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(LIC) Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus-aikštėje ir gretimose 
gatvėse liūliuote liūliuoja neuž
matoma minia. Plaikstosi daug- 
iaspalvHįjr daugiataučių vėliavų 
miškas. Karo muziejaus bokšte 
laikrodžiui išmušus 12-ką, nu-

VASARIO 16-0JI KAUNE 1990 M.

skambėjus sveikinimo fanfarai,

SVEIKINAME ATSIKŪRUSIĄ 
;■ laukų suvežtų akmenų atstatyto

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ Prasideda paminklo šventini

— Lietuvos Aukščiausia'Zaryba paskelbė atsiskyrimą nuo Sov. Sąjungos — mo apeigos:
— Tepadeda mums Viešpats,NYT kovo 7 paskelbė žurnali

sto Bill Keller straipsnį, infor
muojantį, kad kovo 11 susiren
kanti nauja Aukšč. taryba dekla
ruosianti Lietuvos nepriklauso
mybę. Prezidentas Gorbačiovas 
90 min. trukusiame pasikalbėji
me su Lietuvos prezidentu Al
girdu Brazausku bandęs įtikinti 
šį reikalą atidėti ir nurodė eko
nominius sunkumus Lietuvai at
siskyrus, bet, atrodo, yra susigy
venęs su atsiskyrimu. Panašūs 
reiškiniai vyksta ir Estijoje, kur 
kovo 11 susirenka Estijos kon
gresas (jį išrinko tik tie Estijos 
gyventojai, kurie Estijoj gyveno 
prieš 1940 m.).

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, siekdamas užtik
rinti Lenkiją, pasiūlė, kad Da
bartiniai Vakarų ir Rytų Vokieti
jų parlamentai priimtų vienodas 
deklaracijas, kad sienos su Len
kija yra nepažeidžiamos, ir kad 
vėliau sujungtų Vokietijų parla
mentas tai patvirtintų.

Sov. S-gos Aukšč. taryba 
priėmė įstatymą, suteikiantį 
teisę atskiriems asmenim turėti 
nedidelio masto gamybos įmo
nes.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Savedra pareiškė pa
naikinsiąs spaudos cenzūros įsta- 
tymą.^

.Afganistano sostinėj Kabule kandidatę iš-
kėlė Ozolas, vėliau pats atsisaky
damas kandidatuoti, o Motieka 
irgi nesutiko kandidatuoti, ra
gindamas visus balsuoti už 
Landsbergį.

Alfabetine tvarka kandidatai 
prabilo į deputatus, apibrėžiant 
savo programas. Brazausks pa
brėžė realaus kelio į nepriklau
somybę svarbą, tvirtindamas, 
kad nepriklausomybė yra neabe
jotina visų — Lietuvos komuni
stų partijos, Sąjūdžio ir eilinių 
žmonių — siekis , tačiau, kelias 
į tą tikslą turi būti gerai apmąsty
tas .

Landsbergis sakė, kad jis 
stengsis liudyti ne vien Sąjūdžio 
programą, o tos programos esmę 
dvasinio politinio ir pilietinio at
gimimo atžvilgiu. Tautos siekis 
ne vien Sąjūdžio dokumentuose, 
o bendrame siekyje įvardiniam 
žodyje “Lietuva”. Tame žodyje 
yra meilė, žmogiškas orumas, 
teisingumo siekis...” tęsė Land
sbergis. Rūpi atkurti žmones, at
kurti valstybę ir juos kurti toliau, 
aiškino Landsbergis. Jis 
pažadėjo siekti santarvės tarp 
įvairių politinių grupuočių, tau
tų kaimynų.

(nukelta i 4 vsl.)

įvykęs penktas sąmokslas prieš 
prezidento Najibullah vyriau
sybę, bet jo rezultatai tebėra 
neaiškūs.

Kinijos armijoj augąs nepasi
tenkinimas, kad jai tenka rūpin
tis palaikyti krašto saugumą vi
duje, o ne saugoti kraštą nuo iš
laukinių priešų.

Sov. S-gos Aukšač. taryba 
priėmė žemės ūkių suprivatini- 
mo planą, pagal kurį šeimos gali 
gauti žemės plotus ir juose šei
mininkauti, bet neturi teisės jų 
parduoti. Žemės savininku ir to
liau lieka valstybė.

Valst. departamento studija 
priėjo išvados, kad, nepaisant di
delių pastangų ir išleistų didelių 
pinigų sumų, narkotikų prekyba 
per 1989 m. ne tik nesumažėjo, 

, bet dar padidėjo.
Sov. S-gos vyriausybės orga

nas Izvestija patvirtino JAV žval
gybos paskelbtą faktą, kad 1975 
m. sovietų modernaus povande
ninio laivo Storeževoi kapitono 
padėjėjas kpt. Valeri Sablin 
buvo užgrobęs laivo-vadovavimą 
ir priartėjęs prie Švedijos krantų 
per 21 mylią, bet buvo sulaikytas 
ir karo teismo nuteistas sušaudy
ti.

Lenkijos vyriausybės sausio 
mėn. pradėtas vykdyti ūkio per
tvarkymas į laisvos rinkos ūkinę 
sistemą rodo teigiamų ženklų: 
juodoji prekyba ir mėsos bei kitų 
produktų trūkumų ženklų krau
tuvėse baigia išnykti ir aukštos 
kainos pradeda kristi.

JAV abiejų partijų sudaryta 
komisija priėjo išvados, kad vi
suotinis gyventojų sveikatos 
draudimas per metus kraštui kai
nuotų 86 bil. dol..

Valst. sekr. James A. Baker 
pareikalavo, kad Izraelis nu
trauktų iš Sov. S-gos atvyksta
nčių imigrantų įkurefinimą Izra
elio okupuotose arabų žemėse,
nes kitaip JAV nesutiks garan
tuoti Izrealio 100 m ii. dol. pa
skolos imigrantų įkurdinimo rei
kalam

(Vilnius, 1990 kovo 11, LIC) 
Šiandien Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba (AT) paskelbė Lietuvos 
valstybės atsatymo aktą, bei iš
rinko Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo tarybos (LPS ST) vadą Vy
tautą Landsbergį Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku, pra
neša Lietuvos Informacijos Cen
tras iš Vilniaus.

Už Landsbergį balsavo 91, 
prieš 42. Jo oponentas Algirdas 
Brazauskas gavo 38 balsus už, 95 
prieš. Slaptame balsavime AT 
rūmuose dalyvavo visi 133 iki 
šiol išrinkti deputatai. Iš jų, 97 
buvo Sąjūdžio remiami kandida
tai.

Į šį postą, šalia Landsbergio ir 
Brazausko, taipogi buvo iškelti 
teisininkas Kazimieras Metieka 
ir filosofas Romualdas Ozolas, 
abu LPS ST nariai.

Sąjūdžio deputatų klubas, ku
ris iki sesijos rinkosi aptarti ben
drą strategiją ir redaguoti doku
mentus besiruošiant perimti 
valdžią, buvo nutaręs kelti tik 
Landsbergio kandidatūrą. Ozolą 
iškėlė rašytoja Vidmantė Jasu- 
kaitytė, o Motieką — Sąjūdžio 
ST narys ekonomistas Kazimie
ras Antanavičius, motyvuojant, 
kad Lietuvai reikia speciąlisto

Australija pirmoji kovo 11 pri
pažino Lietuvos valstyl>ę.

SVARBU VISIEMS
Ryšium su Lietuvos ne

priklausomybės atstatymu 
kovo 11 d. visi rašykime laiš
kus Amerikos prezidentui ir 
savo kongresmenams, sena
toriams, kad Lietuvę pri
pažintų “de facto”, nes “de 
jure” yra pripažinta anksčiau 
ir to nuostato Amerika vlsę 
laikę laikėsi. Reikia prašyti, 
kad pripažintų Lietuvos su
darytą vyriausybę Ir kad eko-
nomlškai paremtų neprikišu* 
somybės Jtvirtinimę Ir krašto 
atstatymę (Paskaitykite Ir šio 
numerio vedamąjį).

Prof. Vytautas Landsbergis, kovo 10 Lietuvos Aukščiausios Tarybos išrinktas Lietuvos 
prezidentu. Nuotr. V. Maželio

JAV SPAUDOS KOMENTARAI APIE 
BUSHO BALTIJOS KRAŠTŲ POLITIKĄ

JAV spaudoje pasirodo vis 
daugiau straipsnių, kritikuojan
čių Busho administacijos perdė
tai atsargią politiką Baltijos tautų 
klausimu.

“Kaikurie administracijos at
stovai laiko lietuvių nepriklauso
mybės siekį nemaloniu nepato
gumu Gorbačiovui, tai krinta
nčiai žvaigždei su kuria ši admi
nistracija susiejo savo ir val
stybės interesus”, teigia George 
F. Will (The V/ashington Post, 
1990.1.21).

Savo straipsnyje, pavadinta
me “Nestabdykim lietuvių”? 
(The New York Post, 1990.1.18), 
Eric Breindel rašo: “Tie kurie 
pagrindžia savo raginimus lietu
viams neskubėti ‘realistine poli
tika’ (Realpolitik) pagrįstais ar
gumentais, turi teisę tai daryti, 
bet sunku įsivaizduoti, kad lietu
viai jų klausytųsi. Lygiai sunku 
suprasti, kodėl tokia politika 
naudinga Amerikos interesams. 
Sėkmingas lietuvių šuolis į ne
priklausomybę gali neigiamai 
paveikti Gorbačiovo politinę 
ateitį, bet tai nepakeičia pagrin
dinio fakto — kad lietuvių reika
lavimai yra nei kiek nemažiau 
teisėti už Rytų bloko šalių. Jei 
Amerikos politika remiasi ne 
esminiu tesisingumu, o ‘realisti
niais’ interesais, tada prisiminki
me, kad Vilniuje jau nueita labai 
toli. Teisininkai jau rašo naują
konstituciją, o nepriklauso
mybės judėjimas jau apėmė ne 
tik Komunistų partiją, bet ir 
KGB”.

“Nesvarbu, kaip lietuvių lais
vės siekis paveiks Baltijos kraš
tus ir Moldaviją, ar net pačią 
SSRS ateitį — Wasbingtonas ne
turėtų atsilikti nuo to siekio. 
Mums tereikia nustoti kartojus 
lietuviam, neskubėti ir darius 
užuominas Maskvai, kad ji gali 
elgtis Baltijos kraštuose kaip ji 
nori. Tada mes galim atsilošti ir 
leisti įvykiams patiems rutuliuo- 
tis. Tai neatrodo perdidelis rei
kalavimas”, užbaigia Breindel.

“Oficialiai mes pasi.sakom už 
lietuvių laisvą apsisprendimą , 
dienraščio The Washington Ti
mes skiltyse (1990.1.19) rašo 
William Rusber. “Bet aplamai 
administracija yra linkusi... ska
tinti Gorbačiovo ūkines ir politi
nes reformas bei linkėti jam pa
sisekimo. Todėl visai natūralu, 
kad Baltieji Rūmai nervingai ste
bi naujausius įvykius Lietuvoje, 
kurie atrodo gręsia pačiam Gor
bačiovo išlaikymui”.

Rusher perspėja, kad tai “fal- 
šyva dilema”: ‘Kai susikerta 
svarbūs principai ir grynai prag
matiški išskaičiavimai, pirme

JAV SENATO
REZOLIUCIJA 
SKELBIA “LIETUVOS 
LAISVĖS DIENĄ”

JAV Senatas, sausio 30 d. 
priėmė rezoliuciją, skelbiančią 
Vasario 16 d. “Lietuvos Laisvės 
Diena”. Atstovų Rūmai šią rezo
liuciją buvo priėmę jau 1989 m. 
birželio 29 d. Rezoliucija teigia, 
kad JAV-jos remia Lietuvos Ne
priklausomybės bylą.
Rezolicijos priėmimo išvakarė
se, Senato Užsienio reikalų ko-

nybę reikia atiduoti principams. 
Kadangi tokie puikūs geopoliti
niai strategai kaip Richard Nixon 
ir Henry Kissinger nesugebėjo 
to suprasti, tai juos nuvedė į ma- 
kiavelizmo pelkes. Ir to pasėkoje 
Amerika laikinai prarado savo 
reputaciją kaip tauta, kuri remia
si principais’’.
Straipsnio autorius primena, 

kad Lietuvos atveju, “jau 
pervėlu išsisukinėti. 50 metų 
rėmę Lietuvos nepriklauso-

miteto pirmininkas Šen. Clai- 
bom Pell (D-RI) pareiškė, kad 
Vasario 16 d. šįmet yaptingai rei
kšminga, nes “Lietuva pradeda 
atstatyti savo valstybinę neprik
lausomybę” po beveik 50-ties 
svetimųjų valdybmo metų. Pa
sak jo, “kas dar neseniai atrodė 
neįmanoma svajonė šiandien 
atrodo visai galima ”. (Elta)

— tarti pirmieji žodžiai nutildo 
šurmuliuojančią minią. Tęsiama 
malda:
-Dieve, tikinčiųjų sielų vil

tie! Nuoširdžiai meldžiame Ta
ve: palaimink šį paminklą, pasta
tyta už mūsų tautos laivę žuvu-

mybės bylą, kaip mes galim da
bar ją apleisti tuo momentu, kai 
ją pagaliau darosi įmanoma įgy
vendinti? Gorbačiovą Maskvoje 
gali kritikuoti už Lietuvos prara
dimą’, bet ji nebuvo jo nuosa
vybė ”.

Rusher prisimena savo pasku
tinį interviu su Kinijos Respubli
kos (Taivane) prezidentu Ciang 
Cing-Kuo, kuris'jo retoriškai 
paklausė: ‘ Jei Amerika nėra už 
laisvę, kas ji tada”? Anot kolum- 
nisto, “George Bush gerai žino 
atsakymą į šį klausimą”.

(Elta)

šiųjų atminimui. Per Jų nuopel
nus ir užtarimą išvesk mūsų tau
tą į tikrą laisvę ir atgimimą. To 
prašome per Kristų mūsų Vieš
patį.

Iš tūkstančių krūtinių nuban
gavo — Amen.

Jo Eminencija artinasi prie 
mikrofono ir taria žodį.

Prisimenama pernykštė Vasa
rio 16-ji, Laisvės statulos pa
šventinimas, iškilmė.

— Šiandien vėl susirinkome

tęsė Jo Eminencija, — ir pašven
tinom paminklą, žuvusiems už 
mūsų laisvę.

— Šiandien mūsų tautos ne
priklausomybės diena, bet mes 
nedrįstame ir neturime teisės 
jus sveikinti su Nepriklauso
mybės švente, nes jos dar netu
rime, tik jos trokštame ir reika
laujame, kad ji būtų suteikta, 
nes jos mūsų tauta yra verta. Ją 
nupirko mūsų žmonių kraujas ir 
gyvybė.

— Šiandien šventiname pa
minklą. Jis nuostabus — surink
tų iš viso mūsų krašto akmenų. 
Tai liudija meilę Tautai.

— Kodėl akmenys, — klausia 
Jo Eminencija. Ir aiškina toliau:

— Akmuo turi savybę — turi 
svorį. Akmens vėjas nenuneš, 
akmens vanduo nenuplukdys. 
Jis tuo įpatingas, kad nepasiduo
da aplinkybėms, nepasiduoda 
gamtos sąlygų keitimuisi. Jis ne
sikeičia. Jis simbolizuoja mūsų 
tautą... bet akmuo pasiduoda 
žmogaus valiai. Žmogus gali ak
menį pernešti iš Vienos į kitą vie
tą, kaip Čia sunešė ir pastatė, 
sukūrė paminklą.

— Kiekviena kūryba turi svo
rį, ji nepasiduoda gamtos įtakai. 
Ji atgula į mūsų širdžių vidų ir 
liudija kokie mes esame.

— Bet kiekviena kūryba pasi
duoda žmonių valiai — štai, su
kurtas paminklas. Tai ženklas 
mūsų tautos geranoriškumo ir 
meilės. Meilė sujungia, neapy
kanta išardo. Meilė Dievui, 
meilė žmonėms, padeda sukurti 
paminklą.

— Netik akmuo, bet ir žodis 
turi savo svorį. Visa žmogaus 
kūryba turti savo svorį, ne pri
klausomą nuo gamtos pasikeiti
mų, bet priklausomą nuo to, 
kaip žmogus pasinaudos.

— Akmuo — jį gali sviesti į 
veidą, gali pastatyti paminklą, 
žiūrint, kokia žmogaus valia.

— Meilė tautai žmonių ranko
mis sunešė akmenis čia, juos su
jungė į vieną paminklą. Neapy
kanta — išdraskė.

— Kokiai įtakai mes pasiduo
sime, — klausia Jo Eminencija, 
— nuo to priklausys mūsų tautos 
veidas. Kur pakryps mūsų kūry
binis svoris? .

— Mes turime lietuvišką žodį, 
turime lietuvišką mintį, lietuviš
ką kūrybą, bet tas žodis gali pa
virsti akmeniu. Nei akmuo, nei 
žodis pats nenueis, pats nenusk
ris — tai nuo mūsų priklauso: — 
statysime tautai paminklą, ar vis
ką versime į griuvėsius.

— Šiandien stovėdami prie šio 
pašventinto paminklo visi pa- 
sirįžkime dirbti, kad mūsų Tauta 
turėtų tikrą svorį. Tegul būna 
suvienyti mūsų darbai, mūsų 
žodžiai, mūsų mintys ir visa te
tarnauja mūsų Tautos garbingai 
ateičiai.

— k šviesa, ir tiesa mūs žing
snius telydi. Tegu meilė Lietu
vos dega mūsų širdyse, vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi, — 
šiais V. Kudirkos žodžiais Jo 
Eminencija užbaigė kalbą.

Kun. A. Bitvinskas

Etiopijos diktatorius Mangis- 
tu Haile Mariam ruošiasi panai
kinti krašte komunistinę ūkinę 
sistemą ir įvesti mišrią.



1980 m. j JAV pabėgęs ir čia 
slaptai gyvenęs KGB agentas 
Viktor I. Slemov spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad 1970 m. 
KGB turėjusi valstybės departa
mente du asmenis , teikusius so
vietam žinių apie JAV ginklų 
kontrolės planus ir kad 1981 m. 
pasikėsinimas prieš popiežių 
Jonų Paulių buvo KGB suorgani
zuotas.

JAV besilankant Japonijos 
min. pirmininkui Tashiki Kaifu, 
Japonija pažadėjusi imtis žygių 
prekybos balansui išlyginti, o 
prezidentas Bush pareiškęs viltį, 
kad tai būsią pasiekta ne preky
bos apribojimais, bet didesniu 
JAV gaminių eksportu į Japoniją.

Izraelis, siekdamas išplėsti 
žydų kolonijas okupuotose arabų 
žemėse jau esančių kolonijų pa
kraščiuose statydina namus ir 
skatindamas iš Sov. S-gos at
vykstančius imigrantus juose ap
sigyventi, duoda daug įvairių be- 
procentinių paskolų namam įsi
gyti-

PLO vadai pareiškė, kad 
įsikūrusi Palestinos valstybė

Prel. Simonas Morkūnas, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Sioux City, Iowa, vietos vyskupui Lawrence D. 
Soens įteikia vajaus 10,600 dol. čekį.

iš eilės dar prieš vajaus pradžią 
laimėjo pirmą vietą surinkdama 
įsipareigojimais 11,100 dol. iš 
kurių 10,600 dol. grynais 302 
procentus virš paskirtos sumos. 
Kvota buvo paskirta surinkti 3, 
681.50. Vajų vykdė 142 parapijų 
parapiečiai, 6,000 vyrų ir mote
rų. Tačiau prel. _ Simonas 
Morkūnas pats vienas atliko šį 
sunkų darbą, laike trijų savaičių 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 
rinko įsipareigojimus. Vajuje da
lyvavo 100 procentų, kai ameri
kiečių diecezijos parapijų tik 54 
ir 15 - 20 procentų įsipareigoji
mų nesumoka, o Šv. Kazimiero 
parapiečiai sumoka visą 100 pro
centų. Ir šiais atvejais parapija 
yra pirmoji.

Iki šiol S v. Kazimiero parapija 
iš 15 nuolatinių vajų ir vietos au
kštesnės mokyklos vajaus, gavo 
atgal į parapiją 162,223 dol. Kas 
buvo surinkta virš kvotos surink
ti. 100 procentų grįžo į parapiją. 
Tai didelė parama parapijai.

Prel. S. Morkūnas prieš 
pradėdamas vajus yra paaukojęs 
16,000 dolerių. Todėl ir jo para
piečiai pasekė klebono pavyz
džiu. Tai pasisekimo paslaptis. 
Kiekvienais metais buvo surink
ta virš kvotos 300,000 - 400,000
dolerių. Tai didelė garbė para- 
piečiams, klebonui ir Lietuvai^ 
kurios vardas Sioux City diecezi
joje garsinamas įvairiais būdais.

Nėra buvę atsitikimo Sioux
galės būti sukonfederuota su Jor
danu.

Sov. S-gos komunistų paritjos
SIOUX CITY, IOWA .

City diecezijos istorijoje ir Ame
rikos lietuvių istorijoje, kad 
mažytė 70 šeimų Sv. Kazimiero

JONAS V. STRIMAITIS, KĮvoM**
m. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-®t». StmsourVj conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FVNERAL HOME, to..; M - M
P>«, SL>. Woodh«*.n, N.Y. 11421. taldotu»M.
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. TeĮ. 296 • 23*4.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. 'a,d^U*Į‘į.dt2tOrį‘;%Np*; 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wll*on A**Jkt?‘**' 
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orė* šaldomas. 
‘Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 HOME MO
‘33706. 813 360 - 5577. KĘNAELC» W0WLAWN ‘
iPaeadena Avė., S, St. Petersburg, Da. 33707.-813 345-9393. wcmjulawn 

MEMORY GARDENS, 10T 58th St., S. št. Petėrsburg, Fla. 33707. 813 345
;-9393. ‘, ■ ' .

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
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organas Pravda paskelbė radika
lių partijos narių, kaip Boris Jel- 
cin, Juri Afanasjev ir kt. manife
stą, reikalaujantį gilių partijos 
reformų, nes dabar ji skęsta ko
rupcijoj ir privilegijose.

Uzbekistano Perkent mieste 
vėl kilusios riaušės, kurių metu 
žuvo vienas karys. Miestas buvo 
apsuptas kariuomenės ir izoliuo
tas. ,

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
veikiančių partizanų vadai reika
lauja, kad prieš jiems nusigink
luojant, naujoji krašto vyriau
sybė patikrintų, jog sandenistų 
kariuomenė ir saugumo policija 
bus likviduota.

Rusijos respublikos didžiuose 
miestuose, kaip Maskvoj ir Le
ningrade vykusiuose vietinių ta
rybų rinkimuose laimėjo refor
mų šalininkai. Papildomi rinki
mai vyks kovo 18.

JAV žvalgybos įstaigos tvirti
na, kad Libija gamina nedidelius 
kiekius cheminių ginklų Vakarų 
Vokietijos ir kitų valstybių pasta
tydintame Rabta chemijos fabri
ke.

Time žurnalas, kovo 12 rašy
damas apie Sov. S-gos birėjimo 
reiškinius, daug dėmesio skiria 
Lietuvoje ir kitose Baltijos vals
tybėse vykstantiem žygiam atsi
skirti nuo Sov., S-gos.

JAV atstovų rūmų narys Ri- 
chard A. Gephardt įrodinėja, 
kad JAV dėl savo sumetimų 
turėtų teikti Sov. S-gai ūkinę pa
galbą. Jam tuo tarpu pritaria tik 
Atstovų rūmų pirmininkas Tho- 
mas S. Foley.

Valst. sekretoriui James A. 
Baker paraginus Izrealį nea
tidėlioti pasitarimų su palesti
niečiais dėl taikos, iškilo nesuta
rimai tarp Izraelio vyriausybės 
koalicijos partijų, be to ir pačia
me Likud partijos bloke įvyko 
skilimas.

Gražiai minėjo Vasario 16-ję 

■*xSioux City lietuviai vasario 18 
minėjo Lietuvos nepriklauso- 
mybės^atkūrimo sukaktį.

Vietos klebonas prel/ Simonas 
Morkūnas vasario 11 paskelbė 
bažnyčioje minėjimo programą, 
kviesdamas visu lietuvius ir kita
taučius, lankančius Sv. Kazimie
ro bažnyčią, melstis ir- priimti 
komuniją už neriuilstamai kovo- " 
jaučius dėl Lietuvos laisvės, ir 
mirusius, nukankintus Sibire, 
Lietuvoje ir kitur.

Vasario 16 proga prel. S. 
Morkūno pastangomis, asmeniš
kai prašant, vietos diecezijos sa
vaitinis laikraštis The Globė, 
Sioux City Journal dienraštį 
įdėjo jo paruoštus straipsnius, 
apie Lietuvos okupaciją ir dabar
tinius Lietuvoje atgimi mo įvy
kius ir Dės Moines Sunday Re- 
gister reporteris Mr. Lee Rood 
padarė platų telefoninį pasi
kalbėjimą su prel. S. Morkūnu, 
kurį laikraštis patalpino vasario 
18 d.

Prel. S. Morkūnas aukojo dve
jas mišias už. Lietuvą ir trečias 
— kun. V. F. Ramakcr. Prelatas 
pasakė keturis patriotinius pa
mokslus.

3 valandą popiet parapijos 
salėje įvyko minėjimas, kuris 
pradėtas “Marija, Marija , Lie
tuvos ir Amerikos himnais.

Prel. S. Morkūnas skaitė pa
skaitą “Atgimimas Lietuvoje'. 
Vietos vyskupas I^vvrcncc I). 
Soens sveikino susirinkusius ir 
linkėjo šiais metais tapti I actuvai 
nepriklausomai, po to vyskupas 
banketą pradėjo malda.

Minėjimui, banketui talkino 
M. Kuncicnė, A. Bulotienė, L. 
Dellaan, O. Jurkuvienė, M. Lu-

parapija, kurioje kelios dešimtis 
lietuvių paprastų darbininkų, 65 
procentai pensininkų, nėra mili
jonierių, gydytojų, inžinierių, 
biznierių ir įvairių profesionalų, 
visuose vajuose būtų laimėjusi, 
dar prieš vajaus pradžią pirmą 
vietą.

Laike 37 metų prel. S. Mor
kūnas be klebono pareigų, dar

neckas ir Antanas Miežis.
Minėjimo dalyviai pasveikino 

prel. S. Morkūną jo 88-tojo gim
tadienio proga (jis yra gimęs 
1902 vasario 16).

Minėjimas praėjo nepaprastai 
jaukia nuotaika. Prelatas ap
mokėjo bilietus už 90 pakviestų
jų amerikiečių.

pietavai laisvinti aukojo: : pret'7 'savanoriškai be atlyginimdatliko 
Simonas Morkūnas 600 dol. ir sekretoriaus,^sargo, vajų vykdy

tojo, parapijos dviejų namų nuo
mavimo, šildymo boilerio 
prižiūrėtojo pareigas (yra iš
laikęs tam tikslui egzaminus).

Jam neimant priklausomų ato
stogų, dirbant per dieną 10-12 
valandų, sutaupė parapijai su- 
viršum 470,000 dol. Tai milžiniš
ka suma. Iš savo kuklių pajamų, 
įvairiems parapijos projektams 
yra paaukojęs 50,000 dol.

Jeigu parapija būtų samdžiusi 
minėtus tarnautojus, tai nebūtų 
buvę pinigų bankuose, nebūtų 
procentų ir parapija prieš 35 me
tus panaikinta.

Laike 37 metų, iš mažos 70-75 
šeimų parapijos, kurios para
piečiai paprasti darbininkai (60 
procentų gauna socialinį aprūpi
nimą) surinkta 2,238,322.29 
(Lietuvoje būdamas Kaune Pri
sikėlimo bažnyčios vikaru laike 
7 su puse metų surinko vargšų 
reikalams 2 milijonus litų.) 1990 
sausio, pinigų turėjo 353,798.44 
dol.

Jis 1951 balandžio 14 atvykęs 
į parapiją ją rado beveik miršta
nčią, 25,500 dol. skolos, bažny
čia ir visi parapijos pastatai labai 
apleisti, sekmadienio rinkliava 
50 dol. Dabar bažnyčia, kleboni
ja, du parapijos namai gražiai 
sutvarkyti, finansiškai turtin
giausia iš visų Sioux City parapi
jų, kai milijonierių parapijos 
skęsta skolose.

Morta Kuncienė 100 dol., S. 
Meškauskas 50 dol., J. Pirog50 
dol., Kazys Žolpys 30 dol., M. 
Anderson 20 dol., M. Luneckas 
20 dol., P. Suodas 15 dol. Po 10 
dol. D. Bisland, J. Karpukas, J. 
Kaušpėdas, T. Lemek, R. Ma- 
hon, J. Mikėnas, J. McGennis, 
Eth. Strazdas, M. Strazdas, L. 
Skuodas, V. Skuodas, J. Ulan- 
skas, B. Temoshek, P. Walušis 
, kiti po mažiau aukojo.

Iš viso surinkta 1,000 dol. Po 
lygiai pasiųsta Altai, Bendruo
menei, Vlikui ir “Caritas” į Lie
tuvą.

Mažytės parapijos 
didelės aukos

Pajamų 1989 metais — 
552. 29.

Išlaidų — 94,132.03.
Didesnės sumos sumokėta: 

katalikų aukštesnei mokyklai ku
rią lanko tik du parapijos moki
niai — 30,649.16; labdarai, misi
joms (įskaitant 25,000 dol. Lie
tuvoje bažnyčioms atstatyti ir 
“Caritas) — 32,000; algoms — 
14,170; diecezijai — 4,425.

107,

Per 37 metus didesnės sumos 
sumokėta, neskaitant algų, apšil- 
dymno, elektros, apdraudos, 
įvairių pataisymų, mokesčių, se
minarijai, diecezijai — 255,710; 
katalikų aukštesnei mokyklai — 
551,290.71.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi Mdlmą^prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.
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“Muslc of Uthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE .

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

pįsolino
A MEMORIALS v

KVECAS
JONAS 
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Muzikas M. Tamošiūnas, Oktavos vadovas, ir jo žmona Tai- 
mutė su Chicagos lietuviais veikėjais. Nuotr. Ed. Šulaičio

Prel. S. Morkūno labai dideliu 
pasiaukojimu ir sunkiu darbu, jo 
vieno iniciatyva, šalia vokelių, 
gauta: nuošimčių — 40,309.19; 
Iš vajų virš paskirtos sumos su
rinkta — 162,223.56 ir gauta at
gal parapijai, už žvakes — 
63,019.26; nuomos - 61,848.25; 
palaidais, be vokelių — 
35,571.52.

Iš viso — 726,971.88.

Šv. Kazimiero parapija laimė
jo pirmą vietą Sioux City die
cezijos vajuje

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja Sioux City, Iowa, 15-tą kartą

Jei atsirastų lietuvis kunigas, 
nors ir nemokąs lietuviškai, ka
dangi čia lietuvių kalbančių lie
tuviškai yra tik keliolika ir tie visi 
kalba angliškai, galėtų dar prail
ginti parapijos gyvavimą 40 
metų, kaip prel. S. Morkūnas 
prailgino 38 metus. Prel. S. 
Morkūnas dėl pablogėjusios 
sveikatos, nuo šių metų birželio 
mėnesio išeina į pensiją, apsigy
vens parapijos name netoli 
bažnyčios, su šeimininke Marta 
Kunciene, kuri jam tarnavo 30 
metų. Adresas: 2515 Washing- 
ton Avė., Sioux-City, Iowa 
51107.

A. P. K.
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Lietuva, Lietuva!

“Atsibus tėvynės sūnūs, 
didžią praeitį atminę...” — taip 
dainavo tautos atgimimo poetas 
Maironis. Tie žodžiai vėl mum 
brangūs ir vėl gyvi. Kovo 11 vėl 
įsirašo į Lietuvos istoriją, kad iš
rinkti tautos sūnūs pasisakė už 
atsiskyrimą iš Sovietų Sąjungos, 
už nepriklausomą Lietuvą.

Didis džiaugsmas aplėkė visų 
emigrantų namus ir sukėlė visus 
bendrai pasidžiaugti, kad tai 
įvyko taip greitai. Drauge pra
sidėjo nauji planavimai, nauji 
posėdžiai, nes “žodis tapo kūnu” 
— Lietuva paskelbė nepriklau
somybę.

Kovo 12, pirmadienį, New 
Yorko laikraščiai ir televizija 
rengė specialias programas apie 
Lietuvą, bent keli jų skambino 
ir Darbininko redakcijai, rinkda
mi medžiagą, kaip New Yorko 
lietuviai sutiko šią žinią.

Kai Lietuva 1918 metais pasi
skelbė nepriklausoma, inteli
gentų turėjo tik saujelę, o dabar 
inteligentijos tūkstančių tūks
tančiai. Ir tąsyk kraštas buvo 
okupuotas vokiečių, ir akto si
gnatarai nepabūgo rizikos, ir pa
sirašė aktą ir paskelbė nepriklau
somybę.

Ir dabar Lietuvos visi teisinin
kai, politikai, didžiai vertindami 
tą aktą, nepriklausomybės naujo 
akto neskelbia. Jie tik skelbia, 
kad “atstato nepriklausomybę, 
kurią smurtu buvo paglemžęs 
Stalinas ir jo įpėdiniai”. Ir šį fak
tą reikia vadinti tiksliai — ne ne
priklausomybės paskelbimu, bet 
jos atstatymu.

Kovo 12, pirmadienį, vėl suju
do Amerikos lietuviai. Žlibo 
greitumu perlėkė organizacinės 
žinios, kad reikia siųsti telegra
mas Amerikos prezidentui. Šim
tų šimtai įsijungė į šią akciją. Tai 
parodė mūsų emigrantų tvirtu
mą, organizuotumą ir mūsų norą 

padėti besikeliančiai Tėvynei.
Kelias dar ilgas iki pilnos 

laisvės ir naujos respublikos 
įtvirtinimo. Reikia jai vėl padėti.

Pirmiausia: visi rašykime laiš
kus Amerikos prezidentui, sena
toriams, kongresmanams ir pra
šykime, kad paremtų Lietuvos 
laisvės pastangas, kad pripažintų 
sudarytą vyriausybe, išrinktą ir 
sudarytą demokratiniu būdu, 
kad Lietuvai suteiktų paskolą 
kaip ir kitiems sovietų nualin
tiems kraštams.

Tai yra šventa kiekvieno lietu
vio pareiga. Tegu mūsų Liet. 
Bendruomenės vienetai skelbia 
laiškų turinius, adresus, kad 
žmonės galėtų lengviau parašyti. 
Būtinai parašykim, nes tuo raštu 
pagelbėsime Lietuvai.

Antra. Visi svarbieji veiksniai 
tegu skubina paramą kraštui. 
Visi atvažiavę kalba, kad jiem la
bai reikia vaistų. Ar negali Balfas 
ar kas kitas kreiptis į Raudonąjį 
Kryžių ir parūpinti būtiniausių 
skubiausių vaistų, spricų, kurių 
ten labai stinga arba visai nėra. 
Po Pirmojo pasaulinio karo iš 
Amerikos vyko Raudonojo 
Kryžiaus misija, Toje misijoje 
buvo dr. Aldona Sliūpaitė, 
didžiojo aušrininko dukra. Ji vie- 
toje ištyrė, kokios skubios pagal
bos reikia kraštui. Ir ji buvo su
teikta. Dabar prie šių dienų 
technikos galime labai greitai 
nusiųsti reikalingiausią pagalbą 
ir paskui pasirūpinti, kad Lietu
vą pasiektų moderniausi ir ge
riausi vaistai ir instrumentai. 
Gana jie ten prisikentėjo.

Labai reikia knygų, bet knygų 
organizavimas yra sunkesnis. 
Reikia tartis su jų Švietimo mi
nisterija, ko labiausiai reikia, ko
kių vadovėlių. Reikia spręsti 
konkrečiai, kur juos ir kaip iš
spausdinti. Čia galėtų pagelbėti 
mūsų fondai. Labai svarbios

Kiekviena JAV administracija 
skirtingai tvarko savo užsienio 
politiką. Pagrindiniai tos politi
kos principai beveik nesiskiria 
nuo vienos administracijos iki ki
tos skirtingi tėra jos vykdymo 
būdai.

Prezidento R. Reagano viešas, 
aštrus, ir tiesioginis pasisakymas 
prieš Sovietų Sąjungos ekspor
tuojamą diktatūrą ir pavergimą, 
jo bekompromisinis raketų iš
dėstymas NATO valstybėse, sti
prus Amerikos apsiginklavimas 
ir naujausios technologijos ek
sportų į Sovietų Sąjungą bei jos 
satelitinių kraštų suvaržymas 
privedė prie šiandien vyksta
nčios Sovietų kolonijinės impe
rijos griuvimo.

Istorinis prezidento Reagano 
iššūkis Gorbačiovui dėl Berlyno
sienos (“Mr. Gorbachev, please 
tear that wall down”) sukrėtė 
visą pasaulį. Prezidento Busho 
apsilankymas Lenkijoje ir Ven- 
grijoje be abejonės prisidėjo prie

auklėjimo knygos, kur būtų 
dėstoma krikščioniškos moralės 
principai. Tokių knygų reikia la
bai greitai, nes reikia jau apašta
lauti tarp savųjų ir vesti juos į
gera.

Čia gali daug padėti Liet. Re
liginė Šalpa, kuri jau organizavo 
knygų siuntimą į Lietuvą.

Budėkime, sekime žinias iš 
Lietuvos, tuoj reaguokime. Su
renkime masinius mitingus, ku
rie išreikštų mūsų entuziazmą ir 
norą padėti Lietuvai. Atėjo nauji 
laikai, taip greitai, ir mes 
būkime su atsikeliančia Lietuva, 
pilni meilės ir aukos, ir visoke
riopos veiklos Lietuvai!

VVashingtono lietuviai su vėliavomis ir plakatais pasitinka grįžtančius kongresmanus 
iš Lietuvos. Jie ten buvo nuvykę stebėti rinkimų. Nuotr. A. Pakštienės

IAV REMS BALTIJOS VALSTYBIŲ
demokratijos atstatymo tuose 
kraštuose. Jo politika vedama ty
lių uždarų pasitarimų keliu, 
principiniai siekia visų kraštų 
pilnos demokratijos ir savaran
kiškumo.

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo
belis buvo painformuotas, kad 
Amerikos administracija atidžiai 
stebi įvykius Sovietų Sąjungoje, 
nepripažįsta Baltijos kraštų oku
pacijos, siekia pilnos Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos nepriklauso
mybės atstatymo ir Sovietų Są

KADA BUS PASKELBTA
NEPRIKLAUSOMYBĖ?

The 'Washington Post redakci
jos narys Don Oberdorfer sau
siui baigiantis porą dienų pralei
do Vilniuje, diskutuodamas Lie- 

Dauguma vadovaujančių ak- 
tyvisų, rašo jis, tikisi, kad ne
priklausomybės klausimu bus

tuvai aktualius klausimus su va
dovaujančiais lietuvių nepri
klausomybės judėjimo atstovais.

Į Lietuvą stebėti balsavimų buvo nuvykę keli Amerikos kon- 
gresmanai. Grįžtantį kongresmaną John Miller, iš VVashing- 
tono valstybės, pasitinka Asta Banionytė-Connors, LB įstaigos 
vedėja Washingtone. Kongresmaną Lietuvoje apdovanojo 
skrybėle su lietuviškomis juostomis. Nuotr. A. Pakštienės

jungos pasitraukimo iš tų kraštų. 
JAV administracija remia taikų, 
kultūringą, dialoginį Baltijos 
kraštu kelią į nepriklausomybę.

VLIKo manymu, didelė Ame
rikos lietuvių reakcija laiškais, 
telfonu, bei telegramomis admi
nistracijai, Kongresui ir spaudos 
atstovams daug prisidėjo prie 
JAV administracijos tvirtesnės 
pozicijos Baltijos valstybių klau
simu.

(Elta)

Savo įspūdžius ir išvadas jis iš
spausdino dienraščio vasario 5 d. 
numeryje.

ATSISTATYMĄ

galima susitarti su Kremliumi, 
garantuojant kuo didesnį ben
dradarbiavimą ir sumažinant 
ūkinio ar net karinio konflikto 
galimybę. Vytautas Landsbergis 
pareiškė, jog jei Sąjūdžio kandi
datai didelę dauguma laimėtų 
vasario 24 d. rinkimus, kaikurie 
lietuviai nori nepriklausomybę 
paskelbti bematant. Jis numato, 
kad po rinkimų nauja vyriausybė 
gali pasiųsti delegaciją į Maskvą 
deryboms su sovietų vyriausybe 
“apie mūsų ateitį”. Maskva 
greičiausiai nesutiks tartis, bet 
Landsbergis tikisi, kad po kiek 
laiko ji pripažins “naują padėtį .

Sąjūdžio Tarybos narys, ko
munistas Bronislavas Kuzmickas 
mano kad nuo Maskvos bus atsi
skirta “po metų ar kiek vėliau”. 
Mečio Laurinkaus nuomone 
Lietuva eventualiai atgaus ne
priklausomybę, bet ateinančių 
poros metų bėgyje ji išgaus di
desnę autonomiją.

Pasak Landsbergio ir kelių 
kitų Sąjūdžio vadovų, sovietinės 
blokados ar perversmo Maskvo
je atvejais, nepaisant rizikos, į 
nepriklausomybę būtų galima 
žengti bematant. Kuzmickas pa
informavo, kad blokados gali
mybė buvo išsamiai aptarta su 
latvių ir estų vadovais, nuspręs
ta, kad trys Baltijos respublikos 
drauge galėtų pagaminti 90% 
reikiamo maisto ir 70 kitų pre
kių. Neabejojama, kad ūkinis ka
ras būtų labai žalingas abiem 
pusėm. Kaikurie lietuvių ekono
mistai tvirtina, kad ekonominė 
blokada jau orasidėjusi.

Kas atsitiktkų, jei nepriklau
somybė būtų paskelbta po per
versmo Maskvoje? Oberdorfer 
susidarė nuomonę, kad lietuviai 
planuoja veikti nedelsiant ir tada 
pasikliauti masyvia tautos para
ma bei tarptautiniu spaudimu. 
Todėl, vadovaujančių lietuvių 
nuomone JAV pozicija Baltijos 
valstybių klausimu turi kritiškos 
reikšmės. Nors Landsbergis tei
giamai pasisakė apie bendrą JAV 
nusistatymą, jis skundėsi prezi
dento Busho pasisakymų neaiš
kumu. “Svarbiausia tai, kad 
didžiosios valstybis traktuotų 
Lietuvą ne kaip normalią sovie
tinę respubliką, bet kaip anek
suotą valstybę”, pareiškė jis. “Jie 
turėtų traktuoti bet kokią karinę 
akciją Lietuvoje, kaip naują 
agresiją ar kaip 1940 m. agresijos

’ (Elta)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno istorikas, 
muziejininkas, grafikas. 
Jo gimimo 100 metų 
sukaktį prisimenant — 
PAULIUS JURKUS------

Kaune 1920 gruodžio 31 buvo 
pastatyta pirmoji opera — Tra
viata. Šioje operoje Adelė daina
vo pagrindinį Violetos vaidmenį. 
Taigi, šalia garsiojo tenoro Kipro 
Petrausko ji irgi yra Lietuvos 
operos kūrėja.

Operoje dainavo iki 1930 m., 
paskui išėjo į pensiją ir aktyviai 
dalyvavo Lietuvos visuomeni
niame bei muzikiniame gyveni
me, dėstė muziką, dirigavo cho
rams.

Išsikelia į Kauną
’ Lenkai okupavo Vilnių, ir Lie

tuvos vyriausybė bei inteligenti
ja persikėlė į laikinąją Lietuvos 
sostinę, į Kauną. 1919 metų ba
landžio mėnesį iš Vilniaus į Kau
ną persikėlė ir P. Galaunė su 
žmona.

Kaunas gi buvo caristinės Ru
sijos karinės tvirtovės miestas. 

kur nebuvo leidžiama statyti 
aukštesnių namų. Buvo tik dvi
aukščiai apšepę namukai. Šali
gatviai mediniai. Rudenį buvo 
sunku net pereiti. Užmynus len
tos galą, purvinas vanduo galėjo 
tave patį aptaškyti. Laisvės alėja 
vadinosi Nikolojaus prospektu. 
Nuo miesto valdybos namų — 
rotušės iki geležinkelio stoties 
keleivius vežiojo arkliukų trau
kiama “konkė”. Palei Nemuną 
nuo Vytauto bažnyčios ėjo siau
rasis traukinukas. Garvežiukas 
tempė porą vagonų į Panemunę.

Skurdus ir liūdnas buvo sena
sis Kaunas. Į jį atvyko du jauni 
menininkai ir čia įsikūrė. Ilgai
niui Kaunas pasidarė jų miestu.

Įkuria Vilkolakį
Suvažiavę į Kauną jauni meni

ninkai, greitai įsitikino, kad po 
vieną jie nedaug tenuveiks. Rei

kia organizuotis ir jungtis bend
ram kultūros darbui.

Tos minties vedami, būrelis 
menininkų — poetas Faustas Ki- 
rša, poetas Kazys Binkis, daili
ninkas Adomas Galdikas, meno
tyrininkas Paulius Galaunė, so
listė Adelė Galaiunienė, dailinin
kas ir rašytojas Vytautas Bičiū
nas, dailininkas V. Didžiokas, 
dailininkas Petras Kalpokas, dai
lininkas Justinas Vienožinlskis 
įsteigė Vilkolakio klubą.

Klubo statute buvo numatyta 
steigti vaizduojamosios dailės, 
teatro, muzikos studijas, rengti 
paskaitas, diskusijas, vaidinimų 
vakarus.

P. Galaunė 1919 rugsėjo 1 
pradėjo dėstyti piešimą Saulės 
gimnazijoje. 1920 rugpjūčio 31 
Švietimo ministerija paskyrė 
piešimo ir braižybos mokytoju į 
Kauno pirmąją gimnaziją, lygia
grečiai dėstė meno istoriją ir 
braižybą J. Vienožinskio suorga
nizuotuose piešimo kursuose.

Prasideda muziejininko veikia
Kaip matome, grįžęs į Lietu

vą, įsitraukė į pedagoginį darbą, 
nes trūko žmonių. Pedagogu, 
dėstytoju jis pasiliko visą savo 
gyvenimą.

Kaune jis įsitraukia ir į savo 
mėgstamą muziejininko darbą 
— 1919 gruodžio 15 jis buvo pa
skirtas Kauno miesto muziejaus 
prižiūrėtojo - konservatoriaus 

padėjėju. Tas muziejus buvo 
įkurtas 1897. Kauno miesto val
dyba tam muziejui patalpas pa
skyrė Rotušėje.

Šiame muziejuje nuo 1907 me
tų kaip konservatorius dirbo dai
lininkas ir muziejininkas-arche- 
ologas Tadas Daugirdas. 1909 m. 
iki mirties jis buvo muziejaus va
dovu. Mirė 1919 spalio 1.

Tadas Daugirda buvo šviesus 
žmogus, pasižymėjęs archeolo
gas. Jo gražų portretą nutapė 
dail- Antanas Žmuidzinavičius.

P. Galaunė labai vertino T. 
Daugirdo nuopelnus, nes jis mu
ziejų atgaivino, išvystė. Ten 
buvo sutelkti Lietuvos istorijos 
įvairūs palikimai, radiniai. Ten 
buvo praeitis gyva, atnešta iki 
jaunosios Lietuvos.

Nuo 1920 muziejui vadovavo 
prof. E. Volertas, P. Galaunei 
pažįstamas iš Peterburgo laikų. 
Jam talkino P. Galaunė.

Kauno miesto muziejuje P. 
Galaunė dirbo iki 1923. Šalia to 
jis aktyviai dalyvavo kultūrinia
me gyvenime. 1920 Vilkolakis iš
leido žurnalą Dainava. Jo kolek
tyve dalyvavo ir P. Galaunė. Jis 
ir A. Galdikas atstovavo dailės 
reikalams. I>eidinį apipavidalino 
keturi dailininkai: P. Galaunė, 
A. Galdikas, V. Jomantas ir L. 
Palavinskas. P. Galaunė sukūrė 
viršelį ir keletą užsklandų bei 
atsklandų.

Steigiama meno kūrėjų 
draugija

Kaune gyverfę jauni meninin
kai nebuvo patenkinti tokia veik
la. Jie norėjo daugiau. Keletos 
jaunųjų menininkų iniciatyva 
1920 sausio 29 įvyko Lietuvių 
meno kūrėjų draugijos steigia
masis susirinkimas. Į valdybą 
buvo išrinkti: pirmininkas A. 
Varnas, pirmininko pavaduoto
jas A. Sutkus, sekretorius F.„ Ki- 
rša, iždininkas J. Naujalis, na
riai: P. Galaunė, Maironis,' B. 
Sruoga, S. Šilingas. 1920 vasarą 
draugija pradėjo leisti savo infor
macinį leidinį Menas. Išėjo tik 
du numeriai,

Šios meno kūrėjų draugijos - 
tikslas buvo “auginti ir sergėti 
lietuvių meną .

Lietuvos kultūrai ypač reikš
mingas buvo tos Kūrėjų draugi
jos 1920 - 1922 metai. įsteigta 
lietuviškos Dramos ir Operos 
teatrai, kurie skatino kurtis ir ki
tus teatrus. Įkurta Meno mokyk- « 
la, steigiamos dailės studijos, 
rengiamos dailės parodos. 1921 
m. buvo patvirtintas tos draugi
jos parengtas M. K Čiurlionio 
galerijos įstatymas.

1920 gegužės 1 Kaune buvo 
atidaryta dailės apžvalginė paro
da. Ji buvo pirmoji nepriklauso
moje Lietuvoje. Vilniuje rengtos 
dailės parodos dėl karo buvo nu
trauktos. Paroda tęsėsi iki bir
želio 25. Tada buvo perkelta į 

Klaipėdą. Paroda buvo svarbus 
įvykis — jos atidarymo diena 
buvo paskelbta meno švente.

Parodoje dalyvavo 21 dailinin
kas. Joje buvo šeši skyriai: tapy
bos, grafikos, lipdybos, dekora
cijų, keramikos ir taikomosios 
dailės. Šiame pastarajame sky
riuje buvo išstatyti tautodailės ir 
meno mėgėjų darbai.

P. Galaunė buvo tos parodos 
vienas iš organizatorių, parodoje 
dalyvavo su dešimt grafikos dar
bų.

P. Galaunė kartu su A. Varnu, 
P. Čiurlioniu, J. Zikaru, V. Jo
mantu ir B. Sruoga buvo komisi
joje dailės darbams nupirkti. Ta 
komisija vadinosi Meno rūmų 
komisija. Jie ir nupirko 166 
dailės kūrinių. Tai davė pradžią, 
kad iš kiekvienos didesnės paro
dos dailės muziejus vis pirko 
naujus kūrinius. Toje parodoje 
buvo skiriamos ir premijos.

Ilgainiui ši Meno kūrėjų drau
gija pasiskirstė į atskiras sekcijas: 
Literatūros, dramos, plastikos. 
Plastikos sekcijos pirmininku 
buvo dail. J. Vienožinskis, sek
retorius — P. Galaunė.

1921 m. pavasarį Plastikos 
sekcija surengė dailės parodą, 
kurioje dalyvavo 12 dailininkų. 
Joje buvo išstatyti ir M. K. Čiur
lionio kūriniai, kurie iš Maskvos 
buvo parveži 1920 rugpjūčio 1

(Bus daugiau)



SVEIKINAME ATSIKŪRUSIA 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
(atkelta iš 1 psl.)

Sekė kandidatų apklausinėji
mas. Po diskusijų deputatai 
turėjo progos pasakyti kalbas, 
remiančias kandidatus. LKP de
putatai pabrėžė, kad rinkėjai siu
nčia jiems telegramas raginant 
balsuoti už Brazauską. Vyriau
sybės spaudos skyriaus vadovas 
Česlovas Juršėnas agitavo, kad 
reikia suruošti referendumą at
siklausti visos Lietuvos kokiu 
erškėčių keliu ji pasiruošusi ei
ti . Jis parėmė Brazauską, nes 
anot jo, jis labiau sutelks Lietu
vos žmones.

Deputatas Stasys Malkevičius 
iš Klaipėdos replikavo, atkreip
damas dėmesį į tai, kad lietuvių 
tauta aiškiai pasisakė už Sąjūdį, 
kad Sąjūdis laimėjo rinkimus. 
Yra visai natūralu, kad pra
laimėjusieji “griebiasi už šiaudo 
ir renka parašus už Brazauską. 
Be kita ko, pridūrė Malkevičius, 
LTSR valdžia nesiėmė vykdyti 
jokios anti-blokacinės politikos, 
tik gąsdino žmones “kranelių 
užsukimu . Pati vyriausybė kal
ta už ekonominę krizę, jis teigė.

Deputatams išrinkus Lands
bergį AT pirmininku, visa salė 
pakilo ir jį šiltais aplodismentais 
sutiko. Užimdamas pirmininka
vimo vietą tribūnoje, Landsber
gis pareiškė, kad “išrinkote ne į 
garbės vietą, o į darbo vietą". Jis 
buvo apjuostas juosta su užrašu 
“Telydi jus sėkmė ir saugoja 
Dievas”, užsienio televizijai fil
muojant ir spaudai fotografuo
jant.

Landsbergis tada siūlė parla
mentui patvirtinti tris jo pava
duotojus. Pirmą kvietė Algirdą 
Brazauską, kuris padėkojo bet 
atsisakė, motyvuodamas, kad 
balsavimo rezultatai įrodo parla
mento nepasitikėjimą juo, tad 
jam netinka būti vadovybėje. 
Savo vieton siūlė Bronių Gen- 
zelį. Landsbergis kvietė Bra
zauską pagalvoti, pridurdamas, 
kad tik AT pirmininkas turi teisę 
siūlyti kandidatus į pavaduoto
jus. Brazauskui vėl atsisakius, 
Landsbergis pasiūlė prof. Bro
nių Kuzmicką, teisininką Kazi
mierą Motieką ir inžinierių Čes
lovą Stankevičių (Kauno Sąjū
džio tarybos narį) į pavaduoto
jus. Visi sutiko ir buvo parla
mento išrinkti. Liudvikas Sabu
tis buvo išrinktas prezidiumo 
sekretoriumi o prof. Aloyzas Sa
kalas jau einąs sekretoriato pir
mininko pareigas, kartu su kitais 
AT prezidiumo nariais atsisėdo 
tribūnoje.

Sekė Kazimieros Prunskienės 
iškėlimas į Ministrų tarybos pir
mininkės postą. Jinai sutiko ir 
buvo išrinkta.

Aukščiausioji Taryba svarstė ir 
priėmė dokumentus dėl deputa
tų įgaliojimų bei dėl valstybės 
pavadinimo ir herbo. Deklaraci
joje dėl Lietuvos TSR AT depu
tatų įgaliojimų pažymėta, jog 
“Lietuvai primestų svetimos val
stybės struktūrų panaudojimas 
neturi būti interpretuojamas 
kaip jas primotosios valstybės 
suvereniteto lietuvių tautai ir jos 
teritrorijai arba tos valstybės 
įvykdytos aneksijos teisėtumo 
pripažinimas". Toliau pareiški
me teigiama, kad vasario 24 d. 
rinkimuose Lietuvos gyventojai 
“savo valia suteikė išrinktiems 
Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos deputatams tautos atstovų 
mandatą ir prievolę atstatyti 1 sie
tuvos valstybę ir reikšti tautos 
suvereninę galią”.

Antruoju dokumentu. Aukš
čiausioji Taryba nutarė valstyl>ę 
vadinti tiktai “Lietuvos Respub
lika” ar “Lietuva”, o Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tary bą vadin
ti “Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiąja Taryba”. Nutarta toliau 
vartoti oficialų Lietuvos Respu-

blikos valstybės herbą bei ženklą 
— Vytį.

Priėmus įstatymą dėl vals
tybės pavadinimno bei herbo, 
užuolaida lėtai pakilo ir uždengė 
užpakalyje tribūnos kabančią 
LTSR kūjo ir pjautuvo emble
mą, žmonėms jautriai plojant bei 
verkiant. Buvusi politkalinė Jad
vyga Bieliauskienė buvo pa
kviesta į priekį, kur ji prezidiu
mui įteikė nuo 1949 m. išsaugotą 
Vytį. Pasipuošusi tautiniais 
rūbais Bieliauskienė pasakojo 
kaip būdama lageryje ji susapna
vo sapną apie Vytį, kurį jai at
nešė aukštas riteringas vyras. Ji 
aiškino, kad jos sapnas šiandien 
išsipildė kai aukštas riteringas 
Sąjūdžio veikėjas Algirdas Kauš
pėdas atsitiktinai, nežinodamas 
kas ji yra, jos paprašė įduoti Vytį. 
Minėtas vytis nuo valstybinio 
pastato Kaune buvo šaltkalvio iš
saugotas.

V. Landsbergis padėkojo J. 
Bieliauskienei, pridurdamas, 
kad ji savo jautriu žodžiu prabilo 
į tautą kaip Lietuvos motina.

Lauke prie AT rūmų šiandien 
su trispalvėmis ir plakatais 
budėjo keli šimtai žmonių, kurie

PATYS NUSTEBO

Mažėjančios New Haveno LB 
apylinkės lietuviai kiekvienais 
metais nustemba, nes kiekvie
nais metais būna daugiau suau
kota Vasario 16 d. minėjimo pro
ga. Šiemet aukotojų sąraše buvo 
67 pavardės, o suaukota $4,210 
daugiau negu bet kada-..Labai 
prisidėjo klebonas, kuris Lietu
vos reikalams bažnyčioje aukas , 
rinko per visas mišias ($500) ir 
nuo savęs pridėjo stambią auką.

Nors LB apylinkė nariais 
mažėja, bet per paskutiniuosius 
kelis metus kasmet daugiau 
žmonių atsilanko į LB rengiamą 
Vasario 16 d. minėjimą. Mat, 
klebonui kun. Albertui Karaliui 
sumaniai vadovaujant, gausėja 
vyčių gretos ir vis daugiau vyčių 
atsilanko į LB ruošiamą 
minėjimą. Š. m. vasario 18 įvy
kusiam minėjime iš viso dalyva
vo apie 120 asmenų.

Minėjimui vadovavo lietuviš
kai ir angliškai apylinkės pirmi
ninkė Vaiva Vebraitė-Gustienė, 
pradėdama su puikiu įvadu apie 
pasikeitimus Lietuvoje. Įvado 
įdėmiai klausėsi ir į minėjimą at
silankiusi kandidatė į JAV kon
gresą, Rosa De I^auro, bei ukrai
niečių atstovas Orest Dubno 
buvęs Connecticut valstijos “Tax 
Commissioner” ir dabar valstijos 
paskolų banko direktorius.

Pakvietus Rosa De Lauro tarti 
žodį, per publiką perbėgo at
pažinimo bangelė — nesitikėjo 
žmonės ją matyti savo tarpe. 
Tačiau Rosai De Lauro lietuviški 
reikalai ne naujiena, nes per sep
tynerius metus jai būnant šen. 
Cbristopher Dodd reikalų vedė
ja (cbief of staff) Wasbingtone, 
per ją buvo kreipiamasi, kai lie
tuviai norėjo, kad senatorius pa
sisakytų už vienokį, ar kitokį 
Lietuvą liečiantį reikalą, savo 
žodyje Rosa De I^auro pabrėžė, 
kad Amerika turi aiškiai palaikyti 
lietuvių pastangas atgauti ne
priklausomybę ir padėti Lietu
vai prekybos ir “joint ventures” 
srity bei Lietuvos užterštos ap
linkos atgaivinime. Kandidatė 
turi magistro laipsnį iš tarptau
tinės politikos ir yra studijavus' 
Urndon School of Economics.

Sveikinimo žodį tarė ir Orest 
Dubno, kuris pabrėžė, kad lietu
vių ištvermė ir pasiryžimas per 
tiek metų keliant Lietuvos reika- 

i lūs pagaliau pasiteisino nes da
bar turim žmonių Kongrese, ku

sutiko per pertrauką išėjusį 
Landsbergį didžiausiomis ovaci
jomis.

Vėliau paskelbus, kad Vytis 
sugrąžinta kaip Lietuvos herbas, 
grupė budinčiųjų pribėgo prie 
AT durų ir žmonėms garsiai plo
jant, nuplėšė iš metalo dirbtą 
LTSR kūjo ir pjautuvo herbą ka
bantį virš durų.

10:46 vai. vakare Lietuvos lai
ku buvo priimtas bene svarbiau
sias Aukščiausiosios Tarybos nu
tarimas, būtent aktas dėl Lietu
vos valstybės atstatymo. Vardu 
balsavo 124 už, prieš — 0, susi
laikė — 6, nedalyvavo — 3.

Akto priėmimas buvo sutiktas 
ovacijomis ir aplodismentais, su
giedotas Tautos himnas, keliant 
gigantišką trispalvę tribūnoje. 
Prezidiume stovintys sukibo 
rankomis, jas iškėlė į dangų ir 
pradėjo šūkauti “Lietuva, Lietu
va”, įsijungiant deputatams ir 
svečiams (viso apie 400).

Landsbergiui pasveikinus vi
sus su nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimu, žmonės spontaniškai 
pradėjo vieni kitus sveikinti, ap
kabinti, bučiuoti. Dar girdėjosi 
jungtiniai lozungai: “Latvija bus 
laisva! Estija bus laisva”!

(LIC)

rie susipažinę su Lietuvos 
padėtim ir Lietuvai prijaučia; be 
to tvirto užnugario JAV admini
stracija galėtų rodyti mažiau 
ryžto Pabaltijo atžvilgiu. Tomas 
Plečkaitis perskaitė naujo New 
Haveno burmistro John Daniels 
proklamaciją,Vasario 16 d. pro
ga. : -

Vietoj pagrindinės kalbos bu
vo rodoma apie valandos ilgumo 
vaizdajuostė apie 1989 rugpjūčio 
23 Baltijos kraštuose kada milijo
nas žmonių padavė vieni kitiem 
ranką ir žmonių grandinė nusi- 
tesę per Lietuvą, Latviją ir Esti
ją protesto ženklan prieš Molo- 
tovo-Ribbentropo sandėrį, pa
smerkusį Baltijos kraštus Stali
nui. Vaizdajuostę susuko Juozas 
Bružas iš Putnamo, kurio vaiz
dajuostės tapo lietuvybės gaivin
tojos ir stiprintojos. Reikia pasa
kyti, kad ir šis minėjimas pri
traukė tiek daug dalyvių, nes 
daug žmonių norėjo “savo akim” 
pamatyti kas vyksta Lietuvoj. 
Angliškai apie “žmonių gran
dinės” priežastis ir reikšmę aiš
kino dr. Elona Vaišnienė.

Meninę dalį atliko tautinių šo
kių grupė Vėtra savo smagia 
nuotaika iššaukdama publikos 
šypsenas ir nuoširdžius ploji
mus. Vėtrai vadovauja Vaiva Ve- 
braitė-Gustienė ir Juozas Kar- 
muza.

Po programos dalyviai dar il
gokai būriavosi prie užkandžių 
kurių paruošimu rūpinosi Stasė 
Leikienė ir Teresė Strimaitienė. 
Aukų rinkimui vadovavo ilgame
tis (nuo 1950 l>e pertraukų ir l>e 
nuovargio) LB iždininkas ir visų 
lietuviškų reikalų entuziastiškas 
rėmėjas, neišsenkamos energij.s 
ir humoro Jonas Šaulys, kuriam 
tą sekmadienį, vasario 18, suėjo 
80 metų.

emv

— Vilniuje, kall>ėdama.s prie 
Lenino paminklo Gorbačiovas 
pasakė, jog Estijoje nuo seno 
buvo 40% gyventojų slavai. J tai 
pareiškė protestą Estijos Komu
nistų partijos sekretoriatas jam 
laišku, kuriame paaiškino, kad 
rusai, ukrainiečiai ir gudai ten 
sudaro 30.2% arba 551 tūkst. 
žmonių 1989m. 1939m., Estijo
je tos tautybės tesudarė vos pen
kis procentus. Caro laikais, kai 
Estija buvo Rusijos valdžioje, 
slavų tautų atstovų buvo tik 4%

Los Angeles sausio 27 buvo surengtas politinių studijų savaitgalis. Atidarymo žodžio 
klausosi iš k. architektas Edmundas Arbas, Nijolė Sadūnaitė, LB tarybos pirmininkė 
Angelė Nelsienė, Monika Lambertienė. Antroje eilėje matosi žurnalistas Ignas Med
žiukas, mokytoja Rita Bureikienė ir kiti.

REAGUOKIME j ĮVYKIUS LIETUVOJE

Šiuo nepaprastu ir lemtingu _ 
lietuvių tautai metu, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiajai Ta
rybai paskelbus Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą, krei
piamės į visus Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuvius ir prašo
me:

1. Skambinti 1-800-257-4900 
ir prašyti “Hotline Operator 
9654”. Sakyti, kad norite pasiųs
ti “mailgram” Baltiesiems 
Rūmams. Telegramos tekstą 
operatorė turi ir ji bus Jūsų var
du nusiųsta. Telegramos kaina 
(apie $7.00) bus prijungta prie 
Jūsų telefono sąskaitos.

“EGLUTĖ”, VAIKŲ ŽURNALIUKAS 
ŠVENČIA 40 METŲ SUKAKTĮ JAV LB Krašto Vaidyba ....

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolijos globojama 
Eglutė jau mini 40 metų sukaktį. 
Ir kas galėjo tikėtis, kad Eglutė 
taip ilgai gyvuos — žaliuos.

Jos įsteigėjais buvo poetas 
Bernardas Brazdžionis — Vytė 
Nemunėlis ir prel. Pranciškus 
Juras, Lawrence, Mass.,lietuvių 
parapijos klebonas, žymus 
kultūrininkas. Nuo pat pirmo 
numerio Eglutė buvo spausdina
ma Putnamo seselių spau
stuvėje.

Pradėta leisti 1950 metų pra
džioje. Leidėjas buvo Lietuvių 
Kultūros Institutas. Per metus 
išėjo 10 numerių, kiekvienas 32

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

$ DOMĄ
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyru 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Naujųjų Metų, jyairių jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.-

Galite Įsigyti:

žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbu, me
džio drožinių;
Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;
Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių 
lipdžlų;
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.

jV I Visą, tai galima užsisakyti pagal katalogą 
5J» i kurt galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki firmai 
ĮąSI BALTIC ASSOCIATES. LTD
Vii P O- Box 1406 GMF Boston, MA02201 
W| Tek (617) 269-4455 • Fax (617)268-8376 
pA I 368 Broadway, So.Boston, MA 02127

2. Arba galite skambinti tic- 
sioginia Baltųjų Rūmų “Com- 
ment Line” telefonu 1-202-456- 
7639 ir padėkoti už. greitą ir po
zityvų reagavimų į Lietuvos nc- 
priklausomyl)ės atstatymo pa
skelbimą ir paprašyti, kad Lietu
vos pastangos sugrįžti į pasaulio 
tautų šeimą būtų visais būdais 
Amerikos vyriausybės remia
mos. Ypač atkreiptinas dėmesys 
į ekonominės pagalbos reikalin
gumą.

3. Susisiekti su savo vietovių 
spauda. Dauguma laikraščių 
žinių apie nutarimų atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę dar vis 

puslapių. Laikraštis buvo taiko
mas jaunimui-vaikam. Jo tiks
las buvo ugdyti jaunimo charak
terį ir išlaikyti lietuvybę. Pagrin
dinis žanras—pasaka. Taip pat 
buvo spausdinami eilėraščiai, 
straipsneliai iš Lietuvos istori
jos, geografijos ir literatūros.

Eglutės redaktoriai

Bernardas Brazdžionis reda
gavo tik 1950 metais, toliau re
daktoriais buvo: 1951 - 1955 — 
Pranas Naujokaitis, 1956 - 57 — 
Stepas Zobarskas, 1958 — Anta
nas Šerkšnas, 1959 — Irena Im- 
brasaitė, 1959-61 — sesuo M. 
Paulė, 1961 -1963 — sesuo Te-

.^pranešė iš “Vilniaus, USSR”. 
Skambinkite laikraščių redakci
joms ir prašykite, kad žinios iš 
Lietuvos būtų skelbiamos iš 
“Vilnius, Litbuania”. Lietuvai 
reikia bent jau pasaulio spaudos 
“pripažinimo”. Ta pačia proga 
padėkokite už jau atspausdintus 
straipsnius apie Lietuvą.

4. Daugelis radijo ir televizi
jos stočių sekančiomis dienomis 
transliuos pasikalbėjimus (talk 
shows) kuriuose bus diskutuoja
mi įvykiai Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje. į tuos pasikalbėjimus 
būtina įsijungti. Svarbiausia 
skleiskime mintį, kad Lietuva 
negali būti išskirta iš kitų pasau
lio tautų tarpo ir, kad jai būtų 
suteiktas lygiai tas pats dėmesys 
ir pripažinimas kurio susilaukė 
kitos Rytų Europos tautos, nu
sikratę komunizmo jungo.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba v

resė Mieczkovvski, no 1963 metų 
iki dabar redaguoja sesuo Ona 
Mikailaitė.

Laikraščio redagavimą seserys 
perėmė 1959 metais, gi admi
nistruoti pradėjo nuo 1952 
metų. Dabar Eglutę administ
ruoja Danguolė Sadūnaitė.

Seserų rankose

Perėmusios redaguoti, sese
rys įvedė daug naujumo: laik
raštį pritaikė pradžios mokyklos 
vaikams, spausdina dviem spal
vom, gausiai iliustruoja pieši
niais, pradėjo leisti skaitytojų 
amžiui pritaikytas vaikų knyge
les.

Dabar laikraštyje yra įvairių 
skyrių, kuriuos tvarko tų skyrių 
redaktorės, redakcijos talki
ninkės.

Šventiškas kalendorius

Sukakties proga Eglutė išleido 
savo kalendorių. Jis mėnesinis, 
pakabinamas ant sienos. Įdėtas 
Bem. Brazdžionio įžanginis 
žodis, spausdintas 1950 metų 
Eglutėje Kalėdų švenčių proga.

Kiekvienas mėnuo turi ir savo 
piešinį. Visas iliustracijas nu
piešė dail. Filomena Linčiūtė- 
Vaitiekūnienė.

-o-
Praėjusiai tokį ilgą kelią Eglu

tei linkime ir toliau taip žaliuoti 
ir auklėti lietuviškų šeimų vaikus 
gražioje lietuviškoje bei reli
ginėje dvasioje. Visi tėveliai, ku
rie turi jaunimo namuose, 
kviečiami užsisakyti Eglutę.

— Lietuvoje jau esančios dvi 
Komunistų partijos, pasakė vie
nas atskilusių komunistų vadų — 
Vytautas Kardamavičius Chica- 
go Tribūne korespondentui Vil
niuje. Jis nenumatąs galimybių 
susitaikinimui.



SU PIRMĄJA PAVASARIO DIENA
HENRIKAS BAJALIS

Kokiame krašte mels gyventu
me, esame surišti su laiku. Jis 
skiria dieną nuo nakties, metų 
laikus, nubrėžia ribą tarp žiemos 
ir pavasario, nutrina vardus, įvy
kius, gydo žaizdas ir t.t. Gali 
keistis valdžios ir santvarkos, iš
nykti miestai, ištisos tautos, ne
tekti tėvynės, bet niekas nepa
naikins vidinio žmogiškumo. 
Skirtingais metų laikais prisime
name tautos didvyrius, jų dar
bus, nuopelnus, švenčiame 
šventes, lankome istorines vie
tas, tą kraštą kur gimėm, augo
me, tą kraštą kuriame gyvename 
dabartiniu metu.

Sekdami metų laikus, baigia
me pergyventi baltąją žiemą. 
Kovo 20 dieną po žiemos šalčių 
prasiverš pavasaris su savo 
grožybėmis. Su atgimstančia 
gamta pradėsime keliavimus dir
bantieji, ar išėję į pensiją. Artėja 
vasara-atostogų laikas, pavasa
rio, vasaros džiaugsmo šventės. 
Laikas daryti planus dėl tinka
mesnio ir sėkmingesnio laiko iš
naudojimo. Norime pasidalinti 
keliomis mintimis su keliaujan
čiais ir padėti naujai pradedan
tiems iš savo patirties keliavime. 
Laikas numatyti kolų kraštą nori
me pamatyti, kokiomis prie
monėmis, kokiais keliais keliau
sime (pasirūpinti žemėlapius), 
kokias vietas norime matyti: 
upes, ežerus, kalnus, miškus, 
parkus (gauti literatūros).

Norintieji pakeliauti po Lietu
vą, ypač jaunimas gali pasinau
doti 1987 m. išleistu Lietuvos tu
ristiniu žemėlapiu. Pamatysite 
gražią ir įdomią Lietuvos gamtą, 
didžiausius miestus: Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Pa
nevėžį, irkt.: kurortus: Druski
ninkus, Palangą, Birštoną, Ne
ringą; Lietuvos etnografines sri
tis: Žemaitiją — vakarų Lietuvą, 
Aukštaitiją —r rytų, Dzūkiją — 
pietų. Suvalkiją — pietvakarių 
Lietuvą.. Žemaitijoje yra išlikę 
daug liaudies kūrybos paminklų, 
Dzūkija garsi dainomis, Nemu
no pakrantėmis, piliakalniais, 
Raigardo slėniu. Lietuvoje yra

apie 3000 ežerų, 700 upių, kur 
vandeningiausios yra Nemunas 
ir Neris. Šalčiausias mėnuo — 
sausis, šilčiausias — liepos. Ke
liaukite su turistiniu žemėlapiu, 
be jokios pagalbos pamatysite 
Lietuvą, kaip ant delno.

Amerikoje keliavimas yra vie
nas malonumas; geriausi parkai, 
skalbyklos, dušai, puikiausias 
žuvavimas. Neturėdamas meš
kerės, nei ką uždėti ant kabliu
ko, gali sėdėti puikiame laive ir 
gaudyti salinantis, jei turi pini
go. Amerikos gamta be galo 
graži, o dar įdomesnė jos istorija. 
Pakeliavęs porą mėnesių, grįžti 
namo labai apsišvietęs.

Atostogos turi būti suplanuo
tos, nes tai dovana-poilsis, pra
moga. Pradedant ir baigiąnt ato
stogas reikia duoti vieną dieną 
pasiruošimui. Dirbantieji negali 
būti darbe iki paskutinės dienos, 
nes nervai turi būti pailsėję pra
dedant kelionę, o užbaigiant rei
kia laiko įeiti į normalias vėžes. 
Parink atstogas, kad kas kart ma-. 
tytumei naujas vietoves. Per ato
stogas nebūk namiesėda, ne
dirbk, nes kiekvienam yra reika
lingas poilsis.

Hartfordo “Berželio” tautinių šokių grupė metiniame koncerte sausio 20 pradeda 
paskutinį šokį Patrepsėlį. Nuotr. R. Musonytės

— Chicagos “Lituanikos” fut
bolo klubo nariai ir futbolo 
mėgėjai kovo 24, šeštadienį, 2 
vai. popiet renkasi į klubo patal
pas, 2614 W. 69th St., Marąuet- 
te Parke. Metiniame klubo narių 
susirinkime bus tariamasi dėl 
klubo 40 metų sukakties minė
jimo, išvykos į Pasaulio lietuvių 
žaidynes Lietuvoje ir kitais rei
kalais.

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

VAISTAI

lio. Keliaujant per kalnus laikytis 
dešinės ir nustatyto greičio. 
Važiuojant mašina ilga pakalne 
nelaikyti visą laiką koją ant 
stabdžių, bet uždėt ir atimt. Iš
vengsi stabdžių perkrovimo ir 
bereikalingų taisymo išlaidų. Jei 
motoras nebedirba, pastumk 
mašiną į saugią vietą ir ieškok 
pagalbos.-

Keliavimas yra gyvenimo mo
kykla, kokios nėra niekur. Čia 
išmokstate gyventi, gudrumo, 
sugyventi su žmonėmis, neatsi
sakant savo principų. Jei būsi 
žioplas, tai tuoj taveapgaus. Lie
tuviška patarlė sako: durnių 
muša ir bažnyčioj. Gyvenime 
žmonės tave skriaudžia, apgau
na, bet gamta tave priima, pake
lia nuo kasdienybės. Judėk ra
miai per skubantį ir triukšmau
jantį pasaulį ir neužmiršk ra
mybės, kurią gali rasti gamtos ty
loje. Skelbk savo tiesą ramiai ir 
aiškiai. Džiaukis savo pasiseki
mais ir planais. Domėkis, kad ir 

- mažiausiu save darbui nes dar-

Vykstant su vaikais labai svar
bu, kad ir jiems būtų, kas nors 
įdomaus, nes jų skirtingi intere
sai. Vengti atostogų bėgant nuo 
vienos vietos prie kitos ir pasi
linksminimų. Tokios kelionės . 
retai yra surištos su poilsiu ir at
sipalaidavimu.

Nedaryk planų kas dieną. 
Mašiną neperkrauti keliaujant: 4 
keleiviai po 150 svarų ir kiekvie
nam 50 svarų bagažui, neperkai- 
tinti, patikrinti stabdžius, pa
dangas, langų valytuvus, laikyti 
švarią motoro sistemą, tinkamą 
lygį motoro alyvos. Per atostogas 
kiekvieną rytą reikią tikrinti sly
vos lygį — pilnas ir transmrsiia»-j ZT" 7*,“. -V“T Zr':Z, ; i.. .i . . . Pasaulyje yra daug sviesiu veiskysčio lygj, kūnų reikia turėti 
atsargos po ketvirtį galono atsiti
kus tekėjimui alyvos. Važiuoti 
per dykumą anksti rytą, ar vaka
re, turėti apie 5 galonus van
dens, laikytis ant pagrindinio ke-

kų, tyrų sielų, kilnių protų. Visų 
širdys džiaugiasi pavasariu, 
sužaliavusiais medžiais, žydi
nčiomis rožėmis, jazminais. Ko
kia graži ta svetima gamta. Pava
sario saulutė bučiuoja visus 
pumpurus, tik ne visi išsisk
leidžia ir tik išsiskleidusieji 
puošia gyvenimą. Tegul būna 
tavo gyvenimas tas išsiskleidusis 
pumpuras.

Gerbkime žmogų supančią 
aplinką. Ji gali būti išgelbėta tik 
mūsų bendrromis pastangomis. 
Mūsų gyvenmoji aplinka yra 
neįkainojamos vertės turtas, ku
rio vaisiais turi džiaugtis praei
ties, dabarties ir ateities kartos. 
Amerika pilna gamtos grožio, 
turtų, meno ir kitų vertybių.

Visų mūsų pareiga, pagal pa
jėgumą, atiduoti duoklę paverg
tam kraštui ir tam kraštui, kuria
me gyvename ir veikiame.

"Kaip žiemos surakinto upelio, 
Tyliai plaka tavoji širdis, 
Bet galybė pavasario žalio. 
Jos plakimą padangės girdės”!

— Iš Lietuvos tarptautiniame 
simpoziume “Baltija vakar, šian
dien ir rytoj”, kuris buvo Rygo
je, dalyvavo biologė Lilė Lazaus
kienė, geografas Vaižgantas Kir
lys, geologas Olegas Pūstelniko- 
vas, žurnalistas Pranas Martin- 
kus ir marinistas Ignas Pikturna. 
Simpoziume išklausyta per 30 
mokslininkų, rašytojų, žurnali
stų ir visuomenės veikėjų pa
skaitų. Konstatuota milžiniška 
žala Baltijos jūrai.

— Lietuvos medicinos sese
rys buvo suvažiavusios į Vilnių 
ir atsteigė 1922 metais įsteigtą 
Gailestingųjų medicinos seserų 
sąjungą. Jos pirmininke išrinkta 
Klaipėdos miesto klinikinės ligo
ninės vyriausioji medicinos se
suo, liaudies deputatė Ona Mita- 
lienė, o vicepirmininke Kauno

Būkime tie pavasario pumpu
rai, kurie išsiskleidžia ir puošia 

bas'yra*vienas tš tikrųjų "turtų.’’ ®jyenimą, laukdami vasaros ato- ____,
Vasaulyje'yra daug sviesiu vei-' sTOgų Tėvynės dainos Viktoro Ši- kiinikos vyriausioji medicinos 
dų, gerų širdžių, darbščių ran- maičio posmelis: sesuo janina Ivaškevičienė.

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 nereceptinius 
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 
sudarvsime pagal jūsų pageidavimą. MUI
TO NĖRA.

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

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

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

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 elektroninė* prekės pristatomos 
per UPS Į kitus JAV miestus.

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

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2539 W. 99th St. 
Chfcago, IL 50529 
1 (312) 435-7772

veikia kasdien 9-5 v.v.

Arba susitarus

INTERNATIONAL 430-7272

9525 So. 79th Avė. Hickory Hllls, IL 60457. jj.s.a.

— Lietuvos Komunistų parti
ja atmetė Sovietų Sąjungos 
Centro komiteto kvietimą su
grįžti į tarybos sesiją bendroje 
delegacijoje su atskilusia partijos 
dalimi.

— KGB centrinis pastatas 
Vilniuje prieš daugiau kaip me
tus stovėjo ant kampo Lenino 
prospekto ir Liepos 21 gatvės. 
Jis dar stovi toje pačioje vietoje, 
tik gatvių pavadinimai kiti. Jis 
dabar stovi ant kampo Gedimino 
ir Vasario 16 gatvių. Ir įdomiau
sia, kad ant jo jau kabo mūsų 
trispalvė, dėl kurios prieš porą 
metų ne vienas buvo areštuotas 
ir laikytas šio pastato rūsiuose, 
(kkm)

— Monika Mikolainytė-Dani
levičienė iš Lietuvos ieško pus
brolio Mindaugo Mikglainio ir 
puseserės Aldonos arba jų vaikų, 
gyvenusių New Yorke. Kreiptis 
šiuo adresu: Lithuania, Vilkaviš
kis, J. Basanavičiaus 26, Danile
vičienė Monika.

— Nijolė Rutkevičienė, gyve
nanti Molėtuose, Darbo gatvė 
Nr. 18 A, ieško savo dėdės (mo
tinos brolio) Sergijaus Kamaičio, 
gyvenusio šiuo adresu: S. Ka- 
maitis, 227 Grove Street, Brook- 
lyn, N.Y. 37. Asmenis ką nors 
žinančius apie S. Kumaitį, 
prašome pranešti.

— Didžiulytė Vlada, Prano, 
gyvenanti Vilnius 232015, Rau
donosios Armijos Prospektas 45- 
56, ieško savo dėdės Didžiulio 
Jono, Justo s., arba jo vaikų. Jis 
yra gimęs Širvintų rajone, Mo
tiejūnų kaime. gyveno Cambrid- 
ge, vėliau Bostone. Jo pirmo 
sūnaus vardas Stasys.

— 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

I adresu: Lithuania, Kaunas 
23035, Rambyno 27, E. Skliu- 
tienė.

— Ieškome Elenos Pajuo
dytos brolių arba jų vaikų, gyve
nusių Lietuvoje, Kupiškio val
sčiuje, Pajuodžiu kaime ir išvy
kusių į Ameriką po antrojo pa
saulinio karo, gyvenusių New 
Yorke arba Chicagoje. Pranešti: 
Pranas Ražauskas (Elenos Pajuo
dytos sūnus) Anykščių rajonas, 
Leliūnų pastas, Medinų kaitrias 
Lithuania-Lietuva.

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

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

TURISTINĖ KEUONĖ SU Sl'e'cfl^ I VOKIETIJOJE birželio 7-22 d
Maskva 1 nkt. Lietuv-' _..,a 3 nkt.
KAINA: iš Čikagos $2 t&VSu. Iš New Yorko $2.490.00

DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29 — liepos 15 d.
Vilnius per Toromą/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. Budape4^
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš Nt „z,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 k IVashingtone — 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 mėšTrias, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje.

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9525 80. 79TH AVENUE 

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

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ l NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ.

9001

9002

9003

9004

9005

9005

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Ch. Satkewich, Fainvay, 
KS, A. Grajauskas, Cliffside 
Park, N.J., I. Petokas, Upland, 
Calif. Usakė kitiems: B. Prasaus- 
kienė, Lomita, Calif. — D. Cli- 
ne, Tn., M. L Naujokaitis, Ri- 
vers Edge, N.J. — R. V. Paulis, 
Seattle, WA. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



DĖMESIO! DĖMESIOI
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA Į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY-LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

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

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

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

212 465-0621
*- —- . ■ ______ ___ ... -•

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

(įvairaus dydžio ir jvairių firmų)

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

telefonų atsakymo aparatai

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

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

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

Parduodami tautiniai dra-

St. Petersburgo Lietuvių klube sausio 17 ir 18, vykstant ten 
Oktavos koncertui, buvo surengta plakatų, Lietuvos bažnyčių 
nuotraukų paroda. Parodą surengė J. ir B. Taorai. Nuotrau
koje Jonas Mikalauskas, buvęs New Yorko gyventojas; Okta
vos narė Miss Gracija — E. Meškauskaitė ir parodos rengėjas 
J.Taoras.

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

KELIONĖS/|V&^lL,ETUVĄ 

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)

Gręžimo datos - įvairios
Keiiomų trukme grupėms - 1 ū, 15, 20 ir 25 dienos.

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

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

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 < 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
.■ Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

Agrc omės Iz. Sinkevičiūtės parašys lletuvlšky valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su pla£*-'dnlu aplanku. Darbininkas, 341 HHhland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

, Miestas, valstija, Zlp..........................-................-.........- 

bučiai? >berna«ktti<ir ‘mergaitei.
Su perĘįUpXi*hū tik 85: dol. Idek-
vienas. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. 718 827-1351.

STOKIME NARIAIS Į LIETUVIŲ
FONDĄ ’
ir didinkime turimus Įnašus, nes
Lietuvių fondas remia IltuanistlnĮ švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago Iii. 60629

POSTAGE STAMPS OF LITHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

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

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., 

i Chicago, IL, 60629. Tel. 312 - 
426 - 7772.

Galime atidaryti sąskaitą do
leriais jūsų giminėm Lietuvoje. 

aJ Galės pirkti “dolerinėje” šiuo 
metu trūkstamų prekių: muilo, 
aliejaus ir kitko. Romas Pakštys, 

„ Traūšpak, 2638 West 69 St., 
Chicago IL, 60629. Tel. 312 436 
- 7772.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

DEXTER PARK M? PHARMACY į® 
Wm. Anastad. B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 771 h Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WB DKLJVER

296-4130

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

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

Kelionė j Šventąją Žemę, 
kurią organizuoja Toronto Prisikėlimo parapija, 

jvyks š. m. gegužės 7 - 21 dienomis 
KELIONĖ PRASIDĖS IŠ TORONTO 

Lėktuvas nusileis Montrealyje ir New Yorke 
paimti keleivių.

KELIONĖS KAINA, j kurią jeina 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

ICASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
l I Pinigines perlaidas

Čekių sąskaitas
\ J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

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

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

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

\

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



Bostono lituanistinės mokyklos šokėjai. Nuotr. P. Krukonio

A.A.
DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

mirus, jo žmonai Magdalenai, sūnui Eduardui, sese
rims: Sofijai Alienei, Jadvygai Vytuvienei ir Elenai su 
šeimomis reiškia gilią užuojautą.

New 'Yorko Lietuvių Gydytgojų Draugija

DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI
mirus, žmonai Magdai, seseriai Jadvygai Vytuvienei, 
sūnui Edvardui ir kitiems giminėms reiškia gilią užuo
jautą.

Vytautas ir Birutė Ignai

DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

mirus, žmonai Magdalenai, sūnui Edvardui su šeima, 
seserims ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia j.
tpu.- Žl t-lt^rT . - — - - .-   —...•Ui.aj

. -■■■ Jonė ir Pranas Bttgd&i’]

A. A.
AUDRONEI GUDAITEI

mirus, jos mamytę Verutę, seserj Gražinę ir jos šeimę 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Stasys Mineikos

DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUI

mirus, skausmo valandoje giliausia užuojauta žmo
nai, mielai poniai Magdalenai, Edžiui su šeima ir visai 
Jankauskų giminei.

Loreta ir Petras Vainiai su šeima
Eugenija Vainienė

DR. BENEDIKTUI JANKAUSKUII

mirus, žmonai Magdalenai, sūnui Eduardui su šeima, 
seserims: Jadvygai Vytuvienei, Sofijai Alienei, Elenai 
Rytprūsiuose ir Jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Birutė Paprockienė

Inžinierių aukos
Kaip jau anksčiau buvo 

minėta, vasario 9 ALIAS Bosto
no skyriaus narių susireinkime 
Vasario 16-sios minėjime pagrin
du, įvairiems lietuviškiems rei
kalams suaukota 2,900 dolerių. 
Stambiausi aukotojai: Ant. Gir
nius — 700 dol., Juozas Rasys ir 
Jonas Vasys — po 300 dol., J. 
Dabrila — 200dol., K. P. Deve- 
nis, R. Veitas, Br. Veitas, V. 
Žiaugra — po 150 dol., D. Ivaš- 
kienė, V. Kubilius, C. Mickūnas 
ir L. Rudžiūnas — 100 dol .A li
kos paskirstytos pagal aukotojų 
valią. „

“Oktavos” koncertas

Sporto klubo “Grandies” su- 
rengtas^vakaras su Lietuvos an
sambliu “Oktava” vasario 24 į 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salę sutraukė 
daug Bostono ir apylinkės lietu
vių, daugiausia viduriniosios ir 
jaunosios kartos atstovų. Ansam
blio atlikta pramoginės muzikos 
programa labiausiai patiko vidu
riniosios ir jaunosios kartos at
stovams, mažiau — senimui. Ta
čiau visi žavėjosi atlikėjų puikiu 
pasiruošimu ir pasirinktos pro
gramos įdomiu atlikimu.

Tradiciniai pietūs

Vasario 16-sios minėjimo pa
grindu tradiciniai Sandaros 24- 
sios kuopos Brocktone pietūs va
sario 25 dėl labai blogo oro nesu
silaukė tiek narių ir svečių kiek 
tikėtasi ir laukta, bet praėjo labai 
gražioje šeimyniškoje nuotaiko
je. Pritaikytą programą paruošė, 
pravedė ir atliko Laisvės Varpo 
vadovybė — Petras Viščinis ir 
Jonas Gedraitis, trumpai, bet 
taikliai iškėlę tos šventės įvairius 
aspektus? f • dabartinros -'lietuvių' 
tautos siekiūš fr reikalą laisvojo 
pasaulio lietuviams visais gali
mais būdais talkinti tautos ka
mienui atgauti išplėštą laisvę. 
Pirmasis kalbėjo lietuviškai, o 
antrasis — angliškai. Pietuose 
dalyvavo Brocktono miesto bur
mistro asistentas Cataldo ir mie
sto tarybos narys Gauss. Tai vie
nintelė Vasario 16-sios minėjimo 
Brocktone dalis, į kurią atsilankė 
miesto administracijos atstovai. 
Jų pasigęsta pagrindiniame mi
nėjime, kuris vyko vasario 11. 
Lietuviškus pietus paruošė Ona 
Eikinienė su talkininkėmis.

Vėl kandidatas

Adv. William Pribušauskas iš 
Brocktono jau pasiskelbė, kad 

• ateinančiuose rinkimuose jis bus 
kandidatas į State representati- 
ve. Šį kartą jis išeina, kaip res
publikonas. Adv. VVilliam Pri
bušauskas buvo du terminus 
renkamas Brocktono miesto mo
kyklų komiteto narys, 
pasižymėjęs darbštumu, suma
numu, sveika iniciatyva ir drąsa 
pasisakyti net tokiais klausimais, 
kurie nėra populiarūs. Jis gyvai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje. 
Dvejus metus iš eilės jam teko 
būti Montellos Lietuvių Tauti
nio klubo pirmininku, o dabar 
yra Lietuvos vyčių pirmosios 
kuopos Brocktone pirmininkas.

Aukos Lietuvai

LB-nės krašto valdybos vyk
domas vajus “Dovana Lietuvai” 

I susilaukė dviejų naujų aukotojų 
I iš Brocktono. Vienas jų per Lais- 
I vės Varpą įnešė 100 dol., o kitas 
I — 50 dol. Pirmasis nenori, kad 
I jo "pavardė būtų skelbiama, o 
I antruoju yra Petras Šaulys. Abu 
I aukotojai pabrėžė, kad vykdo- 
I mas reikšmingas darbas organi- 
I zuojant piniginę paramą kovoja- 
I nčiam už savo laisvę mūsų tautos 
I kamienui savoje žemėje. Įsijun- 
I girnų į vajų kiekvienas paremia 
I tą kovą, kuriai reikalinga visoke- 
| riopa talka.

mu rengiami Lietuvos meninin
kų koncertai. Paskutinis toks 
koncertas įvyko vasario 11 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Jo programą 
atliko Sigutė Trimakaitė (sopra
nas), Irena Brazauskienė (sopra
nas), Aldona Vilčinskaitė-Kisie- 
lienė (sopranas) ir Audronė Ki
sieliūtė, pianistė, akompania- 
torė. į koncertą prisirinko daug 
Bostono ir apylinkės lietuvių, 
kurie labai šiltai priėmė ir pa
lydėjo menininkes iš Lietuvos. 
Jos atliko vokiečių, prancūzų 
kompozitorių dainas, italų operų 
arijas ir duetus, lietuvių liaudies 
dainas ir mūsų kompozitorių

Lietuvos menininkų koncertas 

*Vis dažniau dideliu pasiseki-

Brocktono miesto burmistras Kąri Pitaro pasirašo Lietuvos nepriklausomybės prokla
maciją. Iš k. sėdi: klebonas kun. Petras Šakalys, šaulių pirmininkė S. Gofensienė, 
burm. K. Pitaro, O. Eikinienė ir A. Baškauskienė. Stovi iš k.: miesto asesorius Frank 
Bukantas, kongresmano atstovai Mr. Shea ir C. Tartaglia, VVilliam Pribušauskas — 
miesto mokyklų komiteto narys ir Sandaros taut. klubo pirmininkas K. Sabaitis, Laisvės 
Varpo vedėjas P. Viščinis, p. Perkūnienė, Tarybos pirm. Bielkevičius ir vrcepirm. St. 
Eiva.

kurinius.

“Sodauto” vakaronė ir išvyka

Gitos Kupčinskienės vado
vaujamas etnografinis ansamblis 
“Sodauto” gegužės 19 So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos trečio 
aukšto salėje ruošia vakaronę su 
atitinkama programa, o birželio 
pabaigoje vyks į Lietuvą, kur 
atliks eilę koncertrų ir dalyvaus 
Dainų šventėje.

Kultūrinė popietė

Verbų sekmadienį, balandžio 
8 d., 3 vai. p.p., Lietuvių klubo 
IlI-čio aukšto salėje, LTI Bosto

BALTIC 
TOURS

1990 METU 
LIETUVIU 

, ..TAUTINIU DAINŲ 
r ŠOKIU 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, išjų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija, viešbutis 'Lietuva’

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

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

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

Kelionė #7O2Tiiepos2-19, "Turistų’viešbutis.
$2.049.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 iš Chicagos.

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

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

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

Kelionė #703 B liepos 3-16, ’Turistų' viešbutis.

$1,949.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė #703C liepos 3-16, "Trinspolis" - Žakam r ramiame 
Vilniaus "Žirmūnų" priemiestyje keturių aukštų viešbutis su 
restoranu r baru. Tinkamas pavieniams arba grupėms

$1,749.00 iš Bostono ir New Yorko 
$1.949.00 iš Chcagos. .

Kelionė #7030 liepos 3-16, ’Composers’ 
apartamentai, netoi Vingio parko, norintiems privatumo Yra 
tiktai 14-kai asmenų Duodama kaina padengia tiktai apartamento 
nuoma .Kelionės, mastas. apžiūrėjmai ir Fesnvako programos yra 
asmeninis rūpestis

$1,649.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.849.00 iš Chcagos.

LIETUVA, RUSIJA Ir SUOMIJA — 15 dienų kelione.
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje. 2 naktys Leningrade, 2 
naktys Helsinkyje Finnair linija

Kelionė #515 gegužes 15- 27;
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,359.00 iš Chicagos.

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

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

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

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

Kelionė #608 - birželio 8-18
$2,099.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,299.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų kelionė
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Svvissair linija.

Kelionė #614 - birželio 14-28:
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,469.00 iš Chicagos.

1990 METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS 

1 LIETUVĄ

SV. VELYKOS LIETUVOJE - 12 dienų kelionė. 
10 naktų Vilniuje. Finnair linija.

Kelionė 1406 balandžio 5-16:
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,999.00 a Chicagos.

LIETUVA Ir VOKIETIJA -12 dienų kelionė.
8 naktys Viniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija ir 
Aeroflot tiesioginis skrydis j Vilnių ii Berlyno.

Kelionė #507B gegužės 7-18:
$1.699 00 it Bostono ir New Yorko,
$1,769.00 B Chicagos.

LIETUVA Ir VOKIETIJA-19 dienų kebooė
15 naktys Vilniuje, 2 naktys Vakarų Berlyne. KLM Linija k 
Aeroftot tiesioginis skrydis j Vilnių it Berlyno.

Kelionė »507A gegužės 7-25:
$2,079.00 it Bostono k New Yorko.
$2,149.00 d Chicagos.

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 New Yorko.
$2,589.00 iš Chicagos

LIETUVA Ir AUSTRIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Vienoje.
Austrian Airlines linija.

Kelionė #808 rugpiG&o 8-22:
$2,399.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,599 00 iš Chicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelionė.
8 naktys Vilniuje. Finnair linija

Kelionė #943 rugsėjo 13-22:
$1,809.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.009.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2.209.00 iš Bostonan New Yorko.
$2.409.00 iš Chicagos

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

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2.159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.359.00 iš Chcagos.

LIETUVA ir CEKOSLOVAKUA - 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 iš Chcagos.

SV. KALĖDOS Ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė 12 rūktų Viniuje. 1 naktis Prahoj*. CSA toija.

Kelionė #1225 gruodžio 21-sause 4.1991: 
$1.799.00 iš Bostono ir N*w Yorko.
$1,999.00 d Chicagos

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

Kelionė #1280 gruodžio 29 • sausio 11.1991: 
$1,799 00 iš Bostono ir Mew Yorko.
$1.999.00 d Chicagos

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kehonė.
11 naktų Vilniuj*. 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija. 

Kelionė 1510 gegužės 10-23:
$2.109 00 i* Bostono r New Yorko, 
$2,309.00 iš Chcagos.

Visų kelionių. tS skyrus *7030 kainose /skaitoma Metai i 
Festivalio programas, tris pama/t.mmus kasdieną., pusryčius, 
pietus r miesto apžiOreemą Wesl Berlyne r Helsinky/e. perve
žimą ir asmenini BALTIC TOURS palydovo patarnavimu vtsoįe 
kekoneie

Smukesnėms informactoms ir brošiūrai, kreipktes j 
BALTIC TOURS • 77 OakSt.. Šute 4 • Nearton. MA 02164

Tel. 617/965 -8060 • Fax 617 - 332 -7781

no skyrius rengia kultūrinę po
pietę, kurios programoje pirmą 
kartą Bostone dalyvaus rašytoja 
Nijolė Jankutė iš Chicagos. Ji at
siveš naujai išleistą novelių rin
kinį, taigi bus ir knygos pirmo
sios sutiktuvės. Apie N. Jan
kutės kūrybą kalbės bei su naujai 
išėjusia knyga supažindins Zita 
Krukonienė. Tuo pačiu metu 
vyks medžio drožinių paroda. 
Prie tradicinio velykaičių stalo, 
kuriam vadovaus Jūratė Aukšti- 
kalnienė, galima bus įsigyti Ve
lykoms tautodailininkių darbo 
margučių. Po programos seks 
vaišės.

(G. G.)
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VVoodhaveno LB apylinkės iš
rinktoji valdyba posėdžiavo kovo 
7 ir pasiskirstė pareigomis: pir
mininkė Ramutė Česnavičienė, 
vicepirmininkas Vytautas Vai
čiulis, sekreetorė Marija Žukau
skienė, iždininkė Ada Bagdo
nienė, švietimo reikalamas Ko-

Apie Lietuvos paskutinius 
j vykius plačiai rašė visa New 
Yorko spauda. The Neto York Ti
mes kovo 12, pirmadienio laidoje 
pirmam puslapyje per keturias 
skiltis įsidėjo antraštę, kad Lie
tuva paskelbė nepriklausomybę. 
Paskui dar dviejose vietose rašė

stas Norvilą, visuomeniniams f 
renginiams Aloyzas Balsys. Į 
Nevv Yorko apygardos suvažiavi
mą paskirti atstovai Aleksandras 
Vakselis ir Algis Šilbajoris. Revi
zijos komisijon apylinkės susi
rinkime buvo išrinkta: Vincas 
Padvarietis, Jonas Klivečka ir 
Aleksandras Vakselis.

Prof. Vaidotas Antanaitis 
kovo 12 pirmadienį, 11:30 v. 
priešpiet skambino Marytei Sa- 
linskienei iš pačios Maskvos ir 
pranešė, kad visi reikalai einasi 
gerai, bet pamažu Jis yra aukš
čiausios sovietų tarybos deputa
tas.

Moterų Vienybės susirinki
mas šaukiamas kovo 20, antra
dienį, 7 v.v. įprastoje vietoje 
Congregation bažnyčios salėje, 
91 St. ir85Rd. kampas. Susirin
kimas bus socialinis. Visos narės 
ir jų svečiai kviečiami dalyvauti.

Kaziuko mugė šiemet praėjo 
su nepaprastu pasisekimu. 12 
vai. Kultūros Židinyje buvo 
mišios, kurias aukojo tėv. Anta
nas Prakapas, OFM. Prieš 
mišias skautininke Vida Jankau
skienė pranešė, kad Vilniuje 
parlamentas nubalsavo atsiskirti 
nuo Sovietų Sąjungos. Žinia 
buvo sutikta triukšmingais ploji
mais. Po mišių sugiedotas Lietu
vos himnas ir Ilgiausių metų Lie
tuvai! Žmonių buvo pilna 
didžioji salė. Visi buvo labai 
džiugioje pakilioje nuotaikoje. 
Apatinėje salėje daug žmonių 
pietavo. Ten Pranas Gvildys, 
Lietuvių Atletų Klubo pirminin
kas, atnešė dvi dėžes šampano 
ir vaišino visus, kas tik atsirado 
jo aplinkoje. Pakeltos šampano 
taurės už nepriklausomą Lietu
vą. Daug kas vėliau nuvažiavo ir 
į Baltijos restoraną, kur taip pat 
buvo šampano ir vyno vakaras 
už laisvą Lietuvą. Visos dienos 
įvykiuose dalyvavo daug jauni
mo, kuris taip pat reiškė savo en
tuziazmą.

Vilniaus radijo transliacijų 
bangos prieš porą savaičių vėl 
buvo pakeltos. Pusvalandžio 
programa, kuri yra perduodama 
kasdien 8 vai. vakaro, Nevv Yor
ko apylinkėj ir šiaip visam Atlan
to pakrašty geriausiai girdima 25 
metrų riboje 11770 ir 12060 kHz 
bangomis. Programa taip pat yra 
perduodatna 16 m. riboje 17665 
ir 17690 kHz bangomis ir taip 
pat 19m — 15180 kHz banga. 
Šiomis bangomis programa yra 
sunkiai arba visiškai negirdima, 
(kkm)

tuo klausimu.

Branduolys šeštadienoį ir sek
madienį balandžio 7-8, Aušros 
Vartų lietuvių parapijos salėje 
Nevv Yorke rengia dviejų meni
ninkų — Vidos Krištolaitytės ir 
Narūno Bukausko — darbų pa
rodą. Lankymo valandos: šešta
dienį 2-6, sekmadienį 12 - 8 vai. 
vak.

Lietuvos Bažnyčią prisiminė 
du amerikiečių katalikų laik
raščiai Catholic Neto York ir The 
Catholic Advocate. Abu na
grinėja tą pačią temą — Bažnyčią 
Europos Rytuose ir sako, kad dėl 
sunkaus politinio režimo Katali
kų Bažnyčia yra pilnai neišvy- 
sčiusi Vatikano II suvažiavimo 
nuostatų pritaikymo. Lietuvos 
Bažnyčia buvo kraštutinėje si
tuacijoje, daug sunkesnėje nei 
Čekoslovakijoje ar Vengrijoje.

Patikslinimas. Praeitame 
Darbininko numeryje, rašant 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą Great Neck, N.Y., bu
vo netiksliai pažymėtas p. Jasai
tienės vardas. Ji yra ne Felicija, 
o Indą Jasaitienė. Jos ir Tado Ja
saičių namuose buvo surengtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas.

Petras Lukas - Lukaševičius, 
73 metų amžiaus, nuo 1958 metų 
gyvenęs Elizabeth, N.J., po il
gos ir sunkios ligos mirė kovo 9. 
Po pamaldų už mirusio vėlę Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje kovo 
13 palaidotas' Hollyvvood Memo- 
rial Park kapinėse Union, N.J. 
Liko liūdinti žmona Bronė ir se
suo Valerija Amerikoje ir trys se
serys Lietuvoje. Velionis buvo 
Tautinės Sąjungos ir Lietuvių 
Bendruomenės aktyvus narys.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje koresponden
ciją iš Juno Beach, Fla., parašė 
ne P. Miškinis, o P. Mikšys. Už 
korektūros klaidą atsiparašome.

Lucy Tiškus, Clearvvater, 
Fla.,dveji metai prie metinės 
prenumeratos prideda ir auką 
spaudos reikalams po 30 dol. 
ačių geradarei.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 

ir Lietuvių Bendruomenė
VISUS KVIEČIA į

VAKARONE SU NIJOLE SADŪNAITĖ
KULTŪROS ŽIDINYJE 

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

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 17, šį šeštadienį, per radiją 
1:30 vai. popiet New Yorko laiku 
bus treansliuoijama G. Puccini 
opera Manon Lescaut. Pagrindi
niai solistai: Mirella Freni, Peter 
Dvorsky, Italo Tajo. Diriguoja 
Nello Santi. Kovo 24, ateinantį 
šeštadienį, bus transliuojama 
Mozarto opera Die Entfūhrung 
aus dem Serail.

Juozas Gruodis, Monticello, 
N.Y., trejetas metų atsiunčia ne 
tik prenumeratos mokestį, bet 
dar prideda ir auką spaudai pa
laikyti. Vėl gauta 45 dol. Dėko
jame.

Aldona Jonynas Las Vegas, 
N e vada, nors laikraštį gauna la
bai pavėluotai, jau treti metai ne 
tik laiku apsimoka prenumeratos 
mokestį, bet neužmiršta pridėti 
ir auką. Vėl gauta 45 dol. Nuošir
dus ačiū.

R. Dzek, Morgan H iii, Calif., 
jau penkeri metai remia mūsų 
spaudą. Šiais metais vėl gauta 
metinė prenumerata su 30 dol. 
auka. Labai ačiū.

Birutė Podleckienė, Linden, 
N.J., dėkojama už kalendorių, 
prenumeratai siųsdama pridėjo 
ir šiais metais 30 dol. Ačiū labai.

Dr. Nijolė Bražėnas, Sprin- 
kill, N.Y., jau ketvertas metų su 
prenumerata prideda ir spaudai 
puoselėti po 30 dol. Geradarei 
dėkojame.

Vincas Skladaitis Waterbury, 
Conn., atsiųsdamas metinę pre
numeratą, jau ketveri metai pri
deda spaudai po 30 dol. auką. 
Dėkojame.

Dr. Bemard M. Covalesky, 
Randolph, N.J., ir šiais metais 
atsiuntė 30 dol. auką spaudai sti
printi, Ačiū labai.

Juozas Kazlauskas, Waterbu- 
ry, Conn., jau treti metai atnau
jina Darbininko prenumeratą 
pridėdamas spaudai stiprinti po 
30 dol. Geradariui ačiū.

I. Bajorūnas iš Pompano 7 sirinkimą. 
Beach, Fla., mokėdamas prenu
meratą jau treji metai prideda 
spaudai po 30 dol. Dėkojame.

Uršulė Maceikoms, Eliza- . 
beth, N.J., antri metai prie me
tinės prenumeratos prideda ir ■ 
spaudai 30 dol. Ačiū labai.

Marija Lesinskas, Salem, 
N H. pereitais ir šiais metais at- : 
siuntė po 50 dol. prenumeratai ; 
ir spaudai paremti. D’ėkojame. į

Stella E.Dirsa iš Brighton, ] 
Mass., jau antri metaia prie me- ’ 
tinės prenumeratos prideda ir I 
spaudai auką po 30 dol. Labai i 
ačiū.

Juozas ir Aldona Paloniai,
Green Brook, NJ, apmokėdami 
metinę Darbininko prenumera- t 
tą, atsiuntė ir spaudai dar 30 dol. ‘ 
Ačiū labai. į

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj Centrinė 126-toji kuopa 
kovo 4 S LA patalpos^ Nevv Yor
ko mieste turėjo metinį narių su- 

Buvo svarstomi 
įvairūs einamieji reikalai ir atei
ties veiklos planai. Taip pat buvo 
renkama ir nauja kuopos valdy
ba. Ilgametei kuopos pirminin
kei Genovaitei Meiliūnienei at
sisakius kandidatuoti, sekančiai 
kadencijai nauju kuopos pirmi
ninku išrinktas Kęstutis K. Mik
las,buvęs ilgemetis šios kuopos 
vicepirmininkas. Kiti į valdybą 
išrinkti: vicepirmininku — Ka
zys Kulas, finansų sekretore — 
Liucija Sperauskienė, protokolų 
sekretorium — Jonas Kiznis, 
iždininke — Živilė Jurienė ir 
iždo globėjais — Jadvyga Lauce
vičienė ir Juozas Zatorskas. Rei
kia paminėti, kad ši kuopa yra 
pati didžiausia S LA organizaci
joj. Ją sudaro 239 nariai. Tą pačią 
dieną tose pačiose patalpose 
buvo susirinkusi savo metiniam 
susirinkimui ir SLA 99-toji mo
terų kuopa. Liucija Paknienė 
buvo vėl išrinkta kuopo pirmi
ninke. Kitos išrinktos valdybom 
vicepirmininke — Viktorija 
Čečetienė, finansų sekretore — 
Liucija Sperauskienė, protokolų 

1 sekreetore — Liucija Alins- 
* kienė, iždininke — Aldona Sval- 

A. Merkelio “Didysis varpi- • bonienė ir iždo globėjom — Al- 
ninkas Vincas Kudirka” — 416 melija Markevičienė ir Elena 
puslapių leidinys, įrištas į kietus Prekerienė. Po susirinkimų abi 
viršelius. Išleido Vydūno jauni
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkas, 341 4 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

“Oktava” ansamblio muzikos 
kasečių “Lietuva tėvyne mūsų”, 
“Tu man buvai — Tu man esi” 
dar galima gauti kreipiantis pas 
P. Gvildį 718 - 356 - 7871 ir A. 
Mičiulį 718 - 441 -1131. Kasetės 
kaina $5.00.

Jaunas vyras iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Gali remontuo
ti butus, tvarkyti aplinką, skam
binti telef. 718 894 - 1968.

Dėmesio! Kas nori savo gi
minėms ar draugams Lietuvoje 
nupirkti automobilį Volgą, 
prašom kreiptis telefonu 212 741 
- 7280 ir prašyti Ixx>poldo. Auto
mobiliai yra Maskvoje ir gali tuoj 
pasiųsti pirkėjui.

Vyt. Gružas iš St. Petersburg, 
Fla., apmokėjo metinę prenu
meratą su priedu spaudos reika
lams 30 dol. Labai ačiū.

Juozas Ivanauskas, Klaipėdos 
teatro režisienius, jaunas vyras, 
svečiavosi New Yorke ir tyrinėjo 
sąlygas, ar čia galima iš Klaipė
dos atvežti vienaveiksmius Al
girdo Landsbergio ir Kosto Os
trausko veikalus. Iš čia išvyo į 
Chicagą, kur mano su ten esan
čiais lietuviais aktoriais pastatyti 
kokį veikalą.

Sophia Šakalys iš E. Green- 
wich, R. I., ir šiais metais at
siuntė prenumeratai ir spaudai 
auką 50 dol. Dėkojame.

Nijolės SadūnAitės sutikimas New Yorke, kai čia atvyko iš Europos. Iš k. Malvina 
Klivečldenė, Vytautas Vaičiulis, Nijolė Sadūnaitė, Liet. Religinės Šalpos direktorius 
kun. Kazimieras Pugevičius, Pranutė Ąžuolienė, Valdas Anelauskas, Apreiškimo para
pijos klebonas kun. Vytautas Palubinskas.

SPRENDŽIAMAS KULTŪROS ŽIDINIO LIKIMAS
Pereitą penktadienį, kovo 9, 

įvyko Kultūros Židinio vadovy
bės ir tėvų pranciškonų bendras 
posėdis. Posėdį pravedė Kultū
ros Židinio tarybo pirmininkas 
Algirdas Mačiulaitis. Dalyvavo 
tarybos bei valdytos nariai (alfa
betine tvarka): tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, Tadas Kli
mas, Vytaatas Kulpa, Antanas 
Mičiulis. Kęstutis Miklas, 
Kęstuts Nemickas, vienuolyno 
viršininkas tėv. Antanas Praka- 
pas, OFM, Vladas Sidas, Algir

i
i

i

kuopos suėjo kartu vaišėm ir pa
bendravimui. (kkm)

Dalia ir Paulius Bernotai iš 
Brigbton, Mass. atsiuntė prenu
meratos mokestį ir auką — iš 
viso 50 dol. Ačiū labai.

Gediminas Baland, VVarren, 
Mičh., ir šiais metais prenume
ratai ir spaudai su linkėjimais at
siuntė 50 dol. Dėkojame.

A. Šešplaukis, Chicago, III., 
Darbininkui paremti atsiuntė 
administracijai savo leidinių, bet 
pasitaikius progai atsiuntė ir 50 
dol. spaudai. Geradariui nuo
širdi padėka.

J. Antanavičius, Rego Park, 
N.Y., apmokėdamas dvi Darbi
ninko prenumeratas, pridėjo ju
biliejaus proga linkėjimus ir 75 
dol. Dėkojame už auką ir sveiki
nimus.

das Šilbajoris, Vytautas Vaičiulis 
r Aleksandras Vakselis.

Pagrindinė posėdžio tema 
buvo' Kultūros Židinio išlaiky
mas. Židinio finansinės atskaito
mybės duomenys rodo, kad jau 
keleri metai iždas operuoja defi
cite. Pajamos tiek sumažėjo, kad 
nebepadengia priežiūros ir išlai
kymo išlaidų. Padėtis ypač pa
blogėjo 1989 sausio mėn. užsida
rius Lietuvių Atletų Klubo veda
miems bingo žaidimams. Anks
čiau sukaupti pinigai pradėjo

NAUJI LEIDINIAI

SIDABRO LIETUS, pasakos, 
parinko ir parengė Vladas Civin- 
skas, iliustravo dail. Romas Vie
sulas. Ir dailininkas ir autorius 
jau mirę. įdėta 16 įvairių tautų 
pasakų, dvi iš jų lietuviškos. La
bai gražiai išleista, pailgo albu- 
minio formato. Knygos apipavi
dalinimą tvarkė dail. Vytautas 
O. Virkau. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. 
153 psl. kaina 20 dol.

600 LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUS. Apžvalginis leidi
nys, išleistas Lietuvos Krikščio
nybės Jubiliejaus Komiteto. 
Gaiusiai iliustruotas fotografijo
mis. Tekstas lietuvių kalba. Kai
na 12 dolerių.

ATLAIDAI / LITHUANIAN 
PILGRIMAGES. Fotografijų 
albumas. Lietuvos fotomeninin
ko R. Požerskio užfiksuoti uni
kalūs atlaidų momentai. Komen
tarai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Išleido Loyola University Press. 
Kaina 25 doleriai.

VILNIUS LIETUVIŲ LIAU
DIES DAINOSE. Surinko G. 
Krivickienė-Gustaitytė. įžanga 
ir turinys lietuvių ir anglų kalbo
mis. Pateiktos melodijų gaidos 
ir tarmybių žodynėlis. Tinka kal
bantiems abejomis kalbomis. 
Kaina 20 dolerių.

X x. ,> Šios knygos gaunamos:
DARBININKAS administra

cija
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Prisiuntimjui pridedama po 2 
dolerius. 

Alf. Stankaitis, VVaterbury, 
Conn., atsiųsdamas prenumera
tos mokestį, pridėjo 10 dol. ka
lendoriaus išlaidoms ir spaudai 
paremti 20 dol. Ačiū labai.

Ona Kreivėnienė iš Media, 
Pa., skiria prenumeratai 20 dol. 
ir Darbininko 75 m. jubiliejaus 
proga pridėjo .30 dol. Labai ačiū.

Albinas Žvinys, Medford, 
N.Y., metinei prenumeratai, 
spaudos palaikymui ir kalendo
riaus išlaidoms atsiuntė 70 dol.

' Geradariui dėkojame.

greitai išsekti ir šiuo metu ižde 
liko mažiau, negu pusei metų 
Židinio išlaikymui reikalingos 
sumos.

Spaudoj jau buvo rašyta ir per 
radiją kalbėta apie susidariusią 
kritišką padėtį, apeliuojant į 
New Yorko visuomenę susirū
pinti lietuvių kultūros centro iš
laikymu. Atgarsio, deja, nebuvo 
susilaukta. Todėl Židinio vado
vybė ir sušaukė specialų posėdį, 
kurieme buvo svarstoma kaip iš
gelbėti Kultūros Židinį.

Po ilgų diskusijų buvo priimti 
keli pasiūlymai. Pirminis iš jų — 
skubiai vykdyti lėšų telkimo 
vajų. Vajaus tikslas — prašyti ir 
raginti 4L Židinio narius su-- 
mokėti 25 dol. metinį mokestį. 
Narių sąrašas yra didelis, bet su
simokėjusių skaičius mažas. Taip 
pat bus raginama, kad visi Nevv 
Yorko ir apylinkės lietuviai taptų 
K. Židinio nariais. Sąlygos yra 
paprastos — vienkartinė 100 
dol. auka ir metinis 25 dol. mo
kestis (organizacijoms 50 dol.). 
Kuris yra seniau aukoję 100 dol. 
ar daugiau — paraginti, kad at
siųstų metinį mokestį. Jeigu 
Židinys turėtų bent 1000 aktyvių 
narių — nebūtų jokios proble
mos.

Kiti pasiūlymai: ruošti dau
giau K. Židinio labui renginių — 
koncertų, vaidinimų, -pasodų ir 
kt.; suruošti metinį labdarybės 
vajaus banketą; įsteigti rėmėjų 
būrelius, kurių kiekvienas per 
metus surinktų bent po 500 do
lerių; pravesti loteriją, kurios bi
lietai kainuotų po 100 dol. ir 
būtų galima laimėti pusė surink
tos sumos. Šalia to visko bus 
prašoma daugiau paramos iš or
ganizacijų, ypač priežiūros ir at- 
sakomingumo iš jaunimo grupių 
vadovų.

Pasiūlymai yra geri ir jie bus 
vykdomi, tačiau Židinio valdyba 
ar taryba viena šių pasiūlymų 
neįgyvendins. Reikės visų apy
linkės lietuvių darbo ir paramos. 
Reikės parodyti, kad New Yorko 
lietuviams yra svarbu turėti savo 
kultūrinės ir tautinės veiklos na
mus ir kad mes neleisime jiems 
pražūti. Kai auga išeivijos milijo
niniai fondai ateičiai, plaukia au
kos į Lietuvą, gausiai apdovano
jami besilankantys svečiai, vyk
sta ekskursijos ir kelionės — ne- 

. jaugi mės nerasime jėgų ir ištek
lių išlaikyti tai, ką mes čia turime 
ir kas mums yra šiandien būtina 
ir reikalinga.

Nuo mūsų pačių priklausys, ar 
mes turėsime savo pastogę, kur 
galime susirinkti ir puoselėti 
savo gimtąją kalbą, tradicijas bei 
kultūrą, ar mes pasiduosime ir 
patys sau uždarysime duris į tau
tinės sąmonės išlaikymo ateitį.

Kultūros Židinio Vadovybė


