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Savaitės ?
Įvykini |

Popiežius Jonas Paulius II Ve
lykų dieną pakartotinai kvietė 
visą pasaulį melstis už atsikūru
sią ir vėl persekiojamą Lietuvą.

Prezidentas Gorbačiovas pa
reiškė komjaunimo organizacijos 
kongresui, kad jis gali panaudoti 
jam kongreso suteiktas teises ir 
pavesti Lietuvos valdymą Mask
vai, jei ten kiltų kokie neramu
mai.

Prezidentas Gorbačiovo 
spaudos sekretorius Arkadi A. 
Maslenikovas pareiškė, kad Lie
tuva gali būti izoliuota ekono
miškai, nes atskiros sovietų 
įmonės neatnaujins su Lieetuva 
kontraktų ir Lietuva turės pirkti 
iš Sov. S-gos žaliavas rinkos, o 
ne subsidijuojamom kainom, 
kaip iki šiol buvo daroma.

Napaisant sovietų užs. reikalų 
ministerio Ševerdnadze lanky
mosi metu prezidento George 
Bush ir valst. sekretoriaus James 
A. Baker padrąsinančių pareiški
mų, kad Sov. S-gos vykdomi 
prievartos veiksmai prieš Lietu
vą pakenks gerėjantiem JAV ir 
Sov. S-gos santykiam, preziden
tas George Bush ir Kanados min. ~ 
pirmininkas Brian Mulroney ne-

mo apie Gorbačiovą, nors pasta
rasis ir toliau tebevykdo karinius 
išpuolius prieš įmones Lietuvoj.

JAV pirmą kartą praktiškai iš
bandė naujus, radaro nepagau
namus kovos lėktuvus Lockheed 
F-117A Panamos invazijos 
metu.

Atstovų rūmai 116 balsų prieš
3 priėmė rezoliuciją, raginančią 
prezidentą sudaryti planą Lietu
vos nepriklausomybei pripažinti 
artimiausiu metu.

Bu v. prezidentas Jimmy Car- 
ter du kartu susitiko su PLO pir
mininku Yasir Arafat ir pagyrė jį 
už pastangas taikai pasiekti.

Maskva sutiko ištirti Rytų Vo
kietijoj atrastus masinius kapus, 
kur gali būti palaidota tūksta
nčiai vokiečių karo belaisvių ir 
partijos pareigūnų.

Valst. sekretorius susitarė su 
čia besilankiusiu sovietų užs. 
reik, ministeriu Ševerdnadze 
dėl viršūnių konferencijos, kuri 
įvyks gegužės 30 — birželio 3 
JAV teritorijoj.

Nepalo karalius Birendra pa
tenkino demonstracijų už di
desnę demokratiją reikalavimus 
ir sutiko leisti politinių partijų 
veiklą. Demonstracijas malši
nant žuvo 50 žmonių.

Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė PLO pirmininką Yasir 
Arafat ir padrąsino jį siekti pasi
tarimų su Izraeliu taikai Art. Ry
tuose įgyvendinti.

Šiaurės vakarų Afganistane 
prie Herat miesto buvo surengta 
partizanų ir vyriausybės susitai
kinimo šventė, kurios metu par
tizanai atidengė ugnį ir nušovė santykiuose. Laišką pasirašė 30 
apie 10 žmonių, jų tarpeShrSfga- senatorių, 
nų generolus ir vieną generolą 
sužeidė.

Maskvos paskutinių dienų iš
puoliai prieš Lietuvą rado didelį 
atgarsį Amerikos spaudoj ir tele
vizijoj ir pakeitė daugelio susida
rytą nuomonę apie Gorbačiovą 
ir jo politikos tikslus.

Angolos vyriausybė vėl sutiko 
atnaujinti pasitarimus su prieš ją 
veikiančių partizanų vadais ten 
15 m. vykstančiom kovom už
baigti.

SOVIETAI KLASTOJO ARK. J. STEPONAVIČIAUS PAREIŠKIMĄ
— Arkivyskupas pareiškė griežtą protestą Vilniaus "Tiesos" dienraštyje —

Italų dienraštis La Repubblica 
kovo pabaigoje išspausdino po
kalbį su arkivyskupu Julijonu 
Steponavičiumi.

Laikraščio bendradarbio pa
klaustas, kaip vertina paskuti
niuosius įvykius Lietuvoje arki
vyskupas pareiškė, kad neprik
lausomybės paskelbimo akimir
kos lietuvių tauta laukė net pen
kis dešimtmečius. Rinkimai ir po 
rinkimų paskelbta nepriklauso
mybės deklaracija yra visos tau
tos pasakyta valia.

Šie faktai, — pasakė J. Stepo
navičius — yra taip paprasti ir 
aiškūs, kaip paprasta ir aiški yra 
pati demoratija. Toliau arkivys
kupas pažymėjo, kad Lietuvos 
Bažnyčia tiek praeityje, tiek šiuo 
metu visada yra su tauta. Bažny
čia džiaugiasi ir liūdi drauge su 
savo tauta, galvoje ta patį ką gal
voja visa tauta.

Dėl to, — pridūrė arkivysku
pas, — Bažnyčia, nors ir pasilik
dama politikos nuošalyje, laimi
na nepriklausomybę. Paklau
stas, kokie yra šiuo metu santy-

JAV Kongresas užėmė stiprią 
poziciją remiančią Lietuvos Ne
priklausomybės deklaraciją pa
skelbtą 1990 kovo 11.

Senatas 1990 kovo 22 d., 93 
balsais prieš 0, o Atstovų Rūmai 
balandžio 4 d. — 416 balsais 
prieš 3 priėmė rezoliuciją, re
miančią Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo deklaraciją, 
lietuvių tautos išreikštą valią ir 
siūlančią JAV administracijai 
pripažinti Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymą ir sudarytą 
vyriausybę.

Š. m. kovo 29 senatorius Do
le, Senato mažumos vadas, pa
dėkojo už prezidento V. Lands-~ 
bergio kvietimą atvykti į Lietu
vą. Jis sveikina lietuvių tautą ir 
pasiryžimą kovoti už savo ne
priklausomybę ir nepasidavimą 
provokacijai, siekiant laisvės tai
kiu derybų keliu. Išreiškiant 
savo pritarimą Lietuvos žmo
nėms “aš didžiuojuos principi
niai priimti Jūsų kvietimą apsi
lankyti Lietuvoje. Aš mielai 
norėčiau su Jūsų valdžios atsto
vais aptarti kaip tai galėtų būti 
įvykdyta”.

Š. m. balandžio 4 senatoriaus 
Don Riegle iniciatyva buvo pa
siųstas laiškas prezidentui Bush, 
pabrėžiantis, kad JĄV administ
racija turi pranešti prezidentui 
Gorbačiovui, kad JAV remia 
Lietuvos Nepriklausomybę ir 
kad Sovietų Sąjungos jėgos pa
naudojimas turės rimtas pasek
mes JAV ir Sovietų Sąjungos

(Elta)

Vilniuj 300,000 žmonių minia 
demonstravo už Lietuvos ne
priklausomybę, kurios metu 
prezidentas Landsbergis pareiš
kė, kad Lietuva niekada neatsi
sakys nepriklausomybės, ir mi
nia jam pažadėjo iškęsti dėlto 
persekiojimus ir įvairius sunku
mus.

kiai tarp Bažnyčios ir naujosios j 
Lietuvos vyriausybės, J. Stepo- 
navičius atsakė, kad dauguma • 
naujosios Aukščiausios Tarybos 
deputatų, eidami į lemtingą 
kovo 11-osios sesiją, pihniausia 
užsuko į Vilniaus katedrą irtšk- 
lausė šv. Kazimiero koplyčioje 
aukojamas šv. mišias, kuriose 
dalyvavo ir dabartinis Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. Aš 
pats aukojau šv. mišias, — 
kalbėjo arkivyskupas — pats 
mišių dalyvius palaiminau.

Į žurnalisto klausimą, ar da
bartiniai Lietuvos įvykiai negali 
pakenkti popiežiaus apsilanky
mui Lietuvoje, Vilniaus arkivy
skupas atsakė, kad Šv. Tėvas 
anksčiau ar vėliau atvyks į Lietu
vą. Esame įsitikinę, — kalbėjo 
arkivyskupas — kad visas šis Lie
tuvos laisvėjimo procesas be po
piežiaus pastangų nebūtų buvęs 
įmanomas. Šv. Tėvo asmenyje 
matome mūsų užtarėją ir mūsų 
siekių rėmėją.

Šnekėdamas apie Maskvos 
griežtą reakciją į naujosios Lie
tuvos valdžios žygius įtvirtinti 
valstybingumą, arkivyskupas Ju
lijonas Steponavičius pažymėjo, 
kad ateis laikas kai Gorbačiovas - —.. . 
bus priverstas į Lietuvą žiūrėti pūbblica, nes šio laikraščio ne-
kaip į kitus Rytų Europos kraš
tus. Reikia taip pat prisiminti. 
— pridūrė arkivyskupas, — kad 
ir 1918-ais metais paskelbus ne
priklausomybę, normalus val
stybinis Lietuvos gyvenimas 
prasidėjo tik po kiek laiko. Da
bartinė Lietuvos valdžia nema

Lietuvių demonstracija Nevv Yorke kovo 31. Nuotr. V ytauto Maželio
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Lietuvių demonstracija prie Sovietų Sąjungos misijos Jungtinėse Tautose kovo 31 New 
Yorke. Nuotr. L. Tamošaičio

nanti keisti savo požiūrio — ne
priklausomybė yra visos Lietu
vos galutinis tikslas, kuris jei ne 
dabar, tai kiek vėliau bus galop 
pasiektas.
^Pokalbio pabaigoje arkivysku
pas J. Steponavičius taip pat 
pažymėjo, kad jis jau penkias
dešimt metų kasdien kartoja 
maldą: “Dieve, laimink lietuvių 
tautą ir jos troškimą būti laisva".

Sis italų dienraščio paskelbtas 
intervievv su arkivysk. J. Stepo
navičiumi buvo dviprasmiškai 
suprastas ir net iškraipytai pa
skelbtas sovietų spaudoje. TAS- 
S’o agentūra, perteikusi pokal
bio turinį, mėgino įteigti, kad ar
kivyskupas ragina lietuvius būti 
kantriais, kad dabartinius Lietu
vos vyriausybės žygius laiko sku
botais.

Dėl tokių neteisingų komen
tarų arkivyskupas parašė protes
tą, kad jo žodžiai iškraipyti. Pro
testo pareiškimą kovo 31 d. nu
meryje išspausdino vilniškė Tie
sa. Štai to protesto turinys:

“Gerbiami Lietuvos žmonės! 
Užvakar centrinės televizijos lai
doje Laikas’ buvo komentuotas 
mano intervievv Italijos laik
raščiui La Repubblica. Šią infor
maciją taip pat paskelbė TAS- 
S’as. Nežinau, ką parašėLa Re- 

skaičiau, tačiau TASS’o komen
tarai — visiška dezinformacija, 
mano minčių iškraipymas. Pro
testuoju prieš tokį tiesos neati
tinkantį pareiškimą. Jo tikslas 
vienas — kiršinti Lietuvos žmo
nes, abejoti kilniais tautos sie
kiais”.

Senatorius A. D’Amato sutinkam?> New Yorko aerodrome 
balandžio 7. Salia jo Jonas Bobelis. Nuotr . Vytauto Maželio

DEMONSTRACIJA PR t 
SOVIETŲ MISIJOS

Kad Sovietai pripažintų Lie
tuvos nepriklausomybę ir išves
tų savo okupacinę armiją iš Lie
tuvos teritorijos, Nevv Yorko 
Lietuvis jaun no s / .c ~ pa
stangomis šestadieu, jvo 31, 
buvo surengta didžiulė demon
stracija prie Sovietų misijos Nevv 
Yorke.

Buvo s -Minama, kad_ ši de
monstracija įvyksianti 12 vai. vi
durdienį netoli tos misijos pasta
to gatv.ų kampe prie 67 gatvės 
ir Trečios avenue. Tačiau miesto 
policijos patvarkymu ji buvo 
perkelta daug toliau nuo misijos 
pastato, toj pačioj gatvėj, bet 
prie Lexington Avenue. Jau nuo 
pat ankstaus ry to 67-ji gatvė iš 

abiejų galų buvo užblokuota ba
rikadomis ir saugoma kelias
dešimties policininkų. Prieš pat 
misijos pastatą sargy bą nešė apie 
tuzinas policininkų ant arklių. Ir 
nežiūrint to, kad demonstracija 
buvo nukelta į kitą vietą, demdn- 
struotojai ją surado ir gausiai 
užpildė ją dar gerokai prieš nu
statytą demonstracijai laiką.

Pagal NBC ir ABC televizijos 
reporterių pranešimus to pačio 
vakaro žinių laidose buvo skel
biama, kad šioje demonstracijoje 
dalyvavo 3,000 su viršum žmo
nių. Didžiumą sudarė lietuviai 
su gausybe Lietuvos trispalvių ir 
šimtais plakatų, specialiai paga
mintų šiai demonstracijai. Gau
siai prieš šios demonstracijos 
prisidėjo estai ir latviai, taip pat 
su savo krašto trispalvėmis. 
Nuostabiai gausūs būriai buvo 
ukrainiečių, lenkų, su savo vėlia
vomis bei plakatais, žydų tau
tybės žmonių, imigravusių į šį 
kraštą iš Lietuvos.

Spaudos ir radijo atstovų buvo 
pilna visur. Visos New Yorko te
levizijos stotys filmavo šią de
monstraciją ir tą patį vakarą rodė 
jos eigą net po kelis kartus. 
Gatvėje praeiviams buvo dalina
mi lapeliai su šūkiais “Lithuania 
needs your help -gražiai paruoš
ti ir pilni informacijos apie Lie
tuvą ir jai reikalingą pagelbą 
šiandien.

Demonstraciją oficialiai ati
darė ir jos programai efektingai 
vadovavo Danutė Norvilaitė. Po 
Brooklyno Apreiškimo parapijos 
klebono kun. Vytauto Palubins
ko invokacijos prasidėjo kalbos.

Pirmiausiai žodį tarė du New 
Yorko kongresmanai — William 
Green ir Thomas j. Manton. 
Abu kalbėtojai aiškiai akcentavo 
savo nuoširdų pritarimą atsiku
riančiai Lietuvai ir jos nepriklau
somybės apsaugojimui. Abu 
žadėjo visur ir visada padėti bei 
ginti šį klausimą svarstant kon
grese.

Toliau kalbėjęs estų liuteronų 
kongregacijos pastorius kun. 
Thomas Vaga, tik ką grįžęs iš 
Estijos kongreso Taline, savo 
ugningoj kalboj kvietė visus ne
pasiduoti ir kovoti prieš vedamą 
sovietų okupacinę politiką Balti
jos kraštuose. Juozas Kazlas, 
Manhattan© Lietuvių Bendruo
menės apylinkės pirmininkas, 
savo žodyje džiaugėsi atsikurian
čia nepriklausoma Lietuva ir 
kvietė taip pat kovai prieš oku-

(nukelta į 5 psl.)



Savaitės 
įvykiai

j NETEISYBĖ PRIVALO BŪTI ATITAISYTA
IX Žmogaus teisių konferencijoje Los Angeles, Calif., 

kovo 24 pareiškė Amerikos diplomatas Curtis W. Kamman
; Devyneri metai iš eilės Ame- 
< rikos Baltų Laisvės lyga Los An- 
- gėlės mieste organizuoja žmo
gaus teisių konferencijas. Anks
čiau amerikiečių publikai leng
viau buvo suprantami žmogaus 
teisių pažeidimai už ištisų tautų 
pavergimą, ypač kai tas pavergi
mas tęsiasi dešimtmečius. Da
bar Lietuva visam pasauliui pa
rodė pilname nuogume tautų pa
vergimo brutalumą, todėl šiais 
metais vykusiai konferencijai, 
nors ir paliktas “žmogaus teisių 
konferencija” vardas, buvo duo
tas kitas turinys: laisvė paverg
toms Baltijos valstybėms.
Baltiškoms problemoms svars

tyti buvo sutelktas kompetingų 
kalbėtojų sąstatas, k.t. aukšto 
rango diplomatas iš Valstybės 
departamento, sovietų politikos 
ekspertas Curtis W. Kamman, 
kongresmanas Christopher Cox 
(vasario mėnesį buvęs Lietuvo
je), amerikiečiai žurnalistai, uni
versitetų profesoriai, Kaliforni
jos gubernatoriaus ir senatoriaus 
Pete Wilson asistentai, Estijos ir 
Latvijos garbės konsulai ir baltų 
bendruomenių Amerikoje vado
vaujantys visuomenininkai.

Kongresmanas Christopher Cox 
(R-Calif.) po savo kelionės į Lie
tuvą tapo didžiai vertingu Lietu
vos laisvės gynėju ne tik Ameri
kos kongrese, bet ir už kongreso 
ribų. Vien kovo mėnesį jis daug 
padarė: nepriklausomybės sie
kiančią Lietuvą paremti jis 
kvietė Respublikonų partiją par
tijos vadų suvažiavime Palm 
Springs mieste ir Kalifornijos re
spublikonų konvencijoje, kovo

Amerikos Pepsico pasirašė su 
Sov. S-ga3bil. dol. sutartį, pagal 
kurią Pepsi co pirks iš Sov. S- 
gos ne tik “Stoličnaja”, bet ir 10 
prekybos laivų ir tanklaivių.

Vengrijos parlamento rinki
ni uoose Demokratinis forumas 
išrinko 165 atstovus ir liberali 
Laisvųjų Demokratų partija 92. 
Parlamentas turi 386 atstovus.

Gruzijoj buvo surengtos di
delės demonstracijos prieš me
tus ten kareivių kastuvėliais 
įvykdytų žudynių aukom pa
gerbti.

Rytų Vokietijos politinių par
tijų vadai susitarė sudaryti koali
cinę vyriausybę iš krikšč. de
mokratų ir socialdemokratų par
tijų. Ministeriu pirmininku bus 
krikšč. dem. partijos vadas Lat- 
har de Maiziere.

Jugoslavijos Slovėnijos respu
blikoj vykusius parlamento rin
kimus laimėjo 5 dešiniųjų partijų 
koalicija, surinkdama 55.3 proc. 
balsų, o komunistų partija tik 
17.3 proc.

Suriname (P. Amerikoj) buvo 
rastas ant kelio nušautas sovietų 
ambasados antrasis sekretorius 
ir konsulas Stasys Obukauskas.

Sov. S-gos prezidento taryba, 
kurią sudaro 16 narių, nuspren
dė, kad Lietuvos atsakymas į 
prezidento Gorbačiovo reikala
vimą atšaukti nepriklausomybės 
paskelbimą yra nepakankamas ir 
kad dėlto bus imtasi prieš Lietu
vą politinių, ekonominių ir kito
kių prierhonių.

Kinijos vakaruose , kurijos.kartu,
sienos ^yra ' SU'-' Sov. - • -S-gos • • mene^^ĮaltųJLaisvės lyga įps , ‘ 
Tadžikiatano ir Kirgizijos respu? .
blikom, prasidėjo ten gyvenan
čių islamo išpažinėjų bruzdėji
mai.

Prezidentas Gorbačiovas pa
reiškė esąs pasiruošęs pasinau
doti jam suteiktom teisėm ir 
dekreto keliu paskubinti sovietų 
ūkio pertvarkymą.

Lech VValensa pareiškė nusi
statymą kandidatuoti į Lenkijos 
prezidentus, nors prezidento 
rinkimai turėtų įvykti dar už ke- 
lerių metų.

Sov. S-ga sutiktų su abiejų Vo
kietijų susijungimu, jei abi Vo
kietijos 5-7 metus pasiliktu jų ka
rinėse organizacijose: Vakarų — 
Nato, o Rytų — Varšuvos pakto, 
kol būtų susitarta dėl naujos Eu
ropos saugumo sistemos.

Žmogaus teisių konferencijoje kovo 24 dabartinė Baltų 
Laisvės Lygos pirmininkė Angelė Nelsienė įteikia dovaną kon- 
gresmanui Chris Cox. Kairėje buv. Lygos pirm. Agris Pav 
lonvkis.

BUYUS FUNERALHOME. MarioTeixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
>33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOOOLAWN ^^RAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. Št Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠI0 Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 • 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Angeles Ynįeste sukvietė spau- 
dos konferenciją, asmeniškai 
kalbėjosi su prezidentu Bush.

Žmogaus teisių konferencijoje 
Cox išryškino sovietų begėdišką 
vaidmainystę, kai jų vadai tvirti
na nenaudosią prieš Lietuvą ka
rinės jėgos ir tuo pačiu metu jėgą 
naudoja. Jis pažadėjo dėti visas 
pastangas, kad Kongresas su
stabdytų sovietams kreditus ir 
ruošiamas prekybines lengvatas. 
Savo pažadą jis iš tikro vykdo.

Diplomatas iš Valstybės de
partamento Curtis Kamman Bal
tijos valstybių problemą pa-

Šv. Kazimiero parapijos lituanistinės mokyklos mokiniai su 
njokytojais demonstruoja už-Lietuvos laisvę prie viešbučio, 
kur vyko IX Žmogaus teisių konferencija. X

grindė teisinga teze: “Iš II Pa
saulio karo metu įvykusių pasi
keitimų yra užsilikęs vienas kri
tiškai svarbus neišspręstas reika
las. Viena didelė neteisybė turi 
būti atitaisyta: nelegalus, prie

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St., Simsbury, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., S4 * 02 Jamalca Avė. (prie FOrest 
p>ay St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tei. 296 - 2244.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 10&9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tei. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimiu ir susidūrimu atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidlmą.prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.

Latvijos komunistų partijos 
kongreso metu partija suskilo: iš 
792 atstovų atskilo 242 ir sudarė 
kitą partiją, siekiančią nepriklau
somybės.

Prieš Sovietų bandymą naudoti karinę jėgą ir reokupuoti 
Lietuvą balandžio 1 prie Federalinių rūmų Los Angeles mies
te demonstravo 1200 lietuvių. Demonstracijas organizavo 
Baltų Laisvės Lyga.

inąs į Sovietų Sąjungą”.
Kam man paskaitai buvo gerai 

pasiruošęs: susipažinęs su Ame
rikos ir Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpio archyvais, po
kario partizanų kovomis, trėmi
mais ir kitais bolševikinio teroro 
faktais. Antroje paskaitos dalyje, 
kai kalbėjo apie Amerikos įsipa
reigojimus jo paties pripažintai 
neteisybei atitaisyti, jo kalba 
buvo atsargi, įvilkta į storą diplo
matinių išsireiškimų rūbą. Di
skusijų metu pasigirdo stipriai 
Amerikos politiką tuo reikalu 
kritikuoiančių balsų. Ypač aštriai 
pasisakė dienraščio Orange 
County Register redakcinio šta
bo narys Alan Bock.

Konferencijai pasibaigus, Kam- 
man uždarame posėdyje susitiko 
su Baltų Laisvės lygos vado
vybės nariais ir kai kuriais kvie
stais svečiais. Čia jis buvo atvire
snis ir priėmė paruoštą memo
randumą, kurį pažadėjo perduo
ti valstybės sekretoriui Baker.

Aktualiąsias Lietuvos proble
mas svarstė trys akademikai: 
prof. Vytautas Statulevičius iš 
Vilniaus, Sąjūdžio veikėjas ir 
liaudies deputatų iš Lietuvos 
seniūnas. Jis šiuo metu kaip 
svečias profesorius dėsto Kali-

stybės. Praėjusiais metais gy- 
vendama ^Skandinavijoje, su ta 
idėja supažindino Skandinavijos 
valstybes ir sukėlė jų susi
domėjimą. Istorikas Taagepera 
prileido, kad Gorbačiovas laiki
nai gali užblokuoti Lietuvos ke
lią į nepriklausomybę, bet tada, 
anot jo, sustotų ir perestroika. 
Tai įvykus, prasidėtų tikrasis žai
dimas.

Trys amerikiečiai žurnalistai iš 
didžiųjų Los Angeles metropoli
jos dienraščių parodė Lietuvos 
problemų supratimą. Jų teigi
mu, Amerikos media, konserva
tyvioji ir liberalinė, stovi Lietu
vos pusėje. Vienas jų, Ken 
Grubbs, Jr., jautriai išsireiškė, 
kad jo nepalieku Lietuvos rūpe
sčiai ir kad jis ruošiasi vykti į Lie- . * tuvą.

Latvijos ir Estijos konsulai — 
Aivars Jerumanis ir Jaak Trei- 
man — ne tik aktyviai dalyvavo 
konferencijoje, bet daug pri
sidėjo prie jos suruošimo. Iš lie
tuvių konferencijoje aktyvią rolę 
vaidino Angelė Nelsienė (ruoši
mo komiteto pirmininkė), Da
nutė ir Antanas Mažeikos, Milda 
Mikėnienė, Jonas Matulaitis. 
Prieš banketą maldą sukalbėjo 
prel. Jonas Kučingis.

Šios konferencijos organizavi
mą stambesnėmis aukomis 
parėmė ateitininkai, skautai, 
frontininkai, šauliai, tautininkai, 
gydytojų draugija, Tautiniai na
mai, dr. Z. Brinkis, adv. N. 
Trečiokienė, A. V. Markevičiai,

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Music of Uthuanla” programos, vedamos anglų kalba iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas—direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tei. 201 753 - 5636.
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TAUTOS FONDĄ
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas, 
Lithuanlan National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

KVECAS
JONAS 

1933 ±197666 - Sfi S0 ST. MIDI)!.E \ II.I.YCE, ŲVEEXS. X Y 1(379 
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTUO- 
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Baltijos valstybių ateities galimybes svarsto prof. Rein Taage
pera, moderuoja Latvijos garbės konsulas Aivars Jerumanis

fomijos universitete Los Ange
les. Kiti du buvo Kalifornijos 
universiteto profesoriai dr. Liu
cija Račkauskaitė ir dr. Rein Taa
gepera (estas).

Visi trys lietė skirtingas te
mas. Akademikas V. Statulevi
čius pavaizdavo sąlygas, prive- 
dusias prie sprendimo skelbti 
Lietuvos valstybingumo atkū
rimą. Prof. Baškauskaitė pateikė 
jos sukurtą ir energingai vysto
mą “Baltijos šeimos” koncepciją.
Tai “šeimai” priklausytų visos 
Baltijos jūrą siekiančios val-

R. A. Nelsai, V. E. Vidugiriai, 
įspūdingai prie viešbučio, kuria
me vyko konferencija, demon
straciją pravedė lituanistinės 
mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Kai kurie konferencijos mo
mentai vėliau buvo rodomi tele
vizijos programose ir kalbėtojų 
mintys perduotos per radijo sto
tis.

Kitą dieną įvykusiame Baltų 
Laisvės lygos metiniame su
važiavime Angelė Nelsienė iš
rinkta lygos pirmininke.

J. Kj

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• {DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
pilnai apdrausta ir akredTtuota AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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“™Fon<io pO lietuvių fondo suvažiavimo

Pro Atvelykio džiaugsmus

Atvelykis yra tokia šventė, ku
rios nepažįsta ir didysis žinių šal
tinis — lietuviškoji enciklopedi
ja. Tik Pr. Skardžiaus ir St. Barz- 
duko Lietuvių kalbos žodynas 
pažymi, kad tai “sekmadienis po 
Velykų”.

Atvelykio pobūdį nusako gy
venimo praktika. Antai, radijas 
ir spauda skelbia, kad tai mar
gučių šventė. Tik ateikite, sako, 
bus gražu, bus skanu, bus lietu
viška, bus linksma. Taip bus 
linksma ir bus džiaugsmo!

Apie džiaugsmą kalba ir tai 
dienai skirtoj evangelijoj šv. Jo
nas. Apie džiaugsmą Kristaus 
mokinių, kada jiems pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus. O jie 
buvo taip nusiminę, įsibaiminę. 
“Dėl žydų baimės” (kaip parašy
ta Evangelijoje) jie net duris 
buvo užsidarę. Tarp jų pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus, ir 
jiems tarė: “Ramybė jums”. Ir 
“mokytiniai, pamatę Viešpatį, 
džiaugėsi”.

Džiaugsmas pakeitė nusimini
mą, nes Kristaus prisikėlimas su
stiprino jų tikėjimą Kristumi. 
Prisikėlimas buvo jiems, o taip 
pat visiems amžiams liudijimas, 
kad Kristus nėra tik didysis žmo
gus, tik pranašas. Jis yra tas, ku
ris nugalėjo visa naikinačią rtrirtj. 
Tegalėjo ją nugalėti tik Kristus 
Dievas. -

Šv. Jono vaizdą naujesniais 
laikais Solovjovas pakeičia Anti
kristo vaizdu. Antikristas panei
gia, kad Kristus yra Mesijas. 
Antikristas galvoja: po Kristaus 
Dievas galis siųsti kitą mesiją, 
galingesnį už buvusį. Tik Anti
kristas neigia, kad Kristus yra 
Dievo sūnus. Betgi yra. faktas, 
kad Kristus prisikėlė. Kas gi ki
tas gali mirtį nugalėti, jei ne Die
vo sūnus? Dievo sūnus — tai ne
priimtina Antikristui, nes, jei 
Kristus prisikėlė, tai Jis yra ir

bus. * —
Ne tikėjimas Kristų — Mesiją 

yra tikroji Krikščioniškosios są
monės žymė, bet tikėjimas Kris
taus prisikėlimą. Antikristas gali 
dalyvauti mūsų Kalėdose ir 
stovėti prie Kristaus prakartėlės; 
jis gali giedoti su mumis “Verki
te angelai” Didįjį Penktadienį, 
tačiau Antikristas niekada neda
lyvaus Velykų Prisikėlimo pro
cesijoje. Prisikėlimo idėja yra 
kalavijas, kuris perskiria dvasias.

Būdinga tad yra stebėti, kaip 
labai mūsų dienomis prisikėlimo 
idėja yra gesinama. Dabartinis 
pasaulis mielai klauso atitrauktų 
svarstymų apie Dievą ir Jo apvai
zdą, apie dieviškąjį pradą, gyve
nantį žmoguje.

Bet kai tik nurodoma, kad šis 
ryšys, nesuardomas, nepanei
giamas, yra Jėzuje Kristuje, kad 
Jis įsikūnijo, gimė, mirė ir pri
sikėlė, kad Jis vėl ateis, bet šį 
sykį jau teisti pasaulio, dabarti
nis pasaulis pradeda arba tyčiotis 
arba pastebi, kad šią valandą jis 
neturįs laiko klausyti tokių įdo
mybių.
O tai todėl taip mūsų amžius to 

vengia, kad norime turėti Kristų 
— be Kryžiaus Kristų, neįparei
gojantį jokiam atsižadėjimui, jo- 
'kiai atil&i.

Velykos kreipė dėmesį labiau 
į prisikėlusį Kristų. Atvelykis 
kreipia dėmesį labiau į Kristaus 
mokinių pergyvenimus — nusi
minimą ir džiaugsmą.

Nusiminimas ir džiaugsmas 
lydėjo ir tebelydi žmonijos isto
riją. Senasis pasauli gyvena nusi
minimu dėl visa naikinančios 
mirties, dėl prisikėlimo idėjos 
nepripažinimo. Kristaus pri
sikėlimas atnešė revoliucinį per
versmą pažiūroje į mirtį. Mirtis 
po Kristaus yra nebe galutinė, o 
tik laikinė, tik praeinanti.

Sv. Povilas pastebėjo šį reika-

'.■^.o Chicagos Jaunimo Centro 
patalpose kovo 31.

Jį atidarė LF tarybos pirm. 
Stasys Baras, iškeldamas kritišką 
Lietuvos politinę padėtį ir Ame
rikos prezidento šaltą laikyseną 
Lietuvos nepriklausomybės 
atžvilgiu. Jam brangesnė pere- 
stroika negu 4 milijonų lietuvių 
tautos laisvė.

Invokaciją sukalbėjo prel. 
Juozas Prunskis, prašydamas 
Dievą laiminti Lietuvių Fondo 
darbuotojus, narius ir visą atlie
kamą jų darbą.

Mirusių per šiuos metus LF 
narių pavardes perskaitė Ramo-* ' 
na Steponavičiūtė, o jiems pa
gerbti žvakę uždegė Vincas 
Grėbliūnas. ' ?

Į prezidiumą buvo pakviesti: 
pirmininkauti Kazys Ambrazai
tis, Antanas Juodvalkis ir Ofelija 
Berškėtytė, o sekretoriauti 
Gražina Kamantienė.

Suvažiavimą sveikino gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, PLB 
vardu vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė, LB Krašto valdy
bos vardu vicepirm. Birutė Ja
saitienė, Alto vardu — prel. Juo
zas Prunskis, informacijos direk
torius, o raštu sveikino Kanados 
Lietuvių Fondas.

Protokolą perskaitė sekret. 
Pranė Masilionienė.

Buvo sudarytos šios komisijos: 
mandatų-registracijos — pirm. 
Vaclovas Momkus, nominacijų 
— pirm. Antanas Razma, balsų 
skaičiavimo — pirm. Ferdinan
das Kaunas, nutarimų — pirm. 
Antanas Juodvalkis, kuris buvo 
ir spaudos kom. pirm., organiza
cinė — pirm. Kostas Dočkus.

įdomu buvo išgirsti įvairių LF 
pareigūnų pranešimus. Pirmiau
sia LF Tarybos pirm. St. Baras 
apžvelgė 1989 metų atliktus dar
bus. Jis pasidžiaugė, kad 1989
metai buvo treti sėkmingi metai

lų perversmą su prisikėlimo fak-
tu, nes be prisikėlimo joks žygis 
ir jokia auka neturi gilesnės pras
mės, “jei mirusieji nesikelia”.

Kristau prisikėlimas laidavo
visų prisikėlimą ir tuo pačiu pa
grindė tikėjimą žmogaus nemir
tingumu. Štai kodėl pirmieji kri
kščionys buvo pažymėti didžio 
džiaugsmo žyme.

įnašų telkimo atžvilgiu. Per 
šiuos metus buvo sutelkta
240,327 dol. Čia prisidėjo du 
stambūs aukotojai, aukoję po 
50,000 dol.: vienas, nepaskelbęs 
savo pavardės, ir antras —
dažnas lietuviškų reikalų 
rėmėjas — prel. Juozas Pruns
kis. Naujų narių įstojo per metus 
177 nariai, dauguma iš jaunesnės 
kartos. Tokiu būdu L F pagrindi-

nis kapitalas pasiekė 4,551,316 
dolerių. Tarybai pirmininkavo 
St. Baras, sekretorius Vytautas 
Kamantas. Taryba 1989 metais 
posėdžiavo 5 kartus. Valdybai 
pirmininkavo Marija Remienė, o 
reikalų vedėja buvo Alė Stepo
navičienė. Be to, dar veikė prie 
tarybos egzekutyvinis komite
tas, kurį sudarė visų komisijų 
pirmininkai. Tarybos apimtyje 
veikė šešios komisijos: finansų 
— pirm. Rūta Juškienė, pelno 
skirstymo — Povilas Kilius, in
formacijos — Antanas Juodval
kis, palikimų — Algirdas Ostis 
ir įstatų — Daina Kojelytė. Pasi
baigus vald. pirmininkės M. Re
inienės kadencijai, vald. pirmi
ninko pareigas perėmė nuo nau
jų metų Algirdas Ostis. L. Fon
de veikia ir garbės komitetas, 
kurį sudaro visi buvę LF valdy
bos pirmininkai. Svarbiausi LF 
ateities tikslai— per šiuos metus
sutelkti bent 450,000 dol. kapi- metais.

kė savo metinį pranešimą apie 
LF stovį 1989 metais. Gauta 2 
stambios po 50,000 dol. aukos ir 
keletas palikimų, taip pat gauta 
ir mažesnių aukų. Per tuos me
tus LF kapitalas paaugo 324,612 
dolerių suma.

Lietuvių Fondo padėtis skai
čiais:

a) gryni pinigai ir taupomosios 
sąskaitos — 2,361,720 — 55%;

b) korporacijų obligacijos ir 
CMOs — 1,401,154 — 33%;

c) korporacijų akcijos — 
402,835 — 9%;

d) beprocentinės paskolos — 
126.041 — 3%.

(Tai Prano Domšaičio paveiks
lų nupirkimui išduota suma).

Lietuvių Fondas remia ne tik 
JAV tautiečius, bet pasiekia ir 
Pietų Amerikoj, Australijoj bei 
Europoje.

L. Fondo vadovybė 1990 me
tus skelbia 5 milijonų užbaigimo

talo, surasti 200 naujų narių, Finansų komisijos pranešimą 
įvairiems lietuviškiems reika- apie LF investacijas padarė
lams paskirstyti bent 250,000 
dol., sukaupus 5 milijonus dol., 
išleisti LF vardyną. Jis reiškė 
padėką tarybos, valdybos bei ko-
misijų nariams, aukotojams ir ra
gino narius surasti kiekvienam 
bent po vieną naują narį.

Polo buvusi LF valdybos pir
mininkė Marija Remienė patei-

pirm. Rūta Juškienė. Finansų 
komisiją sudaro 8 asmenys. Ak
cijų birža buvo gana stipri, bet 
indėlių nuošimčiai buvo žemoki,
nes ir infliacija buvo žema. Inve
stuoto kapitalo vertė siekė 
4,165,331 dol. Per 1989 metus 
investacijos davė pelno 320,901 
dpi. Dėl ateinančių 1990 metų 
pelno sunku ką išpranašauti, nes 
įvykiai Europoje ir Sovietų Są
jungoje gali paveikti akcijų biržą 
ir kitas finansines įstaigas. Ji ra
gino visus narius padidinti savo 
įnašus, kad tuo būdu būtų gautas 
didesnis pelnas.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Povilas Kilius pateikė ilgo
ką savo pranešimą, kur nurodo
ma kam ir kaip buvo paskirstytas 
gautasis pelnas. Šiais metais ta
ryba leido skirstyti iš 1989 metų 
pelno 330,000 .dol. Pridėjus 
praėjusių metų nedidelę lieka
ną, buvo paskirstyta 245,130 
dol. suma, tačiau tebuvo paten
kinti tik 25% paduotų prašymų. 
Pelno paskirstymas atrodo taip: 

'-^T) lituanistiniam švietimui: a) 
mokykloms ir lituanistiniam 
švietimui — 53,360 dol. b) stu
dentų stipendijoms — 58,250 
dol. — 46%;

2) kultūriniams reikalams: a) 
menams — 48,500 dol, b) moks-

. lui — 27,400 — 31%;
Lietuvių Fondo 27-jo suvažiavimo dalis dalyvių. Iš k.: R. Juškienė, P. Kilius, F. Kaunas,
M. Lenkauskienė, gen. konsulas V. Kleiza, E. Lenkauskas, K. Ambrozaitis ir Br. 
Vaškelis. Nuotr. Tamulaičio (nukelta į 5 psl.)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno istorikas, 
muziejininkas, grafikas. 
Jo gimimo 100 metų 

sukaktį prisimenant —

PAULIUS JURKUS----------------

Jis ir pra
nešė galerijai, kad P. Vai m anas 
nusileidžia ir parduoda už 15-20 
tūkstančių frankų. Pagaliau jis 
galerijai pardavė už pasiūlytą 
2000 litų sumą.

Čiurlionio galerija Kaune sekė 
ir kitų jai nepriklausančių pa
veikslų likimą, nes galerija 
norėjo sudaryti pilną M. K. 
Čiurlionio kūrinių katalogą. 
1935 m. P. Galaunė paskelbė 
straipsnį “M. K. Čiurlionio kūri
niai svetur”. Jis nurodė pavardes 
dešimties asmenų, turinčių M. 
K. Čiurlionio darbų. Pa
vyzdžiui, 1911 m. Igoris Stravin
skas yra pirkęs M. K. Čiurlionio 
"Pasaką”, grafui Tolstojui pri
klausąs “Kapinių motyvas”, Va
ršuvos meno mokykla turinti 
“Audros” ciklą.

B. Volmanienė Varšuvoje taip 
pat turėjo penkis grafikos dar

bus. Iš jų du dar niekur nebuvo 
skelbti nei reprodukuoti. 1936 
metais, tarpininkaujant Kęstu
čiui Bacevičiui, galerija bandė 
nupirkti tuos darbus už jiems 
skirtus 500 zlotų. Vestos dery
bos, bet, deja, darbai liko nenu
pirkti.

P. Galaunė rūpinosi suregi
struoti visus M. K. Čiurlionio 
kūrinius, tačiau vargiai jam ir M. 
K. Čiurlionio galerijai buvo 
žinoma, kad po Antrojo pasauli
nio karo Vakarų Vokietijoje buvo 
pasirodę pora nedidelių M. K. 
Čiurlionio darbų, atliktų oforto 
technika. Paveikslai nebūdingi 
M. K. Čiurlionio stiliui. Darbus 
įsigio tuo metu Vokietijoje gy
venęs dail. V. K. Jonynas, šiuo 
metu gyvenąs New Yorke. Dar
bai gali būti ir suklastoti, bet da
bar sunku patikrinti ir nustatyti 
jų autentiškumą.

Ieškota M. K. Čiurlionio pa
veikslų ir pačioje Sovietų Sąjun
goje, Leningrado apylinkėse. 
Tokį vieną buvo paskelbusi oku
puotos Lietuvos spauda. Paveik
slas atliktas pastele, kryžių mo
tyvais, sukurtas M. K. Čiurlio
nio stiliuje. Galėjo jis būti ir ori
ginalas. *

Prieš kelioliką metų į Vilnių 
buvo atvežta porą darbų, kurių 
autorius esąs minėtas mūsų dai
lininkas. Buvo pakviesta M. K. 
Čiurlionio sesuo, Valerija^ 
Karužienė-Čiurlionytė, M. K. 
Čiurlionio muziejaus direktorė. 
Paveikslai buvo nutapyti alieju
mi, o kiek žinoma, M. K. Čiur
lionis aliejine technika sukūrė 
tik vieną paveikslą “Rex”.

Abu darbai buvo atmesti kaip 
neoriginalūs, kitų sukurti, kad 
galėtų parduoti ir pasipelnyti.

Darbininke irgi buvo rašyta, 
kad vienoje New Yorko galerijo
je, kuri pardavinėjo Rusijos dai
lininkų paveikslus, esą pora 
Čiurlionio darbų. Gal čia atvežti 
tie patys, kurie buvo atmesti 
Lietuvoje, o gal kiti, bet ir jie 
nėra nutapyti paties M. K. Čiur
lionio. Atlikti aliejine technika, 
interoretacijos stilius nebūdin
gas Čiurlioniui.

Spalvotos reprodukcijos
Atidarytoji M. K. Čiurlionio 

galerija Kaune susilaukė dide

snio populiarumo. Čiurlionio 
vardas jau buvo išgarsintas. Tiek 
patys kauniečiai, tiek atvykę į 
Kauną svečiai jau norėjo galeriją 
aplankyti. Apžiūrėję norėjo įsi
gyti ir spalvotų reprodukcijų.

Tokias spalvotas M. K. Čiur
lionio kūrinių reprodukcijas 
pradėjo spausdinti Spindulio 
bendrovė 1930 metais. Si ben
drovė jau mokėjo pagaminti 
spalvotas reprodukcijas, jau 
buvo spausdinusi ir kitų dailinin
kų įvairiuose žurnaluose, ir tie 
darbai turėjo pasisekimo.

Spindulys šio darbo ėmėsi la
bai atsargiai, nes M. K. Čiurlio
nio paveikslo spalvos labai sub- 
tylios. Labai lengva atspausdinti 
atviruką ar paties paveikslo kopi
ją, kur spalvos jau nebus pana
šios į Čiurlionio spalvas. Spindu
lys vis konsultavo su P. Galaune 
ir su galerija.

Pirmiausia buvo atspausta 
“Aukos” reprodukcija ir atsiųsta 
galerijai įvertinti. Reprodukcija 
buvo maždaug 15 x 13 /z colio 
dydžio. P. Galaunės sukviesta 
komisija reprodukciją įvertina 
gerai ir jos įsigijo 1000 egz. už 
1056 litus. Reprodukcijos buvo 
lankytojų mielai perkamos, ir tai 
sudarė galerijai geras pajamas, 
nes pinigų jai visą laiką trūko.

Tas pats “Aukos” paveikslas 
buvo bent kelis kartus reprodu
kuotas, pagaliau galerija įsigijo 

reprodukcijos klišes ir pati jau 
leido spaluotas reprodukcijas.

Kreipiasi kitų šalių 
Čiurlionio gerbėjai

M. K. Čiurlionio garsui vis 
plačiau sklindant kitose šalyse, 
jo kūrybos pavyzdžių norėjo iš
statyti parodose, reprodukcijų 
įdėti į meno žurnalus. Taip pat 
buvo rengiami įvairūs meno lei
diniai, kurie irgi norėjo M. K. 
Čiurlionio darbų.

Taip jau 1925 į galeriją krei
pėsi Suomijos atstovas prašyda
mas leisti kopijuoti Čiurlionio 
“Zodiakų ženklų" kaikuriuos pa
veikslus.

1927 m. viena Mūncheno lei
dykla prašė leidimo į leidinį įdėti 
reprodukcijas iš “Zodiako ženk
lų” — Ožragi, Šaulį, Žuvis.

1928 m. Prancūzijos meno mi
nisterija norėjo išleisti atskirą 
leidinį apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą. Per įgaliotinius susi
rašinėjo su galerija Kaune, bet 
leidinys nepasirodė.

Čiurlionio kūryba buvo vis 
plačiau domimasi užsienyje. 
Apie jo kūrybą straipsnių pasi
rodė prancūzų, lenkų, latvių, 
suomių spaudoje.

1930 m. P. Galaunė parašė 
straipsnį italų enciklopedijai 
apie M. K. Čiurlionį. 1931 m. 
jo išsamų straipsnį išspausdino 
prancūzų žurnalas L Art et les

Artistes.

M. K. Čiurlionio jubiliejus
1935 artėjo M. K. Čiurlionio 

60-ties metų gimimo jubiliejus 
ir 25 metai nuo jo mirties. Kaune 
iniciatyvos ėmėsi Naujosios Ro
muvos redakcija. Buvo sudariusi 
ir komitetą, bet praktiškai nieko 
nepadarė.

Tik viena galerija nutarė su- 
iengti M. K. Čiurlionio jubilie
jinę parodą. Dailininkas ir meno 
mokyklos direktorius Ignas Šla
pelis rašė monografiją bet jis iki 
jubiliejinių metų nebaigė. Ir 
vėliau nesuspėjo baigti. Mono
grafijos rankraštis buvo kažkur 
paslėptas Kaune, kad nežūtų per 
karus. Ar jis išliko, ar jį kas sura
do? Pats dail. Ignas Šlapelis 
buvo atvykęs į Ameriką, gyveno 
Chicagoje, kur ir mirė 1954 m. 
Jo našlė Laura Karužaitė-Šlape- 
lienę gyveno New Yorke ir čia 
palaikė ryšius su lietuviais daili
ninkais. Ji ir papasakojo apie Jos 
vyro paruoštos monografijos liki
mą.

Naujos reprodukcijos
Žmonės vis daugiau reikalavo 

naujų M. K. Čiurlionio repro
dukcijų. Galerija, norėdama pa
kelti jų kokybę, kreipėsi į užsie
nio pagarsėjusias reprodukcijų 
firmas, bet šios užsiprašė labai 
aukštą kainą. (Rus daugiau}



PADĖJOME
Su žaibiškai . besikeičiančiais 

įvykiais Lietuvoje, tūpčioti vie
toje, . nieko neveikti ir likti 
nuošalyje,, būtų nebedovanoja- 
raa. Lietuvai yra atėjęs pats kri
tiškiausias momentas, todėl jos 
gelbėjimo šauksmu turi išgirsti 
viso pasaulio lietuviai. Šauksmu 
išgirdo ir (virtai pajudėjo New 
Yorko lietuviškoji visuomenė.

Lietuvių Bendruomenės NY 
apygardos, vadovaujamos pirmi
ninko Vytauto Alksninio, pastan
gomis, yra sudarytas iš visų New 
Yorke veikiančių organizacijų ir 
grupių specialus komitetas, tik-
siu pagyvinti veiklų, susijusių su 
dabartiniais įvykiais Lietuvoje. 
To komiteto susirinkimas įvyko 
Kultūros Židinyje balandžio 10 
d. 7 v. v. Susirinkimui vadovavo 
Romas Kezys.

Daiva Kezienė pranešė, kad 
yra dedamos pastangos gauti su
tikimų iš AFL-CIO prezidento 
Lane Kirkland, kad jo laiškas pa
rašytas prez. G. Bush (žiūr. Dar
bininkas Nr. 15) būtų galima iš
spausdinti Neto York Times 
dienraštyje. Tas laiškas itin pa
lankus, reikšmingas ir palaikan
tis nepriklausomybę atkuriančių 
Lietuvų.

Lilė Milukienė ir Ramutė 
Cesndvičienė, koordinuojančios 
laiškų rašymų ir jų vajų, kalbėjo 
apie tų laiškų svarbų ir didelę 
įtakų; .darančių į politikierius. 
Ragina k#o: gausiau laiškus rašy
ti.

Amerikiečių tarpe profesona- 
linę talkų organizuoti ir tvarkyti 
sutikb Jūratė Kazickaitė.

Nutarta' paraginti “Centrus” 
kad Jie šūorganizuotų Washing- 
tone masinę detrionstracijų tuo 
metu,;kada Gorbačiovas atvyks 
į JAV. /

Vysk. P'a'ūR'ūs'Baltakis, OEM, 
padarė pranešimą apie maldos 
dienų už faėtuvų, kuri įvyks ba
landžio 22 d. (Atvelykio sekma
dienį), 2 vai. popiet Sv. Patriko 
katedroje Manhattane, N.Y. Pa
maldėlė, ^dalyyaus naujasis 
Brooklyno vysk. Thomas Daily 
(jis ir pamokslų pasakys), Telšių 
vysk. Antanas Vaičius, vysk. 
Paulius Baltakis ir apie 18 kuni

gų. Pamaldose dalyvauti yra 
pakviesti Latvijos ir Estijos pro
testantų kunigai. Pamaldų metų 
giedos Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Gin
tarės Bukauskienės, ir Vilniaus 
operos solistė Sofija Jonaitytė.
.. Susirinkime dalyvavo tik kų 

atvykęs į Amerikų Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatas 
agr. Jonas Mačys. Jis padarė pra
nešimų apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje ir sunkumus, su ku
riais vyriausybė turi galinėtis. Iš
reiškęs nusivylimų vakariečių, o

SUSIIMKIME RANKOMIS!
Kovo 30 Lietuvos televizijoje 

nepriklausomos Lietuvos prezi
dentas Vytautas Landsbergis, at
sakydamas į Gorbačiovo ultima- 
tinį reikalavimų atšaukti Lietu
vos nepriklausomybės deklaraci
jų, kalbėjo:

— Laisvės idėja lietuvių tau
toje išbrandinta per šimtmečius. 
Jos mes neatsisakysime. Maskva 
mums grųsino, kai Baltijos tautų 
žmonės praėjusiais metais susi- 
ėmėme rankomis nuo Talino per 
Rygų iki Vilniaus. Dabar, kai 
mums vėl grasina, visi susiimki- 
me rankomis.

Prezidentas Landsbergis “su- 
siimkime rankomis” kvietimų 
pirmiausiai teikė Lietuvos 
žmonėms, nes Maskva grasina 
Lietuvai. Bet tų kvietimų jis 
taikė ir išeivijai. Ir tai nėra spėji
mas. Ne taip senai Landsbergis 
kreipėsi į išeivijos veiksnių vado
vus, kviesdamas Susėsti prie vie
no stalo ir pradėti kartu veikti. 
Veiksniai jau keli dešimtmečiai 
patys to padaryti nepajėgė.

Paraginti Mdskvos ' piktbmš <. 
užmačiom0 herojiškai ’ 'bešispi- 
riančio Lietuvos prezidento, 
kovo mėnesio paskutinį savait
galį veiksnių atstovai Washing- 
tone susirinko pasitarti. Susirin
ko ir išsiskirstė. Kų kalbėjosi, kų 
nutarė ar nenutarė ir kodėl ne
nutarė, visuomenė neinformuo
jama. Sklinda įvairūs gandai. 

ypač prez. G. Bush laikysena 
Lietuvos atveju, pranešimų 
baigė sakydamas: “Lietuvoje 
padėtis nepaprastai sunki ir neri
mų kelianti”!

Plačiau išsikalbėjus ir aptarus 
buvo nuspręsta maldos dienos 
už Lietuvų rytų 11 vai., Ham- 
marskjold Plaza, prie Jungtinių 
Tautų, surengti didelę demonst
racijų. Kalliėti bus kviečiami NY 
miesto majoras David Dinkins, 
šen. Alfonse D’Amato ir šen. 
Daniel Moynihan.

Darbingas ir informacine gau
sit turtingas susirinkimas, kuria
me dalyvavę? apie 50 asmenų, už
sitęsė beveik tris valandas.

p. palys

Prieš tų veiksnių pasitarimų 
ELTA buvo pranešusi, kad Vil
kas paskyręs pusę milijono dole
rių Lietuvai atstatyti ir kad “Vil
ko valdyba, siekdama paremti 
Lietuvos valstybės suvereninių 
galių atstatymų, ėmėsi iniciaty
vos jsteigti “Demokratinės Lie
tuvos Atstatymo Fondų (DLAF) 
ir jo pradžiai paskyrė 500,000 
dolerių”.

Tų pranešimų lydi daugybė 
klausimų, k.t. ‘ Koks skirtumas 
tarp Tautos Fondo ir naujai įkur
to DLAF, juk ir į Tautos Fondų 
pinigai buvo telkiami Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 
tikslu? Kas kontroliuos DLAF: 
faktiškojo Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio vyriausybė 
ar Lietuvos Aukščiausios Tary
bos nutarimu įgaliojimus gavęs 
Lietuvos atstovas VVashingtone 
Stasys Lozorai $? O gal tas fon
das pasiliks Kazio Bobelio žinio
je? Neteko girdėti, kad naujojo 
fondo įkūrimas bet kada būtų 
buvęs svarstytas Vliko tarybos

■ •posėdyje. Dar blogiau, jei žinios 
• teisingos, kad veiksnių pasitari

mo metu Vliko pirmininkas nuo 
DLAF pervedimo Lietuvos rei
kalams atsimetęs, irgi turbūt be 
Vliko tarybos žinios ir sutikimo. 
Elgiamasi tarsi su asmeniškais 
pinigais. Nebepakeldamas to
kios savivalės, iš Vliko valdybos 
pasitraukė vienas narys.

GRĖSMĖ

Vilnius. 1990 balandžio 5, 
(LIC)—TSRS veiksmai izoliuoti 
Lietuvų nuo pasaulio ir su ka- • 
riuomenės pagalba remia Mask
vos šalininkus respublikoje gra
sina Lietuvos valdžios ir vyriau- 
sy!>ės išsilaikymui. Pateikiame 
Aukščiausios Taryljos pasisaky
mų šiuo klausimu.

LIETUVAI?

Žmonės Lietuvoje, nepaisy
dami tankų, helikopterių ir pa
rašiutininkų dalinių, šimtais 
tūkstančių susiima rankomis ir 
susivienija širdimis. Išeivijai su
siimti rankomis trukdymas ateia 
iš veiksnių tarpo. Laimei, nauja 
ir stipri iniciatyva pasirodo iš 
apačios. Kai veiksniai iš pasitari
mo VVashingtone, balandžio 1, 
šnairuodami vieni į kitus išsi
skirstė, naujoji iniciatyva surado 
kelius balandžio 11 pasimatyti su 
prezidentu Bush.

Naujoji iniciatyva orientuojasi 
į dabartinę Lietuvos vyriausybę, 
kuriai užsienyje pajėgiai atsto
vauja Lietuvos diplomatas char- 
gė d’affaires titulu VVashingtone 
ir Lietuvos vyriausybės special
us įgaliotinis laisvajame pasauly
je Stasys Lozoraitis.

A.T.K.

Specialus komitetas New Yorke, susirinkęs balandžio 10 Kultūros Židinyje, planuojant Atvelykio 
demonstracijas ir pamaldas. Nuotr. Vytauto Maželio

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

PAREIŠKIMAS
Demokratiškai išrinkta Lietu

vos Aukščiausioji Taryba 1990 
metų kovo 11 dienų atstatė ne
priklausomų Lietuvos valstybę, 
suformavo Lietuvos Respublikos 
vyriausybę ir kitas valstybės in
stitucijas, kurios, visuomenei 
pritariant ir remiant, vykdo savo 
funkcijas.

Tačiau TSRS, panaudodama 
savo ginkluotąsias pajėgas taip 
pat kitais būdais mėgina sukelti 
Lietuvoje įtampų ir dezorgani
zuoti normalų Lietuvos valsty
bės organų darbų. Siekdama nu
slėpti nurodytus veiksmus nuo 
pasaulio visuomenės ir užkirsti 
kelių informacijai, TSRS blokuo
ja tarptautines komunikacijas, 
draudžia užsienio, kraštų diplo
matų ir žurnalistų veiklų Lietu
voje.

Šie ir kiti agresyvūs TSRS 
veiksmai šiurkščiai pažeidžia vi
suotinai pripažintus tarptautinės 
teisės principus, kelia realių 
grėsmę Lietuvos Respublikos 
valstybiniam suverenitetui, 
žmonių gyvybei ir sveikatai.

TSRS savo kariuomenės pa
galba remia negausių politinių 

šalininkų grupuotę, siekiančių, 
kad Lietuvos Respublikoje būtų 
vėl atstatytos senosios TSRS ad
ministracinio valdymo struktū
ros. Tokiu būdu iškyla teisėtai 
išrinktos valdžios ir suformuotos 
vyriausybės nuvertino Lietuvoje 
grėsmė.

Lietuvos Respublikos Au
kščiausioji Taryba realios 
grėsmės Lietuvos nepriklauso
mybei akivaizdoje pareiškia:

Visa atsakomybė už žmonių 
nelaimes ir politines karinio per
versmo pasekmes tektų TSRS 
aukščiausiajai vadovybei.

Pasirašė. Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas V. Landsbergis.

—Aukščiausios tarybos Prezi
diumo posėdyje Kauno Politech
nikos instituto rektorius V. Do
markas pasiūlė, kad Prezidiumo 
pirmininkas būtų renkamas tie
sioginiu visų žmonių balsavimu. 
Mandatų Tarybos pirmininkui 
turinti duoti visa tauta. Tačiau 
R. Ozolas kalbėjo, kad galimos 
dvi respublikos valdymosi for
mos — prezidentinė ir premje
rinė. Betjos dar neišanalizuotos, 
todėl atidėtinos vėlesniam svars
tymui. Sudaryta komisija tam 
klausimui išnagrinėti. Jos pirmi
ninku yra V. Domarkas.

VISI VIENINGAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 22 D.

DEMONSTRACIJA
11:00 VAL. 67TH ST. & LEXINGTON AVĖ.

ŽYGIS UŽ LIETUVĄ
12:30 - 1:30 VAL. PENKTĄJA AVĖ.

PAMALDOS ŠV. PATRIKO KATEDROJE
2:00 VAL. 5TH AVENUE & 50 STREET

NEW YORKO, NEW JERSEY, CONNECTICUT, 
PENNSYLVANIA ORGANIZACIJOS, KLUBAI, PA
RAPIJŲ KOMITETAI, PRAŠOMI ORGANIZUOTI 
AUTOBUSUS. VISI PASIRŪPINA PLAKATAIS IR 

-oLO uVĖUAVOMIS. VISUS KVIEČIA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOMITETAS

-) /•.
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Norintieji vykti autobusais iš Kultūros Židinio 
arba nuo Shalins įstaigos, skambinkite: 
Marytė Šallnskienė — 296-2244
Romas Kezys — 229-9134 arba 769-3300 
KASOS įstaiga 441-6401



ČIURLIONIEČIAI GYVUOJA

Aurelija M. Balašaitienė

“Idėjos jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės”, tvirtino Maironis. 
LTM Čiurlionio Ansamblio auk
sinis jubiliejus yra puikus to po
sakio patvirtinimas. 1940 sausio 
15 Vilniuje kompozitoriaus Al
fonso Mikulskio įkurtas liaudies 
muzikos vienetas okupacijų me
tu guodė lietuviškas širdis, 
liūdnos bėgimo Odisėjos dieno
mis guodė pabėgėlius ir grau
džia, ir linksminančia daina bei 
tautiniu šokiu. Pabėgėlių sto
vyklose Čiurlionis išgyveno savo 
žydėjimo laikotarpį, su dideliu 
pasisekimu populiarindamas lie
tuvių liaudies dainą, muziką ir 
šokį alijantų kariuomenės dali
niams.

Laisvo pasaulio kraštams ati
darius duris į namus negalin
tiems grįžti politiniams pabė
gėliams, kiekvienas buvo pri
verstas kurti savo ateitį ir ieškoti 
svetingos pastogės. To išdavoje 
ir didelė dalis čiurlioniečių pa
sisklaidė po įvairius kontinentus 
tačiau ansamblio branduolys su 
savo įkūrėju sėkmingai įsikūrė 
Clevelande kur tęsia lietuviškos

PO LIETUVIŲ FONDO
SUVAŽIAVIMO
(atkelta iš 3 psl.)

3) visuomeniniams reikalams 
— 57,620 dol. — 23%; iš viso — 
245,130 dol. — 100%.

Informacijos komisijos pirm. 
Antanas Juodvalkis savo praneši
me priminė lietuvių tautos kovą 
už nepriklausomybę ir komunis
tų melus. Jis pasidžiaugė 1989 
metų pasiekta 
žęs, kad prie to, daug pri^idęjo 
spauda ir radijas. Reiškė padėką 
laikraščių ir radijo laidų redak
toriams bei bendradarbiams už 
dėmesį L- Fondui.

Palikimų komisijos pirm. Al
girdas Ostis pranešė, kad 1989 
m. palikimais gauta 50,000 dol.

Kontrolės komisiją sudarė 
pirm. Juozas Žygas, nariai — Vy
tenis Kirvelaitis ir Pijus Ston
čius. Aktą perskaitė J. Žygas, 
pabrėžęs kad LF atskaitomybė 
vedama labai pavyzdingai ir 
tvarkingai, be jokių priekaištų.

Registracijos komisijos vardu 
Alė Streponavičienė pranešė, 
kad suvažiavime dalyvauja 108 
nariai su 7912 balsų.

Toliau vyko rinkimai. Vienam 

galite užsakyti pašto adresu:
Rasa Matulaitytė
45 E. Putnam Avė. No. 105
Greenwich, CT 06830

Užsakant paštu, reikia užsakyti nemažiau kaip tris ma
rškinukus., Dydis: Medium, Largo Ir X Largo. Spausdinta 
tik viena pusė.

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

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

fcįc ycUr Įjork gimęs

PARLIAMENTIN UTHUANIA, 124-0, 
DECLARES NATIONINDEPENDENT

New leaders Are Named 
to Negotiate Future 

T«Wrtt> Moscow

dainos tradicijas, jas išlaiko ir 
perduoda naujoms, jau toli nuo 
tėvynės augančioms ar gimu
sioms kartoms ir čia ansamblis 
neliko vietiniu vienetu, bet gas
troliavo net ir Pietų Amerikoje 
ir visose didžiose lietuvių koloni
jose šitame žemyne.

1983 metais mirė ansamblio 
įkūrėjas ir jo vadovas Alfonsas 
Mikulskis. Jo pareigas perėmė 
ilgametis ansamblio koncertmei
steris Rytas Babickas. Deja, ir 
jis, palaužtas negailestingos ligos 
mirė 1987 sausio 5. Virš vienerių 
metų ansambliui vadovavo mu
zikas Bronius Kazėnas, kuris 
1988 pasitraukė iš pareigų. Kurį 
laiką ansamblis išgyveno krizę, 
tačiau pereitų metų rudenį pa
vykus iš Lietuvos pasikviesti 
žinomą chorvedį ir Klaipėdos 
muzikos konservatorijos profe
sorių Gediminą Purlį, ansamblis 
intensyviai ruošiasi švęsti savo 
penkiasdešimtmetį Clevelande, 
o rugsėjo mėnesį lydimi Gedimi
no Purlio, ansambliečiai keliaus 
gastrolėms į Lietuvą su nauju 
Purlio paruoštu repertuaru.

Ansamblio jubiliejui suruošti 

trečdaliui tarybos narių baigėsi 
kadencija, tai turėjo būti išrinkti 
šeši tarybos nariai. Komisijos 
pirm. F. Kaunas surašė mandatų 
komisijos siūlomus kandidatus, 
tai Kazys Ambrozaitis, Rūta Juš
kienė, Povilas Kilius, Marija Re- 
mienė, Ramona Steponavičiūtė 
ir Vytenis Kirvelaitis. Daugiau 
kandidatų neatsiradus, jie ir 
buvo IŠ!

Į kontrolės komisiją kandida
tavo 4 asmenys, būtent: Pijus 
Stončius, Viktoras Juška, Lina 
Žliobienė ir Daina Siliūnienė. 
Trys pirmieji buvo išrinkti į ko
misiją, o D. Siliūnienė liko kan
didatė.

Laike balsų skaičiavimo vyko 
trumpos diskusijos dėl praneši
mų. Po to tarybos pirm. St. Ba
ras pateikė suvažiavimui pasiū
lymą, kad suvažiavimas nubal
suotų skirti dabar Lietuvai 1 mi
lijoną dol. Kadangi pagal statutą 
to padaryti dar negalima, kad su
važiavimas nubalsavo pakeisti 
statutą ta prasme, kad ši suma

(nukelta į 7 psl.)

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, garsus pamokslininkas ir 
misijonierius, Velykų rytą, ba
landžio 15, mirė Washington, 
D.C.

iš viSuR

Lietuvių demonstracijos New Yorke prie Sovietų Misijos Jungtinėse Tautose kovo 31.
Nuotr. L. Tamošaičio

yra sudarytas specialus Komite
tas, kuriam pirmininkauja pri
tyręs visuomenininkas Jurgis 
Malskis. Tiek ansamblio nariai ir 
vadovybė, tiek komitetas yra su
sirūpinę, kad atsilieptų visi buvę 
čiurlioniečiai su tikslu juos 
įtraukti į jubiliejinį leidinį. Ma
loniai prašoma, kad buvę čiurlio
niečiai suteiktų žinias apie save, 
nurodydami vardą, pavardę, an
samblyje buvimo datas ir vieto
ves bei jame eitas pareigas. In
formaciją ir sveikinimus prašo
ma neatidėliojant siųsti Jurgiui 
Malskiui, 17904 Ingleside Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 216 
486 - 9165. Čiurlioniečiai laukia 
svečių, žinių ir sveikinimų, tik 
prašo su informacija nevėluoti, 
kad būtų suspėta ją įtraukti į ju
biliejinį leidinį.

Clevelande jubiliejaus iškil
mės įvyks gegužės 5-6. Ansam
blis taip pat yra pakviestas kon
certuoti Chicagoje ir^dainupsya-

pantą. Po jo kalbos, minia skan
davo — Lietuva, Lietuva.

Po to kalbėjęs Nevv Yorko se
natorius Alfonse D’Amato savo 
kalba visus uždegė, smerkdamas 
sovietišką vergijos sistemą, žmo
gaus teisių pažeidimus ir JAV ad
ministracijos pasyvumą dėl at- 
sikūriusios Lietuvos nepriklau
somybės. Jis žadėjo už keletos 
dienų skristi į Lenkiją ir pereiti 
jos sieną į Lietuvą su dabartinės 
Lietuvos vyriausybės išduota 
viza.

Po jo dar kalbėjo BATU No 
pirmininkas latvis Margers Pi- 
nis, radijo komentatorius didelis 
lietuvių bičiulis Barry Farber, 
lenkų atstovas M arėk Ruszcyns- 

dcif taip pat atstovai ukrainiečių, 
«. • .*•••>, , ■ ■ _ . ^ų ''ff“'ūfg'ąništafių’. Tūrėjęs''
Ki.^^iriguojam^<^.n«W.Pudio.i ^bėĮį.dar NW Yofk8‘

ŽINIOS IS LIETUVOS
— Nemūno Deltoje kovo 

mėn.--pirmoje pusėje ties Rusnės 
sala vėl potvynis. Šiemet jau an
tras. Dėl kelias savaites siautusio 
vakario vėjo po vandeniu at
sidūrė per 10,000 ha laukų. Vėl 
po 50 cm vandens patalu at
sidūrė Šilutės-Rusnės kelias.

— Vilniaus evangelikų reforma
tų atsikūrusios bendruomenės 
pamaldos pirmą kartą įvyko sau
sio 28 evangelikų reformatų baž
nyčioje (buv. “Kronikos” kino 
teatre).

— Pianists Antanas Smetona 
sėkmingai koncertavo didžiuo
siuose Lietuvos miestuose. Vil
niaus filharmonijos salėje kovo 4 
įvyko jo paskutinis pasirodymas, 
kuriame pianistas kartu su filhar
monijos orkestru atliko Beetho- 
veno Imperatoriaus koncertą. 
A. Smetona du kartu kalbėjo Vil
niaus radijo laidoje užsieniui. 
Čia jis pranešė, kad yra pakvie
stas dėstyti muzikos kursą Vii- « 
niaus ir Klaipėdos konservatori
jose ir šių metų spalio mėnesį 
grįžtąs į Lietuvą.

— Vilniaus operos rūr-.uose 
1991 liepos mėnesį įvyks Kazi
miero Viktoro Banaičio operos 
Jūratė ir Kastytis premjera. Pa
grindinius vaidmenis dainuos 
Virgilijus Noreika ir Aldona 
Stempužienė. Iš viso vyks penki 
operos spektakliai.

— Lietuvos ryšių ministerija 
išleido voką, skirtą nepriklauso
mybės atkūrimui. Numatoma iš
leisti ir pašto ženklus, pasirūpin
ti pašto antspaudais.

— Alytaus komunistų partijos 
sekreotrius Feliksas Džiautas 
pranešė, kad jo vadovaujami ko 
munistai pasisakė 96% už sav 
rankišką Komunistų partiją.

DEMONSTRACIJA PRIE 
SOVIETŲ MISIJOS

(atkelta iš 1 psl.)

— Lietuvos kultūros fondo 
pirmasis suvažiavimas įvyko Vil
niuje. Priimtas naujas fondo sta
tutas Lietuvos Kultūros fondo 
pirmininku suvažiavimas išrinko 
Vilniau universiteto profesorių 
Česlovą Kudabą.

kongresmanas G. Ackerman ne
atvyko, bet atsiuntė savo sveiki
nimą ir pritarimą šiai demonst
racijai už Lietuvos laisvę.

Demonstracijos metu buvo 
nuolat skanduojama. Skandavi
mo šūkiams vadovavo Indrė Bis- 
kytė. Tie šūkiai, daugiausiai jos 
sukurti, buvo skanduojami anglų 
kalba. Irtai atkreipė ne tik praei
vių, bet ir automobiliais pra
važiuojančių, dėmesį.

Demonstracija, užtrukusi dvi 
valandas su viršum, buvo už
baigta Lietuvos himnu, kurį 
pradėjo Nevv Yorko LB apygar
dos pirmininkas Vytautas Alks
ninis. Tačiau minia dar kokį pus
valandį tęsė ją, skanduodami ir 
dainuodami lietuvių liaudies 

i dainas.
' Po to daug kas iš; dalyvių rin

kosi į Penta Hotel, prieš Penn- 
sylvanijos geležinkelio stotį, 
spaudos konferencijon ir šiaip 
pabendravimui. Ta spaudos kon
ferencija buvo gan skystoka. Jon 
nepasirodė nei televizijos, nei 
didžiųjų laikraščių atstovai. Ma
tyt, visi jau buvo pavargę ir pa
kankamai žinių buvo susirinkę 
demonstracijos metu. Ir čia 
buvo keletas kalbėtojų. Čia vi- 

1 skam vadovavo ir susirinkusiems 
-padėkos žodį demonstracijos 
rengėjų vardu tarė Daiva Izbic- 
kaitė.

Charakteringa, kad šia de
monstracija buvo susidomėję ir 
patys sovietai. Nuo misijos pa
stato stogo visą laiką keli- sovietų 
pareigūnai nuolat stebėjo ir fil
mavo demonstracijos eigą. Kai 
kurie dėl to juokavo, kad Gor
bačiovas norįs susipažinti su lie
tuviais, demonstruojančiais 
Amerikoj.

Iš viso reikia pažymėti, kad ši 
demonstracija buvo viena iš 
efektingiausių, susilaukusi tokio 
puikaus atgarsio. Reikia tik svei
kinti New Yorko Lietuvių Jauni
mo sąjungą.

Kęstutis K. Miklas

— Vilniuje kaip praneša AP 
žinių agentūra tautiniai veikėjai 
per visą savaitę užstojo kelią 
KGB sunkvežimiams prie slap
tosios policijos įstaigos, nelei
sdami išvežti archyvinės 
medžiagos. Kiti anksčiau buvo 
sulaikyti kai žmonės susiėmę 
rankomis pastojo kelią. Tie kurie 
su archyvine medžiaga nebuvo 
sulaikyti, buvo žmonių privačio
mis mašinomis sekami ir foto 
grauojami. Romualdas Ozolas, 
kalbėdamas televizijoje, prašė 
žmones, kad padėtų*sulaikyti tą 
dokumentų išvežimą.

Juozas Kazlas, New Yorko LB Manhattano apylinkės pirm., 
kalba lietuvių demonstracijose prie Jungtinių Tautų misijos 
New Yorke kovo 31. Nuotr. Kęstučio Miklo

Muz. Petrui Armonųi paskir
ta JAV LB Kultūros tarybos mu
ziko premija. Vertinimo komisi
ją sudarė: Rita Kliorienė, Faus
tas Strolia, R. Obalis, A. Biel- 
skus, J. Govėdas ir D. Viskon- 
tienė. Premijos mecenatas — 
Lietuvių Fondas.

Poetė Gražina Tulauskaitė- 
Babrausldenė balandžio 9 mirė 
Putnam, Conn.

— Arvydas ir Nelė Paltmai, 
gyveną Vakarų Vokietijoje, dau
gelį kartų koncertavę JAV lietu
vių kolonijose, balandžio 29 vėl 
koncertuos Chicagos Jaunimo ,. 
Centre.

— Ateitininkų tarybos narių 
posėdis įvyks balandžio 28 Atei
tininkų namuose prie Chicagos.'!,-l

— Tėv. Liudas Januška, 
OFM, dirbąs Prisikėlimo lietu
vių parapijoje Toronte, ba
landžio 3 privačiai atšventė 25 < 
metų kunigystės sukaktį. Sveiki-.} , 
name sukaktuvininką. ;1 ,,no)

— “Grandis” Chicagos jauni- ’ 
mo tautinis- ansamblis, ruošia 
tradicinį, pobūvį balandą© £1 , 
Jaunimo Centre. Programoje šo- į .. 
kių pynė — Kelionė į Lietuvą.. , 
Po programos šokiai, grojant 
“Gintaro” orkestrui.

— Chicago, 111., “Grandies” 
tautinio ansamblio, balius “Vyk
stame į Lietuvą” įvyks balandžio 
21 Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje.

— Vaclovas Momkus, septin
tosios JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventės rengimo komiteto 
pirmininkas, praneša, kad 
šventė iš š.m. liepos 1 nukeliama 
į 1991 gegužės 26. Ji įvyks Chi
cagoje, Illinois universiteto pa
viljone.

— Petras Aleksa paruošė 
prez. Aleksandro Stulginskio 
plakatą Lietuvos istorijos ir etno
grafijos muziejaus Vilniuje paro
dai, kurį nemokamai atspausdi
no Mykolas Morkūnas. Parodą 
rengia Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras.

— Algimanto Puipos, lietuvio 
režisieriaus filmas Amžinoji švie
sa laimėjo pirmą premiją San 
Rėmo, Italijoje, balandžio 2 pa
sibaigusiame trumpametražinių 
meninių filmų festivalyje. Poeti
zuota, metaforomis, perpinta 
nusiaubtų likimų elegija — šiais 
žodžiais filmą apibūdinimo vie
nas vertintojų komisijos narių.

— Olia Mikulskienė, 49 m. 
amžiaus, pageidauja susirašinėti 
su bendramečiais bendramin
čiais. Mokytoja, pažįsta anglų 
kalbą. Adresas: Lithuania, Pa
nevėžys, Molainių 36-6, Olia 
Mikulskienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Ambrose, Hartford, '* 
Conn., F. Galones, Parma, OH. 
Užsakė kitiems: H. Pet- j 
niūnienė, Richmond Hill. N.Y* 
— K. Kirkylai, Brighton, Mass. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 doL Atnaujinant — vi
siems žJT’bd. metams.



HIGH TECH KOMPUTERIAI

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

OKI
jį Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje | 

iFęfy/'^^lfetuviškų meno dirbinių 
rV I salionas

Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 
savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų. 
Naujųjų Metų, įvairių jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

Galite įsigyti:

žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų. grafikos darbų, me
džio drožinių; >
Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;
Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių 
lipdžių;
Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

/dudlo ir video kasečių su naujausia 
lietuViška muzika;
tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

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

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kuri galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki firmai 

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

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

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Uthuanla 700 Tears" už 18 dol Persiuntimas — 2

Numeris, gatve_____

Miestas, valstija, Zlp..

T*

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

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

212 465-0621

NAUJI LEIDINIAI
SIDABRO LIETUS, pasakos, 

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

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

ATLAIDAI / LTTHUANIAN 
PILGRIMAGES. 
albumasf Liętuy<į 
ko R. Požerskio i
kalūs atlaidų momentai. Komen
tarai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Išleido Loyola University Press. 
Kaina 25 doleriai.

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

Šios knygos gaunamos:
DARBININKAS administra

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

dolerius.

Fotografijų 
>tdmęninii|- 
iksuoti imi-

VAISTAI

į * ■■■ S S; t ‘ IĮ t »
ĮVAIRŪS 
MAISTO

’ SIUNTINIAI

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

TRANSPAK GARANTUOJA
ELEKTRONINES PREKES

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

TV, video, stereo aparatūra 
yra garantuojama 2-lems me
tams perkant per TRANSPAK įs
taigą. Sutartis pasirašyta su 
ELEKTRONU — didžiausia elektro
ninių prekių taisymo įmone Lietuvoje. 
Turi savo skyrius visuose didesniuo
se miestuose Lietuvoje. ELEKTRO
NE dirba virš tūkstančio inžinierių ir 
technikinio personalo. Jei tektų taisy
ti, taisymas nemokamas.

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600 tbl.), multivi- 
taminai, Advil, ir kt. $65. Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti didesnį kiekį pagal 
pageidavimą. MUITO NĖRA.

Nauja knyga
Kęstutis Trimakas. IEŠKAN

ČIOJO PĖDSAKAI. Evangeli- 
nių mąstymų rinkinys apie 
Jėzaus gyvenimo įvykius, jų 
įspūdį bei reikšmę mums. Kny
ga lengvai skaitoma, nes parašy
ta lakia, vaizdinga, eiliuota kal
ba. 1989 m. gale atspausdinti 
pirmieji 150 egz. buvo skirti Lie
tuvai. Skaičiusieji tuoj atsiliepė: 
“Tikrai ypatinga knyga, prade
dant pačiu jos užmanymu bei pa
vadinimu ir baigiant ypatingu jos 
poveikiu, kylančiu iš dvasinio tu
rinio ir mėnesinės-poetinės iš
raiškos sintezės. Ir malda, ir iš
mintis, ir meditacija, ir (man dart 
kažkodėl) muzika” (Inteligentė 
iš Vilniaus). “Ypač patiko jauni
mui” (Klebonas). “Aš labai 
dažnai atsiverčiu bet kurią vietą . 
ir skaitau, skaitau” (20 m. vyras). 
“Vaizdžiai išryškinamas Dievo* • 
Žodis” (Kunigas). “Tai buvo man 
tikra paguoda. Jaučiu Jums daug 
broliškų, krikščioniškų, dvasinių 
simpatijų. Ieškančioj pėdsakai 
padėjo man dar sykį pereiti per 
Evangeliją—mintimis” (Poetas- 
rašytojas). Šių metų pradžioje at
spausdinta 3000 egz. laida plati
nama išeivijoj: kietais viršeliais 
— 12 JAV dol., minkštais — 10 
dol. 1 egz. pasiuntimas paštu — 
2 dol. Leidėjas — Židinys, c/o 
R. ir S. Kunstmanai, 8000 Tap- 
per Place, IN 46311 USA.

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

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

Turimė didelę patirtį siunčiant kargo į 
Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam siu
vimo, mezgimo mašinas, telefaksus ir 
DĖVĖTUS RŪBUS Ir t.t. Visos garantuo
tos elektroninės prekės pristatomos 
per UPS Į kitus JAV miestus.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ
— atsakymą į savo Wau simus gausite greičiausiai —. arba skambinkite:

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2S38 W. 69th St. 
CMcsgo, H. 6OS29 
1 (312) 436-7772

veikia kasdien 9—5 v.v.
Arba susitarus

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

DEXTER PARK
O PHARMACY Kį 

Wm. Anastasl, B. 8.
77-01 JAMAICA AVĖ NU E 

(Cor. 77th Street) 
Woodh«ven, N.Y. 11421-

WI DKLIVZR

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Rlchmond HIII, N.Y.
11418. Telefonas;. 718 441 - 6401.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Čia galite gauti:
Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
įvairias paskolas 
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupoė Federalinės NCUA agentūros apdraustos Iki Į00,000 dol.— 

KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 
indėlius, atidaryti arba perkerti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.



NEW JERSEY LIETUVIAI REAGUOJA
Lietuvai paskelbus Nepri

klausomybės atstatymo deklara
ciją, Sov. S-ga netrukus pradėjo, 
kaip Lietuvos Aukšč. tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis išsireiškė, psichploginio tero- 

veiksmus prieš Lietuvą vyk- 
dydamaLanuomenes judėji
mus, karo lėktuvų skrydžius Vil
niaus erdvėj, trukdydama ar vi
sai nutraukdama radijo ir televi
zijos laidas lietuvių kalba ir pan.

- N. J. susiorganizavęs ad hoc 
komitetas, kurį sudarė Skaus
mingosios Dievo Motinos lietu
vių parapijos Keamy, N.J., kle
bonas prel. Domininkas Pocius, 
prof. dr. Jokūbas Stukas, inž. 
Vytautas Paulius, dr. Rimas 
Vaičaitis, LB N. J. apygardos 
pirmininkė Rasa Juškienė ir buv. 
Patersono burmistras Pat Cre- 
mer. Sis komitetas, talkinamas 
Lietuvių jaunimo s-gos N. J. sky
riaus nariam, paskubomis kovo 
20 sušaukė nepaprastą New Jer- 
sey lietuvių susirinkimą Lietu
vių klubo Keamy, N. J. salėj su
sidariusiai padėčiai Lietuvoj ap
svarstyti. Susirinko per 100 žmo
nių, kurių apie trečdalį sudarė 
jaunimas.

Susirinkimą pradėjo ir jam 
visą laiką pirmininkavo dr. 
Jokūbas Stukas. Jis painformavo 
apie nuolat aštrėjančią padėtį 
Lietuvoj ir kvietė visus susirinki
mo dalyvius pareikšti savo siūly
mus, kokių veiksmų turėtumėm 
imtis, kad JAV prezidentas ir 
kongresas ryškiau pasisakytų 
Lietuvos reikalais ir pripažintų 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą. Susidariusi Lietuvos vy
riausybė yra kelis kartus viešai 
patikinusi, kad nepriklauso
mybės atstatymas ir atsiskyrimas 
nuo Sov. S-gos vykstąs tik lega
liais ir parlamentiniais keliais.

Visiems komiteto nariams pa
darius tuo rėlkalu pareiškimus, 

-buvo paprašyta ir susirinkusiųjų 
parbikšti savo ar jų atstovaujamų 
organizacijų nusistatymą ar 
pasiūlyti naujų būdų, kuriais ga
lima paveikiau paremti Lietuvos 
pastangas.

Prelatas D. Pocius pastebėjo, 
kad tokiais rimtais atvejais nerei
kia užmiršti ir maldos galios ir 

ROMUI PETRAUSKUI
buvusiam KASOS direktoriui, staiga mirus, šeimai ir 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

KASOS direktorių taryba
KASOS tarnautojai

Šviesiam jo atminimui šv. mišios buvo aukojamos 
kovo 30 dieną Aušros Vartų lietuvių parapijos 
bažnyčioje New Yorke Ir Šv. Povilo koplyčioje Slnger 
isiand, Fla. Maloniai prašome prisiminti mylimą tėvelj 
savo maldose.

1990 METŲ
PAPILDOMOS KELIONĖS

1 UETUVĄ

NULIŪDĘ: DUKTĖ EGLĖ SU VYRU VYTAUTU

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dwnų kafoM.
7 naktys Vitmuja. 2 naktys Prahoje. CSA finija.

Kelione 8608 - b*žeto8-18:
$2.099.00 i* Bostono ir New Yodso.
$2,299.00 A Chicagos.

siūlė kreiptis į N. J. Romos kata
likų vyskupus, prašant, kad jie 
artimiausiu laiku paskirtų Mal
dos dieną už Lietuvą. Iš susirin
kusiųjų tuoj atsirado savanorių, 
kurie pažadėjo šiuo reikalu 
aplankyti visas N. J.vyskupijas ir 
jas paprašyti tai įvykdyti. Be to, 
buvo nutarta kreiptis į lietuvių 
vyskupą Paulių Baltakį, OFM, 
kad jis surastų būdų paprašyti 
Vatikaną, kad ir jis padarytų Lie
tuvai palankų pareiškimą, nes 
Vatikano žodis yra įtakingas ir 
galėtų Lietuvai daug padėti.

Inž. Paulius karštai ragino vi
sus imtis konkretaus darbo, ne
gailėti ir piniginės aukos Lietu
vos reikalam paremti ir pažadėjo 
pats paaukoti tokią sumą, kurią 
suaukos šio susirinkimo dalyviai.

Iškilus klausimui kieno vardu 
. rašyti čekius, pirmininkaujančio 

pakartotinis siūlymas aukas skir
ti Tautos Fondui, užmirštant pa
minėti ir kitus tokias pat teises 
turinčius veiksnius, susirinkusių 
tarpe sukėlė nepasitenkinimo ir 
erzelį, nes iki šiol tas fondas Lie
tuvos reikalų neparėmė (dr. Stu- 
kas paminėjo, kad šiuo metu 
Tautos Fondas Lietuvos reika
lam yra paskyręs 500,000 dol.).

Reikia apgailestauti, kad iki 
šiol mūsų veiksniai nesugebėjo 
susėsti prie vieno stalo ir sudary
ti bendrą veiklos planą, nes įvy
kiai Lietuvoj stačiai srautu 
veržiasi, o išeivijoj veiksniai vis 
dar kiekvienas atskirai tebeban
do-] juos vis pavėluotai reaguoti.

Buvo nutarta imtis energingo 
(nukelta į 8 psl.)

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

PO LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMO
(atkelta iš 5 psl.)

būtų paskirta atgimstančiai Lie
tuvai, Taigi suvažiavimas reko
mendavo pelno skirstymo komi
sijai, kad ši 50% švietimo reika
lams skirtos sumos paskirtų Lie-

PENKERIŲ 
METŲ 

MIRTIES 
SUKAKTIS

PETRAS ŽILIONIS, 
Lietuvos diplomatas

Taupos susirinkimas
Lietuvių federalinės kredito 

unijos Taupos metiniame narių 
susirinkime kovo 31 So. Bostono i 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose 
išklausyti veiklos pranešimai, 

- priimta ir patvirtinta finansinė 
apyskaita, perrinkti valdybos ir 
paskolų komisijos nariai, kurių 
terminas pasibaigė, o taip pat su
darytas naujas priežiūros komi
tetas, į kurį dabar įeina Edvardas 
Bubnys. Jonas Jakutis ir Dana 
Izbickienė. Salia to prof. Vladas 
Daugėla iš Lietuvos supažindino 
susirinkimo dalyvius su Lietuvos 
ekonomine politika. Pernai Tau
pos narių skaičius pašoko 104, 
kapitalas paaugo iki 6,642,000 
dol., pelno gauta 75,901 dol. 
Taupos pirmininku nuo jos suor
ganizavimo dienos prieš 9-ne- 
rius metus yra Romas Veitas, o 
iždininku — Tomas Ashmans- 
kas. Kitais valdybos nariais da
bar yra: V. Eikinas, D. Vaitaitė- 
Neidhardtienė, E. Meilus, J. 
Rentelis, V. Jurgėla, A. Klimas, 
G. Čepas, J. Jakutis, A. Skobei- 
kis. Paskolų komisiją sudaro: K. 
Bacevičius, A. Chaplik, D. 
Izbickienė, P. Molis ir S. Nor
vaiša.

Jaunimas vėl pajudėjo
Po ilgų metų tylos Bostono ir 

apylinkės lietuvių jaunimas vėl 
ėmė reikštis stipria energija, 
idėjomis ir konkrečiais darbais. 
Iškilus Lietuvos 
mybės atstatymo 
reikalui, Jaunimo 
jungė į akciją visu 

nepriklauso- 
pri pažinimo 
sąjunga įsi- 
entuziazmu.

tuvos švietimo ir kultūros reika
lams.

Baigiant suvažiavimą nutari
mų komisija pasiūlė priimti 12 
nutarimų, kurių pirmasis skam
ba taip: Suvažiavimas didžiuojasi 
ir sveikina lietuvių tautą ir jos 
prezidentą Vytautą Landsbergį.

Pabaigai St. Baras siūlė pasių
sti suvažiavimo vardu sveikini
mo telegramą Lietuvos prezi
dentui Vytautui Landsbergiui. 
Suvažiavimas priėmė visus nuta
rimus ir pritarė šios telegramos 
siuntimui.

Užbaigiant sugiedotas Lietu
vos himnas, ir visi dalyviai buvo 
pakviesti pietums į kavinę.

Suvažiavimas pilnai pasisekė, 
buvo įtraukti į LF vadovybę jau
ni žmonės (Kirvelaitis, Stepona
vičiūtė), pasiekta graži įnašų 
suma ir išikelti aktualūs su Lie
tuvos nepriklausomybe susiję 
reikalai. Visa tai rodo, kad L. 
Fondas yra tvirta finansinė įstai
ga, kurios tikslas ir rūpestis tik 
lietuvybės stiprinimas, lietuvių 
tautos kultūros rėmimas.

Pagarba ir padėka priklauso 
tiems, kurie savo poilsio valan
das skiria Lietuvių Fondo švie
sesnei ateičiai.

APB

HARTFORDO

RAMOVĖNŲ

KONCERTAS

Hartfordo ramovėnai gegužės 
7 d., 7 vai. vak., rengia koncertą 
Šv. Andriejaus lietuvių parapijos 
salėje, 396 Church St., New Bri
tam, Conn. Programą atliks Bro
lių Aliukų ansamblis iš Lietuvos.

Šokiams gros linksmas Joe 
Terri orkestras.

Stalus ir vietas užsisakyti . 
rengėjai kviečia iš anksto. Infor
macijų ir registracijų reikalu 
skambinti Hartforde: 247 - 6476.

Jai prisidedant, suorganizuota 
. eilė demonstracijų, paruošta pe- 

ticijų, pranešimų spaudai (press 
T releases), aplankyta eilė kon- 
* gresmanų ar jiems skambinta ir 

t.t. Jos pagalba, organizuojant iš
vykas į demonstracijas Kenne- 
bunkport, Maine ir VVashingto- 
ne, D. G., pasiekta žavėtinų re
zultatų. Per porą dienų tos išvy
kos labai sėkmingai suorganizuo
tos, naudojant sudarytą susižino
jimo tinklą.

Bostono ir apylinkės lietuviai 
džiaugiasi tokiu gyvu jaunimo 
pasireiškimu ir reiškia viltį, kad 
jis nebus trumpalaikiu blykste
lėjimu, o išaugs į pastovaus ir 
planingo darlx) reikšmingą barą. 
Jau girdėti, kad tolimesnių vie
tovių lietuvių jaunimas susi
domėjo jo veikla ir nori pasinau
doti pasiekta patirtimi. Hartfor
do, GT, lietuvių jaunimas kvie
čia vieną iš Bostono jaunimo 
veikėjų padaryti tuo reikalu pra
nešimą.

Vyresniojo jaunimo pavyzdžiu 
pasuko ir mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Bostono aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos mo
kiniai įsitraukė į pagalbą atstaty
tai laisvai Lietuvos respubli
kai, rašydami laiškus preziden
tui, senatoriams ir kongresma- 
nams, net Gorbačiovui, kad bū
tų pripažinta Lietuvos nepri
klausomybė.

Dalyvavimas Washingtone 
demonstracijoje

Laisvės Varpas balandžio 8 d. 
laidoje pateikė plačius praneši
mus lietuvių ir anglų kalba apie 
balandžio 4 d. Washingtone, 
D.C., įvykusią demonstraciją 
Lietuvos reikalu. Lietuviškai 
pranešimą padarė Daiva Vai- 
taitė-Neidhartienė, o angliškai 
— Jonas Gedraitis, abu jauni 
Laisvės Varpo talkininkai,. daly_- 
vavo toje demonstracijojeAi’*

Iš Bostono ir apylinkės į tą de
monstraciją buvo nuvykę apie 
150 asmenų. Vieni jų Jčelionėn 
leidosi specialiais trim autobu
sais, kiti — savo automobiliais, 
o dar kiti — lėktuvais. Buvo ir 
tokių, kurie negalėjo vykti, bet 
sutiko kelionės išlaidas padengti 

BALTK 
TOURS

1yyu METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

LIETUVA ir SVEIOAP-.?*. '.one.
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Swissar faija.

Kelione 8614 - birželio 14-28: 
$2,269.00 iš Bostono ir New Yocto. 
$2,469.00 it Chicagos.

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7, 10 ir 13 dienų 

keliones j Lietuj!"

LIETUVA. RUSIJA ir SUOMIJA
15 dienų kelionė, iš jų 7 dienos Lietuvoje:
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade ir 2 Helsinkyje. 
Finnair linija. viešbutis'Lietuva*.

Kelionė 8629 birželio 29 - liepos 13.
$2,459.00 tš Bostono ir Naw Yorko 
$2.659.00 iš Chicagos.

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

Kelionė 8702L liepos 2-19, "Lietuvos' viešbutis.
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko
$2,369.00 iš Chicagos /

Kelionė 8702T liepos 2-19, Turistų* viešbutis.
$2.049.00 iš Bostono ir New Yorkčr 
$2,149.00 iš Chicagos.

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

Kelionė 8703A liepos 3-15
$2,049.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2.249.00 iš Chicagos.

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

Kelionė 8703B liepos 3-16. 'Turistų* viešbutis.
$1.949.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,149.00 iš Chicagos.

Kelionė #703 C liepos 3-16, Trinapolis" - Žakam rramiame 
Vilniaus *2rm0nų* priemiestyje karūnų aukštų veibuts su 
restoranu r baru Tinkamas pavieniams arba grupėms

$1,749.00 tš Bostono ir Nsw Yorko 
$1,949.00 iš Chicagos.

Kelionė #7030 liepos 3-16, "Composars* 
apartamentai, netok Vngc parko, nonneems privatumo Yra

LIETUVA, SUOMIJA ir ESTU A-15 dienų kelionė.
10 naktų Vilniuje. 1 naktis T aline, 2 naktys Helsinkyje Finnair 
linija.

Kelionė #801 - rugpjūčio 1-15 : 
$2389.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.589.00’ iš Chicagos.

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

Kelionė #808 rugpiOčio 8-22:
$2.399.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.599.00 4 Chicagos.

LIETUVA - 10 dienų kelonė.
8 naktys Vilniuje. Finnair Unija.

Kelionė 8943 rugsėjo 13-22:
$1,809.00 iš Bostono r New Yorko.
$2,009.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir SUOMUA - 14dienųMonė.
11 naktų Vilniuje. 1 naktis Helsinkyje. Finnėr hnlįe.

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2309.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.409.00 A Chicagos.

LIETUVA Ir CEKOSLOVAKUA -15 dienų ketonė.
11 naktų Vdniuje. 2 naktys Prahoje. CSA tnija.

Kelionė 8105 spalio 1-15:
$2.159.00 it Bostono ir New Yorko.
$2.359.00 iš Chicagos.

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKUA - 12 «enų kefonė.
9 naktys Vilniuje. 1 naktis Prahoje. CSA irkįa.

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1.699.00 d Bostono ir New Yortso.
$1.899.00 A Chicagos.

SV. KA1EDOS Ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kefonė. 12 naktų Vtniuje, 1 nekis Prahoje. C^Atn^e. 

Kelionė 81225 gruodžio 21-sausio 4,1M1:
$1.799.00 A Bostono ir New Yorio.
$1,999.00 A Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15dienų keionė.
12 naktų Viniuje, 1 naktis Prahoje. CSAinija.

Kelionė #1280 gruodžio 29-sausio 11.1981: 
$1.799.00 4 Bostono ir NswYortso,

$1,649.00 S Bostono ir N«w Yorko.
$1.849.00 A Chicagos.

Visu kakonių. iskyrua *7030. kainota /atlaikoma hiatai j

kitiems.
Išvykos išvakarėse Bostone 

surengta spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo televizijos, 
spaudos ir radijo tarnybos repor
teriai. Jiems paaiškintas to žygio 
tikslas ir uždaviniai. Vėliau visa 
tai buvo panaudota.

į Washingtoną demonstraci
jos dalyviai nusigabeno plakatus, 
vėliavas, įvairius šūkius. Ypač 
visų dėmesio susilaukė Tomo ir 
Ritos Stuopių pagamintas di
džiulis tanko maketas, kuris de
monstracijoje buvo nešamas. Jis 
labai tiko prie Sovietų Sąjungos 
ambasados, kur demonstrantai 
šūkiais “Laisvė Lietuvai”, “No 
talks, no summif’ir kitais pasiti
ko Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministrą Shevamadze, 
grįžtantį į ambasadą.

Demonstrantai aplankė savo 
gyvenamosios vietovės kongres- 
manus, kurie juos mielai priėmė 
ir pažadėjo savo paramą Lietu
vos reikalu, išskyrus kongresma- 
ną Studds, kurio lietuviai tikrai 
neužmirš ateinančiuose rinki
muose. Jis nerodė Lietuvai dide
lio pritarimo.

Pranešėjus jaudino vėliavų 
jūra, plakatų gausybė, de
monstrantų ryžtas ir entuzia
zmas, kitų tautybių atstovų įsi
jungimas, senatorių ir kongre- 
smanų dalyvavimas bei kalbos.

Kaip Daiva Veitaitė-Neid- 
hardtienė pažymėjo, po dviejų 
naktų nemiego, šalčio ir nuovar
gio demonstrantai grįžo namo, 
jausdami, kad bent šiek tiek pri
sidėjo prie Lietuvos vedamos at
kaklios kovos už nepriklauso
mybę. Laikas tikrai nebuvo vel
tui praleistas.

Ieškomi

Irena Celnaitė iš Lietuvos ieš
ko savo dėdžių Jono ir Vinco Du- 
levičių," kurie anksčiau gyveno 
Gan ton,” MA. ir Cambridge, 
MA. Žinantieji apie juos ar jų 
vaikus prašomi pranešti Lasisvės 
Varpui, 173 Arthur St., Brock-

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 8:00-10:00 vai. ryto ii WCAV-Rtbanęa 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Teist. 
508 586-7209.

2 ima r aamarunj 
kakonk/a 

ton, MA. 02402, telefonas: (508) 
586 - 7209, arba George Bubin, 
35 LonevvoodAvė., Providence, 
R. I., 02968

Komp. J. Kačinsko 
kūrinių koncertas

Vis rečiau tepasitaiko, kad vi
so koncerto programa skiriama 
vieno kompozitoriaus kūri
niams. Taip bus LB Bostono 
apylinkės gegužės 6 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
rengiamame koncerte, kuriame 
bus atlikti komp. Jeronimo 
Kačinsko kūriniai. Tas koncertas 
pradedamas ne 2 vai. popiet, 
kaip ąnksčiau buvo skelbiama, 
bet 1 vai. po pietų. Koncertas 
atkeltas valandą anksčiau dėl jo 
sutapimo su kitu renginiu. Kon
certe šalia kitų kūrinių bus atlikti 
trys nauji komp. Jeronimo 
Kačinsko kūriniai. Programos 
atlikime dalyvauja New England 
konservatorijos instrumentali
stai, sol. Benediktas Povila- 
vičius, Berklee muzikos kolegi
jos choras, vadovaujuamas prof. 
Anne Peckham, taip pat pats 
kūrinių autorius komp. Jeroni
mas Kačinskas.

RENGINIAI
Balandžio 22 Lantanu restora- — 

ne Randolphe metinis S v. Petro 
lietuvių parapijos So. Bostone 
banketas.

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

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

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

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

TOURS • 77 OsfcSt. Šu«s4 • MA 02184 
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Maldos diena už Lietuvą or
ganizuojama balandžio 22, Atve
lykio sekmadienį, 2 vai. popiet 
Sv. Patriko katedroje. Pamaldos 
prasidės punktualiai, nes 3:30 
vai. popiet jau vyks kitos pamal
dos. Dėl detalių žiūrėkite skelbi
mą šiame Darbininko puslapyje.

Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 22, rengiama masinė de
monstracija, paradas garsiąja 
“Fifth Avenue” ir pamaldos Sv. 
Patriko katedroje — viskas už at
gimstančią Lietuvą! Dalyvauki
me visi! (Žiūr. skelbimą ketvirta
me puslapyje).

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

Maldos Diena už Lietuvą
KADA?

KUR?

— Atvelykio sekmadienj, balandžio 22 d.,2 vai. popiet 
punktualiai.
— Šv. Patriko katedroje, 50th Street ir 5th Avenue, 
New York, N.Y.

— Visų Lietuvos likimu besirūpinančių, ypač New Yorke, 
New Jersey, Pennsylvanijoj ir Connectlcute gyvenančių.

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

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

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

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

GIEDOS

Vardas, pavardė

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

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

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

SOLISTAMS AKOMPONUOS TARPTAUTINIO GARSO PIANISTAS 
POVILAS STRAVINSKAS

- KONCERTĄ RENGIA LIETUVOS ATSIMINIMŲ RADIJAS

ŠAUKIA METINJ NARIŲ SUSIRINKIMĄ 
k 1990 m. gegužės 6, sekmadienj,

2 vai. p. p. Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

r'bg r a m o j e: valdybos pranešimai, diskusijos ir direktorių

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)........ (718) 827-9845
Salės adm.........(718) 235-8386

Atvelykio tradicinės popietės, 
kasmet rengiamos Lietuvių Mo
terų Federacijos Nevv Yorko klu
bo, šiais metais nebus dėl išva
karėse įvykstančio koncerto.

Lane Kirkland, AFL-CIO 
darbo federacijos prezidentas, 
bus pagerbtas balandžio 21, šį 
šeštadienį. ‘Laisvės Žiburio’ 
koncerto metu. Jam bus įteiktas 
padėkos žymuo už AFL-CIO 
tvirtą paramą Lietuvai.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 21, šį šeštadienį, 12 
vai. vidurdienį Nevv Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama 
paskutinė šio sezono opera — R. 
Wagner Gdtterdammerung. Pa
grindiniai solistai: Hildegard 
Behrens, Tatiana Troyanos, 
Siegfried Jerusalem. Diriguoja 
James Levine.

KONCELEBRUOS

PAMOKSLININKAS

Kultūros Židiniui iš finansinės krizės gelbėti aukoju:

Adresas:

Romas Kezys
Laisvės Žiburio racĮio vedėjas

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

LAUKIAME

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

ĮEINANT AUKOJAMA 10 E>OL.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

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

Kasos įstaiga 441-6799PIRMOJE PROGRAMOS DALYJE: Jurgio Kamavičiaus, Miko Petrausko, Balk) 
Dvariono, Juozo Gruodžio kūriniai.

AN TROJE PROGRAMOS DALYJE: duetai ir arijos iš l_van Beethoven, G. F. Handel,. 
F. J. Haydn, W. A Mozart, G. Donizetti, G. Gershwin, A. Boito, G. Verdi, J. Strause, Jr., 
operų. ‘ .

Tiek solistai tiek pianistas turi puikų muzikinį išsilavinimą, gausų repertuarą Ir yra 
koncertavę daugelyje pasaulio teatrų.

Romas Petrauskas, bandęs 
įvairias akcijų prekybas, su
laukęs 44 metų amžiaus, balan
džio 14 buvo rastas negyvas savo 
namuose.

Jaunas lietuvis dailininkas 
ieško darbo. Gali dirbti apipavi
dalinimo, braižymo, inteijero 
restauravimo darbus. Skambinti 
718 - 849 - 5011.

A. Merkelio “Didysis varpi
ninkas Vincas Kudirka” — 416 
puslapių leidinys, įrištas į kietus 
viršelius. Išleido Vydūno jauni
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. j

Kazimieras Skobeika savo 
žmonos a. a. Toskos Daubarai- 
tės-Skobeikienės mirties penke- 
rių metų sukakties proga Darbi- 

- ninkui paaukojo 50 dol. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja.

Parduodami tautiniai dra
bužiai: berniukui ir mergaitei. 
Su persiuntimu tik 85 dol. kiek
vienas. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY11207. 
Tel. 718 827-1351.

ATTENTION-HIRING! Gov
ernment jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout vvaiting list or tęst, $17,840 
- $69,485. Call 1-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

Birutė S. Preikštas, M D, iš NEVV JERSEY LIETUVIAI REAGUOJA
Oakhurst, N.J., su metine pre
numerata atsiuntė 30 dol. auką.
Ačiū už dosnumą ir gerus linkėji
mus.

J. Bačanskas, iš Rockville,
M D, atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 30 dol. spaudai paremti. 
Ačiū už paramą.

M. Erčius, iš Little Neck, 
N.Y., jau ketvirti metai su pre
numerata atsiunčia spaudai pa
remti auką. Ačiū labai už 30 dol. 
čekį.

V. M. Raškevičius, iš North 
Haven, Conn., daugelį metų re
mia Darbininkų. Jau antri metai 
su'prenumerata atsiuntė 30 dol. 
paramą. Padėka spaudos rėmė
jui.

V. Daugėla, iš VVashington, 
D. C., ketvirti metai su prenu
meratos atnaujinimu prideda 
auką spaudai paremti. Ačiū už 
30 dol. paramą.

Stasys Latviūnas, iš Wolcott, 
Conn., atnaujino prenumeratą, 
pridėdamas 25 dol. Darbininkui 
palaikyti. Dėkinga administraci
ja.

H. Petniūnas iš Richmond 
Hill, N.Y., antri metai prie me
tinės prenumeratos prideda 
Darbininkui auką. Labai ačiū už 
30 dol. priedą.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

registracija 1.30 vai. p. p. 
užkandžiai ir atgaiva.

(atkelta iš 7 psl.)

telegramų ir laiškų siuntimo 
savo senatoriam ir Atstovų 
Rūmų nariam prašant juos pa
remti Lietuvos reikalu kongrese 
įneštas rezoliucijas ir spausti 
prezidentą, kad jis padarytų tvir
tesnį pareiškmą Lietuvos reikalu 
ir pripažintų Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Buvo iš
dalinti jaunimo rūpesčiu paruoš
tų laiškų ir telegramų pavyzdžiai 
ir kongresui įteiktos rezoliucijos 
289 tekstas, •

Lietuvos reikalam susirinku
sieji suaukojo 3090 dol. Si sumna 
dar padidės inž. Pauliaus 
pažadėta suma.

WORLD REVIEW RADIO, NEW YORK

Laisvės Žiburys Kviečia

Laisvės Žiburio pavasario 
koncertą ir balių šį šeštadienį 
atžymėsime su pirmuoju dainos 
ir muzikos vienetu, atvykstančiu 
į JAV iš Nepriklausomos Lietu
vos. Tai “Brolių Aliukų” viene-

BALANDŽIO 21, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V. PUNKTUALIAI 

RENGIA SAVO 48-JJ RENGINĮ

DAINOS, MUZIKOS IR HUMORO PROGRAMĄ ATUKS 
POPULIARUS ANSAMBLIS IŠ LIETUVOS

Didelės energijos Lietuvos 
vyčių veikėjas Martin Petraitis 
pažadėjo suorganizuoti autobusą 
į Washington, D. C., kur numa
toma įvykdyti degančių žvakių 
demonstraciją prie Lincoln Me- 
morial parko.

Susirinkimui pasibaigus teko 
išgirsti, kad tas pats veiklusis 
Martin Petraitis yra suorgani
zavęs Americans for Lituania’s 
Independence sąjūdį ir sieks 
skleisti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo reiklalus ame
rikiečių visuomenėje.

Susirinkimą sveikino latvių ir 
ukrainiečių atstovai, bet jų pa
vardžių nepavyko sužinoti.

K. Jankūnas

tas. Jie nei broliai, nei Aliukai. 
Taip pasivadino vieno savo drau
go vardu. Jų dainos persunktos 
tėvynės meile, daug romantiškų 
dainų, su humoro įtarpiais. Į 
Nevv Yorką vienetas atvyksta ba
landžio 16.

Jau 48-tą kartą kviečiame šios 
apylinkės visuomenę atsilankyti 
į Laisvės Žiburio koncertą. Ro
dos, nei karto neteko mūsų kon
certais apsivilti. Neapsivilsite ir 
šį kartą, nes šis vienetas origina
lus, su savitu stiliumi ir dainavi
mo būdu. Savo atsilankymu pa- 
remsite ir Laisvės Žiburį, gi tos 
paramos mums labai reikia, nes 
kylančios kainos grąso plačiai lie
tuviško radio egzistencijai.

Būkime visi šį šeštadienį, ba
landžio 21 d., 7 vai. Kultūros 
Židinyje.

Evaldas Melnikas — vadovas
Vaclovas Kazakevičius
Gediminas Bajorūnas
Stasys Juškauskas
Jevgenijus Šubertas
Vidmantas Golcas

Po programos pobūvis. Veiks turtinga loterija, valgių Ir gėrimų bufetai 
visose Kultūros Židinio salėse. Maistą gamina EUGENIJA KEZIENĖ, šokiams 
groja BROUAI ALIUKAI.

Policija patruliuos gatvėje ir saugos mašinas nuo vandalų.

Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Stasj Karmaziną 441-1252.
Visos vietos numeruotos. Bilietų kaina — 15 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 

dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie Įėjimo. Patartina bilietus Įsigyti iš anksto 
paštu. ČekĮ atitinkamai sumai ir sau adresuota su pašto ženklu voką siųsti Uthua- - J 
nian Radio Club vardu, 217-25 54 Avė., Bayskfe, N.Y. 11364. ’

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

ŠIAURĖS NEW YORKAS
R. Bltėnas 914 961-7041

BROOKLYN, OUEENS (area coda 718)
N. P. Baltrullonis 297- 0991

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO


