą, kuri kovoja dėl savo

DAR APIE LIETUVOS DALYVAVIMĄ
NEW YORKO PASAULINĖJ PARODOJ vimais Didžiulė Taikos aikštė 

buvo perpildyta. Atvyko lieru- 
Šertvytytė (jau mirusi). viai traukiniais, autobusais, iu-

Šios šaunios lietuvaitės kelis tomobiliais. New Yorko laik- 
mėnesius kasdien, nuo 9 vai. rašČiai, kaip Daily News, rašė, 

pavilijono komisioniere (toks ryto iki 11 vai. vakaro, pasitikda- 
buvo titulas visų valstybių pavil
jonų vadovų) kelis mėnesius gy
veno New Yorke, nustatė pavil
jono vidaus įrengimo planą, su
tvarkė eksponatų išdėstymą. buvo tam darbui gerai jas pa- 
Statybos ir techniniams darbams 
vadovavo gen. konsulas Budrys. 
Avietėnaitei grįžus į Kauną, Bu
drys ėjo ir komisijonieriaus pa
reigas, prižiūrėdamas paviljono 
tvarkymą.

Avietėnaitė parinko paviljono 
vedėją (šiuos atsiminimus rašan
tį), parinko ir keturias paviljono 
gidės iš New Yorko apylinkės. 
Jomis buvo Marija Rusaitė (da
bar Kober Vyčio žurnalo redak
torė), Ona Vaivadaitė (gyv. 
Brooklyne, dirbusi Vienybėje), 
Albina Ambraziejūtė (Vęnslaus- 
kienė-Vance, dabar gyv. Kenne- 
bunkport, Maine)

laisvės. Prašė visų pasimelsti už 
Lietuvą. Klebonas ir pamokslą 
pasakė mišių metu. Jam asistavo 
kun. V. Pikturna ir kunigas, kle
bono svečias. Mišių metu sugie
dota Prieš Tavo altorių. Solistė 
Ona Jameikienė Blandytė pagie
dojo Agnus Dei — G. Bizet ir 
Maldą už tėvynę — J Dambraus
ko. Jai akomponavo Liudas Stu- 
kas. Po mišių solistę visi sveiki
no, kad savo giedojimu papuošė 
ir praturtino šias pamaldas. 

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
sa Ilona s

©OVABA-
Norintiems Įteikti lietuviškų suvenyrų 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų.. 
Naujųjų Metų. Įvairių jųblllęjųar 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 keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

• Tautinių vėliavų. Vyčių. Įvairiausių 
lipdžių;

• Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

• audlo 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 
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

vo paviljono gausius lankytojus, 
aiškino eksponatų prasmę, atsa
kinėdavo į susidomėjusių lanky
tojų klausimus. M. Avietėnaitė 

ruošusi. Jos rūpesčiu į Ameriką 
buvo atvykusi tautinių šokių 
žinovė Baronaitė. Ji kurį laiką 
lankėsi įvairiose vietovėse, mo
kydama jaunimą ir šokių grupių 
vadoves. Masinio šokėjų sutelki
mo nebuvo, bet vis dėl to pro
gramoje dalyvavo stamboka jau
nų šokėjų grupė, kuriai vadova
vo bostonietė Ona IVaškienė, ir 
šiandien aktyviai tębesireiškian- 
ti tautinių šokių meno puoselėji
me.

Lietuvos Diena sutraukė apie 
60,000 lietuvių iš Amerikos ir 
Kanados. Daug buvo ir ameri
kiečių. Apie L. D. skelbta spau-

Bažnyčioje pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu. Išeinant ameri
kiečiams išdalinta 800 lankstinu
ku — Lithuania.

Po pamaldų daug lietuvių da
lyvavo Rudney’s kavinėje bend
ruose pietuose.

P. Miškinis

Kur tik žmonės susirinko, 
Tuoj ir ieško Darbininko! 

kad rugsėjo 10 dieną pasaulinę 
parodą aplankė rekordinis 
žiūrovų skaičius.

Lietuvos Dienos programa 
transliuota per miesto radijo 
stotį, kitos stotys darė pranėši- 
mus. Buvo svečių ir iš Lietuvos: 
dr. Jonas Šliūpas su žmona ir 
sūnum Vytautu, prof. Kazys Pa
kštas, keli studentai ateitininkai, 
atvykę prieš kelias dienas į tarp
tautinį Pax Romana kongrėsą 
Washingtone. .

L. D. programa Taikos aikš
tėje truko apie tris valandas. Jos 
labai greit prabėgo. Nebuvo jo
kių uždelsimų; atidarymo ir 
garbės svečių sveikinimo žodžiai 
buvo trumpi, dainų ir šokių atli
kimas vyko sklandžiai. Jungtinis 
choras darniai, be priekaištų atli
ko Naujalio, Sasnausko, Šim
kaus, Neimanto, Žilevičiaus, 
Gaubo, Pociaus, Aleksio, Gruo
džio ir Miko Petrausko origina
lius ir harmonizuotus kūrinius. 
Visiems patiko ir jaunųjų grujės 
tautiniai šokiai.

Programa pradėta Amerikos ir 
Lietuvos himnais, baigta — Lie
tuviais esame gimę. Neatrodė, 
kad publika skubėjo skirstytis. 
Lietuvos paviljonas užplūstas 
lankytojų. Daug kam teko laukti 
eilėse. Dalis lankė kitus parodos 
paviljonus, o vėliau galėjo lai
sviau įeiti į savąjį. Choristams 
buvo suruoštas priėmimas Mas- 
pethe, Klasčiaus salėje ir sode.

Oficialus Lietuvos Dienos 
užbaigimas įvyko 9 vai. vakaro 
prie Tautų ežerėlio, apsupto fon
tanais, kurių aplinkoje leisti 
Amerikos ir Lietuvos vėliavų 
spalvų fejerverkai. Tuo pat metu 
aidėjo Amerikos ir Lietuyos 
hiėsnif. ..................."•

^ istorinį Amerikos lietuvių 
gyvenimo įvykį be Darbininko 
reikšmingai paminėjo L. K. Fe
deracijos leidžiamas žurnalas 
Observer, įsidėdamas Alberto 
Čižausko straipsnį. Čižauskas, 

rbuvęs Valstybės departamento 
užsienio tarnybos pareigūnas, 
diplomatas, dabar gyvena netoli 
Washingtono; 1939 m. jis buvo 
kolegijos studentas, uoliai daly
vavo Apreiškimo parapijos jauni
mo gretose, ypač bendradar
biaudamas leistame tada mėne
siniame laikraštyje The Annun- 
ciator.

L. D. komitete New Yorke 
dirbo per 60 asmenų. Jo 
posėdžiai daugiausia vykdavo 
Apreiškimo parapijos mokykloje 
ir Amerikos redakcijoje. Ir po 50 
metų yra išlikusių to komiteto 
narių: Ant. Mažeika (sekr.), Ka
zys Vilniškis-Vilnis, Stasys Lu
koševičius, Danielius J. Averka 

. (Amerikos administratorius, da
bar gyv. Bostone), Elena Vai
tiekūnienė, Ona Valaitienė, H. 
Šertvytė-Willis, St. Jurevičius, 
na, ir šiuos žodžius rašąs. Jei ką 
praleidau, atsiprašau.

Komiteto darbams daug pa
gelbėjo radijo valandėlės, iš ku
rių vedėjų Brooklyne gyvena 
žurnalistas Jonas Valaitis. 
Nuoširdžiai talkino aktorius Juo
zas Boley-Bulevičius.

Lietuvos Dienai 1939 metų 
Pasaulinėje parodoje rengti ko
mitetas, sujungęs visas Ameri
kos lietuvių patriotines sroves ir 
atskirus veikėjus, tartum pa
ruošė dirvą būsimai jungtinei 
Amerikos lietuvių veiklai, kai po 
9 mėnesių Lietuvą ištiko di
džioji tragedija — Sovietų Są
jungos okupacija.

— Monika Mikolainytė-Dani- 
levičienė ieško pusbrolio Miko- 
lainio ir puseserės Aldonos ir jų 
vaikų. Jų tėvas buvęs knygnešys- 
leidėjas Petras Mikolainis. Adre
sas: Lithuania, Vilkaviškis, J. Ba
sanavičius 26, Danilevičienė 
Monika.



newark, n. j
Nepriklausomybės šventės 

'' minėjimas _
Šventės minėjimą vasario 11 

surengė vietos LB apylinkės ir 
Lietuvos vyčių 29 kuopos valdy
bos. Minėjimas buvo pradėtas 
mišiom Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčioj, kur celebravo parapi
jos administratorius kun. Petras 
Stravinskas, plačiai besireiškiąs 
Newarko arkivyskupijos veikloj 
ir katalikiškoj spaudoj. Reikia 
pažymėti, kad ir kunigo lietuvių 
kalbos mokėjimas yra gerokai 
pažengęs. Visas mišių maldas jis 
gali skaityti lietuviškai, išskyrus 
pamokslą. Nelengvo lietuvių 
kalbos kirčiavimo sunkumus jam 
galėtų palengvinti kiekvienas 
Įdek pasimokęs lietuvis, suki
rčiuodamas tekstus mėnesiniam 
mišių leidinėly.

Mišių metu giesmes giedojo 
parapijs choras, o mišiom pasi
baigus visi dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną.

Persikėlus į parapijos salę, 
minėjimui vadovavo apylinkės 
pirmininkė ir LB tarybos narė 
Danguolė Didžbalienė. Buvo 
įneštos JAV ir Lietuvos vėliavos, 
kurias įnešė parapijos tarybos 
pirmininkas Bernardas Skripata 
ir LB ir vyčių veikėjas Kazimie
ras Sipaila.

Maldą sukalbėjus kun. Stra
vinskui, iškilmių vadovė pak
vietė pagrindinę dienos prele
gentę Laimą Sruoginytę, veiklią 
lietuvaitę. Nesitenkindama šeš
tadieninėj mokykloj įgytom li
tuanistikos žiniom, ji savo inicia
tyva, dvejus metus lankė Vasario 
16 gimnaziją Vakarų Vokietijoj 
ir lietuvių k. tiek išmoko, kad 
gali rašyti brandžius straipsnius 
lietuviškiems laikraščiams. Be
to, ji lankė ir Vilniaus universite
te ruošiamus lituanistikos kursus 
ir dalyvavo Lietuvoj ruošiamose 
demonstracijose ir, kur reikėjo, 
talkino. Tad nenuostabu, kad ir 
jos kalbos mintys sukosi apie pa
skutinius įvykius Lietuvoj ir apie 
tuos įvykius sukėlusį Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdį ir jo šaknis. 
Nesuprantantienjs lietuviškai ji

pagrindines savo kalbos mintis 
perteikė ir anglų kalba.

Jos kalba buvo šiltai sutikta ir 
susilaukė padėkos plojimais.

Klausytojų atidaus dėmesio 
susilaukė ir čia pirmą kartą pasi
reiškęs nesenai susiorganizavęs 
folklorinis ansamblis, kurio va
dove yra ta pati dienos prele
gentė Laima Sruoginytė, Rut- 
gers universitete bebaigianti an
glų k. ir literatūros studijas. An
samblis šiai progai buvo pasi
rinkęs karines istorines liaudies 
dainas kaip: Vai daili, gaži mūsų 
kariuomenė, Oi mes josim Ry- 
gužėlėn, Per tiltą jojau ir su 
priešu kariavau, Ant kalno, ant 
aukštojo ir kt. Jos buvo dainuoja
mos kaip sutartinės, bet 7 daly
vių ansambliui pavyko iškelti šių 
dainų graudžius žodžius ir 
ryžtingas melodijas.

Ansamblį sudaro N. J. ir N. Y. 
studijuojantis jaunimas.

Šventine proga malonu pažy
mėti dabartinės lietuvių jaunimo 
kartos pasiryžimą veikti organi
zuotu būdu. Per daugelį metų 
besireiškiant lietuviškoj veikloj, 
dažnai tekdavo nusivilti N.J. lie
tuvių jaunimo nesugebėjimu ar 
nenoru susiburti į organizuotą 
veiklą; iš lituanistinės mokyklos 
ir skautiškos veiklos išėjęs jauni
mas jokios organizuotos veiklos 
nerodė. Tik 1972 m. LB NJ apy
gardos valdygai pavyko .suburti 
tautinių šokių grupę, kuri vėliau 
pasivadino Liepsna. Per didelei 
šokėjų tėvų, apygardos valdyboj 
ir šokių grupių vadovių (jai dabar 
labai sėkmingia vadovauja stu
dentė Monika Šemaitė) pastan
gas grupę pavyko iki šiol išlaikyti 
gyvą ir veiklią.

Praėjusiais metais pradėjo or
ganizuotis Lietuvių jaunimo są
jungos NJ skyrius, šiuo metu jau 
yra išaugęs į brandžią organizaci
ją, turinčią apie 30 narių. Jos va
dovybės branduolį sudaro Vilius 
Srtrogiftis^Vilūnė’ SaTffeiiūtė IT' 
Monika Šemaitė. Ir praeitais ir 
šiais metais jau daugelį kartų 
teko stebėti organizuoto NJ jau
nimo veiklą, sutinkant iš Lietu
vos atvykstančias meno ir sporto 
grupes ir pavienius lietuvius,

Kultūros Židinio scena Lietuvos nepriklausomybės šventės metu. Scenoje Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Tėv. L. Andriekus, OFM, skaito invokaciją., Nuotr. L. Tamošaičio

ruošiant jiems priėmimus ir jų 
pasirodymus visuomenei.

Vasario 13, antradienį, jauni
mo pastangų dėka teko gėrėtis 
šauniu tautinės muzikos ansam
blio “Vilnius” koncertu Keamy, 
NJ, sugebėti “sugauti” pra
važiuojantį ansamblį ir per porą 
dienų surengti jo koncertą, į kurį 
atsilankė net apie 150 žmonių, 
tik jaunimas tegali.

Beto, NJ jaunimas vasario 16 
dalyvavo prie J.T. New Yorke 
suruoštoj demonstracijoj, o 
vėliau vakare surengė Vasario 16 
šventės minėjimą Kearny, N.J., 
į kurį atsilankė netoli šimtinės 
žmonių, daugiausia jaunimo.

Minėjimo metu Newarke bu
vo renkamos aukos Lietuvos rei
kalam. Nedidelė, gal vos per 50 • 
žmonių grupelė suaukojo $2500. 
Stambieji aukotojai buvo; dr. 
Rožė-Sorakaitė .$900, Danguolė , 
DidžFaltenė SgO^ehovafte f _____
Kazys Trečiokai $200, Algirdas šaulių su motociklais, kurie pa- 
Brazmskas $100 ir po $50: An- laiko ryšį tarp atskirų dalinių.

driuškos, Audėnai, Jokūbaičiai, 
Juškiai, Meliniai ir Miknevičiai, 
kiti aukojo po mažiau.

Minėjimo dalyviai buvo pa
vaišinti sumuštiniais ir įvai
riarūšiais skanėstais, kuriuos tik 
kulinariškos rankos sugeba paga
minti. Tai vis vietos veiklesnių 
ponių nuopelnas. Buvo ir kavos 
ir vyno ir stipresnių gėrimų.

K. Jankūnas

ŠAULIAI ATSIKŪRĖ LIETUVOJE

LSST vadas Mykolas Abarius 
buvo numykęs į Lietuvą ir ten 
dalyvavo Lietuvos Saulių Sąjun
gos atsikūrimo iškilmėse. Ke
liaudamas į Lietuvą, šauliams 
nuvežė du kompiuterius ir pini
gų. Jie paėmė tik kompiuterus, 
o nuo pinigų susilaikė. Esą dar 
per anksti.

Saulių idėja smarkiai plečiasi 
11 Lietuvoje. Jie jau turi net 400

Mykolas Abarius vyko su šau
lių uniforma, Visur buvo labai 
šiltai sutiktas. Į Detroitą grįžo 
vasario 27.

SUSTABDO “MŪSŲ VAIKO” 
LEIDIMĄ

Chicagoje Montessori auk
lėtojų sekcija leido gražų žurna
liuką Mūsų vaikas, kur buvo su
renkama ir skelbiama įvairi 
medžiaga apie vaikų lietuvišką 
auklėjimą. Žurnalą tris metus re
dagavo Stasė Vaišvilienė. Ji to
liau redaguoti atsisakė, gi iš mo
kytojų sekcijos niekas neapsi
ėmė redagavimo pasiimti.

Leidėjai praneša, kad šio žur
naliuko leidimą sustabdo ir 
dėkoja Lietuvių Fondui, kuris 
per Švietimo Tarybą finansavo 
laikraštėlio leidimą. Dėkoja ir vi
siems bendratiarbiams.

Tikrai gaila, kad užsidarė laik
raštėlis, kuris tikrai buvo reika
lingas jaunom lietuviškom šei
mom. Užgeso dar vienas lietu
viškas žiburėlis.

— VVashingtono Lietuvių Mo
terų Klubas maloniai kviečia 
apylinkės visuomenę į Gražinos 
Krivickienės knygos Vilnius lie
tuvių liaudies dainose (II-os lai
dos) pristatymą, sekmadienį, ko
vo 25 d., tuoj po 2 v. p. p. lietu
viškų mišių Epiphany bažnyčios 
parapijs salėje, 2712 Dumbarton 
Avė., N.W. (Georgetown), Wa- 
shington, D. C. Kalbės dr. Jonas 
Balys. Po to kavutė. Bus galima 
įsigy ti knygą ir knygos iliustruo- 
tojos Marijs Žymantienės gra
viūrų.

— Dainavos ansamblio spek
taklis Morton kolegijos auditori
joje, Cicero, UI., įvyks kovo 25.

— Vilniuje baigiant senuosius 
metus, Operos teatre buvo atlik
tas dviejų veiksmų baletas “Pa
skutinės pagonių apeigos”, su
kurtas pagal Broniaus Kuta
vičiaus oratorijų muziką. Jos da
lys — “Panteistinė oratorija”, 
“Paskutinės pagonių apeigos^ 
‘ Iš jotvingių akmens” ir “Pasau
lio medis”. Libretą parašė poe
tas Sigitas Geda. Choreografas 
— Jurijus Smoriginas. Tai spek
taklis, kuriame apmąstoma 
mūsų būties esmė įvedant istori
nes asmenybes — paskutinįjį ge- 
diminaičių giminės valdovą 
Žygimantą Augustą ir jo žmonas 
Elzbietą ir Barborą Radvilaitę 
bei motiną Boną Sforcą. Daili
ninku buvo Henrikas Siparis.

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

VAISTAI

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

TV, video, stereo aparatūra 
yra garantuojama 2-lems me
tams perkant per TRANSPAK įs
taigą. Sutartis pasirašyta su 
ELEKTRONU — didžiausia elektro
ninių prekių taisymo įmone Lietuvoje. 
Turi savo skyrius visuose didesniuo
se miestuose Lietuvoje. ELEKTRO
NE dirba virš tūkstančio inžinierių ir 
technikinio personalo. Jei tektų taisy
ti, taisymas nemokamas.

Siunčiame receptinius ir nereceptiniu* 
vaiStus. Bayer aspirinas (600 tbl.), multivi- 
taminai, Advil, ir kt. $65. Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti didesnį kiekį pagal 
pageidavimą. MUITO NĖRA.

ĮVAIRŪS 
MAISTO 
SIUNTINIAI

Delikatesiniai mėsos gaminiai — sprandinė, 
rūkytos dešros, skilandis ir pan.; kava, kaka
va, prieskoniai, šių siuntinių turinį ir svorį 
sudarysime pagal jūsų pageidavimą. MUI
TO NĖRA.

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

Palikimai tvarkomi naudingiausiais būdais 
jūsų giminėms. Galime atidaryti sąskaitą 
„dolerinėje” trūkstamų prekių įsigijimui.

IMAS
Turime didelę patirtį siunčiant kargo į 
Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam siu
vimo, mezgimo mašinas, telefaksus ir 
DĖVĖTUS RŪBUS ir t.t. Visos garantuo
tos elektroninės prekės pristatomos 
per UPS Į kitus JAV (Mostus.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ
- atsakymą į savo klau simus gausite greičiausiai — arba skambinkite:

Romas Pūkštys 
TRAN6PAK 
2536 W. 69th St. 
CMcago, IL 50529 
1 (111) 430-7772

veikia kasdien 9-5 v.v.

Arba susitarus

INTERNATIONAL 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hickory Kilis, JL 60457 p.s.A.

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

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 1 VOKIETIJOJE birželio 7 22 d
Maskva 1 nkt. Lietuv-' ..(Jd 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2 ju 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/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14-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 Iš Nt \Sr ^,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 Wastiingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai.

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

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

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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9525 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILL8, IL 50457-2259 
TEL. 706-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO

9001

9002

9003

9004

9005,

' 9000

— Ieškomi Ona Strumilienė 
(Bačanskaitė) ar jos vaikai ir Ba- 
čansko Felikso sūnus ar jo vaikai. 
Visi paieškomi gyveno Brook- 
lyn, NY. Jie patys ar apie juos 
žiną prašome pranešti adresu 
Kazys Bačanskas 125A Wilming- 
ton Avė., Dorchester. MA 
02124 arba skambinti (617) 282 
- 7755.

— Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų adresas yra toks: 13400 
Parker Road, Lemont, IL. 60439. 
Tel. 708 301 - 8183.

— Alekveravičius Klimas 
Alekso, ir Alekveravičiūtė Justi
na ir Alekveravičiūtė Ieva apie 
1916 - 20 išvyko į JAV iš Alytaus 
apskrities, Daugų valse., Bu- 
kaučiškių km. Justina ištekėjo už 
•Slipkausko ir turėjo 2 dukteris, 
o Ieva ištekėjo už Michailo 
Oblinskio ir turėjo 3 dukteris. 
Oblinskiai gyveno New Yorko 
apylinkėje ir turėjo gyvulių ūkį. 
Ieško Ieva Alekveravičiūtė-Kar- 
vauskienė. Adresas: Lithuania, 
Jurbarkas, Kauno gt. Nr. 38-3.

— Ieškomi Broniaus Utenio, 
gimusio 1906, gyvenusio ir mi
rusio Bostone,du sūnūs. Ieškojo 
pusseserės Marijonos Utkaitės, 
kilusios iš Veprių duktė Žukau
skaitė, Regina. Jo sūnūs arba 
apie juos žiną prašomi atsiliepti 
adresu: Lithuania, Kaunas 
23035, Rambyno 27, E. Skliu- 
tienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Matulaitytė, Stamford, 
Conn., V. Aušrotas, Weston, 
Ontr., E. Lapinas, TN. Užsakė 
kitiems: Žvirblis, Richmond 
Hill, N.Y. — dr. L. Jagminui, 
Glen Oaks, N.Y., J. Pauliukonis, 
Worcester, Ma&s. — J. Pauliu- 
koniui, Whately, Mass. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaity tojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.
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DĖMESIO! VISIEUSL1ETU„MSi DĖMESIO!
' 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
' 1 ■ . ‘t- ’■ Ž ' Y '■

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, Kamkorderlų, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-lejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir Lt.

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

NEW YORK, N.Y. 10010 
TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI 
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO B 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

212 465-0621

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių matų garantiją

TELEFONU ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAIriBHB

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilygynu- 
siems už 1989 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
Laukiama bent 5 dol. auką už 
kalendorių. 1990 metais Darbi
ninkas minės 75 metų sukaktį. 
Skaitytojai raginami prisidėti 
prie jubiliejinių metų šventimo 
savo auka. Geradariai, paaukoję 
vieną dolerį už kiekvienus me
tus, bus laikomi garbės prenu
meratoriais. Priimamos ir kito
kios aukos.

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

POSTAL SERVICE Jobs. Sa- 
lary to $65K. Entry level posi- 
tions. Yourarea. Call 1-805 - 687 
- 6000. Ext. P-4505.

BnnK-BV-mmi 

Postage pnid both umys 
tat, cDnvenient.private, sofaJree i 
Ttint's UJhntBflnKinG-BV411HILs^ r 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-• ||BkbjįU\—J's 

mal. Tai taupymas paitu So. Boston Savlngs
Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 

ką *T i001 tai galite atlikti namie bet - -
jL/į/ kuriuo laiku. Jūsų skintą gavęs, bankas tuoj p 

traukia sumą | sąskaitą. Prisideda Ir užtikrinl- 
mas, kad jūsų pinigai 

T 7 procentus,
' 123 W leidžiamus Įstatymų. \ t ■? f

Dėl lengvo taupymo bū-_ 
do per paitą skambinkit Mt. 

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais sdresais. 'B5F

XX V)

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIOKASECIŲ

. 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)

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

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

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

Kelionių kaina su privačiais kvietimais .. . nuo $1034.00
grupėms.... nuo S2100.00

V/sos 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
.i Engllsh, 316 pages, price 10 dol.

Ag? t >omės Iz. Sinkevičiūtės parašys lietuvišką valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plat**'dnlu aplanku. Darbininkas, 341 Mlihland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Parduodami tautiniai dra- 
Į bužiai: berniukui ir mergaitei.

Su persiuntimu-tik 85. d.ol< kįek- 
' vienas. Darbininkas, 341 High- 

landBlvd., Brooklyn, NY11207. 
Tel. 718 827-1351.— Lietuvaitė, mokslus baigu

si, 24 metų, norėtų susirašinėti 
su Amerikos lietuviais — vyru-' 
kais. Kreiptis adresu: Lithuania, 
Šiauliai — 235401, Rožių gatvė 
31, Audronė Jodaitytė.

— Juozas Šoliūnas, gyvenan
tis Lazdijai 234560, Liepų gatvė 
30 ieško savo mirusių dėdžių Ka
zio ir Miko Šoliūnų vaikų, su ku
riais norėtų susipažinti.

Ieškoma vedusi pora namų 
priežiūrai. Žmona prižiūrėtų 
vaiką ir dirbtų namų priežiūros 
darbus. Vyras gali dirbti bet kur 
kitur, darbuotis sode ir kilūs 
namų ruošos darbus savaitga
liais. Būtina truputį kalbėti ang
liškai. Gražus 4 kambarių butas. 
Mokamas ir mažas atlyginimas. 
Tel.: (718) 647 - 4967.

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 HilI, N.Y. 11419.

Reikalingiausių vaistų siunti
mas į Lietuvą: Bayer aspirinas, 
multivitaminai, vaikam vaistai 
— 65 dol. su pristatymu. Muito 
nėra. Siunčiame ir receptinius 
vaistus. Vaistus siųsti paštu 
draudžiama. Romas Pakštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago, IL, 60629. Tel. 312 - 
426 - 7772.

Galime atidaryti sąskaitą do
leriais jūsų giminėm Lietuvoje. 
Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pakštys, 
Transpak, 2638 West 69 St., 
Chicago IL, 60629. Tel. 312 436 
-7772.

Reikalinga Ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

'South Boston? 
Savings Bank V

'‘AltMYS THE LEADER" .

Kelionė j Šventąją Žemę, 
kurią organizuoja Toronto Prisikėlimo parapija, 

jvyks š. m. gegužės 7 - 21 dienomis 
KEUONĖ PRASIDĖS iŠ TORONTO 

Lėktuvas nusileis Montrealyje ir New Yorke 
paimti keleivių.

KELIONĖS KAINA, j kurią įeina transportacija, 3 valgiai per 
dieną, pirmos klasės viešbutis (po du kambaryje) ir rankpi
nigiai už patarnavimus — 2880 kanadiškų dol., apie 2300 
amerikoniškų dol.

Daugiau informacijų suteikia 
Prisikėlimo parapija Toronte: 

1011 College St. Toronto, Ont. M6H 1A8 Canada 
Tel. 416 533 - 0621

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
f k i Pinigines perlaidas
t KAVdM j Čekių sąskaitas
\ J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santau|X)S Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

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

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

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

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

BDEXTER PARK PHARMACY Į® 
Wm. Anartasi, B. 8.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WK DELIVER

296-4130

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas K A S-0 S adresas: 86-21 114th Street, Rlchmond HIII, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



Vasario 16-sios minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties pagrindinis 
minėjimas Bostone įvyko vasario 
18. Pirmą dalį sudarė speciali 
Laisvės Varpo laidos dalis, ku
rioje kalbėjo Stasys Lozoraitis, 
Jr., Lietuvos atstovas Washing- 
tone ir prie Šventojo Sosto, bu
vęs Amerikos Balso lietuvių sky
riaus vedėjas Alfonsas Petrutis ir 
LB Kultūros Tarybos pirminin
kė Dalia Kučėnienė. Visos kal
bos trumpos, glaustos, gerai iš
balansuotos, papildančios viena

kitą. Šią minėjimo dalį paruošė 
Laisvės Varpo vedėjas Petras 

l Viščinis.
R Antroji minėjimo dalis vyko 
L Šy.- Petro lietuvių parapijos 
* bažnyčioje So. Bostone, kur 

mišias už Lietuvą aukojo ir pri
taikytą pamokslą pasakė klebo
nas kun. Albertas Kontautas, or
ganizacijoms dalyvaujant su vė
liavomis, solistei iš Lietuvos gie
dant.

Trečioji minėjimo dalis atlikta 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos patalpose, kur tuo pačiu 
metu atskirai vyko jaunimo mi
nėjimas ir bendras minėjimas. į 
jo pabaigą įsijungė ir jaunimas, 
atlikęs savo atskirą minėjimą, 
kurį suruošė Bostono aukšte
snioji lituanistinė mokykla, 
skautai ir tautinių šokių

DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI
mirus, žmonai Magdalenai, sūnui Eduardui su šeima, 
seserims: Sofijai Alienei, Jadvygai Vytuvienei, Elenai 
su šeimomis ir kitiems artimiesiems reiškiame gllię 
užuojautą.

Leonilė, Juozas, Kristina ir 
Aldona Giedraičiai

A. A.
DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

mirus, jo žmonai Magdalenai, mūsų klubo narei, jo 
sesutei Jadvygai Vytuvienei, taip pat mūsų klubo na
rei, sesutei Sofijai Alienei su šeimomis ir kitiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą.

LMK Federacijos Neto Yorko klubas

miAišHo&motinąiYeroniką ir seseffGražiną su Šėtos 
nuoširdžiai užjaučia

Kazimieras Jankūnas

Brangiam Broliui

PETRUI LAUCIUI
mirus Lietuvoje, dr. Augustinui Lauciui ir giminėms 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Jadvyga ir Edvardas Radionotai 
Zigmas Dielinikaitis 
Česlovą Kondrasienė

A. A.
AUDRONEI GUDAITEI

taip dar jaunai mirus, reiškiame gilią užuojautą jos 
mamai Poniai Gudaitienei bei seseriai Gražinai su šei
ma ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai

Pranešama savo mieliems draugams ir pažįsta
miems, kad po sunkios Ir ilgos ligos š. m. vasario 27 
St. John’s ligoninėje Smlthtown, N.Y. mirė

DR. BENEDIKTAS JANKAUSKAS
Giliam liūdesy liko žmona Magdalena, sūnus 

Eduardas su šeima, sesutės: gydytoja Sofija Allenė, 
danty gydytoja Jadvyga Vytuvlenė ir sesuo Elena 
Rytprūsiuose su šeimomis.

f
■ sambūris.

Bendrą minėjimą atidarė ir 
uždarė Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus pirminin
kas Gintaras Čepas, jį pravedė 
Birutė Banaitienė, prezidento 
proklamaciją ir State sekreto
riaus sveikinimą perskaitė Ščiu
kaitė, sveikinimo kalbas pasakė 
burmistro atstovas Jack Kovval- 
ski, miesto tarybos pirmininkas 
Christopher Yanella, miesto ta
rybos narys Jack Kelly, estų at
stovas Jak Juhansoo ir latvių at
stovas Vilnis JJeržinš.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
aviacijos pulkininkas leitenantas 
Donatas Skučas iš VVashingtono. 
Jis ypač pabrėžė Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo reikšmę ir 
reikalą budėti, kad tas nepri
pažinimas nebūtų atšauktas.

Meninę programą atliko sol. 
Daiva Mongirdaitė, Bostono au
kštesniosios lituanistinės mo
kyklos mokiniai, skautai ir tauti
nių šokių sambūris. Visi jie įsi
jungė į bendrą minėjimą po at
skiro minėjimo jaunimui. Tuo 
pabrėžta įvairių kartų jungtis, 
besirūpinant Lietuvos reikalais.

Po jaunimo atliktos programos 
Lietuvių fondo atstovas Petras 
Viščinis paryškino reikalą auklėti 
jaunimą lietuviškoje dvasioje, 
kvietė remti lituanistinę mokyk
lą ir įteikė jos vadovybei 1,000 
dolerių čekį. Aukų Lietuvos rei
kalams minėjime surinkta 2,518 
dol.

Pagal aukotojų valią toji suma 
taip paskirstyta: Lietuvių Bend
ruomenei ir joks vykdomam va
jui “Dovana Lietuvai” 1,271 
dol., Altui — 904 dol., Vlikui — 
338 dol. Minėjimą ruošė Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bostone 
skyrius, talkinamas kitų organi
zacijų.

Minėjimas Cape Code
Vasario 16-sios minėjimą 

Capė* Code sūVuošė : LB' Cape- 
Codo apylinkė vaario 18 d. Jtšv 
buvo dvejų dalių,kurių pirmoji 
vyko Our Lady of Victory 
bažnyčioje Centerville. Mišias 
už Lietuvą aukojo ir angliškai pa-

■ mokslą pasakė klebonas kun.
John Perry. Mišių auką prie alto
riaus nešė tautiniais drabužiais 
pasipuošiusios Genovaitė Trei- 
nienė ir Regina Petrutienė. 
Bažnyčioje buvo daug vietos 
amerikiečių, kurie turėjo progos 
susipažinti su Lietuvos reikalais. 
Antrai minėjimo daliai persikel
ta į parapijs salę, kur vyko iškil
minga sueiga. Joje pagrindiniu 
kalbėtoju buvo JAV Aviacijos 
pulkininkas leitenantas Donatas 
Skučas, pateikta gubernatoriaus 
Mike Dukakis proklamacija, 
perskaitytas Valstybės sekreto
riaus James Baker sveikinimas, 
priimtos rezoliucijos, o meninę 
programą atliko sol. Benediktas 
Povilavičius, akom ponuoj amas 
komp. Jeronimo Kačinsko.

Programos atlikime reiškėsi 
kelių kartų vietos lietuviai, kaip 
dantų gydytojas Ričardas Shaka- 
lis, verslininkas James Kraškau- 
skas ir Edvardas Shakalis. Visą 
programą pravedė Genovaitė 
Treinienė aukų minėjime su
rinkta beveik 3,000. Iš jų 1,474 
teko LB-nės vykdomam vajui 
“Dovana Lietuvai”, 1,160 dol. 
LB-nės krašto valdybai, 2(X) do
lerių Altui ir $125 dol. Tautos 
Fondui. Dar pažymėtina, kad 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio ir kitų organizacijų leidinių 
parodėlę minėjime buvo suren
gęs inž. dr. Jurgis Gimbutas.

Lietuvių delegacija pas Massachusetts gubernatorių Mike Dukakis, jam pasirašant 
proklamaciją Lietuvos reikalu. Iš k.: Jonas Stundžia iš Lavvrence; Regina Kulbytė, 
Jaunimo sąjungos pirmininkė; dr. Romas Buivydas, LB Bostono apylinkės pirmininkas; 
Rūta Buivydaitė, Jaunimo sąjungos narė; Gintaras Čepas, ALT skyriaus pirmininkas; 
Martynas Dapkus, Sandaros 7 kuopos pirmininkas; Alexander Akule, Lietuvos vyčių 
pirmininkas.

Bostono lietuviai vasario 16 prie miesto valdybos namų iškelia Lietuvos vėliavą.

BALTIC 
TOURS

1990 METU 
. UEILLV1U . 

TAUTINIU DAINŲ 
~Tr'”SUKIU "FESTIVALIUI 

LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones j 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".

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

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

Kelione #702L liepos 2-19, "Lietuvos" viešbutis
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2,369.00 išChicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, "Turistų" viešbutis.
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.149.00 išChicagos.

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

Kelione #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 išChicagos.

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

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

Kelione #703 D liepos 3-16, “Composers" 
apartamentai, netoli Vingio parko, norintiems privatumo Yra 
tiktai 14-kai asmenų Duodama karna padengia tiktai apartamento 
nuomą Kelionės, maistas, apžiūrėjimai ir Festivalio programos yra 
asmenims rūpestis

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

LIETUVA. RUSIJA ir SUOMIJA - 15 dienų kanone
2 naktys Maskvoje. 7 naktys Vilniuje. 2 naktys Leningrade. 2

■ naktys Helsinkyje.i ' FrrfnifirHfrJmf- — 5 — 1 - -
Kelionė #515 gegužes 15- 27

$2,159.00 iš Bostono ir Ne* Yo"ko,
$2,359.00 išChicagos

Kelionė #813 rugpiočo 13-27:
$2,459.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,659.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir VOKIETIJA - 15 dienų ketone.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Hamburge. Lufthansa linija 

Kelionė #522 gegužes 22 - birželio 5: 
$2,299.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,499.00 iš Chicagos

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dienų kelione
7 naktys Vilniuje. 2 naktys Prahoje CSA linija 

Kelionė #608 - biržeto 8-18
$2,099.00 iš Bostono ir Ne* Yo-ko. 
$2,299.00 išChicagos

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų ketone
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Zuriche. Swissair linija 

Kelionė #614 - birželio 14-28
$2,269.00 iš Bostono ir Ne* Yorko. 
$2.469.00 išChicagos

LIETUVA. SUOMIJA ir ESTIJA - 15 dienų kelione
10 naktų Vilniuje. 1 naktis Taline. 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija

Kelionė #801 - rugpiOčio 1-15
$2,389 00 iš Bostono ir Ne* Yorko.
$2,589 00 iš Chicagos

LIETUVA Ir AUSTRIJA - 15 dienų kelione 
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Vienoje, 
Austrian Airlines linija

Kelionė #808 rugpiOčio 8-22
$2.399 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.599 00 išChicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelione
8 naktys Vilniuje. Finnair linija

Kelionė #943 rugsėjo 13 22
$1.809 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.009.00 išChicagos

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 d-enM Kelione
11 naktų Vilniuje. 1 naktis Helsinkyje F nna r a 

Kelionė #913 rugsėjo 13 26
$2.209 00 iš Bostono ir Ne* Yorkc
$2.409 00 išChicagos

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 d.enų ketone
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Prahoje CSA linija.

1WO METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS 

| LIETUVĄ

SV. VELYKOS LIETUVOJE - 12 dienų kefionė.
10 naktų Vilniuje. Finnair hnija.

Kelionė #405 balandžio 5-16:
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.999.00 iš Chicagos.

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

LIETUVA ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. 2 naktys Vakarų Bertyne. KLM Unija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių iš Berlyno.

Kelionė #5078 gegužės 7-18.
$1.699.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.769.00 iš Chicagos.

$2.159 00 iš BostonoSr-New Yorko. 
$2 359 00 iš Chicagos

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų ketone
9 naktys Vilniuje. 1 naktis Prahoje CSA linija

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1.699 00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.899 00 išChicagos.

ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė 12 naktų Vilniuje. 1 naktis Prahoje CSA linija. 

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4.1991:
$1.799 00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.999 00 iš Chicagos

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų ketone
12 naktų Vilniuje. 1 naktis Prahoje CSA Unija

Kelionė #1280 gruodžio 29 sauso 11.1991: 
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1.999.00 išChicagos

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl mūsų 
tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

LIETUVA Ir VOKIETIJA-19 dienų ketonė
15 naktys Vilniuje. 2 naktys Vakarų Bertyne KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vtnių iš Berlyno.

Kelionė #507A gegužės 7-25:
$2.079.00 iš Bostono ir New Yhrko,
$2.149.00 iš Chicagos

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė
11 naktų Vilniuje. 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija.

Kelionė #510 gegužės 10-23:
$2.10900 iš Bostono ir New Yorko.
$2.309 00 išChicagos

Visų keltonų. išskyrus f7030 k.iincs-* įskaitoma bilietai j 
Festivalio programas. tris oarr-irt mus nasoieną pusryčius. 
ptetus ir mieste aoJ.Sreiimą ’/Ve ■■ rr Hesinky^e. perve-
2 imą v asmenini BALUC TOL!:: .k; , jcvo oaramavimg viso/e 
kehone/e

Smukesnėms informacijoms ir brošiūrai, kre^Mes j 
BALTIC TOURS • 77 Oak St. Šute 4 • Newton. MA 02164

Tel 617/965 8080 • Fax 617 - 332 -7781
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DARBININKAS
Baltijos restoranas jau veikia 

kuris laikas. Per Užgavėnes bu
vo blynai. Vakare prisirinko pil
nas restoranas drauge praleisti 
vakaro.

A. Merkelio “Didysis varpi
ninkas Vincas Kudirka” — 416 
puslapių leidinys, įrištas į kietus 
viršelius. Išleido Vydūno jauni
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

PETRAS ČIŽIKAS

Kultūros Židinyje šį savaitga
lį: kovo 11, sekmadienį, tradi
cinė Kaziuko mugė, kurią rengia 
New Yorko skautai. Pradžia 12 
vai. Prasideda jaunimo mišiom, 
po jų — mugės atidarymas.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
kovo 9 išvyksta į Chicagą, kur 
dalyvaus lietuvių misijos Le- 
mont, 111., atidarymo ir jubilie
jinės knygos apie Lietuvos krikš
to sukaktį sutiktuvėse. Taip pat 
rūpinsis įvairių knygų sutelki
mu, bus perimta dr. Zigmo 
Smilgos biblioteka. Visos knygos 
rengiamos pervežti į Lietuvą. Iš 
Chicagos vyskupas grįžta kovo 
12.

Stasy Lozoraitis, Jr., Lietu
vos atstovas Washingtone, su 
žmona buvo atvykęs į Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą 
Nevv Yorke vasario 18 ir Kultū
ros Židinyje pasakė pagrindinę 
kalbą. Jis visas su kelione susiju
sias išlaidas paaukojo rengimo 
komitetui. Rengėjai už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

Jina Varytė, solistė, dainavusi 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime Kultūros Židinyje vasa
rio 18, jai priklausantį honorarą 
paaukojo Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Rengėjai už šią dosnią 
auką dėkoja.

Dr. Benediktas Jankauskas, 
gyvenęs Fort Salonga, L. L, 
N.Y., mirė vasario 27. Buvo 83 
metų. Liko žmona Magdalena, 
seserys: Jadvyga Vytuvienė 
Woodhavene, Zosė Alienė Wor- 
cesteryje, Conn., Elena Vokieti
joje. Velionis į Ameriką atvyko 
po antrojo pasaulinio karo, ilgus 
metus kaip gydytojas dirbo psi
chiatrinėje ligoninėje Long 
Island. Palaidotas kovo 2 Nortb- 
port, L.I.

Arts Club teatras, kuris veikia 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Manhattane, stato veikalą The 
Wall. Jo. autorius William 
Hauptman. Vaidinimai bus kovo 
8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30, <31 
d. 8:30 v.v. įėjimas 8 dol. Adre
sas 570 Broome St., N.Y.C. Tel. 
718 768 - 0925.

Vyskupo Informacija, tokiu 
vardu leidžiamas vysk. P. Balta
kio, OFM, biuletenio kovo mėn. 
numeris išspausdintas ir siun
tinėjamas spaudai, vyskupo rė
mėjams. Biuletenio reikalais ga
lima kreiptis į vyskupo sekreto
rių Petrą Ąžuolą, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207; 
arba į Algį Šilbajorį, 85-00 107 
Street, Richmond Hill, N. Y. 
11418.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
yra išvykęs į Lietuvą dviem sa
vaitėm. Jis ten gastroliuos įvai
riuose miestuose ir atliks vieno 
asmens teatro humoristinę pro
gramą. Į šią kelionią jį 
teatralai iš Lietuvos.

A. a. dr. Benediktui Jankau
skui mirus, Tautos Fondo Lietu
vos laisvės Iždui aukojo: po 50 
dol. Lietuvių Gydytojų draugi
jos New Yorko skyrius. Leonilė 
ir Juozas Giedraičiai, Valerija ir 
Vytautas Avižoniai, Antanas Ma
tulaitis, Giedrė ir Romas Šnipai, 
dr. Regina ir Kazys Čiurliai, Dr. 
Rita Janiškis, Valdas, Audra ir 
Eglė Duobai — 200 dol., Anne 
ir Kurt Eichwald — 100 dol. Po 
30 dol. — Danutė Venclauskai- 
tė, Sofija Alis, Elena ir Henrikas 
Andriuškos aukojo 25 dol. Iš viso 
aukota 685 dol. Tautos Fondas 
už aukas nuoširdžiai dėkoja.

Esame daug rašę apie Petrą 
Čižiką, kuris l>ent trim atvejais 
Vilniuje paskell>ė lxido streiką. 
Ilgiausiai laidavo 34 dienas.

Tų liado streikų pasėkoje buvo 
paleisti politiniai kaliniai, suju
dinta visa Lietuva.

Šis istorinis asmuo keliauja 
per Ameriką. Atvyko ir į Nevv 
Yorką, dalyvavo Lietuvos ne- 
priklausomybės minėjime K. 
Židinyje vasario 18, gi vasario 
21, trečiadienį, Kultūros Židiny- 
jebuvo surengtas susitikimas su 
garbingu svečiu. Surengė New 
Yorko Altas. Petras Ąžuolas ir 
vadovavo šiam susitikimui.

Trumpai apibūdinęs svečią, 
pakvietė jį patį kalbėti. Svečias 
kalbėjo apie pusantros valandos. 
Kalbėjo jaukiai, šiltai. Pradžioje 
nupasakojo kas dabar dedasi Lie
tuvoje. Panašiai jis kalbėjo ir K. 
Židinio salėje per Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Toks jau

71 OI M V IE ahaliktum, nes dabar kas-
dien vyksta tokie įvykiai, kurių 
metų metus laukdavai. Keliau- 

svečio būdas — visur matyti damas neturėjo progos paskaity- 
daugiau tamsias spalvas. Ir čia naujausių laikraščių, kurie jau 

kitaip aprašo padėtį krašte.
Gražiausia kalbos vieta buvo 

ta, kur jis lietė bado streiką, kaip 
. jis nusprendė badauti, kaip ba

davo, kaip reagavo visuomenė. 
Ši jo idealistinė auka ir turėjo 
daugiausia- prasmės,, sujudino 
žmones, sujudino jų sąžines.

Esame jo kalbą užrašę į garsa- 
juostę, pasistengsime aprašyti, 

į kaip jis pasakoja apie bado strei- 
, ką.

kėlė daugel dabartinių negero
vių, ryškino, kad negalima pasi
tikėti komunistais, kad pas juos 
negali būti nukrypusių nuo par
tijos linijos. Apskritai jis Lietu
vos ateitį vaizdavo pesimistiškai.

Šis pesimizmas jam gal susi
formavo vien dėl to, kad jau se
nokai yra išvykęs iš Lietuvos. 
Tas “senokai” apima tik kokią 
porą mėnesių, bet ir to užtenka,

iškvietė

Židinio 
įvyksta

Ryšium su Kultūros 
finansine krize kovo 9 
Kultūros Židinio tarybos susirin
kimas.

Justinas Buivys, atsilyginda
mas už metinę prenumeratą, 
Darbininko 75 metų sukakties

Henrikas ir Stasė Bajaliai, 
Los Angeles, Calif., spaudos rė
mėjai ir bendradarbiai, atsiuntė 
75 dol. auką, sveikindami Darbi
ninkų minint 75 metų sukaktį. 
Ta pačia proga palinkėjo ištver
mės ir stiprybės redaktoriams ir 
leidėjams. Ačiū už dosnią auką 
ir linkėjimus.

Dr. Regina ir Kazimieras 
Čiurliai buvo išvykę atostogų į 
Arubų salą ir ten praleido kelias 
savaites.

Per New York Times radijo 
vasario 16 AM bangomis buvo 
vienos valandos koncertas, skir
tas Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti. Pradėta “Lie
tuviais esame mes gimę”, toliau 
Jonušo maršas, M. K. Čiurlionio 
simfoninės poemos Jūros dalis 
(pirmą kartą transliuota Ameri
koje), ištraukos iš Kamavičiaus 
operos Gražina ir Klovos operos 
Pilėnai, moderniąją muziką at
stovavo Rakašiaus simfonijos iš
trauka ir Kutavičiaus Paskutinės 
lietuvių pagonių apeigos, dides
nio veikalo ištrauka. Baigta Lie
tuvos himnu. Ir Lietuviais esa
me mes gimę ir Lietuvos himnas 
atliktas su pilnu orkestru. Or- 
kestruota Čiurlionio ansamblio 
dirigento A. Mikulskio. Abu 
kūrinius atliko Čiurlionio an
samblis. Programai vadovavo 
Robert Sherman, jis priminė, 
kad programą padėjo sutelkti ir 
parinkti dr. Jonas Lenktaitis.

MASPETH, N.Y.
Šv. Kazimiero šventė V. Atsi

mainymo parapijos bažnyčioje 
Maspethe paminėta iškilmingai. 
Mišiose organizuotai dalyvavo 
Lietuvos vyčiai. Mišias aukojo 
prel. Pr.^Bulovas, ugningą pa
mokslą pasakė kun. Stasys Raija/ 
Gražiai giedojo choras, vadova®- 
juamas P. Dulkės.

Po to parapijos salėje buvšb 
bendri pietūs, kuriuose dalyva
vo per 100 žmonių. Invokaciją 
sukalbėjo klebonas prel. P. Bu
lovas, gi kalbą pasakė kun. Si. 
Raila.

NIJOLĖ SADŪNAITĖ;
ATVYKSTA j RYTUS*

Rusų laikraštis Novoja Ruskoja 
Slova vasario 27 išspausdino ilgą 
straipsnį apie Lietuvą. Straipsnį 
parašė New Yorke gyvenąs Val
das Anelauskas. Straipsnis skel
bia artėjančią Lietuvos neprik
lausomybę.

Dail. Juozas Bagdonas at
sidėjęs rengiasi naujai parodai, 
dabar įrėmina eilę naujų paveik
slų.

GREAT NECK, N.J.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė paminėta vasario 24, šeš
tadienį, 7 v.v. Felicijos ir Tado 
Jasaičių namuose. Minėjimą 
rengė LB apylinkės valdyba. Tos 

i apylinkės pirmininkas Vytautas 
4. Žukas ir pradėjo minėjimą, nu- 

: sakydamas šventės prasmę, telk- 
‘ damas mintis į atgimstančią ir į 

laisvę besiveržianti Lietuvą. 
Invokaciją sukalbėjcrkun. Stasys 
Raila, gi Gerimantas Penikas pa
rodė vaizdajuostes apie dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje, neprik
lausomybės šventės minėjimą ir 
kit. Rodymas užsitęsė apie vieną 
valandą. Po to buvo puikios šei
mininkų Jasaičių paruoštos 
vaišės. Atsilankė per 50 žmonių. 
Lietuvos laisvinimo reikalam su
rinkta 1500 dol.

Petras Cidzikas, savo bado streikais prisidėjęs prie politinių 
kalinių išlaisvinimo, kalba Kultūros Židinyje vasario 18, kai 
ten buvo surengta Lietuvos nepriklausomybės šventės minėji
mas. Vasario 21, trečiadienį, Kultūros Židinio mažojoje salėje 
jis padadrė patesnį pranešimą apie padėtį Lietuvoje. Nuotr. 
V. Maželio

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
ir Lietuvių Bendruomenė

VISUS KVIEČIA į

YAKARONESU NIJOLE SADŪNAITĖ

KULTŪROS ŽIDINYJE 

3:30 vai. popiet, sekmadienį, kovo 25 d. 
Susirinkime pagerbti Lietuvos pažibą!

New Yorko skautai ir skautės kviečia Jus j

Kaziuko mugę
KOVO 11 D., 12 VAL, KULTŪROS ŽIDINYJE, BROOKLYNE

— Lietuviškų rankdarbių stalas
— įvairios loterijos
— Filmai Iš Lietuvos
— Viešnios Iš Bostono (R. Petrutienė Ir G.Trelnlenė) 

su savo rankdarbiais
— Vaikams pramogos Ir žaidimai
— Kiti užsiėmimai
— Lietuviški pietūs

— Kavinė Ir tortai

Nijolė Sadūnaitė, kovo 2 - 6 . 
praleidusi Chicagoje, o kovo 6 - 
11 Clevelande, pasieks Wa- 
shingtoną kovo 11. Ten jos vieš
nagę tvarko Lietuvių Informaci
jos Centras. Nors visa jos progra
ma Washingtone dar galutinai 
nepramatyta, bet jau žinoma, 
kad kovo 14, trečiadienį, 6 v. v. 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vybėje numatomas priėmimas, į 
kurį visi kviečiami. Ketvirta
dienį, kovo 15, Ethics and Pu
blic Policy Center ruošia 
Sadūnaitės garbei pietus. Toliau 
pramatomi vizitai JAV episkopa
to centre (USOC), taip pat inter
viu su katalikų žinių agentūra, 
NC News ir su Washingtono kar
dinolu.

Iš Washingtono Nijolė iš
skrenda į Pennsylvaniją, kur 
Lietuvos vyčiai pristatys ją vi
suomenei Šiluvos Marijos parą- 
pijos salėje Maizeville, sekma
dienį, kovo 18 d. Tą patį vakarą 
viešnia išskrenda į Putnamą, kur 
ji praleis tris dienas Nekalto Pnė- 
sidėjimo vienuolyne.

Nijolė Sadūnaitė pasieks Nevv 
Yorką ketvirtadienio vakarą, 
kovo 22, tartis su vysk. P. Balta
kiu, su įvairiomis žmogaus tei
sių, kitataučių organizacijomis ir 
kitais. Nijolė žada dalyvauti per 
sumą Apreiškimo bažnyčioje, 
Brooklyne, 11 vai. sekmadienį, 
kovo 25 ir po mišių tarti trumpą 
žodelį. 3 vai. p?p. įvyks Nijolės 
Sadūnaitės pagerbimas Kultūros 
Židinyje.

Visais klausimais kreiptis į 
Lietuvių Katalikų Religinę Šal
pą, tek (718) 647 - 2434.

1990 KELIONĖS 1 ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ
Aplenkiant Maskvą, Aeroflotą ir Inturistą. 

Nakvynės mažuose viešbučiuose ir/ar privačiuose namuose — 
Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose, Klaipėdoje.

Kaina asmeniui, dviem gyvenant kambary; 
išNewYorko*

Naktys 
Lietuvoje

Gegužės 2-16 13 $1,590.00
Gegužės 21 - 31 9 $1,420.00
Birželio5-19 13 $1,695.00
Liepos 1-20 18 $1,940.00 Dainų šventės kelionė
Rugpjūčio 6-20 13 $1,795.00
Rugsėjo 10-24 13 $1,580.00

Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.

Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol. nakčiai.

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

SPECIALIOS NUOLAIDOS GRUPĖMS

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

Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui ir sovietinei vizai gauti 
reikiamas informacijas: vardas, pavardė, adresas, telefonas gimimo data 

ir vieta, JAV paso fotostatinė kopija ir 4 nuotraukos:

, VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
2129 Knapp St.
Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. 718-769-3300


