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JAV DARBO FEDERACIJA UZ LAISVĄ LIETUVĄ
— 14 milijonų unija kreipiasi į Prezidentę George Bush —

Senatorius Pat Moyunihan 
siūlo, kad Pasaulio teismas Haa- 
goj nuspręstų, ar Lietuva sudaro 
legalią Sov. S-gos dalį, nes tai 
palengvintų prezidentui Gor
bačiovui atsispirti prieš konser
vatorius ir duotų laiko abiem 
pusėm išvengti konfrontacijos.

JAV žvalgyba patyrė, kad Ira
kas statydina įrengimus raketom 
išmesti, kurios galėtų pasiekti 
Izraelį ir Siriją.

Čekoslovakijos prezidentas 
Vaclav H,avel pasisiūlė tarpinin
kauti tarp Lietuvoir Sov. S-gos.

Lenkijoj gegužės 27 įvyks vie
tinių savivaldybių rinkimai. Juos 
laimėjus Solidarumo šalininkam 

„—-'būtų"galutinai užbaigtas komu
nistų partijos viešpatavimas.

Sov. S-gos į Lietuvą atgabenti 
parašiutininkai pašalino Lietu
vos vyriausybės paskirtą proku
rorą ir įsodino partijos parinktą, 
bet prokuratūros tarnautojai at
sisakė su naujuoju prokuroru 
bendradarbiauti. Kareiviai taip 
pat užėmė ir spaustuvę Vilniuj, 
kur buvo spausdinami Sąjūdžio 
laikraščiai. K *

Prezidentas George Bush pa
siuntė prezidentui Gorbačiovui 
laišką, išryškinantį JAV nusista
tymą Lietuvos reikalu ir sulaikė 
JAV armijos štabo viršininko 
gen. Carl E. Vuomo numatytą 
kelionę į Sov. S-gą.

Estijos Aukšč. taryba priėmė 
deklaraciją, atstatančių Estijos 
nepriklausomybę, bet jos vykdy
mas truksiąs 5 m.

Indijos Kašmiro provincijos 
sostinėj Srinegar buvo nušautas 
provincijos išlaisvinimo vadas.

Čekoslovakijos universitetai 
pakeitė universitetų ir jų fakul
tetų vadovybes ir panaikino 
marksizmo-leninizmo dėstymą.

Sov. s-gos prezidentas Gor
bačiovas paskelbė du atsišauki
mus: vieną į Lietuvos gyvento
jus, o antrą į jos vyriausybę, ra
gindamas atšaukti nepriklauso
mybės deklaraciją ir pažadėda
mas tada tartis dėl Lietuvos atsi
skyrimo.

Buv. prezidentas Richard Nix- 
on įspėjo prezidentą George 
Bush, kad senatas gali nepatvir
tinti ginklų kontrolės, prekybos 
ir kitų sutarčių su Sov. S-ga, jei 
pastaroji panaudotų karinę jėgą 
prieš Lietuvą.

Maskvoj, Ukrainoj ir Gruzijoj 
buvo suruoštos demonstracijos 
Lietuvos nepriklausomybei pa
remti ir sovietinei okupacijai 
užbaigti.

Estijos Aukšč. taryba pa
reiškė, kad Sov. S-gos ruošiamas 
įstatymas dėl respublikų atstaty-
mo nuo Sov. S-gos negali būti 
taikomas Estijai. Kitu savo nuta
rimu pareiškė protestą dėl Sov. 
S-gos vykdomų grasinimų Lietu
vai ir nusistatymą nedalyvauti 
Sov. S-gos parlamento debatuo
se dėl respublikų atsiskyrimo.

Irako prezidentas Saddam 
Russein įspėjo Izraelį, kad Irakas 
gali cheminiais ginklais sunai
kinti pusę Izraelio, jei Izraelis 
išdrįstų pulti Irako karinius įren
gimus. JAV patvirtina, kad Ira
kas turi cheminių ginklų ir prie
monių jiem pavartoti.

Rytų Vokietijos Socialdemok
ratų partijos vadas Ibrahim 
Boehme pasitraukė iš pareigų 
dėl įtarinėjimų, kad jis buvęs 
slaptosios policijos agentas.

Amerikos Darbo Federacija 
(American Federation of Labor 
and Congress of Industrial Orga- 
nizations), palaikydama nepri
klausomybę atkuriančią Lietu
vą, pasiuntė JAV prezidentui G. 
Bush laišką, kuriam išreiškia sa
vo pageidavimus. Čia spausdina
me ištisą to svaraus laiško tekstą.

-o-
March 30, 1990

The Honorable George Bush 
The White House 
VVashington, D. C. 20500

Dear Mr. President:

On behalf of the more than 
fourteen million members of the 
AFL-CIO, I urge you to movė 
swiftly and sūrely to confer U. 
S. Government recognition on 
the legitimately eleeted govern- 
ment of the Republic of Lithua- 
nia. As part of this progress, I 
urge you to exchange ambassa- 
dors and, with CongressionaI 
support to extend MFN status 
to Lithuania.

Now, as never before, the bra- 
ve Lithuanian people are look- 
ing for support from all nations 
that respect democracy and hu- 
mafi rights. The AFL-CIO is 
proud of its fratemal association 
with the Lithuanian Workers’ 
Union, a labor organization. that 
is a part of the Sąjūdis move- 
ment. We are vvriting to you 
about our concem in response 
to a direct appeal for help from 
the chairman of the Lithuanian 
Workers’ Union, Kazimieras 
Uoka, and to an appeal from 
President Vytautas Landsber
gis. In eleeting President Land
sbergis, Deputy Uoka and other 
Sąjūdis candidates to high office, 
the people of Lithuania have 
made a historic and fateful deci- 
sion to proclaim their inaliena- 
ble right of national sovereign ty.

The people of Lithuania have

KARDINOLAS SU 
SPORTININKAIS

Sausio 26 d. Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas kardi
nolas Vincentas Sladkevičius su
sitiko su Lietuvos Tautinio 
Olimpinio Komiteto (LTOK) at
stovais; LTOK pirmininku Ar
tūru Poviliūnu, dukart olimpi
niu čempionu Gintautu Umaru, 
Roma Grinbergiene, Kauno 
olimpinės tarybos pirmininku 
Pranu Majausku. *

Beveik valandą trukusiame 
pokalbyje aptarti bendri Lietu-
vos Bažnyčios LTOK siekiai 
puoselėti žmonėse dorumą, dva
singumą, meilę Lietuvai, pasi
ryžimą siekti tikslo tik garbingais 
būdais.

Jo eminencija pasidžiaugė 
LTOK pastangomis sugrąžinti 
Lietuvos olimpiniam judėjimui 
tarptautinį pripažinimą. Jis pa
sakė:... Sportas mūsų tautos var
dą garsino labai gražiai. Mes 
džiaugiamės tuo ir norime, kad 
taip būtų toliau. Gaila, kad mūsų 
sportininkai daug ką darė ir pa
siekė ne Lietuvos, o TSRS var
du. Mūsų tauta buvo įpinta į 
kažkokį ratą, kuriame pranykda
vo kaip tauta. Mūsų geriausios 
jėgos buvo panaudojamos sveti
mai propagandai”. 

spoken clearly and uneųuivocal- 
ly for their national independen
te. This is why the AFL-CIO 
stands with President Landsber
gis and all Lithuanian citizens 
and patriots. And thi.s is why we 
condemn the tactic.s of intiinida- 
tion and repression adopted by 
the Soviet Union against a de- 
inocratically-eleeted sovereign 
statė. Such violation of Interna
tional lavv deserves to be critici- 
zed resolutely by the United 
States.
While the AFL-CIO vvelcomesYhe 

gradual opening up of the Soviet 
political system, we believe that 
Soviet progress in moving avvay 
from to.talitarianism deserves to 
be encouraged further. The U. 
S. therefore, mušt not^remain 

PIRMOJI LIETUVOS VIZA 
ANGLUI ŽURNALISTUI

Vilnius, 1990 kovo 30 (LIC) 
— Edvvard Lukass, Didžiosios 
Britanijos laikraščio Independ- 
ent korespondentas Prahoje, yra 
pirmutinis užsienietis, kuriame 
pokario metais buvo išduota Lie
tuvos Respublikos viza.

Lukass kovo 29 vyko per Rytų
Berlyną į'Vflnių pakeištfkolegą, pftsterrvje
išvykstantį iš Lietuvos. Kadangi 
Lukass atvyko į Lietuvą be so
vietų vizos jį aerouoste sulaikė 
KGB. Kai KGB atnešė Lukassui 
jo pasą ir pareiškė, kad jis vizos 
neturi įvažiuoti į Lietuvą, jo jau 
laukiantys naujosios Lietuvos 
valdžios atstovai — Užsienio 
Reikalų ministras Algirdas Sau
dargas ir Ministerijos pirmasis 
sekretorius Giedrius Čekuolis 
jam vietoj išdavė Lietuvos vizą.

Lietuvių demonstracijos prie Kongreso rūmų VVashingtone kovo 27. Nuotr., V. Maželio

PRUNSKIENĖ PASISAKO
Italų dienraštis Im Repubblica 

kovo 26 numeryje išspausdino 
trumpą pokalbį su Lietuvos mi- 
nistere pirmininke Kazimiera 
Prunskiene.

Taip pat buvo aptarta IV’ Pa
saulio lietuvių žaidynių reikšmė 
mūsų tautai.

LTOK pirmininkas padėkoju 
Jo eminencijai už audienciją ir 
įteikė LTOK Generalinės 
asamblėjos nario ženklelį. Tai 
pirmas toks ženklelis, įteiktas ne 
LTOK nariui. (ŠIA)

silent when significant Soviet 
abuses of human and national 
rights occur.

We are certain, as we were in 
our steadfast support for Solidar- 
nosc in Poland, of the ultimate 
success of the peaceful struggle 
for national self-determination 
waged by the Lithuanians and 
otfyer peoples forcibly ab.sorbed 
into the USSR.

hope that, in this compelling 
instance, the United States can 
speak out cleraly and forcefully 
in behalf of liberty in a way that 
is consonant with our democra-., 
tie tradition.

Respectfully,

Lane Kirkland,
President

Lukass buvo paleistas iš aero
uosto ir iš ten nuvyko j Aukščiau
siąją Tarybą. Paklaustas kaip jis 
reaguoja į šį įvykį, Lukass pa
sakė, “Savaime aišku, įdomu, 
kad man pavyko atvažiuoti, ir 
tai, kad pirmą sykį Lietuva 
galėjo šią paslaugą atlikti savo

Žurnalistas nežinojo kaip ilgai 
jis pasiliks Lietuvoje. Tačiau, jei 
Maskva varytų jį lauk, Lukass 
pasakė, ‘Tokiu atveju mane 
turės priversti išvykti . Lukasso 
vizos numeris — 0001.

Turimomis žiniiomis Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministerija pradėjo išduoti vizas 
ir akreditaciją kitiems užsienio 
korespondentams.

Pasaulis privalo žinoti, kas de
dasi Lietuvoje, — dienraščio 
Itendradarbiui telefonu pranešė 
Prunskienė, — kova, kurią pra
dėjome, tai ne tik mūsų kova. 
Mes kovojame už teisę būti lais
vi, o laisvė yra vienoda visiems, 
nedaloma. J žurnalo klausimą ar 
Lietuvoje tikimasi tiesioginių 
persekiojimų, ministerė pirmi
ninkė atsakė, kad šiuo metu sun
ku atspėti ateities įvykių raidą. 
Visomis išgalėmis vengsime pro 
vokacijų, o už kitos pusės laiky
seną mes nesame atsakingi — 
pridūrė Prunskienė.

Nijolė Sadūnaitė (pirmoji iš kairės) Chicagiečių tarpe. Nuo 
jos į 'dešinę JAV LB kultūros tarybos pirmininke Dalia 
Kučėnienė, LB veikėja Birutė Jasaitienė, svečias iš Lietuvos. 
Klaipėdos teatro režisierius Juozas Ivanauskas ir kiti. Nuotr 

Ed. Sulaičio

ĮVYKIAI LIETUVOJE
— Kaune sugrąžinti dar kai- 

kurių gatvių pavadinimai: I. 
Laukaitytės gatvei grąžintas “A. 
Mapu” pavadinimas. Jaunosios 
Gvardijos — “Tvirtovės”, M. 
Kalinino — “Utenos”, Tarybų 
gatvės — “P. Vileišio”, TSRS 50- 
čio — “V. Krėvės prospektas”.

— Lietuvos Kultūros Kongre
sas Vilniuje rengiamas gegužės 
19-20. J jį pakviesta 200 su vir
šum užsienio lietuvių. Tokius 
kvietimus gavo ir Darbininko re
daktoriai kun. dr. Kornelijus 
Bučinys, OFM, ir Paulius Jur
kus. Kvietimus asmeniškai pasi
rašė LPS Seimo Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis ir 
Lietuvos kultūros ministras Dai
nius Trinkūnas. v

— Telšių apylinkėje ant vieno 
gražiausių kalnelių prasidėjo 
Rainių koplyčios, skirtos Rainių 
kankinių atminimui statyba. Ko
plyčios statybai Jau paaukota per 
50,000 rublių. Įplaukų vis 
daugėja. Statybos darbams talki- 

, na čia žuvusiųjų giminės, o 
užsienio 
įrengti

— Lietuvos respublikos liau
dies kontrolės komiteto duome
nimis, daugiausia pažeidimų, 
skirstant gyventojams deficiti
nes prekes padarė Kelmės, Kre
tingos, Molėtų, Kaišiadorių, Ak
menės, Zarasų, Varėnos rajko- 
opsąjungų valdininkai.

lietuviai pažadėjo 
koplyčios vidų.

♦ ClCCO—o

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 
Pranciškonų Provincijolas
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KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
įtikime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

DARBININKO Redakcija ir Administracija

— Vilniečių tautines dainos 
ansamblis — O. Bėčiuviene. F. 
Bajoraitienė, S. Gudaitis. \ 
Stasytis, S. Šalkauskas — kovo 
14 rašytojų klube surengė 1(X>- 
ąjį per savo gyvenimą ir pirmąjį 
nepriklausomos Lietuvos dieno
mis muzikos bei literatūros vaka
rą “Mūsų skausmo ir džiaugsmo 
šalis”.

— Vilniaus Lukiškių kalėjimo 
kaliniams po labai ilgos pertrau
kos kovo 18 vėl buvo aukojamos 
mišios. Jas aukojo ir pamokslą 
pasakė Vilniaus Arkikatedros 
klebonas prel. Kazimieras Vasi
liauskas.

— “The Daily Telegraph 
1990 vasario 24 paskelbė Gelapo 
instituto atliktos Lietuvos gy
ventojų apklausos rezultatus.- 
68% apklaustųjų pasitiki Bažny
čia, 52% — Lietuvos spauda. 
TV, radiju, 51% — Sąjūdžiu. 4% 
kooperatyvais, 72% lietuvių 
nori, kad būtų sukurta nepri
klausoma demokratinė Lietuva. 
Tarptautinius santykius Respu
blikoje svarbiausia problema lai
ko 6% apklaustųjų gyventojų 
Populiariausias politinis veikėjas 
— Algirdas Brazauskas, antroje 
vietoje — popiežius Jonas Pau
lius II, Vytautas I>andsbergis — 
penktas, o Michailas Gorbačio
vas — devintas.

— Aukščiausioji Taryba Lie
tuvos herbu priėmė J. 'Zikaro 
variantą.

— Kazimiera Prunskiene. 
Lietuvos Respublikos ministrų 
tarybos pirmininkė, išstojo iš 
Lietuvos komunistų partijos

— Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus draugijos neeilinis suvažia
vimas įvyko kovo 21. Draugijos 
pirmininku išrinktas Juozas Ša
poka. Numatoma atnaujinti 
ryšius su Tarptautine Raudonojo 
Kryžiaus lyga Ženevoje, kurios 
nare Lietuva yra nuo 1923.

— Lietuvos Laisvės Lyga 
kovo 11 suorganizavo mitingą re
miantį Lietuvos parlamento de
putatus patriotus. Priimtas krei
pimasis į lietuvių tautą, kuriame 
išreiškiamas visiškas pasitikėji
mą V. Landsbergiu.

— Architektų sąjungos su
važiavimas įvyko kovo 16 Vilniu
je. Nauju organizacijos pirmi
ninku išrinktas architektas Juo
zas Vaškevičius.



IŠ VISUR __________
— Vidurio ir Rytų Europos 

krikščionių demokratų kongre
sas įvyko kovo 2-4 Budapešte, 
Vengrijoje. Lietuvos krikščio
nims demokratams atstovavo 
Viktoras Petkus, Egidijus Klum
bys, Rolandas Dėdinas ir Algir
das Saudargas. Išeivijos lietu
viams krikščionims demokra
tams atstovavo Adolfas Venskus 
iš Prancūzijos ir Antanas Razgai- 
tis iš JAV.

— Chicagos Lietuvių Opera 
1991 metų pavasarį statys Kaži- , 
miero Viktoro Banaičio operų 
Jūratė ir Kastytis, kurioje Kasty
čio rolę dainuos žymusis Lietu
vos tenoras Virgilijus Noreika. 
Motinos role dainuoti pakviesta 
Aldona Stempužienė.

— Algimanto Gurecko, Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų Cen
tro mokslinio bendradarbio pa- . 
stangomis National Geographic ) 
Society sutiko savo naujuose j 
žemėlapiuose ir atlasuose j 
pažymėti, kad JAV nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pri
jungimo prie SSSR. Ką tik pasi
rodžiusiame Sovietų Sąjungos 
žemėlapyje kuris yra National 
Geographic žurnalo kovo nume
rio priedas, tokia pastaba ryškiai 
atspausdinta prie pat Lietuvos. 
Panaši pastaba bus ir NGS Atlaso 
6 laidpje, kuri išeis dar šiaisme- 
tais (ji, Į>ųvo “iškritusi” iš 5-tos 
laidos). Gureckas, VVindsor, CT 
gyventojas yra Chicagos Jauni
mo Centre veikiančio LTS Cen
tro ekspertas Lietuvos teritorijos 
sienų ir žemėlapių klausimais ir 
yra sėkmingai reagavęs į įvairių 
leidėjų klaidas.

— JAV LB Kultūros taryba 
premijų šventę šiemet rengia 
balandžio 20 - 21 St. Petersburg, 
Fla. Premijos šiais metais bus 
įteiktos radijo, muzikos, teatro, 
žurnalistikos ir dailės srityse.

— “600 Lietuvos krikšto jubi
liejus” — gražiai išleista knyga 
apie Lietuvos krikšto sukakties 
pasiruošimą ir minėjimus Romo
je, .Lietuvoje ir įvairiose lietuvių 
gyvenvietėse. Gausiai iliustruo
ta, surinkti beveik visi aprašymai 
paties jubiliejaus ir paskaitų, ta 
proga skaitytų, santraukos. Re
dagavo Juozas Baužys, talkino 
Jadvyga Damušienė, viršelį 
piešė dail. Ona Baužienė. Knygą 
išleido Lietuvos krikštui minėti 
komitetas. zjSpaušdino Draugo 
spaustuvė, viršelį spausdino 
Quester Printing Ine. Leidinys 
yra didelio formato, 315 psl.

— Lituanistikos seminaras 
įvyks rugpjūčio 5-19 netoli Chi
cagos, gamtos apsuptuose reko
lekcijų namuose, Plano, III. Se
minaras yra universitetinio lygio 
lietuvių kalbos, literatūros ir 
istorijos kursai, skiriami studen
tams, aspirantams, lituanistinių 
mokyklų mokytojams, jauniems 
profesionalams ir visiems suau
gusiems norintiems praturtinti 
savo lituanistines žinias. Šiais 
metais numatytų kursų tarpe 
bus lietuvių kalbos kultūra, ki
rčiavimas, naujausia lietuviu no
velė, nepriklausomos Lietuvos 
istorija ir kt.

— Sydney, Australijoje, kovo 
18 lietuviai pažymėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo iš
kilmingomis pamaldomis Šv. 
Joachimo katalikų bažnyčioje. 
Mišias už Lietuvą aukojo prel. 
Petras Butkus, giedojo “Dainos” 
choras, organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis.

Lietuvių demonstracijos VVashingtone kovo 27. Nuotr. Vytauto Maželio

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja talaičiuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 WestSt, Simebury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 • 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest ’ 
P>ay St), Woodhav«n, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 298 - 2244.

BU YUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Per kovo mėn. iš Sov. S-gos į 
Izraelį atvyko daugiau kaip 7000 
žydų.

Lietuvos delegacija, vadovau
jama min. pirmininko pav. Ro
mualdo Ozolo, pagaliau pradėjo 
pasitarimus su artimiausiu prezi
dento Gorbačiovo bendradarbiu 
Aleksandru N. Jakovlevu.

Lietuvoj pagerėjimo -žymijj^ 
dar nematyti: užsienio žurnalis
tai iš Lietuvos išvaryti, siena su 
Lenkija uždaryta, sporadiniai 
karių veiksmai užimant pastatus

lųd^os Punjab t provincijoj 
sprogusiJboniba užmušė 34 indų 
religinėj eisenoij dalyvaujančius 
žmones.

Izraelio kariai per š. m. tris 
mėn. okupuotose žemėse 
nušovė 30 palestiniečių, o patys 
palestiniečiai nugalabijo 35 su 
Izrraeliui bendradarbiaujančius 
savo tautiečius.

New York Times kiekvieną 
dieną skyrė daug dėmesio įvy
kiam Lietuvoj ir juos plačiai ko
mentavo.

Žurnalai Time ir Newsweek 
balandžio 2 laidose skyrė daug 
dėmesio Lietuvoj vykstančiam 
nervų karui su Sov. S-ga pavaiz
duoti.

Bulgarijos parlamentas pri
ėmė daugiapartinių rinkimų 
įstatymą ir krašto prezidentu iš
rinko reformų pradininką Peter 
Mladenov. Komunistų partija 
pasivadino Socialistų partija.

Pietų Afrikoj prasidėjo tarpu- 
savės kovos tarp atskirų negrų 
genčių. Jų sustabdyti nepajėgė 
ir negrų vadas Nelson Mandela 
ir dėlto turėjo būti panaudota 
policija ir kariai.

Kinijos studentų demonstra
cijų vadė Chai Ling su savo vyru 
po 10 mėn. slapstymosi atsirado 
Prancūzijoj. Kitam vadui Wuer 
Kaixi taip pat pavyko pabėgti 
anksčiau, o trečias Wang Dan 
buvo sulaikytas Beijinge.

5 Centrinės Amerikos valsty
bių prezidentai nutarė reikalau
ti, kad prieš Nikaragvos vyriau
sybę kovojusieji partizanai būtų 
išformuti iki balandžio 25.

Kinijos karinės komisijos pir
mininku vietoj susenusio Deng 
Xiaoping buvo paskirtas komu
nistų partjjos vadas JingZamin.

Amerikos žydų delegacija po 
2 m. pertraukos buvo priimta 
popiežiaus Jono Pauliaus II. De
legacija prašė popiežių imtis va
dovaujančio vaidmens antisemi
tizmo reiškiniam sustabdyti.

Italijos senato pirmininkas 
Spadolini ryšium su paskutiniai
siais įvykiais Lietuvoje, neapi
brėžtam laikui atidėjo anksčiau 
numatytą savo kelionę į Sovietų 
Sąjungą.

VYTAUTO STATULEVIČIAUS 
LAIŠKAS JAV PREZIDENTUI

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai.'Dalia Radžiūnas, sav. — 43- 04 Junction Blvo., Carona, Oueens, 
N.Y. 11388. Telef. 779 - 5156.

Žinomas matematikas prof. 
dr. Vytautas Statulevičius, at
vykęs iš Lietuvos, kaip svečias 
profesorius šiuo metu dėsto Ka
lifornijos universitete Los Ange
les. Jis dalyvavo Baltų Laisvės 
lygos suruoštoje Žmogaus teisių 
konferencijoje, susipažino su 
kongresmanu Christopher Cox 
ir per jį pasiuntė laišką preziden
tui Bush. Laišką rašo kaip Sovie
tų Sąjungos liaudies deputatų iš 
Lietuvos pirmininkas (seniū
nas). Čia pateikiame sutrumpin
tą to laiško vertimą:

1. Maskvoje oficialūs sovietų 
pareigūnai pakartotinai liaudies 
deputatams iš Lietuvos teigė, 
jcad tarp Gorbačiovo, '~prez 
Bush, prez. Mitterand ir kanM£ 
rio” Kohl"esąs susitarimas, Tad 
nepriklausomybės siekianti Lie
tuva yra pripažįstama kaip sovie
tų vidaus problema.

2. Keliais atvejais liaudies de
putatai iš Lietuvos siūlė Gor
bačiovui pradėti derybas dėl 
Lietuvos — Sovietų Sąjungos 
ateities santykių, remiantis fak
tu, kad Lietuva niekad neprisi
jungė prie Sovietų Sąjungos, bet 
buvo okupuota ir aneksuota. Bu
vusiuose dvejuose rinkimuose 
Lietuvos žmonės išreiškė norą 
atstatyti Lietuvos nepriklauso
mybę, palaikant gerus santykius 
su visais kaimynais, ir ypač So
vietų Sąjunga.

Gorbačiovas turėjo vieną atsa
kymą: nebus derybų. Pirma Lie
tuva išeina pagal nustatytą me
chanizmą, o po to pereinamaja
me 5 metų laikotarpyje būsią pa
kankamai laiko deryboms.

Visi kontaktai su Gorbačiovu, 
net jam lankantis Lietuvoje, 
buvo tik viešo pobūdžio ir nie
kad negavo rimtų derybų for
mos. Jei išrinktieji atstovai būtų 
susėdę prie rimtų derybų stalo, 
visi klausimai galėjo būti 
išspręsti ne tik Lietuvos, bet ir 
Sovietų Sąjungos, o taip pat ir 
pasaulio taikos labui.

3. Lietuva niekad savanoriškai 
neprisijungė prie Sovietų Sąjun
gos, tad jai ir nereikia atsiskirti 
nei naudotis jokiais atsiskyrimo 
mechanizmais. Naujai išrinkto 
Lietuvos parlamento deklaraci
ja, skelbianti Lietuvos neprik
lausomybės atstatymą, yra legali 
ir turėtų būti pripažinta viso pa
saulio.

Pasiūlytas išėjimo iš sąjungos 
įstatymas reikalauja, kad du 
trečdaliai Liaudies deputatų 
kongreso turi pritarti išėjimui, 
praėjus respublikoje referendu
mui. Tokia rezoliucija niekad ne
galėtų praeiti Liaudies deputatų 
kongrese, nes jo sudėtyje yra 
Kremliui “paklusni dauguma". 
Toks reikalavimas primintų si
tuaciją, kurioje vyras ir žmona 
skirtųsi ir du trečdaliai miestelio 
gyventojų balsavimo keliu toms 
skyryboms turėtų pritarti.

4. Maskvoje daug kalbama, 
kad nelietuviams Lietuvos gy
ventojams iškiltų saugumo pavo
jus. Kaip rinktas deputatas aš 
lankau savo rinkiminį distriktą, 
kuriame gyvena gausi rusų ir 
lenkų mažuma.Tų žmonių di
džioji dalis yra į Lietuvą atvykę 
laisva valia, nes čia aukštesnis 
gyvenimo standartas. Lietuvoje 
jie nediskriminuojami. Daugelis 
jų man tiesioginiai pareiškė pri
tariu Lietuvos pasirinktam keliui 
ir kad jie bei jų vaikai norėtų 
gyventi “bendruose Europos na
muose .

-IETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA’*. WICN-FM. 90.5 
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Meilus, Jr. 70 Curtls St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
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N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Koiodny, 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, kondominijųmų reikalai. Turi leidlm<.prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
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IVYKIAILIETUVOJEt
— Kai kūne Lietuvos komu

nistų partijos veikėjai pasisiūlė 
susijungti su socialdemokratais, 
bet pastarieji pasiūlymą atmetė. 
Tai pranešė Reuterio žinių 
agentūrai Lietuvos socialdemok
ratų partijos pirmininkas ir Per
sitvarkymo sąjūdžio seimo tary
bos narys Kazimieras Antana
vičius. Jei yra komunistų, nori
nčių įsijungti į socialdemokratų 
partiją, — pareiškė Antanavi
čius, — te išstoja iš kompartijos 
ir tuomet juos priimsime. Jokų 
sąjungų su komunistais nenori
me, nes tai būtų žalinga mūsų 
partijos prestižui tiek krašto vi
daus, tiek tarptautiniu atžvilgiu, 
— kalbėjo Antanavičius. Jis dar 
pridūrę., kad komunistų partija 
dėl savo praeities neturi Lietu
voje autoriteto ir niekada jo 
neįsigys. Jokia kita politinė par
tija nėra sukėlusi tiek daug nelai
mių ir kraujo praliejimo Lietu
voje, kaip komunistų partija — 
pažymėjo Antanavičius.

— Vilniaus Politechnikume 
vasario 28 įvyko'dėstytojų ir 
moksleivių visuotinis susirinki
mas, kur buvo svarstomas ka
rinės tamylx)s okupacinėje ka
riuomenėje klausimas. Buvo 
įteikti 169-ni pareiškimai Lietu
vos Aukščiausiosios tarylx>s pre
zidiumui, kuriuose Politechni
kumo moksleiviai kategoriškai 
atsisako atlikti karinę tarnybą 
okupacinėje kariuomenėje. Su
sirinkime vieningai nuspręsta 
panaikinti Savanoriškos draugi
jos armijai, aviacijai ir laivynui 
remti organizaciją Politechniku
me, administracija įpareigota ar
timiausiu laiku panaikinti kari
nio parengimo discipliną Poli
technikume. Pagal iš Lietuvos 
gautas informacijas, iki vasario 
28 krašte buvo grąžinti apie 
5,200 karinių bilietų l>ei prirašy
mo liudijimų. Karinių dokumen
tų grąžinimą organizuoja Lietu
vos tautinio jaunimo sąjunga 
"Jaunoji Lietuva". (ŠIA)

— Algirdas Brazauskas pa
skirtas Lietuvos ministerės pir
mininkės Kazimieros Prun
skienės pavaduotoju.
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Su Kristumi į prisikėlimo garbę
Velykos visuomet yra perpil

dytos džiaugsmu ir naujo gyve
nimo viltimi. Gėlių spalvingu
me, jų kvapume bei atbudusių 
vabzdžių ūžesyje, mes tiesiog 
jaučiame naujų gyvybę.

Šiam naujos gyvybės prasiver
žimui krikščionybė suteikė gi
lesnę dimensijų. Kristus, kentė
jęs ir miręs kaip sužalotas žmo
gus, grįžo į gyvenimų išaukštin
tas, kad daugiau nebemirtų ir į 
jį įtikėjusiems užtikrintų laimin
gų amžinybę: “Aš esu prisikėli
mas ir gyvenimas, kas tiki mane, 
nors ir numirtų, bus gyvas (Jn 
11,25)

Mūsų gyvenimo kelias yra la
bai panašus į žemiškųjį Kristaus 
kelių. Mes vargstame ir kenčia
me, esame nesuprasti ir apš
meižti, gundomi rūpintis vien 
“duona” ir nepaisyti moralinių, 
o kartais ir fizinių dėsnių, 
akiplėšiškai pasiklaujant, jog 
Dievas nedaleis, kad “užsigautu- 
me kojas į akmenį”. Esame gun
domi pelnytis populiarumų ir 
garbę krikščioniškų principų ir 
sųžinės sųskaiton (Mt 4, 3 - 10)

Išaukštintas Kristus, po kan
čios, mirties ir prisikėlimo grįžo 
į dangų, bet kartu pasiliko ir pa
saulyje. “Nepaliksiu jūsų naš-, 
laičiais — ateisiu pas jus. Aš gy
vensiu ir jūs gyvensite”. (Jn 14, 
16 - 19). Prisikėlęs Kristus pasi
liko krikščioniškoje bendruo
menėje — Bažnyčioje, kaip am
žinosios gyvybės šaltinis, teikda
mas antgamtinę vertę mūsų dar
bams, kančiai bei maldoms ir 
užtikrina būsimųjį prisikėlimų. 
“Kas valgo mano kūnų ir geria 
mano kraujų tas pasilieka manyje 
ir aš jį prikelsiu paskutiniųjų die
nų.” (Jn 6, 54 - 56)

Mes skleidžiame Kristaus tie
sų, šviesų ir meilę, kai rodome 
gerumų ir atlaidumų vienas ki
tam, kai siekiame socialinio tei
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singumo ir praktikuojame veik
lių meilę, kai su pasitikėjimu 
priimame Dievo valių, nors pil
nai ir nepajėgiame jos suprasti.

Blogį jautriau jausdami negu 
gėrį, kartais mums atrodo, kad 
Kristaus dvasia yra neveikli krikš
čioniškoje bendruomenėje, kad 
nedaro įtakos į tautų kultūrų ir 
socialinį — moralinį gyvenimų. 
Jo įtaka kontrastiškai išryškėja, 
kai sugretiname krikščioniškas 
tautas, nors ir labai paveiktas se- 
kuliaristinio humanizmo, su 
ateistinio komunizmo “kultūro
je” išauklėta visuomene, jų “he
rojus” apdovanotus Lenino ordi
nu už išdavimų savo tėvų ir bro
lių su mūsų Nijolėm, “džiaug
smingai einančiom į vergijų, kad 
kiti galėtų laisvai gyverti” ar su 
Petrais Paulaičiais, po 35 metų 
Gulago, pasiryžusiais kentėti dar 
kitus 35, “kad nors kelių Lietu
vos jaunuolių širdyse neužgęstų 
meilė Dievui, Tiesai ir Tėvy
nei”. (Gerojo Dievo Globoje p. 
24)

Kančia, ypač moralinis blogis 
visuomet liks nesuprantama pa
slaptimi. Tik “Dievui vienam yra 
žinomas kančios reikale kelias, 
kurį Jis leidžia ir teikia jėgų juo 
eiti, sako Petras Paulaitis, laisvės 
kovotojas, 35 metus kentėjęs Si
biro lageriuose (G. D. G. p. 74).

Dievo Sūnus galėjo be kančios 
pelnyti žmonijai amžinųjį gyve
nimų, bet Jis pasirinko Įsikūniji
mo — Kristaus žmogaus kelių. 
Jis gimė gyvulių užvėjoje, 
pakėlė tremtį svetimame krašte, 
pelnėsi duonų staliaus amatu, 
pergyveno tautos atmetimų ir 
draugo išdavystę, mirė tarp 
dviejų žmogžudžių. “Argi Mesi
jas neturėjo viso to iškentėti ir 
įžengti į savo garbę”? klausė pri
sikėlęs Kristus dėl Jo tragiškos 
mirties nuliūdusių mokinių. (Lk 
24, 26).

Šių metų vasario 14 Lietuvoje 
buvo paskelbtas įstatymas, ku
riuo panaikinamas 1948 metų 
birželio 19 dienos įsakas “Dėl 
maldos namų ir vienuolynų pa
statų, o taip pat religinių ben
druomenių gyvenamųjų namų 
nacionalizavimo”. Valdžios žiny
bos, įmonės bei organizacijos, 
kurios turi savo žinioje tokius na
cionalizuotus bažnyčių ar religi
nių bendnioinenių pastatus, yra 
įpareigojamos iki 1990 liepos 1, 
to įstatymo žodžiais, “suderinti 
su religiniais centrais bei ben
druomenėmis ir numatyti pasta
tų grųžinimo terminus arba lėšų 
kompensavimų, kitų pastatų 
perdavimų, pastatymų arba kitas

Pasirinkę Kristų savo “keliu, 
tiesa ir gyvenimu” mes ir mūsų 
tauta per vargų ir kančių viltingai 
einame į prisikėlimo garbę. Ei
name šiuo Kristaus keliu ne vien 
dėl savo pačių būsimos garbės. 
Auka ir malda padedame ir ki
tiems viltis laimingos 
amžinybės. “Dabar aš džiau
giuos savo kalėjimais už jus ir 
savo kūne papildau, ko dar 
trūksta Kristaus vargams dėl jo 
kūno, kuris yra Bažnyčia” (Šv. 
Paulius Koloso krikščionims 1, 
24).

Visiems, išeivijoje ir tėvynėje, 
linkiu prasmingai išgyventi ir 
džiugiai atšvęsti istorinį Kris
taus, bei būsimųjį savo asmeninį 
ir tautos prisikėlimų. Džiugių 
Šv. Velykų!

Vysk. Paulius A.
Baltakis, O. F.M.

Lietuvių demonstracijos New Yorke prie Sovietų Pasiuntinybės kovo 31. Nuotr. Vytauto 
Maželio

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA 
IR VIENUOLYNAI SUGRĄŽINAMI
priemones, kurios įgalintų pa
laipsniui sugrųžinti bažnyčiai ir 
religinėms organizacijoms prik
lausiusias patalpas".

Tų pačių dienų buvo paskelb
tas ir kitas Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos nutarimas, kuriuo pra
nešama, kad Jo Eminincija kar
dinolas V. Sladkevičius ir Lietu
vos Ministrų Tarybos pirminin
kas V. Sakalauskas kartu su 
“Rangos radijo ir televizijos 
įmonės generaliniu direktorium 
if'Prisikėlimo bažnyčios atstaty
mo komiteto pirmininku pasi
rašė Prisikėlimo bažnyčios per
davimo tikintiesiems aktų. Pagal 
šį aktų, bažnyčios pastatas bus 
perduotas tikintiesiems — šios 
bažnyčios atstatymo komitetui 
sutartais etapais iki 1993 metų 
pabaigos.

Si bažnyčia, oficialiai vadina
ma Paminklinė Prisikėlimo 
bažnyčia, buvo statoma Kaune 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimui atžymėti. Joje kasdien 
turėjo būti laikomos vakarinės 
iškilmingos pamaldos, reiškiant 
Dievui padėkų už tautos laisvę 
ir prašant jų globoti ateityje.

Pagal Lietuvių Enciklopedijų, 
mintį tokiai bažnyčiai iškėlė 
prof. kun. Pranciškus Petras 
Būčys (1927 metais išrinktas ma
rijonų vienuolijos generolu ir 
1930 metais konsekruotas vysku
pu) jau 1922 metais savo reda
guojamame neoficialiame krikš

čionių demokratų organe — 
dienraštyje laisvė. Iškeltoji 
mintis ruseno iki 1926 metų, 
kada arkivyskupo Juozo Skvirec
ko iniciatyva, buvo sudaryta 20 
asmenų taryba ir vykdomasis 
statytais komitetas, pirminin
kaujama Žaliakalnio kietame 
kun. P. Vaitiekūno. Į šį komitetų 
įėjo inž. A,. Jokimas, j. Blynas, 
gen. VI. Nagius-Nagevičius ir 
prof. A. Tumėnas.

Netrukus buvo paskelbtas šios 
barnyčios projektui konkursas. 
Žemės sklypų Žaliakalny, 
Žemaičių ir Aušros gatvių kampe 
padovanojo Kauno miesto tary
ba. Statybos darbai prasidėjo 
1927 metais, kai šios bažnyčios 
klebonu buvo paskirtas kun. Fe
liksas Kapočius (nuo 1944 Kauno 
kapitulos kanauninkas). Nežinia 
dėl kurių priežasčių, bažnyčios 
projektui pagaminti ir vykdyti 
buvo pakviestas inž. architektas 
Karolis Reisonas, laimėjęs kon
kurso tik trečių vietų.

Statybos darbai ėjo gan pama
ži. Tik 1934 metais buvo baigti 
bažnyčios pamatai, kurie kartu 
su kertiniu akmeniu Pirmojo 
Tautinio Eucharistinio Kongre
so metu buvo pašventinti arkivy
skupo J. Skvirecko. Šiose iš
kilmėse dalyvavo prez. A. Sme
tona, Šv. Sosto atstovas monsin
joras A. Arata, ministras pirmi
ninkas J. Tūbelis, Kauno burmi
stras A. Merkys, visa Lietuvos 

Bažnyčios aukštoji hierarchija, 
vyriausyliė, kųriuomenės vadai, 
užsienio diplomatai, įvairūs vi
suomenės atstovai ir tūkstančiai 
Eucharistinio Kongreso dalyvių. 
Čia reikia pažymėti, kad kertinis; 
akmuo buvo atgalientas Lietu
vos Angelaičių sujungus lėšomis 
iš /\lyvų kalno Palestinoje.

Po pašventinimo statyba pa
spartėjo. 1940 metais, rusams 
okupuojant Lietuvų, pastatas iš 
lauko buvo lieveik užbaigtas, o 
vidaus įrengimo darbai jau buvo: 
įpusėję. Dar nebuvo įrengta 
bažnyčios pastogėje speciali ko
plyčia ir Kristaus kančios keliai, 
šalia kurių turėjo būti atvaizduo
ti ir lietuvių tautos išgyventi var
gai, kančios ir kovos. Taip pat 
nebuvo užbaigti ir bažnyčios 
požemiai, kur turėjo būti įrengta 
koplyčia pamaldoms už mirusius 
ir panteonas — vieta, kur turėjo 
būti laidojami žymiausi ir nusi
pelnę Lietuvos veikėjai. O baž
nyčios taikšto viršūnėje dar tu
rėjo būti įrengta šv. Kazimiero 
koplytėlė ir išstatytas Vasario 16 
aktas.

Atstatymo darbai yra milžiniš
ki, ypač viduje, kur visi įrengi
mai visiškai sunaikinti. Šiuo 
metu bažnyčios pastatas yra pri
taikytas pramoninei gamybai. 
Joje yra įsikūrusi Lietuvos radijo 
ir televizijos aparatūros gamybos 
įmonė “Banga”, plačiai pa
garsėjusi, ypač Rytų Europoje, 
su savo televizijos aparatu “Šile
lis”. Ši įmonė turės palikti šias 
patalpas, susirasti ar pasistatyti 
kitas. Šis pastatas turės būti pil
nai atstatytas ir įrengtas tinkamai 
bažnyčios naudojimui. Ir tai turi 
būti atlikta per tris metus.

Kęstutis K. Miklas

— Telšiuose po 44 sovietinės 
okupacijos metų vėl atidaryta 
kunigų seminarija. Šiuo metu 
seminarijoje mokosi 23 jaunuo
liai, nuo 20 iki 25 metų amžiaus. 
Telšių vyskupijoje iš L50 parapi
jų pusė neturi savo kunigų.

— Maskvoje, kaip praneša 
“Tasso" agentūra, Aukščiausio
sios tarybos sesijoje kalbėjo de
putatas Vytautas Landsbergis, 
pasisakydamas prieš dokumento 
priėmimų, kuris teikia nelygias 
respublikų galimybes spręsti 
svarbiausius klausimus. Jis siūlė 
pripažinti respublikoms veto 
teisę. Dalis atstovų pritarė Lie
tuvos atstovo nuomonei, bet 
buvo nemaža deputatų, kurie 
nesutiko.

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas.

Jo gimimo 100 metų 

sukaktį prisimenant — 11
PAULIUS JURKUS--------------

Pirmoji M. K. Čiurlionio 
paroda

Galerijos statybos darbai dar 
nebuvo baigti, bet jau 1925 
rugsėjo 24 buvo atidaryta pirmo
ji dail. M. K. Čiurlionio paroda, 
kuri truko tik penkias dienas, iki 
rugsėjo 29.

Antrojo aukšto trijose salėse 
buvo išstatyta 120 M. K. Čiurlio
nio paveikslų. Iki gruodžio 
mėnesio buvo įrengta nuolatinė 
M. K. Čiurlionio kūrinių ekspo
zicija. Antrojo aukšto ketvirtoje 
salėje buvo išstatyta 86 kitų me
nininkų paveikslai.

1915 gruodžio 13 galerija buvo 
atidaryta lankytojams, gi rūmų 
statyba galutiniai užbaigta 1926 
spalio 7.

Kadangi dailininko darbai 
buvo trapūs ir nukentėję nuo ke

lionių, sandėliavimo, tai galeri
joje buvo palaikoma visų laikų ta 
pati temperatūra, reguliariai 
vėdinama, vasarų lietingomis 
dienomis šildoma, kad neatsira
stų drėgmės ir paveikslai nege
stų.

Pilnai baigus visus statybos 
darbus, pirmojo aukšto trijose 
salėse buvo atidaryta senosios ta
pybos ir liaudies meno skyriai. 
Viena salė buvo skirta perio
dinėms parodoms. Galerija 
pradėjo veikti, turėdama apie 
keturis tūkstančius eksponatų. 
Galerijos fondai nuolat augo. 
Greit vėl iškils naujas, kur kas 
didesnės galerijos reikalas, dar 
didesnių patalpų sandėliams ir 
jų fondams.

Galerijos personalas buvo la
bai mažas. Jį sudarė direktorius 
ir sekretorius. Tuo sekretoriumi 
nuo 1923 metų buvo muzikas 

Viktoras Kuprevičius. Laikinai 
buvo samdomi konservatoriai. 
Kurį laikų juo buvo Meno mo
kyklos mokinys Bronius Trum
pa, vėliau — Antanas Rūkštelė, 
dailininkas, dabar gyvenus St. 
Petersburge, Fla.

Galerija neturėjo nei vieno 
mokslinio bendradarbio, nei 
fondų saugotojo, ekskursijų va
dovų, Daugelį šių pareigų atlik
davo pats direktorius.

Technikinį personalų sudarė 
kūrikas ir šveicorius — kurjeris, 
kartu buvęs ir salių prižiūrėto
jas. Prie galerijos veikė neeta
tinė komisija, kuri aprobuodavo 
P. Galaunės parengtus darini 
planus, spręsdavo iškylančias 
problemas, sudarydavo vertini
mo komisijų naujiems meno 
kūriniams pirkti.

Toje komisijoje be nuolatinių 
narių P. Galaunės, J. Vienažins- 
kio, V. Balčiūno, V. Dubenec- 
kio, dažnai dalyvaudavo P. Kal
pokas, A. Galdikas, K. Šklėrius,
J. Šileika, P. Čiurkionis, I. Šla
pelis ir visuomet — Švietimo mi
nisterijos atstovas.

Ir to gana mažo personalo ga
lerijai užteko, nes visi norėjo 
dirbti, visi buvo entuziastai.

Superkami M. K. Čiurlionio 
kūriniai

Iš didelės metų perspektyvos 
dabar atrodo keista, kad reikėjo 
ieškoti ir supirkti dailininko M.

K. Čiurlionio kūrinius. Mum da
bar atrodo, kad jie iš karto buvo 
sutelkti jo žmonos Sofijos Čiur
lionienės-Kymantaitės rankose. 
Bet taip nebuvo.

Nuo pirmųjų galerijos dienų 
P. Galaunė rūpinosi sukaupti iš
blaškytus M. K. Čiurlionio kūri
nius, kuriuos dailininkas buvo 
dovanojęs arba už juokingai 
mažų sumų pardavęs privatiems 
asmenims. Pavyzdžiui, muzikas 
JuozasTallat-Kelpša M. K. Čiur
lionio paveikslų “Auka buvo 
pirkęs'už 1 kapeikų. Tokių kainų 
pasiūlė pats M. K Čiurlionis ir 
pridėjo: “Tai nebrangu L'ž vie
nų kapeika ir nupirko "Aukų 
Čiurlionis už tokių pat sumų 
siūlė pirkti ir daugiau jo paveiks
lų, bet J. Tallat Kelpša atsisakė.

1924 m. galerija šių M. K. 
Čiurlionio “Aukų iš Tallat-Kel
pšos atpirko už 4.(XX) litų. Kaina 
tikrai nemaža.

1929 m. galerija sumokėjo 
5,000 litų dailininkui A Žmuid
zinavičiui už keturis M K Čiur
lionio paveikslus: “Levai , 
“Miškas", “Debesys", "Vasara

J. Vileišis galerijai pasiūlė M 
K..Čiurlionio du paveikslus už 
1000 litų. Galerijos sudary tai ko
misijai atrodė, kad kaina perdi- 
delė, pavedė pirmininkui P Ga
launei tartis dėl galutinės kainos. 
Kultūriniai reikalai turėjo 
išblėsti prieš pinigų svorį.

M. K. Čiurliono paveikslai 
užsienyje

Vienas kitas M. K. Čiurlionio 
paveikslas buvo patekęs į 
užsienį. Paveikslų savininkai- 
pradėjo atsišaukti, kai dailinin
kas buvo pagarsėjęs, kai Kaune- 
buvo įkurta jo vardo galerija.

Galerija 1928 gavo laiškų iš 
Lietuvos atstovybės Paryžiuje, 
kad Olandijoje gyvenus toks P. 
Pustoškinas ir turi M. K. Čiur
lionio paveikslų iš “Piramidžių 
sonatos . Galerijai šį paveikslų 
perleistų už 200 dolerių.

Paveikslų matė dail. M. Do- 
bužinskis. Jis nealiejojo dėl jo 
autentiškumo, darbas gerai išsi
laikęs, M. Dobužinskio nuomo
ne, darbas priklausęs prie ge
riausių M. K. Čiurlionio kūri
nių.

P. Galaunė paklausė Sofijos 
Čiurlionienės, kaip galėjo pa
veikslas atsidurti užsienyje. Ji at
sakė, kad vienoje Peterburgo pa
rodoje paveikslas buvo parduo
tas kažkokiam rusų diplomatui. 
Jos nuomonė buvo, kad 2(X) dol. 
už paveikslų nėra didelė kainų.

P. Galaunė tada parašė laiškų 
paveikslo savininkui, teirauda
masis apie paveikslo perleidimo 
sųlygas. Paveikslo savininkas, 
sužinojęs, kad galerija suintere
suota įsigyti paveikslų, jo kainų 
padvigubino.

Paveikslas buvo “Piramidžių 
sonatos" andante. Galerijai taip 

ir nepavyko dėl jo kainos susitar
ti. Tolimesnis paveikslo likimas 
nežinomas, šiandien jis pažįsta
mas tik iš nespalvotos fotografi
jos.

Ilgos derybos buvo vestos su 
B. Volmaniene dėl penkiolikos 
jai priklausančių M. K. Čiurlio
nio paveikslų. 1929 m. iš Lenki
jos atvykęs B. Volmanienės ad
vokatas J. Zabielskis, remdama
sis ekspertais K Stabrausku ir 
Pruškovskiu, reikalavo už juos 
38,000 litų. Šioje kolekcijoje 
buvo "Pasaulio sutvėrimo” cik
las, paveikslai “Bičiulystė”, 
“Himnas".

Buvo sudaryta speciali pirki
mo komisija, kur net du kartus 
paveikslus įvertino, taip B. Vol- 
manienei buvo sumokėta 15,000 
litų.

Paveikslų kainos vėl keliamos
1932 m. P. Galaunei iš 

P ’yžiaus parašė P Volmanas, 
sūdydamas galerijai septynis M. 
K. Čiurlionio paveikslus už 
milžiniškų sumų - - 50,000 litų. 
Tiek galerija negalėjo mokėti.

Savininkas tada į galerijos laiš
kų neatsakė, bet po trejų metų 
jis ėmė nusileisti. Tuo metu iš 
Kauno nuvažiavo dailininkas M. 
Arbitblatas (tas pats, kuris dabar 
yra pasivadinęs A. Blatas, su
trumpinęs pavardę).

(Bus daigiau)
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Kri staus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir tir’.os visiem parapieėiam linki

jį ALUBINSKAS, klebonas

• \PRJ<IŠK1MO P AR AP1FV------

Kristui prisikėlus

-* Prt ULOVAS. klebonas 
. .-KUO..S. RAILA

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA, Maspcth, N.Y.

I inkiu mieliems p a ra piečiam s

Kun. ALBERTAS KARALIS

SI. t !AŠIM IR S CHVRCH. NFAV H AVĖ N. CONN.

Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu visus Šv. Jurgio 
buvusius mano parapiečius.

Kun. BRUNO KRUZAS 
Brooklyn. N Y.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun VVILLIAM L WOLKOWICH. klebonas

šx. JURGIO PARAPIJA. Norvv<><><!. Mass.

Kristaus prisikėlimo šventės proga nuoširdžiai sveiki
name mūsų vienuolyno geradarius, penktadienio parengi
mų bendradarbius, Lietuvos Kultūros Fondo vadovybę ir 
narius bei visus Kultūros Židinio rėmėjus.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N.J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų švenčių
Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas 

klebonas

Malonių Velykų švenčių
linkiu visiems parapijiečiams

j'-- r : - -

• Kun. JOSERH ANDERLONIS, •S.F.L.,'Klebonas > ...........
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČlUS/klebon-as emeritas1 ‘ 
Šv. JURGIO PARAPIJA. Philadelphia, Pa.

Skaidraus' diiaugšnYO'Ufflpifa's parapiečiams Šv..Velijkii

Kun. PETRAS A. SHAKALIS, klebonas
■>f. Kazimiero parapija. Broekfon, Mass.

Didžiosios Velykų šventės proga
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime
linksmų Velykų

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas
. .i 3Č

’ 'Dijak^ANTANĄS SAMALQNISw.l\, ., 
Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS 
Elizabeth, N.J.

’f;1

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA 
IR LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybis ir taikos buvusiems 
mąno parapiečiams—

Kristaus Prisikėlimo ramy bės ir taikos 
buvusiem parapiečiam ir bičiuliam linki 

Kun. VIKTORAS DABUSlS
SEMINOLE, FLA.

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

% Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
g Velykų šventės proga

l
I

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS, Klebonas 
Kun. Jurgis D. Degutis, klebonas emeritus

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS. klebonas 
Šv. Kazimiero parapi ja 
Paterson. N.J.

Kun . JUOZAS J. MATUTIS
SVC. Trejybės parapijos klebonas 
Hartford, Conn.

ninn bė'

Kun ALBERTAS CONTONS. klebonas
Skaidraus Sv. Vely kų dži augumo 

visiem linki
Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS

Šv. Petro parapija 
Boston. Mass.

Šv. Velykų proga!

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA. PR0V1OENCE. R.I.
PUTNAM, CONN

Nuoširdūs sveikinimai visiem Šventose Vėl'

Kun. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

Aušros Vartų parapija, New York, N Y.

® Sv. Velykų proga
® linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
S klebonas

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERAIT1S, klebonas 

SV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Ncw Britam, Conn.

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
Viešpaties Prisikėlimo šventėje
Šv. Kazimiero parapijos kunigai

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas

SV. KAZIMIERO PARAPIJA

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos 
Sv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashife, N. H.

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
kleboną?

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrcncc, Mass.

Sveikiname visus parapinius Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas 
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC

Šv. Kazimiero parapija 
VVorcester, Mass.

Sreikimune mielus iHirapiet'ius Sv. Velykų proga

. Kun. FRANCIS V. KARVĖMS, klebonas , 
Kun. PALIULIS P. SABULIS

Sr. Juozapo parapija. \\alrrbury. eonu.



ATSIVERTI - PAKILTI
Gavėnia — Krikščionio žmo

gaus atsinaujinimo, atsigręžimo 
į Kristų, į save ir maldos, atgailos 
metas.
_ Šių laikų tikintieji menkiau 
pagauna, mažiau seka gavėnios 
prasmę. Galbūt, gyvenimo 
būdas, aplinkybės,- nuolatinė 
stoka laiko, neleidžia žmonėms 
įprasminti gavėnios mintį savy
je, savo šeimose, aplinkoje,; bet 
šis mūsų Bažnyčios skelbiamas 
laikotarpis privalėtų atsiskleisti 
visoje pilnumoje mumyse, mūsų 
šeimose, santykiuose su kitais 
žmonėmis. Jei nešti Kristaus 
šviesą kitiems, pirmiausia, reikia 
atsinaujinti, švitėti Jo šviesa.
/ Sv. Matas savo Evangelijoje 
aprašo, kai Jėzus ėjo iš Jeriko, Jį 
sekė didelė minia ir du aklieji, 
sėdėję prie kelio, sušuko: “Vieš-
patie, Dovydo sūnau, pasigailėk 
mudviejų”. (Mato 20, 30 - 31). 
Tikintieji gavėnios metu prašo 
Dievą pasigailėjimo ir kad pra
regėtų savo gyvenimo klaidose.

Moteris, tai liepsnelė šeimos 
židinyje, todėl jai labiausiai pri
valėtų rūpėti, kad ji ir šeimos 
nariai pakiltų aukščiau,, atsivertų 
Jėzui gavėnioje.

Kovo 30, penktadienio pava
karę, auto mašinos riedėjo į sese
lių sodybą, Putnam, nes vakare 
prasidėjo moterų susikaupimo 
savaitgalis, kuriam vadovavo 
marijonas kun. R. Repšys, at
vykęs iš Lietuvos, tema 
“Bažnyčia ir pašvenčiamoji ma
lonė”. 8 vai. vak. koplyčioje re
kolekcijos pradėtos malda į Šv. 
Dvasią prašant išminties, supra
timo, patarimo, tvirtumo, žinoji
mo, maldingumo. Dievo pagar
bos. Pasimeldus, kun. R. Re
pšys, MIC paaiškino rekolekcijų 
naudą, prasmę.
į Šeštadienį, kovoSAŽtOfeoJčėSA; 
re re n ei jos, Kryžiausii KSUAMfž; 
Lietuvą, popietinės mišios, po
kalbis, išpažintis, mišių skaitinių 
minčių pasidalinimas. Rekolek
cijų vedėjas konferencijose 
kalbėjo, kad norint pamilti Kri
stų, reikia pamilti ir Bažnyčią, 
kuri yra visų tikinčiųjų. Per kri
kštą gaunamas tikėjimas, -dieviš
koji gyvybė, amžinasis gyveni
mas, tai didžioji Dievo dovana. 
Bažnyčia yra sielos gydykla, nes 
Ji yra iš Dievo ir mato labiausiai 
nelaimingus. Bažnyčia pašven
čiamąją malonę vadina gyvybe, 
jėga, nauju gyvenimu. Jokia in
stitucija negali duoti dieviško
sios gyvybės. Rekolekcijų ve
dėjas apibūdino moterų vietą gy
venime. Jis sakė, kad moteris 
turi dvi prigimtis — Ievos ir Ma

T-SHIRTS 
galite užsakyti pašto adresu: 

Rasa Matulaitytė 
45 E. Putnam Avė. No. 105 

. ■ Graenwich, CT 06830 - 
Užsakant paštu, reikia užsakyti nemažiau kaip tris ma

rškinukus., Dydis: Medlum, Large ir X Largo. Spausdinta 
tik viena pusė.

Kainos: 3 už 30 dol. (US). Po 10 dol. už kiekvieną pride
damą. Pašto Ir pakavimo išlaidoms pridedama: 5 dol. už 
3-9, 7 dd. už 10-20 ar daugiau. Duodama 30% nuolaida 
perkant 36 ar daugiau. Čekius rašyti: A. Matulaitis.

Užsakant paštu, reikia palaukti 2-3 savaites. Pelnas ski
riamas paremti Lietuvių Jaunimo Sąjungą.

rijos. Ieva yra klystanti moteris, 
o Marija — pašvenčiamoj ma
lonėj.

Sekmadicnį, lialandžio I, ryte 
mišios, pamokslas, konferencija, 
asmeninės maldos prie išstatyto 
Svč. Sakramento, licndras gie
dojimas graudžių verksmų už 
Lietuvą koplyčioje ir palaimini
mas Švč. Sakramentu. Rekolek
cijų vedėjas apibūdino Bažnyčią 
laisvame pasaulyje ir tironijoje. 
Bažnyčios nariai privalėtų pajus
ti džiaugsmą, kurį Dievas duo
da, o ne psichologinį. Artimo 
meilė — mūsų išlaikymas, išsi- 
gellxįjimas. Jei vienas asmuo 
laisva valia daro gera kitam, o šis 
daro vėl kitam, tai taip eina gerų 
darbų estafetė. Kristus laisvai 
priėmė Kryžiaus kelią. Bažnyčia 
siūlo laisva valia save aprilx>ti,
apvaldyti, nes visiška laisvė su
naikina prigimtį.

Sekmadienį po pietų, atsivė
rusios ir pakilusiomis širdimis 
Dievui, išvykome į namus.

Jonė P.

Lietuvių demonstracijos 
Washingtone, D. C. nežiūrint 
blogo oro, balandžio 4 sutraukė 
daug dalyvių. Atvyko 20 autobu
sų iš įvairių vietovių (iš NewYor- 
ko 2 autobusai) ir eilė pavienių 
automobilių. Šalia demonstraci
jų buvo lankomos savo senatorių 
bei kongresmanų įstaigos. Daiva 
Kezienė aplankė ir Amerikos 
Darbo Federacijos pirmininko 
Lane Kirkland, kurio laišką JAV 
prezidentui spausdiname Dar
bininko šio numerio pirmame 
puslapyje, įstaigą.

— Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Klaipėdos tarybos ini- 
£iatyva_yra sudarytas Piliečių ko- 
j^ifetas^“layYo'tikslas —visoke
riopai raginti‘piliečius, kad pa
remtų Lietuvos respublikos at
sikūrimą. Komiteto krašto reika
lų grupė pradėjo organizuoti 
Lietuvos respublikos apsaugos 
Klaipėdos savanorių rinktinę. 
Kovo 15 užsiregistravo pirmieji 
savanoriai — atsargos karininkai 
ir kareiviai, miesto ir rajono civi
liai gyventojai. Pasienio apsau
gos grupė jau ruošiasi muitinių 

.įkūrimui.-Į savanorių eiles įsi
jungia nemažai jaunuolių, 
sugrįžusių iš sovietinės armijos 
dalinių.

— Lietuvos Filharmonijos di
rektorius G. Kieviša pakvietė va
sario mėnesio gastrolėms piani
stą Antaną Smetoną iš Clevelan- 
do.

Lietuvių demonstracijos Washingtone prie Sovietų Pasiuntinybės kovo 27. Nuotr. Vytau
to Maželio

LIETUVOS KLAUSIMAS PASAULYJE
Pereitą savaitę viso pasaulio 

dėmesys krypo į Washingtoną, 
kur lankėsi Ševemadzė. Jo ir 
JAV politinių viršūnių diskusijo
se dominavo Lietuvos klausi
mas. Ševemadzė buvo susitikęs 
su Bakenu ir Bushu ir daugiausia 
laiko praleido diskutuodami Lie
tuvos klausimais.

Dabar jau visas pasaulis 
pažįsta Lietuvos reikalus. Tai ge
ras ženklas Lietuvai, nes dabar 
jau bus neįmanoma nustumti 
Lietuvos reikalus į nereikšmin
gų įvykių eilę, taip kad Maskva

— Sovietai nevaržydami iš
davė užsienio žurnalistams leidi
mus vykti į Lietuvą; net ir Sovie
tų Sąjungos Užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos direktorius 
Gennady Gerasimovas atvyko 
kartu.

— Lietuvos Komunistų parti
jos Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo nutarimu 1990’ji metais 
paskelbti lietuvių kalbos metais. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 3O-tles metų patirtimi gerai Ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant

o SIUNTINIUS — DOVANAS
su apmokėtu muitu

j TSRS, tame tarpe j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klijentų patogumui visi mūsų agentai turi didelį pasirinkimą aukštos ko
kybės prekių prieinamomis kainomis.

Turime pardavimui mašinas: “Volga”, “Žiguli”, “Volvo”, Toyota .

Dėl Informacijos prašome kreiptis į mūsų pagrindinę kontorą arba į visus 
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017, 

Tel. (212) 832 ■ 7550
BOSTON, MA 02127 
BROOKLYN. N.Y. 11222 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL 60622 
CHICAGO, ILL 60622 
CLEVELAND, OH, 44134 
FORT WAYNE, IN. 46808 
HAMTRAMCK,MI 48212 
HARTFORD, CT. 06106 

HERKIMER, N.Y. 13350 
INDIANAPOUS, IN. 46227 
IRVINGTON, N.J. 07111 
LAKEWOOO, NJ. 08701 

LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMIBEACH, FL33139 
MINNEAPOUS, MN. 55418 
NEWARK,NJ.07106 
NEW YORK, N.Y. 10009 
PHILADELPHIA, P A19115 
PITTSBURGH, PA 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611 
WATERVUET, N.Y. 12189 
WORCESTER, MA 01607 
WHEATRIDGE, CO. 80033

galėtų ją terorizuoti, naikinti ir 
pasaulis nekreiptų į tai dėmesio.

Washingtone buvo sutarta, 
kad Busho ir Gorbačiovo 
viršūnių konferencija bus 
gegužės 30 — birželio 3. Lietu
viams tai svarbi data, nes toje 
konferencijoje be abejo bus 
sprendžiamas ir Lietuvos liki
mas.

Dėl to JAV lietuvių uždavinys 
yra aiškus, konkretus ir labai 
svarbus. Tos 7 savaitės iki 
gegužės 30 turi būti plačios ir 
protingos veiklos metas. Kiek
vieno lietuvio pareiga aukoti ir 
aukotis, kad visi mūsų senatoriai 
ir kongresmenai būtų kontak
tuoti ir supažindinti su Lietuvos 
padėtimi, kad kritiškam momen
tui atėjus visi balsuotų už diplo
matinį pripažinimą ir priverstų 
prez. Bushą suteikti Lietuvai di
plomatinį pripažinimą.

Ką mes turime daryti? Sekime 
mūsų išrinktų komitetų nurody
mus. New Yorko ir New Jersey

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue
701 Fllmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street
RR No. 1, Box 785 McKennan Rd. 
3216 St. Jude Drlve 
1082 Sdringfleld Avė.

901 ECounty Line 
7706 Santa Monica Blvd. 
1352 VVashington Avė. 
2422 Central Avė. N.E.
698 Sanford Avenue 
122 F,r*t Avenue 
9550-B Bustieton Av» 
1307E.Carson
681 -683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue
22 Carlstad Street 
4330 Quay Street 

komitetai jau seniau dirba. Sį 
numerį spausdinant, balandžio 
10, antradienį, renkasi abu ko
mitetai Kultūros Židinyje ir 
Kearny, N.J., Lietuvių Centre.

Pereitą savaitę taip pat buvo 
pirmas Lietuvos delegacijos po
kalbis su Gorbačiovo atstovu Ya- 
kovlevu. Atrodo, kad dialogo 
siekia abi pusės, tačiau principa- 
liniu klausimu nesitraukia nei 
milimetru nei Vilnius nei Mask
va. Lietuva pareiškė — apie vi
ską galime kalbėti, dėl visko ga
lime derėtis, išskyrus tik viena 
— Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu kompromisų nebus. Gi 
Maskva nenori apie nieką kalbėti 
iki Lietuva neatšauks kovo 11d. 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo akto. Taip kad pagrindi
nio klausimo atrišime bus būtina 
JAV pagalba. Ir todėl mūsų, JAV 
lietuvių; rolė šiame istoriniame 
laikotarpyje yra nepaprastai 
svarbi — visais įmanomais bū
dais spausti JĄYnYąJdžšą, kadji 
remtų Lietuvos, bet-ooiMaskvos 
poziciją.

R. K.-L.Ž.

Tel. (617)-268-1303 
Tel. (718) 389-6747 
Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312)235-7788 
Tel. (312) 666-3985 

Tel. (216)884-1738 
Tel. (219) 432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
Tel. (315) 866-3939 
Tel. (317) 787-0052 
Tel. (201) 374-6446 

Tel. (201) 363-2251 
Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 698-9190 
Tel. (412) 481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
Tol. (518) 274-5242 

Tel. (508) 798-2868 
Tel. (303) 422-4330

1$ y/jSljR
— Eugenijaus Kriaučeliūno jau
nimo premija už 1989 metus pa
skirta Arianai Rastauskaitei, gy
venančiai Buenos Aires, Argen
tinoje. Būdama Argentinos Jau
nimo sąjungos pirmininke, Aria
na pernai išrinkta Argentinos Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongre
so, įvyksiančio 1991 - 92 Kalėdų 
metu Argentinoje, ruošos pirmi
ninke. Puikiai kalba lietuviškai, 
rašo į lietuvišką spaudą, rūpinasi 
ALJS leidinėliu Jaunimo žodis. 
Profesija — muzikos mokytoja.

— Stokholme, Normai Stori- 
jet aikštėje, dabar kiekvieną pir
madienį vyksta demonstracijos 
raginančios pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę. Kovo 19 de
monstracijoje dalyvavo 700 žmo
nių. Demonstracijose dalyvauja 
bei kalba ir parlamento nariai.

— Kun. Fricas Skėrys uolus 
Vakarų Vokietijos lietuvių visuo
menininkas, išrinktas atsikuria
nčioje Lietuvoje Vydūno draugi
jos, veikiančios prie Lietuvos 
kultūros fondo, garbės nariu.

— Broniaus Kvildio, anksčiau 
dirbusio Draugo redakcijoje, 
Mūsų Lietuvos pirmą tomą foto
grafiniu būdu persispausdino 
Lietuvoje. Įžangą parašė pats 

■'autoritfs:,yl^rifckRtt Vaš^^Z leidi
mo prižiūrėtojas A. ''Miškinis. 
Antrą tomą Lietuvoje išleis dar 
šiais metais, o kitus du tomus 
žada išleisti ateinančiais metais.

— Rimta, išsimokslinusi lie
tuvaitė pageidauja susirašinėti 
su lietuviu jaunuoliu 28-38 
metų amžiaus. Gavusi atsakymą, 
suteiks apie save daugiau infor
macijų. Rašyti į Darbininko re
dakciją: kun. dr. Kornelijus Buč
inys, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

— Ingrida Macaitienė ieško 
savo prosenelės Nekrošienės 
Leonoros-Mozurkaitės, Stanis
lovo, brolio Mozurkos. Jis pats 
arba jo vaikai ar apie jį žinantieji 
prašomi atsiliepti adresu: Lithu- 
ania, 234430 Jurbarkas, Žemai
tės gatvė 21-8, Macaitienė-Ingri
da.

— Galerija Nemunas, Gana- 
noque, Ont., Kanadoje, prieš 
trejus metus įkurta Petro Regi
nos, yra sukaupusi nemaža lietu
vių tautodailės darbų ir lietuvių 
dailininkų bei skulptorių kūri
nių. Galerija patraukia ne tik ka
nadiečių ir amerikiečių turistų 
dėmesį, bet taip pat dalyvauja ir 
parodose. Balandžio 28 dalyvaus 
JAV kariuomenės ruošiamoje 
kultūrinėje ir meninėje parodo
je, Fort Drum, N.Y.

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

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Dūda, Flintridge, Calif., 
B. Dūda, Valencia, Calif. Užsa
kė kitiems: L. Jurevičius, Lin- 
den, N.J. — E. Jūchnečius, Ros- 
sele, NJ., Sveijęiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.
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VISIEMS LIETUVIAMS, 
KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

rj;vt:b.’

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

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

VISA APARATŪRA
I TURI PAAIŠKINIMUS IR

j'•L [I ,i. * įį.j >7 .......

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

Ik'

iOir.l

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO ALMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR ! 

KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲz

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s

DOVANA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite įsigyti:

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

# Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;
Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių 
lipdžių;
Knygų apie Lietuva anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;
audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;
tinkančia Lietuvos dažnumams video 
aparatūra ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą, tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurį galite gauti atsiuntę 2 dol. čekį firmai 

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

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

UTHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išlalėta. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiom tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas. 341 Hlghiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. ;

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

Vardas, pavarde _____ ______ __ _____ ____ __________ ......

Numeris, gatve .... ................................ ............... ..................... ......

Miestas, valstija, Zip---------------------------------------------- ___ _

Nauja knyga
Kęstutis Trimakas. IEŠKAN

ČIOJO PĖDSAKAI. Evangeli- 
nių mąstymų rinkinys apie 
Jėzaus gyvenimą įvykius, jų 
Įspūdį bei reikšmę mums. Kny
ga lengvai skaitoma, nes parašy
ta lakia, vaizdinga, eiliuota kal
ba. 1989 m. gale atspausdinti 
pirmieji 150 egz. buvo skirti Lie
tuvai. Skaičiusieji tuoj atsiliepė: 
“Tikrai ypatinga knyga, prade
dant pačiu jos užmanymu bei pa
vadinimu ir baigiant ypatingu jos 
poveikiu, kylančiu iš dvasinio tu
rinio ir mėnesinės-poetinės iš
raiškos sintezės. Ir malda, ir iš
mintis, ir meditacija, ir (man dar 
kažkodėl) muzika” (Inteligentė 
iš Vilniaus). “Ypač patiko jauni
mui” (Klebonas). “Aš labai 
dažnai atsiverčiu bet kurią vietą 
ir skaitau, skaitau” (20 m. vyras). 
“Vaizdžiai išryškinamas Dievo 
Žodis” (Kunigas). “Tai buvo man 
tikra paguoda. Jaučiu Jums daug 
broliškų, Krikščioniškų, dvasinių 
simpatijų. Ieškančioj pėdsakai 
padėjo man dar sykį pereiti per 
Evangeliją — mintimis” (Poetas- 
rašytojas). Šių metų pradžioje at
spausdinta 3000 egz. laida plati
nama išeivijoj: kietais viršeliais 
— 12 JAV dol., minkštais — 10 
dol. 1 egz. pasiuntimas paštu — 
2 dol. Leidėjas — Židinys, c/o 

, R. ir S. Kunstmanai, 8000 Tap- 
per Place, IN 46311 USA.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

DEXTER PARK
J-l PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
296-4130

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- 
įi, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t.

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
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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 
albiifrias. Liėfūv’dšTofbnhebinin- 
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.

Šios knygos gaunamos:
DARBININKAS administra

cija
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207
Prisiuntimjui pridedama po 2 

dolerius.

GOVERNMENT SEIZED 
Vehiclesfrom $100. Ford.s, Mar- 
cedes, Corvettes, Chevys, Sur- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687 
- 6000, Ext. S-4505.

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

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.

VAISTAI
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 ffĖRAC

ĮVAIRŪS 
MAISTO 
SIUNTINIAI

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

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

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

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 elektroninės prekės pristatomos 
per UPS Į kitus JAV miestus.

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

Romas Pūkštys
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v.
Chlcago, IL 30629 Šeši. 9-2 v. p.p.
1 (312) 436-7772 Arba susitarus

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles
i iz 1 Pinigines perlaidas
Įj Čekių sąskaitas
\ l/"7J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas.
įvairius taupymo certifikatus

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

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti 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.

1 M 1 ............■■■ .



ŽIDINIO GELBĖJIMO VAJUS
Pirmas šių metų ketvirtis dar 

neparodė, kad organizacijos ir 
visuomenė susirūpinę Kultūros 
Židinio likimu. Tiesa, aukų vajus 
dar tik prasidėjęs, bet pirmieji 
duomenys menki. Tikimės ir 
meldžiame, kad pajudės visi 
New Yorko apylinkės lietuviai ir 
kiek galėdami atsilieps j šį gelbė
jimo vajų.

Nuo 1990 sausio 1 iki balan
džio 1 gauta šios aukos:

Asmenys, susimokėję 25 dol. 
nario mokestį už 1990 metus: J. 
Adomėnas, T. ir R. Alinskai, H. 
Andmška, J. Belickas, V. Bikne- 
vičius, S. Dimienė, DDS, A. 
Kantakevicius, J. Liaukus, A. 
Lukoševičius, M. Lušienė, A. 
Mačiulaitis, A. Mičiulis, V. ir L. 
Milukai, R. ir V. Penikai, O. Ra
jeckas, A. ir D. Šilbajoriai.

repetuoja, treniruojasi, rengia 
suvažiavimus, koncertus, paro
das ir kitokius renginius. Tada 
kiekvienas Židinio lankytojas 
galės .su pagrįstu pasididžiavimu 
sakyti, kad čia mano, arlia čia 
mūsų namai, kuriuos remiame, 
prižiūrime ir saugojame, idant 
dar ilgai tarnautų lietuvyl)ės la
bui.

Kultūros Židinio Vadovybė

A. a. Konstancijos Didžba-

Kaip matome, šiemet nario 
mokesti per pirmus 3 mėnesius- 
sumokėjo tik 4 organizacijos ir

lienės atminimui A. Bražinskas 
aukojo 50 dol.

A. a. dr. Benedikto Jankausko 
atminimui K. ir J. Kiaunės auko
jo 30 dol.

500 dol. aukojo uolus Židinio 
rėmėjas Juo^as-Milukas. Po 300 
dol. Great Necko LB apylinkė; 
Edvardas ir Alina Stakniai.

Po 150 dol. Lietuvių Atletų 
Klubas ir Maironio mokykla. Po 
100 dol. V. ir D. Anoniai, J. 
Bilėnas, S. Dimienė, DDS, V. 
ir A. Katinai, A. Matulaitis, A. 
Nutautienė.

Po 50 dol. T. ir A. Alinskai, 
Nijolė Bražėnas M D, V. ir L. 
Milukai, R. ir V. Penikai, P. ir 
S. Zujus.

Po 25 dol. J. Belickas, A. Lau
cius MD, V. Jankauskienė, Tau
tos Fondas, 24 dol. J. Gimbutas. 
20 dol. A. Dėdinas.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.

Taip pat norime pranešti iki 
šiol už 1990 metus susimokėju
sius nario mokestį. Organizaci
jos (po 50 dol.); Kredito Unija 
KASA, New Yorko LB apygarda, 
Pasaulio Jaunimo Sąjungos N.Y. 
skyrius, Tautos Fondas.

20 asmenų. Gi sąrašuose yra 30 
organizacijų ir netoli 5(X) regist
ruotų narių. Nuoširdžiai dėkoja
me pareigingiems rėmėjams ir 
tikimės, kad neliks nei vieno 
New Yorko apylinkės lietuvio 
kuris nebus sumokėjęs nario mo
kestį ar nepaaukojęs Židinio gel
bėjimo vajui.

Kilus klausimui, kas yra arba 
kas gali būti Kultūros Židinio na
riu, paaiškinimas yra šitoks: 
kiekvienas asmuo arba organiza
cija, paaukoję mažiausiai 100 
dol. ir kasmet mokantys nustaty
tą nario mokestį, yra skaitomi ak
tyviais nariais. J jų tarpą priima
mi ir tūkstantininkai, ir šimtinin
kai, ir bingininkai, nes gyvybinis 
nario mokestis yra pageidauja
mas iš visų. Skirtumas tik toks, 
kad bingo darbuotojams nėra 
būtina pradinė 100 dolerių auka, 
nes jie svo darbu yra šimtus kar
tų daugiau paaukoję.

Esame tikri, kad kiekvienas 
New Yorko ar apylinkės lietuvis, 
kuris bent kartą per metus įžen
gia į K. Židinį, turėtų būti jo na
riu. Tuo labiau nariais turėtų 
būti visos organizacijos, kurios 
Židiny nemokamai posėdžiauja,

SUGRĮŽO SENATORIUS D’AMATO
„ e-**^*Q Z-

- Senatorius Alfeffsr* Amato-
* Lietuvos prezidento V. Lands

bergio kvietimu vyko j Lietuvą. 
Bandymas pereiti Lenkijos ir 
Lietuvos sieną su jam specialiai 
išduota Lietuvos viza nepasi
sekė. Maskvos patvarkymu So
vietų pasienio pareigūnai nepri
pažino tos vizos ir jo nepraleido, 
net ir lydint Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriui Algirdui Sau
dargui, specialiai atvykusiam j 
Varšuvą jo pasitikti. Balandžio 7 
šeštadienį, 3 vai. popiet senato
rius sugrįžo į New Yorką. Aero-

drorner~jo jau laukė gausybė 
spaudos atstovų, fotografai, visų 
New Yorko televizijos stočių re
porteriai ir didžiulis būrys lietu
vių su trispalvėmis ir plakatais. 
Sutikime dalyvavo ir Lietuvo 
gen. konsulas A. Simutis. Sena
torių pristatė jo palydovas ir 
vertėjas šioje kelionėje Jonas Bo
belis Vliko pirmininko sūnus. 
Senatorius šiektiek papasakojo 
apie savo kelionės tikslą ir po to 
atsakinėjo į klausimus. Plačiau 
kitame Darbininko numeryje.
— KKM

IŠLYDĖJOM A.A. PETRĄ LUKĄ
Sunkią ir ilgą kovą su vėžio 

liga a. a. Petras Lukas pralaimėjo 
kovo 9 savo namuose Elizabeth, 
N.J. Pralaimėjo tuo metu, kada 
kiekvienas lietuvis viltingai 
žvelgė į nepriklausomam gyve
nimui vėl atsikeliančią Lietuvą. 
Rūpinosi ja ir velionis, per visą- 
išeivišką gyvenimą pasilikdamas 
gyvas savo tautos narys.

Gimė jis trijų brolių ir trijų 
sesučių šeimoje Pavartyčių k., 
Panevėžio apskr. 1916 gruodžio 
23. Kiek pasimokęs vėliau baigė 
kontrolasistentų mokyklą ir dir
bo pieno ūkio srity. Atlikęs ka
rinę prievolę Priešlėktuvinės ap
saugos rinktinėj A. Panemunėj 
ir įsigijęs puskarininkio laipsnį, 
išėjo į atsargą. Grįžęs į civilinį 
gyvenimą įsidarbino Dotnuvos 
Žemės ūkio akademijoj pieni
ninkystės instruktorium. Oku
pacijų metus praleido įsigijęs 
krautuvę.

Artėjant antrajai sovietų oku
pacijai pasitraukė į Vokietiją ir 
stovyklų metus praleido Hanau 
stovykloj, amerikiečių zonoj. 
Čia 1947 sukūrė šeimą su tokio 
pat likimo išeive Brone Kučkaite 
ir 1948 abu emigravo į Kanadą, 
o iš čia 1957 persikėlė į JAV ir 
apsigyveno Elizabeth, N.J. Abu 
palinkę į verslus, jie čia įsigijo 
privačius biznius: žmona vertėsi 
laikydama moterų grožio salio- 
ną, o jis pasidarė automatinės 
skalbyklos savininku.

Būdami socialūs ir linkę ben-

drauti įsigijo ne tik daugybę 
draugų, bet įsijungė ir į lietuvių 
organizacinį gyvenimą, priklau
sydami prie Lietuvių Bendruo
menės ir Tautinės sąjungos. 
Lankė įvairius lietuviškus rengi
nius ir švenčių minėjimus ir au
kojo lietuviškiems reikalam.

Buvo pašarvotas Brazinski Fu- 
neral Home, Elizabeth, kur su 
velioniu atsisveikinti atsilankė 
vietos ir tolimesnių vietovių 
draugai ir pažįstamieji. Už jo 
vėlę buvo sukalbėtas rožančius. 
LB ir vietos Tautinės sąjungos 
skyriaus vardu atsisveikino apy
linkės pirmininkas ir LB tarybos 
narys Julius Veblaitis. Į pamal
das atsilankė, nors buvo darbo 
diena, apie 80 žmonių. Ilgos au
tomobilių vilkstinės nulydėtas, 
velionis buvo palaidotas Holy- 
wood Memorial Gardens mau- 
zolėjuj, Union, N.J.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Bronę, seserį Valeriją Ja
navičienę, gyv. Elizabeth, N.J., 
ir dvi seseris, Anelę Motečienę 
ir Elžbietą Sinkevičienę, gyv. 
Lietuvoj.

Laidotuvėm pasibaigus visi 
buvo plakviesti laidotuvinių pie
tų, kuriuos palaimino šios para
pijos ilgametis asistentas kun 
Juozas Pragulbickas.

Velioniui pagerbti jo draugai 
ir pažįstami Lietuvos Persitvar
kymo sąjūdžiui suaukojo 1050 
dol.

K Jankūnas

NEW YORKE
Antanas Stelingis, sulaukęs 75 

m. amžiaus, balandžio 2 mirė Ja
maica ligoninėje. Velionis nepa
liko jokių giminių nei sutaupą. 
Buvo pašarvotas M. Shalins lai
dotuvių koplyčioje. Palaidotas 
balandžio 5 iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
jo draugas Lionginas Drangau- 
skas. Velionis buvo labai kuklus 
ir paslaugus, daug kam yra dažęs 
butus už labai menką atlygini
mą. Perkūno chorui ruošiant 
koncertus, nupaišydavo didžiu
lius paveikslus scenos dekoraci
joms. Dabar laikas mums jam 
pasitarnauti. Prisidėkime auko
mis prie laidojimo išlaidų, tuo 
atlikdami krikščionišką pareigą. 
Aukas ir po laidotuvių galima pa
likti ar atsiųsti į M. Shalins laido
tuvių namus, 84 - 02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421.

New Yorko Valstybinis Uni
versitetas Stony Brook, Long 
Island, N.Y., gvildens Lietuvos 
klausimus. To universiteto isto
rijos fakulteto pakviesti du pre
legentai: Jonas Mekas, poetas, 
filmų gamintojas, kalbės tema 
“Laisvė ir Lietuva”, Algis Šaipo
kas, Neto York Times korespon
dentas, kalbės tema “Ar Lietuva 
gali būti nepriklausoma”. Pa
skaitos .bus balandžiais^ trečia
dienį, nuo 4:30 iki 6:30 vai. po
piet, Stony Brook Universiteto 
Jacob Javits Lecture Center sa
lėje.

Lilė Milukienė ir Ramutė Če- 
snavičienė koordinuoja laiškų 
rašymą Lietuvos reikalu New 
Yorko senatoriam ir kongresme
nams. Jos teikia reikiamas infor
macijas — vardus, adresus ir 
pan. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi kreiptis į jas ir 
pravesti laiškų rašymo vajų. Paš
to ženklus, popierių, vokus, jei 
reikės apmokės New Yorko ko
mitetas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 14 šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama W. A. 
Mozarto opera Don Giovanni. 
Pagrindiniai solistai: Carol Va- 
ness, Ashley Putnam, Ferruccio 
Furlaneto, Samuel Ramey. Diri
guoja James Levine. Balandžio 
21, ateinantį šeštadienį, bus 
transliuojama paskutinė opera iš 
Metropolitan operos rūmų šia
me sezone: R. VVagner Gotter- 
dammerung.

Apie didžiules demonstraci
jas Vilniuje kovo 14 pranešė JAV 
radijo ir televizija. Pagal sovietų 
šaltinius demonstracijose daly
vavo ketvirtis milijono su viršum 
asmenų. Demonstracijų tikslas 
— paremti Lietuvos nepriklau
somybę. Kalbėjo prezidentas V. 
Landsbergis. Televizijoj buvo 
matoma kaip sovietų helikopte
riai mėtė lapelius su Gorbačiovo 
atsišaukimu atsisakyti nepriklau- 
sor iyh .

aJ]-’ Pocius iš Richmond Hill, 
N.Y., ketvirti metai paremia 
Darbininką dosnia auka. Ačiū už 
prenumeratos atnaujinimą ir 30 
dol. paramą.

K. Norvilą iš Brooklyn, N.Y., 
visada remia spaudą. Šiemet su 
prenumeratos atnaujinimu pri
dėjo 30 dol. auką. Dėkinga ad
ministracija už dosnumą.

Luise Amante iš Highland 
Park, N.J., antri metai paremia 
Darbininką dosnesne auka. Ačiū 
už prenumeratos atnaujinimą ir 
30 dol. paramą.

Tenoras Virgilijus N oreika 
ir baritonas Arvydas Barkausas, 
Vilniaus operos pažilx»s, pereitą 
savaitę atvyko j JAV. Sustoję 
Nvw Yorke, lankėsi Kultūros 
Židinyje ir lietuvių pranciškonų 
vienuolyne. Abu išvyko į Chica- 
gą, kur balandžio gale ir gegužės 
pradžioje dainuos Donizetti 
operos M eilė* eleksyras pastaty
me.

Jonas Shatas iš Watcrbury, 
Gonn., jau trejetas metų atskuba 
su šimtine spaudų paremti. Jis 
dosniai remia taii> pat ir kitas 
įstaigas bei vienuolijas. Gerada
riui nuoširdžiai dokojame.

Atvykstantiems ar išvykstan
tiems lietuviams ir neturintiems 
giminių New Yorke, jei reikia 
pervežti į kitą aerodromų, čia gy
venantiems jei reikia apsipirkti 
ar kitais atvejais mielai patarnaus 
Gregory Gordonas. Kreiptis 
telef. 718 476-1668.

Parduodami tautiniai dra
bužiai: berniukui ir mergaitei. 
Su persiuntimu tik 85 dol. kiek
vienas. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn,NY 11207 
Tel. 718 827-1351.

ATTENT1ON-HIRINGI Gov
ernment jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout vvaitinglistor tęst, $17,840 
- §69,485. Call 1-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

Baltų koncertas
Kovo 25 First & Second 

Church salėje Bostone įvyko 
Naujosios Anglijos Baltų d-jos 
4«eneertas, kurio programos atli
kimas buvo pavestas lietuviams. 
Jis sutraukė gana daug lietuvių, 
latvių ir estų. Smuikininkė Ele
na Kuprevičiūtė-Bergienė ir pia
nistas Saulius Cibas į programą 
įtraukė šalia pasaulinio garso 
kompozitorių kūrinių ir lietuvių 
kūrėjų darbus. Koncerte buvo 
atlikti J. Gruodžio, J. Gaidelio

ir Br. Budriūno kūriniai.
įvykęs koncertas buvo trisde

šimt pirmo koncertų sezono an
tras koncertas. Kiekvieną sezoną 
sudaro trys koncertai. Jų 
atlikėjais pagal susitarimą 
kviečiami lietuvių, latvių ir estų 
menininkai. Taip sudaroma pro
ga susipažinti su trijų kaimyni
nių tautų kūrėjais ir jų darbų 
atlikėjais. Ateinančiam sezonui 
lietuviai numato savo koncerto 
programai atlikti sol. Liliją Šu
kytę iš Europos.

Balfo 72 skyriaus susirinkimas
Viena veikliausių lietuvių or

ganizacijų Brocktone yra Balfo 
72 skyrius. Kovo 26 Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos patalpose 
įvyko jo narių visuotinis metinis 
susirinkimas. Jį atidarė skyriaus 
pirmininkas Juozas Dabroga, 
pravedė Petras Viščinis, o sekre
toriavo Stasė Gofensienė. Per 
apyskaitinius metus šalpos reika
lams skyrius sudarė ir Balfo cen
trui į Chicagą apsiuntė 1,711 
dol. J šią sumą įeina 921 dol. iš 
surengto pobūvio, 740 dol. aukų 
ir 91 dol. naiių mokesčių. į naują 
skyriaus valdybą perrinkti tie pa
tys senosios valdybos nariai: Juo
zas Dabrega, Juozas Ramanaus
kas, Ignas Leščinskas, Stasė Go
fensienė, Ona Eikinienė, Anta
nas Šeduikis ir Jonas Statkus, o 
į kontrolės komisiją — Petras 
Viščinis, Stasys Martišauskas ir 
Stasys Eiva. Senajai valdybai su
sirinkimas išreiškė padėką ir pa
gyrimą už gerai atliktą darbą.

Paskaita apie lietuviškus kryžius

Arlingtono meno centras kas 
antradienį savo patalpose, 41 
Foster St., Arlingtone ruošia 
kultūrines vakarones įvairiomis 
temomis. Balandžio 17 d., 7 vai. 
30 min. vakaro tokia vakaronė 
skiriama Lietuvos pakelių kry
žiams ir koplytėlėms. Pranešėja 
— Milda Bakšytė-Richardson. 
Jos paskaita bus iliustruota 
skaidrėmis. Įėjimas nariams — 
3 dol., o svečiams — 4 dol.

Mirė I. Mickūnienė
Kovo 27 Jamaica Plain staigiai 

mirė Irena Jurėnaitė - Mickū
nienė, duktė mirusios Jadvygos 
Tumavičienės, našlė mirusio 
Antano Mickūno. Ji sudarė pa
vyzdį kitiems, kaip galima ir rei
kia savo kilmę suderinti su reika
lais krašto, kuriame gyveni. Pa
siekusi daktaratą švietimo srity
je, ji nepaskendo savo reikaluo
se, nepasikėlė į puikybę, nea
titrūko nuo lietuvių visuomenės. 
Ją matydavai beveik visuose 
svarbesniuose lietuvių parengi
muose, ji savo aukomis rėmė 
įvairius lietuviškus reikalus. Ve
lionė palaidota kovo 30 Highland 
kapinėse Nonvoode po mišių ku
rias užjos sielą aukojo Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos Nonvoode 
klebonas kun. Vincas Valka- 
vičius, asistuojamas kun. Alber
to Kontauto ir kun. Antano Bal- 
trušiūno.

RENGINIAI

Balandžio 17 d. 7:30 vai. vak. 
Arlingtono meno centre, 41 Fos
ter St., Arlingtone kultūrinė va
karonė su M. Bakšytės-Richard- 
son paskaita ir skaidrėmis apie 
Lietuvos pakelių kryžius ir ko
plytėles.

Balandžio 22 Lantana restora
ne Randolphe metinis Šv. Petro 
lietuvių parapijos So. Bostone 
banketas.

Gegužės 6 Brocktone kun. Al
berto Abračinsko kunigystės 50 
metų sukakties minėjimas.

Gegužės 6 d. 2 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje komp. J. Kačinsko kūrinių 
koncertas, rengiamas LB Bosto
no apylinkės.

Gegužės 12 -13 Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos seimas 
Holiday Inn, Randolphe, tarp 
Bostono ir Brocktono.

Gegužės 19 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos III aukšto 
salėje etnografinio ansamblio 
“Sodauto” vakaronė su atitinka
ma programa.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto ii WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brocfcton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7. 10 ir 13 dienų 

keliones j Lietuvą!

LIETUVA. RUSUA ir SUOMIJA
15 dienų kelione, ž jm 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje. 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija, vienbutis •Lietuva*

Kelione 1629 birželio 29 - liepos 13.
$2,459.00 iž Bostono ir New Yorko 
$2,65900 iš Chicagos.

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

Kelione S702L liepos 2-19. "Lietuvos" viešbutis
$2.26900 iŠ Bostono ir New Yorko 
$2.369.00 iŠ Chicagos

Kelionė I702T liepos 2-19. "Turistų" viešbutis.

$2,04900 i§ Bostono ir New Yorko.
$2,14900 iŠ Chicagos.

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

Kelionė I703A liepos 3-15
$2,049.00 iŠ Bostono ir New Yorko 
$2,24900 iš Chicagos.

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

Kelionė *7038 liepos 3-16, "Turistų" viešbutis

$1,94900 iŠ Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 tS Chicagos.

Kelionė • 703 C liepos 3-16, *Trinapobs" - Žakam » rsmeme 
Vilniau! ‘ZimOnų* priemiestyje keturių aukštų viešbuti w 
restoranu r bau Tinkamas pavieniams arba grupėms

$1,749.00 tS Bostono ir New Yorko
$1,949.00 eš Chcagos

Kefonėl703D liepos 3-16, “Composers" 
apartamentai, nešok Vngio parko, nonnėems pnvatumo Yra 
tikta 144a limenta Duodama kana padengia aktai apartamento 
nuome. Ktkmės. maistas. apžiOrėymai ir Feskvako programos yra 
•smenrut fūpMtis

$1,64900 iŠ Bostono ir N«w Yorko.
$1,84900 rš Chcagos.

1990 METŲ 
PAPILDOMOS KELIONĖS

| LIETUVĄ

LIETUVA ir SVEICARUA - 15dienųketonė.
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Zuriche. Swissair linija.

Kelionė 8614 - birželio 14-28:
k $2,269.00 iš Bostono ir New Yorko.

$2.469.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #801 - rugptOčb 1-15 :
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.589.00'iš Chcagos

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

Kelionė *808 rugpiGdo 8-22:
$2.399.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,599.00 iš Chicagos.

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

Kelionė *943 rugsėjo 13-22:
$1.809.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.009.00 iš Chcagos.

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

Kelionė *913 rugsėjo 13-26:
$2209.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,409.00 iš Chcagos.

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 (tonų ketonė.
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Prahoje. CSA Bnija.

Kelionė *105 špato 1-15:
$2.159.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.359.00 iš Chcagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų ketonė.
9 naktys Vilniuje. 1 naktis Prtooje. CSA toij*.

Kelionė *106 iapkrCo5-16:
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 4 Chcagos.

Sv. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų ketonė. 12 naktų Všnruje, 1 naktis Prahoje. C8A irujs. 

Kelionė *1225 gruodžio 21-sausio 4,1®91: 
$1.799.00 H jostono ir New Yorko.
$1.999.00 1 Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų ketonė.
12 naktų Vilniuje. 1 naktis Prahoje. CSAMja.

Kelionė *1290 gruodžio29-sausio 11,1991: 
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1.999.00 iš Chicagos.

Visy ketonė/, išskyrus *7030. kainose /sketoma btore / 
Festrvato programas. kis pamaitinimus kasdieną, pusryčius. 
pietus ir miesto apžiOrijėną West Berlyne ir Heitmkyįe. perve
žimą ir asmeninį BALTIC TOURS palydovo patarnavimą vtsop 
kakonOfs.

lietuva ir Čekoslovakija - u dienų ketone.
7 naktys Vintijė, 2 naktys Praboje. CSA bn^a.

Kelionė #808 - birželio 8-18:
62.099.00 iš Bostono ir New Yorko,
62,299.00 iš Chcagos

Smukesnėms informacijoms ir brošiūrai. krecktėi i 
BALTIC TOURS . 77 OakSt, Šuto4 ^towįn^uSl64 

TeL 617/965-8090 • Fax 6*7-332 -7781



DARBININKAS
NEW

'YORKE’
341 Highland Blvd.
Brooktyn, N.V. 11207

Admlrvjtr.......... (718)827-1351
Redakcija..........(718)827-1352

Maldos diena už Lietuvą or
ganizuojama balandžio 22, Atve
lykio sekmadienį, 2 vai. popiet 
Šv. Patriko katedroje. Pamaldos 
prasidės punktualiai, nes 3:30 
vai. popiet jau vyks kitos pamal
dos. Dėl detalių žiūrėkite skelbi
mą šiame Darbininko puslapyje.

Sofijos Jonaitytės ir Algirdo 
Januta, Vilniaus operos solistų, 
bei pianisto Povilo Stravinsko 
koncertas balandžio 7, šešta
dienį, vyko Community Church 
of New York, Manhattano cen
tre, patalpose. Gaila, kad į šį ne
paprastai puikų koncertą atsi
lankė nedaug klausytojų. Plačiau 
kitame Darbininko numeryje.

ATTENTION: EASY WORK, 
EXCELLENT PAY! Assemble 
products at home. Details, (1) 
602 - 838 - 8885. Ext. W 6057.

Maldos Diena už Lietuvą
— Atvelykio sekmadienį, balandžio 22 d.,2 vai. popiet 
punktualiai.
— Šv. Patriko katedroje, 50th Street ir 5th Avenue, 
Nevv York, N. Y.

— Visų Lietuvos likimu besirūpinančių, ypač Nevv Yorke, 
New Jersey, Pęnnsylvanijoj ir Connecticute gyvenančių.

— Telšių vyskupas Antanas Vaičius, Brooklyno naujasis 
vyskupas Thomas Daily, Laisvojo pasaulio lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis, OFM, bei kiti vyskupai ir 
lietuviai kunigai.
— Naujasis Brooklyno vyskupas ordinaras Thomas 
Daily

— Apreiškimo parapijos choras, Lietuvos operos solistė 
Sofija Jonaitytė, visi pamaldų dalyviai.

-o -
Vieninga malda prašykime Tėvą ir Motiną Marija bei visus Lietuvos Šv. Globėjus 

ir kankinius, kad mūsų tautą galėtų išsivaduoti iš ateistinės vergijos, atsinaujinti dvasiškai 
ir morališkai, atgautų valstybinę nepriklausomybę, ne tik de jure, bet ir de facto.

KADA?

KUR?

LAUKIAME

KONCELEBRUOS

PAMOKSLININKAS

GIEDOS

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

LIETUVOS AKADEMINIO OPEROS TEATRO SOLISTAI 
ALGIRDAS JANUTAS, TENORAS 
SOFIJA JONAITYTĖ, SOPRANAS

atlieka koncerto programą balandžio 20, penktadienį,
7 vai. vak.

Katalikų Bendruomenės Centro salėje,
6 Davis Avenue, Keamy, N.J.

SOLISTAMS AKOMPONUOS TARPTAUTINIO GARSO PIANISTAS 
POVILAS STRAVINSKAS

ĮEINANT AUKOJAMA 10 DOL.

PIRMOJE PROGRAMOS DALYJE: Jurgio Kamavičlaus, Miko Petrausko, Balio 
Dvariono, Juozo Gruodžio kūriniai.

AN TROJE PROGRAMOS DALYJE: duetai ir arijos iš Lvan Beethoven, G. F. Handei,. 
F. J. Haydn, W. A. Mozart, G. Donizetti, G. Gershwin, A. Borto, G. Verdi, J. Strausą, Jr., 
operų.

Tiek solistai tiek pianistas turi puikų muzikinį išsilavinimų, gausų repertuarų ir yra 
koncertavę daugelyje pasaulio teatrų.

KONCERTĄ RENGIA LIETUVOS ATSIMINIMŲ RADIJAS

4

l

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO

A. Diržys 296 - 7385
Z. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kezys 769-3300, 229-9134
M. Šalinskienė 296 - 2244
Kasos įstaiga 441-6799

BALANDŽIO 21, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V. PUNKTUALIAI 

RENGIA SAVO 48-JĮ RENGINĮ

DAINOS, MUZIKOS IR HUMORO PROGRAMĄ ATLIKS 
POPULIARUS ANSAMBLIS IŠ LIETUVOS

BROLIAI ALIUKAI
Evaldas Melnikas — vadovas 
Vaclovas Kazakevičius 
Gediminas Bajorūnas 
Stasys Juškauskas 
Jevgenijus Šubertas 
Vidmantas Goicas

Po programos pobūvis. Veiks turtinga loterija, valgių ir gėrimų bufetai 
visose Kultūros Židinio salėse. Maistų gamina EUGENIJA KEZIENĖ, šokiams 
groja BROLIAI AUUKAI.

Policija patruliuos gatvėje ir saugos masinas nuo vandalŲ.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Stasį Karmazlnę 441*1252.
Visos vietos numeruotos. Bilietų kaina - 15 dol. Jaunimui Iki 15 metų — 5 ’ 

dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie Įėjimo. Patartina bilietus Įsigyti iš anksto 
paštu. Čekį atitinkamai sumai Ir sau adresuotų su pašto ženklu vokų siųsti Uthua* 
nian Radlo Club vardu, 217-25 54 Avė., Bayslde, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI
NEW JERSEY (Area code 201)
P. Macijauskas 998 - 6797
A. Stankattienė 942 - 2344
D. Didžbalienė 925-4761
Iš New Jersey organizuojamas autobusas

ŠIAURĖS NEW YORKAS
R. Bttėnas 914 961-7041

BROOKLYN, OUEENS (area code 718)
N. P. Baltrulionis 297 - 0991

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

KULTŪROS ŽIDINYS, ŠIUO METU
DIDELĖJE FINANSINĖJE KRIZĖJE, LAUKIA JŪSŲ PAGALBOS

Kultūros Židiniui iš finansinės krizės gelbėti aukoju:

Vardas, pavardė

Adresas:

Spaustuvė........ (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)........ (718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

AUSROS VARTŲ 
PARAPIJOJE

Didžiosios Savaitis pabaigos 
tridienį — Didįjį Ketvirtadienį, 
Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeš
tadienį — mišios ir liturginės 
apeigos vyks 7 vai. vakį Velykių 
rytą Prisikėlimo mišios 9 vai. 
ryto.

Branduolys kviečia į mar
gučių dažymo pamoką Didįjį 
Ketvirtadienį, po 7 vai. mišių. 
Bus teikiamos dailininkų in
strukcijos kaip margučiai dažomi 
įvairiomis priemonėmis. Dažy
mo priemonės ir kiaušiniai bus 
parūpinti. Po to vyks laiškų rašy
mas JAV politikieriams ir bus 
stebima G. Peniko video juosta 
apie margučių dažymą.

Velykų rytą klebonas kun. E.

LB rytinio pakraščio vadovų KASOS NAUJIENOS 
suvažiavimas vyko talandzio 7
New Britam, Conn. LB New Lietuvos laisvinimo kovoje 
Yorko apygardai atstovavo pirm. 
Vytautas Alksninis, Nevv Jersey 
— Rimas Bitėnus. Dalyvavo apie 
50 atstovų iš New Yorko, New 
Jersej, St. Petersburgo, Pliila- 
delpliijos, Cape Godo, Worce- 
ster. Bostono, Putnumo, Hart
fordo, Nevv Haven, Nevv Britain < 
ir kt. Buvo išklausyti Krašto val
dytas ir apygardos vadovų pra
nešimai, diskutuotos lietuviškos 
aktualijos.

Dana Mitkienė iš Los Ange
les, Calif., su atnaujinimu pre- j 
numeratos pridėjo 30 dol. auką 
kalendoriaus išlaidoms ir Darbi
ninkui palaikyti. Ačiū už gražius 
linkėjimus ir paramą.

Savickis kviečia visus para- 
piečius ir svečius po 9 vai. mišių 
į velykinius pusryčius parapijos 
salėje. Bus įvertinti atnešti gra
žiausi margučiai. Dailininkų 
vertinimo komisijos pirmininku 
yra Povilas Debesys. Be to vyks 
margučių ridinėjimo lenktynės.

Dailininkų V. Krištolaitytės ir 
N. Bukausko paroda vyko ba
landžio 7-8. Parapijos salėje pa
rodą rengė Branduolys. Dalyviai 
parodė gražų susidomėjimą ir 
nupirko kelioliką paveikslų.

KASOS kredito unijos įstaigos 
tapo centriniais žinylx>s ir infor
macijos punktais. Čia ateina 
“Fax” telegraminiai pranesTfnai 
iš Lietuvių Bendruomenės, iš 
Tautos Fondo ir iš kitų patrio
tinės veiklos šaltinių. Informaci
ja tuoj perspausdinama šimtais 
egzempliorių ir išdalinama kli- 
jentams. Čia pat lietuviai pasida
ro ir straipsnių, laiškų tai tele
gramų kopijas išsiuntinėjimui ir 
platinimui amerikiečių tarpe. 
Nuo pat ryto atėję klijentaTpir- 
iniausia pasiteirauja “Kas šian
dien naujo Lietuvoje?” ir tik pa

Motiejus Jonas Adomaitis, su
laukęs 86 m. amžiaus, mirė ta- 
landžio 8 Prescott, Arizona. Lie
tuvoje buvo Marijampolės apy
gardos teismo teisėjas. Pasi
traukęs į Vokietiją, lietuvių-gim- 
nazijose dėstė istoriją ir kurį lai
ką buvo Gross Hersepe stovyk
los komiteto pirmininkas. At
vykęs Amerikon, daug metų gy
veno New Yorke, o paskutinius 
20 metų Arizonoje. Gimęs Sakių 
apskrity, studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete istoriją ir 

i teisę. Buvo Ateitininkų centro 
- valdytas narys. Jo žmona Zuza

na mirė prieš 15 metų. Nuliūdi
me liko sūnus Romualdas ir sū
nus Edmundas su šeima, Rich
mond Hill, N. Y. du broliai ir se
suo mirę. Sesuo Ona Naujokai- 
tienė gyvena Vilniuje.

Lietuvos vyčių 41 kuopa 
Apreiškimo parapijoje, Brook- 
lyn, N.Y., šiais metais gegužės 
6 švęs veiklos deimantinę su
kaktį. Kuopos valdyba ir nariai 
kviečia visus parapiečius su 
draugais iškilmėse dalyvauti. 
Įeinant akojama 15 dol. Rezerva
cijas ilčkbalandžip 25 priimk-Bill 

i Kurnėta inĄfarytė Šalinskienė.

skui atlieka savo bankinius reika
lus. KASOS vadovylx* džiaugia
si, galėdama patarnauti kritišku 
momentu kovoje už Lietuvos 
nepriklausoinylję.

KASOS skyrius Detroite nuo 
š.m. sausio mėnesio yra per
sikėlęs į naujas, erdvesnes patal
pas, su patogesniu privažiavimu. 
Naujas adreesas yra: 24060 W. 
9 Mile Road, Southfield, MI 
48034. Telefonas: 313 - 350 - 
2350.

Chicagos skyriuje pasikeitė 
dviejų įstaigų telefono numeriai: 
Cicerotel. 708-656-2201, Hic- 
kory Hills 708 - 598 - 1333. Taip 
pat nupirktas pastatas Brighton 
Parko rajone, kur po remonto 
darbų atsidarys ketvirta KASOS 
įstaiga Chigagoje.

Metinis KASOS kredito uni
jos susirinkimas šiemet įvyks 
gegužės 6, sekmadienį, Kultūros 
Židinio patalpose New Yorke. 
Registracija prasidės 1:30 vai. 
popiet (punktualiai), o susirinki
mo eiga 2 vai. popiet. Bus įvairūs 
pranešimai, diskusijos ir rinki
mai į direktorių tarybą. KASOS 

Du iš “Brolių Aliukų”. Kairėje grupės vadovas Evaldas Mel
nikas, “Broliai Aliukai” koncertuoja kultūros Židinyje ba
landžio 21 d. (žiūr. skelbimą)

nariai kviečiami asmeniškai da
lyvauti, o negalintys dalyvauti 
prašomi atsiųsti balsaavimo la
pelius, kurie yra išsiųsti visiem 
nariam. Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas numatytas gegužės 
12, Detroto gegužės 18, o St. 
Petersburgo skyriaus vėliau šį 
rudenį.

Kredito Unija KASA prime
na, kad čia labai patogu turėti 
savo čekių mokėjimo sąskaitą, 
piniginės perlaidos kainuoja tik 
75 centai ir lengvomis sąlygomis 
galima įsigyti gražią, lietuviškai 
papuoštą VISA kredito kortelę. 
Čia taip pat galima iškeisti algos 
arba pensijos čekius ir pervesti 
valstybinės pensijos čekių depo
navimą tiesioginiai į taupymo są
skaitą.

Dabar yra didelis pasiūlymas 
namų ar automobilių pirkimo ir 
ypač asmeninių paskolų. Prieš 
einant į kitus bankus, apie pa
skolas verta pasiteirauti Lietu
viškoje KASOJE, Richmond 
Hill, N. Y. įstaigos telefonas: 718 
441 - 6401.

KASOS Informacija


