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Savaitės
įvykiai
Kuveito ekonomika, prieš Ira
ko invaziją buvusi viena stip
riausių tarp naftą eksportuo
jančių kraštų, iš karo griuvėsių
gali atsigauti per porą metų.
Taip mano tarptautiniai ekono
mikos ekspertai. Daug padės at
sigauti tie $800 bilijonų, kurie
buvo laikomi užsienyje kaip fi
nansiniai rezervai.
Lech VVaięsa, Lenkijos pir
masis demokratiškai išrinktas
prezidentas, pereitą antradienį
atvykęs į JAV šešių dienų vizitui,
pareiškė, kad iš Amerikos jis nori
savo kraštui finansinės paramos.
Užpereitą savaitę Vakarų valsty
bių vyriausybės nurašė Lenkijai
$33 bilijonus skolos.
Saudi Arabija atnaujino si?*
Iranu diplomatinius santykius,
kuriuos ji buvo nutraukusi 1988
m., kai daugiau negu 400 Irano
piligrimų žuvo Mekoje per su
sirėmimus su Saudi Arabijos po
licija.
Irako prez. Saddam Hussein,
pirmą sykį nuo vasario 26, kada
atitraukė savo sumuštą armiją iš
Kuveito, pasirodė per TV savo
žmonėms ir žadėjo demokrati
nes reformas. To žygio, jis sakė,
imsis, kai tik numalšins sukilė
lius Irako šiaurinėje ir pietinėje
dalyse: **’~*-"
■—- Jungtinėse Tautose prasidėjo
užkulisiniai pasitarimai dėl kan
didato naujam Generaliniam
Sekretoriui, į kurio postą dabar
taiko Afrikos kraštai, tardami,
kad lig šiol dar nėra buvę jų at
stovo. Dabartinis Gen. Sekreto
rius Javier Perez de Guellar, iš
Peni, žada pasitraukti šių metų
pabaigoje, išbuvęs dvi kadenci
jas po penkerius metus.
D. Britanijos vyriausyl>ė su
darė komisiją, kuriai pavesta
peržiūrėti ir paruošti pakeitimus
Britų kriminalinėje teisėje ir
procedūroje. Tai įvyko dėl visoje
šalyje atsiradusios kritikos, kai
paaiškėjo, jog šeši vyrai, išlaikyti
kalėjime daugiau kaip šešiolika
metų, turėjo būti paleisti, nes
nebuvo pakankamų įrodymų,
kad jie turėję ryšių su Airijos ar
mija ir susprogdinę dvi užeigas
Birmingham mieste 1974 m.
Aplinkos Apsaugo? agentūra
paskell>ė, kad Exxon Corporation sutiko prisiimti kriminali
nius kaltinimus Valdez tanklai
vio katastrofoje Aliaskoje 1989
m. ir sumokėti $100 milijonų
baudos. Tai būsianti tik dalis tos
baudos, kurią Exxon kompanijai
teks sumokėti ateinančių de
šimties metų laikotarpyje, ap
mokant nuostolius, kuriuos pri
teis teismai už civilinius ir krimi
nalinius ieškinius. Tikroji suma
gal bus daugiau kaip $1 bilijonas.
Kinija suteikė Sovietų Sąjun
gai $730 milijonų kredito pirktis
kinų grūdų, mėsos, riešutų, ar
batos ir kitokių produktų. Užsie
nio diplomatai mano, kad tai tik
dalis susitarimo, pagal kurį
Maskva pradės pardavinėti Kini
jai ginklus ir kovos lėktuvus.
Kuveito emiras, septynis su
puse mėnesio išbuvęs egzilyje,
sugrįžo į šalį, nuniokotą Irako ir
karo veiksmų, 16-kai dienų pra
slinkus po Kuvaito išvadavimo.
Prieš jį — dideli uždaviniai:
krašto atstatymas ir demokrati
nių reformų pravedimas. Išlipęs
iš lėktuvo, pabučiavo žemę ir
užsidengė akis, kad žmonės ne
matytų ašarų.

LIETUVA SKELBIA IŠTIKIMYBĘ ŽMOGAUS TEISĖMS
— Prašo Jungtines Tautas ištirti sovietinius prasižengimus prieš pagrindines laisves —

(New York, 1991 kovo 13.
LIC)
Aukščiausioji
Taryba
dviem pareiškimais paskelbė
Lietuvos . Respublikos ištiki
mybę žmogaus teisėms ir prašo,
kad Jungtinės Tautos (Lietuvoje
vadinamos Suvienytųjų Nacijų
Organizacija. Red.) ištirtų Tary
bų Sąjungos vykdomus žmogaus
teisių pažeidimus Lietuvoje ir
skatintų .pradėti bei stebėtų
TSRS-Lietuvos derybas. Tai
praneša Lietuvių Informacijos
Centras ir skelbia abiejų pareiš
kimų tekstus, kuriuos kovo 13
pasirašė Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis.
LIETUVOS RESPUBUKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
NUTARIMAS
dėl Lietuvos Respublikos
prisijungimo prie Tarptautinės
Žmogaus Teisių Chartijos
dokumentų

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba,
skelbdama ištikimybę visuoti
nai pripažintoms žmogaus tei
sėms ir pagrindinėms laisvėms,
primindama, kad 1918 m. va
sario 16 d. Aktu Lietuva atkūrė
nepriklausomą valstybę, o 1921
- 1940 m. buvo Tautų Sąjungos
narė ir Nuolatinio Tarptautinio
Teisingumo Teismo Statuto da
lyvė,
remdamasi 1990 m. kovo 11
d. Aktu dėl Lietuvos nepriklau
somos valstybės atstatymo bei
1991 m. vasario 9 d. plebiscito
rezultatais, patvirtinusiais, jog
Lietuvos žmonės nesusitaikė su
svetimos valstybės smurtu pri
mesta jurisdikcija ir siekia taikin
gomis demokratinėmis priemo
nėmis sugrąžinti laisvę ir teisin
gumą,
pripažindama, kad valstybės
pareiga — apsaugoti žmogaus
teises ir pagrindines laisves —
lieka svarbiausiu uždaviniu net
ir svetimų jėgų karinės bei poli
tinės priespaudos situacijoje,
siekdama, kad Lietuvos Res
publika ir jos visuomenės nariai
visiškai įsijungtų į laisvų pasaulio
tautų ir valstybių l>endriją, ku
rioje pagarba žmogaus teisėms
ir pagrindinėms laisvėms jau
tapo visuotinai pripažinta verty
be bei tarptautinių santykių
principu ir kurios kūrime bei
veikloje Lietuvos Respublika
negalėjo dalyvauti dėl prievar
tinės izoliacijos,
atsižvelgdama į tai, kad Lietu
vos Respublika, prięš Antrąjį pa
saulinį karą buvusi Tautų Sąjun
gos nare, po karo nebuvo Suvie
nytųjų Nacijų Organizacijos do
kumentų signatorė ne dėl savo
kaltės, o dėl TSRS ir Vokietijos
Reicho neteisėtų slaptųjų susita
rimu pasekmių, iškilmingai įsi
pareigoja laikytis Suvienytųjų
Nacijų Organizacijos Genera
linės Asamblėjos 1948 m
gruodžio 10 d. priimtos Visuo
tinės žmogaus teisių deklaracijos
ir nutaria:

1. Prisijungti prie šių Tarptau
tinės žmogaus teisių chartijos
1966 m. gruodžio 16 d. doku
mentų:
Tarptautinio ekonominių, so
cialinių ir kultūrinių teisių pak
to; Tarptautinio pilietinių ir po
litinių teisių pakto; Tarptautinio
pilietinių ir politinių teisių pakto
fakultatyvinio protokolo.
2. Jpareigoti Lietuvos Respublikds Aukščiausiosios Tary-

bos Pirmininką kreiptis į Suvie
nytųjų Nacijų Organizacijos Ge
neralinį Sekretorių ir informuoti
apie šį prisijungimo aktą bei Lie
tuvos Respublikos norą depo
nuoti prisijungimo dokumentus.

ma Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijos narių — Islandijos ir Da
nijos veiksmus atkuriant diplo
matinius santykius su Lietuvos
Respublika,
pabrėždama ištikimybę Vi
suotinei žmogaus teisių deklara
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOSIOS
cijai,
TARYBOS KREIPIMASIS
prisijungdama prie Tarptauti
į Suvienytųjų Nacijų Organi
nių ekonominių, socialinių ir
zacijos Generalinį Sekretorių kultūrinių teisių pakto, Tarptau
ir j valstybes-Tarptautinio Pi tinio pilietinių ir politinių teisių
lietinių ir Politinių Teisių Pak pakto bei Tarptautinio pilietinių
to dalyves
ir politinių teisių pakto fakultaty 
Lietuvos Respublikos Aukš vinio protokolo,
čiausioji Taryba,
įsipareigodama bendradar
pareikšdama, kad prieš me biauti su Suvienytųjų Nacijų Or
tus, 1990 metų kovo 11 dieną,
ganizacija ir garantuoti Lietuvos
Lietuva atstatė valstybės neprik valstybėje visuotinį ir tikrą žmo
lausomybę ir,
nepaisydama gaus teisių bei pagrindinių lais
TSRS karinių pajėgų pastaruoju vių laikymąsi,
metu vykdomų nusikaltimų,
kreipiasi į Suvienytųjų Nacijų
Lietuvos Respublikos vyriau Organizacijos Žmogaus teisių
sybė kontroliuoja teritoriją ir komitetą ir į valstybes — Tarp
padėtį šalyje,
tautinio pilietinių ir politinių tei
pažymėdama, kad 1991 metų sių pakto dalyves — ir prašo:
vasario 9 dienos plebiscitu Lie
1. Kreiptis į Suvienytųjų Na
tuvos žmonės dar kartą išreiškė cijų Organizacijos Žmogaus tei
valią gyventi nepriklausomoje sių komitetą ir prašyti ištirti Ta
demokratinėje Lietuvos val rybų Sąjungos kariuomenės
stybėje,
1991 m. sausio 11-13 dienomis
primindama, kad daugelis de įvykdytus ir tebevykdomus šiurkš
mokratinių pasaulio valstybių čius žmogaus teisių pažeidimus
nepripažino ir nepripažįsta 1940
Lietuvoje.
metų prievartinio Lietuvos in
2. Apsvarstyti padėtį Lietuvo
korporavimo į TSRS,
je ir šiame Baltijos valstybių relaukdama, kad ir TSRS pakei jįrone artimiausioje Sirvrenytryų
stų savo požiūrį į Lietuvos anek Nacijų Organizacijos Generasiją
gerbdama ir labai vertinda
(nukelta į 2 psl.)

New Yorko miesto tarybos narys VValter Ward su New Yorko
burmistro proklamacija. Kairėje inž. Jurgis Valaitis, renginio
pirmininkas, dešinėje viešnia iš Lietuvos solistė Asta Krikš
čiūnaitė. Nuotr. Liudo Tamošaičio

POPIEŽIUS VIS PRISIMENA LIETUVĄ
(New York, 1991 kovo 14,
LIC) Sekmadienį, kovo 11d. iš
vakarėse, popiežius Jonas Pau
lius II vėl prisiminė Lietuvą,
pranešė Vatikano radijas Lietu
vių Informacijos Centrui. Sv.
Tėvas apie Lietuvą kalbėjo sek
madienio vidudienį “Viešpaties
Angelo maldos proga Sv. Petro
aikštėje gausiai susirinkusiems
maldininkams ir Vatikano radijo

bangomis į visą pasaulį.

Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano kovo 11 pirma
me puslapyje išspausdino Jono
Pauliaus II kreipimąsi po stam
bia antrašte: “Šventasis Tėvas
per Viešpaties Angelas maldą
meldžiasi už Pabaltijo tautą —
tebūnie teisingai įgyvendinti lie
tuvių siekiai .

Pasak Vatikano radijo Jonas
Paulius II apie Lietuvą pasakė:
“Praėjusios savaitės pirma
dienį Lietuva iškilmingai pa
minėjo savo Glol>ėjo šv. Kazi
miero šventę. Ta proga visa
Bažnyčia dvasia vienijosi su bro
liais lietuviais, meldėsi už šią la
bai brangią tautą. Aš pats kas
dien širdimi ir malda esu drauge
su Lietuva. Apaštalų Sostas vi
suomet sekė ir dabar labai
atidžiai seka lietuvių tautos pasi
rinktą kelią, jos patiriamas kan
čias, tikisi, kad visi lietuvių sie
kiai bus įgyvendinti,atsižvelgiant
į teisingumo dėsnius, remiantis
socialine santarve ir savitarpio
pagarba jų teritorijos ribose ir
tarptautiniu mastu.

ALTo sudaryta lietuvių delegacija, vasario 20 dalyvavusi Atstovų Rūmuose VVashington, DC, kai ten buvo minima Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 73 m. sukaktis.
Iš k.: E. Genienė — JBANC atst.: A. Pakštienė — VVashingtono LB apyl. pirm.; B.
Čikotas, dr. E. Armanienė — VLIKo atst.; kongr. F. Anunzio, vadovavęs minėjimui;
T. Foley — Atstovų Rūmų pirrm; prel. D. A. Pocius, sukalbėjęs invokaciją; M. Samatienė — Lietuvos atstovybės atst.; R. Kasparas — Amerikos Balso atst.; J. Bobelis —
VLIKo ir ELTos atst.; A. Pautienius — Clevelando ALTo skyr. pirm.; dr. J. Genys
— Wash., ALTo atst.; L. Stukienė — Lietuvos Vyčių atst.; A. Nekrošis — Keamy,
NJ, lietuvių parapijos atstovė.

LIETUVA ŠELPIA KITUS
(VVashington, 1991 kovo 14,
LIC) Kaip praneša LIC VVashingtono biuras, Lietuvos Darbi
ninkų Sąjunga, viena Lietuvos
nevyriausybinių organizacijų,
sužinojusi, kad Ukrainos ir Sibi
ro angliakasiams Sovietų Sąjun
gos centrinė vyriausylx* žada nu
traukti maisto tiekimą, jei nenu
stos streikavę, Lietuvoje įvykdė
maisto vajų. Maisto siuntimas
pradėtas kovo 12.
Darbininkų Sąjunga skelbia,
kad 25 sunkvežimiai su maisto
produktais pasiųsti į Ukraina ir
11 j Sibirą, Kuzbass regioną. Dar

nežinia, ar pastaroji siunta —
daugiau kaip 100 tonų — gavėjus
pasiekė, nes Maskvoje ją reikėjo
pakrauti į lėktuvus. Buvo baimi
namasi, kad centrinė valdžia ga
linti jos neišleisti. Siuntose buvo
mėsos ir pieno pr<xluktų, kurių
Uamyl>a Lietuva pasižymi.

— Lietuvos ūkininkų banką
numatoma įsteigti Lietuvoje.
Toks bankas teiktų paskolas nau
jai besikuriantiems privatiems
ūkininkams, kurių šiuo metu jau
yra apie 4.000. Numatoma kad
jų skaičius netrukus padidės.

Popiežius Jonas Paulius II
kovo 13. trečiadienio bendrosios
audiencijos metu, vėl priminė
Lietuvą, paminėdamas lietuvių
tautos teisingus siekius.
(LIC)

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. PLACIDAS BARIUS, OFM
Pranciškonų Provincijolas

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

DARBININKO Redakcija ir Administracija

JONAS V. STRIMAITIS, advdcatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 WestSUSimsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.

Savaitės

įvykiai
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie FOrest
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2J44.

JAV ir Albanija pasikeičia dip
lomatiniais atstovais. Po 52 metų
JAV suteikia Albanijai diploma
tinį pripažinimą ir po kelių
mėnesių ketina pasiųsti savo am
basadorių į Tiraną. Prez. Bush
nusprendęs, kad dabar esąs pats
laikas prisidėti prie demokrati
nio proceso Albanijoje. JAV tu
rėjo gerus santykius su Albanija
prieš II Pas. karą, bet santykiai
nutrūko 1939 m. birželį, kai Al
baniją užėmė Italija.
Vaclav Havel, Čekoslovakijos
prezidentas, pastatytas prieš fak
tą, kad Slovakija nori atsiskirti,
birželio mėnesį planuoja praves
ti referendumą. Neaišku tik, ar
referendumas bus taikomas vien
Slovakijos gyventojams, ar visai
šaliai, turinčiai 15 milijonų gy
ventojų.
Erich Honecker, buvęs Rytų
Vokietijos komunistų vadas,
prieš kurį sujungtoji Vokietija
iškėlė bylą dėl jo įsakymo policijai šaudyti į žmones, bėgančius
į Vak. Vokietiją, sudarė įtempi
mą tarp Maskvos ir Bonnos. Ser
gantis Honecker buvo gydomas
sovietų karinėje ligoninėje Beelitz, Vokietijoje, bet paskui
nuskraidintas į Maskvą gydy
mui. Vokietijos kancleris apie tai
sužinojęs vos pusantros valandos
prieš įvykusį faktą.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras saldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Fla^
33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOODLAWN F,^ERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 34S
- 9393.
................................
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušio klijentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter/aėrden Tavern.
•1683 Madison St., Rldgewood, NtY. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Washington, DC, Atstovų Rūmuose vasario 20 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
sukaktį paminėjus. Iš k.: kongr. F. Anunzio, vadovavęs minėjimui; T. Foley — Atstovų
Rūmų pirm.; prel. D. Pocius, sukalbėjęs invokaciją; dr. J. Genys — VVashington, DC,
ALTo atstovas.

BUVĘS JAV PREZIDENTAS
R. NIXON LANKO LIETUVĄ
(Washington, 1991 kovo 18,
LIC) Lietuvos Aukščiausiosios
Tarytas (AT) pirmininko Vytau
to Landsbergio kvietimu buvęs
JAV prezidentas Richard M.

JAV KATALIKŲ LAIKRAŠTIS
APIE PADĖTJ PABALTIJY
Califomijoj leidžiamas Ameri
kos katalikų laikraštis National
Catholic Register vasario 17 lai
d oj; atspausdino savo korespon
dento Jonathan Luxm(M)re re
portažą iš Lietuvos “Never Again”
ir pasikalbėjimą su Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Ta
rytas
pirmininku
Vytautu
Landsbergiu. Šis autorius yra
Register korespondentas Rytų
Europoje ir savo centrą turi Va
ršuvoje. Pavestas susipažinti su
padėtimi Pataltijo kraštuose, jis
aplankė Lietuvą, Latviją ir Estik-

yeik visas Lietuvos gyvenimo
sritis ir vidaus bei užsienio poli
tiką. Atsakymuose į korespon
dento klausimus dominuoja
Landsbergio reiškiamas viltin
gas tikėjimas galutine lietuvių
tautos pergale.
Darbininkas dėkingas Daliai
Bulvičiūtei už Register numerio
paskolinimą.
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KVIETIMAS IŠ LIETUVOS

LIETUVA SKELBIA IŠTIKIMYBĘ
ŽMOGAUS TEISĖMS

3. Pasmerkti Tarybų Sąjungos
veiksmus prieš nepriklausomą
Lietuvos valstybę, Lietuvos tau
tą ir jos teisėtai išrinktą valdžią,
pažeidžiančius Suvienytųjų Na-

Vilniuje jis bus tik vieną parą.
Kovo 23, šeštadienio popietę^
Lietuvos valstybėms lėktuvas NėL
xoną ir jį lydinčius asmenis nusk
raidins iš Maskvos į Vilnių. Ae
rouoste jį turėtų sutikti Valdemaras Katkus, einąs Užsienio
reikalų ministerio pareigas, Al-

VILNIEČIAMS

Perduodame gautą per Lietu
Savo reportaže, pradėtame
pirmame puslapyje, Jonathan vos Respublikos Aukščiausiosios
Luxmoore aprašinėja bendrą Tarytas Informacijos biurą vi
padėtį, tat ypatingai domisi re siems vilniečiams pasaulyje skir
ligine padėtimi ir katalikų gyve tą prašymą atvykti į Vilnių.
Šiuo Lietuvos Respublikos at
nimu. Reportažas iliustruota^
keturių skilčių nuotrauka, vaiz gimimo metu visai suprantamas
duojančią detalę iš laidotuvių sąmoningų tautiečių būrimasis
procesijos, lydint baisiojo sek regionais, miestais ir netgi kai
madienio aukas Vilniaus gatvė mais, telkiant tą didelį atgimimą
mis. Viduriniuose puslapiuose kuo sparčiau ir našiau ugdyti. Tai
įdėtos dvi nuotraukos. Viena Vil matoma pačiame Vilniaus krašte
niaus arkivyskupo Julijono Ste ir toli už jo ribų, kur tiktai atsi
ponavičiaus. Kita vaizduoja mo rado vilniečiai, išblaškyti II-jo
terį, tasimeldžiančią prie Mari pasaulinio karo ir pokario sumai
jos statulėlės Šv. Mikalojaus ščių tai žiauriosios stalininės
Ijažnyčios šventoriuje. Tame okupacijos.
pačiame reportaže autorius rašo
Šiuo reikšmingu metu iškilo
ir apie Latvijos tai Estijos kata gyvas reikalas viso pasaulio lietu
likų gyvenimą.
viams vilniečiams dar glaudžiau
Pokalbis su Vytautu Lands- telktis, vienytis, drąsiai pakilti
targiu, taip pat pradėtas pirma naujam gyvenimui ir lietuviška
me puslapyje, su nedideliu jo at jai veiklai. Tuo svarbiu reikalu
vaizdu, nusitęsia į vidurinį pu Lietuvos kultūros fondas ir “Vil
slapį. Aštuoni klausimai iraštuo- nijos" draugija sutarė surengti
ni atsakymai. Dialogas apima ta- 1991 m. birželio 1 - 3 dienomis

(atkelta iš 1 psl.)
linės Asamblėjos plenarinėje se
sijoje, remiantis Suvienytųjų
Nacijų Organizacijos įstatų 35
straipsniu, kuriame numatytus
įsipareigojimus Lietuvos Respu
blika prisiima.

Nixon kovo 23 - 24 aplankys Vil
nių. Apie tai praneša Lietuvių
Informacijos Centras. Tai bus
pirmas bet kurio buvusio JAV'
prezidento vizitas Lietuvoje.
Nixon į Maskvą atvyko šian
dien, kovo 18, Pasaulio ekono
mijos ir tarptautinių santykių in
stituto kvietimu. Išskyrus Mask
vą, jam numatytos kelionės tik į
Vilnių ir Tbilisi. Kovo 30 jis
pradės kelionę atgal į namus.

cijų Organizacijos įstatų 2 straip
snio 3 ir 4 punktus ir 33 straip
snio 1 punktą.
4. Tarpininkauti, kad arti
miausiu metu, dalyvaujant Su
vienytųjų Nacijų Organizacijos
stebėtojams, būtų pradėtos
TSRS ir Lietuvos Respublikos
tarpvalstybinės derytas, ir tuo
pačiu prisidėti prie grėsmės
tarptautinei taikai ir saugumui
Baltijos regione likvidavimo.
(LIC)

*

Vilniuje kuo gausesnį tėvynainių
suvažiavimą ir sudaryti jiems,
taipogi jų artimiesiems ir
atžaloms palankias sąlygas patandrauti bei iš arti susipažinti
su atgimstančios Lietuvos sosti
ne ir kitomis gimtojo krašto vie
tovėmis.
Suvažiavimas įvyks Vilniuje,
A. Jakšto’g-vėje Nr. 9, buvusios
Vytauto Didžiojo gimnazijos
salėje. Pirmojoje programos da
lyje, birželio 1 d., numatyti du
pranešimai
Vilniaus
krašto
praeities ir dabarties klausimais,
kelių svęčių pasisakymai ir svei
kinimai, antroje dalyje — kon
certas. Birželio 2-3 dienomis
išvykos grupėmis į Trakus, Dru
skininkus, Ignaliną ir Pelesą.

Maloniai kviečiame visus, ne
pamirštančius savo Tėvynės ir
gimtinės.
Mieli tautiečiai, iki numatyto
suvažiavimo liko nedaug laiko.
Jau prasidėjo pasirengimo dar
bai. Mums reikia iš anksto žino
ti, kas iš kur ir kada galės atvykti
į Vilnių. Prašytume iš anksto
pranešti atvykimo datą ir savo
pasų duomenis. Mūsų adresas;
232600 Vilnius, A. Vienuolio 5/
32, telefonas 51634.
Pasirašo

Lietuvos kultūros fondo
valdytas pirmininkas
Jurgis Dvarionas

ir “Vilnijos" draugijos
pirmininkas
Kazimieras Garšva

girdui Saudargui nesant Lietu
voje, bei AT delegacija.
Tą dieną numatyti atskiri pasi
matymai su AT pirmininku Lands
bergiu bei ministru pirmininku
Gediminu Vagnorium. Vakare
Draugystės viešbutyje AT pir
mininkas Landsbergis ruošia va
karienę Nixono garbei.
Sekmadienį, kovo 24, svečiui
siūlomi pasimatymai su Algirdu
Brazausku bei tautinių mažumų
atstovais. Po pietų, kuriuos
ruošia Valdemaras
Katkus,
svečiui bus parodytas
sovie
tų okupuotos televiž-jos bokštas
bei Antakalnio kapinės. Numa
toma ir spaudos konferencija, po

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-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. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302.
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Plaee, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimą 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 Lithuania” 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.
Tel. 201 753 - 5636.

“ R^m k i m e .......
Nixpjia į Maskyąjįj- YįJoūą lydi
penki amerikiečiai, įskaitant Robert Ellsvvorth, buvusį JAV gy
nybos departamento sekreto
riaus pavaduotoją tai JAV amba
sadorių NATO; John Taylor,- Ri
chard Nixon bibliotekos vedėją,
ir Dimitri Simes, Camegie Endovvment for International Peace vyresnįjį mokslinį bendra
darbį bei žinomą sovietologą.

Nixono kelionę padėjo organi
zuoti Washingtone dirbęs Di
mitri Simes. Pastarojo prašymu,
Lietuvių Informacijos Centro
skyrius VVashingtone atliko tar
pininko vaidmenį tarp JAV ir
Lietuvos sostinių, koordinuojant
buvusio JAV prezidento kelionę
j Vilnių. (LIC)

TA U f O S

F O N DĄ

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,
Woodhaven, N.Y. 11421.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI ) VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

SIMPOZIUMAS
PANEVĖŽY
Panevėžio miesto savivaldybė
kviečia Amerikos lietuvius daly
vauti simpoziume tema “Lietu
vos grįžimas į laisvą pasaulį .
Simpoziumas vyks Panevėžio
mieste šių metų liepos 27 —
rugpjūčio 9.
Bus organizuojamos eks
kursijos, kurių metu galėsite
aplankyti Panevėžį. Panevėžio
apylinkes,
Vilnių,
Kauną,
Kryžių kalną, Kretingą, Klai
pėdą, Nidą. Bus rengiami kon
certai, Panevėžio dramos teatras
rodys spektaklius. Tuo pačiu
metu vyks Pasaulio lietuvių
sporto olimpiada. Panevėžyje
bus rengiamos tinklinio, biliardo
ir parašiutinio sporto varžytas.
Išsamesnę informaciją galite
gauti, skambindami Feliksui Andriūnui telefonu: (215) 884 5143.

— (Desantininkų siautėjimas
Lietuvoje yra padaręs apie tris
milijonus rublių materialinių
nuostolių. Kai kurios Vilniaus
aikštės ir gatvės apie televizijos
takštą, radijo stotį ir parlamentą
yra labai apgadintos.

KVECAS
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LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
{DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
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MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS .
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PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
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Su Kryžiumi būsime stipresni
Mielr Broliai ir Sesės Kristuje!
Džiaugsmo, santūraus pasi
didžiavimo, nuogąstavimo ir vil
tingo tikėjimo į šviesesnę tautos
ateitį nuotaikoje švenčiame šių
metų Velykas.
Džiaugiamės, kad tauta ir
okupacinėse sąlygose tiek daug
pasiekė politinėje, kultūrinėje,
socialinėje ir religinėje srityse.
Džiaugiamės, kad tauta nesu
svyravo ir nepasimetė grasinimų
bei blokadų akivaizdoje. Su dai
na ji sausio 13 sutiko automatus
ir tankus, o vasario 9 plebiscitu
visam pasauliui pareiškė: mes
norime būti laisva, demokratinė
nepriklausoma respublika.
Mes nuogąstaujame dėl Krem
liaus užsispyrimo visomis prie
monėmis išlaikyti Lietuvą sovie
tiniame lageryje, tačiau, su visa
tauta, pasitikėdami Dievo Ap
vaizda ir tiesos pergale, viltingai
žvelgiame į ateitį. “Ar gali būti
kitaip, jei mus gina didžiosios
pasaulio galybės — Tikėjimas,
Meilė, Viltis ir Tiesa?’ — rašo
Kruvinojo Sekmadienio liudi
ninkė Marytė Kontrimaitė sau
sio mėnesio Dienovidyje.
Šioje nuotaikoje švenčiamos
Velykos mus dar labiau suartina
su Kristumi, kurio gyvenimo ke
lyje, nuo gimimo iki prisikėlimo,
įžvelgiame asmeninio gyvenimo
irtautos istorijos raidą.
Protu ir tikėjimu žinome,
kad, kaip ir Kristus, kiekvienas
esame Dievo pašaukti atlikti
mums skirtą misiją šiame pasau
lyje. “Dievas mane sutvėrė, kad
atlikčiau jam specifinį patarnavi
mą,’’ sakė kardinolas Neuman.
“Jis man pavedė darbą, kurio
niekam kitam nepatikėjo... jei aš
sergu, jei aš esu nuliūdime,
mano liga, mano sielvartas tar
nauja Jam. Jis nieko nedaro vel
tui.’’
Skirtinguose luomuose ir pro

fesijose atliekame savo gyveni
mo misiją, bet mūsų gyvenimas,
kaip ir Kristaus, nors atžymėtas
kančia, skausmu, apsivylimais ir
mirtimi, bus apvainikuotas gar
bingu prisikėlimu.
“Gyvenimo vargai, kančios ir
neišvengiama mirtis krikščionio
nesužlugdo, bet padaro daug kil
nesniu ir viltingai ruošia jam
amžiną garbę” (plg. Rom. 4, 16
- 17), nes jis žino, kad, “jei ke
nčiame su Kristumi, su juo ir ka
raliausime” ( 2 Tim. 2,12) ir
“kaip Adome visi mirštame, taip
Kristuje visi būsime atgaivinti’
(1 Kor. 15, 20).
VerkiSSio dėl savo tautos Kris
taus kančia ir prisikėlimas yra ir
mūsų tautai stiprybės, paguodos
ir tikėjimo į tiesos pergalę šalti
nis. Rūpintojėliai, koplytstulpiai
ir pakelės kryžiai lietuviui visada
priminė, kad Kristaus gyvenimo
kelias yra ir jo kelias. Sovietinio
siautėjimo metais nugriauti kry
žiai šiandien vėl atstatomi ir vėl
tautai teikia stiprybę jos dorovi
nio atsinaujinimo ir laisvės sieki
me.

Vatikano radijas vasario 12 pa
minėjo 60 metų sukaktį. Šia pro
ga Šv. Petro Bazilikoje Vatikano
valstybės pasekretoriaus arkivysk. Angelo Sodano vadovauja
mas nemažas būrys kunigų kphcelebravo mišias Vatikano radi
jo darbuotojams, jų šeimų na
riams ir artimiesiems bendra
darbiams. Arki vysk. Sodano pa
moksle pabrėžė Kristaus paliktą
ją visuotinę pasaulio apaštalavi
mo misiją: eikite ir skelbkūe
Evangeliją visiems žmonėms.^
Šį uždavinį sprendžia vija
Bažnyčia, o ypatingai svarįrų
vaidmenį čia atlieka komunikaci
jos priemonės ir konkrečiai
radijas. Geroji Naujiena turi būti
perduodama visoms kartoms,
tautoms, rasėms ir žemynam^.
Kristaus ir apaštalų pradėtą daįbą sėkmingai jau bemaž du tūks
tančius metų tęsia Bažnyčia.
Ši apaštalų misija ypatingai
pabrėžta neseniai Šv. Tėvo Jonp
Pauliaus II-ojo paskelbtoje en
ciklikoje Atpirkėjo misija (Rędemptori.s missio).
1931 vasario 12 iš mažutės ra
dijo stotelės Šv. Tėvas Pijus XI
pirmą kartą prabilo radijo bango
mis į pasaulį. Nuo to laiko — per
60 metų — ši nedidelė įstaiga
išaugo į tarptautinio masto radijo
centrą, iš kurio per parą kasdien
transliuojama 48 valandos ketu
riais kanalais. Žinios apie dienos
įvykius specialiai perduodamos
keturiomis — italų, anglų,
prancūzų ir ispanų kalbomis
penkiem žemynam.
Radijo laidos transliuojamos
34 pasaulio kalbomis. Iš viso per

— Lietuviškos laidos iš ten transliuojamos jau 50 metų —
savaitę susidaro 242 transliacijų
valandos, į kurias įeina įvairios
žinios, katechetiniai pašneke
siai, evangelizacijos ir pastoraci
jos problemos, kultūra, muzika,
istorija, taip pat ir daugelis kitų
mokslo, meno, politikos ir socia
linio gyvenimo sričių. Specialios
laidos skiriamos liturginėms
apeigoms, mišioms, šventėms,
kurios būna transliuojamos dau
geliu kalbų. Transliuojamų apei
gų pobūdis irgi būna įvairus: lo
tynų, bizantiškasis, armėnų, maronitų ir kt.
Per metus Vatikano Radijui iš
leidžiama maždaug 25 milijardai
itališkų lyrų. Apytikriais duome
nimis manoma, kad klausosi apie
7 - 8 milijono klausytojų.
1990 metais Vatikano Radijas
gavo daugiau nei 96,000 laiškų.
Iš viso šiame radijo centre dirba
apie 430 darbuotojų. Šį kolekty
vų sudaro 53 tautybių žmonės.
Iš jų — daugiau nei pusę italai,
indų— 15, lenkų — 12, brazilų
— 11, vokiečių — 8, lietuvių —
5.
Didžiuma Vatikano Radijuje
dirbančių — pasauliečiai: 360.
Kunigų ir įvairioms kongregaci
joms priklausančių — apie 70.
Iš jų apie 30 —jėzuitai, nes nuo
pat šio radijo įsikūrimo dienos
vadovybė atiduota Jėzaus Drau
gijos žiniai.
Vatikano Radijas kasdien su
pažindina savo klausytojus ne tik

su kasdiene Popiežiaus ir visa
Vatikano veikla, tat ir atlieka
didžiulį evangelizacinį, pastora
cinį ir informacinį vaidmenį
siaurąja ir plačiąja prasme. Ypač
didžiulio susidomėjimo susilau
kia Popiežiaus kalbos, jo žodis
Miestui ir pasauliui, Kalėdų, Ve
lykų ir kitos šventės, įvairių pa
laimintųjų, šventųjų paskelbi
mas ir kitų iškilmių transliavimas
pasauliui.
-oVatikano radijo programose
lietuviškos transliacijos buvo
įvestos prieš 50 metų. Pirmą kar
tą Vatikano radijo bangomis lie
tuviškas pasveikinimas “Garbė
Jėzui Kristui nuskambėjo 1940
lapkričio 27.
Tuo metu Lietuva buvo jau
daugiau kaip penkis mėnesius
sovietų okupuota, jau siautė Lie
tuvai Maskvos primesta žiauri
represinė valdžia, katalikai ne
beturėjo savo laikraščių, jokių
kitų informacijos priemonių.
Lietuvių katalikiška tauta buvo
prievarta atskirta nuo krikščio
niškojo pasaulio. Iškilo reikalas
nutiesti tiltą tarp krikščionybės
centro Romoje ir katalikiškos
Lietuvos, sustiprinti ir padrąsin
ti tautą didžios nelaimės valan
dą. Tuo tiltu tapo \ atiku••••» radi
jas.
Tuometinis Lietuvos mini
stras prie Apaštalų Sosto Stasys

Kai Kruvinąjį Sekmadienį
kun. A. Kleiną, apgultuose par
lamento rūmuose pabaigęs mal
das, pasiėmė kryžių su palmės
šakele ir ruošėsi išeiti, apsaugos
vyrai prašė: "Kunige, paljk
mums kryžių — su juo mes
būsime stipresni” (Katalikų Pa
saulis, sausio mėn.).
Šventų Velykų proga sveikinu
visus — išeivijoje ir tėvynėje,
linkėdamas Kryžiaus ženkle likti
stipriais ir ištvermingais, su pra
sminga viltimi linkiu visiems
atšvęsti Kristaus istorinį ir mūsų
asmeninį tai tautos busimąjį pri
sikėlimą.

Vyskupas Paulius A.
Baltakis, OFM

LIAUDIES MENO KŪRĖJAS

VLADAS KULPAVIČIUS
1896. VU. 16 — 1991. U. 12

Vatikano radijo stotis, iš kurios nuo 1940 lapkričio 27 perduodamos lietuviškos translia
cijos. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

nusiimdavo kepurę, o moterys
nusilenkdavo arba persižegno
davo, pabučiuodavo kryžių.
Buvo sakoma, kas praeis ar pra
važiuos nepagerljęs kryžiaus,
tam nesiseks, ištiks kokia ne
laimė.

---------------- PAULIUS JURKUS-----------------Kaip pamokė bausmė

L—

Vasario 12 Floridoje mirė vie
nas iš ryškiausių dabarties liau
dies meno puoselėtojų Vladas
Kulpavičius, eidamas 95 metus.
Jis buvo savanoris, mokytojas,
administratorius, medžio dro
žinėtojas, sukūręs keletą tūks
tančių įvairių medžio skulptūrų.
Todėl noris čia plačiau jį prisi
minti.
Emilija Jurevičiūtė, gyvenan
ti Linden, N J, velionio namus
aplankė bent keletą kartų ir 1981
metais iš ten parvežė retą dova
ną — paties Vlado Kulpavičiaus
ranka parašytą nedidelę jo gyve
nimo apybraižą. Emilija buvo
suregistravus, kiek jis padarė
įvairių darbų, kur jie yra pask
lidę New Yorko apylinkėje.
Kai Vladas Kulpavičius šventė
90 metų sukaktį, į jo Floridos
namus buvo užsukęs ir šių ei
lučių autorius, kur rado daug
drožinių, skulptūrų, skulptūrė. lių. Rado ir patį kūrėją, stiprų ir
' nuotaikingą. Tą pavasarį jis buvo
pergyvenęs keturias operacijas.

VATIKANO RADIJO STOČIAI 60 METŲ

l>et jau tada drožinėjo savo
pamėgtą medį.
Besilankant parodė ant sienos
ir sveikinimą jų vedybinio gyve
nimo sukakties proga. Tada jie
minėjo 65 metų sukaktį, praei
tais 1990 metais paminėjo 70
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ar negražu visa tai prisi
minti?!
Jis ilgai gyveno New Yorke,
dirlx> Balfe. Daug kas prisimena
tuos laikus, prisimena ir jo
medžio darbus, drožinius. Jis
buvo malonaus būdo žmogus,
jaukus, mandagus. Visada rasi
kallx>s, kai pradėsi kalbėti apie
drožinius, senus laikus. Toks
buvojo gyvenimas — į medį per
kelti gyvenimą.
Štai ką jis rašo apie save, kodėl
jis dirbo kryželius:
“Mūsų apylinkėje, kurioje aš
augau, kaip ir visur Lietuvoje,
kryžius laikė didelėje pagarboje.
Kieno kryžius gražesnis, tas
buvo “slaunesnis”.
Pro kryžių praeidami, vyrai

Vieną .rytą mama, pakūnisi
duonkepį, žarijas sužėrė į židinį
ir per anksti uždarė jušką. Žari
jos, degdamos melsva ugnele,
gryčią pripildė smalkių, kurios
sugaravo man galvą.
Nutariau į mokyklą neiti. Bet
tėvas, sakydamas, kad per sniegą
einant, galva nustos skaudėti,
liepė eiti, o jei nepaklausysiu,
gausiu diržų.
Išėjau supykęs. Praeidamas
pro Kavaliūno Juodąjį kryžių,
kepurę pakėliau, o eidamas pro
mano tėvo kryžių, vadinamą Bal
tuoju. kepurės nepakėliau, lyg
tuo išreikšdamas nepasitikėjimą
prieš tėvą.

Tuo laiku Šimonių pradžios
mokyklos vedėjas buvo J. Grei
mas, garsaus profesoriaus Algir
do Greimo tėvas. (Algirdas Ju
lius
Greimas
profesoriauja
Prancūzijoje. Neseniai pasirodė
jo knyga, parašyta lietuviškai.
Tautos atminties Išieškant
Red.).
Visos pamokos buvo rusų kal
ta. Šeštadieniais slaptai vieną

painoką pamokydavo lietuviškai
skaityti.
Klasėje mane laikė pirmuoju
mokiniu. Mokytojas buvo geras
ir mane mylėjo. Tą nelaimingą
dieną iššaukė mane prie lentos.
Buvau sumišęs ir uždavinio ne
padariau. Paklausė dar iš rusų
istorijos, taip pat neatsakiau.
Tada mokytojas supykęs sako:
“Ctoty molčiš kak balvan? Sadys .
Nusiminęs atsisėdau ir pradė
jau gailėtis, kad nepagerbiau
tėvo kry žiaus. Grįždamas namo.

kryžių pabučiavau. Tariau sau,
kad užaugęs pastatysiu daug
gražesnį kryžių, negu šis tėvo
pastatytas.
Visę gyvenimę nesiskyrė
su peiliu

Beveik visą savo gy venimą ne
siskyriau su peiliu, kaltu, pjūklu
ir kitais įrankiais.
Medis man buvo ir tetarą vi
skas. Kiekvieną medį pažįstu, ne
tik iš matymo, tat ir iš kvapo.
Aš džiaugiuos, kad, trumpai padirtajus, medžio paprastas ga

Girdvainis prašė popiežiaus Pi
jaus XII, kad leistų lietuviškas
laidas per Vatikano radiją. Šis
prašymas sulaukė teigiamo atsaky ino.ir netrukus buvo pradėtos
transliuoti lietuviškos progra
mos — iš pradžių vieną kartą sa
vaitėje šeštadieniais, vėliau du
kartus.
Besibaigiant Antrajam pasau
liniam karui dėl talkos
sto
kos lietuviškos programos per
Vatikano radiją turėjo būti nu
trauktos, bet karui pasibaigus jos
vėl buvo atnaujintos. Buvo įve
stos keturios transliacijos per sa
vaitę, nuo 1954 — šešios tran
sliacijos, o 1955 metais buvo
nuspręsta lietuviškas transliaci
jas perduoti kiekvieną dieną.
Pirmasis lietuviškų
laidų
vedėjas 1940 m. buvo vysk.
Pranciškus Bučys, kurį pavaduo
davo kun. Juozas Vaitkevičius ir
kiti Romoje gy veną kunigai ma
rijonai. Tarp pirmųjų talkininkų
buvo taip pat Lietuvos diploma
tijos šefas ministras Stasy s Lozo
raitis, jėzuitas kun. Juozas Be
leckas ir kiti

Po trumpos pertraukos karo
pabaigoje lietuviškomis radijo
laidomis rūpinosi tuo metu j
Romą atvy kę kunigai Vytautas
Balčiūnas, tadas Tulaba, Pan
inis Jatulis, Jonas Bičiūnas, Bro
nius Liubinas ir kiti.

1950 metais, padažnėjus tran
sliacijoms, iškilo reikalas paskirti
nuolatinį lietuviškųjų programų
redaktorių, kuris pastoviai ir vi
siškai pasišvęstų šiam darbui.
Tom pareigom buvo parinktas
tuo metu Romos Grigaliaus uni
versitete teologijos studijas ką
tik baigęs jaunas kunigas dr Vy
tautas Kazlauskas. Jis su dideliu
pasišventiimrir sumąnunju y$ikano riię|ij<? f^etuv ių skyriuią^pvavo 38 metus, savo darbu di
džiai nusipelnė Bažnyčiai ir Lie
tuvai. \ eliau gavo prelato titulą.
Be jau minėtų asmenų,lietu
vių sky riuje ilgiau dirbo kunigai
Juozas Vaišnora, Klemensas Ra
zminas, dabartinis Darbininko
redaktorius Kornelijus Bučinys.
Rapolas Krasauskas. J darbą įsi
jungė ir pasauliečiai — Kazys
Dizoraitis, Barlx>ra Vileišytė,
Saulius Kubilius, Nijolė Tutkaitė. Jonas Malinauskas ir kiti
(nukelta į 5 psl )

balas pradeda į mane žiūrėti ir
kalbėti. Aš matau: Rūpintojėlį ar
krucifiksą, kai drožiu Kristaus
gy venimą; Aušros N artų Marijos
paveikslą, ar šv. Kazimierą, kai
prisimenu Vilnių.
Bedirlxlamas kryželius, ma
tau Lietuvoje prie kelių ir kie
muose pastatytus kryžius, pro
kurios praeidamas nusiimdavau
kepurę. Bedroždamas grėbėją,
matau vikriai grėbiančias mergi
nas, basas, su ilgomis kasomis.
Ir pats save matau su dalge,
pjaunantį šieną ly gioje pievoje.
Gi dirlxlamas Geležinį Vilką,
prisimenu didelį pilką vilką, ku
ris papjovė mūsų taltą, mylimą
avelę. Aš verkiau. Pašaukus
Buria, buria ”, ji ateidavo iš avių
pulko ir, gavusi iš rankų duonos
plutelę,
pasišokinėdama
grįždavo atgal.
Žodžiu, negyvi daiktai man
yra gyvi ir man kai tat suprantama
kalba .
Toliau savo apy bražoje aprašo
jauny stę ir mokslą.

Kas aš toks?

"Gimiau 1896 liepos 16 d.
Raukštonių kaime. Panevėžio
apskrityje. Tėvai buvo neturtin
gi, tat nagingi Tėvas dirbdavo
krsžius ir kitus namų apyvokos
reikmenis iš medžio, motina aus
davo aštuonnvčius. Aš pradėjau
drožinėti piemeniu būdamas.
\1adas Kulpavičius su žmona Albina 1981 m. vasario mėn.

(Bus daugiau)

Kristaus Prisikėlimo Šventėje
ramybės ir taikos visiem parapieėiam linki

Kristaus. Prisikėlimo šventėje
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritus

Los Angeles, Calif.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapiečiam linki

Šventose Velykose
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams linki

Prel. P. BULOVAS, klebonas

Kun. PETRAS STRAVINSKAS, klebonas

ŠV. TREJYBES PARAPIJA
Nevvark, N. J.

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

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių progai

l inkiu mieliems parapiečiams

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM, klebonas

Kun. ALBERTAS KARALIS

Šv. Jurgio parapija
Rochester, N.Y.

SI. ( AŠIMIK S CHUKCH. NEVV HAVEN, CONN.

Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams
ir Darbininko skaitytojams linki

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

Kun. A. MATULIS, klebonas

Kun. BRCNO KRI ZAS
Brooklyn. .V.Y.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje
Kun VVILLIAM L WOLKOWICH, klebonas

šx. JURGIO PARAPIJA, \<»rwoo(l. Mass.

Bayonne, N.J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
Keamy, N. J.

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

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

BKOOKIANO PRANCIŠKONAI
Didžiosios Velykų šventės proga

?»> nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime
linksmų Velykų
Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas

Malonių Velykų švenčių
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.L., klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas
šv. JURGIO PARAPIJA, Philadclphia. Pa.

s š r. Velykų

Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS

Kun. PETRAS A. SHAKALIS. klebonas

Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS
Elizabeth. N.J.

Visiems parapiečiams linksnių Velykų švenčių linki

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas
LIETI \ /Ų KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
IR LIETI Vl{ INFORMACIJOS CENTRAS

Sr . Juozapo parapija. Dniell. MA

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybis ir taikos buvusiems
mano parapiečiams—

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS
J-

Linksmu Velykų švenčiu
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kun KAJETONAS SAKALAUSKAS. Klebonas
Kun. Jurgis I) Degutis. klebonas emeritus

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Velykų šventės proga

Kun. JOHN T. MOSKUS
VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!
Kun ANTANAS BERTAŠIUS. klebonas

SVC. Trejybės parapijos klebonas
Hartford. Conn.

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
Philadclphia, Pa.

Kun ALBERTAS CONTONS klebonas

Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS

Šv. Petro parapija
Boston. Mass.

Kun ADOLFAS KLIMANSKIS

PVTNAM, CONN.

KAZIMIERO PARAPIJA. PRO\ 11)1 \CE. R.I.

Sveikiname visus lietuvius Velyki; švenčių proga
Nuoširdūs sveikinimai visiem Šventose Vel 'kn<;r>'

Kun. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas
Aušros Vartų parapija. Neu }ork. \ A

Sv. Velykų proga
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
klebonas

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
Ncw Britain, Conn.

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA
Cambridge, Massachusetts

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
Viešpaties Prisikėlimo šventėje
Šv. Kazimiero parapijos kunigai
Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Amsterdam, N. Y.

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

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS
Kun. FRANCIS SPENCER

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —
Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS
klebonas
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA
Lavvrcnce, Mass.

Nashua, N. H.

Si < įkiltame mielus parapiečius Si. Velykų proga
Sveikiname visus parapiečius Vietpaties Prisikėlimo Šventėje

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC
Šv. Kazimiero parapija
Worcester, Mass.

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas
Kun. PAULIUS P. SABULIS
luozapo parapija. \\alerhury. eonu.

VVORCESTER, MA
Vasario 16 minėjimas

Minėjimo buvo trys dalys. Va
sario 10 Sv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje 10 vai. ryto j vyko pa
maldos už Lietuvą ir žuvusiuo
sius dėl jos laisvės. Mišias koncelebravo Worcesterio diecezijos
vyskupas T. Harrington ir vietos
kunigai. Vyskupas pasakė ir pa
mokslą. Giedojo parapijos cho
ras, vedamas vargonininkės G.
Valinskienės.
- Maironio Parko didžiojoje
salėje 3 vai. popiet minėjimas
buvo tęsiamas. Atidarė Organi
zacijų tarybos pirmininkas P.
MoliS.'Ihvokaciją sukalbėjo Auš
ros Vartų par. kleb. kun. A. Volungis. Programai vadovavo R.
Jakubauskas. Susikaupimo mi
liute pagerbti žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės ir kariai Arabijos
kare. Pristatęs publikai garbės
svečius, vadovas perskaitė mie
sto burmistro proklamaciją. Kal
bėjo burmistro atstovas lietuvių
draugas T. Early.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo
Bostono universitete dėstantis
Vilniaus universiteto profesorius
dr. Leonas Grinius. Jis kalbėjo
bendrai apie lietuvių uždavinius
savo tautai ir valstybei. Priminė,
kad laisvės medis tik tada žaliuo
ja, kai palaistomas krauju. Ir tai
įvyko šiemet sausio 13-ąją. Per
skaitė gautas smulkesnes žinias
apie “Kruvinąjį sekmadienį .
Parapijos choras, vadovauja
mas O. Valinskienės, padainavo
patriotinių dainų. Tarybos sekr.
D. Marcinkevičiūtė perskaitė
rezoliuciją. Programos vedėjas
ragino visus rašyti laiškus, skam
binti savo senatoriams ir kongresmanains Lietuvos reikalu,
ligi Lietuva atgaus nepriklauso
mybę.
Aukų surinkta $5660 (negalu
tiniais duomenimis). Jos bus pa
skirstytos pagal aukotojų pagei'davimą: VLIKui.. J>B. ALTai ir
^Dovana Lietuvai
fondui.
Didžiausią sumą — $6(X) paau
kojo Lietuvių Labdaros draugi
ja. Aukas rinko A. Glodas. A.
Klimas ir E. Meilus. Jr.
Minėjimas baigtas visiems
giedant “Marija, Marija . Po
programos, Taryba surengė vi
siems vaišes, kurias parengė
Parko virtuvės personalas.

Minėjimą rengė vietos Lietu
vių organizacijų taryba. Jos val
dyboje yra: pirm. P. Molis, vicepirm. R. Jakubauskas, sekr. D.
Marcinkevičiūtė, ižd. A. Glu
das, nariai: A. Klimas ir T. Meihivienė.
Inž. E. Meilaus, Jr., vadovau
jama radijo valanda Aušra tos
pačios dienos vakare transliavo
Vasario 16 pritaikytą programą.

Vizitas pas burmistrę
Vasario 15 rųiesto burmistras
J. Levy sukvietė vietos lietuvių
organizacijų pirmininkus ar jų
atstovus ir paskelbė “Lithuanian
Week in Worcester”. Pasidalino
mintimis apie Lietuvos žmonių
vargus. Jis tvirtino, kad niekad
nesutiks su Sovietų Sąjunga,
kuri kalba apie taiką Artimuosiuoe Rytuose, o jos tankai
važiuoja po Lietuvą ir traiško ne
kaltus žmones. Organizacijų ta
rybos sekr. D. Marcinkevičiūtė
jam užrišo lietuvišką juostą.
Kalbėjo ir Massachusetts valsti
jos seimo atstovas W. Glodis.
Prie rotušės visą savaitę plevėsa
vo Lietuvos Respublikos vėliava.
“Lithuanian Independence
Vigil”

Vasario 16 prie miesto rotušės
Organizacijų taryba suorganiza
vo budėjimą nuo 4 vai. iki 6 vai.
popiet. Vadovavo rengimo ko
miteto pirm. E. Meilus, Jr. Po
JAV ir Lietuvos himnų, invokaciją sukalbėjo Šv. Kazimiero par.
klebono asistentas kun. J. Pet
rauskas. Kalbas pasakė Lietuvos
Vyčių veikėjas A. Akstis ir Tary 
bos pirm. P. Molis.
Pagerbti “Kruvinojo sekma
dienio žuvusieji. Jų atminimui
sugiedota “Marija, Marija . Prie
žuvusiųjų pavardžių pastatytos
žvakės, o viena, apjuosta geltonu
kaspinėliu, buvo skirta Persijos
įlankos kare žuvusiems JAV ka
riams. Jų atminimui sugiedota
"God Bless America , o pabaigai
visi, sujungę rankas, užtraukė
“Lietuva, brangi .
Šie renginiai apjungė visų kar
tų vietos lietuvius. \Vorcesterio
laikraštis Telegram-Gazette ir
TV atžymėjo tuos įvykius savo
žiniose. Tarybos pirm. P. Molio
iniciatyva tas pats laikraštis iš
spausdino rašinį "Lithuanian
Americans say Baltics won t give
up fight .
Metinis šaulių susirinkimas
Dr. Vinco Kudirkos šaulių
kuopos metinis susirinkimas
įvyko Maironio Parko patalpose
vasario 9. Susikaupimo minute
pagerbti "Kruvinojo sekmadie
nio žuvusieji ir pernai miręs
kuopos narys g. š. \ . Pajėda.
Pereitų metų veiklos praneši
mus padarė pirmininkas A. Grigalauskas, sekretorė, paminklo
prižiūrėtoja ir korespondentė J.
Miliauskienė, ižd. I Marke
vičienė,
revizijos komisijos
pirm. V. Ilgūnas, sporto vadovas
H Enrikaitis. turto globėja G.
Grigalauskienė.
Kalbėjo LŠST Trakų rinktinės

pirm. g. š. A. Zenkus, priminda
mas rinktinės organizuojamą iš
vyką į Muzikos festivalį Chicagoje ir visuotinį LŠST atstovų su
važiavimą Hamiltone. Pirminin
kas perskaitė gautus laiškus. Pa
skirta aukų “Dovana Lietuvai“
$200 ir po $50 laikraščiams: Dar
bininkui Dirvai, Draugui,
riui, ir Lietuvių Religinei Šalpai.
Nutarta dalyvauti visuose Vasa
rio 16 minėjimo renginiuose su
vėliavomis, plakatais, žvakėmis,
tautiniais drabužiais. A. Maske
liūnienė išrinkta į vicepirmi
ninkės postą, iš kurio pernai
metų pabaigoje dėl nesveikatos
pasitraukė g.š. E. Meilus, Sr.
Kuopos vėliavnešis H. Ulrichas
apdovanotas Šaulių žvaigždės
medaliu. Henrikas ir Vanda pa
sveikinti
karštais plojimais.
Šaulė V. Kellog davė priesaiką.
Prisaikdino kuopos kapelionas
keb. kun. V. Parulis, MIG. Susi
rinkimas baigtas Tautos himnu.

LŠST Trakų rinktinė organi
zuoja autobusą, o jei reikės, ir
du, į Lietuvių muzikos šventę,
kuri vyks gęgužės 15-28 dieno
mis Chicagoje.
Autobusas iš Worcesterio
išvažiuos gegužės 23 d., ketvir
tadienį, 8 vai. vakare iš Maironio
Parko, 52 So, Quinsigamond
Avė., Shrevvsbury, MA.
Iš Chicagos į VVorcesterį išva
žiuos gegužės 27 d., pirmadienį
(Kapų puošimo šventė) iš ryto ir
grįš į Maironio Parką vakare.

Kelionė ir nakvynė asmeniui
$244, po du viename kambary.
Apsistosime Holiday Inu viešbu
ty, Cicero, IL. Aplink šią vietovę
vyks ir kai kurie kiti renginiai.
Registracijos mokestis $1(X)
asmeniui. Jį priima rinktinės

Skulptorius - keramikas Petras Vaikys, iš Cheltonham. PA,
Kultūros Židinyje kalbasi su žurnalistu Kęstučiu Cerkeliūnu
(k.) Nuotr. V. Maželio
pirm. Algirdas Zenkus ir rink
tinės sekretorė Janina Miliaus
kienė. Čekius rašyti: National
Guard of Lithiiania ir siųsti: Al
girdas Zenkus, 192 Thompson
Rd.. \Vebster. MA. 01570; ar Ja
nina Miliauskas, -54 Goral St.,
VVorcester, MA. Jie suteiks rei
kalingą intormariją.

J. M.

PROVIDENCE, RI
Vasario Šešioliktosios
minėjimas

Rhode Island valstijos rūmuo
se vasario 14 įvyko minėjimo pir
moji dalis. Gubernatorius įteikė
proklamaciją, skelbiančią Vasa
rio 16 d. Lietuvos diena valstijo
je. Seimo sesijos pradžioje Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos
kleb. kun. A. Klimanskis su
kalbėjo invokaciją. Vadovas pri
siminė prieš 73 metus paskelbtą
Lietuvos nepriklausomybę, tau
tos prisikėlimą laisvam gyveni
mui. Sovietinę priespaudą pri
minė keletas RI kongresmanų:
R. M. Lafayette, G. T. Parella.
D. W. Durnas. Minėjime daly
vavo dalis gyvenvietės lietuvių
l>ei jų draugų.
įspūdin'gą staigmeną išgyve-

__ Lietuviškos laidos iš ten transliuojamos jau 50 metų —
tai Vincas Pupinis, Kazimieras viais nusifotografavo, po to —
Ambrasas ir prof. Antanas Liui- dar atskirai su Vatikano radijo
ma, salezietis Mečys Burba, lietuvių tarylx>s nariais —jėzui
pranciškonai Eduardas Atkočiū tais kunigais Vincu Pupiniu ir
nas ir Sigitas Jurčys. Jonas Iva Kazimieru 'Ambrasu, Kazimieru
nauskas.
Drzoraičiu, Jonu Malinausku ir
Per mišias lietuvių skyriaus Nijole Tutkaite.
darbuotojai Kazys Urzoraitis ir
Atsisveikindamas Jonas Pau
Jonas Malinauskas lietuviškai lius II visus palaimino, prašė
paskaitė pirmąjį skaitinį ir atlie perduoti jo sveikinimus lietu
piamąją psalmę. Buvo giedamos viams, dar kartą išreiškė tėvišką
lietuviškos giesmės.
rūpestį Lietuva.

'• Vatikano radijo lietuvių sky
riaus penkiasdešimtmečio proga
•šios tarnylx)s nariai — liendradarbiai vieną ankstyvą rytą buvo
'pakviesti dalyvauti popiežiaus
Po mišių dalyviai buvo pakvie
jono Pauliaus II aukojamose
sti į prie koplyčios esančią salę,
’ mišiose.
kur lietuvius pasveikinti atėjo
Pamaldos vyko Šv. Tėvo pri Šv. Tėvas. Jis pirmiausia priėjo
vačioje koplyčioje prie pat jo prie Vatikano radijo lietuvių tardarlx> kambario. Be Vatikano ra nylx)s l>endradarbių, juos pa
dijo lietuvių skyriaus narių ir sveikino jubiliejaus proga ir
bendradarbių, dalyvavo kai ku domėjosi lietuviškomis laido
rie Romoje gyveną lietuviai ku mis. Po to Popiežius pasveikino
nigai, taip pat būrelis pasau ir kitus lietuvius, su kiekvienu
atskirai pasikall)ėjo, padovanojo
liečių.
po rožančių.
Mišias kartu su Popiežiumi
Lietuvių susitikimas su Sv.
koncelebravo dešimt lietuvių
Tėvu
užtruko daugiau negu pusę
kunigų: prel. Algimantas Bart
kus, prel. Ladas Tulaba, prel. valandos. Jam baigiantis, Jonas
Kazimieras Dobrovolskis, jezui- Paulius II kartu su visais lietu-

— JAV7 ir Kanados lietuvių
VII Dainų šventė įvyks 1991
gegužės 26 University of Illinois
— Ghicagos paviljone. Jau pat
virtinti šie 8 dirigentai: Petras
Armonas, Jonas Govėdas, Rita
Kliorienė, Darius Polikaitis, Ge
diminas Purlys, Viktoras Ralys,
Faustas Strolia ir Dalia Viskontienė.

Išvyka j Muzikos šventę

VATIKANO RADIJO STOČIAI 60 METŲ
(atkelta iš 3 psl.)
Paskutiniu metu atsirado ben
dradarbių ir Lietuvoje. J \atikano radijo klausytojus kartais pra
byla ir pravažiuoją svečiai iš Lie
tuvos.
-o-

IŠ VISUR

Lietuviškos Vatikano radijo
laidos dabar transliuojamos kiek
vieną vakarą 20:50 vai. Lietuvos
laiku ir kartojamos kitos dienos
rytą 7 vai. 41 ir 49 m bangomis
(7365 ir 6185 k Hz dažniu).
Mišios lietuviškai transliuoja
mos sekmadieniais 10:45 vai.
ry to Lietuvos laiku 10, 45, 25 ir
31 m bangomis.

Adresas: Radio Vaticana —
Sezione Lituana, 00120 Citta dėl
Vaticano. Tel. (39-6/698.3482.
Fax (39-6) 698.4565.

nome kun. Klimanskio sukviesti
salėm Ten Brovvn universiteto
studentai demonstravo kruvino
jo sekmadienio filmą, gautą iš
žurnalisto Vilniuje, slaptai atga
bentą iš Lietuvos.
Šie Brovvn studentai yra susi
organizavę j grupę* “Baltika . Jų
tikslas pagelbėti Pabaltijui siekti
nepriklausomybės. Jie aktyviai
atsiliepia į momento keliamus
uždavinius, organizuoja semina
rus. Savo veiklos idėją pradeda
plėsti kituose universitetuose,
kolegijose. Grupę sudaro ameri
kiečiai studentai. Daugelis jų
turėję* ryšių su pabaltiečiais
draugais. Nemažai jų lankėsi,
net ir dirlni Pabaltijy, ir vėl pla
nuoja vasarai grįžti. Atgyja pro
fesoriaus Ereto dvasia! Šiai gru|X*i priklauso ir Antanas Vainius
iš Pennsylvanijos. Per jį buvo
gauta vaizdajuostė, iš kurios jis
su kolega Keith Spiegei sudarė
dokumentinį filmą.
Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčioje įvyko iškilmingos mišios,
su vėliavomis, tautiniais dra
bužiais
dėvinčiomis
paly
dovėmis. Kruvinąjį sekmadienį
žuvusiųjų vardai, įrašyti perga
mento ritinyje, perskaityti ir
padėti ant altoriaus. Kun. A. Kli
manskis pamoksle kallrėjo apie
mūsų tautos laisvės ir vergijos
dienas.
Po Komunijos, susikaupimo
momente, žuvusiems pagerbti
Gaja Valiukytė paskaitė Fredegon Shove poemėlę* “Nauja
vėlė".
Trečioji minėjimo dalis vyko
Lietuvių klube. Minėjimą pra
vedė pirmininkė Aldona Kai
rienė. Ragino dosniai aukoti Lie
tuvos gelliėjiinui. Saulė Šatienė,
kaip ir kasmet, prasmingai pa
puošė salę. Konstancija Valiukienė parūpino ir padidino kru
vinojo sekmadienio nuotraukas
Prie Rūpintojėlio ant pjedestalo
— žuvusiųjų vardai pergamen
te, degė didžiulės trispalvę*
sudarančios žvakės Žuvimo
aplinkylies papasakojo Gaja Va
liukytė.

Maria ’I ovares-Ashmanskienė, portugale advokate, dirbanti
SOS vaikų organizacijoje kaip vi
cepirmininkė
ir
iždininkė,
kalbėjo apie Lietuvos vaikus. ku
rie neturi jokių teisių ir negauna
reikiamos pagalbos psicholo
ginėse bei medicinos, švietimo,
auklėjimo ir kitose srity se. Jiems
reikia padėti
I rečius kartos lietuvis David
Skirkey (Skirkevičius kalbėjo
apie močiutes jam įžiebtą lietu
vybės liepsnelę. Su jo amžiumi
augo ir troškimai pažinti sav o pa
grindines sakins. Nei aplinka,
nei jos žmones nebuvo palankūs
lietuvy bei. Su močiutes mirtimi,
jam esant ketvertų metukų, vi
skas užsibaigė.

Pats pramoko lietuviškai skai
tyti. Niekad neturėjo progos
kalbėtis lietuviškai, tačiau jo
žinios apie lietuvių kalbos senu
mą, turtingumą, grožį, apie lie
tuvių kultūrą siekia senus pagonybės laikus. Dabar, dėstyda
mas Bostono muziejaus meno
moky kloje, jis stengiasi supažin
dinti savo studentus ne tik su M.
K. Čiurlionio tapyba, bet ir su
jo muzika.
J. Kieki ir J Walaska padaina
vo, pritariami A. Gudečiausko.
į dainas įsitraukė ir publika.
Vėliau turėjome progos susimąs
tyti prie Lietuvos naujausiųjų
įvykių bei kruvinojo sekmadie
nio ir jo pasekmių nuotraukų.
Buvo ir galimy bė išlieti savo jau
smus Notadio laikos premijos
“laureatui žvelgiant į jo darbus
padidintose
karikatūrose.
Darbščių ir dosnių moterų dėka
pabaigai pasivaišinome
K. V.
— “Gyvuosius šaukiu, miru
sius apraudu šūkiu buvo Vil
niaus sporto rūmuose vasario 2
surengtas poezijos vakaras atsi
minti Kruvinojo Sekmadienio
(sausio 13 aukas. įspūdingas
renginvs pradėtas MykolaičioPutino posmais
— Klaipėdoje. Lietuvos vvriausvta*s nutarimu steigiamas
Vandens transporto departa
mentas, kuris priklausys Susisie
kimo ministerijai.

— Vilniaus dailės akademijo
je pradėjo darbą parengiamieji
kursai, kuriuos lanko apie 3<X)
pretendentų ) studentus Kursų
program.. n»tr idn ine nors jie
veikia prie kūedrų. tačiau
ruošiama ne tik pagal sjxxia
Ivbes, liet ir siekiama testais nustatvti jaunuolių meninius polin
.
kius ta*i jų specifiką

— Toronto, Ont., Šv. Mykolo
katedroje kovo 10 buvo iškilmin
gai paminėtos pirmosios atgims
tančios Lietuvos metinės. Su To
ronto kunigais mišias koncele
bravo vysk. Paulius Baltakis,
OFM. Jis ir pamokslą pasakė.
Šias pamaldas katedroje suorga
nizavo Kanados Lietuvių Katali
kų Centras, kuriam pirminin
kauja V. Taseckas. Talkino ir ak
tyviai dalyvavo ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenė.

— Muzikos premijai skirti
vertinimo komisija, susidedanti
iš pirmininko Aleksandro Kučiūno ir narių — Danos Stankaitvtės. Antano Lino. \ ’aclovo
Momkaus ir Jono Vaznelio, pre
miją už muzikinę veiklą paskyrė
Alvydui Vasaičiui. Premiją įteiks
JAV LB Kultūros tary ba gegužės
18 Chicagos Jaunimo Centre.
Premijos mecenatas — Lietuvių
Fondas.

— Radijo premijos laureatui
skirti vertinimo komisija, sudarvta PhiladeTphijoje iš pirmi
ninkės Julijos Dantienės ir narių
— Teresės Gečienės ir Vytauto
Volerto, premiją paskyrė Bosto
no lietuvių “taūsvės V arpo radi
jo vedėjui Petrui Viščiniui. Pre
mija bus įteikta Muzikos šventes
metu gegužės 18 Chicagos Jau
nimo Centre. Macenatas — Lie
tuvių Fondas
— Viešnios solistės — Aldona
Vilčinskaitė — Kisielienė ir Asta
Krikščiūnaitė kovo 14 koncerta
vo Juno Beach. Fla.. Šv. Pau
liaus nuo Kryžiaus parapijos
salėje. Jų koncerto glotaju buvo
solistas muzikas Liudas Stukas.

— Danutė ir Vytas Surdėnai.
Cherry Hill. NJ. vasario 7 susi
laukė dukrelės laimutės Onos
Augina trejų metukų sūnų Arą
Nauju prieaugliu džiaugiasi se
neliai Ona ir Kęstutis Pliuškoniai, Danutė ir Gediminas Sur
dėnai. \ isi Darbininko skaityto
jai.
— Berželis, Hartfordo tauti
nių šokių grupė, nuoširdžiai vi
sus kviečia į jų metinį koncertąvakarą, kuris įvyks balandžio 20.
šeštadienį, 7 vai. vak. Sv. An
driejaus parapijos salėje, New
Britain. CT. Programą atliks
Berželio šokėjai ir dainininkai iš
1 Jetuvos. Bilietus įsigyti ir stalus
užsisakyti galima pas Dalią Dzikienę. tel 521-6028 arba pas
Liną Balsį, tel 729 - 8815.

— Arvydo ir Nelės Paltinų
koncertas balandžio 7 įvyks Chi
cagos Jaunimo Centre Rengia
"Margutis".
— Nauji Darbininko skaityto
jai: E Chmeliauskas. Putnain,
CT. V. B Paulius, Singer Island. FL. J Spirauskas, \Vorcester. MA Sveikiname naujus
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20dol. rnetams.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at
siuntę prenumeratos mokestį,
prisidėję aukomis už kalendorių,
įvairius patarnavimus bei šiaip
spaudą parėmę:

40 dol.

— VI. Petkevičius.

Watertown, CT
30dol. —P. Lenk, Jr., Shelter Island Heights, NY.
Po25dol.— K. Graudis, Miltown, NJ; A. Leliūnas, Pittsburgh, PA; A. Raulinaitis, Burbank, CA; A. Ąžuolaitytė, Hingham, MA; J. Serafinas, Elizabeth, NJ; J. Taoras, St. Peter
sburg Beach, F L.
22dol. —V. Naronis, Jericho,
NY.
Po 20 dol. — H. Yantosh,
Rahway, NJ; H. Petniūnas,
Richmond Hill, N Y; V. Kilius,
Valley Stream, NY; T. Penikas,
VVoodhaven, N Y; V. Gružas, St.
Petersburg, FL; G. Daunys, N.
Miami Beach, FL; A. Vedeckas,
Massapequa, N Y; O. Osmolski.s,
Richmond Hill, N Y; A. Diržys,
VVoodhaven, N Y; A. Kamantau
skas, So. Boston, MA; L. Švelnis, Needham, MA; P. Karosas,

New Britain, CT; S. Vaikutis,
Stamford, CT; J. Žukas, Port
\Vashington, NY; K. Sirgėdas,
Richmond Hill, NY; V. Gedmi
nas, VVoodhaven, NY; S. Vaškys,
St. Petersburg Beach, FL; L.
Baltrušaitienė, Chicago, IL; J.
Ivašauskas, Union, NJ;A. Rubonis, No. Haledon, NJ; J. Zdanys,
W. Hartford, CT; L. Pilis,
Noank, CT; Macelis, Commack,
N Y; C. Krasnakevich, So. Bo
ston, MA; K. Uknevičienė,
Escondido, CA; G. Ceras, Jamesburg, NJ; S. Martišauskas,
Brockton, MA; J. Buivys, Baltimore, M D; J. Matutis, Hart
ford, CT; A. Tylius, VVashington, DC; B. Stončius, Nashua,
NH; A. Vaitekūnas, Providence,
RI; V. Kazakaitis, So. Boston,
MA.
17 dol. — S. Barkus, Hovvard
Beach, NY.
16dol. —:A. Rutkauskas, New
Britain, CT.

Po 15 dol. —J. Sabalis, VVallkill, NY; E. Garla, VVoodhaven,
N Y; L. Drangauskas, Brooklyn,
NY, J. Kazlauskas, Stamford,

KAUNAS MEDICAL ACADEMY &
NORTHEASTERN UNIVERSITY
offers rts

CONTINUING EDUCATION SEMINAR
IN LITHUANIA FOR PHARMACISTS
15 HOURS CREDIT FOR CONTINUING
PHARMACEUTICAL EDUCATION
JUNE9-17

Pharmacists, their families, reiatives and friends are invited

to participate. There wi 11 be sightseeing programs in Kau
nas, Druskininkai and Vilnius for non-seminar participants.

Tour price — $1,849.00 from Boston & New York.
Continuing Pharmaceutical Education Fee for Seminar
Participants — $150.00
Seminar Faculty:

Dr. Barry Bleidt, Professor of Pharmacy
Administration, Xavier University, New
Orleans, LA

Algirdas J. Lukoševičius, R. Ph., Directorof Medical Research, Medical Edu
cation Network, New York, N Y
Dr. Michael Montagne, Professor of
SocialPharmacy, Northeastem Uni
versity, Boston, MA

Dr. Eduardas Tarasevičius, Dean of
Pharmaceutical Faculty, Kaunas Medic
al Academy, Kaunas, Lithuania

For more Information, please contact:

CT; J. Kisielius, New Haven,
CT; R. Šileikis, Hillcrest Ėst.,
N Y; V. Dragūnevičius, M am aroneck, N Y; M. Minikauskas,
VVestboro, MA; P. Bernotas,
Brighton, MA; K. Kirkyla,
Brighton, MA; J. Kaspariūnas,
St.
Petersburg,
FL;
L.
Rukšėnas, Downey, CA; O.
Pajėda, VVorcester, MA; F. Andriūnas, VVyncote, PA; A. Drazdys, Baltimore, M D; A. Levonowich, Kenosha, WI; A. Ta
mošaitis, Gananoųuem, Ont.,
B. Kondratas, QuakerHill, CT.
13 dol. — A. VVackell, Worcester, MA.
Po 10 dol. —K. Simanavičius,
Martons Mills, MA, J. Rūtenis,
Hyannis, MA; J. VVolosenko,
Brookline. MA; V. Plaušinis;
Ridgewood, N Y; A. Povilaitis,
VVoodhaven, N Y; B. Ramanau
skas, VVoodhaven, N Y; R. Liogys, Lanham, M D; J. Kerelis,
Palos Park, IL; V. Rūbas, Riverside, IL; J. Miklovas, NewYork,
N Y; P. Dubauskas, VVoodhaven,
N Y; K. Skobeika, VVoodhaven,
NY; J. Dačys, Norvvood, MA; A.
Šimkus, No. Oxford, MA; M.
Petrauskienė, Mashpee, MA;
H. Sirgėdas, Brooklyn, NY; R.
Redikis, Afton, NY; B. Nemickas, Maspeth, N Y; J. Ližaitis,
Lauderdale, FL; J. Chapukas,
Sunny Hills, FL; S. Čėsna, St.
Petersburg Beach, FL; O. Matusaitienė, VVorcester, MA; J.
Bakšys, So. Boston, MA; F.
Averka, So. Boston, MA; O. Kadas, VVoodhaven, N Y; R. Reventas, Milvvood, N Y; A. Vaičekaus
kas, Richmond Hill, NY; G. Va
liulis, VVaterbury, CT; J. Muraška, VVaterbury, CT; S. Levanas,
VVaterbury, CT; V. Petrik, Syosset, N Y; K. Senulienė, Paterson,
NJ; V. Melinis, Hazlet, NJ; K.
Bačanskas, Dorcester, MA; G.
Vėlyvis, No. Adams, MA; R. Jasinskas, VVoodhaven, NY; V.
Gadliauskas, Ridgevvood, N Y; P.
Davidon, Milford, CT; G. Sjasiukevįčįus, Hartford, CT; J.
Kasauskas, Linden, NJ;VV. Shestak, Mountainside, NJ; V. Klukys, Somerville, NJ; B. Gaižau
skas, St. Petersburg Beach, FL;
J. Strasdas, Jupiter, FL; R. Ver
ba, St. Petersburg, FL; L. Kuli
kauskas, So. Ozone Park, N Y;
V. Jonynas, Queens Village, NY;
B. Povilavičius, Arlington, MA;
A. Zikas, Canton, MA; J. Ramas,
Metuchen, NJ; N. Gimys, So.
Plainfield, NJ; V. Gedmintas,
St. Petersburg Beach, FL; K.
VVaitelis, St. Petersburg, FL,;J.
Baužys, Sunny Hills, FL: V. Saimininkas, E. Hartford, CT; J.
Daniliauskas, Stamford, CT; E.
Baliūnas, Holiday, FL; P. Dami-

-------------------f
DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anastasl, B. S.

BALT1C TOURS
77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164

8 dol. —F. VVerbitskas, Granhy, CT.
Po 7 dol. — E. Kudirkienė,
Elizabeth, NJ; L. Veitas, Milton, MA; A. Tamoshunas, Stafford Springs, CT.
Po 5 dol. — A. Landsbergis,
Freeport, N Y; G. Popelienė,
Brooklyn, N Y; A. Konce, VVood
haven, NY; J. Švedas, St. Pe
tersburg Beach, FL; kun. J. Ga
šlūnas, St. Petersburg, FL; M.
Sodknis, Juno Beach, FL; V.
Jankus, Delran, NJ; K. Juzaitis,
Hoboken, NJ; A. Merker, Teaneck, N J; A. Dubauskas, Cambridge, MA; E. Meilus, Shrewsbury, MA; J. Plikun, VVorcester,
MA; P. VVaskes, Brooklyn, NY;
V. Karutis, Amsterdam, N Y; S.
Karmazinas, VVoodhaven, N Y;
A. Andrulis, Ormond Beach,
FL; J. Sodaitis, Ormond Beach,
FL; L. Jankauskienė, St. Peter
sburg Beach, F L; S. Marcinke
vičius, Glenn Falls, NY; D. Bulgari.s, New York, NY; A. Simoneli.s, New York, NY; V. Marijošius, Putnam, CT; V. Trečio
kas, VVethersfield, CT; dr. J.
Kriaučiūnas, Putnam, CT; E.
Donohue, Union, N J; B. Zapasnikas, So. Orange, NJ; J. Gedeika, Trenton, N J; S. Radę,
Melbourner-EL; J. -Pupininkas,
St. Peterslmrg Beach, FL; A.
Knašas, Quincy, MA; G. Kup
činskas, VValpole, MA; G. Subatis, Quincy, MA; A. Kizis, Fhishing, N Y; K. Žvirblis, Brook
lyn, N Y; A. Masiulionis, Buffalo,
N Y; A. Balsys, Naugatuck, CT;
A. Čampė, VVaterbury, CT; J.
Tamašauskas, Putnam, CT; K.
Čikotas, Delran, NJ; G. Surdėnas, Tumersville, NJ; S.
Medžiūnas, Oak Ridge, NJ; A.
Žukauskas, Tequesta, FL; A.
Macionis, St. Petersburg Beach,
FL; H. Burinskas, Southwick,
MA; E. Valiukonienė, So. Bo
ston, MA; P. Kiaunė, Rochester,
N Y; A. Mončiūnas, VVoodhaven,
N Y; M. Orentas, VV. Hartford,
CT; G. Vildžius, Ledyard, CT;
A. Migliore, Glendale, NY; K.
Vainius, Maspeth, NY;J. Gerdvili.s, St. Petersburg Beach, FL;

V. Jackūnas, Spring Hill, FL; A.
Bilaitis, Keamy, NJ; J. Kiaušas,
Harrison, N J; B. Mudėnas,
VVorcester, MA; B. Kruopis, So.
Boston, MA; VV. Stramaitis,
Syosset, N Y; H. Johnson, Jamai
ca, NY; B. Liaudanskas, Los An
geles, CA; A. Yusinas, Newington, CT; P. Liskaitis, Newark,
NJ; O. Paškevičius, Santa Monica, CA; kun. M. Jarašiūnas, Gilberton, PA; N. Girtautas, Wyandotte, MI; C. Genevich, Brook
lyn, N Y; D. Jaffee, Dayton, OH;
K. Daugėla, Bedford, NH; V.
Beliajus, Denver, CO; P. Bulo
ta, Littleton, CO; A. Liutkus,
Euclid, OH; J. Navasaitis, Phoenix, AZ; P. Baltis, Mililani
Town, HI; R. Gruodis,, M t.
Airy, M D; S. Dėdinas, Saint
Croix, VI; L. Šimutis, Evergreen Park, IL; S. Misevičius,
Prompton, PA; V. Grubliauskas,
Brockton, MA; V. Kleiza, Chieago, IL; K. Kulišauskas, VVater
bury, CT.
4 dol. — A. Mitchell, Eliza
beth, NJ.
Po 3 dol. — L Uzinskas, Villanova, PA; A. Masaetes, Hudson, N Y; T. Gedvilas, Worcester, MA.
Po 2 dol. — J. Paulin, Rich
mond Hill, N Y; J. Kantana-

■<
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vičius, Lakeland, FL.
Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

“ŽAIBAS” NR. 6 - maisto
produktai bus pristatyti Jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvo
je 10 darbo dienų laikotarpyje.
10 sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5
sv. ryžių, 29 oz. dėžė persikų, 4
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis
sviestas, 2 dėž. džiovintų slyvų,
2 dėž. razinų, 64 oz. aliejus, 1
dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna
kaina $100 — kreiptis “ŽAlBAS”,_9525 South 79th Avė.,
Hickory Hills, IL 60457. Telefo
nas 708 430 - 8090.
CARGO Į 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 į Lietuvą BE MUITŲ!
Siunčiame oro linija. Minimu
mas 110 sv. (50 kg). Kaina $1.45
sv. ($3.19 kg). Kreiptis į G. T.
INTERNATIONAL, 9525 So.
79th Avė., Hickory Hills, IL
60457. Tel. 708 430 - 7334.

1991
KELIONĖS į LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų
Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs —.
Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenhaga,
Varšuva, Helsinkis.
’’ "

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į

BALT1C TOURS . 77 Oak St., Suite 4 • NEWTON, MA 02164.
Tel. 617/965-8080 • Fax 617/332-7781

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
II DALIS
Dviejų valandą vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laido
tuvės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur.
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų,
poezijos ir dainų montažas. Įrekorduota VHS video ka
setėje. Kaina su persiuntimu $35.00. Čekį su savo adresu
siųsti:
F. KONTAUTAS
747 E. BROADWAY
SO. BOSTON, MA 02127
TEL. 617 - 268 - 5876

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Fax:617-332-7781

Telephone: 617 - 965-8080

Jonaitis, Ormond Beach, FL; K.
Čiurlys, No. Brunswick, NJ; V.
Kent, Valencia, CA; R. Marke
vičius, Jamaica, N Y; Arminas,
VVaterbury, CT; T. Jennings,
Berlin, CT; J. Kriaučiūnas, Waterbury, CT; J. Stankus, Evergreen Park, IL; R. Ambraziejus,
Frederick, M D; P. Karalius, St.
Croix, USVI, J. Palubinskas,
Baltimore, MD; J. Žadeikis, Oak
Lawn, IL; V. Tuskenis, Palm
Springs, CA; T. G alkus, Ellicott
City, M D; A. Aistis, Temple
Hills, M D; F. Razgaitis, Seven
Hills, OH; B. Paliulionis, Cice
ro, IL. T. Jakelaitis, VVoodha
ven, NY.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

296-4130

KASA

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

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEWYORKE:
CHICAGOJ:

86-21114th Street, RichmondHill,N.Y., 11418

2615 W. 71st Street, Chicago, 1160629,
1445 SoSOth Avė., Cicero, IL60650,

312-737-2110

708-656-2201

9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL60457,

Mes turime didžiulį pasirinkimą Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderių, VSRų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-ie)ų kasečių rekorderių, telefono aparatų,
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų Ir t.t.
Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM
sistemos elektronikai, kurią jūs galite naudoti Lietuvoje
ir Europoje.

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė.,St. PetersburgBeach’, FL33706,

DETROITE:

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

VVATERBURY:

718-441-6401

813-367-6304

313-350-2350

6CongressAvė.,VVaterbury,CT06708 , 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certiflkatal, įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai
— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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

212 465-0621

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

VILNIAUS DOVANA”
Jeigu vienas atvaizdas vertas
tūkstančio žodžių, tai JAV Lietu
vių Bendruomenės Visuomeniniiį Reikalų Tarybos išleistas do
kumentinių nuotraukų leidinys
Vilniaus dovana prabyla nepa
prastai iškalbingai. Tai knyga,
kurios visi turėtume įsigyti bent
po du egzempliorius: vienų sau,
kad visada primintų sausio 13tbs diedas sovietų smurtų Vilniu
je, o Kitų — padovanoti kaimy
nui, bendradarbiui, vietinio
laikraščio redaktoriui ar valdžios
pareigūnui.

Nors užsienio žinių tarnybos
buvo gana išsamiai tuos įvykius
aprašiusios, šis leidinys ypač intėnsyviai ir ryškiai j vienų vietų
surenka neišdildomus vaizdus,
liudijančius sovietinių tankų ir
specialių karinių dalinių žiauru
mų ir beatodairiškumų ir jų pada
rytų žalų, griuvėsius, nužudytų
jų lavonus ir sužeistųjų žaizdas
bei Lietuvos žmonių reakcijų,
saugant ir ginant užpultų ir galop
stipresnės jėgos užimtų Vilniaus
televizijos transliacijų bokštų.
Aštuoniasdešimtyje puslapių
sukaupti ir šiurpų keliantys, ir
ašarų spaudžiantys tos nakties,
'dienos ir po to sekusių įvykių

vaizdai: žmonių minia Neprik
lausomybės aikštėj, ypač aitri
minios nuotrauka pro perskeltų
lango stiklų; beviltiška beginklių
žmonių ir tanke sėdinčių karei
vių akystata; du vaikučiai pa
sislėpę po pastato sienos nuosvyra, ir šalia jų, lyg maldai į tankų
rankas ištiesus senutė; tankų
triuškinami automobiliai ir gyvi
žmonės; kruvinos aukos ant gat
vės grindinio ir ligoninėj; galop,
brėkštanti diena, gėlių puokštė
šaligatvy ir žmonių pastangos
atitverti parlamento rūmus nuo
tolimesnių puolimų; barikados,
apkabinėtos sovietinių medalių
pagražinimais” ir “nepaklu
sniais” šūkiais ir aukų laidotuvių
vaizdai. Gerai parinktos juodai baltos, daugurųoj dar kitur ne
matytos, nuotraukos ryškiai at
spindi tų dienų nuotaikų ir pur
vinai grubių tikrovę.
Kondensuota ir taisyklinga an
glų kalba parašytas tekstas sųmoningai trumpas, bet tinkamas ir
tikslus. Ypač džiaugiamės, kaip
kad pratarmėj ir pačių leidėjų
pastebėta, jog nebuvo įsileista į
ilgus aprašymus ir “kitų informa
cijų apiė Lietuvų”. Vaizdai čia
kalba už save, ir nieko daugiau
nereikia.

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
PENKTASIS POLITINIS SEMINARAS
Balandžio 12-14 įvyks penk
tasis JAV Lietuvių Jaunimo SųJungos politinis seminaras. SųJungos Washingtono skyrius kar
du su centro valdyba ruošia šį se
minarų, o kartu ir JAV LJS me
tinį suvažiavimų. Abu renginiai
vyks Hyatt Arlington viešbutyje
prie pat VVashingtono, netoli
Georgetovvn universiteto. Susi
domėjęjauni profesionalai, stu’dehfdi, išrinktieji VII Pasaulio
-Lietuvių Jaunimo Kongreso at
stovai ir dalyviai bei visuomenė
kviečiami dalyvauti. Seminaro
tema: “Lietuva 1991: Kryptis ir
likimas .
„ Penktadienį, anksti, rytinė
programa įvyks pačiame Kapitoliuje, Mike Mansfield kambary
je. Kongresmenas Bill Sarpalius,
demokratas iš Texas valstijos,
yra sutikęs pasakyti kalbų. Pak
viesti ir kiti kongresmenai, jų
tarpe Ghristopher Cox, respu
blikonas iš Kalifornijos, ir Richard Durbin, demokratas iš Il
linois. Respublikonas senatorius
Jesse Helms, iš North Garolina,
taip pat pakviestas dalyvauti.
Skirma Kondratienė, Assistant
Secretary for Community Planningand Development, Depart
ment ofHousing and Urban De
velopment, pakviesta papasakoti
apie politinių partijų veiklos
svarbų lietuviams. Tų popietę
numatytas informacinis praneši
mas Valstybės Departamente.

Šeštadienio programoje pak

viesti dalyvauti kelių Lietuvai
palankesnių kraštų ambasado
riai; Lietuvos vyriausybės atsto
vas; Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo
Konferencijos
(GSGE) atstovas bei kiti politi
kai.
Tų pačių dienų įvyks JAV LJS
metinis suvažiavimas, kuriaTne^
bus pateikta metinė veiklos
apžvalga bei pratęsta apie VI|
Pasaulio Lietjjp’.H^Jaj.pymp Kon^
gresų. Sekmadienį programa
baigiama Lietuvos pasiunti
nybėje. Ten bus pamaldos ir se
minaro uždarymas.
Ankstyva registracija baigiasi
kovo 28. Negrųžinamas užstatas
— $15. Seminaro kaina iki kovo
28 — $55, po kovo 28 — $70.
Norintys dalyvauti arbatie.kurie nėra gavę registracijos anke
tų, ar nori smulkesnių informaci
jų, prašomi skambinti Viktorui
Kaufmanui, tel 703 998 - 8771.
Užsakyti kambarius viešbutyje
skambinti tiesiogiai tel. 708 525
- 1234 (Hyatt Arlington, 1325
VVilson Blvd., Arlington, Virginia). Kambario nuomos nuolaida
bus duodama užsakiusiems iki
kovo 28, paminint grupės vardų
“Lithuanian American Youth
Association . Registracijos anke
tas bei užstatų siųsti: Pauliui
Mickui, 5938 Veranda Dr.,
Springfield, VA 22152. Semina
ro dalyvių skaičius rilx>tas. tad
kviečiame kuo greičiau regist
ruotis!
Algis Šilas

A. A.
ANUPRUI KRINICKUI
? išvykus | amžinybę, jo žmonę Melaniję, dukras Na
šlutę, Reginę, Danutę ir sūny Kęstutį su šeimomis
giliai užjaučiame.
Jonė ir Antanas Pumpučiai

KARIO bendradarbiui

A.A.
KAZIMIERUI JANKŪNUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų Kasryt), glmlnes ir artimuosius.
KA R YS

J leidinio kontekstų, tačiau, la
bai tinka išspausdintos kelios
užsienio korespondentų straips
nių ir laikraščių vedamųjų iš
traukos. Česlovo Milašiaus NY
Times pasirodžiusi skiltis, trijų
poetų (Tomo Venclovos, Joseph
Brodskv ir Milašiaus) paskelbtas
pasisakymas už Lietuvų ir jaudi
nanti VVilliam Butler Yeats 1916
m. parašytos “Velykų” poemos
ištrauka.
Pabaigoje duodama Lietuvos
sveikatos ministerio dr. Juozo
Oleko liudijamojo dokumento
apie sužeistuosius ir užsienio
reikalų ministerijos pareigūno
A. Garmaus pateikto žuvusiųjų
surašo telekso fotostatinės nuo
traukos.
Leidinį redagavo Arūnas Liulevičius ir JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos pirmininkas To
mas Remeikis. Meninė priežiūra
Jono Kuprio, o prie darbo pri
sidėjo Rimas Dirvenis, Vincas
Korkutis (daug nuotraukų), Al
girdas Kuprys (tiesioginiai liudijiinai) ir Aušra Liulevičienė. Lei
dinį gražiai ir greitai išspausdino
Draugo spaustuvė.
Tai profesionaliai atliktas
darbas”, leidinį pamačiusi pa
sakė viena didelės Amerikos
bibliotekos tarnautoja. Knygų
platina Amerikos Lietuvių Ben
druomenė, 2713 VVest 71st
Street, Chicago, IL 60629. LB
VVashingtono įstaiga jų su atitin
kamu lydraščiu įteikė visiems
JAV' Kongreso nariams.

Pagal turimus sųrašus ji lietu
viams siunčiama į namus. Už lei

Eiva pasakoja, kaip saugojami
Lietuvos parlamento rūmai

Andrius Eiva, iš Brocktono,
vasario 26 Lietuvių Piliečių Klu
be So. Bostone, o po to ir kitose
auditorijose, papasakojo savo iš
gyventus įspūdžius, patirtus
saugojant Lietuvos Parlamentų
nuo
Sovietų
kariuomenės
užpuolimo.
Andrius Eiva 1972 m. baigė
VVest Poipt Karo Akademijų ir
atliko karinę tarnybų “green berets" l>ei kituose specialios pa
skirties daliniuose. Jis yra Afga
nistano karo veteranas.
į Lietuvų Andrius Eiva nuvy
ko prieš Kalėdas, norėdamas
praleisti atostogas su žmona Re
gina, kartu su giminėmis sutikti
Naujuosius Metus. Vėliau grės
mingi įvykiai pakeitė planus kita
linkme.
Prasidėjus tankų judėjimui
Vilniaus gatvėmis ir valdiškų pa
statų užgrobimui, Andrius Eiva
įsijungė į Krašto Apsaugos De
partamento darbų, vadovaujamų
Audriaus Butkevičiaus, ir visų
laikų buvo pačių įvykių įkarštyje.
Jis padėjo organizuoti pastato ir
vyriausybės narių apsaugų ir gy
nybų,
panaudodamas
savo
žinias, patirtį ir turimas gynymosi priemones. Keli medžiotojų
šautuvai, lazdos, peiliukai ir bu
teliai su sprogstamuoju skysčiu
(Molotovo kokteiliai) sudarė visų
ginklų arsenalų. Tai gal atrcxlė
juokinga iki dantų apsišarvavu
siems desantininkams l>ei jų va
dams, tačiau taip nemanė
žmonės,
kurie, dienų-naktį
budėdavo prie Parlamento, ir
vadino esančius pastato viduje
“mūsų Pilėnai . Paprastai čia
stovėdavo apie 50 tūkst. žmonių.

Dailės parodų prisimenant. Dail. Viktoro Vizgirdos tapybos kūriniai iš k. Natiurmortas,
Poeto Bern. Brazdžionio portretas, Autoportretas. Priekyje — Eleonoros Marčiulio
nienės keramikos skulptūra — Laumės. Nuotr. V. Maželio
dinį prašoma tik $10 aukos.
Gavę, greitai atsilyginkime, už
sisakykime antrų ar trečių eg
zempliorių, pridėkime nors
mažų aukų. Leidinys parengtas
ir išleistas labai greitai, pačiu lai
ku, ir jo tikslas ypač svarbus. Tai
tikrai naudingai panaudotos
mūsų Bendruomenei suaukotos
lėšos, kurias reikia vėl papildyti.
Galima užsisakyti ir telefonu:
312 436 - 0197. Prie šio reikš
mingo darbo bent lėšom pri
sidėkime visi.
Arvydas Barzdukas

Lietuvoje, nuo 1D90 m. rudens
semestro dėsto marketing-management, biznio administravi
mo kursus. Be to, jis skaito įvai
rias paskaitas ekonomijos ir bi
znio srityje Kauno Vytauto
Didžiojo ir V ilniaus universite
tuose.
Tradicinė mugė

aukštai vertino kny gos autoriaus
indėlį išeivijos kultūros lobynui,
atskleidžiant liaudies meno tra
dicijų puoselėtojos A. Tamošai
tienės talentų. Renginio metu
buvo galima įsigyti knygų su me
nininkės autografu.

Kita programos dalis buvo
skirta poetei Janinai Degutytei
(1928- 1990), minint jos mirties
metines. Zita Krukonienė, vicepirin., apžvelgė poetės gy veni
mo ir kury lx>s kelių, jos vietų po
kario lietuvių poezijoje. Jautriu
žodžiu buvo apsakytas sunkios li
gos kamuojamos p<x?tės gyveni
mas, taikliai išnagrinėti įvairūs
kūrybos periodai. Aktorė Nijolė
Martinaitytė iš Ghicagos įtaigiai,
jausmingai atliko poezijos reči
talį. Skambėjo eilės, kupinos ly
riškų jausmų gimtam kraštui,
-meilės laukimo ir brandūs apmųr
stymai apie gyvenimo prasmę*;
nerimas dėl trapių žmogiškos
sielos vertybių išsaugojimo abe
jingo nužmoginimo sųlygose.

Kovo 3-sios tradicinėje Bosto
no skaučių ir skautų tuntų Kaziu
ko mugėje, kaip visuomet links
mame šurmulyje, buvo galima
įsigyti įvairiausių skautiškų ir
tautinių rankdarbių, išbandyti
atvykusių autobusais iš visos savo laimę loterijose, aukcione
Lietuvos. Minia, pasiryžusi savo ir žaidimuose. Sesės Stefa ir
kūnais ir plikomis rankomis su Lina paruošė trijų veiksmų vai
dinimų 'Meškiukas Rudnosiulaikyti ginkluotų jėgų.
Sausio 13-osios ryte įvykusios kas’ pagal Vyties Nemunėlio ei
žudynės prie TV bokšto ir nepa liuotų pasakų. V aidintojai, persi
prastai greita smerkiamoji viso rengę miško gyventojais: mešpasaulio šalių reakcija, pasakoto (cinkais, bitėmis, pelytėmis ir
jo nuomone, pakirto tolesnį ateiviais iš kosmoso, atliko ne
Kremliaus planų siekti vyriau paklusnaus meškiuko pamokan
sybės perversmo. Eivos asmeni čių istorijų.
nis indėlis tomis kritinėmis die
Žiūrovams gerų įspūdį paliko
nomis yra nuostabus paliudiji
Tuo pat laiku First & Second
profesionaliai
padaryti origi
mas, kaip vieno žmogaus energi
Ghurch Bostone vyko estų so
ja, drųsa ir profesionalus patyri nalūs kostiumai, dekoracijos,
listės soprano Epp Sonin kon
mas gali įsilieti į visos tautos kovų šviesų, garso ir muzikos pritaiky
certas. Tai antrasis iš trijų pabalmas. (.ražus visų prisidėjusių
už nepriklausomybę
tiečių koncertų serijos. Daini
prie vaidinimo: tėvų, močiučių
ninkė atliko Pergolezi, Scarlatti,
Išvyko į Lietuvų
ir skautų su skautėmis bendras
Shuberto bei estų kompozitorių
dirbti pedagoginio darbo
darbas atnešė gerų vaisių — di
kūrinių. Akomponavo pianistas
Bostonietės dr. Aušra Kubi delį pasisekimų. Karšti žiūrovų
Tonu Kalam. Trečiasis šios seri
liūtė ir Rūta Kalvaitytė vasario plojimai ilgai dar nepaleido vai
jos koncertas numaty tas kovo 24.
10 išvyko į Lietuvų dirbti peda dintojų nuo scenos. Mugės metu
Dalyvaus operos ir kamerinė
galėjo
paragauti
goginio darbo. Apgynusi dakta lankytojai
dainininkė Lilija Šukytė, akomratų Bostono Universitete, Ku šviežių pyragų, tortų ir pasisti
ponuos Vytenis V ašy liūnas.
biliūtė du kartus gavo valstybinę printi lietuviškais pietumis.
Kovo 11-17, atžy mint Lietu
Fulbright stipendijų anglų kalbai
Lietuviški filmai
vos nepriklausomybės atgavimo
ir literatūrai dėstyti jėzuitų tvar
metines, prie City Hali suorga
komam Managvos Universitete,
Kultūrinis savaigalis prasidėjo
Nikaragvoje. Pastaruoju metu
kovo 9, šeštadienį, lietuviško nizuotas parašų rinkimo vajus.
iki pat išvažiavimo dr. Kubiliūtė kino festivaliu Lietuvių Piliečių Žmonių parašai po peticija, ragi
skaitė paskaitas Manchester Col- salėje. Lietuvos kinematografi nančia nedelsiant pripažinti de
mokratinę Lietuvos vy riausybę,
lege, NH. Lietuvoje ji gauna
ninkams
atstovavo
jaunas
profesorės pareigas ir pilnų darrežisierius R Banionis ir filmo bus pasiųsti JAV Prezidentui
Bush. Kovo 1 Los vakare prie Sal>o krūvį Vainiaus Pedagoginia Sugrįžimas autorius, režisierius
muel Adams paminklo įvyko
me Institute. Ji dėsto anglų kal P. Abukevičius. Prieš filmų
bų ir literatūrų V-o kurso (kuris
peržiūrų Banionis pakomentavo bendras pabaltiečių minėjimas ir
iki uosto, kur
yra baigiamasis) studentams, bū kai kurias sausio 13-os tragedijos eitynės
simiems anglų kalinis mokyto detales, nufilmuotas mėgėjiška simboliškai į Atlantu buvo nulei
jams. Be paskaitų ir seminarų,
videokamera Parodyti doku stas gėlių vainikas su Baltijos val
dr. Kubiliūtė verčia literatūrų ir
mentinis filmas Sugrįžimas ir stybių vėliavėlėm ir užrašais.
Liuda Žiaugrienė
šiuo metu svarbių dokumentaci meninis — Bilietas iki TajMaHaTo (rež. A Puipa). Abu kūri
ją
Laisvės Varpas
Rūta Kalvaitytė, išklausiusi
nius apjungia viena pagrindinė
pusantrų metų politinių mokslų
Vienintelė Lietuvių greito
tema — lietuvių tautos nesiliau
kursų, dabar tęsia savo studijas
janti kova, patirta kančia ir mir viešo susižinojimo priemonė
Vilniaus universitete. Be to, ji
tis, kurias atnešė sovietinė oku Bostono ir apylinkės lietuviam
pradėjo dėstyti anglų kalbų Kau pacija. Publikos buvo per šimtų
yra Laisvės Varpo lietuvių radijo
ne liesimokantiems studentams.
programa, perduodama lietuvių
Pasikall>ėjime telefonu su tėvais
ir anglų kalba kiekvienų sekma
Kultūrinė popiete
abi pedagogės prašė perduoti
dienį 9 - 10 vai. ryto iš radijo
Amerikos lietuviams, ypač jau
Sekmadienį, kovo 10, Lietu stoties WCAV — FM 98. Jos ve
nimui, paskatinimų atvykti j Lie
vių Tautodailės Institutas (pirm. dėju yra Petras Viščinis, 173 Arttuvų ir savo darbais padėti jai at Saule Šatienė) toje pačioje salėje hurSt., Boston, MA 02402, tele
sikurti. Būtų naudinga, jei Lie surengė kultūrinę popietę. Bi fonas. (508) 586 - 7209. Progra
tuvon atvažiuotų daugiau entu
rutė \ aitkūnaitė-Nagienė, iš mos metu skubiais reikalais
ziastingų, išmokslintų ar dar Iš
Montrealio, supažindino klausy skambinti į radijo stotį telefonu:
simokančių žmonių, kurių dar tojus su 1990 in. Romuvos lei (.508) 587 - 9898. Žinias galima
bas įsilietų į bendras pastangas,
dyklos (Kanada) išleista Vytauto perduoti Faxu, skambinant tele
įveikiant kalbų, švietimo ir lxmJonyno monografija Anastazija fonu: (508) 586 - 7209. Tuo tarpu
dravimo atsilikimų Lietuvoje
Tamošaitiene Knygoje pateikta telefonas ir Fax yra toje pačioje
Kanadoje gyvenančios daili •telefono linijoje, tad dėl žinių
Dr. Edvardas Bubnys, ekono
mistas, dirl>ęs Suffolk universi ninkės kūrinių apžvalga, golš- perdavimo Faxu reikia pirma pa
tete. kur gavo Fulbright stipen lenų ir tapylx>s repr<xl ūkeijos skambinti telefonu, prašant, kad
(188 psl . 161 iliustr). Pranešėja būtų įjungtas Fax.
dijų pilnų mokslo metų dėstymui

DARBININKAS

Šią savaitę, Verbų sekma
dienį, kovo 24, religinės muzi
kos koncertas Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Pradžia 1 vai.
Ziūr. skelbimą.
Maironio lituanistinėje mo
kykloje kovo 30, Didįjį šešta
dienį, pamokų nebus.
Religinės muzikos koncertas
Apreiškimo parapijos bažnyčioje
bus kovo 24, Verbų sekmadienį.
Po sumos, nuo 12 iki 1 vai. bus
kavutė mokyklos žemutinėje
salėje. Po to 1 vai. koncertas
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Dalyvauja parapijos choras,
vadovaujamas muzikės Gintarės
Bukauskienės, solistės viešnios
iš Lietuvos: Aldona VilčinskaitėKisielienė ir Asta Krikščiūnaitė.
Į pranciškonų provincijos
posėdžius, kurie būna pranciš
konų vienuolyne Kennebunkporte, kovo 17 išvyko Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, pran
ciškonų viceprovincijolas, ir
Tėv. Leonardas Andriekus,
OFM, provincijos patarėjas.
Drauge išvyko ir Tėv. Petras
Baniūnas, OFM, buvęs ilgame
tis Darbininko administratorius,
nes ten geresnės sąlygos pailsėti.

Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964

Lietuvių Atletų Klubas kovo
24, sekmadienį, 12:30 vai. po
piet Kultūros Židinyje rengia
sporto popietę pasiruošti žai
dynėms Chicagoje ir Lietuvoje.
Bus suteiktos paskutinės infor
macijos apie kelionę į Lietuvą.
Lietuvių visuomenė kviečiama
atsilankyti. įėjimas nemokamas.
Iš Metropolitan operos rūmų
kovo 23, šį šeštadienį, 1:30 vai.
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Wolfgang
Amadeus Mozart opera Le Nozze di Figaro. Pagrindiniai soli
stai: Felicity Lott, Marle Mc
Laughlin, Frederica von Stade,
Samuel Ramey. Diriguoja James
Conlon. Ateinantį šeštadienį,
kovo 30, bus transliuojama V.
Bellini opera I Puritani.

KAS TOS VIEŠNIOS SOLISTĖS?
Religinės muzikos koncertas
Apreiškimo parapijos bažnyčioje
įvyksta kovo 24, šį Verbų sekma
dienį, kuriame dalyvauja vieš
nios iš Lietuvos — solistės Aldo
na Vilčinskaitė ir Asta Krikš
čiūnaitė. Jos taip pat dalyvauja
ir LMK Federacijos N.Y. klubo
rengiamoje Atvelykio popietėje
ir ten atliks dainų programą.
Štai norime supažindinti su
viešniom iš Lietuvos. •
Aldona Vilčinskaitė yra Lietu
vos konservatorijos profesorė,
įgijusi du — solinio dainavimo
ir choro dirigavimo diplomus.
Stažavo Leningrado, Maskvos
konservatorijose pas žymias rusų
dainininkes Kirą Izotovą ir Iriną
Archipovą. Tobulinosi kameri
nio bei operinio žanro interpre
tacijos srityje. 1975 Bulgarijos
konservatorijoje apgynė diserta
ciją ir gavo meno mokslo laipsnį.
Kaip dainininkė, tobulinosi
pas iškilų Bulgarijos profesorių
Chr. Brimbarovą — garsių pa
saulinių dainininkų Genos Dimitrovos ir Nicolai Ghiaurov
mokytoją.

Aldona Vilčinskaitė Bulgarijo
je paruošė ir atliko Violetos par
tiją Verdi operoje La Traviata.
Šalia pedagoginio darbo Lietu
vos konservatorijoje, plačiai
koncertuoja, gastroliavo daug
kartų užsienyje, taip pat ir JAV.
Praėjusiais metais Amerikos
Vytautas Daugirdas.Port Jef- publika klausėsi Aldonos ir dvie
ferson, N Y, atsiuntė prenumera jų jos mokinių — tarptautinio
tą už dvejus metus ir paskyrė “Maria Callas” konkurso lau
šimtinę spaudai stiprinti, pa reatės Sigutės Trimakaitės ir Ire
linkėdamas gražių švenčių. nos Brazauskienės koncertų.
Tiems, kas jas prisimena,, noris
Dėkojame spaudos geradariui.
Aušros Vartų parapijoje, pažymėti, kad Sigutė kartu su
Teresė Slikas, iš Woodhaven,
Manhattane,
NY, Didįjį Ketvir savo pianiste Audrone Kisieliūte
NY, šešti metai dosniai remia
Darbininką. Padėka už 50 dol. tadienį, kovo 28, vakare tuoj po greitu laiku čia žada atvykti, o
7 v. mišių įvyks tradicinis mar Irena, sėkmingai šiais metais
paramą.
gučių dažymas. Dažai, įrankiai baigusi Lietuvos koncervatoriją,
Konteineris, kurį siuntė NY
bei kitkas bus gaunama vietoje. pakviesta į Lenkiją, į Lodzėš
LB apygardos vąjdyba, jau pa
Reikia tik atsinešti kiaušinių. didįjį operos teatrą koncertui
siekė Vilnių. Per radiją iš Vil
Dažymo techniką demonstruos
niaus už atsiuntimą padėkojo
Vytautas Alksninis su žmona
dail. Marija Žukauskienė. Vaka
švietimo ministerijos atstovas.
ronę rengia parapijos organizaci Irena yra išvykęs į Marco salą
Konteineryje buvo daug knygų
ją nariai. Per Velykas, po 9 vai. Floridoje, kur gyvena jo brolis.
ir įvairių medicinos aparatų ir
mišių, gražiausias margutis bus Ten išvyko dviejų savaičių atos
vaistų.
togų. Grįžta šios savaitės gale.
premijuotas.
Brooklyno vyskupijos bažny
G.T.
INTERNATIONAL
Ieškoma mergina arba našlė,
čiose kovo 11 buvo meldžiamasi
parūpina
jūsų
giminėms bilietus
už Lietuvą. Ir Šv. Tomo kuri galėtų prižiūrėti vyresnio
iš
Lietuvos
į
įvairius
Amerikos
bažnyčioje po mišių kunigas at amžiaus žmones ir jų namus, o
miestus,
neskrendant
per
Mask
kalbėjo maldą. Gaila, kad at taip pat slaugyti ligoje. Rašyti:
vą.
Su
jūsų
giminėmis
ryšį
palai-Joseph
Lugan
arba
John
Conkalbėjo gana trafaretiškai, ne
paaiškinęs, kodėl tokios maldos wood, P. O. Box 21270, Jamaica, ko ir perduoda visas informacijas
mūsų raštinės atstovė Vilniuje^
kalbamos, kas ta Lietuva, kas ten N Y 11421.
Parduodamas
VVoodhaven Prašome kreiptis: G. T. INTER
dabar dedasi.
Manor
—
40
x
100
vienos
šeimos NATIONAL, INC. 9525 S. 79th
Dr. Konstancijos PaprockaiAvė., Hickory H iiis, IL 60457
tės-Simaitienės knyga Moteris su atskiras namas, 6 miegamieji, 2 Tel. 708 430 - 7272
baltu chalatu.ja.vi platinama Dar ‘Zž vonios, naujai išbaigtas rūsys
VISI SIUNTINIAI Į LIETU
bininko spaudos kioske. Jos kai (basement), dviem automobi VĄ siunčiami su PRISTATYMU
liams
plytinis
garažas,
nauja
vir

na 20 dol., persiuntimui pridėti
Į NAMUS papigintomis kaino
2 dol. LM Klubų Federacijos tuvė. Kreiptis į savininką 718 mis. Drabužiai, maistas, vaistai
New Yorko klubas rengia tos 847-6096.
- KIEKIAI NERIBOJAMį
Ieškoma moteris vyresnio
knygos sutikimą Kultūros Židi
MUITO NĖRA. Savo daiktus
nyje. Tiksli data bus paskelbta amžiaus asmens prižiūrėjimui siųskite mums paštu arba UPS.
Elizalreth, NJ. Bus duodamas
vėliau.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.’,
kambarys
ir maistas. Dėl algos
Pirksiu geram stovyje vartotą
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
mašiną. Skambinti l>et kokiu lai susitarimo ir smulkesnių infor - 7772.
macijų skambinti 908 687 - 4943.
ku: 718 441 - 5689.
Komunistų partijos planas dėl
sovietų siautimo Lietuvoje buvo
aprobuotas penkis mėnesius
prieš sovietinių desantininką
Kovo 24, Verbų sekmadienj, visi kviečiami j
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
KONCERTE DALYVAUJA:
trauka “Party drew blueprint for
• solistės iš Lietuvos: ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ
Baltic crackdown" paskelbta The
VVashingjon Times 1991 vasario
Ir ALDONA VILČINSKAITĖ
18.
• Apreiškimo parapijos choras, vadovaujamas
GINTARĖS BUKAUSKIENĖS
Lietuviška — amerikietiška
• solistai: ASTRA BUTKUS, EUZABETH HYO,
šeima, gyvenanti Colorado-Vail
PAUL DULKĖ, WILUAM KACHINSKAS
kalnuose, ieško lietuvaitės —
nerūkančios, vairuojančios auto
• vargonininkas STEVEN FRANK
mobilį. Reikėtų prižiūrėti du
mokyklinio amžiaus ir vieną vieKoncertas vyksta Apreiškimo parapijos bažnyčioje 1
nerių metų vaikus. Gaus butą,
vai. popiet (tuoj po mišių ir po kavutės, kuri bus mo
išlaikymą ir algą. Prašoma skam
kyklos apatinėje salėje/
binti collect 1 - 303 - 949 - 4804
arba rašyti. Regina O'Brien, P.
CHORO VALDYBA, PARAPIJOS KUNIGAI
O. Box 1407, Avon, CO 81620.
IR PARAPIJOS TARYBA
Taip pat galima skambinti 1 - 303
- 290 - 9890.

RELIGINĖS MUZIKOS
KONCERTĄ

Madama Butterfly partijai, to
paties pavadinimo Puccini ope
roje.
Šiame koncerte malonioji pu
blika susipažins su dar viena Al
donos Vilčinskaitės auklėtine —
Asta Krikščiūnaite.
Asta Krikščiūnaitė 1989 m.
baigė Lietuvos konservatorijų ir
dvejų metų stažuotę prof. Aldo
nos
Vilčinskaitės-Kisielienės
dainavimo klasėje. Yra naciona
linio ir sąjunginio dainininkų
konkurso pirmųjų premijų lau
reatė. Dar būdama studentė, pa
ruošė keletą solinių programų —
rečitalių.
Jos balso skalė leidžia atlikti
tiek operinio, tiek ir kamerinio
žanro vokalinius kūrinius, o tem
brinės galimybės ypač atsi
skleidžia Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi ir Fr. Poulenc mu
zikoje.
Asta Krikščiūnaitė, kaip jauna
dainininkė, savo karjerą pradėjo
Klaipėdos muzikiniame teatre,
paruošusi Tatjanos partiją Čai
kovskio operoje Eugenijus One
ginas, Monikos vaidmenį Gian Carlo Menotti operoje Mediurn
ir taip pat Giacomo Puccini ope
roje La Boheme — Mimi. Asta
daug koncertuoja su įvairiais
profesionalais, kolektyvais, sim
foniniu orkestru, dainuoja soli
nes partijas oratoriniame - kanta
riniame žanre. Yra koncertavusi
Bulgarijoje ir kitur.

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.

Viktorija Garbauskaitė, pravedusi programą Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėjime Kultūros Židinyje. Nuotr.
V. Maželio.

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

Fort
Myers,
Floridoje,
gražiame 7 miegamųjų name iš
nuomojami kambariai su atskiro
mis voniomis. Kaina 200 dol. į
savaitę. Įskaitomi ir pusryčiai.
Galima naudotis visais namo
įrengimais, taip pat privačiu ba
seinu ir kt. Skambinti vakarais
tel. 813 656 - 5886

LA SVES ŽIBURYS
ŠVENČIA

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

PROGRAMOJE - (SKILUSIS ANSAMBLIS

iš Clevelando. Ansamblio dirigentas GEDIMINAS PURLYS specialiai atskraidin
tas is Lietuvos.
Koncertas Įvyks balandžio 20, šeštadienį, 7 vai. punktualiai Kultūros Židi
nyje, 361 Highiand 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 Stasj 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 Uthuanlan Radk) Club vardu, 217*25 54 Avė., Bayslde, N.Y. 11364.
BILIETŲ PLATINTOJAI
NEW JERSEY (Area code 201)
P. Macijauskas 998 - 6797
R. Graudis — 828 - 8624
A. Stankaltienė 942 - 2344
D. Didžballenė 925-4761
Iš New Jersey organizuojamas autobusas

BROOKLYN, OUEENS (area code 718)
N. P. Baitrullonis 297 - 0991
A. Diržys 296 - 7385
Z. Jurienė 441 - 7831
E. Kezlenė 296 - 0798
R. Kazys 769-3300, 229 - 9134
M. Šallnskienė 296 - 2244
KASOS Įstaiga — 441 - 6401

ŠIAURĖS NEW YORKAS
R. Bftėnas 914 961-7041

Balandžio 21, sekmadienj, 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooklyne 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 šj pobūvį
reikia Įsigyti Laisvės Žiburio raštinėje iki balandžio 13 d.

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

