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Savaitės
įvykiai
Indijos vyriausybė atsistatydi
no ryšium su politiniais nesutari
mais. Prezidentas pakvietė bu
vusį premjerą eiti pareigas, ligi
bus nuspręsta naujų rinkimų
data.
Kazachstano ir Ukrainos an
gliakasių unijos reikalauja, kad
būtų pakelti atlyginimai bent
100 proc., pagerintos darbo sąly
gos ir peržiūrėtas pensijų įstaty
mas. Savo reikalavimus anglia
kasiai sustiprino vienos dienos
streiku ir žada toliau nenurimti.
JAV Valstybės sekretorius Ja
mes A. Baker pradėjo 10 dienų
diplomatinę kelionę, vykdyda
mas prez. Bush planą siekti pa
stovios taikos Artimuosiuose Ry
tuose. Jis susitinka su Saudi Ara
bijos, Kuveito, Egipto, Izrae
lio, Sirijos ir Turkijos lyderiais.
Prieš sugrįždamas į JAV, užsuks
ir į Maskvą.
Arti pusės milijono mask
viečių, Jelcino šalininkų, kovo
10 dalyvavo demonstracijoje,
reikalaudami Gorbačiovo atsi
statydinimo ir ragindami balsuo
ti prieš kovo 17 dienos referen
dume jo siūlomą “atnaujintos
federacijos” planą. Informacijos
agentūros praneša, kad tai buvu-

cija Maskvoje nuo pat 1917 metų
revoliucijos.
Buvusios Rytų Vokietijos gy
ventojai, daugiausia jauno am
žiaus, su šeimomis bėga į buv.
Vakarų Vokietiją ieškoti darbo.
JT Žmogaus teisių komisija
savo 47-ąją sesiją Genevoje
■ baigė nutarimu, kad būtų ištirti
Irako prasižengimai prieš žmo
gaus teises Irake ir Kuveite. Ko
misija taip pat prašė Gorbačiovą,
kad jis atsiųstų jai pranešimą
apie rezultatus jo komisijos tyri
mų dėl kariuomenės panaudoji
mo Lietuvoje ir Latvijoje šiemet
sausio mėn. Tai iš viso pirmas
toks atvejis, kai JT Komisija
ėmėsi akcijos dėl žmogaus teisių
pažeidinėjimo Sovietų Sąjungo
je.

Bulgarijos diktatorius komu
nistas Todor Zivkov, 35 metus
valdęs kraštą ligi 1989 m. lap
kričio mėn., kada tapo nušalin
tas, dabar teisiamas už korupci
ją. Kaltinamas, kad neteisėtai
dalindavęs butus, pinigus ir įvai
rias privilegijas savo giminėms
ir politiniams draugams. 79 me
tus einantis Živkov ginasi, kad
nekaltas. Jei nebus kitų kaltini
mų, jam gresia 20 metų
kalėjimo.
Kinijos vyriausybė nori page
rinti santykius su Sovietų Sąjun
ga ir Europos valstybėmis. Pra
džią davė Sovietams. Sovietų ko
munistų partijos gen. sekreto
riaus pavaduotojas Vlądimir
Ivaško, keturias drenas praleis
Kinijos sostinėje, padėdamas pa
rengti Kinijos komunistų parti
jos vado Jiang Zemin vizitui
Maskvoje ateinantį pasavarį ar
vasarą. Tai būtų pirmas toks kinų
komunistų partijos vizitas nuo
1960 metų, kada abi partijos nu
traukė tarpusavio santykius.
Karas Persijos įlankoje pasi
baigė. Kuveitas, kurį Irakas
buvo užpuolęs ir prisijungęs, iš
laisvintas. Agresorius sutiko su
visom sąlygom, padiktuotom
Jungtinių Tautų yardu Amerikos
vadovaujamos sąjungininkų va
dovybės.
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TAIP ČIA DABAR VERTINA M. GORBAČIOVĄ
Didėjanti priespauda iššaukia didėjantį masinį nepasitenkinimą
smerkė jėgos naudojimą Pabalti
jo valstybėse ir siekia konfedera
cinės unijos ir laisvos ekonomi
jos. Tie reformatoriai turi platų
visuomenės pritarimą. Komuni
stų partija yra visuotinai neke
nčiama ir nuvertinta. Politiniai
skirtumai susilpnino militarines
pajėgas iki tokio laipsnio, kad jos
gali būti nepajėgios užslopinti
neramumus. Visoje Sovietų Są
ČIA pranešime abejojama, ar jungoje yra didelis pritarimas di
tie neostalinistai laimės prieš desnei politinei ir ekonominei
Jelcino vadovaujamas demokra nepriklausomybei.
Visa tai nesutinka su JAV Gor
tines jėgas. Jos priešinasi Gor
bačiovo politikai, jos griežtai pa bačiovo gerbėjų pažiūra, tvirti
nančia, kad vienintelis kelias,
pasitraukus Gorbačiovui, būsiąs
neostalinizmas. Gi visa tai kom
plikuoja prezidento Bush padė
tį. Jelcino žmonės sako, kad Jel
cinas
balandžio mėn. norėtų
Lietuvos Respublikos gyven
Lietuvos Respublikos rinki
aplankyti
Ameriką, tačiau čia
minė komisija praneša tokius ofi tojų visuotinė apklausa įvyko
griežtai laikantis Lietuvos Re nevažiuos, nebent gautų užtikri
cialius rinkimų duomenis:
Lietuvos Respublikos Rinki spublikos įstatymų ir Respubli nimą, kad jį priims prez. Bush.
Prezidento priėmimas reikštų,
minė komisija, susumavusi ko kos Rinkiminės komisijos 1991
kad
jis remia Sovietijos refor
m.
sausio
20
d.
nutarimo
“
Dėl
misijų protokolų duomenis apie
mas.
Lietuvos Respublikos gyventojų
Lietuvos Respublikos 1991 m.
Toliau ČIA pranešime sako
vasario 9 d. gyventojų visuotinę apklausos organizavimo tvarma,
kad, juo didesnė priespauda
apklausą dėl Lietuvos Respubli kos .
J. Bulavas
Sovietų Sąjungoje, tuo didesnė
kos nepriklausomybės, siejamą
Lietuvos Respublikos
galimybė plėstis masiniam ne
su Lietuvos Respublikos Konsti
Rinkiminės komisijos
pasitenkinimui ir net civiliniam
tucijos pagrindiniu teiginiu, nu
pirmininkas
karui. Ekonominė padėtis de
statė:
V. Rinkevičius presijoje, ir vis blogėja. Infliacija
Bendras Respublikos gyven
Lietuvos Respublikos jau viršija 40% ir didėja. Trūkutojų, įrašytų į rinkėjų sąrašus
Rinkiminės komisijos'X_mų pilna, naftos gamyba mažėja,■
sekretorius o Gorbačiovas šiom problemom
Respublikos gyventojų, gavu
Vilnius, 1991 m. vasario 11 d.
neturi atsakymo.
sių biuletenius, skaičius —
■2,247,810.
Dalyvavo apklausoje ne jos
vykdymo dieną — 153,338.
Dalyvavo apklausoje ne apk
lausos būstinėje — 162,920.
Balsadėžėse rastų biuletenių
skaičius — 2,241,992.
Atsakiusių “Taip į gyventojų
visuotinės apklausos teiginį
skaičius yra 2,028,339.
Atsakiusių “Ne” į gyventojų
visuotinės apklausos teiginį,
skaičius — 1 ^".040.
Negaliojai k Jais
pripažintų
biuletenių skaičius — 66,614.

Wall Street Journal kore
spondentas Paul Gigot vasario
25 rašė apie tai, kaip JAV slaptoji
žvalgyba ČIA vertina Gorbačio
vą. Tasai pranešimas, anksčiau
planuotas pateikti Senato komi
sijai viešai, kažkieno patvarky
mu, buvo pateiktas uždaram po
sėdžiui. Manoma, kad kažkas
baiminosi, jog neigiami pasisa
kymai apie Gorbačiovą neparan
ku skelbti JAV publikai.
Korespondentui vis dėlto pa
vyko patirti, kas tame ČIA pra
nešime buvo. O buvo Gorbačio
vo padėties įvertinimas. Ten,

tarp kitų dalykų, sakoma:
"Neaišku, ar Gorbačiovas dar
turi pilną valdžios kontrolę.
Centrinės valdžios autoritetas
smuko dramatiškai. Gorbačiovas
prarado daug politinės paramos
ir tuo prarado ir įvykių kontrolę.
Jis šiuo metu remiasi neostalinistais: Komunistų partija, KGB
ir karinėmis pajėgomis”.

LIETUVOS BALSAVIMO
GALUTINIAI REZULTATAI

PABALTIECIAI
ŠIAURĖS
TARYBOS
SESIJOJE
Lietuvių Informacijos Centras
pranešė apie kovo Ląją pasibai
gusią Kopenhagoje Siaurės tary
bos sesiją. Joje svečių teisėmis
dalyvavo ir Pabaltijo respublikų
atstovai. Lietuvos delegacijoje
buvo Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirm. BroniusTCuzmickas, AT užsienio komisijos pirm.
Emanuelis Zingeris, deputatas
Albinas Januška. Jiems talkino
AT darbuotojai Darius Sužiedė
lis ir Alvydas Medalinskas.
Kovo 1 specialioje sesijoje, už
trukusioje apie 3 vai., buvo di
skutuojami Pabaltijo klausimai.
Iš 15 rezoliucijų, susijusių su Pabaltiju, priimta 14. Numatyta
plėtoti Skandinavijos-Pabaltijo
kraštų bendradarbiavimą gam
tos apsaugos,
ekonomikos,
kultūros, akademinių mainų ir
kt. srityse. Po šios sesijos Siaurės
tarybos sesijos pirmininkas su
rengė pabaltiečiams privatų
priėmimą, palinkėdamas jiems
geriausios kloties ligi sekančio1
suvažiavimo.
Į Kopenhagą buvo atvykęs ir
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras Algirdas Sau
dargas. Jis pasirašė sutartį su Da
nija ir toliau pasiliko Vakarų Eu
ropoje.
.

Kazimieras Jankūnas,ilgametis Darbininko ir kitų laikraščių
bendradarbis, 1981 lapkričio 2 kalba per Darbininko redak
cijos premijų šventę. Velionis mirė 1991 kovo 7. Nuotr. Liudo
Tamošaičio

MIRĖ KAZYS JANKŪNAS
visuomenininkas, Darbininko bendradarbis
Kovo 7 d., ketvirtadienį, 2 v.
popiet ligoninėje mirė Kazys
Jankūnas, ilgametis LB New Jer
sey apygardos pirmininkas. Dar
bininko uolus bendradarbis, net
17 metų rašęs laikraščiui “Sa
vaitės įvykių apžvalgas.
Buvo pašarvotas Bražinsko lai
dojimo namuose Elizabethe,
NJ. Atsisveikinimas įvyko kovo
10, sekmadienio vakare. Jį pra
vedė LB apylinkės pirmininkas
Julius Veblaitis.
Atsisveikinimo kalbas pasakė:
Rasa Ardytė-Juškienė.. LB New
Jersey apygardos pirmininkė,
New Jersey lietuvių vardu; Zig-

Įėjimas iš Gedimino prospekto į Nepriklausomybės aikštę prie Aukščiausiosios Tarybos
rūmų. Barikada “Čia Lietuvos širdis”. Nuotr. Henriko Gaičevskio

LIETUVA NEDALYVAUS
GORBAČIOVO REFERENDUME

agresijos pavyzdžių, kaip ginklų
atėmimas iš Lietuvos policijos,
kaip Maskvos atsisakymas su
grąžinti užimtuosius pastatus,
kaip tebelaikymas ju<xlųjų be
rečių dalinių Lietuvoje. Tokie
dalykai esą pavojingesni gyven
tojų gyvenimui ir politiniam ir
socialiniam stabilumui nei sausio
įvykiai Vilniuje ir Rygoje. Tai'
grėsmei pašalinti Lindsl>ergis
pakartojo
savo
ankstyvesnį
prašymą, kad tarpininkautų Va
karų valstybės ir Pabaltijo klausi
mą perduotų Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybai.

Lietuvių Informacijos Centro ir destabilizuoti politinę situaci
VVashingtono biuras praneša, ją
Kaip vieną naujausių faktų,
kad, iš Vilniaus gautomis žinio
mis, Lietuvos Aukščiausiosios Landsbergis nurodo sprogusią
Tarybos pirmininkas Vytautas bombą šalia Komunistų partijos
Landsbergis kovo 3 išleido pa būstinės kovo 3-ąją ir vadina tai
reiškimą, kuriame sako, jog Lie KGB provokatorių darbu, kuris
tuva nedalyvausianti Gorbačio yra dalimi panašios destabilizacivo referendume kovo 17-ąją. jos, kaip ir naujai įvedami tankai
Tačiau ji noriai padėsianti bal į Lietuvą.
Kovo 2 prezidentas Landsber
suoti TSRS piliečiams, gyvenan
tiems Lietuvoje, panašiai kaip gis išleistajame pareiškime su
yra padėjusi lenkams ir latviams, minėjo dar daugiau sovietinės
kai jie, kaip Lenkijos ir Latvijos
piliečiai, dalyvavo savo respubli
ATIDARYTA ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA
kų rinkimuose. Toliau Land
sandėliu iki 1963 m . kada ji tapo
sbergis pabrėžia, kad tokios pa
(New York, 1991 kovo 7, LIC)
ateizmo muziejumi
galbos dar nėra prašiusi nei cen Arkivysk. Julijonas Steponavi
Nors Sv. Kazimiero bažnyčia
trinė TSRS valdžia, nei paskiros čius kovo 3 rekonsekravo ir ofi
1988 spalio mėn. buvo oficialiai
respublikos. Nepaisant to, kai
cialiai atidarė Sv. Kazimiero
grąžinta Lietuvos tikintiesiems,
kurios organizacijos neteisėtai
bažnyčią, praneša Lietuvių In
patalpos buvo tiek apleistos, kad
raginamos vykdyti TSRS Komu formacijos Centras. Pasak Vati
remonto darbai užsitęsė dvejus
nistų partijos įsakymus dėl refe kano radiją, iškilmėse dalyvavo
metus su viršum Bažnyčią ad
rendumo.
Šituos veiksmus Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ministruos jėzuitai, vadovaujant
Landsbergis vadina grubiu ir ne ninkas Vytautas Landsbergis ir
buvusiam sąžinės kaliniui kun
legaliu kišimusi į Lietuvos vi delegacija iš Aglonos, Latvijos.
Jonui Kastyčiui Matulioniui.
daus reikalus, pastangomis sudaBažnyčia buvo uždaryta 1949
(UC)
ryti neteisingą vaizdą apie padėtį sausio mėn. ir paversta vvno

mas Raulinaitis, buvęs Kario re
daktorius, Kario vardu; Antanas
Masionis, Patersono parapijos
vardu; Kęstutis Miklas, NY LB
apygardos valdybos ir New Yor
ko šaulių kuopos vardu; Valenti
nas Mėlinis, New Jersey Baltijos
tarybos vardu.
Rožančių sukalbėjo Sv. Petro
ir Povilo parapijos bažnyčios dia
konas HenrikasKeturvitis.
Palaidotas kovo 11 iš Sv. Petro
ir Povilo bažnyčios Sv. Gertrū
dos kapinėse.
, Liko sūnus Kastytis. Žmona
Liucija yra mirusi prieš kokią
dešimtį metų. Jie gyveno Lodi,
Velionis buvo gimęs 1909
gruodžio 3 Vindeikių kaime,
Musninkų vals., Ukmergės aps.
1929 baigė Ukmergės gimnaziją,
1931 — atsargos karininkų kur
sus, 1931 - 1936 studijavo Vytau
to Didžiojo universitete lite
ratūrą ir kalbas. Diplomą įsigijo
1942 m. Vilniaus universitete.
Nuo 1929 iki 1940 dirbo Kraš
to apsaugos ministerijoje ir buvo
gavęs kapitono laipsnį.
Karo metu pasitraukė į Vokie
tiją, pokario metais gyveno ang
lų zonoje, ėjo įvairias pareigas
administracijoje, bendradarbia
vo spaudoje, mokytojavo Augustdorfo lietuvių gimnazijoje. į
Ameriką atvyko 1949 ir apsigy
veno Elizabethe, NJ. Čia tuoj
įsitraukė į visuomeninę veiklą,
veikė Tremtinių draugijoje ir
Lietuvių Bendruomenėje, ku
riai atidavė daugiausia savo lai
ko. Nuo 1968 buvo New Jersey
LB apygardos pirmininkas, stro
piai rūpinosi jos reikalais, atsto
vavo lietuviams įvairiose vie
tinės valdžios ir kultūrinėse
įstaigose ir etninių grupių orga
nizacijose. Surinko duomenis
apie lietuvius Barbara Cunningham redaguotai knygai The
\'ew Jersey Ethnic Eiperience
1977 ir Zora Kipel redaguotam
Ethnic Dictionary ofNeic Jersey
1978.
1974 metais rudenį mirus
Darbininko redakcijos nariui
prof. J. Brazaičiui, jis pastoviai
įsitraukė į darbą ir rašė politines
apžvalgas “ Savaitės įvykiai ”, Dar
būdamas ligoninėje, jis skambi
no ir sakė, kad greitai grįšiąs ir
vėl rašysiąs Darbininkui.
Taip pat uoliai rašė Karyje, bu
vo “Mūsų spaudoje pasižvalgiik
skyriaus redaktorius.
Bendra
darbiavo Pasaulio lietuvyje.
Drauge. Stropiai aprašydavo
New Jersey lietuvių gyvenimą.
Mėgo jis literatūrą, 1955 ir
1956 iš lenkų kalbos išvertė

(nukelta į 7 psl.)

NORVEGŲ TAUTOS
TAIKOS PREMIJA
V. LANDSBERGIUI

JONAS V. STRIMAITIS, advokato patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesVSt.rSlmsbury, Conn.

Norvegų tauta, kaip praneša
Lietuvių Informacijos Centras,
protesto ženklan prieš Nobelio
taikos premijos paskyrimų M.
Gorbačiovui, suorganizavo savo
taikos premijų, kurių kartu su
stambia stipendija paskyrė prof.
Vytautui Landsber^įtri už jo tai
kingų veiklų, atstatant Lietuvos
valstybę.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Fdreat
p*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

Norvegijoje, vadovaujant Jung
tiniam Komitetui, nuo 1991 sau
sio 13 surinkta beveik trys mili
jonai
norvegiškų
markių
($475,000). Vajuje dalyvavo
Norvegijos Helsinkio grupė,
Norvegijos Jaunimo*- Sąjunga,
Norvegijos užsieniečių Bažnyčių
grupė ir organizacija “Ateitis
jūsų rankose”.
Premijos Jungtiniam Komite
tui vadovavo Norvegijos parla
mento pirmininkas Jo Benkovv.
Premijų prof. Vytautui Lands
bergiui, Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkui, įteikė Oslo universiteto
rektorius Inge Loenningkovo 11
Vilniuje, Aukščiausiosios Tary
bos iškilmingame posėdyje, mi
nint Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo pirmųsias metines.

Savaitės
įvykiai
Lech VVatęsa, neseniai išrink
tasis Lenkijos prezidentas, pas
kutinę kovo savaitę lankysis
Amerikoje. Jo tikslas susitikti su
prez. Bush ir gauti JAV finan
sinės pagalbos. New Yorke Walęsa susitiks su lenkų visuo
menės atstovais. Numatytas pa
simatymas ir su žydais.
Albanijos komunistinė vyriau
sybė paskelbė karo padėtį di
džiausiame savo uoste Durres ir
uždraudė žmonėm susirinkti ki
tuose trijuose miestuose, įskai
tant ir sostinę Tiranų. Po trijų
savaičių turi įvykti rinkimai, ir
opozicija bijo, kad žmonių bėgi
mas į užsienį gali padėti laimėti
komunistams, kurie ten valdžio
je laikosi nuo 1944 metų.
Slovėnijos respublikos parla
mentas priėmė įstatymų, pagal
kurį slovėnai neprivalo tarnauti
Jugoslavijos kariuomenėje. Ga
lės tarnauti tik savanoriai, gi visi
kiti naujokų amžiaus vyrai bus
skiriami į Slovėnijos policijos ir
gynybos dalinius. Manoma, kad
federalinė Jugoslavijos valdžia
priešinsis tokiam įstatymui.

Madrido dienraštis Ei Pats
nustebino Ispanijos visuomenę,
dabar parašydamas, kad 1985
m., kariuomenės parado metu,
konservatyviųjų karininkų buvę
sumanyta nužudyti karalių Juan
Carlos su karaliene Sofija, prem
jerų Gonzalez, gynybos ministrų
ir kitus vyriausybės narius.
Polaroid foto aparato išradėjas
amerikietis Edwin H. Land, 81
m., mirė Cambridge, MA. Nuo
1948 metų, kada pasirodė rinko
je jo pirmasis modelis, iki 1982
m. dr. Land taip ištobulino ir
išpopuliarino Polaroidų, kad ta
sai jo išradimas visiškai pakeitė
milijonų žmonių fotografavimo
įgūdžius visame pasaulyje.

Prezidentui de Klerk legaliza
vus opozicijos partijas, j Pietų
Afrikos respublikų pradėjo grįžti
politiniai pabėgėliai. Pirmieji 90
sugrįžo iš Zambijos. Viso būsiu
apie keletu tūkstančių iš įvairių
kitų kraštų.
Armėnija, kuri taip pat neda
lyvaus Gorbačiovo referendume
kovo 17, susirūpinusi savo
blogėjančia ekonomine padėti
mi, kaip ir visur Sovietijoje. Iš
daugiau kaip ketvirčio milijono
gyventojų, kurie nukentėjo per
1988 žemės drebėjimų,80% dar
tebegyvena
palapinėse
ar
pašiūrėse.

06070. Tei. 203 651-0261.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telet. 344 -5172. Paruoiiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oraą saldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Fla^
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODL^WN FUNERAL HOME, 2C»
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 34&
- 9393.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj Vietoj
OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Wpodhaven, N.Y. Telet. 847-2323
(namų telet. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušio klijentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter/adrden Tavem.
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telet. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Washingtone, DC, JAV senatoriai Bob Kasten (R-WI) kairėj ir Donald Riegle (D-MI)
susitikę su Latvijos viceprezidentu Dainis Ivans (vidury), diskutuoja pasipriešinimų
prieš Sovietų persekiojimų Baltijos kraštuose. Šen. R. Kasten vėl rūpinasi pravesti
“Balde Freedom Day” rezoliucijų JAV senate.

KLIŪTYS LIETUVOS VIDAUS IR UŽSIENIO RYŠIAMS
(New York, 1991 kovo 7, LIC)
Lietuvių Informacijos Centrui
prašant, Lietuvos Respublikos
Ryšių ministras Kostas Birulis ši
taip komentavo sovietų daromas
kliūtis Lietuvos pašto bei ki
tiems ryšiams.
-0S. m. sausio 11-13 dienomis
TSRS okupacinei kariuomenei
užėmus eilę ryšių objektų Vil
niuje (radijo-televizijos bokštas,
informacijos transliacijos laidų
mazgas, mobilaus ryšių stotis,
spaudos ekspedijavimo cechas,
magistralinių ryšių stiprinimo
punktas, ryšių susivienijimo ir
telecentro administraciniai pa
statai) buvo atimta daliai Lietu
vos gyventojų teisė į kasdieninę
informacijų. Panaudojus grubų
smurtų, iš ry šių objektų išvarytaapte 350 darbuotojų, kurie nete
ko darbo. Be to, buvo išgrobsty
tas objektuose valstybinis ir
asmeninis darbuotojų turtas.
Salia to pažeista prekybos
'

laisvė, platinant filatelinę pro
dukcijų ir piliečių teisės, persiu
nčiant tarptautines pašto siuntas. Pirmieji Lietuvos pašto
ženklai sulaikyti ir konfiskuoti
Lazdijų pasienio punkte ir mui
tinėje, nors gautas leidimas šiai
produkcijai įvežti.
Smulkūs paketai iš kitų šalių
gaunami per Maskvos tarptautinį paštų, kur jie cenzūruojami^

tikrinamas indėlis. į Lietuvos
pašto žinybos protestus nekrei
piama dėmesio, cenzoriai už
indėlio sugumų prieš valstybinį
paštų ir klijentų neatsako.
Čia paminėti atvejai yra gru
būs žmogaus teisių pažeidimai ir
turi būti pasmerkti viso pasaulio
visuomenės.
(LIC)

PERDIRBA LIETUVIŠKĄ NAFTĄ

Mažeikiai. — Eltos žinių * Kaip teigia ekspedicijos vyagentūra pranešė, jog kaskart Iriausias inžinierius Antanas JaMažeikių naftos perdirbimo ga-^'jšas, šiemet iš įvairių gręžinių į
myklos žaliavų išteklius papildo- Alažeikius jau nugabenta pusdalelė lietuviškos naftos, išgau-jftrečio tūkstančio tonų juodojo
narnos iš Lietuvos pajūrio žemės ;; aukso, o nuo naujųjų metų jo tie. Gargždų naftos i;valgyziroai padidės keletą kartų. Tai
bos ekspedicijos vairuoto jai au-y^^ės įgy vė^infi tiiščių gelet(xistemorms~ iš šiuo mel:u~vef- į zin kelio cisternų, grįžtančių iš
kiančio Kretingos rajono “Gen- !Klaipėdos naftos produktų eksčių-3 gręžinio kasdien įmonei .sportui įmonės, panaudojimas,
pristato po 20 - 30 tonų kokybiš- Artimiausiomis dienomis Mažeiko produkto.
naftos perdirbimo gamykla
------------- savo jėgomis ir lėšomis rekonIR PABALTIJO RESPUBLIKOSE JAV NEPATARIA • struos Kretingos grūdų produkLANięYTIS SAVO PILIEČIAM TURISTAM
kombinato katilinės mazuto
^atsargų bazę ir pritaikys jų vieNuo 1978 metų, ^kada JAV
Šią informacija pateikdamas, * tinės naftos išsiuntimui.
Valstybės departamentas pra žurnalas L S. Neivs & World Re- 4»: Ateityje, kai bus eksploatuojadėjo sudarinėti sąrašus kraštų, port savo kovo 4 laidoje praneša, kmi visi šiuo metu ištirti Vakarų
kuriuose dėl įvairių priežasčių kad turistai ši Valstybės departa Lietuvos gręžiniai, galima bus
(karo, epidemijų, terorizmo pa mento įspėji• lą sutikę labai rim . kasdien patiekti Mažeikių nafti
vojų) nepataria lankytis Ameri tai, ir specialios telefono linijos ninkams iki 500 tonų kokybiškų
kos turistams, lig šiol jau įtraukta Washington< per dieną gau žaliavų. Nors gigantiškai įmonei
74 valstybės. Anksčiau buvo Ar nančios apit ;x>rų tūkstančių pa šis kiekis simboliškas rezervuarų
papildymas, prasminga tai, jog
timieji Rytai, išskyrus Egiptą, skambsimų
vietiniai ištekliai tampa vertin
didžiuma Afrikos ir Pietryčių
JAV pabaltiečiams šitokia “tu gais naftos produktais.
Azijos, vėliau pridėta didelė da
ristinė" žinia gali būti įdomi ir
lis Centrinės ir Pietų Amerikos,
o dabar į tą sąrašą įtrauktos trys tuo, kad JAV Valstybės departa
Sovietų Sąjungos Pabaltijo res mentas nieko nemini apie kitas
DEUTSCHE BANK
publikos. (Pagal papildomai gau respublikas kaip Gruzija ar
tas žinias iš GT International Armėnija km verda etniniai ne
Deutsche Bank — Pabaltijo
agentūros, Valstybės departa ramumai jau nuo seniau, o Pa respublikos turi didelį “ūkinį
mentas j tą sąrašą įtraukė ir Jugo baltijy tokiu\ neramumus provo potencialų”
kuoja Ma.sk- a
slaviją.)

DERYBŲ SU TSR SĄJUNGA
DELEGACIJOS POSĖDIS
(New York, 1991 kovo 7, LIC)
Kaip praneša 1 sietuvos Respubli
kos Aukščiausios Tarybos Infobiuras, kovo 5 įvyko Lietuvos
Respublikos valstybinės delega
cijos tarpvalstybinėms dery
boms su TSR Sąjunga posėdis,
kuriam pirmininkavo delegaci
jos vadovas, Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas, V ; audsbergis. PoMaskvos pagrindinės TV pro
gramos kartoja Gorbačiovo įspė
jimus vidaus opozicijai ir užsie
niečiams nesikišti į Sovietų Są
jungos kovo 17-ųjų referendumų,
pasisakant, ar norima, kad Sovietija pasiliktų “atnaujinta" su
verenių respublikų unija. Ne
paisant to, jau aišku, kad iš 15
respublikų šešios atsisakė tame
referendume dalyvauti, jų tarpe
ir Pabaltijys.

sėdyje dalyvavo derybų eksper
tų grupių atstovai.
Posėdžio tikslas — įvertinti
praėjusį rudenį vykusių konsul
tacijų su atitinkamomis TSRS
ekspertų grupėmis patirtį, tų
konsultacijų metu iškilusias
kliūtis, išklausyti pranešimus
apie pasirengimą deryboms, pa
tikslinti gi upių veiklos sritis.

Atsižvelgiant į TSRS naujosios
delegacijos vadovo Vitalijaus
Dogužij< vo pažadą rūpintis, kad
TSRS kariškių paimti pastatai
būtų grąžinti Lietuvos valdžios
kontrolei ir galėtų būti atnaujinti
abiejų šalių ekspertų ir kitokie
susitikimai, aptartas galimų susi
tikimų turinys.

Nuosavybės ekspertų grupės
vadovu paskirtas Lietuvos Re
spublikos vicepremjeras Vytau
tas Pakalniškis

Vokietijos Deutsche Bank
išspausdino studijų, kurioje rašo
ma, kad tiktai šešios respublikos
turinčios “aukštų ūkinį potencia
lų” kaip nepriklausomi vienetai:
Ukraina, Estija, Latvija, Lietu
va, RSFSR, Gruzija. Respubli
kos buvo vertinamos pagal skalę
nuo nulio (jokio potencialo) iki
10 (aukštas potencialas) septy
niose kategorijose (pramoninis
lygis, sugebėjimas varžytis pa
saulio rinkoje, žemės ūkio su
gebėjimas savarankiškai ap
sirūpinti, žaliavos, rinkos pažini
mas, infrastruktūra). Ukraina
gavo 51 taškų. Pabaltijo respubli
kos po 49, RSFSR 45, Gruzija
38. Studija tesuteikė penkis
dešimtukus — 3 Pabaltijui (pra
moninis lygis, rinkos pažinimas
ir infrastruktūra), vienų RSFSR
(žaliava), ir vienų Ukrainai
(žemės ūkis). Pabaltijo respubli
kos gavo nulį už žaliavų, 8 už
žemės ūkį, 6 už sugebėjimų ap
sirūpinti ir 5 už sugebėjimų
varžytis pasaulio rinkoje.
(Elta)

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 BlvdT, Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telet. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tei. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302.______________________________
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tol. 212
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leldlmę prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet
Dr. J. J. Stukas - - direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J>07060.
Tei. 201 753 5636.

.........................

Remkime

TAUTOS

FONDĄ

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis .
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą.
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių !
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.
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Didelė pagarba kovo 19-tai
Kovo mėnuo atneša mum ir
kitą labai svarbią datą — kovo
19. Gal kai kas ir užmiršo, ką tai
reiškia. Tai labai svarbi data, pa
sukusi mūsų pavergtos tautos
gyvenimą nauju kovos keliu.
1972 metais kovo 19 pasirodė
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos pirmasis numeris. Ir
nuo tos datos šis pogrindžio lei
dinys ėjo metai iš metų. Sovietų
imperija su didžiuliu saugumo
aparatu gaudė, medžiojo leidė
jus, redaktorius, bet — laikraštis
vis ėjo ir ėjo tol, kol naujų refor
mų dėka buvo sustabdytas religi
jos persekiojimas Lietuvoje, kol
jai buvo duota laisvė. Tada buvo
sustabdytas ir Kronikos leidi
mas.

zapas yra Bažnyčios ir darbinin
kų globėjas. Jaunieji kunigai
išėjo ginti Bažnyčios ir darbo
žmonių nuo visiško sunaikinimo.
Todėl ir pasirinko sau globėju šv.
Juozapą.
Kronikos reikšmė. Leidėjai
negalėjo numatyti, kokią didelę
reikšmę turės šis mažas mašinėle
rašytas laikraštis. Jis pasidarys
pasaulinė garsenybė. Jis bus iš
verstas į daugel kalbų, numeris
paskui numerį. Jis vienas infor
muos pasaulio žmones apie tei
sybę Lietuvoje. Ir tas teisybės
sakymas buvo labai efektyvus.
Per pasaulį nuskambėjo Ni
jolės Sadūnaitės byla, jos trem
tis. Nuskambėjo ir kitos istorijos
iš Kronikos. Ir tai Lietuvai
laimėjo tūkstančius draugų. Lie
Kodėl Kronika pasirodė? Per tuva jau nebebuvo likusi viena
eilę okupacijos metų visas Lietu savo varge, nežinoma, nuskriausta.
vos gyvenimas buvo tiesiog para- Kronika paveikė Amerikos vy s
ližuotas. Niekas neišdrįso ginti kupų konferenciją, ir ši ėmė skir
pavergto žmogaus, jo asmeninės ti lietuviškiem reikalam savo au
/laisvės. Krašte siautėjo tik sau- kas ir didelį dėmesį. Tas pats
• gumas, visus be pasigailėjimo buvo ir Amerikos kongrese. Ir
tvarkydamas. Turėjo dauguma čia uždegė žmones.. .
prisitaikyti prie jų smurto ir
Kronika buvo- skaitoma per
melo, nes kitaip ^rėsė Sibiras, laisvės Radiją ir siunčiama į
katorga, sargas.
kraštą. Ii Kronika stiprino tautą.
, Niekas tada neišdrįso pasi Net didžiausi liberalai pamatė,
priešinti komunistinia^ų.ježj,-, kad. tik viena Katalikų Bažnyčia
!mui, stalimstų diktatūrai. Ir štai_ drįso išęįti.prieš įmurtą ir okupa
suėjo jaunieji kunigai ir aptarė ciją. Tada Lietuvoje kiekvienas
reikalą, kad tėvynei yra pats pradėjo remti Bažnyčios darbus.
didžiausias pavojus. Ji pražus, Žmonės lankė bažnyčias, kad pa
jei niekas neišdrįs pasipriešinti. rodytų okupantui, kad taip nėra,
Bet kaip? Buvo prieita, kad rei kaip jis mano— tautos atbunda.
kia- leisti slaptą leidinį. Ir kokį0
Kronikos vaidmuo tautos nau
Nulėmė ta idėja, kad reikia
aprašyti tik faktus, kaip okupan jame atbudime yra pagrindinis.
tai terorizuoja ir smaugia tiki Ji parengė kelią Sąjūdžiui ir vi
nčiuosius lietuvius. Buvo pasisa sam judėjimui. Kronika išugdė
kyta už nuogą kronikos stilių. drąsą eiti ir kariauti už savo idea
Todėl ir buvo pavadinta Lietuvos lus, už savo siekimus.
Praeitais metais Ukrainoje iš
Katalikų Bažnyčios Kronika.
Kodėl išleista kovo 19? Si data pravoslavų Bažnyčios į katalikų
pasirinkta sąmoningai. Kovo 19 unitų Bažnyčią perėjo 350 kuni
yra šv. Juozapo diena, o šv. Juo gų. I^eningrade perėjo kunigų

ATSIMENANT TREMTINIŲ

STOVYKLAS VOKIETIJOJE
BALYS VYLIAUDAS

Aplankęs virtuves, gyvena
muosius kambarius ir dirbtuves,
senatorius Donnell lyg pailso ir
panoro pradėti pasikalbėjimą.
Apie daug ką jis klausinėjo Lie
tuvių grupės komiteto pirminin
ką, bet svarbiausias buvo šis pa
sikalbėjimas:
F. C. Donnell: Sakykite, ar
galėtumėte dabartinėmis sąlygo
mis grįžti į savo tėvynę?
B. Vyliaudas. Jokiu būdu ne.
D.: Ar tai yra absoliučiai galu
tinis nusistatymas?
V.: Dabartinėmis sąlygomis,
kurios
viešpatauja
mūsų
tėvynėje, grįžti jokiu būdu nega
liu. Tai yra absoliučiai galutinis
ir jokiomis priemonėmis nesu
laužomas nusistatymas. Absoliu
čiai.
D.: Ar tai yra visų toks jūsų
atstovaujamų lietuvių nusistaty
mas?
V.: Visų! Visas 100^. Vaikai,
moterys, seniai ir ligonys dabar
tinėmis sąlygomis negrįš į tė
vynę. Niekaip. Geriau mirs čia.

D.: Pasakykite man atvirai
kodėl? Kodėl toks nepakeičia
mas jūsų visų nusistatymas?

V.: Praėjusiam karui pasibai
gus, tik mes žinojome, kodėl
negrįžtame į mylimą tėvvnę.
Dabar nebe paslaptis. Visas pa
saulis tai žino.
Ekscelencija, mes, išgyvenę
vienerius metus sovietų okupa
cijoje, pakankamai susipažino
me su jų režimu. Tik per viene
rius metus apie 60,000 nekaltų
žmonių buvo išvežta į Sibiro sto
vyklas arba išžudyta vietoje.
Kiekvienam lietuviui, mačiu
siam tąsiaubą, visiškai aišku, kad
komunistai yra pasiryžę mūsų
tautą fiziškai sunaikinti. Jeigu
mes grįžtume, nė kiek neabejo
jame, kad anksčiau ar vėliau tik
rai būtume sunaikinti. Dabar
gaunamos žinios iš tėvynės rodo,
kad mūsų tautos naikinimas yra
dar baisesnis, negu buvo 194041 metais. Tokiomis sąlygomis
niekas iš mūsų grįžti negalės,

Bronius Juodelis sutiko įeiti į
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų
Centro valdybą kaip vicepirmi
ninkas visuomeniniams reika
lams.
-r.
-ų
Ilgametis vadovas Lietuvių
Skautų
Sąjungoje, sėkmingai
ėjęs vyriausiojo skautininko pa
reigas, gilvelistas, j.v.s. Juodelis
neseniai baigė keturių metų
veiklą JAV Lietuvių Bendruo
menėje kaip Krašto valdybos vi
cepirmininkas ir dabar perėmė
sekretoriaus pareigas.
Jis anksčiau buvo LB Švietimo
tarybos pirmininkas ir yra ilga
metis Lithuanian Folk Dance
Festivals, Ine., tarybos pirmi
ninkas.

LTSC pirmininkas prof. dr.
seminarijos baigiamasis kursas ir
pareiškė, kad tik viena Katalikų
Bažnyčia išdrįso pasipriešinti ko
munistiniam režimui, kai pravoslavija sutapo su režimu.
Todėl ir verta, ir reikalinga
prisiminti šią brangią kovo
mėnesio dieną — mūsų kovos
pradžios dieną. Kitais metais bus
20 metų, kai paisrodė Kronika.
Reiktų nukaldinti kokį specialų
medalį ir jį įteikti kovojantiems
dėl sąžinės, tikėjimo ir tautos
laisvės. Reikėtų pastatyti ir pa
minklą, įmūryti memorialines
lentas, nes tai sukaktis, verta di
delės pagarbos.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR
STUDIJŲ CENTRO VEIKLOJE
Jonas Račkauskas ir vicepirmi
ninkas dr. Robertas Vitas džiau
giasi, kad toks patyręs ir ener
gingas visuomenininkas kaip
Bronius Juodelis įsijungia į Cen
tro vadovybę. LTSC veikia Chicagos Jaunimo Centre, 5620 S.
Claremont Avė. (telef. 312 434
- 4545).

Dr. Algirdas Tupčiauskas, iš
Lietuvos Mokslų Akademijos
Lietuvos Istorijos Instituto Vil
niuje, grįždamas iš Seattle buvu
sios Pabaltijo studijų konferenci
jos, birželio gale sustojo Chicagoje ir iki liepos vidurio rinko
savo veikalui archyvinę medžia
gą Lituanistikos Tyrimo ir Studi
jų Centre.
Jo specialybė yra mokslo isto
rija.
Dr. Tupčiausko tyrinėjimų
tema Chicagoje buvo Lietuvos
mokslininkų pasitraukimas į Va
karus po Antrojo Pasaulinio Karo
ir jų mokslinė veikla V. Europo
je.

Pasaulio Lietuvių archyve,
kuris yra LTSC dalis, jam pasi
sekė rasti gausių duomenų apie
Vakarų Vokietijoje prisiglaudu
sius lietuvius mokslininkus ir jų
pastangas tęsti profesinį darbą.

Dr. Tupčiauskas numato šią
medžiagą panaudoti savo studi
jai “Lietuvos Mokslininkai Vaka
rų Europoje 1945 - 1950 Me
tais”.
Jis taip pat planuoja surinkt,
ir paskelbti naujausius duomenis
apie lietuvių kilmės mokslininkų
pasiekimus Amerikoje, naudo
damasis tiesiogine anketa. Šiose
pastangose jis glaudžiai bend
radarbiaus su LTSC pirmininku
prof. dr. Jonu Račkausku ir jo
talkininkais Centre.
Dr. Tupčiauskas, baigęs fizi
kos mokslus 1971 metais, pa
keitė tyrimų krypt į-mokslo isto
riją 1985 metais, pereidamas
dirbti iš Vilniaus Universiteto į
Mokslų Akademiją.
-oRegina Petrauskienė, biblio
tekininkė iš Forest City, Pa., pa
skyrė penkias savo vasaros atos
togų savaites savarankiškam dar
bui Lituanistikos Tyrimo ir Stu
dijų Centre Chicagoje. Ji ruošia
spaudai Neto York Times ir kitų
Jįtfkraščių medžiagą apie Lietu
vos konfliktus su kaimynais 1938
- 1944 m.
-o-

Dr. Algirdas Statkevičius. il
gametis Lietuvos pogrindinin

kas ir politinis kalinys, yra nau-

Dr. Algirdas Statkevičius
Nuotr. J. Tarnulaičio

jausiąs Lituanistikos tvriino ir
Studijų Centro Chicagoje moks
linis bendradarbis
Šio 12 veikalų autoriaus studi
jų sritis LTSC reniuose Ims da
bartinė Lietuvos padėtis, pra
neša prof. dr. Jonas Račkauskas.
LTSC' pirmininkas
Dr. Statkev ičnis v ra gvdvtojas
psichiatras. Jis yra išskirtinai pa
sireiškęs v išimtinio gėrio f losoli:os e idijose '
The Mos t Enigmatic Mųstery oi
Mankind apie visuotinio gėrio
esmę bei reikšmę per;..n -šlekio
LTSC

Pakartotina: Sovietų liausiąs
už pat. tutinę veiklą l.i< tu .o- , >
grindyje, jis iš viso 14 metų pra
leido už. sovietinių grotų jis
trečią kartą buvo suimtas 1M50
metais už veiklą Lietuvos Hel
sinkio grupėje. S.mgim... orga
nains reikalaujant. sis š.cinus
gydytojas n filosofas in.mupit >
metus laikom.specialioje p':
chiatrinėje ligoninėje buv K-.t
prūsiuost kartu su žmog/ .tižiais
ir ypatingai piktybiškais plėši
kais Vėliau jį dar apie 4 im tus
tokiose sąlygų >e laike vidun,.;,
Azijos mieste Taškente
Kalėjimų pergyvenimai dr
Statkev ičių pastūmėjo ne tik >
dorovės studijas,bet ii i ;x>eziją
Jis yra sukūręs eilėraščių miknų
Balsas iš Laistės Kapo kuris
buvo slaptai perduotas j \ .ikarus
ir 1984 metais išleista. (.Imago-

Solistė Angelė Kiaušaitė dainuoja Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 17
Kultūros Židinyje. Jai akomponuoja Frances Covalesky-Kavaliauskaitė. Nuotr Vytauto
Maželio

nors ir labai ilgimės savo ken
čiančios tėvynės.
D.: Kiek iš jūsų stovyklos lie
tuvių sugrįžo į tėvynę?
V.: Iki šiol į tėvynę grįžo Vilkickas ir Vyt. Vitkauskas. Jų isto
rija tokia. Vilkicką 1944 m. fron
tas užklupo savo ūkyje, netoli
nuo Žagarės. Kautynių metu jis
su savo žmona ir dviem mažais
vaikais sėdėjo duobėje. Šaudy
mui aprimus, jis norėjo nueiti į
sodybą pasižiūrėti gyvulių.
Beeinant sprogo sviedinys ir
sužalojo Vilkicko koją. Vyro ne
sulaukdama, išėjo žmona jo ieš
koti. Radusi sužeistą^kubėjo pas
kaimynus pagalbos. Pakelyje
sprogęs sviedinys žmoną vietoje
užmušė. Tokiu būdu Vilkickas
išgulėjo be pagalbos 36 vai. ir
žmonos nebesulaukė. Naktį su
rado jį vokiečiai ir nunešė į savo
punktą perrišti. Vėliau vargingai
buvo gabenamas į Mažeikių ligo
ninę. Neprivažiavus Mažeikių,
ligoninę sovietų lėktuvai sunai
kino. Vilkickas pagaliau vos gy
vas atsidūrė Liepojoj. Čia jam
amputavo koją, o vėliau su visais
ligoniais evakavo į Vokietiją. Tik
amerikiečiams užėjus, Vilkickas
išėjo iš ligoninės ir apsigyveno
šioje stovykloje. Nežinodamas
savo mažų vaikų likimo ir, kaip
invalidas, neturėdamas perspek
tyvų emigracijai, Vilkickas, ilgai
svarstęs ir kentėjęs, ryžosi grįžti
namo.

Vyt. Vilkauskas, nubaustas
vieneriems metams kalėjimo,
taip pat prarado bet kokią gali
mybę emigruoti ir todėl, nera
sdamas kitos išeities, rizikavo
grįžti namo. Čia pat stovėjęs
Area direktorius Cox pridūrė,
kad nubaustieji priverstinai re
patrijuojami. Nors tai ir nebuvo
tiesa, bet tuo būdu jis, matyt,
norėjo mano mintį sustiprinti.
Ši grįžusių istorija senatoriui
padarė gilų įspūdį. Patylėjęs
švelniai paklausė:
D.: Koks yra skirtumas tarp
jūsų buvusio ir dabartinio gyve
nimo?
V.: Malonus senatoriau, nega
liu tokio skirtumo apibūdinti,
nes neturiu ko nors panašaus,
kad buvusį gyvenimą sulygin
čiau su dabartiniu. Lietuvoje
mes buvome namie, laisvi, gyve
nome iš savo uždarbio, jautėmės
pilnais žmonėmis. Dabar esame
svetur, benamiai, beturčiai, sve
tima pastogė, svetima tik iš ma
lonės duodama duona, nelaisvė,
nežinomas rytojus ir kt. Visa tai
mus verčia abejoti, ar mes dar
tebesame žmonės.
D.: Suprantama, suprantama.
Skirtumas labai didelis. Gal turi
te kuo pasiskųsti stovykla?
Negalima sakyti, kad nebūtų
. buvę kuo pasiskųsti, bet, many
damas, kad šia proga skundų
kėlimas būtų buvęs netaktiškas
pasielgimas, į šį klausimą tiesiog

neatsakiau, tik pareiškiau
V.: Po to, ką mes, tremtiniai,
šio karo metu išgyvenome ir iškentėjome, stovyklose jaučia
mės pakenčiamai, juo labiau,
kad žinome, jog mus išlaiko ge
raširdžiai amerikiečiai, mumis
rūpinasi sunkiausiose didžiojo
ištrėmimo dienose ir teikia viltį,
kad ir toliau mūsų neapleis. Už
tai esame jums, amerikiečiai, la
bai dėkingi ir to niekad nepa
miršime.
D.: Jeigu negalėtumėte grįžti
namo, kur norėtumėte emigruo
ti0
V.: Beveik visi lietuviai tokiu
atveju norėtų išvykti tik į JAV ir
ten apsigyventi. JAV gyvena
trečdalis visos lietuvių tautos
Todėl beveik kiekviena lietuvių
šeima ten turi giminių, draugų
ar pažįstamų, kurie, bent pra
džioje tremtinius galėtų pri
glausti ir padefų^fs+krirti Taigi
tik į Ameriką nukreiptos lietuvių
akys. Amerika, kaip lietuviai
sako, yra antroji mūsų tėvynė
D.: Mr. Vyliaudas. aš Tamstai
labai dėkingas už atvirą, nuošir
dų ir tiesų pasikalbėjimą Ameri
kiečiai supranta jus ir jūsų reika
lus. Būkite tikri nebūsite aplei
sti.
V.: Ar tamsta nieko prieš ne
turėtumėte, jei aš šį pasikallrejimą paskelbčiau spaudoj Lietu
vių spaudoj?
D.: Pasikalbėjimo medžiaga

sp< , lahai reikalinga man Jos pa
skelbimas tikrai nebūtų naudu;
gas. Galite tik trumpai paminėti
spaudoje, kad mes pas jus buvo
me apsilankę Daugiau nieko ne
rašykite.
Po to senatorius Donnell pa
klausė latvį Richter. ar jis
girdėjęs jo pasikalbėjimą su \\
liaudu. Latvis atsake teigiamai
Tada dar jį paklausė
\r galite
prisijungti prie Vyliaudo ■ areiš
kimo ir jį patvirtinti ^l^tvią at
stovas pareiškė
Mūsų likimas
ir visos sąlygos yra vie modos \š
prisijungiu ir tvirtinu tą pat) ką
lietuvių atstovas pareiškė
Tuo ir baigėsi pasikalbėjimas
Po to tas pats M-imt. im
kalbėjosi su ukrainiečiais \ ,u>
pasikalbėjimus stenogi elao
Po pasikalbėjimo si: m,.
čiais abu senatoriai trmn, u pa
reiškė. kad jų mintys ir ja unai
pasiliks amžinai su tremt. iais
Jie darys visa, kas Ims galima
tremtiniams padėti |.iu sausio
men tremtinių ptolucu.a okus
| \\ kongre se it senatį lai r
galėsią tikru ginti t; imtinių o
kailis |l< tikisi kad
' l.ut.i*
patenkinamas sp.ciuitni.i- |e
esą daug girdėję u>i« f - a
ir jų krasti.s, I < : mt < r
pirmų., . s.,’timų v . < : . p.
ti ir
pasmukti autentiškos

medžiagos Padėkojo už atvirą
nukelta t ' p J *'

JUNO BEACH, FLA
Balfo veikla

Labai sėkmingas buvo Balfo
rudens vajus. Surinkta 2345 dol.
iš 68 aukotojų. Eilė buvo ir stam
besnių aukotojų. Tai vis dakta
rai: Maciūnai — 200, Mažeikos
— 200 dol. Čiurliai — 170, Budininkas — 100, Soliai — 100,
Vaitkai — 100. Skyriui pirminin
kauja Roma Mildažienė. Vajui
talkino G. Petrulienė, A. Pilipa
vičienė, V. Šalčiūnas, J. Mil
dažis.
Daug svečių
Kai šiaurėje šalta, nejauku, tai
Floridoje tikra vasara. Žiemos
atostogos sutraukia daugiausia
publikos. Iš Chicagos buvo at
vykę atostogų inž. A. Rudys ir
Marija Rudienė, Balfo pirmi
ninkė. Jie čia turi savo butą daugiabutiniame name. Inž. A. Ru
dys, praleidęs Kalėdas, iš
skubėjo į Chicagą, o Marija dar
pasiliko ilgesniam laikui ir čia su
tiko Naujus metus.
Taip pat iš Chicagos atosto
gauti atvyko Valdas Adamkus su
žmona, Sakosi peršalęs be
važinėdamas po Sovietų Sąjungą
gamtos taršos reikalais, tai dakta
rai liepia pailsėti saulėtoje Flori
doje.
Iš Chicagos kasmet Kalėdų
šventėm ir N. Metų sutikimui
atvyksta dr. Kazys Ambrazaitis
su žmona Marija. Iš čia vyksta į
St. Petersburg Beach, kur gyve
na žmonos tėvai p.Pupiai.

Kęstutis ir Ona Miklai turi
savo butą Singer Island, dažnai
čia atvyksta keliom savaitėm ir
paskui vėl išskuba į šiaurę, nes
Kęstutį šaukia tarnybos reikalai
ir visuomeninė veikla.
Tame pačiame name savo butą
turi dr. Marija ir Aleksandras

tradienį rengia pabendravimo
pietus. Jie gauna atskirą salę, kur
pavalgę posėdžiauja, aptaria
Žemaičiai. Ir jie čia atvyko žie
savo reikalus.
mos sezonui iš Leonia, N.J.

Lietuvos Dukterų skyriui va
dovauja Dalia Augūnienė. Sky
rius buvo numatęs sausio 26 su
rengti madų parodą, bet dėl
skaudžių įvykių Lietuvoje paro
da nukeliama vėlesniam laikui.

Veikli LB apylinkė

Čia veikianti Lietuvių Ben
druomenės apylinkė yra gana
veikli ir apsukri. Jai vadovauja
Algis Augūnas. Pirmininkas at
sidėjęs seka įvykius Lietuvoje,
tuoj telefonu informuoja žmo
nes, ragina siųsti telegramas
prezidentui, rašyti laiškus, pro
testuoti dėl okupantų grubaus
elgesio Lietuvoje.
Bendruomenė surado vieną
restoraną — Piccadilly kavinę,
kur kiekvieno mėnesio antrą an-

Vincas Šalčiūnas sumaniai re
daguoja vietos biuletenį, kuris
pavadintas Lietuvių Biuleteniu.
Surenka žinių iš visos Floridos
lietuvių gyvenimo. Dabar įsitaisė naujas rinkimo mašinas,
gražiai surenka ir spaustuvėje atspausdina, p. j.

GARSINA LIETUVOS ĮVYKIUS
New Hampshire valstijoje lie
tuvių maža. Nashua kolonijos
jaunesnieji nuvažiuoja į Bosto
ną, papildydami tenykščių de
monstrantų gretas, pasikalba su
vietine spauda ir parašo senato
riams ir kongresmanams laiškus.
Toliau, valstijos šiaurėje, gyvena
tik pavienės lietuvių šeimos,
betgi ir jos sugeba “įlįsti” į ame
rikiečių tarpą su Lietuvos pro
blemomis.

Konservatyvus New Hamp
shire laikraštis The Union Leader sausio 25 paskelbė platų pa
sikalbėjimą su New England
College biznio ir ekonomikos
profesorių Rimu Kalvaičiu, kuris
ką tik buvo grįžęs iš Lietuvos.
Profesorius su paskaitomis Kau
no
universitete
Lietuvoje
viešėjo 5 savaites. Kai sausio 15
Kauno radiofone jis anglų kalba
skubėjo perduoti paskutiniąsias
žinias, sovietų kariuomenė buvo
apsupusi pastatą, ir visi laukė de
santininkų puolimo, kuris, lai-

mei, dėl nežinomų priežasčių
neįvyko.
Prof. Kalvaičio nuomone,
lietuviai žinojo, kad sausio 13,
14, 15 dienos buvo rizikingos da
tos, nes sovietai spėliojo, kad pa
saulio žinių informacijos bus
nukreiptos į karą su Iraku. Betgi,
vos Lietuvos įvykių aprašymas ir
televizijos vaizdai pasirodė pa
saulio spaudoje ir ekranuose, so
vietai pristabdė savavaliavimą
Baltijos respublikose.
Vasario 1 per New Hampshi
re televiziją buvo perduotas pa
sikalbėjimas su Daugėlų šeima
jų rezidencijoje Bedforde. Per
vakarines žinias perduota trąa-

Detroitiškiai išleidžia konteinerį su medicinine pagalba Lietuvai. Lietuvių Katalikų
Religinės Šalpos ir Lietuvos Vyčių pastangomis $679,000 vertės vaistų ar reikmenų
pasiųsta Lietuvos CARITAS organizacijai. Konteineris pasiekė Lietuvą sausio 14. Iš
k. į d.: Lietuvos Vyčių “Pagalba Lietuvai” pirm. Robert Boris, kun. W. Stanevich,
Lietuvos Vyčių 102 kuopos sekr. Donna Bunikienė, Detroito Lietuvių Organizacijų
Centro pirm. adv. Kęstutis Miškinis, World Medical Relief atstovė Carolyn George,
Lietuvos Vyčių 102 kuopos pirm. F. Bunikis. Nuotr. Lee A. Ekstrom

sliacija buvo labai efektinga. į
pasikalbėjimo turinį buvo įjungti
didžiųjų žinių agentūrų rodyti
vaizdai iš Vilniaus. Matėsi tan
kai, desantininkai, daužantys
žmones buožėmis, ir nešami
sužeistieji. Si informacija apie
padėtį Lietuvoje pasiekė tūksta
nčius amerikiečių.
k. Da.

(atkelta iš 3 psl.)

P. S. Atvykęs į Ameriką ir čia
įsikūręs, parašiau senatoriui
Forrest Donnell (Missouri) laiš
ką. Aprašiau jam savo įsikūrimą
Amerikoje ir prisiminiau susiti
kimą su juo Mūnchene, Vokieti
joje.

Po kelių dienų, 1950 m. liepos
17 d. gavau malonų atsakymą.
Senatorius, be kita ko, rašė: “Aš
giliu dėkingumu vertinu jūsų
laišką ir reiškiu savo susirūpini
mą jūsų žmonėmis, kurie turi
gyventi Lietuvoje dabartinėmissąlygomis.

— Eilei Lietuvos kunigų su
teikti monsinjorų — Popiežiaus
rūmų kapelionų — titulai. To
kius titulus gavo Telšių kunigų
seminarijos dvasios tėvas Stepo
nas Brazdeikis, Telšių kunigų se
minarijos rektorius Kazimieras
Gasčiūnas, Mažeikių klebonas
Jonas Gedvilą, Kauno Prisikėli
mo parapijos klebonas Vincentas
Jalinskas, Šiluvos kun. Eduardas
Simaška ir Kauno arkivyskupijos
kancleris Alfonsas Svarinskas.
Apie tai pranešė Lietuvos vysku
pijose lankęsis specialus Šv.
Tėvo legatas monsinjoras Anto
nijus Franco.

Man buvo malonu patirti, kad
jūs atsimenate mano vizitą Mūnchene, kur aš buvau kaip Senato
juridinės komisijos narys. Ne
manau, kad aš kada nors galėsiu
pamiršti tą vizitą.

Su geriausiais linkėjimais
jums ir jūsų žmonai. Pasilieku
įsitikinęs, kad jūs čia rasite
asmeninę gerovę ir laimingą gy
venimą”. Pasirašė Forrest C.
Donnell.

— Tuščios avalynės parduo
tuvių lentynos tiesiogiai atsi
liepė Marijampolės batų taisymo
ateljė. Kasdien priimama taisyti
per 400 porų. Brangiausi tarp jų
buvo moteriški bateliai, kurių
kaina — 1000 rublių. Ateljė dar
buotojai juos buvo pasidėję į sei
fą.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR
STUDIJŲ CENTRO VEIKLOJE
sinaudoti ir naujai įsikūręs Kau
no Simfoninis Orkestras bei es
tradiniai orkestrai ir ansambliai.
Dr. Statkevičius, dirbdamas
Rinkinį Joįris pripildys apie 50
gydytoju Vilniuje, buvo pa didelių dėžių, siuntimui į Lietu
ruošęs kitą poezijos rinkinį vą padeda ruošti Kauno Muziki
Svečiu Šiam Pasaulyje Viešėjau, nio Teatro sol. Egidijus Mažin
bet kratos metu saugumiečiai tas. Jis šią vasarą ne tik renka
konfiskavo ir autoriui neliko net LTSC archyvuose muzikologinę
nuorašo.
medžiagą savo straipsniams Lie
tuvos spaudai, bet ir talkina
LTSC darbuose.
Emilija Pakštienė per Litua
Lietuvos muzikų vardu prof.
nistikos Tyrimo ir Studijų Cen dr. Jonas Račkauskas dėkoja
trą padovanojo Kauno Konserva Emilijai Pakštienei ir jos duk
torijai savo a. a. vyro Balio Pakš roms už šį didelį ir vertingą savo
to milžinišką gaidų ir kitos muzi vyro ir tėvo kultūrinį palikimą.
kinės medžiagos rinkinį.
Prof. Račkauskas prašo ir kitų
“Tik pernai atsikūrusiai Kaulietuvių,
linkusių paskirti Lietu
r~ no Konservatorijai tai bus didelė
parama vystant savo biblioteką vai betkokių gaidų ir literatūros,
bei mokomąją ir koncertinę skubiai tai paaukoti, kad tilptų į
veiklą”, sako prof. dr. Jonas Rač tą patį konteinerį, kurį LTSC
numato šį rudenį siųsti į Lietu
kauskas, LTSC pirmininkas.
Balio Pakšto rinkinyje ras ver vą. LTSC veikia Chicagos Jauni
tingų kūrinių Kauno Muzikinis mo Centre, 5620 S. Claremont
Teatras naujų operečių ir operų (60636). Tel. 312 434 - 4545.
(arza)
pastatymams. Rinkiniu galės pa

— Krito septyniolikta auka.
Lietuvių Informacijos Centras
praneša, kad vasario 18 ligo
ninėje nuo žaizdų, gautų šaudy
mo metu prie Televizijos bokšto
sausio 13, mirė jaunuolis Vytau
tas Kancevičius. Iš daugiau negu
300 sužeistų, kiti du jaunuoliai,
ilgą laiką buvę kritiškoje padė
tyje, palengva gyja ir stiprėja.

— Egidijus Bičkauskas, nuo
latinis Lietuvos Respublikos at
stovas Maskvoje, Balfax žinių
agentūrai duotame interviu
pabrėžė, kad Lietuva, kaip ir ki
tos dvi Pabaltijo respublikos ne
ketina dalyvauti š. m. kovo 17osios visasąjunginiame referen
dume dėl suverenių Sovietų Są
jungos respublikų federacinės
valstybės išlaikymo ar panaikini
mo.

ATSIMENANT TREMTINIŲ STOVYKLAS
kaip jie sakė, tiesos išdėstymą.
Atsisveikindami senatoriai pa
reiškė,
kad klausimai esą
paaiškėję ir su šeimomis jau ne
bešnekėsią. Medžiagos pakak
sią.
Senatorių pažadai ir paguoda
nebuvo vien tik tušti žodžiai. Ką
jie tada stovykloje pareiškė, tą ir
įvykdė. DP imigracinis (P. L774)
įstatymas buvo priimtas 1948 m.
birželio 25 d., pagal kurį tremti
niai atvyko į Ameriką.

ŽINIOS IS ATSIKURIANČIOS LIETUVOS

(atkelta iš 3 ps/J

Režisierė-aktorė Rasa Allan Kazlienė. Nuotr. Vytauto Maželio

LOS ANGELES, CA
Žmogaus teisių konferencijon
kovo 16 į Los Angeles atvyksta
Amerikos delegatas Jungtinėse
Tautose žmogaus teisių reika
lams Ken Blackvvell ir pasakys
pagrindinę kalbą. Ken Blackvvell
bus ką tik grįžęs iš tarptautinės
žmogaus teisių konferencijos
Genevoje, kurioje svarstyta so
vietų įvykdyti žmogaus teisių
pažeidimai Lietuvoje. Po “kru
vinojo sekmadienio” šį klausimą
svarstyti konferencijai pateikė
Švedijos delegacija.
Iš Wasbingtono į žmogaus tei
sių konferenciją atvyksta taip pat
Paul Goble, Laisvosios Europos
ir Laisvės radijo Mūnchene

buvęs viršininkas. Jis prieš porą
mėnesių buvo atšauktas į Val
stybės departamentą kaip Sovie
tų Sąjungos tautybių klausimais
ekspertas. Su Paul Goble atvyki
mu Valstybės departamento po
litika Baltijos valstybių klausi
mais ėmė keistis į teigiamą pusę.
Šiuo metu Paul Goble yra
“Baltic desk" Valstybės departa
mento vedėjas.
Žmogaus teisių konferencija
kovo 16 vyks Pasadenoje, Doubletree viešbutyje.
Darius Kuolys, Lietuvos Res
publikos kultūros ir švietimo mi
nistras, vasario 19 iš Vilniaus pa-

skambino į Los Angeles, praneš
damas poetui Bernardui Braz
džioniui, kad Lietuvos gimnazi
jos su dideliu entuziazmu sutiko
žinią apie Brazdžionio planuoja
mus literatūros vakarus Lietuvos
gimnazijose.
Bernardas Brazdžionis Lietu
von išvyksta gegužės pradžioje.
Literatūros vakarai numatyti 10
- 12 didesniųjų Lietuvos miestų.
Maršruto planą ruošia Lietuvos
kultūros ir švietimo ministerija.
Kartu su poetu Lietuvos gim
nazijas lankys advokatė Žibutė
Brinkienė-Alex, vyresnių klasių
mokinius informuodama apie ga
limybes įstoti į Amerikos aukštą
sias mokyklas ir gauti mokslui
stipendijas. Taip pat tikimasi,
kad bus galima sutelkti didesnį
skaičių piniginių premijų, kurios
būtų įteiktos geriausiems anglų
kalbos mokiniams.

— Rašytojas Juozas Baltušis
(Albertas Juozėnas), eidamas
82-ruosius metus, vasario 4-mirė
Lietuvoje. Velionis buvo gimęs
1909 balandžio 14 Rygoje, gy
venęs įvairiuose Rusijos mie
stuose, paskui Puponių kaime,
Kupiškio rajone. 1929 persikėlė
į Kauną. Dirbo spaustuvėje ir sa
varankiškai mokėsi. 1932 perio
dikoje pradėjo spausdinti apsa
kymus. Pirmoji jo apsakymų
knyga — Savaitė prasideda ge
rai, išleista 1940. Paskutinis ro
manas Sakmė apie Juzą — 1979
metais. Yra parašęs pjesių bei
kino scenarijų.
— Profesinis Šiaulių Dramos
teatras pastatė Anatolijaus Kai
rio 3 v. dramą Mūsų Vaikai.
Premjera įvyko 1990 gruodžio
13. Režisavo Audronė Bagatyrytė, dailininkas Darius Linke
vičius, kostiumų dail. — Ilona
Vrubliauskaitė, kompozitorius
— Algirdas Martinaitis, judesio
kompozicijas paruošė rež. pa
dėjėjas Rimantas Pumputis, mu
zikinės dalies vedėjas — Ro
mualdas Lukošius, pastatyminės
dalies vedėjas — Rimantas Šiaučiulis, garso režisierius — Virgi
nijus Jasiūnas, apšvietėjas — Ro
mualdas Kildušis. Teatro vyr.
režisierius — Gytis Padegimas,
Teatro direktorius — Vytautas
Juškus. Numatomos gastrolės
įvairiuose Lietuvos miestuose.
Vaidina: Audrė Budrytė, Rasuolė Laurinaitytė, Virginija Ja
kštai tė,
Silvija
Povilaitytė,
Kęstutis Jankūnas, Gražvydas
Udrėnas ir Edmundas Leonavičius.
— Zibartonių kolūkis nuo
1988 metų pavedė Sąjūdžiui
10,000 rb, Palangos Juzės mu
ziejui 10,000 rb, Vaikų fondui
10,000 rb, ekologijos klubui
Žemyna 5,000 rb, Lietuvos in
validų draugijai 2,000 rb, TV
“Atgimimo” bangai 10,000 rb.

— Lietuvos tautinių lite
ratūros, meno ir architektūros
premijų komiteto posėdyje pa
skirstytos premijos. Komp. Ju
liui Juzeliūnui paskirta tautinė
premija už simfoniją Nr. 5 Lygu
mų giesmės, mergaičių chorui ir
kameriniam orkestrui, Kaziui
Napoleonui Kitkauskui už mo
nografiją Vilniaus pilys (statyba
ir architektūra), Romualdui
Požerskui už fotografijų kolekci
jas Atlaidai (1974 -1989), Atmin
ties sodai (1976 -1989) ir Pasku
tinieji namai (1983 -1987), Algir
dui Steponavičiui už iliustracijas
P. Cvirkos knygai Namuni šalies
pasakos ir Zitai Žemaitytei pa
skirta tautinė premija už mono
grafijas Lionginas Šepka ir Pau
lius Galaunė.

DARBININKĄ SUKAKTIES
PROGA SVEIKINO
SVEIKINA TAUTOS FONDAS

SVEIKINA PREL. I. URBONAS

Tautos Fondo vadovybė ir nariai
nuoširdžiai sveikina Darbininką
garbingos 75 metų sukakties pro
ga ir linki ištikimai tarnauti Lietuvai
ir lietuviams.

Nuoširdžiai sveikinu Darbininką
75 metų jubiliejaus proga.
Gražių prisiminimų mintys su
Darbininku mane riša jau 50 metų!
1939 metų rudenį prel. Pr. Juras
mane nuvežė j Darbininko redakci
ją Bostone ir siūlė joje dirbti ir
padėti mielam redaktoriui A.
Kneižiui. (Aš čia buvau atvykęs j
“Pax Romana” kongresą Washingtone.) Aš grįžau j okupuojamą
Lietuvą, bet Darbininką visada se
kiau ir gėrėjausi jo redaktoriais —
prof. S. Sužiedėliu, prof. J. Bra
zaičiu, rašyt. P. Jurkumi, kun. K.
Bučmiu ir kt., o taip pat leidėjais
pranciškonais.
Telydi Darbininką ir Jus visus —
Dievas ir sėkmė!

Juozas Giedraitis,
Pirmininkas

Priedas — 100 dol. čekis.

SVEIKINA JANINA HOFF
Su širdingiausiais sveikinimais ir
linkėjimais ištvermės ir sėkmės lie
tuviškos spaudos darbuose! Linkiu
Jums geriausios sveikatos.

Janina Hoff
Priedas 75 dol.

-o-

SVEIKINA JUOZAS P.
PAŽEMĖNAS
Kuo nuoširdžiausi sveikinimai
Darbininkui75 metų sukakties pro
ga. Dar daug metų sėkmingo
spaudos darbo nuoširdžiai Jums
linki

J. P. Pažemėnas ir šeima
Priedas 75 dol.

Kun. Ign. Urbonas

viais siekiant Lietuvos pilnutinės
nepriklausomybės.

Kun. J. Pakalniškis
Priedas — 100 dol. auka.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ
AMERIKOJE SVEIKINIMAS
Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je Pildomoji Taryba nuoširdžiai
sveikina Darbininko leidėjus, re
dakciją ir visą personalą garbingos
sukakties proga, o taip pat linki ma
lonių Kalėdų švenčių ir laimingų
Naujų Metų.

SLA Pildomoji Taryba: Vytautas
P. Dargis—prezidentas, Vytautas
Kasniūnas — viceprezidentas, Ge
novaitė Meiliūnienė — sekretorė,
Chrištine Austin — iždininkė, Josephine Miller—iždo globėja, Nellie Bayoras-Romanas — iždo
globėja, Kazys Bobelis, MD—dak
taras kvotėjas.

Priedas 50 dol.

— Lietuvių Kultūros dienos
rengiamos 1991 gegužės 18 - 26
Chicagoje. Jas sudarys trys ren
giniai; Kultūros tarybos premijų
šventė, Chicagos Lietuvių ope
ros 2 pastatymnai (I Lituani) bei
Amerikos ir Kanados lietuvių
Dainų šventė. Į operos pastaty
mus atvyksta solistai ir simfoni
nis orkestras iš Vilniaus. Kiek
vienas renginys turi savo rengi
mo komitetus. Dainų šventės
komitetas lieka tas pat, kuris
buvo sudarytas pernai. Visiems
renginiams vadovaus koordina
cinis komitetas, kurio pirminin
ku yra pakviestas sol. Stasys Ba
ras.

Priedas — 50 dol. čekis.

KUN. JONO PAKALNIŠKIO
SVEIKINIMAS
Garbingos 75 metų sukakties
proga kuo nuoširdžiausiai sveikinu
Darbininką ir linkiu ištvermės atei
ties veikloje, kartu su visais lietu

Darbininko leidėjai, re
dakcija ir administracija nuošir
džiai dėkoja visiems sveikinusiems
ir aukojusiems.
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PARODA VISOKERIOPAI
PRATURTINO ŽIŪROVUS
Eleonora Marčiulionienė, skulp
torė keramikė iš Chicagos; jos
vienas darbas buvo išstatytas iš
Tėv. L. Andriekaus, OFM, ko
lekcijos, skirtos Kretingos dailės
galerijai, kuri reprezentuos išei
vijos meną.
Chicagoje tarp moterų daili
ninkių buvo sąjūdis — sukurti
eilę kūrinių lietuvių mitologijos
temomis. Sąjūdis buvo sėkmin
gas ir prasmingas: sukurta kūri
nių, kurie vaizdžiai pailiustruoja
plačius tautosakos laukus.
Eleonoros
Marčiulionienės
: kūryba yra subtilių, grakščių for
mų. Šioje parodoje buvo išstaty
ta jos keramikos grupė — Trys
laumės. Daug pasakojimų suriš
ta su laumėmis, kaip jos vagia,
globoja vaikus. Ir čia viena
laumė buvo su vaikučiu. Grupė
grakšti, patraukli, bet labai tra
pi. Sunku tokią administruoti ir
pervežti iš vietos į vietą.
Jonas Rūtenis dalyvavo visose
parodose, buvo uolus tų parodų
rengėjas, organizatorius, net. iš
sikėlęs į Cape Codą, neatsiliko
nuo šių parodų — vienokiu ar
kitokiu būdu vis parūpindavo
savo kūrybos keletą darbų.
Šioj parodoj buvo išstatyti du
jo darbai: Anoj pusėj ežero, Ru
dens parafrazė. Akrilis. Abu dar
bai poetiškos nuotaikos, švelniu
teptuko palietimu sukurta tur
tinga, įvairiaspalvė gamta. Žydi
žolynai, gėlės, virpa atmosfera.
Žiūrovą savo poetiškumu užkal
bina ir jį maloniai nuteikia.
Magdalena Stankūnienė, iš
Chicagos. Čia išstatyti jos kūri
niai irgi buvo skirti išeivijos gale
rijai Kretingoje.
Išstatyti 8 darbai. Pirmieji trys
vaizdavo moterį įvairiose situaci
jose. Keturi darbai vaizdavo ba
ladę Jūratė ir Kastytį. Vienas
darbas iš lietuvių mitologijos —
girios deivė — Medeinė.
Ir šie darbai susiformavo tame
dailininkių sąjūdyje — kurti lie
tuviškom tautosakos, legendų
temom. Magdalena Stankūnie
nė tikrai įsismagino ir sukūrė
įvairių tautosakinių paveikslų.
Jos spalvinguose kūriniuose
alsuoja daug liaudinio meno
nuotaikų, formų. Ir patys kūri
niai pasidaro lyg kokios spalvotos
baladės.
Elena Urbaitytė, daugelio pa
rodų dalyvė, išstatė .3 didesnio
formato drobes: Pakartojimai,
Stotis, Tiltas. Jose įvesti tik
rovės elementai yra tik maža tik
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rovė, susilietimas su šiuo pasau
liu. Jie perkelia į kitą pasaulį, į
minties, filosofijos pasaulį, žmo
gaus vidinę dramą.' Jos pasaulis
didelis, sunkiai suvokiamas
žiūrovui. Koloritas šviesus, bet
ir pro koloritą jauti paslėptą
liūdesį, kuris virsta abstrakčiu
ritmingu paš'ikaitojirnu.
Dailininkė plačiai dalyvauja"
amerikiečių dailininkų par<xlose. Iš toliau jai atvykti ir atvežti
savo kūrinius tikrai reikalauja
daug entuziazmo ir meilės lietu
viškai dailei.
Zenonas Ūselis, daugelio pa
rodų dalyvis, visada ištikimas pa
stelinei technikai. Jei pastelės
yra linkusios į švelnias spalvas
bei formas, tai Zenonas Ūselis
priešingai — mėgsta dramatines
temas ir spalvas. Kompozicija
dažnai būna labai paprasta, pa
dalyta pusiau, bet ir toje kompo
zicijoje jis sugeba sukurti reikia
mą nuotaiką, išvystyti mintį. Jo
kūriniai sujungti su kokia nors
simboline prasme, su gyvenimo
dramatine tikrove.

Išstatytos keturios pastelinės
kompozicijos apjungė ir jo sim
bolinį bei dramatinį pasaulį,
techniškai švariai atliktos, kruo
pščiai įrėmintos.
Irena Vakselytė-Nemickienė,
jautri akvarelistė, gamtos nuo
taikų vaizduotoja, dalyvauja jau
kelintoje vasario parodoje. Iš
statė 4 darbus: Aušra, Žiemos rytas, Saulėtekis, Upelis.
Ji dirba savotiška technika —
naudoja akvarelę ir akrilinius
dažus, kurie jai padeda susti
printi tonus, išgauti daugiau
nuotaikos niuansų.
Kaip tik ji ir mėgsta subtilius
gamtos pasikeitimus, virpėji
mus, ateinančią šviesą ir jos atspindžius vandenyje.
Dailininkė ateina drąsiai, vis
labiau ryškėja jos pasaulis, jos
įžvalga į gamtą ir vis stiprėja jos
technikinis spalvų apvaldymas,
išgaunant reikiamą nuotaiką.
Sėkmės jai.
Petras Vaškys, uolus šių paro
dų dalyvis, jis su meile ir uoliai
atveža savo kūrinius net iš Philadelphijos artumos. Jis kerami
kas, skulptorius, ilgai profeso
riavęs Philadelphijoje. Su pa
mėgimu daro dideles vazas, ku
rios primena milžiniškų gėlių
žiedus, Tai dekoratyvinės vazos,
kambarių papuošalai. Išdegin
tos, glazūruotos.
Viktoro Vizgirdos trys darbai

buvo paimti iš Tėv. L. Andrie
kaus, OFM, kolekcijos, skirtos
Kretingai.
Darbai išsiskyrė iš kitų V. Vi
zgirdos darbų. Tai portretinė ta
pyba, didelio formato. Vienas
buvo autoportretas, kitas poeto
Bernardo Brazdžionio portretas,
trečias — šv. Kazimieras. Visi
maždaug vienos epochos, kur
kompozicija apkraunama daugy
be detalių, koloritas pilkėja,
dažai drąsiu plačiu teptuku, so
driu brūkšniu. Dailininkas dirba
tik akriliniais dažais, deda juos
gana storai.
■Kad7būtų~sfeū~tIeV spafvTffėS'
atgaivos, buvo pakabintas vienas
jo ankstesnis natiurmortas, kur
spalvos daug gyvesnės, kompo
zicija laisvesnė, ne taip perkrau
ta detalėm. Sis paveikslas buvo
nekataloguotas.
Anastazija Tamošaitienė spe
cialiai per fotografą Vytautą
Maželį atsiuntė šiai kolekcijai du
savo darbus. Tai aliejinė tapyba:
Saulėleidžio žvilgsnis, Mėnulio
prošvaistės.
Abu darbai primena jos spal
vingus audinius, jų kompoziciją.
Iš centro sprogsta ir skleidžiasi
linijų linijos. Kartu abstraktu ir
konkretu — kažkoks šviesų žai
dimas, poetinis judesys, žvaigž
džių ar saulių spinduliai. Jei įve
damas mėnulio motyvas, jis įve
damas labai subtiliai, vos paste
bimai, lyg ten būtų įaustas audi
mo technika.
Marija Žukauskienė, tapyto
ja, dalyvavusi visose vasario pa
rodose, šiai parodai davė keturis
darbus. Tai Miškas, Ankstyvas^
ruduo, Rožės ir Abstraktas. Rea
listė, impresioniste, ieškanti
gamtos nuotaikų, besidžiaugian
ti viskuo — rožės žiedu, miško
atspindžiais vandenyje.
Nįjolė-Neda Macelytė jau
ankstokai įsijungė į šias parodas,
Ji tapo savotiškai, aliejinius
dažus deda taškais tamsiame
fone. Tie taškai yra maždaug
dešimties centų didumo. Deda
mi linija prie linijos ir taip suda
romas linijų ir spalvų ritmas,
įvedamos net aukso plokštės,
kad visa būtų daug turtingiau,
daug margiau. Tai nerami daili
ninkės siela sušvinta prieš mus
daugybe formų ir spalvų. Tai jos
jaunystė.
Uždarėme 17-tos parodos du
ris. Ir matėme daug, patyrėme
visokiausių jausmų, minčių. Visa
tai didelė dovana mums, kurie
esame linkę ramiai gyventi, būti
netrukdomi, savo pasaulyje
ilsėtis. Štai ši paroda ir mus
pakėlė gyventi nauju ritmu, nau
jom mintim. Visa tai sukurta lie
tuvių dailininkų, sukurta įvairios
formos, panaudotos įvairios

Aktorius Arūnas Čiuberkis. Nuotr. Vytauto Maželio

IŠ LB INFORMACIJOS
TARNYBOS VEIKLOS
Lietuvių Bendruomenės In
formacijos tarnyba (Lithuanian
Communications Center) leidžia
angliškai biuletenius, kuriuose
surinkta daug žinių apie Lietu
vos nepriklausomybės reikalui
sumanytus, pradėtus ir vykdo
mus darbus: ' J?ė"' sfrimtinėjaini
spaudai ir lietuvių veikėjams.
Biuletenį redaguoja Rimantas
Stirbys. Nuolatiniame Tarybos
sąstate yra šie darbuotojai: Aušra
Avanzato, Kęstutis Bagdona
vičius, Kim Bagdonavičius, laima Bagdonavičius, Vytas Bagdo
navičius, Juozas Krakauskas,
Daina Krivickas, Alė Maciūnas,
Vytas
Maciūnas,
Kazys
Razgaitis, Vilė Razgaitis, Rai
monda Rukšys, Jūratė Stirbys,
Rimantas
Stirbys,
Danutė
Surdėnas, Kristina Volertas ir
Virgus Volertas.

Nors biuletenis leidžiamas
Lietuvių Bendruomenės vardu,

bet lėšų reikės pačiam kolekty
vui pasirūpinti, tad pradėtas va
jus. Aukotojų,,pavardės bus pa
skelbtos. lAdresas: Lithuanian
Communipgtions Center, 2715
E. Allegheny Avė., Philadelphia, PA 19115, Tel. 215-739 9353. Fax numeris 215 739 6587.
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Salia biuletenio, Informacijos
tarnyba dirba ir kitokį informaci
jos rinkimo ir perdavimo darbą.
Svarbiausia ieško aktyvistų, ku
rie galėtų padėti surasti Lietuvai
palankių senatorių ar kongresmanų šiose valstijose: Alabamoje, Minnesotoje, Mississippi,
Missouri, Nevadoje, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahomoje, Oregon, South Caroli
na, Tennessee ir Texas. Siun
čiant informaciją, kviečiama nu
rodyti ir adresus, telefono ir fax
numerius.

LITUANICOS” FUTBOLININKAI
SALĖS PIRMENYBĖSE
Chicagos “Lituanicos futbolo
komanda nuo sausio pirmojo
sekmadienio ramiai žaidžia “Me
tropolitan ’ lygos salės futbolo
pirmenybėse (angliškai — ‘ Indoor Soccer”). Sakau “ramiai”,
nes jos vyksta tolokai nuo Chica
gos Marųuette Parko, kur būna
technikos. Visa tai rodo mūsų
tautos kūrybingumą, jos nenuil
stantį veržimąsi į gražesnį, pra
smingesnį gyvenimą; veržimąsi
tautos į laisvę, nes tik laisvė pil
nai gali išvystyti tautos menines
aspiracijas.
Kūrinys nori daugiau atviru
mo iš žiūrovo, daugiau dėmesio,
šilumos. To nori ir dailininkas.
Tos parodos duoda ir viena ir
kita. Ir trečia — mus sujungia
su menais, dailininkais, mus pra
turtina.
Dėkojame parodos rengėjam,
kurie sudarė šią progą įeiti į
mūsų Kultūros Židinio salę kaip
į dailės parodos salę ir pa
sidžiaugti ta gausia ir brandžia
kūryba. Tegu tos parodos nesi
baigia! Tegu jos būna tęsiamos
ir toliau. Parodos juk skirtos Lie
tuvos nepriklausomybės šventei
papuošti ir pagerbti. Argi jas
galėsime nutraukti. Ne! Tegu
klesti mūsų menas Lietuvai
tėvynei! (p.j.)

žaidimai lauko aikštėje, taip kad
maža mūsų komandos gerbėjų
nuvažiuoja j Vilią Park, IL,
pasižiūrėti mūsiškių rungtynia
vimo salėje.
Iki šiol “Lituanicos vyrai
sužaidė jau 6 rungtynes, iš kurių
3 laimėjo ir tiek pat pralaimėjo.
Ypatingai mūsų futljolininkams
buvo sunki
pradžia,
nes
didžiuma “Lituanicos žaidėjų
(visi talkininkai iš Lietuvos) jose
dalyvauja pirmą kartą ir nėra ap
sipratę su visiškai skirtingu žai
dimo pobūdžiu. Tad abejos pir
mosios rungtynės buvo pra
laimėtos silpnesniems varžo
vams “Royal Wawel 1 - 3 ir Addisonui 2 - 3. Tada sekė pergalė
prieš Lions 5 - 3, bet po to vėl
visiškai kapituliuota prieš VVaucondą (0 - 5). Paskutinės dvejos
rungtv nės, įgijus daugiau prakti
kos šios srities futbolo žaidime,
jau lengvai laimėtos: prieš For
tūną 7 - 2 ir Lightening — 3 - 1.

Žinoma, tokios pasekmės "Li
tuanicos", kuri yra šios lygos fut
bolo pirmenybių vicečiompionė
net pačioje aukščiausioje grupė
je,
nepatenkina.
Salėje,
varžantis žemesnėje grupėje,
vargu ar ji užims ketvirtąją vietą.
Tačiau, kaip jau minėta, salės
futbolas turi visai kitokius reika
lavimus negu lauko.
E. S.

— Žurnalisto premijos verti
nimo komisija, susisiekusi raš
tais ir telefonais — Balys
Gaidžiūnas, Stasys Garliauskas
ir Pranas Garšva — vieningai
žurnalisto premijai išrinko Anta
ną Juodvalkį. Vertinimo komisi
ją sudarė Žurnalistų sąjungos
valdyba. Premija bus įteikta Mu
zikos šventės metu gegužės 18
Chicagos Jaunimo Centre. Pre
miją įteiks JAV LB Kultūros Ta
ryba. Premijos mecenatas Lietu
vių Fondas.
— Dailės premijos komisija,
susidedanti iš pirm Dalios Slenienės ir narių — Ades-Sutkuvienės, Ramojaus Moziliausko,
Vytauto Igno ir Algio Trinkūno,
vieningai išrinko Algimantą
Kezį. JAV LB Kultūros taryba
premiją įteiks Muzikos šventės
metu gegužės 18 Jaunimo Cen
tre, Chicagoje. Premijos mece
natas — Lietuvių Fondas.

— Dail. Jurgis Račkus rengia
Lietuvos grafikų ir tautodailės
darbų parodą Toronto, Ont.,
Lietuvių Namuose kovo 16.
— Kanados Lietuvių Kunigų
Vienybės dabartinę valdybą su
daro: pirm. kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, sekr. kun.
dr. Viktoras Skilandžiūnas ir ižd.
kun. Jonas Staškus.
— Dr. Valdas Samonis, To
ronto ir Waterloo universitetų
mokslinis darbuotojas ekonomi
jos srityje, yra pakviestas dirbti
tarptautinėje Pabaltijo ekono
minėje komisijoje, kuri 1991
metams paruoš Pabaltijo tautų
ekonominį planą.

— Lietuvių Saulių suvažiavi
mas ir naujos centro valdybos
rinkimai bus Hamiltone 1991 ba
landžio 20-21. Suvažiavimą glo
bos Hamiltono Algirdo šaulių
kuopa.

— Dr. Eugenijus Gedgaudas,
Minnesotos universiteto profe
sorius, yra labai vertinamas
Amerikoje ir Europoje Kaip bu
vusiam rentgeno departamento
direktoriui. Rentgenologų są
junga nutarė jam įteikti aukso
metalį už jo nuopelnus moksle,
ypač rentgeno srityje Šiuo metu
jis yra profesorius emeritas.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Čepkauskas, Brockton,
MA, M. Dambriūnas, Beverly
Mills, CA, N. Alksninis, W. Los
Angeles, CA. Sveikiname nau
jus skaity tojus ir dėkojame užsa
kytojams. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenumerata
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.

VASARIO 16-SIOS MINĖJIME
1991 VASARIO 17 NEW YORKE
LIETUVOS LAISVINIMUI AUKOJO
Vaičiulis, J. D. Bilėnai, A. Bal
sys, J. E. Pažemėnai, J. Valaitis,
K. Sirgėda, R. Markevičius, dr.
N. Bražėnas, dr. G. A. Jannacai,
A. R. Česnavičiai, dr. J. Stukas.
Po $90 — A. McCarthy, V. S.
Savukynai, E. Ūselytė.
$80 — V. S. Česnavičiai.
Po $75 — Dr. A. NoakaitėDunajewski, W. R. Dirma .
Remėza, J. Botyrius, G. Meiliūnienė, P. Pacenlds.
Po $60 — V. Grajauskas, R.
S. Penikai, K. Graudienė, J.
Kiznis, kun. V. Palubinskas.
Po $50 — K. Skobeika, R. Nakoneczna, A. Kašuba, A. Elskus,

$500 — Dr. J. Dičpinigaitis.
$300 — A. A. Grigai.
$250 — A. D. Bobeliai.
$200 — V. Katinai, B. Mali
nauskienė, M. Jankauskienė, J.
L. Giedraičiai, J. M. Klivečkos.
$150 — A. Warkala, J. Bobe
lis, H. E. Andruška, Tėvai Pran
ciškonai, vysk. P. Baltakis, dr.
S. Dimas.
$120 — J. I. Rudžiai, K. E.
Vainiai, E. A. Stakniai.
$110 — A. I. Vakseliai.
Po $100 — P. M. Paliai, B.
Paprockienė, A, Antanaitis, A.
G. Diržiai, kun. J. Pakalniškis,
V. Žumbakiai, A. Ošlapas, V.

BnnK-BV-mnii

Postngepaid both lunys
Fost, [onvenjenLpriuate, šute,J
įtars luhm BnnKinG-mHnanis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka--

•"Ral. Tai taupymas paštu So. Boston Savings
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- '**
ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet C
kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavus, bankas tuoj (•
traukia sumų j sųskaltų. Prisideda ir užtikrlni-

.SNMB mat, kad jūsų pinigai
4BkW| procentus,
ĮSgaP leidžiamus (statymų. '
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aįr ' Dėl lengvo taupymo bū
do per paštų skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arbs rašykit paduotais adresais.

South Boston
"ALUMS THE LEADER'

ALFRED W. A3CMI8ALD PRESIOENT

A. Mackevičius, E. Garla, H.
Svoinickas, A. Lubus, B. Garan
kštis, T. Giržadas, V. Vizas, V.
Račkauskas, R. Čerkeliūnas, E.
Juška, A. Liepinaitis, R. Grau
dis, A. J. Vytuviai, V. D. Anoniai, M. Shalins, R. Klybai, A.
D. Silbajoriai, V. Steponis, A.
Sakalas, T. R. Alinskai, E. Kezienė, B. Rimienė, O. Danisevičius, N. Mažaiaitė (Gabė), V.
Cečetienė, A. V. Jankauskai, D.
Ūzas, D. S. Biručiai, G. Rajec
kas, V. Gadliauskas, dr. K. Ši
maitienė, V. I. Alksniniai, A. R.
Rimai, V. E. Kiliai.

Po $45 — J. Leleiva, V. Kriš
tolai tytė.
Po $40 — E. Minkūnas, J. Da
niliauskas, K. J. Norvilą, T.
Lora, E. Alekna, J. Miklovas.
Po $30 — O. Maciūnas, A.
Nutautienė, L. Jankauskaitė, J.
Matulaitienė, dr. A. Baltch-Gravrokas, L. Žitkevičius, Z. Difalco, A. A. Butai, A. Juška, P. N.
Baltrulioniai, I. Banaitis, S. Ple
chavičius, A. Ruzgas, V. Blazaitis, Z. Dičpinigaitis, A. Radzivanas, B. Butkys.
Po $25—J. Alyta, J. Belickas,
R. Rajus, M. Gludą, A. Šaulys,
A. Gudaitis, E. Donohue, K. Jo
nynas, P. G. Stravinskai, V. Gin
tautas, J. Levonas, V. Kundro
tas, K. Mitinąs, A. Vebeliūnas,
R. Masiulionis, S. Kezutis, J.
Kregždienė, S. Skobeikienė,
kun. S. Raila, B. F. Lučkos, Z.
Jurienė, E. Rastenienė, J. E.
Žukai, A. Mačiulaitis, S. P. Ra
siniai, V. Padvarietis, K.
Kiaunė, L. Tamošaitis.
Po $20 — R. Rysavy, M. Vols
kis, B. Balčiauskas-M artino, D.
Gasperetti, G. Kregždys, O. Ba
rauskienė, E. Senkus, M. Petri
kas, R. Šidlauskas, A. Kildišius,
J. J. Kazlauskas, V. Bambutas,
P. A. Petraičiai, V. Bagdonas, Z.
Jurys, E. Juzumas, D. Bulgaris,
K. Krivickienė, B. Lukoše
vičienė, K. Butkus, J. Petrėnas,

nUEMRR

VISIEMS LIETUVIAMS,
KURIE LANKOSI AMERIKOJE«
AR KURIE VYKSTA Į LIETUVĄ
ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

t

ELECTRONICS
200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių)
NEW YORK, N.Y. 10010
TELEFONAS (212) 807 - 8484

s

Vaizdas iš Lietuvių Jaunimo Sąjungos surengtų demonstracijų Chicagos Daley Plazoje
vasario 16. Nepaisant labai šalto oro, susirinko apie 1000 asmenų. Nuotr. Ed. Šulaičio

M. Balčiūnienė, P. Švitra, O.
Osmolskis, Slikienė, J. Vainius,
E. Jankauskienė, L. Gudelienė,
T. Paknys.
Po $15 — H. Gražiūnas, S.
Kuchynskas, T. Sviderskis, A.
Arliekas, A. Koncė, A. S. Mačiulaičiai, M. Kantakevičius, R.
Kundrotienė.
Po $10 — L. Vaitkevičius, A.
Žemaitis, E. Baranauskas, E.Ta
mašauskienė, M. Brakas, E.
Jurgėla, kun. K. Pugevičius,
XX, A. Povilaitis, I. Jankutė.
Dar gauta $75.
Iš viso $10,560.

Jungtinis New Yorko Lietuvių
Komitetas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimui rengti vi
siems aukotojams nuoširdžiai
dėkoja.
Paskaityki Darbininką,
Ir žinosi—
Kas ir kur, ir kaip nutinka!

Romas Pūkštys vėl važiuoja j
Lietuvą balandžio mėn. pra
džioje. Pervedami doleriai, pa
likimai. Priima laišlcus, doku
mentus, vaistus. Perka automo
bilius. Atsiskaitymas iki ba
landžio 3 d. TRANSPAK, 2638
W. 69 St., Chicago, IL 60629.
Tel. 312 436 - 7772.

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJOS
CHICAGOS MIESTO CENTRE
Chicagiečiai dviejų savaičių
laikotarpyje buvo surengę dvi
demonstracijas Chicagos miesto
centre esančioje Daley Plazoje,
prie garsiosios Piccaso skulptū
ros. Abu kartu susirinko po
tūkstantinę (ar daugiau) žmonių,
kurių didžioji dalis lietuviai,
nors buvo delegacijos iš kitų tau
tinių grupių: latvių, estų, lenkų
ir gal dar kitų.
Vasario 3 d., sekmadienį, pa
sitaikė gražus pavasariškas oras,
tai žmonių sugūžėjo gana daug.
Rengė net keturios lietuvių
grupės (organizacijos), tačiau čia
trūko naujų plakatų, ir pati pro
grama nebuvo įdomi. Labiau su
domino vos tik iš Lietuvos atvy
kusio jaunuolio Tado Misiūno
pasisakymas apie rasų žiauru
mus Lietuvoje ir jausminga Dai
vos Meilienės kalba.
Vasario 16 d., šeštadienį, toje
pačioje vietoje įvykusi demon
stracija dalyvių skaičiumi buvo

“ŽAIBAS” NR. 6 - maisto
produktai bus pristatyti Jūsų nu
rodytu adreesu bet kur Lietuvo
je 10 darbo dienų laikotarpyje.
10 sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5
VISI SIUNTINIAI I LIETU sv. ryžių, 29 oz. dėžė persikų, 4
VĄ siunčiami su PRISTATYMU sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis
Į NAMUS papigintomis kaino sviestas, 2 dėž. džiovintų slyvų,
mis. Drabužiai, maistas, vaistai 2 dėž. razinų, 64 oz. aliejus, 1
— KIEKIAI NERIBOJAMI, dėž. Įvairių arbatų, 39 oz. pupe
MUITO NĖRA. Savo daiktus lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna
siųskite mums paštu arba UPS. kaina $100 — kreiptis “ŽAI
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., BAS”, 9525 South 79th Avė.,
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436 Hickory Hills, IL 60457. Telefo- 7772.
nas ~08 430 - 8090.

TIMURS STORE
JOY - LUD

•^Į

Į-

DĖMESIO!

DĖMESIO!

V .

kiek mažesnė, tačiau, žinant, jog
buvo blogas oras, vistiek atsi
lankė gana daug žmonių. Šį kartą
plakatai daugumoje nauji ir kal
bose naujų minčių, o taip pat ir
kalbėtojai kiti — daug jaunų
žmonių. Demonstraciją rengė
tik viena organizacija
Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Chicagos
skyrius.
• .X-.i
Gerai, kad jaunimas ateina $u
šviežiomis mintimis, su safco
energija, darbu, pasiryžirnį.
Jauni žmonės labiau atkreipia į
save dėmesį, kuomet ameri
kiečiai pamato, kada į Lietuvos
gelbėjimo akciją įsijungia ne
vien tik iš senojo kontinentolatvykusieji, bet ir Amerikoje gHgę
ir augę lietuvių kilmės žmoriįR.
E. Šulaitis

G.T.
INTERNATIONAL
parūpina jūsų giminemąįietus
iš Lietuvos į įvairius Xmerijįt>s
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį palai
ko ir perduoda visas informacijas
mūsų raštinės atstovė Vilniuje.
Prašome kreiptis: G. T. INTER
NATIONAL, INC. 9525 S. 7Qth
Avė., Hickory Hills, IL 60457
Tel. 708 430 - 7272

DEXTER PARK
PHARMACY S

[«Į

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELTVER

296-4130 ’

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI
SU SPALVOS REGULIAVIMO R
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų)

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA

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

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEWYORKE:

ELEKTRONINIAI PIANINAI
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

CHICAGOJ:
TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

PANASONIC M7
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO
APARATAI PAL SISTEMAI

JVAIRŪS raduo aparatai
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA
TURI PAAIŠKINIMUS IR

718-441-6401

2615 W. 71 st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706,

DETROITE:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034,

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

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y.,11418

813-367-6304

313-350-2350

6Congress Avė.,Waterbury, CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, Įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

RUSŲ KALBA

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol. —

■(

RYŽTAS IR VILTIS
Dauguma lietuviškos išeivijos
pasklidome po pasaulį, gelbėda
miesi nuo caristinės, vėliau nuo
bolševikinės Rusijos okupacijos.
Pasitraukdami
iš Lietuvos,
tikėjomės netrukus grįžti atgal.
Laikui prailgstant, grįžimo viltį
stiprinome iš tėvynės atsivežtu
tautiniu turtu — sava kalba, savo
šalies papročiais bei tradicijom
ir nepaliaujamu troškimu padėti
savo tėvynei Lietuvai atgauti
laisvę ir valstybinę nepriklauso
mybę.
Tautinis jausmas skatino bur

tis į savas draugijas, klubus,
bažnyčias, kurti savo spaudu,
mokyklas ir visais įmanomais
būdais skelbti pasaulio sąžinei
apie bolševikinės Rusijos klastą,
okupuojant Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes.
Patyrę, kad paskirų organiza
cijų balsas netoli tepasiekia,
pradėjome grupuotis j didesnius
junginius, vis ieškodami bendro
visai išeivijai lietuviškos veiklos
kelio. Po daugelio bandymų su
sikūrėme ir 1949 m. birželio 14
d. paskelbėme Lietuvių Chartą

MIRĖ KAZYS JANKŪNAS
(atkelta iš 1 psl.)
Henriko Senkevičiaus romaną
Kryžiuočiai. Išleido Kario žur
nalas trim tomais.
Velionis bvo malonaus būdo,
jaukus ir visiems paslaugus, vi
sur ir visada rūpinosi bendruo
menine ir kultūrine veikla. Jo
netekimas yra nuostolis visai lie
tuvių visuomenei, (p.j.)

Už velionį Kazimierą Jankūną
kovo 11, pirmadienį, gedulingas
mišias Sv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos bažnyčioje, Elizabeth, NJ, koncelebravo buvęs
klebonas kun. Petras Zemeikis,
vietinis diakonas Henrikas Ke-

turvitis, kun. Antanas Bertašius
iš Paterson, NJ, Darbininko vyr.
redaktorius kun. dr. Kornelijus
Bučmys, OFM, iš Brooklyn,
NY, ir dar vienas svečias kuni
gas.
Po evangelijos kalbėjo kun.
Petras Žemeikis, o po “Libera
maldų — Darbininko redakto
rius kun. Kornelijus Bučmys,
OFM, atsisveikino su artimu ir
pastoviu bendradarbiu Kazimie
ru.
Velionio palaikai palaidoti Šv.
Gertrūdos kapinėse. Po visų re
liginių apeigų dalyviai, kurių
buvo apie 50, buvo pakviesti pu
sryčių į Sv. Petro ir Povilo para
pijos salę.

Studentu Atsargos Karininku RAMOVĖ korporantui

KAZIMIERUI JANKŪNUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, nuliūdime likusiam sūnui
Kastyčiui ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia kole
gos korporantai:

Jonas Karka . >. ..
Dr. Juozas Kazickas
Anicetas Simutis
Dr. Julius Simaitis
Liudas Tamošaitis

ir pagal jos principus pradėjome
jungtis į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę. Iš čia galime kalbėti
ir veikti visos mūsų išeivijos var
du.
Netrukus prisisteigėme daug
LB apygardų ir LB apylinkių ir
pradėjome jausti bendrą lietu
viškos veiklos pulsą.
Laikui slenkant, kai kurios LB
apylinkės nusilpo. Taip atsitiko
ir New Yorko LB apygardoje.
Todėl praėjusių metų apygardos
suvažiavimas nutarė nusilpusias
Maspetho ir Queens LB apylin
kes sujungti j LB Woodhaveno
apylinkę, ir toji jungtinė apy-

KAZIMIERUI JANKŪNUI,
žymiam mūsų spaudos bendradarbiui ir visuomeni
ninkui, iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame
jo mielą sūnų Kastytį ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Talentingam lietuviu tautodailės menininkui

VLADUI KULPAVIČIUI
mirus, jo žmonai Albinai, sūnums Vytautui, Alfredui,
Kęstučiui Ir Algirdui, jų šeimoms ir artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą.

Dana ir Jonas Šilėnai
su šeima

Šiemet kovo 17, sekmadienį,
4 v. popiet kviečiamas pirmas ši
tos jungtinės LB Queens apy
linkės metinis susirinkimas
Kultūros Židinyje. Apylinkės
valdyba kviečia visus apylinkės
lietuvius ir svečius iš Lietuvos
atvykti ir aktyviai įsijungti į di
skusijas bei’ sprendimus, ypač
svarstant pagalbos klausimus iš
bolševikinės okupacijos besiva
duojančiai Lietuvai.
Laukiame visų!
Apylinkės valdyba

20 METŲ NUO DAILININKO
POVILO OSMOLSKIO MIRTIES
Kovo 17, sekmadienį, sueina
20 metų, kaip mirė New Yorke
ilgai gyvenęs dailininkas - grafi
kas Povilas Osmolskis. Šios su
kakties proga jis bus prisimintas
NY Lietuvių Dailininkų Sąjun
gos susirinkime kovo 17, sekma
dienį, 2 v. popiet Kultūros Židi
nio posėdžių menėje.

Dail. Povilas Osmolskis, nuo
gimnazijos dienų pradėjęs reikš
tis kaip dailininkas, buvo knygų
iliustratorius, grafikas. Laik
raščiam jis piešė vinjetes, teksto
iliustracijas, karikatūras. Gerai
pažino šriftus, mokėjo juos tik
sliai ir gerai piešti, taip yra
sukūręs daug knygų viršelių,

iliustravęs knygas. Labiausiai
mėgo iliustruoti vaikiškas kny
gas.
Gyvendamas Nevv Yorke, bu
vo perėjęs į tekstilę ir labai išra
dingai bei sumaniai darė pieši
nius tekstilės medžiagoms.
Darbininke iki šiol naudoja
mos visos vinjetės yra pieštos
dail. Povilo Osmolskio prieš 40
metų, kai Darbininkas atsikėlė
iš Bostono į Brooklyną. Mirė jau
nas, pakirstas vėžio ligos. Yra
likę žmona Ona Osmolskienė ir
trys sūnūs.
Plačiau apie velionio iliustra
cijos darbus parašysime kitą kar
tą.

(Tąsa iš praeito numerio)

Gražiai balansuotą ir su išryš
kintomis idėjomis Lietuvos
garbės konsulo Chicagoje Vaclo
vo Kleizos kalbą turėjome pro
gos ir garbės išspausdinti ištisai.
Ji buvo duota tik Darbininkui.
Baigiant pirmąją dalį, Jurgis

Šių metų vasario 17-tą dieną
New Yorko lietuviai įspūdingai
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventės sukaktį. Rengėjų
vardu dėkojame: J. E. vyskupui
P. Baltakiui, OFM, gen. konsu
lui V. Kleizai — pagrindiniam
kalbėtojui.
Dėkojame meninės progra
mos dalyviam: Apreiškimo para
pijos chorui ir jo vadovei G. Bu
kauskienei, dramos aktoriams:
Rasai A. Kazlienei ir aktoriui
Arūnui Čiuberkiui, solistėms:
Angelei Kiaušaitei ir Astai Krikš
čiūnaitei, pianistei Frances Co
valesky- Kavaliauskaitei, progra
mos vedėjai V. Garbauskaitei,
Alinai Staknienei už rezoliucijų
paruošimą, Pauliui Jurkui — už
scenos papuošimą. Ramutei Česnavičienei už salės papuošimą,
Nijolei Valaitienei — už gėles,
M. Klivečkienei, A. Katinienei,
L. Milukienei, A. Mackevičie
nei už svečių sutikimą.
Dėkojame visiems į šį minėji
mą atvykusiems.
J. Valaitis

eini ariją iš operos Gianni Schicchi. bet solistė pakeitė į
prancūzišką ištrauką.
Valaitis pristatė Povilą Labanau
Pianistė Covalesky — Kavaską, kaip vieną iš Amerikos Balso liauskaitė paskambino tris piano
programos organizatorių prieš dalykėlius: Nokturną “Liebes40 metų. Vasario 16-tą lietuviš traum — Franz Liszt, preliudą
kajam Amerikos Balsui suėjo 40 B-bemol — M. K. Čiurlionio,
metų sukaktis. Kapitonas Povi- preliudąG-bemol — S. Raehma-las Labanauskas buvo specialiai’ ninovo.
atvykęs iš Jupiter, Fla., kad čia
Deklamuoja lietuvišką poeziją
prisimintų sukaktį ir turėtų pro
Pirmą kartą į tokį šventės
gos kitiems ją priminti.
minėjimą
įvesta lietuviška poezi
Baigiant pirmąją dalį, progra
mos vedėja Viktorija Garbau ja. Aktorė — režisierė Rasa Allan
Kazlienė ir aktorius Arūnas Ciuskaitė perskaitė rezoliuciją, kuri
berkis
skaitė pakaitom — vienas
pasiųsta Amerikos kongreso na
riams. valdžios žmonėms ir pre pradėjo, kitas tęsė. Paskaitė 12
eilėraščių. Štai tie eilėraščiai ir
zidentui.
jų autoriai:
Ir vėl — Bern. Brazdžionio,
Po pertraukos buvo antroji —
meninė dalis. Ji buvo organizuo Du tėviškės etiudai — Žiema,
ta su didele baime — ar atvyks Vasara — A. Drilingos, laikas
iš Lietuvos dainininkė Asta — J. Marcinkevičiaus, Tėvynei
Krikščiūnaitė, kuri buvo iš ank — M. Martinaičio, Rudens gan
sto angažuota? Taip buvo pasi das — J. Tysliavos, Iš tamsos
rengta, kad programa vyktų net išėjimas — J. Marcinkevičiaus,
ir tuo atveju, jei viešnia solistė Ateinam, ateinam — P. Širvio,
į,Lietuvą — K.Genio, Laisvėjabūtų ir negalėjus atvykti.
me — K. Genio, Apie nedainuo
tas kojas — P. Babicko, Visiems
Dainuoja Angelė Kiaušaitė
Mūsų aplinkoje išaugo jauna pasaulio politikams — K.Genio,
Darlx) Lietuvai — V. Mykolai
solistė
Angelė
Kiaušaitė.
čio-Putino.
Kultūros Židinyje ji dainuoja ne
Dominuoja poetai iš Lietuvos,
pirmą kartą. Vis ji auga, stiprėja,
iš
tremties
tėra tik du poetai —
vis labiau šlifuoja balsą.
Bernardas Brazdžionis, Petras
Augelė Kiaušaitė pasirodė su
Pabickas ir seniau iš krašto iš
keturiom dainom. Pirmos trys
vykęs
Juozas Tysliava. Salėje
buvo lietuviškos: Mano protėvių
buvę
literatūros žmonės pasige
žemė — Broniaus Budriūno, Oi
do lygesnio balanso, nes ir išeivi
eičiau, eičiau — liaudies daina,
harm. Juozo Stankūno; Kada jos poetai yra prirašę labai ver
tingų kūrinių. Tai kodėl juos boi
girdžiu aš dainą — Salomėjos
kotuoti, pasiremti tik tais, kurie
Čerienės. Turėjo dainuoti Pucbuvo premijuoti tarybinėmis
premijomis?

Dainuoja Asta Krikščiūnaitė

KAZIMIERUI JANKŪNUI
staiga mirus, jo sūnų Kastytį nuoširdžiai užjaučia ir
kartu liūdi

Eugenija Donohue su šeima

ZIGMUI GRABNICKUI
Floridoje mirus, jo žmoną Mariją, marčią MIldą su šei
ma ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia

Pranė Nakutavičienė
Vytas ir Olga Nakutavičiai su šeima
Juozas ir Trūda Nakutavičiai su šeima

Dr. Vaclovas Paprockas, nuoširdus Darbininko redakcijos
bičiulis, kalba Darbininko
redakcijos premijų šventėje.
Velionis mirė prieš 15 metų — kovo 12.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS KULTŪROS ŽIDINYJE

PADĖKA

Mielam Bičiuliui

lioke suvažiavimo nutarimu pa
vadinta LB Queens apylinke.

A. A.
ZIGMUI GRABNICKUI
mirus, reiškiam gili? užuojautą žmonai Marijai, marčiai
Mildai, anūkams ir giminėms.

Antanas ir Aniceta
Januškos

Koncerto pabaigai pasirodė
lauktoji viešnia, Klaipėdos muzi
kinio teatro solistė Asta Krikš
čiūnaitė. Solistė su didele ateiti
mi, koncertavusi Lietuvoje ir
užsienyje.
Solistė pradėjo Dalios arija iš
operos Dalia, muzika B. Dvario
no. Toliau girdėjome: Močiute
širdele — E Gailevičiaus, Ne
margi sakalėliai —J Tallat Kel
pšos, Oi liūdnas, liūdnas — B
Dvariono, Vai gražu, gražu —
A. Kačanausko.
Pabaigai Leonoros arija iš ope
ros Likimo galia — G. Verdi.
Solistė viešnia paliko labai
gražų ir didelį įspūdį. Turi stiprų
balsą, gražiai apvaldytą, išlavin-

tą. Ir dar jauna. Dieve, jai padėk
iškopti į pasaulines garsenybes,
į Metropolitan operą!
Visi svečiai iš Lietuvos atsi
veža ir gražų tarimą. O tai nėra
taip lengva pasiekti, kad kiekvie
nas garsas būtų kuo tiksliausiai
perduotas. Jų dainose lietuvių
kalba gražiai skamba ir yrą lępgvai suprantama.
Turime pasidžiaugti ir piani
ste Frances Covalesky-Kavaliau
skaite, kuri su meile atėjo prie
lietuviškos bendruomenės ir jai
taip nuoširdžiai talkina. Ji muzi
kali, išsilavinusi ir jautri muzikė,
su deramu rimtumu palydėjo abi
solistes ir pati gerai skambino.
Trumpą pabaigos žodelį tarė
Amerikos Lietuvių Tarybos N'ew
Yorke pirmininkas dr. Jokūbas
Stukas.
Minėjimo programą vedė Vik
torija Garbauskaitė. Jau ne pir
mą kartą ji ateina į Židinio sceną
ir čia pasirodo kaip sumani pro
gramos vedėja.
Sceną papuošė Paulius Jur
kus. Čia kabėjo Vytis, įrašai
1918.11.16, Mindaugo karalijos
pradžia 1251, vienoje pusėje
buvo Laisvės statulos didelė
nuotrauka, kitoje —jaunimas su
tautiniais drabužiais Kauno karo
muziejaus sodelyje. Salę tauti
niais rankšluosčiais, juostomis,
rankšluostinėmis dekoravo Ra
mutė Česnavičienė.
Minėjimas užsitęsė ilgokai,
bet jis nenusibodo, nes buvo
įvairus, gerai paruoštas. Po‘pro
gramos vieni greitai išvažiavo į
namus, o kiti dar vakarojo. Pro
gramos dalyviam ir svečiam su
rengtas atskiras priėmimas po
sėdžių kambaryje.
Publikos atsilankė labai daug
— apie 400 buvo salėje Kiek
buvo surinkta aukų, paskelbs
rengėjai. Daug aukų surinkta
salėje, nemaža dar atsiųsta paš
tu.
Minėjimą reikia laikyti pasise
kusiu. Gerai, kad į tokį renginį
įsitraukė kelios organizacijos:
Tautos Fondas, LB NY apygar
dos valdyba ir Amerikos Lietu
vių Taryba New Yorke. (p.j.)
Lietuva — tai jėga! Taip jau
nimas šaukia okupuotoje Lie
tuvoje. Gyvendami laisvėje,
prisidėkime prie jų šaukimo ir
tą jėgą padarykime dar di
desnę, kad sutraukytų okupa
cijos grandines.ir Lietuva pasi
darytų nepriklausoma.

DARBININKAS
NEW

j Adm in tstr.......... (718) 827-1351
Redakcija.......... (718) 827-1352

YORKEI
341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 17, sekmadienį, Lie
tuvių Dailininkų Sąjungos susi
rinkimas 2 vai. posėdžių menėje;
LB Queens apylinkės susirinki
mas 4 vai. mažojoje salėje. Po
susirinkimo rodomos vaizda
juostės apie dabarties įvykius
Lietuvoje.
Vysk. Paulius Baltakis, OFM,
praėjusį savaitgalį buvo išvykęs
Kanadon. Kovo 6 dalyvavo kun.
Jono Kubiliaus laidotuvėse
Montrealyje, iš ten vyko į Toron
tą.
Petras Jurgėla, lietuviškos
skautijos įkūrėjas, pirmūnas, jau
porą savaičių, kaip yra paguldy
tas ligoninėje tyrimams. Dar gali
tekti išbūti kitas dvi savaites, kol
grįš į namus.
N.Y. Lietuvių Dailininkų Są
jungos susirinkimas bus kovo 17,
sekmadienį, 2 v. popiet, Kultū
ros Židinio posėdžių menėje.
Bus aptarta dailininkų veikla, su
daroma nauja valdyba. Po susi
rinkimo — pabendravimas ir
vaišės. Visi apylinkės dailininkai
kviečiami dalyvauti. Geriau or
ganizuotis, negu išsisklaidyti;
geriau drauge rengti dailės paro
das, negu visai jų nerengti. Oku
pantas tik nori, kad mes išsisklai
dytame, kad visos organizacijos
sugriūtų. Gyvenimo realybė
kviečia visus organizuotis ir išeiti
į viešumą kaip organizacijai.
Jūratė Račinskaitė, jauna dai
lininkė, atvykusi iš Lietuvos,
šiuo metu dėl susidėjusių aplin
kybių dar negali grįžti Lietuvon.
Ji būna prisiglaudusi tai šen, tai
ten, pas savo gimines, tai kitur,
kur gauna darbo. Ji gali pastele
piešti portretus. Kas norėtų
prieinama kaina šia proga įsigyti
artimųjų
portretų,
prašom
skambinti dailininkės ryšininkui
dail. Juozui Bagdonui — 718 441
- 2374.
Redakcijos Fakso numeris
yra 718 827 - 2964. Fakso mašina
veikia dieną ir naktį.
PRIEŠ 100 METŲ

Kovo 16 sueina 100 metų, kaip
gimė muzikas kompozitorius
Juozas Žilevičius, ilgai gyvenęs
Elizabethe, NJ ir plačiai veikęs
kaip muzikas, kompozitorius, di
rigentas, organizatorius.
Būtų gera, kad muzikai ar kas
nors imtųsi iniciatyvos šią jo su
kaktį paminėti, o jis to vertas.
Darbininke apie jį plačiau pa
rašysime vėliau.

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

Tradicinė Atvelykio popietė
rengiama balandžio 7 d., sekma
dienj, 3 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Programą atliks solistės iš
Lietuvos: Aldona Kisielienė Vilčinskaitė, Asta Krikščiūnaitė.
Lietuvių Darbininkų draugi
jos 7 kuopa kovo 10 susirinkime
VVoodhavene perrinko 1991 me
tams savo buvusią valdybą: pir
mininkė Bronė Spūdienė, sekre
torius Antanas Sateika, iždinin
kas Valteris Sleivys ir finansų
sekretorė Marytė Vasiltchikovv.
Korespondentė — Salomėja
Narkeliūnaitė. Peržvelgta praei
tų metų veikla ir paskirta aukų
sukaktuvinėms radijo progra
moms, lietuvių spaudai ir Altui.
Rašytojas Jurgis Jankus, gy
venąs Rochestery, NY, laišku
Lietuvių Rašytojų Draugijos val
dybos pakviestas, sutiko atvykti
į literatūros vakarą New Yorke.
Ta popietė su rašytoju Jurgiu
Jankumi planuojama šį pavasarį
arba ankstų rudenį.
Religinis koncertas bus kovo
24, Verbų sekmadienį, Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Daly
vauja tos parapijos choras, vado
vaujamas muzikės Gintarės Bu
kauskienės, solistės iš Lietuvos:
Aldona Kisielienė, Asta Krikš
čiūnaitė.
SLA būstinėje Manhattane
kovo 2 buvo surengtas tradicinis
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas ir buvusio Susivienijimo
prezidento Povilo Dargio prisi
minimas bei pagerbimas jo mir
ties pirmųjų metinių proga. Pla
tesnis šio renginio aprašymas
bus spausdinamas kitame Darbi
ninko numeryje.
Marytė Šalinskienė Laisvės
Žiburiui 25 metų veiklos sukak
ties proga paaukojo 1,000 dol.
VVashingtono Lietuvių Jauni
mo Sąjunga kartu su J A. V LJS
ruošia 5-ąjį politinį seminarą ba
landžio 12, 13, 14 dienomis Washingtone. Visi susidomėję lie
tuviai, ypatingai Jaunimo Kon
greso atstovai, kviečiami daly
vauti.

Darbininko

redakcijos FAX
718 827 - 2964
Kruvinojo sekmadienio įvy
kių Vilniuje video juostą galima
įsigyti JAV LB Krašto valdyboje
arba pas Daivą Kezienę, kuri iš
originalo paruošė ją lietuviškai ir
angliškai. Iš Kezienės tų juostų
300 kopijų užsisakė Lietuvių
Bendruomenė ir jau daug jų par
davė. Pelnas skiriamas sausio 13ąją nukentėjusiųjų šeimoms.
Iš Metropolitan operos rūmų
kovo 16, šį šeštadienį, 1:30 vai.
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Leoš Janaček opera Kat'a Kabanovd.
Pagrindiniai solistai: Leonie Rysanek, Wieslaw Ochman. Diri
guoja Charles Mackerras. Atei
nantį šeštadienį, kovo 23, bus
transliuojama W. A. Mozarto
opera Le Nozze di Figaro.
Lietuviška — amerikietiška
šeima, gyvenanti Colorado-Vail
kalnuose, ieško lietuvaitės —
nerūkančios, vairuojančios auto
mobilį. Reikėtų prižiūrėti du
mokyklinio amžiaus ir vieną vienerių metų vaikus. Gaus butą,
išlaikymą ir algą. Prašoma skam
binti collect 1 - 303 - 949 - 4804
arba rašyti: Regina O’Brien, P.
O. Box 1407, Avon, CO 81620.
Taip pat galima skambinti 1 - 303
- 290 - 9890.

Darbininko skaitytojai, ne
gauną laiku laikraščio ar turį ki
tokių nusiskundimų, prašomi tai
išreikšti laišku anglų kalba. Ba
landžio 4 administracijoje lanky
sis Brooklyno centrinio pašto
įgaliotinis, ir jam skundai bus
perduoti.
New Yorko Jaunimo Sąjungos
informacinio “hotline” telefono
numeris yra 718 827 - 5004. Pa
skambinus bus nurodomos gai
rės veiklai, teikiant pagalbą Lie
tuvai (demonstracijos, politinės
akcijos ir 1.1.).
New Yorko jaunimas, kuris
domisi Manhattano Lietuvių
jaunimo sąjungos įkūrimu Sr
artėjančio Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso reikalais, ma
lonėkite apie tai pranešti Mildai
Palubinskaitei: 212 666 - 7943Kas paskambins, gaus daugiau
informacijų.
Z
Algirdas Kepalas, iš Levittown, N.Y., jau šešti metai, kai
paremia spaudą. Šiemet atsiuntė
75 dol. Darbininko prenumera
tai atnaujinti, kalendoriaus išlai
doms padengti ir taip pat prisi
minti Darbininko jubiliejų. La
bai ačiū už viską.

BALTIJOS VALSTYBIŲ KONSULAI
- AMERIKIEČIŲ KLUBO SVEČIAI
Kultūra ir tarptautine politika
besidomintis amerikiečių klubas
New Yorke, The Dutch Treat
Club, šių metų kovo 5-tos dienos
susirinkimą paskyrė Baltijos
valstybėms.

Kovo 24, Verbų sekmadienj, visi kviečiami j

RELIGINES MUZIKOS
KONCERTĄ
KONCERTE DALYVAUJA:

• solistės iš Lietuvos: ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ
Ir ALDONA VILČINSKAITĖ
• Apreiškimo parapijos choras, vadovaujamas
GINTARĖS BUKAUSKIENĖS
• solistai: ASTRA BUTKUS, ELIZABETH HYO,
PAUL DULKĖ, WILUAM KACHINSKAS
• vargonininkas STEVEN FRANK
Koncertas vyksta Apreiškimo parapijos bažnyčioje 1
vai. popiet (tuoj po mišių ir po kavutės, kuri bus mo
kyklos apatinėje salėie)

CHORO VALDYBA, PARAPIJOS KUNIGAI
IR PARAPIJOS TARYBA

Svečiais kalbėtojais buvo pa
kviesti Lietuvos ir Estijos gene
raliniai konsulai, Anicetas Sinjutis ir Emst Jaakson ir Latvijos
Pasiuntinybės Washingtone pa
reigūnas Ojars Kalninš. Kiekvie
nas jų papasakojo apie S tai i ii oHitlerio suokalbio pasėkoje
prieš jų valstybę įvykdytą agresi
ją ir okupaciją, primindami, kad
jų valstybės niekada nebuvo ir
nėra sovietinės respublikos.
Pažymėtina, kad klubo nariais
yra tokios įžymybės, kaip televi
zijos komentatorius Walter
Cronkite, Hugh Downs, Mike
Wallace, Harry Reasoner ir eilė
kitų. Prieš eilę metų klube yra
kalbėjęs ir dabartinis preziden
tas George Bu.sh.

CARGO J LIETUVĄ! G. T.
INTERNATIONAL praneša,
kad nuo gruodžio 24 d. dėl sun
kios ekonominės padėties, lab
daros vardan visus drabužius ir
maistą galima VISIEMS siųsti
CARGO j Lietuvą BE MUITŲ!
Siunčiame oro linija. Min’mumas 110 sv. (50 kg). Kaina f/'?S 3
sv. ($3.19 kg). Kreiptis į G. T.
INTERNATIONAL, 9525 So.
79th Avė., Hickory Mills, IL
60457. Tel. 708 430 - 7334.

Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos ir Lietuvių Informacijos
Centro darbuotojai Vasario Še
šioliktosios proga skaitė paskai
tas šiose lietuvių kolonijose: LIC
direktorė Gintė Damušytė Hart
forde ir Worcesteryje, LIC Washingtono skyriaus vedėjas Vik
toras Nakas Lemont, IL, ir Clevelande, LKR Šalpos specialių
projektų vedėja Rasa Razgaitienė Baltimorėje, Waterbury ir
Rochesteryje.
The Joffrey baleto trupė, šven
čianti 35 metų veiklos sukaktį,
vasario 26 - kovo 17 gastroliuoja
Lincoln Centre. Trupėje, atlik
damas eilę pagrindinių rolių,
šoka ir Peter Narbutas.
Aldona Noakaitė - Pintsch,
LMKF pirmininkė, praneša,
kad Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos visuotinis suvažiavi
mas įvyks balandžio 13, šešta
dienį, Kultūros Židinio patalpo
se, Brooklyne. Pradžia 9:30 vai.
ryto. Visų klubų narės kviečia
mos kuo gausiau dalyvauti.
Smulkesnė informacija pasiųsta
klubų pirmininkėms.
Komunistų partijos planas dėl
sovietų siautimo Lietuvoje buvo
aprobuotas penkis mėnesius
prieš sovietinių desantininkų
įvykdytas žudynes kruvinąjį sek
madienį. Tai paskelbta sausio 29
Maskvos laikraštyje Nezavisimaja Gazeta (“Independent Newspaper”). Teksto anglišką verti
mą galima gauti iš Lietuvių In
formacijos Centro, skambinant
718 647 - 2434. Dokumento san
trauka “Party drew blueprint for
Baltic crackdown” paskelbta The
Washington Times 1991 vasario
18.

Juozas Bradūnas iš Baltimorės, M D, atsiuntė dvigubą
prenumeratos mokestį, pridėda
mas 40 dol. kalendoriui bei spau
dai paremti. Dėkojame.

Solistė Asta Krikščiūnaitė. Nuotr. Vytauto Maželio

Juozas Matiukas, kiek ank
sčiau buvo trumpam patekęs į
ligoninę, dabar jau yra pilnai su
stiprėjęs, važinėja automobiliumi ir lanko savo bičiulius.

Redakcija prašo antradieniais
į redakciją neskambinti ir jos ne
lankyti, nes tą dieną reikia pilnai
užbaigti laikraščio tvarkymą,
laužymą ir išsiųsti į spaustuvę.

LAISVES ŽIBURYS
ŠVENČIA

25 METŲ SUKAKTį
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENJ - BALANDŽIO 20 IR 21.
TAI BUS JAU 49-tas “LAISVĖS ŽIBURIO” renginys.

PROGRAMOJE - IŠKILUSIS ANSAMBLIS

iš Cleveiando. Ansamblio dirigentas GEDIMINAS PURLYS specialiai atskraidin
tas iš Lietuvos.
Koncertas įvyks balandžio 20, šeštadienį, 7 vai. punktualiai Kultūros Židi

nyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY. Prieš koncertą trumpa akademija
“Laisvės Žiburio” sukakčiai atžymėti.
Po programos pobūvis. Veiks turtinga loterija, valgių ir gėrimų bufetai
visose Kultūros Židinio salėse. Maistą gamina EUGENIJA KEZIENĖ. Šokiam
gros BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS.

Policija patruliuos gatvėje ir saugos mašinas nuo vandalų.
Baliui stalus galima Iš anksto užsisakyti pas Stasį Karmaziną 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 adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Lithuanian Radlo Club vardu, 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI
NEW JERSEY (Area cod«201)
P. Macijauskas 998 - 6797

R. Graudis — 828 - 8624
A. Stankattienė 942 - 2344
D. Dldžballenė 925-4761
Iš New Jersey organizuojamas autobusas
ŠIAURĖS NEW YORKAS
R. Bftėnas 914 961-7041

BROOKLYN, OUEENS (area code 718)
N. P. Baltrulionis 297 - 0991
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 - 6401

Balandžio 21, sekmadienj, 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brook
lyne bus iškilmingos padėkos mišios. Giedos “Čiurlionio” ansamblis. Pamokslą
pasakys kun. S. Raila. Po sumos parapijos salėje atsisveikinimo su “Čiurlionio”
ansambliu pobūvis. Pietūs su gėrimais (“open bar”) 20 dol. Bilietus j šį pobūvį
reikia įsigyti Laisvės Žiburio raštinėje iki balandžio 13 d.

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
105.9FMSEKMADIENIAIS9-10 V.RYTO

LAISVĖS Žl BU Rl O RADIJAS

