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UŽ STIPRŲ LIETUVOS BALSĄ VVASHINGTONE
— JAV Lietuvių Bendruomenės valdyba kreipiasi į Amerikos lietuvius —

Po penkiasdešimt metų lais
vės vigilijos, Lietuva atgavo savo
nepriklausomybę, kurią buvo
— Vytautas Landsbergis, pasauliui paskelbus 1918 m. va
Lietuvos Aukščiausiosios Tary sario 16 d.
bos pirmininkas, sausio 23-24
Lietuvių tautos pergalė buvo
dienomis
dalyvavo tarptau pasiekta ne karine ar ekonomine
tinėje konferencijoje Londone ir jėga, bet lietuvių tautos ryžtų iš
ten skaitė paskaitą apie Pabaltijo saugoti teisingumą ir tiesą prieš
valstybių integraciją į tarptau savanaudiškumo ir nutautėjimo
tinę bendriją. Jis ragino pasaulio įtakas, prieš melą ir prieš gyve
valstybes drąsiau investuoti savo nimo bei gyvybės naikinimą.
kapitalą j Lietuvos ekonomiką. Komunistinė sistema neįstengė
Apie buvusios Sovietų Sąjungos pakirsti lietuvių tautos ryžtingu
skolas kalbėdamas, Landsbergis mo ir idėjinio solidarumo.
pasakė, kad Lietuva negali jų
Tačiau ir pagal prezidentą
prisiimti, nes ji 1940 m. buvo Landsbergį, be lietuvių išeivijos
prievarta aneksuota ir niekad ne iškovoto ir išsaugoto Sovietų
buvo Sąjungos dalimi. Savo lan agresijos nepripažinimo, Lietu
kymosi metu, sausio 23 d., va vargu ar būtų sulaukus šių
Landsbergis atidarė Lietuvos laisvės dienų. O tas darbas pra
ambasadą Londone. Ambasado sidėjo jau prieš penkiasdešimt
rium yra Vincas Balickas.
metų, kai trylikos asmenų Ame
— D.Britanija turi apie 160 rikos Lietuvių Tarybos atstovų
milijonų dol. vertės Pabaltijo delegacija įtikino prez. Roosevalstybių aukso, kurį ketina veltą nepripažinti Sovietų agre
grąžinti. Tuo reikalu su jos sijos Pabaltijyje.
premjeru John Major tarėsi Lie
Sovietų agresijos nepripažini
tuvos Aukščiausiosios Tarybos mo politikos išlaikymu tarptau
pirmininkas Landsbergis savo tinėje plotmėje rūpinosi Lietu
pastarojo lankymosi metu Lon vos Diplomatinė Tarnyba ir
done. Premjeras Major pakarto VLIKas. Bet, kai Australija nu
jo savo ankstyvesnį nusistatymą tarė panaikinti Lietuvos val
ir dėl to, kad buvusioji Sovietų stybės diplomatinį pripažinimą,
kariuomenė turi būti atitraukta tų metų Pasaulio Bendruomenės
iš Lietuvos.
valdyba energingai ir efektyviai
— Lietuvos Aukščiausioji Ta . įsijungę ; darbą pakeisti šią Au
ryba sausio 23 d. pradėjo svar stralijos užsienio reikalų pozici
styti projektą įstatymo, kuris ją. Pasaulio Bendruomenės pir
užkerta kelią buvusiems Kom mininkas tada nuskrido į Austra
partijos vadovams ar Maskvos liją ir vadovavo Lietuvių Bend
patikėtiniams užimti valdžios ruomenės politinei akcijai. Visa
pareigas Lietuvoje. Visi, kurie išeivija jautė laimėjimą, kai Au
nuo 1940 m. birželio 15 d. ligi stralija pakeitė savo poziciją ir
1991 m. rugpjūčio 23 d. buvo palaikė Lietuvą ir kitas Pabaltijo
Sovietų KGB darbuotojai ar valstybes.
agentai, aukštesnio rango parti
Kertinis darbas Amerikoje ne
jos pareigūnai, pagal šį įstatymą pripažinimo politikos išsaugoji
negali užimti pareigų Lietuvos me buvo Lietuvos Pasiuntinybės
valdymo institucijose, krašto ap tęstinumo užtikrinimas. Ameri
saugos ir švietimo sistemose, po kos Valstybės Departamentas
licijoje, nacionalinio saugumo buvo numatęs Lietuvos Pasiun
tarnyboje, Lietuvos Radijuje ir tinybės uždarymą su prieška
televizijoje, Lietuvos Banke, di rinės Lietuvos diplomatinės tar
plomatiniame korpuse ir dar kai nybos atstovų išnykimu. Maty
kuriose įstaigose. Projekte nu dama Lietuvai ir tautos likimui
matyta, kad siūlomas įstatymas gresiamą pavojų, tuometinės
galiotų 5 metus.
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba aktyviai
— Gimtasis kraštas rašo, kad
įsijungė į akciją pakeisti šią JAV
Ignalinos
elektrinė
esanti
vyriausybės kryptį. Ir vėl išeivija
mažiau užteršta radioaktyviomis
galėjo džiaugtis, kai buvo išsiko
medžiagomis negu kitos buvu
votas JAV vyriausybės pritari
sios Sovietų Sąjungos elektrinės.
mas Lietuvos Pasiuntinybės
Tuo tarpu Švedijos atominės
tęstinumo principui.
energetikos agentūra paragino
Matydama artėjančią aštrią
uždaryti Ignalinos elektrinę kaip
Lietuvos
nepriklausomybės
nepakankamai saugią dėl ato
kovą ir reikalingumą turėti taik
minės taršos.
lios politinės informacijos ir įta
— Gen. pik. Valerij Mironov, kos JAV valdžioje, Amerikos
buvusios Sovietų Sąjungos ka Lietuvių Bendruomenė prieš
riuomenės vadas Pabaltijo re trejus metus atidarė įstaigą Waspublikose, užpraeitą savaitę, shingtone su pilną laiką dirba
kaip rašoma JAV LB biuleteny nčia direktore, patyrusia Ameri
je, leidžiamam VVashingtone, kos kongreso įstaigų darbuose.
Lietuvių Bendruomenės Waatskleidęs, jog kai kurie jo kari
niai vienetai pastarųjų mėnesių shingtone įstaiga palaikė ryšius
laikotarpyje pardavę savo ginklų su Lietuva, informavo LB apy
ir įrengimų, o gautuosius pini linkes ir ieškojo Lietuvai draugų
gus deponavę specialiame ban- Amerikos Kongrese.
Per šiuos paskutiniuosius me
ke, norėdami užsitikrinti savo
ateitį. LB biuletenyje statomi to tus Lietuvos rūpesčiuose su
kie klausimai: Kokie tie ginklai brendo lituanistinių mokyklų ir
ir kieno rankose jie dabar? Taip lietuviškų organizacijų išauklėta
pat: Jei tie ginklai ir toliau bus jaunesnioji karta. Taip pat į Lie
pardavinėjami, ar gen. Mirono tuvos darbus įsitraukė lietuviš
vo kariuomenė taps save išlaika kai nekalbantys ir nedrąsiai lie
nčia samdinių grupe? Ir kaip visa tuviškai kalbantys lietuviai. O
tai atsilieps į vyriausybių įsipa pražilusi, išeivijos organizacijas
reigojimus sumažinti konvencinį išlaikiusi vyriausioji karta ne
ginklavimąsi tuose regionuose? pabūgo naujos veiklos reikalavi
Jei prezidentas Bush su Jelcinu mų ir stojo, kai reikėjo, prieš
šių klausimų neapsvarstys, atei televiziją ir reporterius aiškinti
ir reikalauti Lietuvai laisvės.
ty jie gali sukelti krizę.

Šiais metais, Vasario 16-osios
proga, džiaugiamės Nepriklau
somos
Lietuvos
valstybės
atkūrimu, bet taip pat ir mūsų
išeivijos sustiprėjusiomis jėgo
mis.
Kai kurie dabar ragina Lietu
vių Bendruomenę užsisklęsti
išeivijos gyvenimo rūpesčiuose,
bet ar mes tam dirbome dėl lai
svos Lietuvos, kad šiandien apsi
ribotume ir susiaurintume savo
veiklą. Toliau vystydami gyvus
ryšius su Lietuva, įkvėpsime
mūsų išeivijos gyvenimui naujos
dvasios, išlaikysime lietuvių kal
bą, įvertinsime lietuvių kultūrą
ir Lietuvai padėsime nuo laisvo
gyvenimo subrendimo kelio ne
nuklysti.
Reikia jau dabar pastebėti,
kad Latvija, Estija ir kiti Lietu
vos kaimynai pradeda Lietuvą
pralenkti, pritraukdami iš Vaka
rų daugiau oficialios paramos,
ekspertų ir investicijų. Business
Week žurnalas neseniai suskai
čiavo, kad Latvija turi daugiau
negu dvigubai bendrų įmonių su
Vakarais, negu Lietuva.
Latvijos išeivijos bendruo
menė aktyviai profesiniai santy
kiauja su savo tėvyne ir rūpinasi
kur galima gauti Amerikos
valdžios paramos. Latvių išeivi
jos iniciatyva yra išlaikoma labai
efektinga Washingtone įstaiga,
kuri pagrindinai rūpinasi Latvi-

jos ir latvių išeivijos reikalais.
Organizuota išeivija yra tautos
ramstis. Švęsdami Vasario 16ąją, matykime galimybes ir pa
vojus:
1) Lietuvoje tebėra daugiau
kaip 90,000 buvusios Sovietų ar
mijos ginkluotų kareivių, ir jų
delsimas išsikraustyti gresia Lie
tuvai vis didėjančiu pavojumi.
2) Amerikos skiriama parama
Pabaltijo kraštams būtų naudin
gesnė, jei Amerikos institucijos
daugiau atsižvelgtų į Lietuvos
poreikius.
3) Amerikos lietuvių profesinė
ir laisvo gyvenimo patirtis yra
Lietuvai labiausiai reikalinga.
Išvystyti finansinei paramai,
perduoti patirčiai ir politiniam
spaudimui reikalinga, kad išeivi
ja būtų susiorganizavus ir turėtų
tam reikalui darbo įstaigas.
Vliko ir Lietuvių Informacijos
Centro VVashingtone įstaigoms
užsidarius, Lietuvių Bendruo
menės VVashingtono įstaiga pasi
lieka vienintelė, kuri gali atsto
vauti Amerikos lietuviams ir pa
reikšti jų rūpesčius ir reikalavi
mus.
Čia reikia pastebėti, kad Lie
tuvos Ambasada atstovauja Lie
tuvos valstybei. Ir kaip matėme,
Lietuvos pilietybės ir kitais klau
simais Lietuvos ir išeivijos nuo
monės gali skirtis. VVashingtone
(nitkelta i 2 psl.)

Vasario 16 proga mintimis jungiamės su Lietuva, kur Vilniuje,
Rasų kapinėse, ilgisi mūsų tautos patriarchas dr. Jonas Basa
navičius. Jo pirmininkaujama Lietuvos Taryba atstatė Lietu
vos nepriklausomybę Vasario 16-osios aktu 1918 m. Nuotr.
Viktoro Kapočiaus

LIETUVA DALYVAVO J. TAUTŲ
SAUGUMO TARYBOS SESIJOJE
Sausio 31 d. Jungtinėse Tauto
se įvykusioje Saugumo Tarybos
viršūnių sesijoje dalyvavo ir Lie
tuvos atstovai — užsienio reikalų
ministro pavaduotojas Valdema
ras Katkus ir Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Ani
cetas Simutis, pranešė Lietuvos
Misija Jungtinėse Tautose.

Prie Nežinomojo kareivio kapo 1990 m. Kaune. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LANDSBERGIS SUSITIKO SU
JELCINU KREMLIUJE
Sausio 17 d. Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas
Vytautas Landsbergis susitiko su
Rusijos
prezidentu
Jelcinu
Kremliuje. Apsvarstyta daug
klausimų Lietuvos ir Rusijos
santykiuose, pradedant buvu
sios Sovietų kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos problema.

Pagal bendrą komunikatą,Jel
cinas yra pasiruošęs pagreitinti
kariuomenės išvedimą iš Lietu
vos. Tuo klausimu bus netrukus
pradėtos derybos. Taip pat
nuspręsta iki šių metų kovo
mėnesio pabaigos pasirašyti su
sitarimus, kuriais galės būti vy
stomi Lietuvos ir Rusijos tarpu
savio ekonominiai santykiai.
Prezidentas Jelcinas sutiko su
Lietuvos vyriausybės reikalavi
mu, kad į Vilnių būtų sugrąžinti
Lietuvoje sudaryti KGB archy-

vai, tarp jų ir dokumentai apie
sausio tryliktosios tragiškus įvy
kius Vilniuje ir Medininkų mui
tinės užpuolimą.
Landsbergis paprašė, kad Lie
tuvos teismo organam būtų lei
sta apklausinėti Rusijoje esa
nčius tų įvykių kaltininkus.
Nuspręsta, kad tuo reikalu Lie
tuvos ir Rusijos teismo organai
užmegs tarpusavio kontaktus.
Landsbergis taip pat paprašė,
kad Rusija sugrąžintų Lietuvai
Sovietų neteisėtai pasisavintas
kai kurių Lietuvos diplomatinių
atstovybių užsienio šalyse patal
pas, tarp jų buvusių atstovybių
namus Paryžiuje ir Romoje.
Lietuva ir Rusija artimiausiu
laiku pasikeis ambasadoriais.
Jelcinas priėmė kvietimą aplan
kyti Lietuvą. Per pasimatymą
Kremliuje I^andsbergis įteikė

Jelcinui sausio tryliktosios meti
nių medalį. Tai specialus meda
lis, kuriuo Aukščiausiosios Tary
bos sprendimu apdovanoti keli
šimtai Parlamento, radijo ir tele
vizijos gynėjų, tarp jų kun. Ro
bertas Grigas ir kun. Kastytis
Krikščiukaitis.
Medaliu apdovanoti taip pat
47 svetimtaučiai, išskirtinai
parėmę Lietuvos laisvę. Tarp
apdovanotųjų yra Estijos ir Lat
vijos Aukščiausiųjų Tarybų pir
mininkai Ruitelis ir Gorbunovas, Danijos, Islandijos, Norve
gijos, Lenkijos ir kai kurių kitų
šalių politiniai veikėjai, visuo
menininkai, žurnalistai.
V.L.R.

— Lietuvos irkluotojai pa
kviesti varžytis tarptautinėse
“VVindermere Cup’ rungtynėse
gegužės 2 d. Tai jau bus antrasis
lietuvių pasirodymas varžybose,
kurios . rengiamos šeštą kartą
Seattle mieste, VVashingtono
valstijoje.

Lyderiai iš 15 valstybių, ku
rios sudaro dabartinį JT Saugu
mo Tarybos nuolatinių ir laikinų
jų narių sąstatą, suvažiavo į New
Yorką aptarti Jungtinių Tautų
rolę naujoje pasaulinėje santvar
koje, ypač jų didėjantį vaidmenį
taikos siekimo ir preventyvinės
diplomatijos srity se.
Prie Saugumo Tary bos pasa
gos formos stalo iš nuolatinių na
rių buvo JAV prezidentas Bush,
Rusijos prezidentas Jelcinas, Ki
nijos premjeras Li Peng, Didžio
sios Britanijos premjeras Major
ir Prancūzijos prezidentas Mitterrand. Saugumo Tarybos salė
je prie stalų sėdėjo laikinieji na
riai iš Austrijos, Belgijos, Cape
Verde. Ekvadoro, Indijos, Japo
nijos, Maroko, Vengrijos, Venezuelos ir Zimbabvės. *
Atidary mo žodyje JT Genera
linis Sekretorius Boutros-Ghali
iškėlė eilę klausimų, kurie yra
aktualūs
ir
Lietuvai.
Jis
pažy mėjo, kad mažos valstybės
gali suvaidinti labai pozityvią
rolę Jungtinėse Tautose, nes po
litinė valia ir kūrybingumas gali
atnešti daugiau vaisių taikos pro
cesui, negu karinė ar ekonominė
jėga. Generalinis Sekretorius to
liau aiškino, kad būtų naivu ma
nyti, jog demokratizacija pati
viena gali išspręsti visas su šiuo
procesu susijusias problemas.
Nacionalinėje ar globalinėje
plotmėje demokratizacija yra
kaip “trapi gėlė, kuriai reikia pa
sisotinti žemės taika, saugumu
ir ekonominiu vystymusi”.
Šaltajam karui pasibaigus, la
bai svarbu išvengti naujų kon
fliktų, dėstė Generalinis Sekre
torius, atkreipdamas dėmesį į
kylančią nesantaiką tarp tautinių
grupių. Besaikis nacionalizmas,
kuris skaldo valstybes į skirtin
gas etnines grupes, gresia tarp
tautinei taikai. Ar Jungtinės Tau
tos pajėgs pasiekti savo tikslą, jei
vietoje 166 valstybių, bus dvigu
bai daugiau narių? — klausė Ge
neralinis Sekretorius. Tautinis
įniršis gali pavirsti pavojingu ir
begaliniu ciklu, iš kurio bus sun
ku išsprukti, nes visada bus ne
patenkintų mažumų. Jis ragino
JT ieškoti naujos strategijos, sie
kiant išspręsti etninių ir kultūri
nių bendruomenių autonomijos
reikalavimus.
j

nukelta i 2 itsl.)

UZ STIPRŲ LIETUVOS BALSĄ WASHINGTONE
(atkelta iš 1 psl.)
reikia stipraus Lietuvos balso ir
stipraus Amerikos piliečio balso
lietuvių tautos reikalams ginti.
Lietuvių Bendruomenė po Va
sario 16-osios minėjimų pradės
sudarinėti išeivijos profesinę
kartoteką ir įtraukti j kompiute
rio sistemą. Lietuvių Bendruo
menė yra susitarus su Lietuvos
Ambasada šį pavasarį kartu ruoš
ti konferenciją investicijų, verslo
ir prekybos Lietuvoje reikalu.
Lietuvių Bendruomenė taria
si su Lietuvos savivaldybių ko
misija kartu suvesti Amerikos ir
Lietuvos miestus į artimesnį
bendradarbiavimą, pasinaudo
jant “Sister City” projektu.

Siame pareiškime pagrindinai

minima Lietuvių Bendruo
Amerikos lietuviai negalime
menės visuomeninė veikla, bei likti be energingos mums atsto
Lietuvių Bendruomenės veiklos vaujančios organizacijos. Lietu
laukas labai platus. Galima vių Bendruomenei skiriamos va
džiaugtis, kad pro Lietuvių Ben sario 16 aukos išlaikys Lietuvių
druomenės atviras duris ir prie Bendruomenės
YVashingtono
Lietuvių Bendruomenės de įstaigą ir sustiprins pačią Lietu
mokratinių tvarkymosi rūmų vių Bendruomenės organizaciją.
glaudžiasi naujos jėgos šalia išei
JAV LB Krašto valdyba dės
vijos ilgamečių drabuotojų.
Lietuvių Bendruomenės vi
suomeninė veikla didele dalimi JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
išsilaiko vasario 16-osios minėji se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesV$Lr~Sknsbury, Conn.
mų proga sutelktomis aukomis. 06070. Tel. 203 651-0261.
Lietuvių Fondas remia kultū
rinę (švietimo), socialinę veiklą. SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fbrest
Tautos Fondas rėmė tik VLIKo P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.
darbus, o dabar, pagal VLIKo
baigiamojo seimo nutarimus, BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, NewTautos Fondo turtas bus perduo ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios,koplyčios, oraą šaldomas.
dama Lietuvai.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

ŠAULIŲ KUOPOS ŠVENTĖ
IR KLAIPĖDOS SUKAKTIS
Iškilusis lietuvių tautos poetas Bernardas Brazdžionis —
Vytė Nemunėlis vasario 2 paminėjo savo 85 metų sukaktį.
Ta proga žymųjį poetą pasveikino telegrama iš Vilniaus
Lietuvos Rašytojų Sąjunga. Taip pat jį pasveikino ir čia
Amerikoje veikianti Lietuvių Rašytojų Draugija. Mieląjį JT
poetą sveikina ir “Darbininko” laikraštis, jo skaitytojai ir
£ visa lietuvių tauta. Gyvuokite ir kurkite, kad šviesa ir tiesai
iš Jūsų poezijos sklistų visiems žmonėms. Ilgiausių metų!
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DIDIEJI LITERATŪROS PUOSELĖTOJAI
Mūsų išeivių sąlygose lietu
viškasis menas sunkiai tarpsta.
Gal mažiausiai dėmesio susilau
kia literatūra, lietuviška knyga.
Ją ugdyti ir jai išsilaikyti reikia
globos ir paskatų. Ir tų yra
mažokai.
,v
Tik Los Angeles išsiskiria iš
kitų miestų. Čia Lietuvių Fronto
Bičiuliai prieš 25 metus ėmė
rengti pastovias literatūros šven
tes. Jos būna gruodžio pirmą
sekmadienį. Tokių švenčių su
rengė jau 25.
Literatūros šventėje — vakare
dalyvauja vietos rašytojai ir taip
pat pasikviečia kitų rašytojų. To
kiu būdu suartina skaitytoją su
rašytoju ir pagyvina, įprasmina
literatūrinį gyvenimą.
1991 m. gruodžio 8 d. jau bu
vo 26-as toks literatūros vakaras.
Jau įžengta į antrą šimtmečio
ketvirtį. Vargu rasime kitą vie
tovę, kur taip pastoviai dideliu
rūpestingumu ir meile būtų ren
giami literatūros vakarai, kurių
visuomenė laukia ir juos gausiai
lanko. Turi progos ne tik išklau
syti pačių autorių skaitymą, bet
ir įsigyja lietuviškų knygų, ku
rios pareikalavimas bendrai vis
mažėja.
Literatūros vakarai vyksta
svetingoje Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Po vakaro būna
pažmonys, kavutė su įvairiais

pokalbiais, su svečiais iš kitų
miestų. Pernai tokiame literatūros va
kare dalyvavo losangeliečiai:
poetas Bernardas Brazdžionis,
beletriste Alė Rūta, Los Angeles
dramos sambūris. Svečiais buvo
poetė Julija Švabaitė-Gylienė iš
Chicagos ir beletristas Paulius
Jurkus iš New Yorko.
Vakarą pradėjo Lietuvių Fron
to Bičiulių sambūrio pirminin
kas dr. Zigmas Brinkis. Alė Rūta
aptarė Julijos Švabaitės poezijos
rinktinę Ar išėjus grįžtama?
Poeziją skaitė poetė Julija Švabaitė. Bernardas Brazdžionis ap
tarė Pauliaus Jurkaus kūrybą, o
šis paskaitė vieną pasakojimą iš
savo knygos Kai Vilniaus liepos
žydi. Aktorė Ema Dovydaitienė
paskaitė ištrauką iš Alės Rūtos
apysakos Margu rašto keliu.
Po pertraukos aktorė su savo
vyru Vincu Dovydaičiu paskaitė
ištrauką iš Julijos Švabaitės pre
mijuoto romano Stikliniai ra
mentai, gi poetė vėl skaitė savo
poeziją. Pabaigai Paulius Jurkus
paskaitė legendą apie šv. Kazi
mierą. Užsklandos žodį tarė Algis
Raulinaitis. Po to buvo vaišės —
kavutė, pasikalbėjimai. Žmonės
sėdėjo prie stalų. Veikė ir knygų
kioskas, autoriai autografavo
savo knygas. Vakaras prasidėjo

Lietuvos Šaulių Sąjungos Išei
vijoje Simo Kudirkos šaulių kuo
pa New Yorke švenčia 20 metų
sukaktį. Šios sukakties minėjimą
sujungė su Klaipėdos krašto at
gavimo minėjimu, kurį vietos
šauliai rengia jau 14 metų.
Minėjimas buvo sausio 19 d.,
sekmadienį, 3 v. popiet Kultūros
Židinio didžiojoje salėje. Minėji
mas iškilmingas, puošnus. Pub
lika sėdėjo prie papuoštų stalų,
o jos buvo apie 120.

Papuošta scena buvo atvira.
Joje pasirodė Vida Jankauskienė
ir pakvietė šaulių kuopos pirmininką Kęstutį Miklątarti atidary
mo žodį. Jis trumpai susumavo
minėjimo prasmę, kodėl sujun
gė ir kuopos sukaktį su Klaipė
dos krašto atgavimo minėjimu.
Įneštos Amerikos, Lietuvos ir
šaulių kuopos-vėliavos. Po LJ|^<
tuvos himno, prisiminti nūręšau-liai ir pagerbti tylos ir susikaupi
mo minute.
Programai vadovavo Vida Jan
kauskienė. Invokaciją sukalbėjo
kuopos kapelionas Tėv. Leonar
das Andriekus, OEM, kuris bu
vo pasipuošęs Saulių žvaigždės
ordinu. Pradžioje jis pasveikino
pranciškonų vardu ir tada su
kalbėjo momentui pritaikytą
tuoj po pamaldų. Svečių atsi
lankė apie 150.
Tiem literatūros vakaram pro
gramas nupiešia architektas Ed
mundas Arbas. Jis turi humoro
polinkį, ir humoristinėje nuotai
koje su surrealistine priemaiša
pavaizduoja vakaro dalyvius ir
programą.
Visuomenė
dėkinga
rengėjam. Tegu irtoliau gyvuoja
ši literatūros vakarų tradicija.
Vakare Juozas ir Elena Kojeliai pakvietė programos dalyvius
ir artimuosius pasisvečiuoti jų
namuose. Drauge pakiliai at
švęstas ir Juozo Kojelio gimta
dienis. (p.j.)

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

maldą, dėkodamas Aukščiau
siam už nepriklausomybę Lietu
vai, kviesdamas visus dirbti jos
labui.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Wpodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušio klijentais.

Kalba ambasadorius
Anicetas Simutis

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter/adrden Tavern.
•1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnial pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Minėjimo įžanginį žodį tarė
Lietuvos ambasadorius prie
Jungtinių Tautų Anicetas Simu
tis. Pasveikinęs susirinkusius
svečius, prisiminė, kad Šaulių
Sąjunga yra tokio pat senumo,
kaip ir Lietuvos kariuomenė. Po
nepriklausomybės paskelbimo
įsikūrė ir šauliai. Visą laiką bendradarbiavo su kariuomene, bu
vo jos talkininkai.
Kai 1940 m. Sovietai okupavo
Lietuvą, labiausiai persekiojo
šaulius. Jie buvo gaudomi, tre
miami į Sibirą. Okupantai norėjo
likviduoti šaulių vadus, kad tuo
.sumažintų tautos pasipriešinimą
ir jos patriotizmą. Šaulių Sąjun
gą uždarė. Taip pat panaikino ir
Lietuvos diplomatinę tarnybą.
Visiems įsakė grįžti į Lietuvą,
bet diplomatai negrįžo, pasiliko
ir tęsė Lietuvos atstovavimą.
Prieš 38 metus Amerikoje at
sikūrė šauliai, atgaivindami or
ganizacijos tęstinumą. Šauliai
daug nuveikė užsienyje. Jie pa
suko kultūrinės veiklos krypti
mi. Tai rodo New Yorko šaulių
kuopa, kuri išleido Elenos
Juciūtės Pėdos mirties zonoje ir
kitas knygas.
Ambasadorius kalbėjo, kad jis
visur matė šaulius, atstovaujan
čius jų sąjungai, ir tai jį džiugino.
Ir kai Lietuvoje atsikūrė šauliai,
atsiliepė Amerikos šauliai: Štai
ir mes, dirbę tam pačiam labui.
Ambasadorius reiškė padėką
visiems šauliams, kurie savo
veikla stiprino tautos dvasią. Ta
inspiracija, atėjus iš užsienio, ir

(nukelta į 5 psl.)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Ouėens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
9-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302._____________________________
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. tėl. 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 SunlitDr., Watchung, N.J. 07060.
Tel. 908 753 - 5636

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK,
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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los Angeles. CA. Iš k. Bernardas Brazdžionis, Algis Raulinaitis, Alė Rūta, Paulius
Jurkus, Ema Dovydaitienė, Vincas Dovydaitis, Julija Švabaitė^Gylienė, Juozas Kojelis,
dr. Zigmas Brinkis. Nuotr. Edm Arbo
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVA J. T.
SAUGUMO
SESIJOJE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA

(atkelta iš 1 psl.)

Literatūros vakaro programos dalyviai ir rengėjai Šv. Kazimiero parapijos scenoje

pastangas, kad kiekvienas Ame
rikos lietuvių paaukotas doleris
pritrauktų dešimteriopai dau
giau paramos iš Amerikos įvairių
šaltinių: fundacijų, korporacijų
ir valdžios įstgaigų. JAV LB
Krašto valdyba, dirbdama atsa
kingai, tikisi susilaukti visuo
menės moralinės ir finansinės
paramos.
Vytas Maciūnas.
JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas

Po sesijos, ambasadorius Si
mutis ir užsienio reikalų min.
pavaduotojas Katkus Jungtinių
Tautų sutarčių departamentui
įteikė tarptautines konvencijas,
prie kurių Lietuva prisijungė,
būtent 1958 m. Genevos kon
vencijos dėl teritorinių vandenų,
1971 m. Europos sutarčių dėl ei
smo reglamento ir kelių iškabų
konvencijų bei 1989 m. Vaikų
teisių konvencijos.
Sausio 15 d. Lietuva Jung
tinėse Tautose prisijungė prie
1961 m. vienos konvencijos dėl
diplomatinių santykių, 1963 m.
Vienos konvencijos dėl konsularinių ryšių ir 1969 m. Vienos
konvencijos dėl sutarčių įstaty
mo.

•
•
•
•
•
•
•
•
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“Aidų” žurnalą išlydint
Aidų žurnalo 1991 metų ket
virtas numeris jau atspausdintas
pranciškonų spaustuvėje. Jis yra
paskutinis, nes Aidai sujungiami
su Naujuoju Židiniu ir perkelia
mi leisti j Vilnių.
Aidai Amerikoje išbuvo 41 pil
nus metus. Tai tikrai didelis lai
ko tarpas. Kiek daug įvykių, įvai
rių pasikeitimų buvo per tuos
metus, o žurnalas išsilaikė, nesu
byrėjo ir dabar iškeliauja į Euro
pą, iš kur buvo atvykęs.
Aidai buvo pradėti leisti Mūnchene, Vokietijoje. Įsteigė juos
V. Bieliauskas, dabartinis PLB
pirmininkas. 1944 m. gruodžio
mėn. išleido du numerius rota
toriumi. 1945 m. pradėtas leisti
spaustuvėje kaip informacinis
leidinys, vėliau — kultūrinis
žurnalas. Leidėju ir vyriausiu re
daktorium buvo V. Bieliauskas,
redaktorium — K. Bradūnas.
1947-1948 m. leistas Augsburge.
Leidėjas J. Sakevičius, red. K.
Bradūnas. 1949 m. Schvvabisch
Gmūndėje išleisti 5 numeriai.
Ten redagavo J. Grinius, vėliau
P. Turkus.

Emigracijai iš Vokietijos vis
didėjant, žurnalo leidimą reikėjo
pergelti į kitus kraštus. Pasirink
ta Amerika, nes Čia lietuvių bu vo
daugiausia. Žurnalo leidimą perimtpasisiūlė bent pora asmenų.
Apsispręsta perleisti pranciško
nų vienuolijai, nes vienuolija jau
yra bendruomenė, kuri ilgiau iš
silaikys. Derybas vedė Tėv. Jus
tinas Vaškys, OFM, tuo metu
vadovavęs lietuviams pranciško
nams. Aidai pranciškonams lei
sti buvo atiduoti 1949 spalio 4 d.
Tėv. J. Vaškys sumokėjo Vokie
tijoje
susidariusias
skolas,
padėjo išleisti paskutinį numerį.
Amerikoje pirmasis Aidų žur
nalo numeris pasirodė 1950 m.
sausio mėn. Redagavo Antanas

Vaičiulaitis/ Numeris buvo dide
lio formato, turėjo 48 puslapius,
o kartais ir daugiau. Žurnalas
buvo mėnesinis. Vaičiulaitis re
dagavo iki 1964 m. pabaigos.
Nuo 1965 m. pradžios ligi 1980
m. — dr. Juozas Girnius, o šiam
pasitraukus — nuo 1981 m. ligi
pabaigos redagavo Tėv. Leonar
das Andriekus. Jis yra paskutinis
Aidų redaktorius.
Aidai
suvaidino
didelį
kultūrinį vaidmenį, spausdino
rašytojų naujausią kūrybą, na
grinėjo literatūrines problemas.
Daug dėmesio buvo skiriama lie
tuvių dailei. Ja rūpinosi Tėv. L.
Andriekus, kuris į talką žurnalui
įsijungė nuo pat jo pirmojo nu
merio. Visi žymieji dailininkai
buvo surasti ir aprašyti Aiduose.
Aprašytas ir įvertintas visas
kultūrinis visuomeninis gyveni
mas. Aidų komplektai sukaupė
geriausius įvairių sričių straips
nius, pasidarė lyg kokia išeivijos
enciklopedija.

Ištesėti 41 metus tikrai yra
daug. Ir leidėjai — lietuviai
pranciškonai — sumaniai mo
kėjo administruoti ir išlaikyti
žurnalo tęstinumą. Tiesa, gyve
nimas siaurėjo, reikėjo retinti ir
išleidžiamų numerių skaičių.
Dabar buvo leidžiami 4 nume
riai per metus. Ir to užteko, nes
jie pilnai apžvelgė išeivijos
kultūrinę veiklą.
Esame dėkingi leidėjam už to
kį didelį darbą.
Žurnalo artimieji bičiuliai, po
41 metų, išlydi Aidus su liūde
siu. Čia nebebus jau leidinio,
kuriame būtų galima nagrinėti
išeivijos ir lietuvių tautos pro
blemas iš išeivijos žvilgsnio. Ar
tai padarys naujai sujungtas žur
nalas? Sunku dabar spėti. Bet di
deli nuotoliai daro savo.
Čia kalbama, kad reikės orga-

(Tąsa iš praeito nu merio.)

Nuo čia aš ne viena— mane
lydi Ansamblio įkūrėjo dvasia. Ir
čia pat prisiminiau, palikus Lie
tuvą dėl karo veiksmų, po poros
savaičių Jo sukurtus pirmajai
giesmei žodžius ir muziką:
“O, Dieve, geriausios pasau
lio Valdove,
nizuoti bent metinį leidinį —
kultūros almanachą kad neliktų
visiška tuštuma. Taip pat kalba
ma, kad sujungtasis žurnalas tu
rėtų savo redakcijos narį čia
Amerikoje. Tokiu ir galėtų būti
Tėv. L. Andriekus, kuris geriau
siai pažįsta žurnalo leidimo rei
kalus. Reikėtų turėti ir Ameriko
je savo atstovus, kurie žurnalą
platintų, pasirūpintų jo skleidi
mu.
Tad, su gailesčiu išlydėdami
žurnalą, linkime jam sėkmės
Lietuvoje, tegu jis ten įsitvirtina
ir neužmiršta išeivijos. Išeivija
yra lietuvių tautos dalis su savo
specifiniais rūpesčiais. Tikime,
kad žurnalas ten ir toliau eis, ska
tindamas ir puoselėdamas lietu
viškas kūrybines beivisuomenines idėjas.

ANSAMBLIS, ĮSILIEJĘS Į LIETUVOS DAINUOJANČIĄ REVOLIUCIJĄ
— Pasakoja LTM Čiurlionio Ansamblio kanklių vadovė Ona Mikulskienė —
Išgirsk, neatmesk mūs širdin
gos maldos.
Pažvelk į tą kraštą, kur kenčia
mūs broliai,
Palengvink kančiasjų Tėvynės
brangios.

O Dieve galingas, suteiki ma
lonę.
Maldaujame laisvės, broly
bės, taikos,
Tegrįžta laimingai sesutės ir
broliai,
Į gimtą šalelę šventos Lietu
vos.
Ir štai aš jau šventoje Lietuvo
je. Gerasis ir galingasis Dievas
mūsų prašymą išklausė.

Toliau autobusais keliaujame
į svajotą Vilnių dainuodami. O
pro langus matome gimtosios
žemės rudenėjančius vaizdus,
kurie priminė man Mikulskio
‘žodžius:
Šiltas rudenėlis, lankos sida
bruoja,
Pagiry šermukšnių kekės raudonuoja,

Lietuvių Tautinio Meno Čiurlionio Ansamblio kanklių orke

stro vadovė ir mokytoja Ona Mozoliauskaitė-Mikulskienė.

Apaštalas Paulius,skelbdamas
žmogaus prisikėlimą, užgavo
graikų išmintį. Apaštalas buvo
žydas. Jis tikėjo, kad Dievas yra
“dangaus ir žemės” Kūrėjas. Be
to, jis skyrėsi nuo graikų ir žmo
gaus samprata. Pasaktikėjimo iš
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
minties, žmogus yra nedaloma
ANTANAS RUBŠYS
O Q
būtybė — “įkūnytasaš . Graikai
Manhattan College
l)
sakė: “Aš turiu kūną ir sielą”, o
Apaštalas Paulius mokė: “Aš esu
dužius (žmogiška prigimtimi) ir
Apaštalo Pauliaus susitikimas Kūnas yra sudėtas iš dalių, todėl orus (siela)”. Taigi jam mirtis
su Atėnų filosofais nebuvo tik pa žmogui mirštant subyra į dalis, nėra žmogaus išlaisvinimas iš
prastas istoriškas įvykis, susitiko o tuo tarpu siela yra vientisa ir kūno kalėjimo, betviso žmogaus
Jeruzalė — tikėjimo išmintis su išlieka, nes yra amžina. Sielos, prisikėlimo kaina amžinam gy
Atėnais — proto išmintimi; Die kaip ir idėjos, nėra žemiškos, o venimui.
vo išmintis, apreikšta per pra tik gimimu patenka į kūno kalė
Religija — kultūros siela
našus, su žmonių išmintimi, iš jimą. Anot graikų galvosenos,
Ant Areopago — Arės kalvos
reikšta per filosofus; teologija gy mirtis sielą išlaisvina — su
praleidome ilgoku laiką. Nuo jos
vojo Dievo, puoselėta Jeru grąžina į amžiną būseną.
zalėje, su teologija Olimpo dievų
— Dzeuso ir Heros, Atėnos...,
aprašytų Hesiodo Teogonijoje ir
apdainuotų Homero Iliadoje.

Kiek spalvų, kiek grožio, kaip
žavu be galo,
Kai žvelgi giružėn, net širdis
apsąla.

Ąžuolai paraudo, liepos gelto
nuoja,
Lieknos eglės, pušys, vis te
bežaliuoja .
Šiltas rudenėlis jau lapus
nudažė.
Gamtai davė rūbą naują,
margą, gražų.
Pasiekėme Panevėžį ir vėl
gausa prisiminimų, nes čia pat
Mikulskio gimtinė — Pušalotas,
kur 1943 metų vasarą buvo at
vežęs visą Čiurlionio Ansamblį.
Džiugu keliauti per Lietuvos
laukus ir miestus. Ir po keleto
valandų, tai buvo rugsėjo 1 d.,
šeštadienį, pasiekėme mūsų Vil
nių. Ir vėl paskendau praeityje,
prisimenu, kaip Alfonsas organi
zavo šaulių chorą, vos tik Vilnių
atgavus. O čia dabar ir Vilnius
visame grožyje — Gedimino kal
ne plevėsuoja trispalvė.
Sutiko mus didžiulė žmonių
minia. Apsupo ir mane didžiulis
būrys įvairaus amžiaus mano gi
minių, bet deja... neberadau nei
tėvelių, nei brolių, nei sesučių.
Be galo graudu.
Pirmąją savaitę Ansamblio na
riai susitikinėjo su giminėmis. O
aš dar turėjau malonią progą su
sitikti su Vilniaus konservatori
jos profesoriais ir studentais
rugsėjo 4 d. Susitikimą organiza
vo Liaudies instrumentų kate
dros kanklių sekcija, vadovė —
kanklininkė Lina Naikelienė.
Dalyvavo:
Konservatorijos
liaudies instrumentų katedros
dekanas Valentas Leimontas, ka
tedros vedėjas Antanas Smolskus, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos Aukštesniosios muzikos mo
kyklos dėstytojos: Irena Balčytytė ir Bronė Kasperavičienė
(buvusios ansamblietės) ir do
centas Pranas Stepulis, su ku
riuo 1942-1944 metais drauge
kankliavome Vilniaus Filharmo
nijos Liaudies Ansamblyje, kur
Jonas Švedas ir Alfonsas Mikuls
kis mums dirigavo, bet lygia
grečiai dalyvavome ir Čiurlionio
Ansamblyje.

Rugsėjo 6 d. mane pakviečia
į Vilniaus Radiją ir Televiziją.
Dalinuosi žiniomis apie Alfonsą
Mikulskį ir Čiurlionio Ansam
blio veiklą. Pašnekesį veda Lie

IS KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRįŽTA ARKLIU
m

Vos užmezgus pokalbį Areo
page, dvi tiesos užgavo Atėnų,
protą, išmintį ir dievus. Viena jų
siejosi su visatos-kosmoso sam
prata: Atėnai visatą-kosmosą
laikė amžinu. Dievo, kuris yra
visatos kūrėjas, graikai ne
pažinojo.
Kita tiesa, užgavusi Atėnų iš
mintį, lietė patį žmogų — žmo
gaus prisikėlimą. Pasak graikų
sampratos, žmogus yra sudėtinė
Turistai prie Pantenono likučių. Nuotr. kun. prof. Antino Rubšio
būtybė, nes turi kūną ir sielą.

Atėnai: Agora ir Stoa. Nuotr. kun. prof. Antino Rubšio

galima pasižvalgyt. čia pat Akro
polis su turistų minia, čia pat
Agoros griuvėsiai, čia pat Plaka
— Atėnų senamiestis, čia pat
Pnyx - Mūzų kalva... Saulė karš
ta, oras pilnas taršos, iš gatvių
ataidi eismo triukšmas... Kun.
Vladas D. vaikšto Areopago uolų
Pakraščiais. Dar kartą skaitau
Apaštalo Pauliaus kalbą Areopa
go išminčiams. “Atėniečiai, man
rodos, kad jūs visais atžvilgiais
pernelyg dievobaimingi. Vaikš
čiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų
šventenybes, radau aukurą su
užrašu: ;‘Nežinomam dievui
(Apd 17, 22b-23). Apaštalas vai
kščiojo po Agorą ir ten rado šį
aukurą. Agora man prieš akis.
Aukuro nebėra. Vargu ar jo vietą
kada nors archeologai suras.

Nūdien Agora — griuvėsiai. Ji
tampa mišku. Pastebimai joje
stiebiasi medžiai ir krūmai.
Graikų mitologija buvo pilna
dievų, bet dievų gausybė, atro
do, nepatenkino graikų sielos.
Graikai jautė reikalą statyti au
kurus ir “Nežinomam dievui”.
Apaštalas Paulius, skelbdamas
Dievo žodį žydų sinagogose, vi
suomet pradėdavo su Sv. Raštu.
Kai Apaštalas Dievo vardu pra
šnekino pagonis Likaonijoje, jis
rėmėsi jų pačių patirtim: “Jis
(Dievas) praėjusiais amžiais
buvo leidęs visoms tautoms eiti
savais keliais. Vis dėlto jis nepa
liko savęs nepaliudyto gerada
rybėmis: iš dangaus duodavo
jums lietaus bei vaisingų metų,
telkė jums maisto ir širdies

tuvių Kultūros tyrinėtojas ir pro
paguotojas Algirdas .Motieka,
dalyvaujant Čiurlionio Ansam
blio Valdybos pirmininkui Vla
dui Plečkaičiui.
Mane visur lydi Vilniaus Radi
jo diktorė Dalia Stonytė.
Rugsėjo 8 d. iš ryto autobusais
išvykstame į Klaipėdą.
Keliai geri, dairomės po gim
tojo krašto laukus. Kelionė
užtrunka apie 6 valandas. Ir štai
privažiuojame Klaipėdą. Iš tolo
jau matosi didelė iškaba —
Klaipėda.
Prie miesto mus pasitinka tau
tiniais drabužiais pasipuošę Eglė
ir Zilvynas, gražus būry s jauni
mo su gėlėmis ir dovanomis,
vaišina mus Širvintų alumi iš
ąsočių. Tai nuostabus, nuošir
dus, broliškas susitikimas.
“O Klaipėda — Mažoji Lietu
va! Koks mielas UisJ<raštas”, čia
man prisimena poetės Kotrynos
Grigaitytės žodžiai:
Mažoji Lietuva, Tu graži,
Tiek amžių gynei savo gimtą
žodį.
Tu Baltijos dukra,
Priglaudus veidą prie bangos,
Klausais nenuilstančios mal
dos ...
O tos bangos, žavios bangos...
Rugsėjo 8-ąją pradėjome kon
certuoti. Pirmiausia Kretingoje.
čia 1934-1935 metais mudu
su Mikulskiu koncertavome su
Šaulių vyrų choru ir kanklių or
kestru. Koncertuojame dabar
Kretingos Kultūros rūmuose.
Jaudina kretingiškiai savo
nuoširdumu, vaišingumu. Mano
galvoje pynėsi labai tolimi prisi
minimai su šio vakaro programos
dainomis, kurių keletą atlikome
su Kretingos choru “Gintaru”,
vadovaujant muzikui Varnui.
Rugsėjo 9-ąją koncertuojame
Klaipėdoje.
Marijos Taikos Karalienės
bažnyčioje giedame Alfonso Mi
kulskio “Už kenčiančią Lietuvą"
mišias ir giesmes. Alfonso čia
nėra, bet jo sukurta muzika ir
žodžiai skamba Dievo garbei.
Nesulaikomai byra džiaugsmo ir
liūdesio ašaros.
Klaipėdos Konservatorijoje su
studentais ir dėstytojais susitiki
mas padaro didelį įspūdį, nes
1934 metais toje salėje lankiausi
daug kartų.
(Bus daugiau}

džiaugsmo (Apd 14, 15-17).
Ir Atėnuose Apaštalas Paulius
ieškojo bendro išeities taško ir
bendros kalbos, prašnekindamas
Areopago išminčius jiems su
prantama kalba. Graikų kultūra
buvo pernelyg religinė. Tai liu
dija kolektyvinė graikų saviprata
ir savimonė, išreikšta mitu.
Turėdami Olimpo kalno dievų
šeimą, jie buvo atviri ir “Nežino
mam dievui” — išgyveno ne tik
amžinybės ilgesį, bet ir Die
vybės paslaptį. Noras išlikti ir
būti amžinu yra prigimties šauks
mas, o reikalas būti atviram Die
vybei, kuri yra Anapus, Viena ir
Paslaptis, susijęs su drąsa gyven
ti mirties akivaizdoje. Gyveni
mas nėra vien mįslė, kurią gali
ma atspėti, nei problema, kurią
galima išspręsti, bet paslaptis,
kuria reikia gyventi.
Graikija yra kalnų ir salų kraš
tas. Slėniai verčia žmogų kopti į
viršūnes pamatyti, iš kur teka
saulė ir kur ji leidžiasi, salos vi
lioja žmogų staty ti laivą ir leistis
anapus akiračio. Kuo aukočiau
graikai pakopė, kuo toliau jie nu
keliavo, tuo platesnis darėsi jų
įžvalgos akiratis į gyvenimą ir
Dievybę. Graikų filosofams Vie
no Dievo idėja nebuvo svetima.
Betgi ji liko tik idėj^y
į>hj~i
Graikų liaudžiai arčiau širdies
buvo Homero dievai, nes jie
buvo perdėm žmogiški.
(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLOJ

E4S4R7O 16 d. VIENYBĖJE

ORGANIZUOTA IŠEIVIJA YRA TAUTOS RAMSTIS
Vasario 16 d. šventės proga su visa tauta džiaugiamės Lietuvos nepriklausomybe. Rami lietuvių drąsa

prie Vilniaus barikadų atvedė Lietuvą į laisvę ir privedė pasaulį prie naujos gyvenimo santvarkos. Lietuvių
tautos pergalė buvo atsiekta ne karine ar ekonomine jėga, bet lietuvių tautos ryžtingumu išsaugoti teisingumą

ir tiesą prieš savanaudiškumo ir nutautėjimo įtakas, prieš melą ir prieš gyvenimo bei gyvybės naikinimą.
Lietuvių išeivija iškovojo ir per penkiasdešimt metų išsaugojo sovietinės agresijos nepripažinimo politiką, be
kurios, ir Prezidentas Vytautas Landsbergis teigia, kad Lietuva vargu ar būtų sulaukus šių laisvės dienų.

Lietuva stojasi ant kojų ir pradeda žengti laisvo gyvenimo keliu. Mes toliau vystydami gyvus ryšius su laisva
Lietuva, įkvėpsime išeivijos gyvenimui naujos dvasios, išlaikysime lietuvių kalbą, labiau įsijungsime į lietuvių

kultūrą ir gal Lietuvai padėsime nepaklysti ir nepavargti einant demokratiniu valstybės atstatymo keliu. Per
paskutinius pusantrų metų Lietuvos rūpesčiuose subrendo lituanistinių mokyklų ir lietuviškų organizacijų
išauklėta karta, ir tenka džiaugtis, kad prie Lietuvių Bendruomenės demokratinių tvarkymosi rėmų glaudžiasi

naujos jėgos šalia išeivijos ilgamečių darbuotojų.
Nors ir Lietuva laisva, mes Amerikos lietuviai negalime likti be energingos, mus atstovaujančios

organizacijos ir mūsų reikalais besirūpinančios įstaigos Washingtone. VLIKo ir Lietuvių Informacijos Centro

Washingtono įstaigoms užsidarant, Lietuvių Bendruomenės įstaigos Washingtone išlaikymas ir sustiprinimas

yra būtinas.

Vasario 16 d. Lietuvių Bendruomenei skirtos aukos įgalins Lietuvių Bendruomenės įstaigos

išlaikymą ir pačios Lietuvių Bendruomenės organizacijos sustiprinimą šiuo Lietuvai ir išeivijai dar kritišku

laiku.

Lietuvių Bendruomenė dės pastangas, kad kiekvienas Amerikos lietuvių paaukotas doleris pritrauktų
dešimteriopai daugiau paramos iš įvairių Amerikos šaltinių: fundacijų, korporacijų ir valdžios institucijų paremti

Lietuvą ir lietuvybę išeivijoje. Amerikos lietuvių išeivija privalo būti stipriausia ir gyviausia Lietuvos šaka.
Dėkojame už Jūsų auką Lietuvių Bendruomenei ir Jūsų aukoje išreikštą viltį bei pasitikėjimą.
JAV LB Krašto Valdyba
Vytas Maciūnas
Regina Narušienė
Algimantas Gečys
Birutė' Jasaitienė
Regina Kučienė
Audra Misiūnienė
Vytautas Volertas, Sr.

Pirmininkas
Vykdomoji Vicepirmininkė
Visuomeninių Reikalų Tarybos Pirmininkas
Socialinių Reikalų-Tarybos Pirmininkė
Švietimo Reikalų Tarybos Pirmininkė

Ingrida Bublienė
Gintaras Čepas

Rimantas Stirbys
Jonas Vainius
Dr. Vitalis Vengris

Vicepirmininkė Specialiems Reikalams
Vicepirmininkas Organizaciniams Reikalams
Vicepirmininkas Sporto Reikalams
Vicepirmininkas Administracija Reikalams
Iždininkė
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos Pirmininkė
Vicepirmininkas Informacijos Reikalams
Vicepirmininkas Finansiniams Reikalams
Vicepirmininkas Mokslo Reikalams

New Yorko
Ohio
Pietryčiu
Vakaru
Vidurio Vakaru

Kęstutis Miklas
Pranas Joga
Algimantas Gečys
Angelė Nelsienė
Kazys Laukaitis

Pranas Gvildys
Rimas Gulbinas
Daina Krivickaitė
Sigutė Šnipaitė

Kultūras Tarybos Pirmininkė (Lietuvoje)
Kultūras Tarybos Vykd. Vicepirmininkas
(Einąs Pirmininko Pareigas)

JA V LB Apygardos Pirmininkai
Česlovas Mickūnas

Boston
Centrinė
Connecticut
Florida
Michigan
New Jersey

Jonas Urbonas
Juozas Karmūza
Janina Gerdvilienė
Vytautas Kutkus
Rasa Juškienė

JA V LB Apylinkių Pirmininkai
Atlanta,G A
Auksinis Krantai,FL
Aurora,IL
Baltimore.MD
Beveriy Shorei.IN
Botton.MA
Bridgeport-Stanford.CT
Brighlon Park.IL
Brockton.MA
Brooklyn.NY
BufTalo.NY
Bushwick,NY
Cape Cod.MA
Cicero, IL
Cincinnati.OH
Cleveland.OH
Colorado.CO
Dayton.OH
Daytona.FL
Detroit.MI
East Chicago.IL
East Si. Louis.IL
Eliza beth.NJ

Pranas Zunde
Jonas Paikus
Domicėlė Vizgirdienė
Vytautas Eringis
Roma Dambrauskienė *
Brutenis Veitas
Sigitas Liaukus
Salomėja Daulienė
Stasys Eiva
Apolonija Radzivanienė
Dr. Gražina Slavėnienė
Tėvas Pranas Giedgaudas, OFM
Alfonsas Petrulis
Raimundas Rimkus
Jonas Matulaitis
Vytautas Brizgys
Arvydas Jaraiius
Kun. Vaclovas Katarsius *
Juozas Paliulis
Jonas Urbonas
Birutė Vilutienė
Zigmas Grybinas
Julius Veblaitis

Grand Rapids.MI
Great Neck.NY
Hartford,CT
Hawaii,Hl
Hot Springs,AK
Houston,TX
Indiana polis,IN
Jersey Cily.NY
Kansas City.KS
Kennebunkport.ME
Lansing.MI
Las Vegas.NV
Lemom,IL
Los Angcles.CA
Manhattan,NY
Marųuctte Park.IL
Melrose Park.IL
Miami.FL
Milwaukee.WI

Minnesota,MN
New Britain,CT
New Havcn.CT
New London.CT
Newark.NJ

Birutė Zdanytė
Elena Aglinskienė •
Stepas Ingaunis
Kęstas Gaižutis
Rymantas Gužulaitis
Antanas Gražulis
Kazys Žemaitis
Kun. Rafaelis šakalys *

Omaha,NE
Palm Beach.FL
Paterson.NJ
Philadelphia.PA
Phocnix,AZ
Pittsburgh.PA
Portland.OR
Providcnce.RI
Putnam.CT
Queena

Algis Antanėlis
Algis Augunas
Angelė Stankaitienė
Teresė Gečienė - Kristina Volertienė
Antonia Petrulienė
Vytautas Yučius •
Algimantas Tekorius
Kazys Navskauskas
Albina Lipčienė
Ramutė Česnavičienė

Dr. Romualdas Kriaučiūnas
Aldona Jonynas
Kęstutis Šulinskas
Dr. Rolandas Giedraitis
Jane Venckutė
Jonas Levickas
Algis Sinkevičius
Petras Griikelis
Viktoras NaruFis
Tomas Baltutis
Romas Butrimas
Juozas Karmūza
Stasys Miknius
Danguole Didžbalienė

Rochcstcr.NY
San Francisco.CA
Santa Monica.CA
Sioux City.IA
South New Jersey,NJ
Springfield.IL
St. Petersburg.FL
Sunny Hills.FL
Washington State
Washington,DC
Waterbury,CT
Waukegan-Lake Co.,IL
Wisconsin,WI
Worcestcr,MA

Danguole Klimienė
Gintas Federas
Juozas Kojelis
Joseph Ulanskas
Dr. Kazys Gudenas
Tom Makarauskas
Vytautaa Budrioms
Alfonsas Velavičius
Irena Blekytė
Audronė Pakitienė
Antanas Paliulis
Rima Kačiubaitė-Binder
Reda Plurienė
Stasys Rudys

Gražina Kamantienė
Vytautas Žukas

• ryšininkai

JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖ
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY, INC.
TREASURY OF NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE

KRAŠTO VALDYBOS IŽDAS

VASARIO 16d. VIENYBĖJE ORGANIZUOTA IŠEIVIJA YRA TAUTOS RAMSTIS - AUKOS LIETUVAI IR LIETUVYBEI

DONATIONS TO STRENGTHEN THE LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY AND BUILD EFFECTIVE SUPPORT
FOR THE RECONSTRUCTION OF LITHUANIAN

Vardas ir Pavarde

Data

Adresas

Parašas

Make Checks payable to: Lithuanian-American Community, Ine.

Auka
Mail to: Daina Krivicką*, 2715 E. Alleghany Ava., Philadelphia, PA 19134-5914

JAV LB Švietimo Taryba jau
išplatino 500 egz. savo paruoštos
kasečių programos “Easy Way to
Lithuanian”. Jų pirko asmenys,
besiruošiantys kelionei j Lietuvą
— profesoriai, JAV valdžios pa
reigūnai ir kiti. Programoje yra
vadovėlis ir 6 kasetės. Ji pritaiky
ta suaugusiems, besimokan
tiems lietuviškai. Tekstas pa
ruoštas J. Masilionio ir įkalbėtas
O. ir T. Mikužiu, R ir V. Kučų,
S. Puodžiūno, M. ir S. Utz. Šiuo
metu Norton publishers parda
vinėja programų amerikiečių tar
pe per savo katalogų, o Lietuvos
Švietimo ir Kultūros Ministerija
iš Švietimo Tarybos gavo leidimų
knygų perspausdinti.

Lietuvių Fondas paskyrė
$35,000 JAV lituanistinėms mo
kykloms. JAV LB Švietimo Tary
ba iš savo rudens aukų vajaus
taip pat pridės. Kai kurios mo
kyklos sunkiai verčiasi — reikia
mokėti aukštas nuomas už patal
pas, sunkiai randa mokytojų ar
net vedėjų. JAV LB Švietimo Ta
rybos pirmininkė, Švietimo Ta
rybos nariam pritariant, kiekvie
nai mokyklai nustatė paramos
sumų, nes iš mokslapinigių daž
niausiai negalima išsilaikyti.
Lietuvos Kultūros ir švietimo
ministerija kviečia užjūrio moki
nius atvykti į stovyklų 1992 m.
vasarų. Stovykla vyks dviem pa
mainom — liepos ir rugpjūčio
mėnesiais. Vaikams reikės užsi
JAV LB Švietimo Taryba ir mokėti tik už kelionę. Stovykla
Socialinių Reikalų Taryba sau bus Nemenčinėje, 20 km nuo
sio pradžioje išsiuntė 20 tonų Vilniaus. Vaikai pasimokys lietu
konteinerį į Lietuvą. Tai jau vių liaudies dainų ir darbelių,
trečiasis konteineris, suorgani bus sudarytos galimybės aplan
zuotas tos Tarybos ir apmokėtas, kyti žymesnes Lietuvos vietokaip ir kiti, JAV LB “Dovana ' ves.
Lietuvai” fondo. Konteineryje
Švietimo Tarybos žurnalas
mokykliniai reikmenys: knygos, Švietimo gairės sustabdomas.
pieštukai ir pan. bei drabužėliai Visos švietimo žinios bus spaus
Lietuvos našlaitynams. Kontei dinamos specialiuose Pasaulio
neriai siunčiami Lietuvos Res lietuvio puslapiuose. Švietimo
publikos Kultūros ir Švietimo Tarybos pirmininkė pasiūlė
Ministerijai. Jei kokios dėžės užsakyti Pasaulio lietuvį visoms
specialiai skirtos paskiroms įstai lituanistinėms mokykloms.
goms (mokyklai, bibliotekai ir
Lituanistinių mokyklų vaikai
pan.), tai jos bus perduodamos raginami dalyvauti dviejuose
pagal nurodymus. Egghead konkursuose: “Dainų dainelė”
Softvvare bendrovė padovanojo konkurse Lietuvoje (solo,, due
144 tuzinų marškinių (sweat- tai, kvartetai ir kt.), kur išeivijos
shirts) su užrašu “Egghead Uni- vaikai turėtų dalyvauti tik finale
versity”. Tai Inos Bertulytės- Lietuvoje, ir rašinių konkurse,
Bray, iš Seattle, WA, pastango kurį JAV LB Švietimo Taryba
mis parūpinti marškiniai APPLE vykdo kartu su JAV LB Sociali
projektams. Jaunimui Lietuvoje nių Reikalų Tarybos “Vaikų vil
jie turėtų patikti.
ties” komitetu. Be to, lituanis
tinės mokyklos taip pat ruošia
JAV LB Švietimo Taryba pra vaikus dalyvauti IX Tautinių Šo
neša, kad jau nustatyta data Mo kių šventėje 1992 m. liepos 5 d.
kytojų Studijų savaitei Dainavos Chicagoje. Stengiamasi įjungti
stovyklavietėje. Tai bus rug JAV augančius. lietuvių laimės
pjūčio 2-9 dienomis. Stovykloje vaikus įr visapusiškų llię.tUKiJt gy
lituanistinių mokyklų vedėjai, venimų Lietuvoje ir užjūryje.
mokytojai ir švietimu besirūpi
JAV LB Švietimo Tarybanantieji gali pasidalinti mintimis posėdžiavo sausio 11d. Chicago
ir pasiklausyti apie besikeičiantį je. Dalyvavo pirm. Regina
lituanistinį auklėjimų išeivijoje.
Kučienė, sekr. Alicija Brazaitienė,
ižd. Antanas Jarūnas, Joli
Rašytoja Danutė BrazytėBindokienė yra paruošusi sceni ta Kriaučeliūnaitė-Arzbacher,
nių vaizdelių lituanistinėms mo Rima Kašiubaitė-Binder, Ra
kykloms Vasario 16 proga. JAV munė Kubiliūtė, Ričardas Peter
LB Švietimo Tarybos pirmi sonas ir Vida Brazaitytė. Švieti
ninkės Reginos Kučienės pa mo Tarybos darbe (laiškais ir
prašyta,
Bindokienė sukūrė telefonu) taip pat dalyvaus viena
montažų, susidedantį iš Lietuvos atstovė iš rytų pakraščio — Wair užjūrio lietuvių poetų shingtono lituanistinės mokyk
eilėraščių. Nors Bindokienė turi los vedėja Angelė Kraujalytėir kitų nuolatinių įsipareigojimų Bailey, ir viena iš vakarinio pak
(ji yra Ateities žurnalo redaktorė raščio — Los Angeles lituani
ir IX Tautinių Šokių šventės lei stinės mokyklos vedėja Marija
dinio redaktorė), ji mielai sutiko Sandanavičiūtė-Nevvsom.
Ramunė Kubiliūtė
padėti Švietimo Tarybai.

NEW BRITAIN, CT
Džiaugsmo šventė
Šiemet New Britain, CT, Lie
tuvos nepriklausomybės šventė
minima vasario 9 d. Išvakarėse,
vasario 8 d., šeštadienį, Lietuvos
vėliava bus iškelta Central Park,
miesto aikštėje.
Vasario 9 d., sekmadienį, iš
kilmingas mišias aukos parapijos
klebonas kun. Jonas Rikteraitis
už visus žuvusius dėl Lietuvos
laisvės. Jaunuoliai atneš prie al
toriaus JAV ir Lietuvos vėliavas.
Giedos parapijos choras, vado
vaujamas dirigentės Geraldine
Ganzer-Sintautaitės. Pamokslų
pasakys klebonas kun. Rikteraitris.
Minėjimų parapijos salėje,
396 Church St., 2 vai. popiet
pradės LB apylinkės pirm. Ro
mas Butrimas. Programai vado
vaus Juozas Raškys. Choras su
giedos JAV ir Lietuvos himnus,
o taip pat padainuos keletą dai
nų.
Garbės svečiais pakviesti kle
bonas kun. Jonas Rikteraitis,
JAV Kongreso atstovė Nancy
Johnson, miesto burmistras Donald DeFronzo, CT valstijos se

natorius Joseph Pudlen.
New Britain ir apylinkių lietu
viai kviečiami šiame minėjime
gausiai dalyvauti.

Gintaro klubo veikloje
Gintaro klubo (Amber Club)
metinis susirinkimas įvyko
gruodžio 12 d., ketvirtadienį,
savo patalpose, 90 John Street.
Išrinkta nauja valdyba. Buvęs
pirmininkas Juozas Kraučiūnas
nebekandidatavo. Jis pirminin
ku buvo 1988-1991 m. Nauju
pirmininku išrinktas Tcrry Ja
nuška, gyvenąs East Hartforde.
Kiti valdybos nariai liko tie pa
tys: vicepirm. Anthony Romė
no, sekr. Juozas Balčiūnas, ižd.
Jonas Valengavich, patikėtinis
(trustee) — Adomas Sadauskas.
(Kiti patikėtiniai: Juozas Leiberis ir Jonas Moliušis.)
New Britain ir apylinkių lietu
viai kviečiami klube apsilankyti
ir tapti nariais.
Juozas Balčiūnas

Neužmirškime lietuviškos
knygos. Ji šaukte šaukiasi
mūsų pagalbos.

SAULIŲ KUOPOS ŠVENTE
IR KLAIPĖDOS SUKAKTIS
(atkelta iš 2 psl.)

paskatino organizuoti šaulius
Lietuvoje. Pats ambasadorius
buvęs šauliu nuo 5 klasės, toks
ir dabar esąs. Ir savo kalbą baigė
sakiniu: “Ačiū už gražų darbą”!
St. Lozoraičio laiškas
Turėjo sveikinti Lietuvos am
basadorius Jungtinėse Amerikos
Valstybėse Stasys Lozoraitis.
Negalėdamas dalyvauti, faksu
atsiuntė sveikinimą.
Sveikinime sakė, kad šauliai
yra sena, garbinga organizacija,
visada pasiruošusi patarnauti
kraštui. Atsikūrusi išeivijoje,
mokėjo surasti savo uždavinius
ir juos išspręsti.
Lietuvos problemos liečia vi
sus, taigi, ir šaulius, ir jie
kviečiami prisidėti prie krašto
atstatymo, prie nepriklauso
mybės įtvirtinimo.
Sveikina centro valdybos
pirmininkas

Saulių Sąjungos Išeivijoje pir
mininkas Mykolas Abarius spec
ialiai atvyko iš Detroito. Atsi
vežė bent kelis nuotraukų albu
mus iš savo veiklos, iš kelionės
į Lietuvą, kur dalyvavo šaulių
šventėje. Daug kas turėjo progos
apžiūrėti tas jo nuotraukas. Taip
pat iš Lietuvos atvežė ten
leidžiamo Trimito bent kelis nu
merius, su kuriais ir kiti galėjo
susipažinti.
Pirmiausia Mykolas Abarius
pasveikino Saulių Sąjungos Išei
vijoje centro valdybos vardu, pa
skui Lietuvos šaulių vardu. Jis
sakė: “Džiaugiamės, kad iš
laikėme tęstinumą.
Lietuvoje šauliai atsikūrė
1989 m. rugsėjo 29 d. Dabar ten
'■ >i<yra 7 rinktinės, per 90 vienetų.
Sauliai ‘kuriasi miestuose, kai
muose. Kaune turi savo namus,
chorą. Amerikos šauliai džiau
giasi, kad padėjo Lietuvos šau
liams atsikurti. Amerikos šauliai
yra ekonomiškai pajėgūs, tai ir
yra pareiga padėti kraštui.
Sauliai neišeina į pensiją, ne
pasensta, dirba visą gyvenimą
Lietuvai ir Saulių Sąjungai”.
Pagrindinė paskaita

vanojo: Lietuvių Religinės Šal
pos direktorių kun. Kazimierą
Pūgevičių ir ilgametį lituanis
tinės mokyklos mokytoją, Kario
žurnalo administratorių Alfonsą
Samušį. Šaulių žvaigždės meda
liu apdovanotas ilgametis valdy
bos narys Zigmas Dičpinigaitis.
Jiems žymenis prisegė LŠSI pir
mininkas Mykolas Abarius. Šiai
programos daliai vadovavo šaulė
Vida Jankauskienė.
Koncertinė dalis

Pradžiai pianistas virtuozas
Povilas Stravinskas paskambino
M. K. Čiurlionio tris kūrinius;
Noktiurną, Op. 4, No. 1; preliu
dą, Op. 4, No. 2; preliudą Op.
13, No. 11, ir Fr. Schuberto —
Impromptu, No. 4, Op. 90.
Dainavo solistė Angelė Kiaušaitė, iš New Jersey. Ji publikai
pažįstama iš ankstyvesnių kon
certų, muzikalus sopranas, jau
trus atliekamam kūriniui.
Ji padainavo tris kūrinius: Mu
zikantai atgroja — harm. E. Tiškio. Dainavo lietuviškai. Angliš
kai padainavo: Come Ready and
See Me — R. Hundley ir G.
Puccini operos Gianni Schicchi
ariją — “O mio babbino caro .
Prie pianino vėl grįžo Povilas
Stravinskas ir paskambino Fr.
Chopino Scherzo No. 4, E Major, Op. 54. Solistė Angelė
Kiaušaitė padainavo tris lietuvių
kompozitorių kūrinius: O tėvyne
manoji — S. Čerienės, Žiburėlis
— J. Stankūno, Mano sieloj šian
dien šventė—J. Tallat-Kelpšos.
Malonu buvo klausytis šios
programos dalies: besiveržian
čios ir vis tobulėjančios solistės
Angelės Kiaušaitės ir pianisto
virtuozo Povilo Stravinsko.
Uždaromąjį žodį tarė kuopos
pirmininkas K. Miklas, visiem
padėkodamas,
kviesdatnaS
užkandžiauti ir linksmintis.
Sceną papuošė Paulius Jur
kus, sukurdamas didoką dekora
tyvų Klaipėdos herbą ir ant pulto
specialų šventei pritaikytą sky
dą, kur buvo šaulių ženklas ir
skaičius — 20.

New Yorko šaulių kuopos 20 metų sukakties proga žymenimis apdovanojami, išdc.:
kun. Kazimieras Pugevičius, Zigmas Dičpinigaitis, Alfonsas Samusis. Viduryje progra
mos vedėja Vida Jankauskienė, žymenis įteikęs Lietuvos Saulių Sąjungos Išeivijoje
pirmininkas Mykolas Abarius ir N Y šaulių kuopos vadas Kęstutis Miklas. Nuotr. S.
Narkėliūnaitės

— Lietuvos Respublikos am
basada VVashingtone praneša,
kad vasario mėnesį laikinai su
stabdys fondų rinkimą.

paskelbusi 1987 m. Toliau skel
biamas vėliavos pašventinimo
aktas. Suregistruotos ir buvusios
valdybos su kuopos pirminin
kais, kurių buvo 4: A. Reventas,
J. Kumpikas, A. Jankauskas ir
dabartinis — K. Miklas.
Visoje knygoje 37 nuotraukos
iš kuopos veiklos.

— Lietuvių Fondas, įvertin
damas “Darbininko” talką Lietu
vos ir lietuvybės išlaikymo dar
be, pasky rė laikraščiui stiprinti
$2000. "Darbininko” leidėjai,
administracija ir redakcija Lietu
vių
Fondui
už
paramą
nuoširdžiai dėkoja.

Sveikino ir pavieniai asmenys,
organizacijos. Tokių sveikinimų
— 27. Sveikino net federalinė
kredito unija Kasa, kuri tam tikrą
laiką vengė bet kokių kontaktų
su lietuviškais renginiais.

Surašyti ir kuopos mirusieji
nariai.
Leidinys savo medžiaga yra
istorinis ir bus naudingas
ateičiai, kai bus tyrinėjama šau
lių veikla Amerikoje.
-oOrganizuojant tokį plačios
apimties renginį — minėjimą,
įdėta daug darbo. Tai padarė

— Ark. Justo Mullor Garcia,
Šventojo Sosto nuncijus Pabalti
jui, sausio 26 d. Vatikano radijo
koplyčioje lietuvių kalba laikė
mišias, kurios buvo transliuoja
mos į Lietuvą, ir pasakė pamok
slą. Jis pranešė, kad vasario 7 d.
jis jau būsiąs Vilniuje. Mišias
koncelebravo Šv Kazimiero ko
legijos vadoyhė. kunigai studen
tai ir kiti Romoje gyvenantys lie
tuviai kunigai.

Solistė Angelė Kiaušaitė ir pianistas Povilas Stravinskas
Kultūros Židinio scenoje New Yorke šaulių renginio koncerte.
Nuotr. S. Narkėjiūnaitės

energinga v aldyba su savo pirmi
ninku.
Sėkmės kuopai, kad ji nepa
mirštų kultūrinės veiklos, kurio
je ji taip gražiai reiškėsi! Ar tik
šį kuopa nebus vienintelė, išlei

dusi tris knygas, paskelbusi ro
mano konkursą,, premijomis rė
musi dailės parodas. Ši veikla ir
įprasmino kuopos gyvavimą.
(P-j-)

— Michigano senatorius Don
Riegle ir kiti 36 jo kolegos iš JAV
Senato sausio 30 d. pasiuntė pre
zidentui Bush laišką, kuriame
kviečia jį pasinaudoti proga ir su
sitikimo su Jelcin metu iškelti
klausimą dėl išvedimo Sovietų
kariuomenis iš Lietuvos. Savo
pranešime apie šio laiško Prezi
dentui pasiuntimą, JAV’ LB biu
letenyje iš VVashingtono, Asta
Banionis dar prideda JAV' LB Vi
suomenės reikalų tarybos pirmi
ninko A. Gečio paiškinimą.
Gečys sako, kad prezidentas
Bush ir V’akarų valstybių galvos,
paragindamos Jelciną atitraukti
karint menę iš Pabaltijo, padėtų
Jelcinui
sumažinti
karinį
biudžetą, kurio dalį galima būtų
sunaudoti ekonominiam Rusijos
atkūrimui.

Vaišės
Po programos tuoj buvo ir
vaišės. Prie virtuvės sienos keli
stalai buvo apkrauti įvairiais ka
rštais valgiais. Reikėjo patiems
pasirinkti. Valgius pagamino Bi
rutė Šidlauskienė-Jurkūnaitė,
Kultūros Židinio prižiūrėtojų
dukra.
Pietų metu pakeltos ir šampa
no taurės ir sugiedota Ilgiausių
metų kuopai. Į pietų pabaigą
prasidėjo šokiai. Grojo trijų
asmenų orkestras, dainuodamas
įvairias estradines dainas.

— Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 74-osios sukak
ties minėjimas Chicagoje vyks
vasario 16 d. Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje. Rengia
Alto Chicagos skyrius.

Paskaitą skaitė prof. dr. Vaidievutis Mantautas, vienas šau
lių atkūrėjų tremtyje, dabar jų
garbės pirmininkas. New Yorko
visuomenei jis jau pažįstamas.
— Lietuvių Fondą pasiekė
Prieš keliolika metų, kai čia buvo
1991 m. gruodžio 30 d. data iš
minima Saulių steigėjo Vlado
rašytas $75,000 čekis. Auką at
Putvio 100 metų gimino sukak
siuntė F. Mandeikio palikimo
tis, jis apie jį kalbėjo Apreiškimo
tvarkytojas dr. Edvardas J. Jan
Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 50 metų sukaktį minint, iškilmės
parapijos salėje.
sonas, padidindamas Felikso ir
pradėtos koncertu spalio 19. Nuotraukoje choras su svečiais ir solistais. Iš k. choro
Dabar, pasveikinęs svečius ir
Marijos Mandeikių įsteigtą sti
vadovas Viktoras Ralys, klebonas kun. dr. Algirdas Olšauskas, Liucija Mažeikienė,
susirinkusiuosius, jis paminėjo,
pendijų fondą iki $285,000.
Raimonda Apeikytė, komp. Bronius Budriūnas, Janina Cekanauskienė, Birutė Vizgir
kad jo paskaita bus trumpa, tik
dienė, Stasė Simoliūnienė, Vilija Vilkienė ir choristai. Nuotr. V. Štoko
— Žemės tvarkymo departa
20 minučių.
Sukaktuvinis leidinys
Meninę programą atliks Šv. Ka mento duomenimis, iki 1991 m.
Jis pirmiausia palietė tautos
Pirmininko .Kęstučio Miklo
sąmoningumą, kaip jis pamažu
zimiero parapijos ir jaunimo an gruodžio 1 d. Lietuvos agrarinės
rūpesčiu išleistas sukaktuvinis
LOS ANGELES, CALIF.
tarnyboms įteikti 264,000 gy
stiprėjo. 19-ojo amžiaus gale
samblio “Spindulys” jungtinis
leidinys, kurį jis ir suredagavo.
prasidėjo plataus masto tautinis
choras. Po minėjimo bendri pie ventojų prašymų susigrąžinti
Leidinys turi 56 puslapius. Jį at
žemę. Tai sudaro 67 proc., arba
atgimimas, kuris tautą atvedė į
Lietuvos Nepriklausomybės parapijos choras ir solistai, vado- tūs Lietuvių Tautinių namų
spausdino
pranciškonų spaustu
du trečdalius visų žemių.
nepriklausomybės reikalavimą.
salėje.
atgavimo minėjimas švenčiamas vaujant muz. Viktorui Raliui.
vė Brooklyne.
Šauliai prisidėjo prie nepriklau
Leokadija
Strupienė,
sulau

12:30 vai. popiet minėjimas Sv.
—
Ignalinos
atominėje
Leidinio pradžioje sveikini iškilmingai ir džiugiai vasario 16,
kusi 76 m. amžiaus, po ilgos ir
somybės atstatymo, prie Klaipė
jėgainėje sausio 29 d. pradėtas
mai: ambasadoriaus Aniceto Si sekmadienį 10:15 vai. ryto vėlia Kazimiero lietuvių parapijos
sunkios ligos mirė gruodžio 15
dos krašto atvadavimo. Kalbėto
I-ojo reaktoriaus remontas, ir
mučio, vysk. Pauliaus Baltakio, vų pakėlimas Šv. Kazimiero mo salėje. Pagrindinis kalbėtojas —
d.
Nuliūdime liko vyras Maksi
jas prisiminė Martyną Jankų,
todėl Lietuvoje bus ribojamas
OFM, Šaulių Sąjungos išeivijoje kyklos aikštėje. 10:30 vai. auko Viktoras Nakas, Lietuvos amba
milijonas, sūnus Jonas. Brolis
Klaipėdos krašto patriarchą.
elektros energijos tiekimas. Ta
pirminininko Mykolo Abariaus; jamos mišios, kurių metu giedos sados VVashingtone štabo narys. prel. Jonas Kučingis, keturios
Pacitavo ir patriotinės poezi
elektrinė pagamina daugiau kaip
iš Lietuvos sveikino ten veikian
seserys Lietuvoje ir kiti artimie
jos, palietė ir dabartį, tautos ko
pusę Lietuvai reikalingos ener
čios šaulių sąjungos pirmininkas
vas už laisvę.
jigijos. Branduolinį kurą Lietuva,
Gediminas Jankus. Taip pat
Konstancija Uknevičienė (ŽiKalbėjo lygiai 20 minučių. Vi
kaip ir anksčiau, perka iš Rusi
sveikino ir Veidievutis Mantau
burytė), sulaukusi 87 m.
si jam nuoširdžiai plojo.
jos. Pastarajai pakėlus kainas
tas, išeivijos šaulių garbės pirmi
amžiaus, mirė spalio 6 d. Ve
Šaulių kuopa savo didžiųjų
dešimteriopai,
Lietuva jau
ninkas.
lionė nuo 1949 iki 1963 m. gyve
švenčių metu ir sukakčių proga
kreipėsi į kelias užsienio bendro
bent kelis asmenis apdovanoja
no Melburne, Australijoje. Tada
Toliau sudėti faksimiliniai
ves dėl galimybės kurą pirktis iš
su vyru Juozu persikėlė į JAV’.
Šaulių žvaigždės ordinu ar me sveikinimai išeivijoje veikiančių
jy
Paskutiniu metu gyveno pas
daliu. Ir dabar tolimesnėje pro rinktinių, atskirų kuopų. Siekia
— Nauji “Darbininko” skaity
dukterį Albiną Gedminienę.
gramoje buvo įrašyta — žyme • net Kanadą, Australiją. Iš viso
tojai:
Juozas Boga, Laconia, N H;
Escondido,
CA.
niu įteikimas.
17 tokių sveikinimų.
Į
Jurtis
Šiogeris, LI City, NY.
Tarptautinė
skautų
sueiga
Vaclovas Butkys leidinyje
Užsakė kitiems: Janina Simu
įvyks vasario 22 d., šeštadienį,
Žymenų įteikimas
aprašo kuopos įsikūrimą ir veik
tienė, East Rockaway, NY —
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
Kompozitoriui Br. Budriūnui įteikiamas dail. Prano Gasperoį sceną buvo pakviesti LSSI lą; Paulius Jurkus rašo apie Ele
.
Elenai Bamet, New York, NY.
salėje.
nio sukurtas žymuo. Maestro per 35 metus vadovavo parapi
pirmininkas Mykolas Abarius ir nos Juciūtės knygą “Pėdos mir
Sveikiname
naujus skaitytojus ir
Kaziuko
mugę
kovo
8
d.,
sek

jos chorui ir ėjo vargonininko pareigas. Iškilmės vyko 1991
vietinės šaulių kuopos pirminin ties zonoje ; Kęstutis Miklas —
dėkojame
užsakytojams.
“Dar
madienį,
Šv.
Kazimiero
parapi

apie
A.
Budreckio
knygą
“
DLK
spalio 19 d., Los Angeles, CA. Šv. Kazimiero parapijai minint
kas Kęstutis Miklas, kuris per
bininko" metinė prenumerata
jos salėje, rengia I>os Angeles
Algirdas
”
.
Apžvelgiamas
roma

50
metų
sukaktį.
Iš
k.
Liucija
Mažeikienė,
Bronius
Budriūnas
skaitė aktus.
$20.
skautai ir skautės.
i 'ž v
ir Antanas Polikaitis. Nuotr. V. Štoko
. Šaulių žvaigždės ordinu apdo- no konkursas, kurį kuopa buvo

t Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?*

į

t

•3001 W. 59th Street
• Chicago, IL 60629
PHONE: 312 926-6897

USA

ūmi mus //^inmiuu iiiiim
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po
dvitaškio — aukotojas, įm. — įmokėjo, asm. — asmuo,
suma po pavardės — įnašų iš viso.
1991 m. rugsėjo mėn.

1 x $5 —X $2,555.
1 x $10 — Styga Zenonas atm'. įn., $10.
1 x $20 — Ivaškienė Ona atm. įn., $3,080.
1 x $40 — Bajalienė Angelė atm. įn: Vytautas Kutkus,
$180.
6 x $100 — Anužis Petras atm.: Banevičiai A. ir V.,
$500; Balsys Vladas atm. įn.: Balsiai Albina, Liucijus ir Raymondas, $125; Gobienė Kazimiera, $100; J asas Adomas P.
ir Zuzana (mirusi), $1,204; McCoy Allen, $100; Slavinskai
Eugenijus ir Irena, $200.
’
1 x 120 — Jonaitis Juozas atm. įn.: Baniukaitis V. ir
N. $40, Lekutis Pr. $25 ir 4 kt. asm.
1 x $150 — Kazickas dr. Juozas ir Aleksandra, jų 50
m. vedybų proga įm. M. M. O’Block.
2 x $200 — Materas Eduardas atm. įn.: Materas Juozas,
$2,000; Paskųs Raymond, $450.
1 x $300 — Daržinskis Stasys ir Ona, $800.
1 x $335 — Genienė Vilhelmina atm. įn.: Gvildys J.
ir W. $40; Miklas H. ir I. $35, Baleišis Antanina $25, Jokubauskas St. ir P. $25 ir 10 kt. asm. $635.
1 x $350 — Tonkūnas Mykolas atm. įn.: Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo proga įm. Rudaitienė Ritonė $350,
$1,000.
1 x $400 — Daugirdas Jonas ir Ona, $600.
4 x $500 — Lietuvos savanorio Fulgento Janonio ir
žmonos Marijos Stipendijų Fondas, $29,000; Simanas Va
cys, $3,100; Vitkus Juozas atm. įn.: 5-tų mirties metinių
proga įm. Vitkuvienė Apolonija, $1,550; Vitkuvienė Antana
vičiūtė Apolonija, $500.
2 x $800 — Materas Juozas, $3,000; Saulis Algirdas ir
Aušra, $1,000.
4 x $1,000 — Bacevičius Alfonsas ir Hilda, $1,000;
Lietuvių Muzikos Šventės Rengimo Komitetas, $1,000; Liorentas Jonas atm. pagal jo valią įm. Kasis Ina, $2,550; Pučius
Mečys, testamentinis palikimas, $2,450.
2 x $2,500 — Jablonskis dr. Konstantinas, $9,000; Ruibys kun. dr. Kazimieras atm. įn.: Daržinskis Stasys ir Ona,
• $2,500.
lx$15,620 — Jašinskas Jurgis, testamentinis palikimas,
: $15,620:
Iš

viso $30,950.

1991 m. spalio mėn.

2 x $10 — Palionienė Sofija, $195; Vaitkevičius Stasys,
$200.
2 x $20 — Bulkaitis Viktoras, $270; Paliokas Fredas
atm. įn., $20.
3 x $25 — Daukantas Bladas ir Zuzana, $675; Sarauskas
Alphonse J. $150; Vydas Emilijaatm. įn.:įm. bendradarbiai,
$47.
1 x $30 — Grinis dr. Gedas Marius, $140.

HARTFORD, CT
Rengiamasi šventei

\ Lietuvių Bendruomenės Hart
fordo apylinkės valdyba rengia
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 16 d., sekma
dienį. Minėjimas prasidės mišiortiis 9 vai. ryto Švč. Trejybės.lietuvių parapijos bažnyčioje. Gie
dos parapijos choras, vadovauja
mas muz. Jurgio Petkaičio. Or
ganizacijos kviečiamos pamaldo

se dalyvauti su vėliavųmiš.
Minėjimas tęsiamas 2 vai. po
piet VVallace Stevens Theater
patalpose, Hartford Insurance
Plaza(Asylum Avė. ir Broad St.),
Hartford, CT.
Kalbą pasakys Darius Sužie
dėlis, Lietuvių Misijos prie
Jungtinių Tautų narys. Meninę
programos dalį atliks “Jonis”,
muzikinis vienetas iš Šiaulių. Po
programos — pobūvis su užkan
džiais.
LB Hartfordo apylinkės val-

8 x $50 — Chainas Viktoras, $850; Krasauskas kun.
Rapolas, $275; Petravičienė Lidija, $320; Prunskis dr. Jonas
V., $150; Purinas dail. Povilas atm. įn.: Purinąs Austrą,
$1,000; Statulevičius Albinas atm. įn.: Baltutis Vyt. ir Ona,
$50; Tonkūnas Mykolas atm. įn.: Widman G. ir R., $1,050;
Vaieeliūnienė Kazimiera, $520.
46 x $100 — Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas
Feliksas ir Janina, $1,000; Bružienė Elenaatm. įn.: Bobinas
Feliksas ir Janina, $1,000; Černius Kazys ir Filomena,
$4,500; Černius Rimas, $1,600; Čižikas Balys atm. įn.:
Čižikaitė Bronė, $2,500; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė
Vytautas ir Joana, $1,850; Dapkus Petras ir Ilona, $400;
Dirgėla Ona atm.: Dirgėla Adolfas, $200; Doveinis Juozas
ir Danutė, $350; Dranginis kun. Antanas atm. įn.: įm. Baltimorės Lietuvių Dainos Choras, $110; Galdikas Antanas ir
Filomena, $2,000; Gary Simon P. ir Betty L., $300; Gečienė
Saulė atm. įn.: Gečas Alfonsas, $400; Gramas Raimundas
ir Rita $400; Jakštas prof. dr. Juozas atm. įn.: Jakštas dr.
Wilhelmine, $230; Jonynas Kazimieras atm. įn.: Pūkštys
Romas ir Rasa, $100; X, $1,300; Kliorys Konstantinas ir
Marija atm. įn.; Kliorys Petras ir Jadvyga, $100; Kriščiūnas
Antanas ir Veronika, $1.000; Lazauskas Vincas atm. įn.:
Stončienė Izabelė, $200; Lesniauskas Viktoras ir Milda (mi
rusi), $600; Liaugaudas.Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eu
genija, $625; L.Š.S.T. Romo Kalantos Šaulių Kuopa, $750;
Merkys Raimundas atm. įn. : Merkienė Janina, $400; Pakštas
Pranas atm. įn.: Pakštienė Bronė, $400; Plėnys Kazimieras
atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,750; X., $2,100; Remienė Ma
rija, $2, 400; Rindzevičius Motiejus ir Jadvyga atm. įn..
Kliorys Petras ir Jadvyga, $100; Rožanskas Kezys $100;
Rušėnas Adomas atm. įn.: Rušėnienė Ona, $1,100; Rūta
Tadas, $1,000; Šakių Šaulių Ugniagesių Komandos Vado
vybės atm. įn.: Vilinskas Stasys, $100; Šimutis dr. Leonardas
ir Zita, $400; Smilgienė Julija, $300; Spurgio partizano Vlado
atm. įn.: Lauraitis Alfas ir Antanina, $200; Stončius Pijus
atm. įn.: Stončienė Izabelė, $100; Strazdas Vytautas atm.;
Strazdienė Lidija, $200; Stukas Donald ir Leonidą, $200;
Šulaitis Alfonsas atm.: Šulaitienė Anelė, $500; Sužiedėlis
Vytautas A., $300; Vai Vito ir Regina, $100; Vanagūnas dr,
Arvydas, $200; Viršila Frank P., $100; Vyšniauskas Jonas,
$700; Žolynas Kostas ir Ona, $400.
16 x $200 — Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $7,330;
Apeikis Vytautas ir Nelė, $1,000; Bartoševičius Eugenijus
atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, $3,700; Dėdinas Jonas
atm. įn.: Dėdinas dr. Justinas, $2,200; Dočkus Kostas ir
Jadvyga, $1,300; Grigaliūnas Raimundas, $600; Hartfordo
Skaučių Šatrijos Vietininkija, $200; Jasas Adomas ir Zuzana
(mirusi), $1,404; Kankus Leonas ir Stasė, $1,700; Majauskas
Kazys ir Elena, $800; Ostis Algirdas ir Regina, $1,300;
Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, $2,600; Ročkųvienė Marija,
$1,500; Tamkutonis Gerald C., $2,000; Velža Vladas ir Eleo
nora, $2,301; Vilutis Edvardas, atm. įn. Vilutięnė M,arįja,
$500.
...
3 x $250 — Bankauskas Česlovas, $1,350; Vidūnas Jonas
ir Marija, $500; Žitkus Pranas atm. 4-tų mirties metinių
proga Žitkuvienė Janina, $2,150.
1 x$265 — Shatas Stasė V. atm.:įm. 22asm., $1,465.
8 x 300 — Brighton Parko Lietuvių Narnų Savininkų
Draugija $900; Jadviršis Petras, $1,000; Kairienė Liucija
;
atm. įn.: Kairytė Irena, $2,100; X, $1,500; Kručas Bronius
į
ir Anelė, $2,800; Paliulis Juozas ir Jadvyga, $1,000; Paronienė Branguolė atm.: Kairytė Irena, $600; Vilūnas Kazys
!
atm. įn.: Vilūnas Stefa $100, Abromaitis Marija ir Julius
$50, Drungienė Birutė $50, Stasiūnas Liucija $50, $600.
dybos pirm. B. Zdanytė ir valdy
ba visus kviečia gausiai dalyvau
ti.
D. G.

BROCKTON, MA
Tautos šventė

Lietuvos Nepriklausomybės
šventės minėjimas Brocktone
vyks tokia tvarka:
Vasario 14 d. Brocktono miesto burmistras pasirašo prokla
maciją, skelbiančią Lietuvos
šventę. Visų organizacijų atsto
vai dalyvauja miesto patalpose.
Vasario 16 d., sekmadienį, 10
vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje
aukojamos mišios už lietuvius
kovotojus, žuvusius už Lietuvos
laisvę. Po pamaldų prie pamink
lo padedamas gėlių vainikas ir
pakeliamos Lietuvos ir Ameri
kos vėliavos. Po to vykstama į
Legion Park aikštę, tam kartui
pavadintą Mindaugo Aikšte, ku
rioje pakeliama Lietuvos vėlia
va.
Tą pat dieną 3 vai. popiet Šv.
Kazimiero
parapijos
salėje
minėjimo oficialioji dalis, kur pa
skaitą skaito Rimas Gulbinas,
JAV LB Krašto valdybos vicepir
mininkas administraciniams rei
kalams. Jis yra Chicagoje veikia
nčios “Lithuanian Mercy Lift”

dexter park

B

PHARMACY

Wm. AnautaM, B. S.

M

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

296-4130

4 x 500 — Bagdanskis Juozas atm.: Bagdanskienė Bi
rutė, $1,000; Bendoraitis Ričardas Vytautas atm. įn.: Bendoraitienė Linda, $1,000; Paulionis Antanas ir Marija ir
Whittemore Jaruševičienė Irena atm. įn.: Jarūnas Antanas,
$500; Plikaitis dr. Juozas ir Barbora, $7,500.
2 x $1,000 — Kun. X, $2,000, Daunoras Juozas ir Jane
atm. įn.: įm. X, $4,310.
1 x $1,200 — Žilinskai prof. dr. Jurgis ir dr. Frankaitė
Ksavera atm. įn.: Vileišis-Shenvin dr. Vita $1,000, Buivys
Justinas ir Danguolė $100, LB Daytona Beach apylinkės
nariai $100, $1,200.
1 x $1,328 — Žuvusiems 1991 m. sausio 13 d. Vilniuje
atm. įn.: Lietuvių Fondo Valdyba $1,300, Juknevičienė Ele
na $28, $1,678.
1 x $2,000 — Tiškus Bronius atm. įn.: Tiškuvienė Agota,
$2,000
1 x $2,500 — Russas Jokūbas ir Pranciška atm. įn.:
Russas Alfred V., $5,000.
1 x $5,000 — Statkus Goodis Anna Dorothy testamen
tinis palikimas, $5,000.
1 x $8,000 — X, $45,000.
Iš

viso

$35,808.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991.X.31 pa
siekė 5,462,290 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuviš
ką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 3,087,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo, dalį. Iš viso
palikimais gauta 1,648,654 dol. Sudarykime testamentus ir
bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslų pavadinimą:
’LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FORPROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,
CHICAGO, IL.”
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkano
mis remiama lietuvybė.

1992 GRUPINĖS KELIONĖS
IR LĖKTUVO BILIETAI
J LIETUVĄ

BAETK
TOURS

BOSTONAS/JFK į VILNIŲ
$801.00

Mfe/come to

AUSTBM/V A/J?L//V£S
Rezervacijas reikia užsakyti mažiausia 21 dieną prieš išvyks
tant. Kelionės ilgis — ne mažiau 7 dienos ir neilgiau kaip 21
diena. Kaina galioja iki balandžio 15 dienos.------- .
.......... ,

DIDŽIOJI SAVAITĖ LIETUVOJE
VERBŲ SEKMADIENIS, DID. PENKTADIENIS IR ŠV. VELYKOS
Kelionė No. 410 — kelionės ilgis 13 dienų — 10 dienų
Lietuvoje, 1 diena Kopenhagoje
Balandžio 10-22
$1,209.00

organizacijos steigėjas ir vienas
pagrindinių darbuotojų.

Po paskaitos renkamos aukos
Lietuvos išlaikymo reikalams.
Dalyviai bus vaišinami kava.
Šampano taurėmis pasveikina
ma atsikūrusi Nepriklausoma
Lietuva.
Minėjimą rengia ir visus atsi
lankyti kviečia Brocktono Lietu
vių Taryba.

Grupinėse kelionėse įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses,
viešbutis ir pusryčiai.
BALTIC TOURS suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su
pusryčiais Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoj
ir Palangoj.
Dėl daugiau informacijos apie skrydžius, viešbučius ar grupi
nes keliones kreipkitės į
Albiną Rudžiūnienę
Kristiną Mitkutę
BALTIC TOURS
77 Oak St, Sufte 4 ’
Newton, MA 02164
Tel. 617 - 965-8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEWYORKE:

86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401

MON TUESWED CHICAGO):

X.

KAZIUKO MUGĖ
Kelionė No. 302 — kelionės ilgis 14 dienų — 11 dienų
Lietuvoje, 1 diena Kopenhagoje.
Kovo 2-15 $1,229.00

DARBO VALANDOS
9:00 - 3:00
THUR —
9:00-3:00
FRI—
9:00-3:00
SAT —

9:00-7:00
9:00-3:00
9:00-12:00

2615 W.71st Street, Chicago, IL60629 312-737-2110

FLORIDO):

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706 813-367-6304

DETROITE:

24060 W.9MileRd.,Southfield,Mi48034 313-350-2350

Taupymo sąskaitos ir certiflkatal, Įvairios
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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

DR. K. VALIŪNO LAIDOTUVĖS
Dr. Kęstutis J. Valiūnas, ilga vystė veiklą visose gyvenimo sri
metis Vliko pirmininkas, po sun tyse.
kios ir ilgos ligos mirė sausio 25,
Vliko pirmininkas dr. Kazys
šeštadienio naktį, 10 v. savo na Bobelis, dėl ligos negalėjęs at
muose Southampton, NY.
vykti, atsiuntė laišką, kurį per
Buvo pašarvotas Campbell lai skaitė Aleksandras Vakselis.
dojimo namuose, Madison Avė. Laiške prisimena jaunystę, mo
ir 81 St., Manhattane. Atsisvei kyklas, kurias kartu lankė, velio
kinimas buvo sausio 28, antra-. nio pasišventimą, vadovaujant
dienį, 7 v.v. Ji pravedė Tautos Vlikui.
Fondo valdybos pirmininkas
Aleksandras Vakselis. Lietuvos** Tautos Fondo vardu kalbėjo to
ambasadorius prie Jungtinių Fondo tarybos pirmininkas inž.
Tautų Anicetas Simutis kalbėjo Jurgis Valaitis. Amerikos latvių
apie velionio gyvenimą ir veiklą. sąjungos vardu kalbėjo Uldis
Pradžioje kalbėjo lietuviškai, o Grava, Lietuvių krikščionių de
mokratų vardu — Algis Vedec
paskui angliškai.
kas.
JAV ambasadorius Bidlle
Prel. Pranas Bulovas lietuviš
Smith pabrėžė, kad velionis iš- kai sukalbėjo maldas. Šeimos

vardu visiems padėkojo vyriau
sias sūnus Domininkas.
Laidojimo apeigos
Sausio 29, trečiadienį, 11 vai.
Viešpaties atsimainymo parapi
jos bažnyčioje Maspethe mišias
aukojo ir pamokslą pasakė prel.
Pranas Bulovas. Velionio karstas
buvo pridengtas Lietuvos vė
liava.
Po pamaldų velionio karstas
palydėtas į Cypress Hills kapi
nes, kur yra palaidota Valiūno
motina ir kur jis jau buvo pasi
statęs paminklą. Ambasadorius
Anicetas Simutis nuo karsto
nuimtą Lietuvos vėliavą įteikė
velionio našlei.
Polaidotuviniai pietūs buvo
Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje, dalyvaujant apie 40 asme
nų.
-o-

Nuliūdime liko žmona Elena
Jasaitytė, dr. Domo ir Sofijos Ja
saičių dukra; abu tėvai jau mirę.
Liko keturi sūnūs.Vyriausias
Domininkas, kuris yra vedęs
minėto ambasadoriaus Bidlle
Smith dukrą ir S. Carolinoje va
dovauja anglių kasyklom. Sūnus
Andrius yra ūkininkas ir savo di
delį ūkį turi Califomijoje. Sūnus
Julius yra dailininkas, gyvena
Manhattane. Sūnus Saulius yra
bankininkas, kuris 1984 m. su
bendradarbe Marti Prashker iš
leido knygą “Money Jobs”. Tada
jis dirbo bankuose Manhattane,
dabar gyvena Šveicarijoje.
Liko ir velionio brolis dr. Vy
tautas Andrius, ekonomistas,
tarnavęs Amerikos aviacijoje,
pasiekęs pulkininko laipsnį. Da
bar jis gyvena ir dirba Washingtone kaip ekonomistas. Trečias
brolis Algirdas, medicinos dak-.
taras, mirė Chicagoj 1982 m.

IŠ VVASHINGTONO
Prezidentas George Bush
savo metiniame pranešime apie
valstybės padėtį sausio 28 d.
naktį pateikė eilę smulkių
pasiūlymų, kuriais numatoma
sumažinti vidutiniosios ameri
kiečių klasės mokesčių mokėtojų
naštą. Tuo pačiu prezidentas
norėjo opozicijai įrodyti, kad ne
tiesa, jog jam nerūpi šalies
sunkėjant! ekonominė padėtis.
Tačiau jo kritikai, numatydami,
kad jis šiuo metu susikoncen
travęs į rinkiminės propagandos
reikalus, tvirtina, kad Preziden
to planai per maži ir ateina per
vėlai.
Boris Jelcin, Rusijos prezi

DR. KĘSTUČIUI VALIŪNUI
mirus, žmoną Eleną, sūnus: Domą, Andrių, Julių, Sau
lių ir brolį dr. Vytautą su šeimomis nuoširdžiai
užjaučiame.

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

ANTANUI KAUNUI
mirus, giliausią užuojautą reiškiame Danutei Jakienei,
jos šeimai ir Alksninių šeimai.

NY Vyr. Skaučių Židinys
Vilija

STASIUI TROJANUI

L

mirus, jo žmonai dr. Julitai Trojanienei ir dukrai dr.
Auksei Trojanaitei-Cooper reiškiame labai gilią mūsų
užuojautą.,,;;..... r.
...
.

Andrius, Apolonija, Anatolijus, Virginija'
Butai
Dr. Julius ir Aleksandra Maldučiai

Mylimai žmonai, seseriai ir tetai

JULIJAI KUNIGĖLIENEI

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO.
Darbininko skaitytojai, at
Po 15 dol.: Irena Donovan,
siųsdami metinę prenumeratą, Boulder, CO; A. Zdanys, Neprisidėjo aukomis laikraščiui sti vvington, CT; Sofija Narbutaviprinti, už įvairius patarnavimus cius, VVaterbury, CT; V. A. Vait
ar metinį kalendorių:
kus, VVaterbury, CT; E. BaliuPo 25 dol.: A. Starolis, Betha- nas, Holiday Lake, FL; J. Rauny, CT; A. Grushnys, Wichita, ba, Largo, FL;M. Kleinaitis, St.
KS; A. Dacys, Norvvood, MA; Petersburg, FL; A. M. Jankaus
Mary Kulis, Whiting, NJ.
kas, Germantovvn, M D; V. Rū
Po 21 dol.: Mary Zinke, Pisca- tenis, Hyannis, MA; B. J. Skratavvay, NJ.
bulis, Walpole, MA; J. L. Gied
Po 20 dol.: F. Stankus, Hart raitis, East Northport, NY; R.
ford, CT; Lola Pilis, Noak, CT; ’ Stepanenas, L.I.City, NY; J. ZaJ. Uldrikis, Paąuonock, CT; V. ronskis, Cleveland, OH; M. C.
M. Oniunas, Juno Beach, FL; Ozalas, CIarksGreen, PA; A. K.
D. Pranskevicius, Sunny Hills, Wargo, St. Clair, PA; A. C. GuFL; J. Gliosas, St. Petersburg, deczauskas, Coventry, RI; M.G.
FL; V. A. Juodka, Chicago, IL; Grinius, Spokane, W,A.
A. Zailskas, Cicero, IL; Rev. A.
Po 13 dol.: B. Aponavicius,
Abracinskas, Brockton, MA; Easton, PA.
Anna. M. Adams, Centerville,
MA; Gene Razvad, Milton, MA; . p0 2 dol.:A. P. Bagdonas, ChiV. Saduikis, So. Boston, MA; J. "Cago, IL; P. Braška, Brockton,
Hausėr, Lexington, MA; A.
Oslapas, Dearbom Hghts, MI;
Po 1 dol.:K. Gudukas, CenA. Ragauskas, Manahavvkin, NJ; terville, MA.
Genevieve Gobis, Amsterdam,
Kiekviena auka yra didelė pa
N Y; Emilija Daidynas, Brooklyn, N Y; C. Karbocius, Amster galba Darbininkui. Laikraščio
dam, N Y; G. Rajeckas, Ma- ateitis priklauso nuo aukotojų
speth, NY; Irene Kilius, Valley dosnumo. Vien iš prenumeratos
nebūtų įmanoma išsilaikyti. Už
Strem, NY.
Po 16 dol.: G. Slepakovas, kiekvieną auką nuoširdžiai dėko
Escondido, CA; A. Liobis, jame.
Darbininko Administracija
Middlesex, NJ.

staiga mirus, vyrą Praną, seserį Kazimierą Šventoraitienę, sesers sūnus Egidijų ir Saulių su šeimomis
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Darbininko Redakcija
Darbininko Administracija
Pranciškonų spaustuvės
vadovybė ir tarnautojai

A. A.
ANICETAI TILVIKIENEI
mirus, jos vyrą Damazą dukrąs: Aldoną ir jos vyrą
Petrą, Romą ir Laimą su šeimomis nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

Milda Grabnickienė su šeima
Edvardas ir Birutė Karmazinai
Leonas Karmazinas ir sūnus
Vanda ir Stasys Karmazinai su šeima

DR. KĘSTUČIUI J. VALIŪNUI,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Garbės
pirmininkui, mirus, jo sielvartaujančiai žmonai Elenai,
sūnums, broliui ir artimiesiems, kuriems jis buvo
brangus, reiškiame giliausią užuojautą.
Paskutinė Velionio pirmininkautoji VLIKo valdy

ba:

Bronius Bieliukas
Bronius Nemickas
Antanas Sabalis
Jurgis Valaitis
Algis Vedeckas

A. A.
DR. KĘSTUČIUI J. VALIŪNUI,
buvusiam VLIKo pirmininkui, mirus, jo žmoną Li,
sūnus, brolj Vytautą ir kitus gimines giliai užjaučia ir
kartu liūdi

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

A. A.
ANTANAS BACEVIČIUS
gimęs 1919 m. liepos 26 d. Šakių apskr., Barzdų valse.,
Zardelių kaime, gyveno Newton, MA. Tragiškai žuvo
1991 m. liepos 24 d. Kanadoje. Palaidotas Naujosios
Kalvarijos kapinėse, Boston, MA.
Giliame liūdesy likusi šeima nuoširdžiai dėkoja
kunigams — kleb. A. Kontautui, S. Saulėnui ir A. Baltrušiūnui už mišias ir maldas kapinėse. Nuoširdžiai
dėkojame vargonininkui J. Kačinskui ir solistui B. Povilavičiui už giedojimą bažnyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms bei
pažįstamiems už dalyvavimą šermenyse, mišiose ir
palydėjuslems brangų velionį į amžinojo poilsio vietą.
Taip pat dėkojame visiems, užprašiusiems
mišias, aukojusiems gėlių ir už aukas VLKui, taip pat
ir mums išreikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudo
je.
Giliausiame skausme ir liūdesy likusi šeima:

žmona Ona
duktė Sigita,
sūnus Leonardas su šeima,
sesuo Ona Merkienė.

Teisiniai įgaliojimai
organizacijai “SOS Vaikai”

Tarpininkaujant Lietuvos am
basadoriui Stasiui Lozoraičiui,
1991 m. spalio pabaigoje Bosto
no “S.O.S. Vaikai organizacijai
suteikti teisiniai įgaliojimai at
stovauti Lietuvos vaikų (esančių
vaikų namuose arba gyvenančių
šeimose) reikalus Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir padėti ug
dyti ir išvystyti visokeriopą pa
galba tiems Lietuvos vaikams.
Tai patvirtinta oficialiu Lietu
vos ministro pirmininko raštu,
pasirašytu Vyriausybės sekreto
riaus Kęstučio Cilinsko ir Lietu
vos Ambasadoriaus VVashingtone Lozoraičio.
Nuo to laiko į Bostono “S.O. S.
Vaikai" valdybą pradėjo plaukti
informacija apie nepagydomai
sergančius vaikus, ieškančius
medicininės pagalbos užsienyje.
Didžiuma vaikučių turi ortope
dines, t.y. kaulų ir sąnarių pro
blemas, kurių šiuo metu Lietu
voje esamomis priemonėmis ne
įmanoma pagydyti. Tačiau Ame
rikoje ir kitose Vakarų pasaulio
šalyse tokios ligos pagydomos,
tapusios medicinos rutina.
Kaip pavyzdį galima nurody ti
5 su puse metų Justiną Paunksnytę iš Kauno, jau dvejus metus
gydomą įvairiais būdais, siekiant
pagydyti kelio sąnario traumą.
Bet niekas nepadeda, liga pro
gresuoja. Kai kurie daktarai siūlo
net amputuoti kojytę, pranašau
ja sąnarių paralyžių. Žiežmarių
miestelio (ten gy vena mergaitės
seneliai) žmonės pasiryžę apmo
kėti kelionę į JAV, jei tik mer
gaitę sutiktų ištirti ir nustatyti
diagnozę bei gydymą.
Jei kas susidomėtų Justinos ar
kitų vaikučių likimu, tesikreipia:
“S.O. S. Vaikai — Lithuanian
Children’s Relief”, Ine., P. O.
Box 497, South Boston, MA
02127, tel. (617) 268-6030 ir
(617)821-4451. Pirm. Daiva Veitaitė-Nedhardt; vicepirm. adv.
Marija
Tovares-Ashmanskas;
sekr. adv. Jura Strimaitis; narės:
Reda Veitienė, Irena Galinienė,
Marytė Goštautienė ir kt.
Bostoniečiai Jaunimo
Kongrese

7-tame Pąsauliniame Jaunimo
Sąjungos Kongrese 1991 m.

Meilė, kuri neįstengia aukotis
yra lyg žvaigždė, kuri aukš
tybėse nešviečia.
C. Delclaix

Meilė yra liga, ir. nors ir labai
maloni, bet vistiek liga.
A. Baronas

Žmogaus jėga tuomet tepražįsta ir lieka pašvęsta, kai iš
jos išauga rūpestingoji ir veiklioji
meilė.

Fr. W. Foerster

dentas, iš Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos viršūnių konfe
rencijos tiesiai vyko į Camp David susitikti su prezidentu Bush.
Vasario 1 d., po pasitarimų,
užtrukusių arti keturių valandų,
apžvelgę ekonominę ir politinę
padėtį, abudu prezidentai pa
skelbė, jog atėjusi nauja drau
gystės ir partnerystės era.. Esą
pasibaigęs rivalizavimo laikotar
pis, užtrukęs septynis dešimt
mečius, dabar prasidėsiantis
bendradarbiavimas. Nutarta iki
metų pabaigos pasikeisti vizitais.
Pasirašyta deklaracija dėl atei
ties santykių. Valstybės sekreto
rius James Baker dar šį mėnesį
lanky sis Maskvoje ir tęs pasitari
mus dėl nusiginklavimo, kurį
siūlė prez. Bush ir kuriam pri
tarė Jelcin.

gruodžio 18 — 1992 sausio 13
Pietų Amerikoje (Argentinoje ir
Urugvajuje) iš Bostono dalyvavo
5 jaunuolės: Sigutė Šnipaitė,
JAV LJS pirm., Rūta Kalvaitytė,
sekr., Elytė Kazlaitė, Nida Veitaitė ir Gitą Zikaitė. į Kongresą
vyko ir “S.O.S. Vaikai ” valdy
bos narė Reda Veitienė.
Pirmą kartą svarstant veiklos,
statuto ir ateities planų klausi
mus dalyvavo jaunimo atstovai
iš Lietuvos.
Svarbus pakeitimas statute
vietoj “išeivijos lietuviai” naudo
ti “užsienyje gyvenantys lietu
viai įgalina priskirti prie pasau
linio jaunimo Punsko srityje, bu
vusios Sovietų Sąjunos teritori
joje (pvz., Sibire) gyvenančius
lietuvius. į naują Pasaulinio Lie
tuvių Jaunimo valdybą išrinktos
bostonietės Rūta Kalvaitytė, vi
cepirm., ir Sigutė Šnipaitė, sekre.
!
RENGINIAI

Vasario 14 d., penktadienį, 11
vai. prie State House ir 12jval.
City Hali Pląza Bostone įyyks
Vasario 16-osios proga iškilmin
gas valstybinių vėliavų pakėli
mas. Kalbėtoju pakviestas bur
mistras R. Flynn, miesto ir
valdžios atstovai. Dalyvaus estų
ir latvių bendruomenių atstovai.
Visi kviečiami dalyvauti.
Vasario 15 d., šeštadienį, 7
vai. vak., Lietuvių Piliečių Klu
bo trečio aukšto salėje įvyks liau
dies muzikos ansamblio iš Lietu
vos “Jonis” koncertas ir šokiai.
Rengia Klubo Draugija. įėjimas
— auka.
Vasario 16 d., sekmadienį,
10:30 vai. ryto Šv. Petro bažny
čioje, So. Bostone, kun. A. Kontautas aukos iškilmingas mišias.
1 vai. popiet Lietuvių Piliečių
Klubo trečio aukšto salėje, So.
Bostone, įvyks Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mas. Programą rengia Lietuvių
Jaunimo Sąjungos Bostono sky
rius — pirm. Regina Kulbytė,
JAV LJS — pirm. Sigutė Šni
paitė, Antanas Kųlbis, Vytautas
Bazikas, Kristina Kirkilaitė .'^rogramoje bus apžvelgti iše^ijos
nuveikti darbai 1990T 99 K me
tais siekiant Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Visa tai atsi
spindės skaidrių, dokumentų ir
pasakojimų montaže: “Kas. mes
buvome ir kur eisime”. 19181920 metų Nepriklausomybės
kovų dalyvis, savanoris* St.
Griežė-Ingelevičius pasidalins
savo prisiminimais, palyginda
mas anų metų įvykių raidą $u da
bartine situacija Lietuvoje.
Kalbėtoju pakviestas Lietuvos
ambasadoriaus Washingtoiie asi
stentas ekonominiams ir pfrekybos reikalams Gailius Draugelis.
Tuo pat metu pirmo Mikšto
salėje vyks jaunimo minėjimas,
kuri kartu rengia Skautų Sąjun
gos Bostono skyriaus lituanistinė
mokykla ir “Sambūris , tautinių
šokių grupė. Meninę prog^ajnos
dalį atliks “Sambūris” ir lituanis
tinės moky klos mokiniai. Visam
renginiui vadovauja Bostono
ALTo skyrius — pirm. Gintaras
Čepas.
x
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Dr. Saulius Pečiulis, ekono
mistas, Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime vasario 16
d. Kultūros Židinyje kalbės apie
Lietuvos ekonominį gyvenimu.
Jis yra Vilniaus biržos direktorrus ir yra atvykęs į New Yorką,
kur mokosi, kaip vadovauti
biržos operacijoms, dirba Amer
ican Stock Exchange.
Lietuvos Vyčių 41 kuopa šv.
Kazimiero šventę paminės kovo
8 d. Drauge bus ir Vidurio Atlan
to apskrities Vyčių suvažiavi
mas, kurį globoja 41 kuopa. Jai
pirmininkauja Bill Kurnėta.
Lietuvių liaudies dainų kon
certą rengia Lietuvos Vyčių 41
kuopa kovo 29 d. Apreiškimo pa
rapijos didžiojoje salėje. Progra
mą atliks Philadelphijos kvarte
tas, vadovaujamas Br. Krokio.
Baltijos restoranas užsidarė
sausio 1 d. Jo inventorius — vir
tuvės ir salės įrengimai — praei
tą savaitę buvo parduoti.
Pianistas Petras Geniušas,
laimėjęs tarptautines pianistų
varžybas West Palm Beach, FL,
laikinai sustojęs New Yorke, va
sario 3 d. išvyko į Clevelandą,
kur šią savaitę turės koncertą.
Grižta vasario 7 d. Vasario 15 d.
jis koncertuos So. Carolina, o va
sario 16 d. Washingtone, DC.

Aniceta Tilvikienė, gimusi
Lietuvoje, vasario 1 d. mirė Jerrycate Institute, NJ, sulaukusi
84 metų amžiaus. Liko vyras Da
mazas Tilvikas, dukros Aldona,
Roma ir Laima ir du anūkai: Antulis ir Stefanė. Buvo pašarvota
M. Shalins šermeninėje, atsi
sveikinimas buvo vasario 2 d.,
palaidota vasario 3 d. iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Sv. Ka
rolio kapinėse.
New Jersey lietuviai Lietuvos
nepriklausomybės šventę minės
vasario 23, sekmadienį, 2 v. po
piet, Lietuvių Katalikų ben
druomenės salėje, 6 Davis Avė.,
Kearney, NJ. Kalbės prof. Alfre
das Sennas, kuris dėsto istoriją
VVisconsin universitete ir apie
Lietuvą yra parašęs keletą veika
lų ir daug straipsnių periodikoje.
Jis kalbės apie dramatinį Lietu
vos atgimimą. Pianu skambina
Frances Covalesky, tautinius šo
kius šoka ansamblis “Liepsna .
Ieškomas Jonas Lukoševičius,
veterinarijos gydytojas, kuris su
motina Sofija ir teta Konstancija
atvyko Amerikon po Antrojo Pa
saulinio karo ir gyveno Brooklyne. Jo ieško Irena Lukoševičiūtė, šiuo metu viešinti JAV. Ji
nori susipažinti su savo pusbro
liu Jonu Lukoševičiumi ir suži
noti apie savo tetų likimą. Ieško
masis arba apie jį žiną prašomi
pranešti adresu: Irena Lukoševičiūtė, c/o Marija Gintvila,
2305 Sandaiwood, Apt. 200 C,
Ann Arbor, M148105. Telef. 313
994-4044.

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

GRŪDAI LIETUVAI
Lietuvos ambasada Washingtone praneša, kad pirmoji Jung
tinių Amerikos Valstijų Lietuvai
dovanotų pašarinių grūdų dalis
(33,499.56 metrinės tonos) pa
sieks Klaipėdos uostą laivu “PrideofTexas”vasario 16 d., 12 vai.
Likęs grūdų kiekis šiuo metu
kraunamas į du kitus laivus, ku
rie išplauks už kelių dienų.

Julija Kunigėlienė staiga mirė
vasario 3, pirmadienį ryte, savo
namuose Williston Park, NY.
Pašarvota Francisco Funeral
Home, 102-17 lOlst Avė., Ozo
ne Park, NY, tel. 718 - 847-4244.
Laidojama penktadienį, vasario
7, 10 vai., iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Brooklyne, Cypress Hills kapinėse. Nuliūdime
liko vyras Pranas, sesuo Kazi
miera Sventoraitienė, sesers
sūnūs Egidijus ir Saulius su šei
momis.
Manhattano LB apylinkė ren
gia Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo pobūvį , vasario 15 d.,
šeštadienį, 7 vai. vak., Aušros
Vartų parapijos salėje. Bus gau
sus lietuviško maisto bufetas bei
atviras baras. Įėjimas $15. Bus
proga pabendrauti su neseniai iš
Lietuvos atvykusiais tautiečiais
ir išgirsti naujienų iš Lietuvos.

Kosta Sadauskas, vienas iš Sa
dauskų brolių, Mažeikių alaus
bravoro savininkų, buvo nu
vykęs į Lietuvą patirti galimy
bes, kaip atgauti bravorą. Lietu
voje susirgo ir mirė.
Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus vasario
22, balandžio 18 ir gegužės 25
dienomis.
Maironio lituanistinės mo
kyklos balius bus birželio 6 d.
Tai bus mokslo metų užbaigimas
ir abiturientų išleistuvės. Kitos
organizacijos prašomos tuo laiku
nieko nerengti ir dalyvauti mo
kyklos metiniame baliuje.
A. Maceikos vardo bibliote
koje Kultūros Židinyje yra per
6000 knygų. Jos visuomenei sko
linamos
nemokamai.
Visi
kviečiami tuo pasinaudoti ir dau
giau perskaityti lietuviškų kny
gų. Biblioteka yra atidara kiek
vieno mėnesio pirmą sekma
dienį nuo 12 iki 2 vai. popiet arba
pagal susitarimą, skambinant bi
bliotekos vedėjui Vladui Sidui
(203) 762-9726.
Atostogos saulėtoje Floridoje.
Kambarys ir prausykla, vėsini
mas, apšildomas baseinas, pu
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
gamas kambarys, bendra prau
sykla — savaitei 150 dol. Arti
parduotuvių ir pajūrio. Skam
binti arba rašyti A. Zupko, 5886
Guest Court, North. Port Myers,
FL .33903, USA. Telef. 813 6565886. (sk.)

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO
jaunimo skyrius rengia

PLIAŽO

ŠOKIUS

(Beach Party)
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

vasario 7 d., penktadienį, 7 vai. vak.
įėjimas — $5.00 su pliažo apranga
$8.00 — paprastai

VEIKS BARAS, BUS UŽKANDŽIAI

Lietuvių Atletų Klubo meti
niame susirinkime sausio 22 d.
pranešimus pateikė pirm. Pra
nas Gvildys ir ižd. Vytautas Kulpa. Po diskusijų išrinkta nauja
valdyba. Ar ne pirmą kartą be
veik 100 metų klubo istorijoje
klubo pirmininke išrinkta mote
ris — Astra Bilerienė. Kiti valdy
bos nariai: Algirdas Jankauskas,
Lionginas Vaitkevičius, Antanas
Mičiulis, Vytautas Kulpa ir Juo
zas Milukas. Ilgametis pirminin
kas Pranas Gvildys pakviestas
valdybos globėju. Į revizijos ko
misiją išrinkti: Aleksandras Vakselis, Algirdas Daukša, Vida Jan
kauskienė.
Patiksliname. Praeitame “Dar
bininko” numeryje, rašant apie
dr. Kęstučio Valiūno mirtį, įsi
brovė korektūros klaida. Jis mirė
sausio 25 d. šeštadienį, 10 v.v.
savo namuose, o ne sausio 29 d.
Iš Metropolitan operos rūmų
vasario 8 d., šį šeštadienį, 1:30
vai. popiet New Yorko laiku per
radiją bus transliuojama Ludvvig
von Beethoven opera Fidelio.
Pagrindiniai solistai: Hildegard
Behrens, Sylvia McNair, Reiner
Goldberg. Diriguoja Christof
Perick. Vasario 15 d., ateinantį
šeštadienį, bus transliuojama Richard Wagner opera Tannhauser.
Fulton J. Sbeen draugija ren
gia padėkos pamaldas už Rytų
Europos išlaisvinimą vasario 13
d. 6 v. v. Sv. Agnietės bažnyčio
je, 143 E. 43 St., Manhattane,
kur vyskupas Sheen sakydavo
savo garsius pamokslus. Bus gie
damas iškilmingas Te Deum ir
bus palaiminimas.
B. Garankštis, Rego Park,
NY, užmokėdamas kaip kasmet
už tris Darbininko prenumera
tas, pridėjo dar 50 dol. auką.
Nuolatiniam rėmėjui nuoširdžiai
dėkojame.
J. A. Glebauskas, So. Dennis,
MA, prie prenumeratos parėmė
Darbininką 40 dol. auka. Labai
dėkojame.
Aldona Baltsh - Gravrogkas,
M D, Menans, N Y, apmokėda
ma prenumeratą, atsiuntė 75
dol. čekį. Dosniai aukotojai
nuoširdžiai dėkojame.

LIETUVAITĖ ATKREIPĖ PAVAROTTI DĖMESĮ
Besidominčius dainavimo me
nu pradžiugino žinia, kad soliste
Asta Krikščiūnaitė dainuos Luciano Pavarotti dainavimo fina
linėse varžybose. Ir kaip visa tai
atsitiko?
O buvo taip.

Praeitais metais iš Lietuvos at
vykusi solistė Asta Krikščiūnaitė
čia dar pasiliko studijuoti, lavinti
balsą.
Lietuvoje jos dainavimo mo
kytoja buvo Aldona VilčinskaitėKisielienė, kuri taip pat dar
tebėra šiame krašte ir Columbia
universitete svečio profesoriaus
teisėmis dėsto dainavimą.
Si solistės mokytoja savo
asmenine iniciatyva parašė laiš
ką žymiajam tenorui Luciano Pa
varotti, prašydama, gal jis galėtų
paklausyti garsajuostės ir išreikš
tų savo nuomonę apie Krikščiū
naitės artistines dainavimo per
spektyvas. Jai, jos dainavimo
mokytojai, rūpi jos profesinė
ateitis. Prie laiško pridėjo juo
stelę su Astos įdainuotam dviem
arijom.
Laiško siuntėja nieko iš to ne
sitikėjo, nes Pavarotti tokių laiš
kų kasdien gauna šimtais.
Tačiau šį kartą Pavarotti rea
gavo. Praėjus keliom dienom,
paskambino Pavarotti sekretorė
ir pranešė, kad jis pasiklausė dai
navimo iš juostelės ir liepė tuoj
jai skubos paštu išsiųsti visas an
ketas, kurios reikalingos užpil
dyti, patenkant į jo rengiamas
dainavimo varžybas. Pusfina
linės varžybos turėjo prasidėti
už poros dienų Nevv Yorke.
Ir Astai ir jos dainavimo moky
tojai tai buvo netikėta, nes
nežinojo nieko apie šias dainavi
mo varžybas. Varžybos gi buvo
prasidėjusios prieš pusmetį, jau
buvo įvykusi pirmoji atranka.

Pusfinalinės varžybos įvyko
spalio 3 d. Town Hali salėje,
Nevv Yorke. Solistė Asta turėjo
per porą dienų susiorganizuoti
šiam netikėtam įvykiui.

Solistė Asta Krikščiūnaitė

rotti paparašė dainuoti kitą ariją.
Tai suteikė šiek tiek vilties, nes
daugeliui dainininkų jau po pir
mo kūrinio jis sakė: Ačiū.
Iš tų varžybų per TV*
7 buvo ro
doma ištraukos. Kokią porą mi
nučių kaip tik ir rodė dainuo
jančią Astą.

Po to reikėjo laukti atsakymo,
ką nuspręs Pavarotti. Gruodžio
2 d. atėjo atsakymas su pasveiki
nimu, kad ji priimta į finalines
varžybas.

Prasidėjus varžyboms, jose
dalyvavo 1500 dainininkų iš 25
pasaulio Šalių.
Į finalines
varžybas atrinkta 125. Finalinės
varžybos bus šiemet spalio 21-31

dienomis Pbiladelphijoje. Fi
nansuoja Philadelphijos operos
bendrovė.
Tai vėl naujas prestižinis
laimėjimas. Taigi, lietuviai kopia
į pasaulio scenas. Dabar ši dainininkė vasario 16
d. pasirodys ir Kultūros Židinio
scenoje, minint Lietuvos ne
priklausomybės šventę.
Jai
akomponuos pianistas virtuozas
Povilas Stravinskas.
Su jais taip pat dalyvauja ir
garsus jaunas smuikininkas Vil
helmas Čepinskis. Šiuo koncer
tu bus pagerbta pati svarbiausia
ir didžiausia lietuvių tautos
šventė—jos nepriklausomybės
diena. Visi kviečiami atvykti ir
pasiklausyti, (p.j.)

Varžybose ji padainavo Mimi
Vyskupas Vincentas Brizgys
ariją iš operos La Boheme. Pavaiš Chicagos atsiuntė Darbininkui
stiprinti
50
dol.
auką.
TIK .79 CENTAI SVARAS
Nuoširdžiai dėkojame.
GRAŽIEJI LIETUVOS BALSAI
už siuntinių persiuntimą į Lietu
Al Marcelynas, Nevv Yorko
vą su pristatymu į namus. Savo
BUS GIRDIMI NEVV YORKE
miesto tarybos darbuotojas, pra
daiktus siųskite mums paštu
nešė, kad vasario 11 d., antra
arba UPS. Minimumas $20.—
Lietuvių Fondas Nevv Yorke veiklą išeivijoje.
dienį, 1:30 vai. popiet Nevv Yor
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., rengia neeilinį Lietuvos Vals
Bilietai: pagrindinėje salėje
ko Miesto taryba paskelbs prok
Chicago. IL 60629. 312-436- tybinės Operos solistų Irenos po $20, balkone po $15. Bilietus
lamaciją ryšium su Vasario 167772.
Milkevičiūtės ir Vaclovo Dauno jau dabar platina: Vytautas Kul
osios šventės minėjimu. Pavie
— Ieškau savo brolio Ignaco ro bei pianisto Roberto Bekionio pa (Tautos Fondo raštinėje, Ka
niai asmenys ir organizacijų at
Paulausko ir Joanos Paulau koncertą kovo 21 d., šeštadienį, sos pastate), '718847-6270, vaka
stovai kviečiami tuo laiku daly
skienės
dukters Onos. Gyveno 5:30 vai. popiet Weill Recital rais 718846-1056; Julius Veblaivauti iškilmėse City Hali, Man
34
Fourth
St., Waterbury, CT. Hali at Camegie Hali, Manhat tis, New Jersey, 908 687-4943.
hattane.
Rašyti: Ona Paulauskaitė-Boru- tane.
Ieškau: Juozaitis, Stasys, Ka
Bilietus užsisakant paštu, sių
Šiuo koncertu bus atžymėta
sienė, Balio Sruogos g-vė 43-2.
zio, gim. 1922 iri., gyv. Jiezno
sti adresu: L. Milukas, 111
Lietuvių Fondo 30-ties metų
Vilnius, Lithuania.
valse., Alytaus apskr., LikiŠjcėnų
Grohmans Lane, Plainview, NY
veiklos sukaktis. Nevv Yorko ir
kaimas. Juozaitis, Jonas, Kazio
11803. Tel. 516 681-6172 po 4
Vidutinio amžiaus lietuviai —
apylinkių lietuviai kviečiami pa vai. popiet. Užsakant paštu, prie
arba Juozaitis, Algis, Kazio, gyv.
vyras ir žmona (ji medicinos se
remti šį Lietuvių Fondo renginį
Siaurės prospektas 79-7, Kau
čekio, išrašyto Lithuanian Foun
suo) — moką dirbti namų ruo
gausiu dalyvavimu. Bet kokio dation, Ine. vardu, prašome pri
nas, Lietuvos Respublika. ;
šos, statybos ar žemės ūkio dar
dydžio įnašas į Lietuvių Fondą dėti sau adresuotą voką su pašto
bus, galį vairuoti automobilį,
55 SVARŲ MAISTO SIUN
stiprina ir palaiko gyvą lietuvišką ženklu.
ieško kambario. Gali pateikti re
TINYS yra pats mėgiamiausias
Bilietai yra numeruoti. Kas
komendaciją. Povilas SienauLietuvoje: dešros, sūris, aliejus,
Tradicinė skautų Kaziuko
anksčiau užsisakys, turės ge
skas, 192 Highland Blvd.,
kruopos, kava, cukrus ir kiti pro
mugė bus kovo 8, sekmadienį,
resnę vietą.
Brooklyn, NY 11207.
duktai. $85. 22 SVARAI vien tik
Kultūros Židinyje.
mėsos gaminių $85. TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Ghicago, IL 60629. 312-436-7772.

KARGO Į LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti
Rygos muitinėje. Minimumas
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55
už svarą. Galima siųsti naujus ir
dėvėtus
drabužius,
batus,
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis įu G.T.
INTERNATIONAL, 9525 So.
79th Avenue, Hickory Hills, IL
60457. Tel. 708 430-7334.
Išnuomojamas penkių kamba
rių butas suaugusiems. Skam
binti po pietų 718 647-1406.
Susirgus parduodamas dviejų
šeimų — 3 ir 5 kambarių — na
mas. Richmond Hill, NY. Telef.
718 849-8312.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
įvyksta vasario 16, sekmadienį, šia tvarka:

PAMALDOS

11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Mišias konZelebruoja ir pamokslą sako

vysk. Paulius Baltakis, OFM. Dalyvauja apylinkės lietuviai kunigai.
AKADEMINĖ DALIS: 3 v. popiet Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd.*, Brooklyn, N.Y.

Sveikina Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų Anicetas Simutis.
Meninėje dalyje dalyvauja: solistė Asta Krikščiūnaitė, smuikininkas Vil
helmas Čepinskis, pianistas Povilas Stravinskas, tautinių šokiųansarnblis Tryptinis,
vadovaujamas Jadvygos Matulaitienės.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI. LIETUVA LAISVA!
Su džiaugsmu minėkime jos nepriklausomybės paskelbimo dieną!

RENČIA JUNGTINIS KOMITETAS,
KURIAM PIRMININKAUJA VACYS STEPOINIS

