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Maskva, ilgai neigusi, paga
liau turėjo prisipažinti, kad len
kų karininkų žudynes Katyne 
1940 m. įvykdė NKVD kariuo
menė, o ne naciai, kaip iki šiol 
ji tvirtino. Ta pačia proga ji per
davė eilę šias žudynes liečiančių 
dokumentų Lenkijai.

Graikijos parlamento rinki
mus laimėjus konservatyviai 
Naujos demokratijos partijai, 
ministesriu pirmininku buvo pa
skirtas partijos vadas Constanti- 
ne Mitsotakis.

Estijos Aukšč. taryba nutarė 
užbaigti estų karinę tarnybų so
vietų armijoj ir panaikino atitin
kamus konstitucijos straipsnius. 
Įstatymas įsigaliojo nuo jo 
priėmimo dienos.

Rytų Vokietijos naujoji vy
riausybė paskelbė oficialų atsi
prašymų ir apgailestavimų dėl 
nacių įvykdytų žudynių ir kanki
nimų koncentracijos stovyklose 
ir pažadėjo nukentėjusius kom
pensuoti.

Jeruzalėj 150 ortodoksų žydų 
įsikėlųs gyventi į Jeruzalės kri
kščionių sekcijoj esančius na
mus, kilo triukšmingos krikščio
nių demonstracijos, kuriom nu- 
malšinti policiją turėjo panaudo
ti ašarines dujas.

Britanija sulaikė į Iraku siu
nčiamus plieninius vamzdžius, 
kurie galėtų būti panaudoti duji
niam sviediniam šaudyti patran
kom.

Prezidentas Gorbačiovas 
įspėjo ten atsilankiusius JAV se
natorius, kad santykiai su JAV 
gali pablogėti, jei JAV ir toliau 
mokys Sov. S-gų, kaip ji turi elg
tis su Lietuva. Senatoriai jam pa
kartojo, kad jėgos panaudojimas 
prieš Lietuvų pakenks JAV ir 
Sov. s-gos santykiam.

Per Peru vykusius prezidento 
rinkimus 31 proc. balsų gavo 
rašytojas Mario Vargas Llosa ir 
29 proc. japonų imigranto sūnus 
inž. Alberto Fujimora ir dėlto jie 
turės persirungti.

Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
ministeriai pirmininkai pasirašė 
sutartį sudaryti bendrų ūkį ir 
vesti bendrų politikų santykiuose 
su Sov. S-ga ir užsienio valsty
bėm.

Rand korporacijos studija 
tvirtina, kad sovietų armija yra 
nepatenkinta Gorbačiovo vyk
domom reformom ir stengiasi 
sustiprinti savo įtaką , įsivelda- 
maį konfliktą Lietuvoj ir versda
ma Gorbačiovų sugriežtinti rei
kalavimus ginklų kontrolės srity.

Lietuvos min. pirmininkė K. 
Prunskienė, atsakydama į Sov. 
S-gos ultimatumų, pareiškė, kad 
Lietuva gali eiti į kompromisus 
dėl kai kurių Lietuvos Aukšč. ta
rybos priimtų įstatymų ir pasiūlė 
pradėti tuo reikalu derybas. y<T
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pradėjo vykdyti savo ultimatumų 
ir žymiai sumažino natūralinių 
dujų tiekimų Lietuvai, o sekan
čių dienų sumažino nevalyto alie
jaus tiekimų.

Prezidentas George Bush dar 
kartų įspėjo Sov. S-gų, kad 
pradėjus vykdyti ūkinį spaudimų 
Lietuvai, JAV pradės varžyti 
santykius su Sov. S-ga.

Vengrijos parlamento rinki
mus laimėjusio Demokratinio 
forumo prezidentas Sandor Ke- 
resztes nereiškė sieksiąs sudary
ti koalicinę vyriausybę.

Brangūs Lietuvos žmonės!
Mūsų tauta savo demokratiš

kai išrinktų deputatų lūpomis ir 
valia šių metų kovo 11-jų iškil
mingai pareiškė savo apsispren
dimų ir pasiryžimų gyventi lai
svai, teisingai ir nepriklausomai. 
Daugelis pasaulio valstybių, tarp 
jų Vatikanas, tuojau pritarė šiam 
mūsų pasiryžimui ir priminė, jog 
niekad nėra pripažinusius Lietu
vos prijungimo prie Sovietų Sų- 
jungos 1940 metais. Deja, Sovie
tų Sųjunga Lietuvos atžvilgiu ir 
toliau nori tęsti okupacinę 
būklę.

Šių lemtingų valandų mes, 
Lietuvos kardinolas ir vyskupai, 
kreipiamės į Lietuvos tautų, — 
į visus geros valios žmones, — 
su meilės ir vilties pareiškimu.

Anot Kristaus žodžių, pridėję

LIETUVIŲ FONDO 
MILIJONAS
LIETUVAI

Lietuvių Fondo metinis narių 
suvažiavimas, įvykęs 1990 m. 
kovo 31 d. Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje, pritarė LF tarybos siūly- 
mui ir “Leido panaudoti vienų 
milijoną dolerių iš turimo pa
grindinio kapitalo, Nepriklauso
mos Lietuvos švietimo ir kultū
ros reikalams, prisilaikant Lietu
vių Fondo įstatų, ir pavedė tary
bai šį nutarimą vykdyti”.

Pranešame, kad šis nutarimas 
Lietuvių Fondo tarybos bus vyk
domas, prisilaikant veikiančių 
Lietuvių Fondo įstatų §40 ir U. 
S. IRS nuostatų (Code) §501 (c) 
(3). Kadangi bus naudojama dalis 
pagrindinio kapitalo, kuris pri
lygsta dalinai kapitalo likvidaci
jai, Lietuvių Fondo taryba atliks 
įstatais numato šią parocedūrų:

1. Šauks specialų Lietuvių 
Fondo narių suvažiavimų, kuria
me dalyvaujantieji LF nariai tri
jų ketvirtadalių registruotų bal
sų dauguma turės pritarti šiam 
siūlymui.

2. Šis specialus Lietuvių Fon
do narių suvažiavimas turės iš
rinkti patikėtinių tarybų (Board 
ofTrustees), kuri prižiūrės, kad 
būtų vykdomas LF pradininkų 
nubrėžtas tikslas.

3. Šiam nutarimui reikalingas 
JAV LB tarybos kvalifikuotos na
rių daugumos pritarimas.

Kaip matote, susiduriama su 
įstatais numatyta ilgoka pro
cedūra, kurią Lietviy Fondo ta
ryba pasiruošusi įvykdyti.

Lietuvių Fondo vadovybė per 
28-neris metus kaupė ir ateityje 
kaups pagrindinį kapitalų, 
tikėdama Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu ir džiaugiasi 
dabar galėdama šias pastangas 
konkrečiai paremti.

Stasys J. Baras 
Tarybos pirmininkas

Algirdas Ostis
Vadybos pirmininkas

Europos Bendrosios rinkos 
valstybės įspėjo Kambodijos 
opozicijos vadų princų Narodom 
Sihanouk, kad jos neremsiančios 
jo reikalavimo, kad Kambodijų 
J.T. atstovautjų opozicijos atsto- 

" vas dėlto, kad jo vadovaujamoj 
opozicijoj dalyvauja ir Khmer 
Rouge partizanai.

rankų prie arklo, nesidairykime mų Lietuvos nepriklausoinylx*s 
atgal, nesvyruokime, nepradė- bylai. Telaimina Dievas jūsų ir 
kūne kaltinti vieni kitų, nel>e- 
svarstykime, ar reikėjo šiuo 
metu ryžtis nepriklausomybei. 
Pabudome ir kėlėmės, ir dėkui 
Dievui, kad pasiryžome.
Idėjos, jei didžios, nemiršta . 

kaip žmonės (Maironis). NJiTsų 
apsisprendimas, net jeigu laiki
nai būtų prislopintas, atneš vai
sius netolimoje ateityje.

Nuo pat mūsų atgimimo pra
džios pasirinkome ne jėgos, bet 
teisės, parlamentinį kelių į 
laisvę, —jo ir laikykimės. Nesi- 
duokime išprovokuojami. Mūsų 
laisvės ginklai tebus mūsų 
kultūra ir savigarba, mūsų blai
vumas ir dora, mokslo ir darbo 
laimėjimai. Mūsų ginklas taip 
pat tebus kiekvieno Lietuvos 
mylėtojo pagarba, ir pagarba 
kiekvienam kitam Lietuvos 
mylėtojui.

Labai skaudu, kad atsiranda 
tokių Lietuvos užaugintų sūnų 
ir dukterų, kurie suklaidinti, ar 
sąmoningai drįsta svetimųjų ran
komis slopinti Tėvynės laisvę.

Nuoširdžiai esame ir būsime 
dėkingi Lietuvos tautinėms ben
drijoms, lietuvių išeivijai, dau
gelio šalių visuomenėms, poli
tinėms ir religinėms organizaci
joms, “frrtrfių pūBaltiečių. o taip*? 
pat rusų, lenkų, gruzinų, balta
rusių, ukrainiečių ir kitų tautų 
visuomenės judėjimams užpara-

mūsų laisvės siekimus!
Visus mieluosius Lietuvos ka

talikus ir kitus krikščionis, visus 
Dievų tikinčius tėvynainius 
kviečiame širdimi vienytis mal
doje už mūsų ištvermę, už švie
sių Tėvynės ateitį laisvoje, tai
kingoje Europos ir pasaulio tau
tų šeimoje.
* Su meile visiems,
Lietuvos kardinolas ir vyskupai

1990 balandžio 3 d.

KREIPIMASIS
Mūsų kaimynai latviai, bro

liškai įsijungdami į mūsų tau
tos skaudžias bei lemtingas 
valandas, nutarė per tris die
nas iš eilės skambinti varpais 
katalikų ir liuteronų bažnyčio
se.

Vienydamiesi su jais dva
sia, kupini dėkingumo latvių 
tautai, jungsimės varpų malda 
ir skambinsime varpais visose 
Lietuvos bažnyčiose per tris 
dienas vakarais 18 valandą po 
10 minučių (t.y. šį ketvirta
dienį, penktadienį ir šešta
dienį), o ateinantį sekma
dienį, Verbose, suma, — iš
kilmingose Sv. Mišios, bus 
?uda3jarnos..xiž. mūsų, brangią 
nepriklausomą Lietuvą.
Pasirašė: Lietuvos kardinolas
1990 balandžio 3 d.

Senatorius A. D Amato sutinkamas Nevv Yorko aerodrome 
balandžio 7. Šalia jo Jonas Bobelis. Iš geros Vytauto Maželio 
nuotraukos buvo pagaminta gera klišė pranciškonų spaus
tuvėje, bet laikraštyje buvo sutepta bespausdinant Manhatta- 
ne. Atsiprašome senatoriaus, fotografo ir skaitytojų.

SENATORIUS A. D’AMATO 
MATĖ LIETUVĄ IŠ TOLO
Senatorius Alfonse D’Amato, 

kalbėdamas kovo 31 demonstra
cijoj prie Sovietų misijos Nevv 
Yorke. pažadėjo, kad jis bandys 
nuvykti į Lietuvų bent vienai 
dienai pasimatyti su prezidentu 
Vytautu Landsbergiu. Daug kas 
gan Skeptiškai klausėmės jo to 
pažado ir nelabai norėjom tikėti, 
kad jis tai bandys pereiti Lietu-- 
vos sienų iš Lenkijos ir tik su Lie-

1W1Į|||;

tuvos viza, kurių jis jau turi.
Tas skeptiškumas buvo greit 

išblaškytas. Už poros dienų per 
radijų, televizijų ir spaudoje pa
sirodė žinutės, kad senatorius 
D Amato tikrai vykstąs į Lietuvų 
ir kad šių jo kelionę finansuoja 

♦Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.

Ir tikrai, trečiadienį, balan
džio 4. vakare, senatorius su 
vertėju Jonu Bobeliu, VLIKo 
pirmininko sūnumi, ir keliais ko
respondentais, PAN AM lėktu
vu jau buvo pakeliui į Lenkiją. 
Varšuvoj jį pasitiko specialiai at
vykęs dabartinis Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, kuris buvo įgaliotas

Detroite balandžio 3 lankėsi prezidentas G. Bush. Detroitiečiai reiškia savo jausmus 
dėl Lietuvos laisvės ir pripažinimo. Nuotr. Jono Urlx>no

Penktdadienio rytų didžiulis 
Mercedes autobusas su senato
rium ir jo palydovais pajudėjo 
Lietuvos kry ptin. Nuo Varšuvos 
iki Lietuvos sienos tik 180 mylių. 
Sienų pasiekė apie 2 vai. po pietų 
Ogrodniki pereinamam punkte 
netoli Lizdijų. Lenkijos sieną 
perėjo be jokių didelių formalu
mų ir kliūčių, tuo tarpu su sienos 
perėjimu Lietuvon, kuri buvo 
tik už KM) metrų, buvo kita isto
rija. Gajau stovėjo sovietinė pa
sienio sargyba su savo viršininku 
majoru Vidu Bučiu, pasipuošu
siu sovietinio karininko unifor
ma.

BALTŲ DELEGACIJA PAS 
JAV PREZIDENTĄ G. BUSH

1990 balandžio 11 JAV prezi
dentas G. Bush priėmė baltų de
legacijų Baltuose Rūmuose. Lie
tuvių delegacijų sudarė Vliko 
pirmininkas dr. K. Bobelis, Al- 
tos atstovai K. Oksas (jis taippat 
atstovavo ir Amerikos lietuviams 
respublikonams)ir dr. J. Genys; 
A. Nelsienė ir A. Mažeika atsto
vavo Baltų Laisvės Lygai ir A. 
Banionytė — JAV LB.Taip pat

JAV atmetė Sov. S-gos 
siūlymų, kad susijungusi Vokie
tija priklausytų abiem kariniam 
paktams — Nato ir Varšuvos.

Nepalo karalius Birendra, 
nuolatinių" demonstracijų spau
džiamas, pakvietė opozicijos 
vadų Krishna Prasad Bhattarai 
sudaryti vyriausybę.

dalyvavo 4 estai ir 4 latviai atsto
vai.

Prezidentas padarė įžanginį 
pareiškimų, apibrėždamas JAV 
poziciją Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimais.
kad Maltos konferencijoj jau Pa
baltijo valstybių apsisprendimas 
nepriklausomyl>ei buvo svarsto
mas. Prezidentas sudarė įspūdį, 
kad jis yra labai gerai informuo
tas apie Lietuvų, Latviją ir Esti
ją., pilnai supranta mūsų visų 
rūpestį, buvo labai malonus ir 
nuoširdžiai svarstė Lietuvos Ne
priklausomybės klausimą ir net 
klausė konferencijos dalyvių, 
kaip jie šį klausimą spręstų jei 
būtų jo vietoje.

Bendrą pabaltiečių memoran
dumą pristatė estų atstovas J. Si- 
monson. Po to visi konferencijos

dalyviai turėjo net po keletą pro
gų klausti prezidento klausimus 
ir dary ti pasiūlymus. Vlikas taip 
pat buvo paruošęs pareiškimų, 
kurį dr. K. Bol>elis įteikė prezi
dentui ir taip pat pasikalbėjime 
dalyvavusiam valstylx*s sekreto
riui James Baker.

Pokalbyje taip pat dalyvavo 
Saugumo tarylx>s pirmininkas 

Paminėjo, gen. Brent Scovvcroft. Baltųjų 
Rūmų štalx> viršininkas J. Sumi
nu, spaudos sekretorius M. Fitz- 
vvater ir eilė kitų Baltųjų Rūmų 
ir Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnų. Konferencrija užtru
ko 1 vai.

Pabaigoje prezidentas pasi
džiaugė, kad jis.turėjo progų su 
Ivaltų atstovais išsikallx-ti klausi
mais, kurie yra tokie aktualūs 
šiuo metu Pabaltijo valstybėse ir 
pabrėžė, kad ateity je yra numa
tyta darlx> |x>sėdžiai tarp Saugu
mo tarylx>s. Užsienio ministeri
jos ir baltų atstovų.

(F.lta)

Bučis buvo gana mandagus ir 
atsiprašinėjo, kad jis tik vykdo 
įsakvinns. Dėl turimos Lietuvos 
vizos jis tuoj skambino į Maskvą. 
Patvarkymas iš ten buvo aiškus. 
Bučis pareiškė, kad būtinai rei
kalinga sovietinė viza, ir dar pri
minė. kad šis Ogrodniki perėji
mo punktas yra tik lenkams ir 
sovietų piliečiams. Užsienie
čiams yra kiti perėjimo punktai, 
ir jais turi būti naudojamasi.

Senatorius tada prašėsi, kad jį 
tik vienų su ministru leistų vykti 
į Lietuvų pasimatyti su prezi
dentu Landsbergiu ir tik vienai 
dienai. Ir čia jam buvo atsakyta 
neigiamai.

J visatai senatorius aštriai rea
gavo. Ten pat susirinkusiems re
porteriams pareiškė, kad tai yra 
baisu, kai gražiai kalbama apie 
visokias laisves, o tuo tarpu pa
neigiamos pagrindinės žmogaus 
teisės laisvai keliauti Jo 
ž<xižiais, ir Amerikos v aidžia taip 
pitt yra visiškai apakinta ta Gor-

(nukelta f 2 psl.)



NYT skilties ‘ On įny mind” 
autorius A. M. Rosenthal tikina, 
kad tik nepataisomi naivuoliai 
gali tikėti, kad Gorbačiovas ati
duotų bent dalį savo imperijos 
be kovos ir pataria JAV konk
rečiau paremti Lietuvą dabar.

5000 Leningrado gyventojų 
surengė demonstracijas prieš 
Lietuvai įteiktų ultimatumų ir ra
gino darbininkus skelbti strei
kus.
- Popiežius Jonas Paulius II Ve
lykų švenčių kalboj pareiškė vil
tį, kad Lietuvos klausimas bus 
išspręstas teisingai ir pareiškė 
Vatikano pasirengimų tarpinin
kauti šiuo reikalu.

Armėnijoj tūkstančiai gyven-
tojų demonstravo prieš oro ta- .............. ........ . ■ ■
ršų, o atsiskyrusi grupė atžygiavo 
prie KGB rūmų ir akmenim iš
daužė langus ir stengėsi rūmus 
padegti. Atvykę kariai su tankais 
tvarkų atstatė, l>et vienas žmo
gus žuvo.

Kijevo katedroj buvo pirmų 
kartų po karo atlaikytos pamal
dos Rytų apeigų katalikam, ku
riose dalyvavo keli tūkstančiai 
žmonių.

JAV nutarė negrįžti į J. T. 
Švietimo, mokslo ir kultūros or
ganizacijų (UNESCO), nes ji iki 
šiol nepagerino savo veiklos me
todų ir yra labai išlaidi.

Jugoslavijos Slovėnijos res
publikoj vykusius parlamento 
rinkimus laimėjo 6 dešiniųjų 
partijų koalicija, surinkdama 55 
proc. balsų. Komunistų partija

ATGARSIAI IŠ BALTŲJŲ RŪMŲ
1990 balandžio 18 prezidento 

Busho asistentas etniniams rei
kalams M r. Siv paskambino dr. 
Bobeliui, padėkojo prezidento 
vardu už dalyvavimų pasimaty
me su prezidentu ir suteiktų in
formacijų, jį užtikrino, kad prezi
dentas Bushas yra labai artimai 
susipažinęs su Lietuvos byla, pa
skelbta Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo deklaracija, 
lietuvių nusistatymu būti ne
priklausomais ir taip pat naudo
jama Sovietų Sąjungos intimida- 
cijos politika norinčia sutrukdyti 
lietuvių laisvės aspiracijas.

Prezidentas Bushas yra labai 
aiškiai ir konkrečiai prezidentui 
Gorbačiovui pabrėžęs, kad So
vietų Sąjungos militarinis, eko
nominis ar politinis trukdymas 
Lietuvos demokratiniam atsista
tymui yra JAV nepriimtinas ir 
kad tai gali iššaukti rimtas, žalin
gas pasekmes JAV ir Sovietų Su
jungęs santykiuose. Prezidentas 
pakartotinai pabrėžė, kad Sovie
tų Sąjunga apie šį JAV nusistaty
mą yra labai gerai painformuota.

Atlanto pakraščio (N. J., N.Y., Conn., Pa.) lietuviai, kovo 27 po demonstracijos prie 
Sovietų atstovybės VVashingtone, D. C., susirinko prie JAV Capitoliaus rūmų, kur 
senatoriai, kongresmanai, visuomenininkai pasakė kalbas už Lietuvos laisvę ir neprik
lausomybę. Nutr. L Tamošaičio

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose roikaluo- 
sa. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Weet-$L, Slmsbury, Conn. 
06070. Tai. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine.; 94 * 98 Jemėfcė Anė. (prie FOrest 
P>ay St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 294 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 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. WCXJDLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia 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. Andriušio klijentais.

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

Lietuviai demonstruoja VVashingtone balandžio 4, reikalaudami Lietuvos pripažinimo.
Nuotr. Vytauto Maželio

surinko 17 proc.
Sov. S-goj suspendavus du 

prokurorus už nevykus krimina
linių nusikaltimų tardymų, Au- 
kšč. taryboj kilo aštrūs ginčai 
apie s-goj įsigalėjusių korupcijų 
ir buvo reikalaujama, kad gen. 
prokuroras Aleksandr V. Sucha- 
rev atsistatydintų. Tūkstančiai 
Maskvos gyventojų dėl to su
ruošė demonstracijas, kuriose 
buvo skanduojami šūkiai ir už 
Lietuvų.

Afrikos kongreso viceprezi
dentas Nelson Mandela pri
pažino, kad ir kongresas yra kan
kinęs į nelaisvę paimtus partiza
nus.

Iš Libano dėl ten nuolat tebe
vykstančių kovų yra pabėgę apie 
1(X),(XX) gyventojų.

JAV užsienio reikalų sekreto 
riu.s James Baker savo TV pasi
kalbėjime su Charles Bierbauer 
1990 balandžio 16 ir Senato ko
misijos liudijime 1990 balandžio 
18 neabejotinai pakartojo šį J A V 
nusistatymų Baltijos valstybių 
atžvilgiu

(Elta)
-o-

Prezidento Bush asistentas vi
suomeniniams reikalams Sichan 
Siv balandžio 16 paskambino 
Baltų Laisvės lygos pirmininkei 
Angelei Nelsienei ir pasakė:

Vakar Baltuosiuose rūmuose 
buvo posėdis su prezidentu 
Bush, kuris mane įgaliojo Jums 
paskambinti ir pasakyti, kad jis 
buvęs patenkintas susitikimu su 
Amerikos baltų atstovais. Visi at
stovai, ir ypač Jūs. savo argu
mentus pateikė racionaliai, bū
dami objektyvūs, stiprūs ir su
pratingi (fair. strong and under- 
standing) .

Sį prezidento pareiškimų S'iv 
leido paskelbti viešai.

Angelė Nelsienė, kuri Velvkų

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

SENATORIUS A. D’AMATO 
MATĖ LIETUVĄ IŠ TOLO
(atkelta iš 1 psl.)

bomania , tikėdama, kad Sovie
tų xal<lž.ia jau yra atvira ir de
mokratiška.

Tada senatorius, atsisveikinęs 
su ministru Saudargu, kuris pa
siliko Lietuvos pusėje, grįžo at
gal į Vai šuvų jau temstant. Se
kamų dienų sėdo į lėktuvų ir tų 
patį popietį jau buvo New Yor- 
ke. kur jo laukė gausybė spaudos 
atstovų, visų New Yorko televi
zijų reporteriai, fotografai ir 
didžiulis būrys lietuvių su tri
spalvėmis ir plakatais. Jam įei
nantį aerodromo spauos konfe
rencijų salę buvo keliamos ovaci- 
jos Prie pulto apstatyto garsia^, 
kalbiais ir iš abiejų pusių papirt5?C 
to brikos ir Lietuvos vėliavoSr

šventes praleido New Jersey vaL 
stijoje savo dukters Renatos Pau
tienės šeimoje, vėl išvykoj Wa- 
shingtoną, o balandžio 22 daly
vavo lietuvių demonstracijose 
\ew Y< >rke

B. L.

— Pokario metais Skuodo 
centre buvo nugriautas vienas 
seniausių Lietuvos paminklų — 
mūro kryžius, statytas 1.567 m. 
pirmosioms katalikų misijoms 
šiame krašte įamžinti. Po ilgų 
debatų nutarta jį atstatyti. Pade
dant vyresniems gyventojams, 
mūro kryžiaus maketų atkūrė 
skuodj^kis J. Vyšniauskas.

— Ylakiuose nagingai pastaty
ti nauji kultūros namai, kainavę 
95),(XX) rublių. Atidarymo iš
kilmėse juos pašventinęs Ylakių 
klebinąs Antanas Jurgutis pa
sakė: “Skelbiu šiuos rūmus paš
ventintais ir prašau juos gerbti 
kaipšviesos. tiesos, gėrio, grožio 
ir kultu ros šventovę".

mis, dar didesnės ovacijos jam 
buvo sukeltos.

Pirmiausiai prie mikrofono 
priėjo Jonas Bobelis, senatoriaus 
palydovas ir vertėjas šioje 
nesėkmingoj kelionėj. Jis keliais 
žodžiais nupasakojo visų ke
lionės eigų ir epizodų prie Lietu
vos sienos. Po to, trumpų sveiki
nimo žodį tarė Rasa Razgaitienė, 
pakviesdama Indrę Biskytę ap
juosti senatorių su lietuviška juo
sta ir Daiva Izbickaitę įteikti se
natoriui gėlių. Po to, Maironio 
šeštadieninės mokyklos vaikučių 
delegacija, susidedanti iš Gabi
jos Astrauskaitės, Vaivos ir Da
riaus Razgaičių, prašė senatorių, 
■kad. ji& įdarytų žygius, senate re- 
■komėnduoti •Liėtuvosprėžiden 
tų AMantą-Larrdsbergį' Ntrbel io

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 1059 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 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. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leldim^prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Music of Lithuanla” 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. 
Tel. 201 753 - 5636.

taikos premijai.
Tada pats senatorius prabilo. 

Jo ugningas žodis dėl Lietuvos 
laisvės buvo nuolat pertraukia
mas plojimais ir skandavimais. 
Jo žodžiais, vardan tos laisvės 
Lietuvai, jei ji jos negauna, tuo
met jokios paramos Sovietams, 
nei kreditų, nei technologijos.

Dar trumpai kalbėjo Lietuvos 
Generalinis konsulas Anicetas 
Simutis ir Manhattano Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas Juozas Kazlas, abu pa- 
reikšdami padėkų senatoriui už 
paramų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo kovoje.

Sis senatoriaus susitikimas su 
spauda ir visuomene užtruko be
veik valandą. Oficialiai daliai 
užsibaigus, senatorius, nors ir iš
vargęs po tokios trijų dienų isto
rinės kelionės, dar kurį laikų 
bendravo su jį pasitikusiais, atsa
kinėjo j reporterių klausimus, 
šnekučiavosi ir fotografavosi.

Jau tų patį vakarų šis senato
riaus sutikimas, jo tartas žodis 
l>ei lietuvių keliamos ovacijos 
buvo rodomos visuose New Yor
ko televizijų kanaluose. Spauda 
taip pat nepraleido šio fakto. 
Šeštadienio dienraščiai, senato
riaus atvykimo dienų, kai kurie 
net pirmuose puslapiuose, kaip 
sensacijų, įsidėjo senatoriaus 
nuotraukų su ministru Saudar
gu, J. Bobeliu ir sovietų pasienio 
sargybiniu maj. Bučiu prie Lie
tuvos sienos. Spauda nepašykš
tėjo vietos paminėti taip pat ir 
senatoriaus sutikimui aerodro
me.

Šis senatoriaus D’Amato žygis 
į Lietuvų daug kam atvėrė akis. 
Jis parodė visam pasauliui tikrąjį 
sovietinio okupanto veidų. Ta 
Gorbačiovo “perestroika" ir tie 
“glasnost" laisvės principai yra 
tik tuščias burbulas. Ir gaila, kad 
dauguma amerikiečių ir net 
Amerikos vyriausybė to nesu
pranta ar nenori suprasti, kad 
reikia remti neteisėtai okuopuo- 
tų kraštų pastangas išsilaisvinti 
iš rusiškos vergijos pančių.

Kęstutis K. Miklas

■ j,,.........
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ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
- GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300



Ištvermės ir kantrybės

Įvykiai Lietuvoje tokie dideli, 
tokie dramatiški, kad jaudina ne 
tik lietuvius, bet ir visą pasaulį. 
Tokia mažytė Lietuva sukėlė di
džiausią triukšmą, dvi didžiau
sias pasaulio galybes išjudino ir 
dar neaišku, kuo tas viskas baig
sis.

Prasidėjęs šaltasis karas. 
Maskva visom priemonėm gąs
dina Lietuvą, kad jį atšauktų 
savo nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimą. Lietuviškasis 
parlamentas neatšaukia. Jie ko
vose ir tremtyje užgrūdyti. Nie
ko nesibijo.

Dujų, alyvos nutraukimas gali 
paliesti ekonominį Lietuvos gy
venimą. Bet ir tokiu atveju reikia 
kovoti ir laikytis. Taip buvo ir 
seniau, kai Lietuva kėlėsi 1918 
matais. Visur buvo priešų pilna 
ir didelių pavojų, bet Lietuva 
ištęsėjo ir atkūrė nepriklauso
mybę.

Dabar lietuvių tauta turi kur 
kas daugiau mokytų žmonių, 
mūsų ištekliai yra didesni nei po 
Pirmojo pasaulinio karo. Reikia 
tik daugiau apdairumo, daugiau 
planavimo, susiklausimo. Padė
kime vieni kitiems. Išeivijos lie
tuviai turi galimybės išvystyti 
platesnę informacinę veiklą, 
prieiti prie senatorių, kongre- 
smanų, prie televizijos, radijo, 
spaudos.

Kiek duodama naujų progra
mų apie lietuviškas problemas. 
Įsijungė jaunimas. Ir reikia tik 
jais pasidžiaugti, kad jie orien
tuoti, puikiai moka amerikiečių 
televiziją informuoti. Ta įtampa 
ir kova teigiamai paveikė jaunąją 
kartą. Jie patys ieško kontaktų 
su kitoms lietuviškom organiza
cijom, patys ateina ir talkina arba 
vadovauja.

Nauji žygiai, demonstracijos, 
pamaldos reikalauja iš mūsų 
daugiau darbo, didesnės išt

vermės. Atlikime savo įsiparei
gojimus. Kur tik vyksta demon
stracijos, prisijunkime ir tuo tik
rai padėsime savo kovojančiai 
tautai. Tiesa ir teisybė mūsų 
pusėje, tik reikia kantrybės, kan
trybės. Nepasimeskime.

Atrodo, kad palengvės ryšiai 
su Lietuva. Štai atvyksta ir vy
skupas Antanas Vaičius iš Telšių. 
Atvyks ir daugiau kunigų. Kaip 
anais laikais prieš pirmąjį pasati- 
liną karą, lietuviai kunigai iš Lie
tuvos aptarnavo išeiviją, taip ir 
dabar galės atvykti daugiau lie
tuvių kunigų nors trumpai pa
dirbėti.

Turėtų atsigauti mūsų parapi
jos ir draugijos, nes iš Lietuvos 
ateis naujos jėgos ir nauja talka, 
kuri padės sustiprinti emigraci
ją, o emigracija padės modernėti 
ir augti Lietuvai.

Daug dėmesio skirkime mal
dos dienai už Lietuvą. New Yor
ko pavyzdžiu organizuokime vi
sur, kur tik galime sutraukti mi
nias žmonių. Per bažnyčią, per 
maldos dienas galime laimėti 
najų draugų, taip paveikti senatą 
ir kongrsą, kad jis visur ir visada 
gins Lietuvos reikalus.

Dėkingi esame mūsų vysku
pui Pauliui Baltakiui, OFM, ku
ris ėipėsi iniciatyvos ir suorgani
zavo šią Maldos dieną už Lietuvą 
New Yorke. Jis yra Amerikos vy
skupų konferencijos pilnateisis 
narys, tad per vyskupų konfe
renciją gali savo veiklą išplėsti. 
Lietuvai tikrai padės atsikelti ir 
sustiprėti.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Amerikos lietuviai rinko pa
rašus, kad Amerika pripažintų 
Lietuvą de jure. Buvo surinkta 
per milijoną parašų ir įteikta 
Amerikos valdžiai.

Jei šiandien reiktų atlikti pa
našų žygį, tai kur kas daugiau 
parašų surinktume per trum-

Beveik kiekvienas turistas, 
aplankęs Jungtinių Tautų rū
mus, niekad nepaliks jų nenu
ėjęs į šios organizacijos paštą ir 
neišsiuntęs atviruko, apklijuoto 
Jungtinių Tautų pašto ženklais. 
Ir kai man pačiam dažnai tenka 
apnxlyti Jungtines Tautas 
svečiams iš^ Lietuvos, pavie
niams ir net atvykusiom 
grupėm, visad esu prašomas, 
kad nuvesčiau į paštą. Visi nori 
pasiųsti savo linkėjimus namiš
kiams ir draugams iš šio pastato.

Jungtinių Tautų pašto ženklai 
yra charakteringi, patrauklūs ir 
atkreipia visų dėmesį. Jie yra 

piausią laiką. Tąsyk Lietuvos be
veik niekas nežinojo, o dabar 
žino visas pasaulis ir visi padės 
mums.

Maironis dainavo, kad didžios 
nelaimės užpuolė tėvynę, bet at
gimimą jaučia dvasia. Didžioji 
Apvaizdos ranka išves ir mūsų 
tautą ir vėl bus garsi Lietuva, 
Lietuva kryžių. Rūpintojėlių, 
garsioji Marijos žemė su savo 
gražiom šventovėm ir giliu žmo
nių pamaldumu.

1952 metais pašto ženklo projektas, sukurtas Leonard C. 
Mitchell iš Naujosios Zelandijos ir konkurse laimėjęs pirmą 
vietą, buvo panaudotas 1954 m. ženklų laidai. Nuotr. UNA-
TIONS.

JUNGTINIŲ TAUTŲ PAŠTO ŽENKLAI

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
(Darbininko akredituotas 
specialus korespondentas 

Jungtinėse Tautose)

charakteringi ir tuo, kad tais 
ženklais apklijuoti laiškai ar atvi
rukai gali Imti išsiųsti tik iš JT 
būstinių New Yorke, Ženevoje 
ir Vienoj. Daug kas perka pra
turtinti savo pašto ženklų rin
kinį, o pašto ženklų prekybinin
kai tik pasipinigavimui. O pačios 
Jungt. Tautos, jų administracija 
savo korespondencijai į visą pa
saulį naudoja tik savo pst?t<)zenk- 
lus.

Kalbant apie tarptautines or
ganizacijas, net ir nepagalvoja- 

*'me, kad jos gali turėti savo paštą 
ar leisti savo pašto ženklus. Tik 
prieškarinė Tautų Sąjunga ėjo ta 
linkme. Ji savo pašto ženklų nie
kad nebuvo išleidusi. Ji naudojo 
Šveicarijos pašto ženklus, 
pridėdama tik savo tekstą. Pir
masis toks ženklas buvo paleistas 
apyvarton ir parduodamas tik jos 

būstinėj Ženevoje 1922 mtais 
Ant to ženklo buvo atspausdinti 
žodžiai SOCIĖTĖ DI> NA- 
TIONS. Šveicarams tas patiko. 
Netrukus ir jie patys išleido 
ženklus su perspausdinimais 
atžymėt ir kitas tarptautines or
ganizacijas bei leidžiant joms jais 
naudotis. Tokiu būdu, 1923 me
tais ženklai buvo skirti Tarptau
tinei Darlx> Organizacijai.

Po Antrojo pasaulinio karo to
kių ženklų išleidimas pasidarė 
dažnesnis. 1948 metais ženklai 
skiriami Pasaulio Sveikatos Or
ganizacijai, 19J5O metais — Tarp
tautinei Pal>ėgelių Organizaci
jai, 1956 m. — Pasaulio Metero- 
loginei Organizacijai, 1957 m. — 
Universalinio Pašto Sąjungai ir 
1.1.

Prancūzija 1961 metais irgi 
buvo išleidusi specialius pašto 
ženklus JT padalinio UNESCO 
naudojimui. Tai buvo tik laikinas 
dalykas, ir vėliau panašių ženklų 
daugiaua nebuvo leidžiama.

JT leidžia savo pašto ženklus
Jungtinės Tautos, įsikūrusios 

1945 San Francisco mieste, pra
dines savo įstaigas turėjo ir Ame
rikoj ir Europoj. Koresponden
cijai naudojo pašto ženklus to 
kraštą, kur tos įstaigos buvo 
įsikūrusios. Sucentralizavus JT 
veiklą Nevv Yorke, 1947 Argenti
nos atstovas pirmasis iškėlė 
įdėją, kad JT turėtų savo pašto 
tarnybą. Kaip visos biurokra
tinės organizacijos, taip ir JT il
gai svarstė, tos idėjos neatme- 
sdama. Užtruko ketveri metai iki 
tokia tarnyba buvo įsteigta ir iki 
pirmieji pašto ženklai išvydo 
šviesą. Jie buvo išleisti 1951 spa
lio 24 JT Čarterio šešerių metų 
sukakties proga.

Iš pradžių JT paštas veikė tik 
New Yorko būstinėj. Tikrumoj,- - 
visas tas pašto funkcijas -pagal — 
specialų susitarimą atlieka JAV 
pašto tarnyba ir jos tarnautojai. 
JT rūpinasi tik pašto ženklų išlei
dimu bei jų platinimu. Ir tai jau 
atliekama su JT pasamdytu per
sonalu.

Nuo 1969 metų panašus paštas 
pradėjo veikti ir Ženevos JT 
būstinėj, Šveicarijoj. Nuo New 
Yorko ženklų jie skyrėsi tik tuo, 
kad įrašai buvo prancūzų kalba 
ir ženklų kaina frankais pagal 
Šveicarijos pašto tarifą. Keletas 
ženklų buvo skirtingi nuo New
Yorke išleistų.

Įkūrus JT papildomą būstinę 
ir Atominės Energijos įstaigą 
Vienoj, Austrijoj, 1978 taip pat 
buvo įkurtas ir paštas. Šio pašto 
ženkluose JT vardas buvo įrašy
tas vokiškai — VEREINTE NA- 
TIONEN, o ženklo kaina šilin
gais pagal Austrijos pašto tarifą. 
Ir kai kurie Vienos pašto ženklai 
taip pat buvo skirtingi ne tik nuo 
New Yorke, Imt ir Ženevoj išlei
stų.

Dviem atvejais JT buvo įstei
gusios laikinas pašto įstaigas ir 
išleidusios specialius pašto ženk
lus kituose kraštuose. Pirmasis 
toks paštas buvo įsteigtas 1958 
Briuselio Pasaulinės Parodos 
metu JT paviljone, ir ten buvo 
parduodami ženklai su belgiškos 
valiutos designacija. Kitą kartą 
panašus paštas buvo JT paviljone 
Montrealio EXPO parodos metu 
1967. Čia taip pat buvo išleisti 
ženklai su kaina pagal Kanados 
pašto tarifą.

Pirmieji pašto ženklai

Jie buvo parinkti konkurso ke
liu. Tas konkursas šių JT pašto 
ženklų projektams buvo pa
skelbtas nežinia kodėl gan tyliai
jau 1950 ir tik tuose kraštuose, 
kurie tuo metu jau buvo JT na
riai. Tas paskelbimas į kai kurių 
kraštų spaudą nepateko, o jei kur 
pateko, tai tik kaip eilinė vien
kartinė žinutė, paskendusi tarp 
daugelio kitų žinučių. Todėl šis 
konkursas nesusilaukė didelio 
atgarsio ar atsiliepimų iš daug 
jau žinomų dailininkų tuo metu.

Buvo sudarytas specialus ko
mitetas, kuris paruošė ir specifi
kacijas tiems ženklams. Pagal 
vieną iš jų buvo reikalaujama, 
kad kiekvienas ženklas privalėjo 
turėti JT vardo įrašą anglų, 
prancūzų, rusų, kinų ir ispannų 
kalbomis, patalpintą pakraščiu 
aplink visą ženklą. Tačiau, vėliau 
tas buvo pakeista, buvo leista tą 
“penkių kalbų pakraštį išdėsty ti 
bei, komponuoti’ ir kit^.'Vėle
sniais laikais buvo leista talpinti 
tuos vardo įrašus tik viena kalba 
ir tik anglų, prancūzų arba vo
kiečių kalbom.

Pirmiesiems pašto ženklams 
buvo pristatyta 150 projektų iš 
32 kraštų.

Konkurso vertinimo komite
tas daug dirbo iki atrinko aštuo
nis projektus — šešis regulia
riam ir du oro paštui. Atrinkti 
projektai buvo du iš Didž. Brita
nijos (dailininkų O. C. Maronti 
ir Hubert Woyty-Wimmer), du

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas.
Jo gimimo 100 metų 
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Tada vėl buvo sustota ties 
“Spindulio” bendrove. Ne
norėta į užsienį išmesti stambias 
pinigų sumas, kai čia pat buvo 
Spindulys, kuris tikrai darė 
pažangą ir kas kartą spausdino 
geresnes reprodukcijas. “Spin
duliui” buvo pavesta, ir jis paga
mino keturių paveikslų repro
dukcijas — ‘ Jūros sonatos” ciklą 
ir “Angelo preliudą”.

Reprodukcijos buvo mielai 
perkamos, o tai galerijai jau su
darė geras pajamas. Reprodukci
jas pirko ne tik inteligentai, bet 
ir paprasti žmonės, darbininkai, 
ūkininkai. Juos patraukė tai, kad 
M. K. Čiurlionio paveikslų pa
saulis buvo lyg kokia pasaka, di
delė svajonė apie žmgaus ke
lionę žemėje, apie laimės šalį, 
apie trapią žmogaus dalią

Telkiama lietuvių dailininkų 
kūryba

Minėjome, kad pirmasis gale
rijos tikslas buvo saugoti M. K. 
Čiurlionio, kūrybą. Šalia to 
kaupė ir kitų lietuvių dailininkų 
kūrybą. Dažniausiai parodų me
tu atrinkdavo dailininko pačius 
geriausius, vertingiausius kūri
nius. Tai atlikdavo speciali komi
sija. Atranka buvo labai kruopš
ti. Patikrindavo, ar neturi ką 
nors panašaus to ar kito dailinin
ko kūrinių savo fonduose. Jei yra 
kas panašaus, tai to kūrinio ne
perka.

Italijoje, Capri saloje, gyveno 
dailininkas Jonas Mackevičius. 
Ten buvo įsikūręs dar prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Su lietuvių 
dailininkų kūryba glaudesnio ry
šio neturėjo. Dabar Kaune 
įsikūrus lietuviško meno galeri

jai, jis 1924 metais atvyko į Kau
ną ir atvežė gana daug savo kūri
nių. Iš jo parodos komisija atrin
ko keletą darbų, kuriuos galerija 
įsigijo. Tą komisiją sudarė: K. 
Šklėrius, V. Dubeneckis, J. Vie
nožinskis, P. Kalpokas ir pats ga
lerijos direktorius P. Galaunė.

1925 metais galerija įsigijo P. 
Kalpoko, V. Didžioko, K. Sklė- 
riaus, O. Dubeneckienės, A. 
Galdiko paveikslų.
Giežtos atrankos dėka buvo su

rinkti XX amžiaus pirmosios 
pusės geriausi lietuvių dailinin
kų kūriniai.

1935 metais Kaune buvo su
rengta pirmoji rudens panxla. Iš 
tos par<xlos galerija nupirko 11 
kūrinių.

Pirkdama iš panxlų kūrinius, 
tuo parėmė lietuvį dailininką, 
skatino ir augino pačią kūrybą.

Galerijos fondai buvo papildo
mi ir Vakarų Europos senosios 
dailės kūriniais. Tai buvo dau
giausiai nacionalizuotų dvarų ko
lekcijų likučiai. Dvarų reforma 
vyko 1923 - 26 metais. Iš Plungės 
kunigaikščio Oginskio kolekcijos 
galerija įsigijo 65 Vakarų Euro
pos dailininkų kūrinius.

Astravos dvaro savininko grafo 
Tiškevičiaus kolekcijai gręsė var
žybos. P. Galaunės rūpesčiu ko
lekcija buvo išsaugota. Iš jos 
1930 - 31 metais galerija nupirko 
14 darbų. Jų tarpe buvo ir P. P 
Rubenso “Nukryžiuotasis”.

Jaunųjų dailininkų sąjūdis

P. Galaunė visą laiką bendra
vo su dailininkais, domėjosi jų 
problemomis, rašė parodų re
cenzijas, aptarė esminius lietu
viškosios dailės raidos klausi
mus. Rašė prieš realistinę su
stingusią kūrybą, nuogą gamtos 
kopijavimą.

Tuo metu Paryžiuje studijavo 
grupelė jaunųjų dailininkų: J. 
Mikėnas, A. Gudaitis, B. Puo
džius, J. Steponavičius, S. Uš- 
inskas. Jiems patiko P Galaunės 
keliamos idėjos, kad menas turi 
pulsuoti nauju kūrybingumu.

1932 pavasarį A. Gudaitis, 
parvažiavęs iš Paryžiaus į Kauną, 
iškėlė mintį burtis jauniesiems 
dailininkams. Jam vėl išvažiavus 
į Paryžių, organizacinį darbą 
tęsė V. Vizgirda.

Kauno kavinėse vykdavo tos 
bevardės grupės pasitarimai. 
Kartą visiems drauge sėdint, P. 
Galaunė paklausė: Kaip menas 
vadinasi lotyniškai. Kažkas at
sakė — Ars.

Taip ir gimė “Ars grupe — 
dailininkai “arsininkai

1932 metais “arsininkai pa
prašė P. Galaunę, kad leistų ga
lerijoje surengti jų meno parodą. 
P. Galaunė ne tik davė parodai 
patalpas, bet dar į panxlos kata
logą parašė straipsnį “Lietuvių 
meno keliai .

Straipsnyje iškelta mintis, kati 

reikia domėtis lietuvių liaudies 
menu. Štai jaunieji dailininkai, 
tos pačios liaudies vaikai, ir eina 
tuo keliu — moderniojo meno 
laimėjimus jungia su Lietuvių 
liaudies meno tradicijomis.

“Ars” ir “Nepriklausomųjų" 
menininkų parodas P. Galaunė 
interpretavo kaip ideologinę di- 
ferencijaciją, be kurios neįmano
ma meno pažanga. “Menas nėra 
nei prabanga, nei tuščias graba
liojimas, o iš gyvenimo išplau
kiąs ir į gyvenimą grįžtąs reiški
nys" — taip jis rašė savo straip
snyje. “Tik tegul tas menas bus 
jaunas, drąsus, gaivinantis. Gi
liai tikiu, kad tokiu jį padarys 
mūsų jaunieji menininkai. Juose 
glūdi naujojo Lietuvos meno vil
tis ir ateitis.”

Vyresniųjų skundas
P. Galaunės toks entuziastin

gas jaunųjų dailininkų sveikini
mas sukėlė vyresnės dailininkų 
kartos nepasitenkinimą. Tie dai
lininkai buvo: J. Zikaras, A. 
Žmuidzinavičius, A. Varnas, V. 
Didžiokas, J. Mackevičius, P. 
Kalpokas, J. Šileika. P. Rimša. 
Jie parašė skundą Švietimo mi- 
n ištari ui. Apgailestavo, kad jau
noji karta lengvai pasiduoda vi
sokioms pagundoms, naujoviš
kumams, dažnai nesveikoms 
idėjoms. Esą didžiausia ne
laimė, kad atsiranda žmonių, ku
rie prisidengė autoritetu ankšta 

padėtimi, ima ginti nenusistovė
jusius jaunuolius, P. Galaunė 
leido nekvalifikuotiems dailinin
kams surengti parodą. Pasirašę 
dailininkai paprašė ministerį pa
daryti savo išvadas ir patys atsi
sakė bendradarbiauti su P. Ga
laune.

Ministeris pakvietė P. Galau
nę pasiaiškinti.

P. Galaunė vėl išdėstė savo 
pažiūras į sustabarėjusį meną. 
Menas tik tuomet yra menas, kai 
jis yra kuriamas, kai jam ieškoma 
savitų formų, o ne vien nevyku
siai kopijuojama gamta.

“Arsininkų" grupelė sukėlė 
visuomeninę audrą. Lietuvos 
dailininkų draugijos valdyba, 
oficioze, Lietuvos aide paskelbė 
atsakymą P. Galaunei. P. Galau
nės ginti išėjo jaunieji dailinin
kai. P. Gelaunė nepaisė įvairių 
protestų, ir toliau gynė jaunųjų 
meną, stengėsi jų darbų įsigyti 
galerijai.

“Ars” grupės žmonės 1933 su
rengė antrą parodą Prancūzų- 
lietuvių draugijos salėje P. Ga
launės rūpesčiu. Iš tos parodos 
keletą darbų buvo nupirkta gale
rijai.

1935 “Ars” grupė iširo, bet jų 
sukeltas sąjūdis atnaujino lietu
viškąją dailę. Pradėta daugiau 
domėtis savu menu, žmonės jau 
suprato ir vertino moderniąją 
dailę.

I lltlfimno i



DEMONSTRACIJOS NEW YORKE

Balandžio 22 d. įvykusi de

monstracija Ncw Yorke prie So
vietų misijos Jungtinėms Tau
toms buvo didžiai sėkminga. 
Žmonių suplaukė minios, nors 
didžioji spauda ir televizija 
minėjo, kad buvo tik tūkstantis 
su viršum (N. Y. Times, Netc- 
sdatj, CBS TV). Atrodė, kad 
buvo tikrai daugiau. Šiltas, 
saulėtas pavasario oras irgi pri
sidėjo prie demonstracijos pasi
sekimo.

Ant 67 gatvės prie Ix?xington 
Avė., buvo atgabenta garsinė si
stema, kuri (su geroku pavėlavi
mu) dideliu garsu perdavė kal
inis, šūkius ir dainas.

Demonstraciją pradėjo jos or
ganizatorius Romas Kezy s. Pro
gramai vadovavo jaunas advoka
tas iš New Jersey David Dutkus. 
Ugningą kalbą pirmasis išrėžė 
kitas advokatas iš Ncw Jersey 
Martin Petraitis. Kalbėjo Lietu
vos generalinis konsulas Anice
tas Simutis, daug ovacijų susi
laukė šen. Alfonse D’Amato. 
žodį tarė lamg Island City kon- 
gresmanas Thomas Manton, 
JAV veteranų atstovas savo 
žodyje ragino boikotuoti Pepsi 
Cola dėl jų daromo biznio su Ta
rybų S-ga. Andrei Sacharovo 
žmonos Elena Bonner atvirą 
laišką prez. Bushui perskaitė 
Indrė Biskytė. E. Bonner sti
priai remia nepriklausomą Lie
tuvą. Vyčių veikėjas iš Bostono 
pranešė apie projektą siųsti laivu 
į Lietuvą vaistus ir kitokius pro
duktus. Dar kalbėjo Lietuvos 
Parlamento narys Jonas Mačys. 
Jo žodį į anglų kalbą vertė Vaiva 
Vėbraitė iš New Haveno. Sveiki
nimo žodžius tarė latvių, ukrai
niečių ir azerbaižanų atstovai.

Demonstracijoje dalyvavę du 
iš Brolių Ąlįukų grupės dąinininr 
kai pravedė lietuvišką dainą 
“Sėk, sesute, žalią rūtą”. Jie taip 
pat gale demonstracijos užvedė 
Lietuvos himną. JAV himną 
vedė keli veteranai.
Vėbraitė perdavė informaciją 
apie pradėtą vieno milijono pa
rašų peticiją už Lietuvą. Jos 
idėjai publika audringai pritarė.

Po demonstracijos dalyviai 
pradėjo rikiuotis žygiui Penktąja 
Avė- ikiŠv. Patriko katedros. At
vyko policijos mašinos ir kelioli
ka policininkų, kurie prižiūrėjo 
žygio tvarką. Buvo žygiuojama 
gatve. Kolona išsitęsė gal per 15 
blokų. Daug judėjimo mašino

Vaiva

Ar ilgai galėsi lašinti? — Landsbergis Gorbačiovui. Le Monde,
Paryžiaus dienraštis, balandžio 23

JUNGTINIŲ TAUTŲ RASTO ŽENKLAI
(atkelta iš 3 psl.)

iš Olandijos (S. L. Hartz ir J. F. 
Doeve), du iš Danijos (Cle Ha- 
mann ir Olav S. Mathieen) ir po 
vieną iš Meksikos (Leon Helgue- 
ra) ir iš JAV (Herbert Sanbom). 
Abu Danijos projektai buvo pa
ruošti danų, tuo metu dirbusių 
JT sekretorijate. Danas Ole He- 
mann laimėjo net su dviem pro
jektais, ir jie buvo panaudoti net 
penkiems'ženklams — trim re
guliariam ir dviem oro paštui.

1952 metų konkurse dalyvavo 
67 asmenys iš 32 kraštų ir at
siuntė 194 projektus. Atrinkti

darbai buvo panaudoti vėlesniais 
laikais.

Visus atrinktus projektus, 
prieš atiduodant graviūrai ir toli
mesniam procesui, peržiūri ir 
tvirtina JT Generalinis sekreto
rius. Ypatingai daug dėmesio į 
pašto ženklų projektus kreipė 
buvęs JT Gen. sekretorius Dag 
Hammarskjold, tragiškai žuvęs 
lėktuvo avarijoj 1961 m. Afrikoj. 
Nevienas projektas, komiteto at
rinktas ir siūlomas patvirtini
mui, buvo jo atmestas.

(Bus daugiau)

mis buvo sostai xlyta. Žygiuoto- 
jai šaukė įvairius šūkius reikalau
dami laisvės Lietuvai. Žiūrovai 
ant šaligatvio daugelyje sietų 
jiems pritarė.

Atžygiavus iki katedros masė 
žmonių sustojo ant katedros Luis
tų ir dar laukė apie 40 nūn. iki 
leidinio įeiti į katedrą. Demon
stravo savo plakatus ir vėliavas. 
Daug kas praeiviams dalino ko
miteto paruoštus lapus. Prieš an
trą valandą žmonės suėjo į kate
drą.

Demonstraciją organizavo 
naujai sukurtas Lietuvos Ne- 
priklausomybės komitetas. Va
dovavo Romas Kezys. Daug pa
sidarbavo Daiva Izbiekaitė, 
Indrė Biskytė, Tadas Klimas. 
Kęstutis Miklas, Marytė Šalin- 
skienė. Aleksandras Vakselis. 
Raimundas Sližys. Daiva Ke- 
z.ienė, Jurgis Valaitis, Petras Pa
lys. Al Marcei, Vitas Katinas. 
Vytautas Maželis, Audra Misiū-

NETRUKUS VYKS
TAUTININKŲ SEIMAS

JURGIS JANUŠAITIS

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos dvidešimt pirmasis sei
mas vyks gegužės 12 - 13 Bosto
ne, Boston-Randolph Holiday 
Inn. viešbutyje. Tautinės Sąjun
gos seimai vyksta kas dveji me
tai. Seimų uždavinys-aptarti Są
jungos veiklą, išklausyti skyrių 
ir valdybos narių pranešimus, 
suplanuoti ateities veiklą ir įgy
vendinti seime priimtus nutari- 
.mus.

Tenka pasidžiaugti, kad Tau
tinė Sąjunga JAV ypač yra gyvas
tinga, įsirikiuoja į mūsų didžiųjų 
organizacijų gretas ir atlieka tiek 
kultūrinėje, tiek politinėje srity
se neabejotinai daug naudingų 
darbų.

Sąjungai jau šešeri metai va
dovauja vis perrenkamas Sąjun
gos pirmininkas, darbštus 
ryžtingas visuomenininkas, ge
ras organizatorius dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, be abejo, su dar
bščia centro valdyba.

Sąjungos valdyba ir planuoja 
tokių seimų programas. Tad šia 
proga bent trumpai ir žvilg
telėkime į artėjančio ALT seimo 
programą.

menė. Ann Morrison ir kt.
P. Strv.

Šv. Patriko katedroje, kuri tal
pina 2(XX) su viršum asmenų, lie
tuvių prisirinko tiek, kad 
pritrūko ir vietų. Mišias konce
lebravo 5 vyskupai: Antanas 
Vaičius, išvakarėse atvykęs iš 
Telšių,
Jungtinėse Tautose Renato R. 
Martino, ukrainiečių katalikų 
vyskupas Basil H. 
Brooklyno

popiežiaus nuncijus

Losten, 
vyskupas Thomas 

Daily ir vysk. Paulius Baltakis, 
OFM.

Pamokslą Lietuvos tema pasa
kė Brooklyno vyskupas Thomas 
Daily. Mišias koncelebravo ir 25 
lietuviai kunigai. Giedojo Ap
reiškimo parapijos choras vado
vaujamas muz. Gintarės Bukau
skienės, solistė Stefa Jonaitytė iš 
Vilniaus ir visi dalyviai. Mišių 
skaitinius atliko Mariau Skabei- 
kienė, dr. Jokūbas Stukas ir 
Gintė Damušytė.

Pirmininkas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas šį seimą pavadino istori
niu. Ir tai teisinga. Juk šis seimas 
vyksta Lietuvą paskelbus ne
priklausoma respublika, vykdo
mas Lietuvos 1918 vasario 16 pa
skelbtas nepriklausomybės ak
tas. Tėvynėje vyksta didi kova

PAKELIUI

1 LAISVĘ 
Dėmesys Lietuvai ne tik ne

sumažėjo, kaip kai kurie tėvynai
niai dejuoja, bet vis auga. Perei
tą savaitę Kremlius vėl išsprog
dino bomą, paskelbdamas Lietu
vai ekonominę blokadą. Tą boi
kotą įgyvendindama Lietuva ne
suklupo. Stovi tvirta, kalba tie
siai, taikingai. Nepasiduoda 
Kremliaus sprendimui ir dar vis 
tikisi JAV paramos. O tos para
mos kaip nėra, taip nėra. Krem
lius nutraukė gazoliną ir dujų 
tiekimą. Televizijoje matome il
gas eiles prie gazolino stočių. 
Bet Lietuvos žmonės supranta 
kas darosi, supranta Maskvos 
užmačias ir remia savo valdžią.

Vienas kaunietis per televiziją 
sako: “mes žinome, kad Krem
lius nori mus taip užspausti, kad 
mes sukiltume prieš savo 
valdžią. Tačiau to nebus.”

Lietuvos akys žvelgia į Vaka
rus su viltimi, bet ir su nusivyli
mu. Lietuva tik viena pasilieka 
kovoje prieš vergiją, kovoje už 
laisvės principus. Vėl “vienų 
vieni" kaip partizanų kovų me
tais.

JAV plačiai išgraviruotas lais
vės principų įgyvendinimas kol 
kas tik popieriuose, tik propa
gandiniuose šūkiuose. Ir 
nežinia, ar prez. Busho admini
stracija pajudės su pagalba Lie-" 
tuvai ar paliks Lietuvą Krem
liaus naguose.

Lietuvos draugų JAV-se ne
trūksta. Ir jų balsą prezidentui 
bus sunku ignoruoti. Štai New 
York Times balandžio 22, sekma
dienio, vedamųjų straipsnių sky- 
ryje paskelbtas AFL-CIO prezi
dento L. Kirkland laiškas. Tai 
svarbus dokumentas. Jis reikš
mingas atramos punktas JAV lie
tuvių veiklai.

Padėka Tautos Fondui ir JAV 
LB Krašto valdybai už to laiško 
finansavimą New York Times pu
slapiuose. Šioms institucijoms 
reikia suaukoti bent 14,000 dol., 
kuriuos jos sumokėjo laikraščiui 
už šio laiško išspausdinimą.

Turime draugų ir JAV kongre
se ir visuomenėje. Tik svarbu 
spaudimo neatleisti ir nenusi
minti, nors kelias į pilną laisvę 
dar ilgas.

už nepriklausomybės išsaugoji
mą, Lietuva šaukiasi išeivijoje 
gyvenančių lietuvių pagalbos — 
politinės ir ekonominės. Tad šių 
nuotaikų akivaizdoje ir vyks šis 
seimas, neabejotinai, dėmesio 
centre ir svarstybose vyraus da
bartiniai Lietuvos rūpesčiai, 
problemos ir bus, kaip pirminin
kas teigia, ieškoma būdų, kaip 
efektingiau padėti Lietuvai.

Seimui jau yra paruošta ir de
tali programa. į seimą suvažiuos 
nemaža skyrių atstovų, skyrių 
pirmininkų, taryba, valdyba ir, 
l>e alx;jo daug garbingų svečių.

Paliesiu tik pačius esminius 
seimo klausimus. Seimą globoja 
Tautins Sąjungos Bostono sky
rius. Seimą techniškai rengia 
specialus komitetas, kuriam va
dovauja Juozas Rentelis. Gegu
žės 12 po registracijos 10 vai. 
įvyks seimo iškilmingas atidary
mas. Žodį tars Juozas Rentelis ir 
Sąjungos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Po įžanginių 
žodžių invokacija, mirusiųjų są
jungos narių pagerbimas, garbės 
svečių ir organizacijų sveikini
mai.

Lietuvos atstovas Stasys Lozo
raitis aptars Lietuvos Respubli
kos padėtį šiandien. Tai neabejo
tinai įdomi ir labai svarbi paskai
ta.

Po to kalbės Vliko pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis, aptardamas 
Vliko uždavinius šiandien ir ry
toj.

Trečias kalbėtojas — Lietuvos 
Tautininkų Sąjungos pirmininko 
Rimanto Matulio žvilgsnis į tau
tininkų veiklą laisvėjančioje Lie
tuvoje. Atsikūrusioje neprikl. 
Lietuvoje atsisteigė ar naujai įsi
steigė gana daug politinių parti
jų, į kurių eiles rikiuojasi tauti
ninkai. Bus įdomu išgirsti svečio 
mąstymus apie atsikūrusios tau
tininkų sąjungos paskirtį, veiklą 
Lietuvoje.

,p Pirmoj seimo dienoj bus išk- 
lausomu^vaMybos- pirmininko 
dr. Leono Kriaučialiūno ir išdi- 
ninkės Onos Daškevičienės pra
nešimai. Garbės teismo praneši
mą padarys Antanas Mažeika, 
kontrolės komisijos — Juozas 
Žvynys, Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio — inž. E. Bartkus, 
ALTo — Petras Buchas, Lietu
vos neprikl. fondo — E. Ce- 
kienė, Naujosios Vilties žurnalo 
— Vytautas Abraitis ir admini
stratorius O. Kremeris, Tautinės 
Lietuvių kultūros fondo — inž. 
Jonas Jurkūnas.

Po sunkių dienos darbų, pa
skaitų, pranešimų bus smagu 
pabuvoti šauniame pokylyje. 
Dvasinei atvangai gera progra
ma. Svečius linksmai nuteiks 
poetas Antanas Gustaitis, pasi
gerėsime solistės Janinos Ceka- 
nau.skienės, akomponuojant Je
ronimui Kačinskui dainavimu. 
Pokylio metu pagerbsime Vliko 
pirmininką dr. Kazį Bobelį.

Antrą seimo dieną pradėsime 
mišiomis, kurias Šv. Petro baž- 

| nyčioje So. Bostone, aukos vysk.

Lietuviai^lemonstruoja VVashington, D. C., prie Lincoln Me- 
morial paminklo kovo 24. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

FOfR«
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VVashington, D. C., prie Lincoln M emorial paminklo lietu
viai demonstruoja kovo 24. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Darbininko
Redakcinei Komisijai,

Balandžio 20, 1990 m. Darbi
ninko laikraštyje įdėtas straips
nis “Susiimkime rankomis”.

Straipsnis parašytas tenden
cingai, iškraipantis išeivijos 
veiksnių veiklą ir duodantis 
emocinius, moralinius pamoky
mus.

Gaila, kad slapukas (Ą. T. K.) 
autorius, matyti neturėdamas 
pats moralinės drąsos savo pa
varde pasirašyti, skelbia netei
sybę ir pasitarnauja okupantui, 
turinčiam tiksją mus skaldyti ir 
silpninti. Okupantas pilnai su
pranta, kad išeivijos veikla yra

P. Baltakis drauge su klebonu 
kun. A. Kontautu irkun. A. Bal- 
trušiūnu. Pasimelsime už laisvės 
siekiančią ir kovojančią neprikl. 
Lietuvą ir visos tautos drąsiuo
sius vadovus. Po pamaldų darbo 
posėdžiuose skyrių atstovų pra
nešimai, diskusijos, sąjungos 
pirmininko, valdybos narių, 
garbės teismo, kontrolės komisi
jos, tarybos narių rinkimai.

Ir pagaliau paskutinysis 
posėdis — nutarimų komisijos 
pranešimai, jų priėmimas ir 
klausimai bei sumanymai. Po 
visų svarstybų, darbų ir seimo 
pabaiga — 3:30 - 4:00 vai. seimo 
uždarymas. . -

Po seimo tuoj vyks Vilties 
Draugijos suvažiavimas. 

pagrindinė kliūtis galutinam 
Lietuvos Nepriklausomybės' 
užslopinimui.

Per mano vienuolikos metų 
pirmininkavimą Vlikui yra tik 
keletą narių valdyboje pasikeitę 
dėl įvairių priežasčių. Tai yra 
natūralus procesas, nes gyveni
me visada pajėgesni pakeičia 
silpnesnius ar pavargusius.

Aš daliausiu Tautos Fondo 
suvažiavime New Yorke gegužės 
mėn. 5 dieną ir mielai atsakysiu 
į visus klausimus seimo daly
viams ir taip pat A.T. K.—slapu
kui, jei Jis išdrįs save pristatyti.

Su pagarba,
Dr. K. B obelis, 

Vliko pirmininkas

— Aldona Brazienė išrinkta 
Chicagos Lietuvių moterų klubo 
šių metų Gintaro baliaus ren- 

komiteto pirmininke, 
ruošiamas 

Inn salėje,

gimo
“Gintaro” balius 
birželio 24 Hilton 
Oak Lawn, III.

— Ieškome sesers Janinos Vi
zgirdaitės - Klovienės, Jono. 
Turi dukterį Jadvygą ir sūnų Ro
mutį. Sesers vyras Klova Romas. 
Išvažiavo iš Plungės 1940 
rugpjūčio mėnesį. Pagal paskuti
nes žinias turėtų gyventi Vene- 
cueloje, Caravaso mieste. Ieško 
seserys Bronė ir Vanda Vizgir
daitės, Šilalės rajonas, Kvėdar
na, K. Jauniaus 5a-l. Bronė Vi
zgirdaitė, Lithuania.

Washingtone Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 25 programą atliko Phila- 
delphijos meno būrelis. Iš k. dr. Jonas Meškauskas, Teresė Gečienė, Onliora Mašalai- 
tienė, Julija Dantienė, Jūratė Stirbienė, Juzė Krokienė, Raimunda Rukšienė ir Vid
mantas Rukšys. Nuotr. A. Pakštienės



VVashingtone. D.C. Jungtinės Amerikos Pabaltierčių komite
tas (JBANC). Sėdi iš k. Amerikos Estų tarybos pirm. Juhan 
Simonson ir Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Grožvy
das Lazauskas. Stovi iš k. latvių atstovas Olgird Pavlovskis, 
Sandra Aistars. O. Kalninš, estų atstovas M. Rikken, Latvių 
Sąjungos pirm. Valdis Pavlovskis, Milda Vaivadienė, dr. Jo
nas Genys.

-Jungtinj Amerikos Pabaltiečių komitetą VVashingtone, D. C. 
sudarančių organizacijų pirmininkai: iš kairės — Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm. Grožvydas Lazauskas. Amerikos Estų 
Tarybos pirm. Juhan Simonson (dabartinis JBANC pres.) ir 
Amerikos Latvių sąjungos pirmininkas Valdis Pavlovskis.

VYČIAI PAGERBĖ VALDĄ ADAMKŲ
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet Lietuvos vyčiai (Vid. 
Vakarų apygarda) Chicagos 
“Martinique pokylių salėje su
rengė "Lietuvos Atsiminimų 
programą, kurioje pagerbt* Val
dą Adamkų. Šis žmogus yra pui
kiai žinomas lietuvių tarpe (jis 
vra dirbęs ir tebedirba lietuvių 
visuomeninėse ir sporto organi- 
zacijoise), o ypatingai gerai jis 
užsirekomendavęs pas amerikie
čius, jau nuo 1981 metų būda
mas EPĄ penktojo regijono ad
ministratoriumi.

Pramogai sumaniai vadovavo 
kun. J. Kuzinskas. Maldą prieš 
vakarienę sukalbėjo kun. A. Za
karauskas, o po jos — kun. A 
Puchenskis. Svečius pasveikino 
Vid. Vakarų apygardos pirm Al
girdas Brazis. Jis taip pat įteikė 
žymenį Valdui Adamkui. A. Bra
zis taip pat atliko ir meninę 

A. A.
ROMUI PETRAUSKUI 

staiga mirus, šeimos nariams ir kitiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Vytautas Paprockas
Julius Rimas Simutis su šeima

A. A.
ROMUI PETRAUSKUI

staiga mirus, broliui Gintarui, seseriai Laimai su šei
momis ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Alfonsas Jankauskas j r 
Genius Jankauskas

T 1

pobūvio dalį, sudainuodamas iš
traukų iš operų bei operečių. 
Sužinojus, kad netrukus jis 
minės savo 75 metų amžiaus 
gimtadienį, jam sugiedota ' Il
giausių metų . Taip pat gimta
dienio linkėjimai buvo išreikšti 
ir kitai vyčių darbuotojai Estelai 
Rogers.

Ilgesnę kalių lietuvių ir anglų 
kalbomis pasakė Valdas Adam
kus, ilgiau sustodamas ties Lie
tuvos ekologinėmis problemo
mis. Jis pareiškė, kad Lietuvai 
gręsia ekologinė katastrofa, jeigu 
laiku nebus susirūpinta ir daro
ma veiksmingų žygių. Kalbėto
jas su pasitenkinimu pažymėjo, 
jog Lietuvos vyčiai, kurie po I-jo 
pasaulinio karo pirmieji atėjo su 
pagalba Lietuvai, ir šį kartą 
parėmė finansiškai Lietuvos 
ekologines pastangas (pobūvio 
pelnas buvo paskirtas šiam reika-

KAIP “AUDRA” NUGAI ĖJO ATLANTĄ
VYTAUTAS ZELENIS

Tąsa

Antra avarija — sugedo vairas

Buvo rugpjūčio 1 d. naktis, 
apie 2 vai. Stipriai bangavo. Bu
dintis vairininkas labai aštriai 
vedė jachtą, dažnai sustodavo 
prieš vėją. Burė baisiai plaz
dėdavo, trukdė miegoti. Užpy
kęs iškišau galvą iš kajutės ir 
pradėjau barti vairuotoją. Jis 
man atsakė, kad labai sunku vai
ruoti laivą. Aš nusišaipiau, nes 
tas vyrukas yra geras buriuoto
jas, tik labai mėgsta aštriai plauk
ti.

Nespėjau užmigti, kaip mane 
pakėlė vairuotojo šauksmas: 
kažkas atsitiko su vairu, Man nu
smelkė širdį, galvojau sau, — 
baigta, Arūnėli, gana prisiplau
kiojai!

Priešais atplaukia didelis 
laivas

Skubiai apsirengę, išbėgome 
iš kajutės. Priekyje pamatėme 
didelio laivo šonines ugnis. Jis 
plaukė tiesinai į mus. Vairinin
kas niekaip negalėjo pasukti 
jachtos į šoną. Mes švietėm j bu
res su prožektoriumi, bandėm 
susikalbėti su laivu 16-tu radijo 
kanalu, — niekas neatsakė.

Laivas plaukė tiesiai į mus. 
Jau matėsi denis, kapitono tilte
lis. Nutarėme daryti posūkį, 
tačiau niekaip negalėjome jach
tos pasukti į šoną. Judinom vairo 
rankeną į visas puses. Kažkas 
pradėjo apačioje barškėti. Vėjas 
pats jachtą pasuko šonu, paskui 
pavėjui. Iki laivo buvo likę kokia 
300 metrų. Visur tamsu. Toks 
vaizdas lyg plauktų su autopilo
tu. .......... . . .. .

— Vyrai, — vairo plunksoos 
nebėra, — išgirdome iš vairinin
ko. Viskas aišku — liko tik vairo 
ašies galas. Nuleidome bures ir 
išmėtėme ilgas 80 metrų virves, 
kad jachta lanky tųsi ant bangų 
truputį įstrižai.

Prašo pagalbos iš Kauno
Tik ką buvo pasibaigęs radijo 

ryšys su Kaunu. Kitas pasi
kalbėjimas bus už paros. Ką da
ryti? Prisiminėme Šiaulių radijo 
mėgėją Joną. Jis eidavo į eterį 
apie 1 vai. popiet. Laukėme to 
seanso kaip išganymo. Pokalbio 
metu eteryje buvo ir vienas kau
nietis. Jis iš karto nubėgo skam
binti Miniotui, kad jis pradėtų 
organizuoti laivo vilkimą. Vilki
kas atplauką po dviejų parų apie 
5 vai. popiet. Tai buvo Klaipėdos 
laivas, plaukiantis su kroviniu į 
Kubą. Jis buvo Azorų salų platu
moje ir jam reikėjo grįžti į šiaurę 
mūsų pasiimti..

Laukimo valandos buvo kan
kinančiai ilgos. Visi nusiminėm, 

lui). V. Adamkus akcentavo, kad 
mums reikia ne tik laisvos, bet 

ir švarios Lietuvos”.
Šį gerai pasisekusį renginį 

suorganizavo komitetas, kuriam 
pirmininkavo Evelyn Oželis ir 
Robert Martin.

Po vakarienės ir kalbų gausūs 
dalyviai dar ilgai nesiskirstė — 
vieni šoko grojant Ąžuolo Stel
moko orkestrui, o kiti šnekučia
vosi ir mezgė pažintis.

Reikia pažymėti, jog šis buvo 
trisdešimtasis panašaus
pobūdžio vyčių renginys Chica
goje. Per tą laiką buvo atžymėta 
daug pavienių asmenų ar organi
zacijų, nusipelniusių Lietuvai ir 
lietuviams. Pirmuoju tokiu pa
gerbtuoju (1961 m.) buvo dr. 
Jokūbas Stukas, o paskutiniais 
metais pagerbtųjų eilėse buvo: 
vysk. V. Brizgys, Amerikos lie
tuviai sporto veteranai, prel. dr. 
J. Prunskis, Lietuvos laisvės 
Lyga.

Ed. Šulaitis

nes mūsų kelionė gerokai 
prailgės. Prieš mus daug neaiš
kumų: kur mus nuvilks, ar į Eu
ropos uostus, ar į Azorus. Aš 
norėjau tik į Azorų salas ir iš ten 
toliau tęsti plaukimą. O jei į Eu
ropos uostus, tai labai liūdna — 
Atlanto neperplauksim — mus 
pertems. Tiek vargo įdėta!

Buvo labai didelis bangavi
mas, apie 8 metrus. Tai pačios 
didžiausios bangos, kurias buvo
me sutikę. Jos buvo labai ilgos, 
taisyklingos. Taip būtų gerai 
plaukti pirmyn, nes pūtė 7 balų 
vėjas. Jachtą stipriai nešė Ameri
kos krantų link. Mes išmėtėme 
plaukiojantį inkarą, — suplyšo 
per pusę valandos. Labai supo 
jachtą į šonus. Viduje sėdėti 
buvo nemalonu. Arba gulėjome, 
arba buvome viršuje. Tada su
galvojome iškelti suvyniotą šur- 
minę burelę. Jos pagalba jachta 
šiek tiek pasisuko įstrižai bangų. 
Sumažėjo supimas.

Į Azorų salas tempė tris paras

Po dviejų parų pasirodė ilgai 
lauktas laivas “Kapitonas Remto- 
vas . Vilkimo trosą rišome prie 
stiebo. Troso ilgis nedidelis — 
50-60 metrų. Laivo greitis 8-9 
mazgai. Tik prie tokių sąlygų 
turėjo minimalų vaikščiojimą į 
šonus. Mus tempė tris paras. 
Pūtė stiprus priešinis vėjas, 
buvo didelės bangos, kurios la
bai daužė laivo priekį. Aš prisibi
jojau dėl jachtos korpuso. Lenki
joje pastatyta nėra ji labai tvirta. 
Azorų salose su prožektoriumi 
atidžiai apžiūrėjau visą laivo 
priekį, bet nieko įtartino nepa
stebėjau.

Jachtą iškėlė ant kranto

Priplaukus Azorų salas, orai 
' pasitaisė: švietė saulė, pūtė 

l’ėngvas šiaurės rytų vėjas. Buvo 
šilta ir malonu. Mus iškėlė ant 
krantinės Ponto dėl Gado uoste, 
paramstė jachtą ramsčiais. Taip 
Tr gyvenome. Vietoj vairo plunk
snos ky šojo 25cm ilgio, 110 mm 
skersmens ašies galas.

Mes paruošėme vairo plunks
nos darbo brėžinį ir paprašėme 
prailginti vairo ašį 1.0 metru, 
kad būtų stipriau. Meistrai buvo 
geri, dirbo gražiai. Tik gaila, tuo 
metu jie neturėjo 3 mm storumo 
plieno lakšto, laukti nenorėjo-

Chicagoje vasario 4 Martiniųue restorane buvo surengtas 
pagerbimas Valdui Adamkui. Jam Lietuvos vyčiai įteikė 
atžymėjimo ženklą — Lietuvos Vytį, kurį V. Adamkus laiko 
iškėlęs rankoje. Salia jo solistas Algirdą Brazis. Nuotr. Ed. 
Sukučio

For 25 Years BATUN Has Been The Voice 
Of Estonia, Latvia and Lithuania 

At The United Nations
Now BATUN is hclping thc Baltic pcoples spcak for themsclves at the U N 
Your support for BATUN will guarantce that the Baltic pcoples will guide 
thc United Nations n>le in the Baltic.
The price of BATUN mcmbcrship, $30 (US) for individuaJs and S50 (US) tor 
a family vvhich includcs a one-year subscription to BATUN Ncws, is so 
small compared to what othcrs have givcn to dcfend our rights 
FREEDOM IS NOT FREE! SUPPORT FREEDOM! 
SUPPORT BATUN!

Donahons can be in US or Canadian funds Canadian ratcs are e> 
$38 for individuals and $63 for a familv Hcase makc vour 

y m Achcck payablc to "United Baltic Appcal, Ine", Dcpt ll, 115 
C WestlS3St.,Bronx, NY 10453, USA Td (212) 367-8802

Thank you'

me. Padarė iš 4 mm. Vairo 
plunksna, su originalu, pasidarė 
sunkesnė. Bet nebuvo iš ko pasi
rinkti.

Vos nesudužo jachta

Buvo pirmadienis, rugpjūčio 
14 d. Apie 9:30 v. r. meistrai at
vežė vairo plunksną, privažiavo 
uosto bokštinis kranas, uždėjo- 
me stropus ir kranas kilstelėjo 
jachtą į viršų. Gerai, kad 
nemažai, nes iš laivo priekio 
būtų likę nuolaužų krūva. Man 
širdis apmirė. Aš pradžioje nesu
pratau, kas darosi. Jachtai 
pamažu kylant į viršų, laivo 
priekį kelias sekundes laikė at
sarginiai kuolai. Vėliau jie nukri
to į šonus, ir laivo priekis, ne
tekęs atramos, staiga nusviro 
žemyn. Iki krantinės betono liko 
keli centimetrai. Pasirodė, 
meistrai sumaišė stropus, nes 
vienas ilgesnis turėjo būti ties 
užpakaliu, o uždėjo atvirkščiai. 
Šiaip taip elektroninio pakėliko 
pagalba vairo plunksną kartu su 
meistrais pakėlėme ties ašies 
anga drauge, įkišome visus varž
tus ir į vandenį. Ačiū Dievui. 
Laivo vieta — vandenyne. Ge
riau jam nuskęsti, negu būti su
daužytam ant kranto.

Sudie, Azorų salos

Kol susitvarkėme, atėjo pava
karys. Išplaukėme apie 17 vai. 
Sudie, Azorų salos! Sudie geri 
žmonės, mum padėjusieji!

Skubėjome namo. Bet kaip 
tyčia, vėjai buvo silpni ir prieši
niai. Gaudėm kiekvieną vėjo 
gūs. Taip praėjo dvi savaitės. Pa
siekus Lemanšą, pasidarė įdo
miau: daug laivų, keletą keleivi
nių, matėsi Prancūzijos ir Anglij- 
jos krantai.

Kylio uoste
Paskutinį laišką aš išsiunčiau 

iš Kylio rugpjūčio 29 d. po pu
santros paros trukusio 10-11 vai. 
šturmo. Visa laimė, kad pra
sidėjus audrai, mes jau buvome 
viename iš jacht klubų. Jeigu au
dra būtų mus užklupus jau iš
plaukus iš Kylio, būtų buvę 
liūdna. Pūtė šiaurės rytų vėjas 
tiesiai į nosį, praplauki mas siau
ras, judri laivyba. Daug šansų, 
kad būsi išmestas ant seklumos.

(Bus daugiau)

iš \ylS(jR
— Ketvirtasis politinis semi

naras “Lietuva" įvyks gegužės 4 
- 6 VVashingtone, D. C., Hyatt 
Regency Uote! patalpose, 4(K) 
\ew Jersey Avenue, N. W., 
VVashington, D.C. 2(MX)1. Tel. 
201 737 - 1234. Daugiau infor
macijų teikia Paulius Mickus. Jo 
telef. 301 804 - 5126.

— Lietuvių kilmės vaikų sto
vykla “Lithuanian Heritage 
Camp įvy ks Dainavos stovykla
vietėje, Manchester, Mich., 
birželio 24 — liepos 1.Vaikų 
amžius nuo 8 iki 16 metų. 7 metų 
vaikai bus priimami tik jei kartu 
stovyklaus vy resnis brolis ar se
suo. Kaina pirmam vaikui iš šei
mos 125 dol.. antram ar trečiam 
iš tos pačios šeimos bus daroma 
nuolaida. V isais reikalais kreiptis 
telef. 708 301 - 8(X) 1 arba adresu: 
Jadv. Damušienė, 13255 Oak 
RidgeLn., Lockport, 111.60441.

— JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos visuotinis narių suvažia
vimas įvyks gegužės 5 VVashing- 
ton, D. Č.

— Prel. dr. Juozas Prunskis 
nuo balandžio 1 pasitraukė iš in
formacijos vedėjo pareigų Ame
rikos Lietuvių Taryboje. Spec
ialiuose reikaluose talkins ir atei-

Ričardus ir Kristina Sabalytė 
Kruffl&l ‘koVd"2T^Ailatikė fttee- 
lio *Gfnih‘ro ;JKažitr' BaliukujC 
džiaugiasi vyresnės sesytės 
Giedrė ir Viktorija. Krulikų šei
ma gy vena Fort Myers, Fla.

— “Volungės" choras Toron
te gegužės 5 švęs 15 metų darbo 
sukaktį. Minėjimas įvyks Prisi
kėlimo parapijos salėje. “Volun
gė taip pat rengia giesmių ir 
dainų repertuarą, su kuriuo šią 
vasarą pasirodys Lietuvoje.

— Muz. Audronė 
Gaižiūnienė atliks Adinos rolę 
Meilės eleksyro operos pastaty
me. Ji taip pat talkina muz. A. 
Vasaičiui kaip chormeisterė. 
Operos spektakliai vyks ba
landžio 28 d. 7:30 vai. vak. ir 
gegužės 5 d. 3 vai. popiet Cice
ro. III.

— Prisikėlimo parapija, To
ronto. Ont.. kuriai vadovauja 
lietuviai pranciškonai. Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai šiemet 
surinko 19.855.50 dol. aukų.

— M. Preisler, Amerikos len
kų kongreso pirmininkas New 
Yorke. Vely kų švenčių proga pa
siuntė sveikinimo telegramą su 
laisvėjimo sveikinimais kard. V. 
Sladkevičiui.

— Prof. Vytautas Skuodis pa
rašė laiškus Michailui Gorbačio
vui. Sovietų prezidentui, ir 
George Bu.shui JAV preziden
tui. apie Lietuvos neplriklauso- 
mylx*s reikalus.

— “Gintaro" Toronto etno
grafinio ansamblio, 35 metų su
kaktuvinis koncertas įvyks ge
gužės 12, Anapilio salėje. Mis- 
sissauga, Ont.

— Arizonos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė per savo val
dybos išdininkę Aldoną \ aitkus 
Darbininkui stiprinti atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Š. A. lietuvių ir baltų plau
kimo pirmenybės įvyks 1990 
gegužės 26 Brockton High 
School, B’-’v-kton, Mass Vykdo- 
Bostono LC77 Grandis.



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

HIGH TECH KOMPUTERIAI
I J * : *FV

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

\ s tikrai profesionalų patarnavimą.

_____------- —— - - .
Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas. 
Mes turime didžiulį pasirinkimą. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderlų, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų,
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

" TELEVIZIJOS APARATAI 
įvairaus dydžio ir įvairių firmų)

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY * 
212 465-0621

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

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

JVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

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

4^®

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

■flEšTAlP PAT TURIME DIDELJ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s

TDOVANA
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. Vyčiųr įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

* tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

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

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

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

NAUJI LEIDINIAI
SIDABRO LIETUS, pasakos, 

parinko ir parengė Vladas Civili
škas, 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
dalinimų 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- 
nyliės Jubiliejaus Komiteto. 
Gaiusiai iliustruotas fotografijo
mis. Tekstas lietuvių kalba. Kai
na 12 dolerių.

ATLAIDAI / LITHUANIAN 
PILGRIMAGES. Fotografijų 
albumas. Lietuvos fotomeninin
ko R. Požerskio užfiksuoti uni
kalūs atlaidų momentai. Komen
tarai lietuvių ir anglų kallx)inis; 
Išleido Loyola University Press, 

y Kaina 25 doleriai.
VILNIUS LIETUVIŲ LIAU

DIES DAINOSE. Surinko G. 
Krivickienė-Gustaitytė. Įžanga 
ir turinys lietuvių ir anglų kallx>- 
mis. Pateiktos meknlijų gaidos 
ir tarmybių žodynėlis. Tinka kal
bantiems abejomis kallx)inis.

Senatorius A. D*Amato sutikimas balandžio 7 New Yorko aerodrome. Nuotr. Vytauto 
Maželio

atstovybės VVashingtone, D. C. Nuotr. L. Tamošaičio

f LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

; ' Vardas, pavardė ...........      w..............

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

Miestas, valstija, Zip................. .............  .................... ___ _

Kaina 20 dolerių.
Šios, knygos gaunamos.
DARBININKAS administra

cija
341 Highland Blvd.
Br<x>klyn, N.Y. 11207
Prisiuntimjui pridedama po 2 

dolerius.

DEXTER PARK 
O PHARMACY 0 
*5^ Wm. AnastasL B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

296-4130

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA_SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

c Lietuviškas VISA korteles
lK/teAI Pinigines perlaidas
i j ■ Čekių sąskaitas\ J Taupymo sąskaitas

įvairias paskolas 
Įvairius taupymo certifikatus 

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

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia liettrviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



VINCUI DUBAUSKUI
mirus, žmonai Petronėlei, dukterims Valentinai, Aldo
nai, Nijolei, sūnui Algiui, jŲ šeimoms ir visiems gi
minėms reiškiame gilią užuojautą.

Aldona Stasiūnienė 
Birutė ir Jonas Mikalauskai

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO tom

ŽINIOS

Brangiam tėvui

VINCUI DUBAUSKUI
mirus, gilią užuojautą reiškia sesei Aldonai Katinienei 
ir jos šeimai bei seserims, broliui ir jų mamytei Pe
tronėlei Dubauskienei

N. Y. Vyr. Skaučių Židinys 
“Vilija"

K. ir G. Gedminai iš Woodha- 
ven, N.Y., treti metai dosniau 
remia spaudą. Šiemet atnaujino 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Dėkingi Darbininko leidėjai.

Romualdas Penikas iš E. Nor- 
wich, N.Y., ketvirti metai dos
niau paremia spaudą. Jubilieji
nių Darbininko metų proga at
siuntė 75 dol. ir kartu atnaujino 
prenumeratą. Labai ačiū.

F. J. Jurkuvėnas iš Old Brid- 
ge, N.J., ketvirti metai dosniau 
paremia Darbininką. Šiemet at
naujino prenumeratą ir pridėjo 
30 dol. auką. Ačiū už paramą.

D. Švenčiūnas iš Elizabeth, 
N.J., treti metai atnaujina pre
numeratą su didesne parama 
Darbininkui. Labai ačiū už 30 
dol. auką.

VINCUI DUBAUSKUI
mirus, mielai žmonai Petrei ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Ona Kindurienė
Kazys ir Stasė Urbšaičiai

VINCUI DUBAUSKUI
mirus, žmoną Petronėlę, sūnų Algį, dukteris Valę Gry
bienę, Aldoną Katinienę ir Nijolę Šetikienę su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučiame.

Leonilė, Kristina, Rimantas ir Juozas 
Giedraičiai

A. A.

mirus, žmoną Petronėlę, štinų Algį, dukteris Valę Gry
bienę, Aldoną Katinienę ir Nijolę Šetikienę su šeimo- 

- mis nuoširdžiai užjaučiame.
Tautos Fondas

VINCUI DUBAUSKUI,
gerbiamam ir mielam bičiuliui mirus, velionies šeimą: 

žmoną Petrę Dubauskienę 
dukras: Valentiną Grybienę, 

Aldoną Katinienę, 
Nijolę Šetikienę, 

sūnų Algirdą Dubauską, 
jų šeimas, kitus gimines ir artimuosius 

skausmo ir liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučia

Albina ir Vytautas Žumbakiai

Balandžio 24 suėjo 6 metai nuo

EMILIJOS MEILIŪNAITĖS- 
LANDSBERGIENĖS

mirties. Ta proga balandžio 29, sekmadienį, 12 vai. 
dienos pranciškonų vienuolyno koplyčioje užjos sielą 
bus aukojamos mišios. Giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami mišiose dalyvauti ir prisiminti velionę savo 
maldose.

Landsbergių ir Erčių Šeimos

Mūsų mielam bendradarbiui

VINCUI DUBAUSKUI
mirus, žmonai Petrei, dukterims Valei Grybienei, Aldo
nai Katinienei, Nijolei Šetikienei, sūnui Algiui ir jŲ šei
moms gilią užuojautą reiškiame:

Z. Bacevičius
A. Jankauskas 
ini. K. Kiaunė 
A. Malinauskas
J. Petniūnas

A. Pumputis 
A. Ridikas 
V. Savukynas 
V. Vilkutaitis 
J. Zatorskis

Vytautas Avižonis, MD, iš 
Milford, DE, daugelis metų re
mia spaudą. Šiemet su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 50 
dol. Padėka spaudos rėmėjui.

Stasys Martišauskas iš Brock- 
ton, Mass., atsiuntė prenumera
tos mokestį, pridėjo 25 dol. auką 
ir laišką su gerais linkėjimais. 
Ačiū už viską.

Anelė Nutautienė iš Woodha- 
ven, N.Y., daugelis metų prie 
Darbininko prenumeratos mo
kesčio prideda auką. Padėka ge
radarei už 20 dol. paramą.

Marija Žilinskienė iš Detroit, 
Mich., treti metai atsiunčia dvi
gubą prenumeratos mokestį. La
bai ačiū už dosnumą.

B. Andrašiūnas iš Orland Pk., 
IL, treti metai atnaujindamas 
prenumeratos mokestį, prideda 
auką spaudai paremti. Labai ačiū 
už 30 dol. paramą.

J. P. Stanionis iš Fair Haven, 
•VermonL. daugelis metu remia 
spaudą. Šiemet atnaujino prenu- , 
meratą ir pridėjo 25 dol. auką, j 
Labai ačiū. j

N. Guobaitis iš Edgefield, S. j 
C., ketvirti metai atnaujina savo 
laikraštį su dvigubu prenumera
tos mokesčiu. Ačiū už linkėjimus 
ir dosnumą.

M. Molynas iš Kew Gardens 
Hills, N.Y., atnaujino prenume
ratą ir pridėjo 25 dol. auką Dar
bininkui paremti. Padėka spau
dos rėmėjui.

Kun. L. Musteikis iš Sunny 
Hills, Fla., visada remia lietuviš
ką spaudą. Šiemet atnaujino 
Darbininko prenumeratą su 40 
dol. čekiu. Dėkojame už dosnu
mą.

F. Lučka iš Mattituck, N.Y., 
apmokėjo prenumeratos mo
kestį pirmyn pridėjo 25 dol. ka
lendoriui bei paramą Darbinin
kui. Padėka už dosnumą.

Emilija Daidynas iš Brook- 
lyn. N.Y., keletas metų remia 
Darbininką. Šiemet jį atnaujino 
su dvigubu prenumereatos mo
kesčiu. Administracija dėkoja.

Kazys Paulauskas iš Man- 
sfield, Mass., atnaujinant prenu
meratą visada per daugelį metų 
prideda Darbininkui paremti 
auką. Dėkinga administracija.

Juozas Stonkus iš Hot 
Springs, Ark., atnaujino prenu
meratą, pridėdamas 20 dol. pa
ramą Darbininkui Labai ačiū.

Magdalena Jankauskienė iš
Fort Salonga, N.Y., su prenu
meratos atnaujinimu atsiuntė 
100 dol. neseniai mirusio dr. B. 
Jankausko atminimui. Labai 
nuoširdi padėka.

Juozas Sodaitis iš Arvada, Co- 
lorado, atsiuntė prenumeratos 
mokestį ir pridėjo 25 dol. auką. 
Ačiū už paramą.

Dr. Halina Montvila iš New 
Yorko miesto, Darbininko su
kaktuvinių 75 metų proga at
siuntė 55 dol. auką ir 20 dol. už 
prenumeratą. Padėka geradarei.

Antanas Bagdonas iš Bronx,
N. Y., atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 35 dol. Darbininkui pa
laikyti ir už kalendorių. Dėkoja
me už viską.

Kilnūs svečiai seime
į Amerikos Lietuvių Tautinės 

S-gos 21-iną seimą Bostone pa
kviesti ir atvyks kilnūs svečiai: 
vysk. Paulius Baltakis, Lietuvos 
atstovas Stasys Izizoraitis, J r. 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis, Lietuvos 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas, Vliko pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis ir kiti. Seimo pro
ga gegužės 13 d. K) vai., 15tnin. 
ryto Sv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone mišias 
aukos ir pamokslą pasakys vysk. 
Paulius Baltakis. Apie dabartinę 
Lietuvos respublikos padėtį sei
me kalbės Lietuvos atstovas Sta
sys Lozoraitis, Jr., o Vliko užda
vinius šiandien ir rytoj nušvies 
Vliko pirmininkas dr. Kazys Bo
belis. Seime dalyvaus ir kalbės 
Rimas Matulis iš Lietuvos.

Meninę programą seimo po
kylyje gegužės 13 atliks sol. Jani
na Cekanauskienė iš Californi- 
jos. akomponuojarna komp. Je
ronimo Kačinsko, o taip pat rašy
tojas Antanas Gustaitis. Paskuti
nieji du iš So. Bostono.

Seimo rengimu rūpinasi vie
tos skyriaus pirmininko Juozo 
Rentelio vadovaujama komisija. 
Seimas vyks gegužės 12-13 die
nomis Holiday Inn viešbutyje 
Randolphe, tarp Bostono ir 
Brocktono. Svečiais visoje seimo 
programoje, o ypač iškilminga
me jo atidaryme ir pokylyje galės 
dalyvauti visa Bostono ir apy
linkės lietuvių visuomenė.

Seimas — tai didelis įvykis 
vietos lietuvių gyvenime. Juo 
kreipiamas dėmesys ne tik į Tau
tinės Sąjungos veiklą, bet taip 
pat į bendrą mūsų tautos padėtį 
bei lietuvių išeivijos paskirtį- ir- 
uždavinius paskutinėse pastan
gose atgauti Lietuvai valstybin
gumą, kuris jai Sovietų Sąjungos 
jėga ir smurtu išplėštas 1940 m.

Diskutuojami rezultatai
Bostono ir apylinkės Lietuviai 

balandžio 6-8 gausiai dalyvavo 
Washington Times pravestoje

BALTIC 
TOURS

apklausoje klausimu: Preziden
tas Bush turėtų pripažinti Lietu
vos valstybingumo atstatymą ar 
ne? Paskelbus tos apklausos re
zultatus, pasirodė, kad už Lietu
vos pripažinimą pasisakė 7,048 
balsavusieji, o prieš — tik 619. 
Taigi, išęitų, "kad apklausoje da
lyvavo 7,663 asmenys. Sis skai
čius sukėlė vietos lietuvių visuo
menėje diskusijas. Stebimasi, 
kad jis yra toks mažas. Juk vien 
lietuvių apklausoje turėjo daly
vauti šimteriopai daugiau. Jei vi
sur lietuviai būtų įsijungę į tą 
apklausą tokiu uolumu ir organi
zuotumu, kaip Bostone ir apy
linkėse, tai apklausos rezultatai 
tikriausiai būtų buvę žymiai im- 
pozantiškesni. Toliau lieka neat
sakytas klausimas: Tokį menką 
apklausos rezultatą nulėmė lie
tuvių organizuotumo stoka ar vi
suomenes nesidomėjimas tais 
reikalais, kurie gali padėti Lietu
vos klausimu? Kiekvienu atveju

tai kelia rimtį susirūpinimą, ku
ris turėtų būti svarstomas visose 
lietuvių gyvenvietėse. Neprik
lausomai nuo to džiaugiamasi pa
sigėrėtinu balsavusiųjų, už ir 
prieš santykiu Lietuvos naudai.

RENGINIAI

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

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

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

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM benfa 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Tam. 
508 586-7209.

BnnK-BV-mniL 

Pastoge paid both tunys 
Fort, umvenientpriuatE, safeJ 
Thut'5 orint BnilKIIKrBVffimiis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savinga

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti j ban- 
yįG’; ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet - 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j* 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda ir užtikrinF

mas, kad jūsų pinigai j'ąę>?ipelno‘euteičieusiMe
Z / procentus,

/ ĮjSIP leldžiamus įstatymų.
1 Dėl lengvo taupymo bū- • 

do per paštą skambinkit Mt. 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

>
NEPOMSCT CIMCLI OFFICE

South Boston
"ALUUrS THf LEADER"

ALFRID W. AKOVSALD AReSIOCMT

1990 METU 
LIETUVIU 

TAUTINIU DAINŲ 
ir ŠOKIU FESTIVALIUI 
LIEPOS 5-8 DIENOMIS

LIETUVA ir ŠVEICARIJA - 15 dienų kelionė. 
11 naktų Vilniuje, 2 naktys Zuriche. Swissair linija.

Kelionė #614 - birželio 14-28: 
$2.269.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,469.00 išChcagos.

BALTIC TOURS 
siūlo septynias išskirtinas 7. 10 ir 13 dienų 

keliones j Lietuva!

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

Kelionė #629 birželio 29 - liepos 13,
$2,459.00 iš Bostono ir New 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 #702L liepos 2-19, "Lietuvos" viešbutis.
$2,269.00 iš Bostono ir New Yorko 
$2.369.00 iš Chicagos

Kelionė #702T liepos 2-19, “Turistų“ viešbutis.

$2,049 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.149 00 iš Chicagos.

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

Kelione #703A 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 #703B liepos 3-16, “Turistų“ viešbutis.

$1.949.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,149.00 iš Chicagos.

Kel»ne#703C liepos 3-16, "Trinapolts" ■ Žakam r ramiame 
Vilniaus 'Žirmūnų* pnemestyje ketonų aukštų viešbutis su 
resto^nu r baru Tinkamas pavieniams arba grupėms

$1.749.00 iš Bostono ir New Yorko
$1,949.00 tšChcagos

Kelionė #7030 liepos 3-16, “Composers" 
apartamentai, netek Vingio parko, nonntiems privatumo Yra 
hktai 14-kai asmenų Duodama kana padengia tiktai apartamente 
nuomą Kekonės maistas, apžiūramai ir Festivako programos yra 
asmermus rūpestis

$1.649 00 iš Bostono ir New Yorko.
$1.849.00 iš Chicagos

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

Kelionė #801 - rugpiočio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.589.00’iš Chicagos.

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

Kelionė #808 rugpiūčio 8-22:
$2.399 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,599 00 iš Chicagos.

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

Kelionė #943 rugsėjo 13-22:
$1.809 00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.009,00 tšChcagos.

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

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2.209 00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2.409.00 iš Chicagos.

LIETUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kafonė.
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2,159.00 iš Bostono r New Yorko. 
$2 359 00 iš Chicagos

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 dienų ketonė.
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1,699.00 iš Bostono r New Yorko.
$1.899.00 iš Chicagos.

SV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė 12 naktų Vėniujs. 1 naktis Prahoje. CSA inąa. 

Kelionė #1225 gruodžio 21 -sausio 4.1991: 
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko.
$1,999 00 iš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kafonė.
12 naktų Vilniuje. 1 naktis Praboje CSA finiįa.

Kelionė #1280 gruodžio 29 - sausio 11.1991: 
$1.799.00 tš Bostono ir New Yorko. 
$1.999.00 i* Chicagos.

1990 METŲ
PAPILDOMOS KELIONES

1 LIETUVĄ'

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 11 dienų kelionė
7 naktys Vilniuje. 2 naktys Prahoje. CSA bnija.

Kelionė #608 - txžeho 8-18:
$2.099 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,299 00 tšChcagos.

Visų ke/ioniv. išskyrus t703D. kartose įskaitoma biietai i 
Festnraho programas, tris pamaitinimus kasdieną. puaryHua, 
pietus r miesto apžMiimą West Berlyne ir Helsinkyje, perva- 
ikna r asmemry BALTtC TOURS palydovo patamaūuna ikeoįa 
kehonefe

TOURS • 77 OakSt., Šute4 • Newton. MA 02164 
Tei . 617/965 - 8060 • Eax 617 - 332 - 7781
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Tautos Fondo suvažiavimas 
įvyks gegužės 5 New Yorke, Lie
tuvių Kultūros Židinyje.

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius, pakviestas pranciškonų, 
į New Yorką atvyko balandžio 21 
d. Jį lydėjo du jaunosios kartos 
pranciškonai kunigai — Liudas 
Jurevičius ir Astijus Kungys. 
Juos aerodrome pasitiko vysk. 
Paulius Baltakis, pranciškonų 
provincijolas Placidas Barius, 
kun. Jonas Pakalniškis, T. Leo
nardas Andriekus, T. Pranciškus 
Giedgaudas ir Kęstutis Miklas. 
Vysk. Vaičius globojojo jaunąją 
pranciškonų kartą Lietuvoje. 
Kiek anksčiau iš Lietuvos per 
Kanadą atvyko dar vienas pran
ciškonas Tėv. Edmundas Atko
čiūnas. Visi jie laikinai sustojo 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
Ivne.

Aušros Vartų parapijos salė
je, Manhattane, balandžio 27, 
penktadienį, 8:30 vai. vak. vyks 
Arts Club Theater šokiai, kurių 
tikslas surinkti lėšų šio klubo ke
lionei į Lietuvą. Gros 2 orkestrai 
— vienas atvykęs iš Latvijos, ki
tas iš Estijos. Įėjimo auka 8 dol.

Agota Kuchinski-Norušis, su
laukusi 94 metų amžiaus, mirė 
Brick, N. J. į Ameriką atvyko 
1913 metais ir buvo ilgametė 
Darbininko skaitytoja. Jos vyras 
Jonas mirė 1967. Abu daugelį 
metų gyveno Elizabeth, N.J. 
Liūdesyje liko sūnus Juozas, 
dukra Mildred Lellis, keturi 
anūkai ir šeši proanūkiai.

New Yorko Jaunimo Sąjungos ruoštose demonstracijose kovo 
31 prie Sovietų Sąjungos misijos New Yorke vienas iš įdomiau
sių plakatų, nupieštas Girmanto Ragaus, neseniai iš Lietuvos 
atvykusio menininko.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

ŠAUKIA METINJ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
1990 m. gegužės 6, sekmadienį,

2 vai. p. p. Kultūros Židinyje, 

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Programoje: valdybos pranešimai, diskusijos ir direktorių 

rinkimai.
Narių registracija 1:30 vai. p. p.
Po susirinkimo — užkandžiai ir atgaiva.

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

Kultūros Židiniui iš finansinės krizės gelbėti aukoju:

Vardas, pavardė

Adresas:

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

Vilius Bražėnas iš Bonita 
Springs, Fla., Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto narys 
ir dažnas Darbininko !>endra- 
darbis, išnaudoja kiekvieną pro
gą pagarsinti Lietuvą ir lietuvių 
reikalus amerikiečių spaudoje. 
Jo iniciatyva paskutiniu laiku pa
sirodė straipsniai Floridos laik
raščiuose: Maples Daily News, 
Bonita Banner, Netcs-Press ir ki
tur.

LB Manhattan© apylinkės 
valdyba rengia atsikūrusios Lie
tuvos pirmo mėnesio įvykių 
apžvalgą. Dalyvauja tų įvykių 
liudininkė Gintė Damušytė. Bus 
diskusijos ir vaizdajuostė. Visa 
tai vyks balandžio 26, ketvirta
dienį, 7:30 vai. vak. Aušros Var
tų parapijos salėje, prie Holland 
tunelio, Manhattane.

Jonas Zubavičius, iš Sunny 
Hills, Fla., treti metai atnaujina 
prenumeratą pridėdamas auką 
Darbininkui. Labai ačiū

Evalda Remeza iš Hollis 
Hills, N.Y., atnaujindamas pre
numeratą atsiuntė 50 dol. čekį. 
Nuoširdi padėka.

A. a. Teofilės Viktažentienės 
šviesiam atminimui velionės šei
ma ir giminės paaukojo Lietuvos 
Vilkaviškio katedros statybai 
1,000 dol. Su ja atsisveikinant 
prie šios aukos taip pat prisidėjo 
artimieji ir draugai: R. Chiras, 
B. Harris,A. Klimas, J. Mara, R. 
Platt, A. Shumvvay, A. R. 
Strazdžiai ir G. Subatis. Auka 
įteikta per Lietuvių Katalikų Re
liginę Šalpą.

Kultūros Židinyje pereitą ant
radienį vyko Lietuvos neprildau- 
somylrės komiteto posėdis. Tie 
posėdžiai dal>ar, atrodo vyks kas 
savaitę, kol Lietuvoje tęsis krizė 
ir įtampa. Susirinkimui vadova
vo Romas Kezys. Dalyvavo apie 
50 asmenų. Buvo peržvelgti vyk
domi projektai ir iškelta eilė nau
jų pasiūlymų.

Romualda Šidlauskienė, vei
kianti Tautos Fondo vadovybė
je, dažnai reaguoja į straipsnius, 
pasirodžiusius The Neto York Ti
mes dienrašty Lietuvos klausi
mais. Štai balandžio 17 reagavo 
laišku į prof. Victor Danilenko 
straipsnį “Vilnius: It’s Own 
Worst Enemy”, pasirodžiusį 
The New York Times 1990 ba
landžio 17.

Tautos Fondo Lietuvos iždui 
200 dol. aukojo ne dr. Rita Janiš- 
kis,kaip paskelbta Darbininke 
kovo 9 d., betdr. Rūta Jauniškis.

J. J. Žukas iš Port Washing- 
ton, N.Y., penkeri metai dosnus 
spaudai. Šiemet ir vėl pridėjo 20 
dol. auką. Labai ačiū.

KAD ŽIBURYS VIS ŽIBĖTŲ
“...lietuvių tauta yra gyva ir 

jai priklauso laisvė jos nuosavoje 
žemėje, savame krašte — LIE
TUVOJE”!

Šie žodžiai buvo tarti 1965 
lapkričio 13 didžiojoje manifes
tacijoje Madison Square Garden 
ir žygio į Jungtines Tautas metu. 
Tuos reikšmingus žodžius gir
dėjo apie 13,000 lietuvių minia. 
Juos tarė vyriausi tos manifesta
cijos ir žygio organizatoriai: An
tanas Sniečkus, Algirdas Bu- 
dreckis, Antanas Mažeika, Juo
zas Miklovas ir Romas Kezys.

Sekančiais metais Vasario 16- 
sios minėjime, Romas Kezys/’ 
prisiminęs to žygio dieną, 
kalbėjo: “Ji ūžtelėjo per lietuviš-

Solisčių iš Lietuvos koncertas 
praėjo su dideliu pasisekimu. Jų 
jaunatviška dvasia ir ypatingi ta-, 
lentai žavėjo visus. Mūsų meni-* 
ninkės: sol. Aldona Kisielienė,- 
sol. Irena Brazauskienė, sol. Si-> 
gutė Trimakaitė ir pianistė Au-( 
dra Kisieliūtė.

Dėkojame visiems už atsilan-i 
kymą.

Rengėjos buvo L.M.F.N.Y. 
klubas ir Vyr. skaučių Židinys* 
“Vilija”; jų pirmininkės M.‘ 
Žukauskienė ir Ž. Jurienė. Kon-; 
certo organizatorė Ramutė Ce-' 
snavičienė.

Didelė padėka tenka “KA
SAI” už programų atspausdini-;- 
mą, M. Salinskienei už didelį', 
dovanų krepšį loterijai, R. Ce-. 
snavičienei irŽ. Jurienei už kitas 
dovanas ir loterijos paruošimą, - 
S. Skobeikienei ir M. Klivečkie-’ 
nei už pravedimą, V. Jankau
skienei už talką bare. Dėkojame 
p. Vizbarienei ir J. Valaičiams 
už menininkių apnakvydinimąir 
globą.

Dėkojame visoms L. M. K. ir- 
Vyr. sk. Židinio narėms už pui
kias vaišes.

Dėkojame visiems, bet kuo 
prisidėjusiems prie šio renginio. 
Pelnas buvo paskirtas meni
ninkėms.

Metinė Eucharistinė Diena 
bus Apreiškimo parapijos baž
nyčioje šį sekmadienį, balandžio 
29. Švč. Sakramentas bus įstaty
tas tuoj po sumos. Tą pačią dieną 
vyksta ir metinė Ateitininkų 
šventė. Bus aukojamos koncele- 
bracinės misos ir pamokslą pasa
kys ateitininkų dvasios vadas 
kun. Jonas Pakalniškis. Po mišių 
adoracija iki vakaro. Per ateiti
ninkų akademiją, kuri vyks tuoj 
po mišių parapijos salėje Ginta 
Palubinskaitė kalbės apie pasku
tinius įvykius Lietuvoje. Ji ir 
brolis Idas savanoriškai vyko į 
Lietuvą padėt Sąjūdžiui. Po aka
demijos bus pietūs apatinėje 
salėje. Apie dalyvavimą prašoma 
pranešti iki penktadionio 27 d. 
Auka 10 dol. Po vakarienės — 
uždarymo mišios 6:30 v. v.

Velykų stalas, rengiamas S LA 
99-tos Moterų kuopos, įvyks ba
landžio 29, sekmadienį, 2 vai. 
popiet SLA centro patalpose, 
New Yorke.

“Dirvos” savaitraščio 75 
.lietų sukaktis bus paminėta ge
gužės 5 - 6 Clevelande.

ką visuomenę tarsi gryno oro 
banga... Apkerpėję, staiga pasi
juto vėl esą lietuviai, apsnūdę 
buvo supurtyti ir pažadinti pra
smingam darbui!”

Kad tas pajudėjimas ir tautinis 
atsigaivinimas neišblėstų, o būtų 
tęsiamas ir toliau, du lapkričio 
13-sios žygio koordinatoriai Ro
mas Kezys ir Antanas Mažeika, 
suorganizavo lietuvišką radijo 
valandą, kurią pavadino “Lais
vės Žiburys”.

Tos valandos lietuviškai daliai 
vadovavo Romas Kez} o angliš
kai — Antanas Mažeika. Ir taip 
1966 kovo 20, sekmadienį, 10 v. 
ryto, sugrojus lietuvišką maršą, 
pasigirdo sveikinimas: “Labas 
rytas, malonūs lietuviai”, kurį 
jau 24 metai ir tik nebe 10-tą, 
bet 9-tą vai. iš ryto, per WNWK 
radijo stotį 105.9 FM banga gir
dime. Atsisakius angliškosios da
lies, “Laisvės Žiburiui” sėkmin
gai vadovauja Romas Kezys.

Pradžioje, nors ir sudarius 
“LŽ” rėmėjų būrelį, tos valan
dos išlaikymui lėšų neužtekda
vo. Kad užtikrinus “LŽ” toli
mesnį veikimą buvo nutarta 
ruošti parengimus. Renginiai 
buvo daromi du kartus matuose. 
“T .7” vadovavo Romas Kezys, 
tuos parengimus organizuoda
mas, visuomet stengėsi savo ra
dijo klausytojams pateikti ver
tingą programą.

Programą atlikti buvo kviečia
mi aukšto lygio chorai, tautinių 
šokių grupės ir kiti meniniai vie
netai. Paskutiniu laiku, nesibi
jant net ir rizikos, turėti nuosto
lio, didesni meniniai vienetai 
buvo pakviečiami ir iš Lietuvos. 
Šių metų balandžio 21 Kultūros 
Židinyje Brooklyne, N. Y., 
įvykęs “L. Ž.” renginys buvojau 
48-tas! To renginio metu progra
mą atliko dainos, muzikos ir hu
moro populiarus vienetas iš Lie-

Rengėjos

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

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.

Parduodami tautiniai dra
bužiai: berniukui ir mergaitei. 
Su persiuntimu tik 85 dol. kiek- 

, vienas. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. 718 827-1351.

_ .
Senatoriaus A. D’Amato sutikime New Yorko aerodrome ba
landžio 7. Salia senatoriaus Indrė Biskytė. Nūotr. Vytauto 
Maželio \ J

tuvos “Broliai Aliukai”. Vienetą 
sudaro: vadovas — Evaldas Mel
nikas, Vaclovas Kazakevičius, 
Gediminas Bajorūnas, Stasys 
Juškauskas, Javgenijus Šubartas 
ir Vidmantas Golcas.

Prieš pradedant programą Ko
mas Kezys pranešė, kad norint 
pagerbti AFL-CIO Federacijos 
pirmininką Lane Kirkland už jo 
labai vertingą laišką, palaikantį 
nepriklausomybę atkurinčiai 
Lietuvai, kurį jis yra pasiuntęs 
prez. G. Bush, jis buvo kviestas 
į šį “Laisvės Žiburio” parengi
mą. Deja, parengime dalyvauti 
negalėjo, nes buvo išvykęs į Eu
ropą. Jam atstovauti jis buvo at
siuntęs kitą asmenį, kuris 
priėmė gražiai parengtą padėkos 
žymenį skirtą Lane Kirkland.

“Broliai Aliukai iš Kauno”, 
pritariant įvairiais instrumen
tais, padainavo 20 dainų. Dai
nuotų dainų nei žodžių, nei mu
zikos autoriai programoj nebuvo 
pažymėti. Reikštų, kad tai jų 
pačių sukurta. Tačiau, žodžių ir 
melodijų buvo anksčiau girdėtų, 
kurių jie negalėtų savintis. Dai
nuodami naudojosi garsintuvais, 
kuriuos, kartais per arti pritrau
kus prie burnos, nevisai aiškiai 
buvo perduotas ir balsas ir 
žodžiai. Kaikurias dainas dai
nuojant bandė ir pajuokauti, kur 
jautėsi truputėlis dirbtinumo. 
Buvo dainų, kurias dainuojant 
jie įtraukė ir publiką. Dainoms 
parinkti eilėraščiai jautrūs, no
stalgiški, kupini Lietuvos meilės 
ir nuostabiai gražūs: “Lietuva — 
mažas žemės kampelis, koks esi 
tu lietuviui brangus”, “Man, lie
tuvaite, atleisk, kad išvykau taip 

vilniečių minia kovo 11 vidurnaktįKartu su tūkstantine
atšvęstas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paskelbimas. 
Prie Aukščiausios Tarybos rūmų Vilniuje iš k.: Rimas Kezys, 
Romas Kezys, du Lietuvos lietuviai, Vytis Kezys.

Lietuvos VyčiŲ 41 kuopa, Brooklyn, N.Y. 
ŠVENČIA

75-tą Jubiliejų
sekmadienj, gegužės 6-tę d. 

(tuojau po 11 vai. sumos) 
Apreiškimo parapijos salėje

Rezervacijos:
Bill Kurnėta - 718 846 - 3829 - Marytė Šalinskienė - 718 296 - 2244 

(pageidauta iki gegužės 1)

Auka — 15 dol.

&

toli, ten svetimoj šaly būsi mano 
širdy”, “Sugrįšiu, brangi mamy
te, mūsų žemė bus laisva” ir dau
giau kitų.

Beveik visos dainos rėmėsi 3/4 
ir 4/4 (valso ir polkos) taktais ir 
buvo atliktos toje pačioje tonaci
joje. Po kelių dainų, jos darėsi 
monotoniškomis. Sprendžiant iš 
publikos reakcijos — daugumai 
“Aliukai” patiko. Jie sugebėjo 
vienus pradžiuginti, kitus nu
liūdinti ir dar kitus prajuokinti. 
Pav. vietoje pertraukos Kęstutis 
Kazakevičius davė “patarimus 
moterims”. Buvo ir tokių, kurie 
prisiminę ankstesnius “L.Ž.”pa
rengimus, kuriuose'buvo girdi
ma opera Gražina, Čiurlionio 
ansamblis, Metropolitan operos 
solistė Lilija Šukytė, Ratilio ir ki
tos panašios aukštos klasės pro
gramos — nusivylė. “Broliai 
Aliukai” į tą klasę rikiuoti būti 
netikslu. Jie ten ir nepretenduo
ja, nes tai yra tik pramoginis vie
netas. Tik kaip tokį vienetą 
žiūrint ir jį vertinant, bus galima 
juo gražiai pasidžiaugti.

Koncerto pabaigoje “Laisvės 
Žiburys” vedėjas Romas Kezys 
dainininkams dėkojo: “Visų čia 
susirinkusių vardu dėkoju Jums, 
pirmiesiems “L.Ž.” parengimo 
programą atlikti atvykusius iš 
nepriklausomos Lietuvos”! 
Šiems, Romo Kezio žodžiams, 
susirinkusieji pritardami ilgai 
plojo.

Po programos vyko šokiai, ku
riems irgi grojo “Aliukai”.

Kaip ir visuomet į “L. Ž.” pa
rengimus, taip ir šį kartą atsi
lankė apie 500 dalyvių.

p. palys

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)


