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Savaitės 
įvykiai i

George BushPrezidenl 
neišdrįso imtis net ir pačių men
kiausių ūkinių sankcijų prieš 
Lietuvoj siaučiantį Gorbačiovą ir 
paliko Lietuvą merdėti Gor
bačiovo replėse. Tai didelis 
smūgis visom į laisvę besiver
žiančiom valstybėm.

Nikaragvoj valdžią perėmė 
rinkimus laimėjusi prezidentė 
Violeta Barrios de Chamoro, bet 
kariuoienės vadu turėjo palikti 
buv. gynybos ministerį ir buv. 
prezidento Daniel Oretega Sa- 
vedra brolį Umberto. JAV dėlto 
grąsina sulaikyti pažadėtą 300 
mil. dol. paramą.

Sov. S-goj besilankydamas Ki
nijos min. pirmininkas Li Peng 
pasirašė su Sov. S-ga 10 m. ūki
nio ir mokslinio bendradarbiavi
mo sutartį.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Kohl ir Rytų Vokietijos min. 
pirmininkas Lothar de Maiziere 
susitarė liepos 2 sudaryti abiejų 
valstybių monetarinį, ūkinį ir so
cialinį sujungimą.

JAV erdvėlaiviu Discovery iš
metė į erdvę Hobbles teleskopą, 
kuris žada sukelti revoliuciją 
astronomijos srity.

Čekoslovakijai užmezgus di
plomatinius santykius su Vatika-

atvyko į Čekoslovakiją pagerbti 
jos 91 m. sulaukusi kardinolą 
Frantisek Tomasek, kurį popie
žius anksčiau buvo pavadinęs 
Bohemijos ąžuolu.

Cekslovaldja, atsižvelgdama į 
jos gyventojų sudėtį, savo oficia
lų pavadinimą pakeitė į “Čekų 
ir Slovakų Federalinė Respubli
ka”.

Pietų Afrikos prezidentas F. 
W. de Kirk pažadėjo panaikinti 
kai kuriuos aparteido politikos 
nuostatus, bet niekada negalės 
sutikti, kad kraštas būtų valdo
mas tik juodosios daugumos.

ČIA pranešimas kongresui 
teigia, kad Sov. S-gos ūkis yra 
tokioj blogoj būklėj, kad ilgesnis 
streikas ar nauji tautybių 
bruzdėjimai gali sukelti chaosą 
ir kad nesą vilties tai būklei grei
tai pagerėti.

Sov. S-gos Mokslų akademijos 
ūkio žinovai teigia, kad JAV nuo
lat pervertindavo sovietų ūkio 
pajėgumą ir mažino išlaidas kari
niam reikalam. Kaip pavyzdį jie 
nurodo, kad iš prikasamų 90 mil. 
tonų bulvių tik 24 mil. t. pasiekia 
vartotojus, o kitos išsibarsto ar 
supūva. Krašte kyla infliacija, 
ūkis smunka, gamyba krenta.

Izraelio visos krikščionių reli
gijos, protestuodamos prieš žy
dų kolonistų klastingą pastatų 
užėmimą Jeruzalės krikščionių 
sektoriui, nutarė vienai dienai 
uždaryti savo šventoves.

Izraelio vyriausybė iš pradžių 
neigė, bet vėliau turėjo pri
pažinti, kad slapta parūpino 2 
mil. dol. žydų kolonistam Jeru
zalės krikščionių sektoriuj apgy
vendinti.

Kinija viešai prisipažino, kad 
per vakarinėj Xiujiang provinci
joj kilusias ginkluotas riaušes 
žuvo 22 ir buvo sužeista 13 žmo
nių. Riaušės vyko balandžio 5 - 
6 kirchisų gyvenamam Baren m. 
Žuvusių tarpe buvo 6 vietinės 
valdžios pareigūnai ir policinin
kai.

Jugoslavijos min. pirmininkas 
Ante Markowic pareiškė, kad 
dar šiais metais krašte įvyks dau
giapartiniai parlamento rinki
mai.
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Jungtinės Amerikos Valstijos

1990 m. balandžio 14 d.

Brangus p. Prezidente,

1990 m. vasario 14 d. po tei
singo varžymosi daugiapartinėje 
kompanijoje Lietuvos žmonės 
ėjo į rinkimus rinkti tautos atsto
vų pirmą kartą nuo to laiko, kai 
1940 m. lietuvių tauta pateko 
užsienio okupacijon. 1990 m. 
kovo 10 d. galutinai įvykdžius 
papildomus rinkimus, Lietuvos 
žmonių reikalavimas buvo aiškus 
ir vieningas — nedelsiant atsta
tyti Lietuvos Respubliką, 1922 

rmė de jure pripažintą Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir leisti Lietu
vos teritorijoje galioti pagrin
dinėms žmogaus ekonomikos ir 
politinėms teisėms, 1920 m. 
gegužės 15 d. paskelbtoms pir
mojoje Lietuvos Konstitucijoje.

1990 m. kovo 11d. Lietuvos 
žmonių atstovai susirinko Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Aukščiau
siosios Tarybos posėdžių salėje 
ir reikšdami tautos valią, iškil
mingai paskelbė Lietuvos Res
publikos atstatymą nenutrūku- 
sio de jure pripažinimo nuo 1940 
m. pagrindu. Lietuvos TSR Au
kščiausioji Taryba atkurta į Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą, o 1977 m. TSRS Konsti
tucija ir kiti sovietų įstatymai pa
naikinti kiek jie lietė Lietuvą. 
Tik sovietų įstatymai kurie ne
prieštarauja Laikinajam Pagrin
diniam Lietuvos Respublikos 
įstatymui, palikti en vigeur. Tie 
įstatymai bus patikrinti ir pakeis
ti Lietuvos įstatymais ateityje 
įstatymų leidėjams juos peržiū
rėjus ir aptarus.

Aš esu paprašytas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tary
bos perduoti jums ir Jungtinių 
Valstijų žmonėms svarbius įsta
tymų dokumentus, įsigaliojusius 
1990 m. kovo 11 d. ir vėliau. 
Ypač norėčiau atkreipti Jūsų 
dėmesį į tai, kad Lietuvos val
stybė pabrėžia ištikimybę pa
saulyje priimtiems tarptautinės 
teisės principams, pripažįsta 
Helsinkio Baigiamojo Akto nuta
rimus, pilnai gerbdama tarptau
tines sienas ir garantuoja teises 
visoms Lietuvoje gyvenančioms 
tautybėms ir etninėms bendruo
menėms.

Pone Prezidente, jau beveik 
penki dešimtmečiai praėjo nuo 
to laiko, kai priespauda ir tamsa 
apgaubė Lietuvos žemę ir žmo
nes — rezultatas neteisėtos ir 
moraliai smerktinos Nepuolimo 
Sutarties su slaptais protokolais, 
kurią 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
sudarė Adolfas Hitleris ir Josifas 
Stalinas. Per tą laiką Lietuvos 
žmonėms buvo atimtos beveik 
visos pagrindinės žmogaus

Lenkijos Solidarumo unijos 
vadu buvo perrinktas Lech '•Va
lensa.

Libano teroristai paleido jų 
prieš 3 m. pagrobtą Amerikos 
universiteto Beirute dėstytoją 
Robert Polbill.

Maskvos miesto tarybai rinki
mų keliu patekus į demokratinių 
reformatorių rankas, preziden
tas Gorbačiovas atėmė tarybai 
teisę kontroliuoti gyventojų de
monstracijas gatvėse. 

teisės, įrašytos Visuotinėje Žmo
gaus Teisių Deklracijoje, Prade
dant 1940 m. šimtai tūkstančių 
lietuvių visokio amžiaus, visų 
profesijų ir kilmės buvo išvežti į 
TSRS; mūsų mokyklos ir baž
nyčios uždarytos, mūsų ūkiai ir 
nuosavybė palikta nykti; mūsų 
aplinka apnuodyta pramonės, 
kurios mes negalėjome kontro
liuoti, o mūsų sūnūs padėjo gal
vas mūšio laukuose toli už mūsų 
sienų.

Nepaisydamas šios sunkios 
naštos ir negailestingų svetimos 
politinės sistemos pastangų su
naikinti Lietuvių žmonių religi
nes bei moralines vertybes, Lie
tuvių tauta išliko. Kiekvieno lie
tuvio širdyje dega laisvės, tiesos 
ir taikos troškimas.

Daugelis mūsų žmonių di
džios vilties ir drąsos semiasi iš 
fakto, kad Jungtinės Valstijos, 
kaip ir daugelis kitų šalių, pakar
totinai pabrėžia 1940 m. TSRS 
įvykdytas Lietuvos aneksijos ir 
okupacijos nepripažinimą. Šian
dien, vis daugiau lietuvių laisvei 
tampant realybe, Lietuvos žmo
nės tikisi jūsų tautos pagalbos 
politinio, ekonominio ir aplinkos 
atsinaujinimo procese, apėmu
siame visą mūsų tautą. Mes labai 
dėkingi už mus nepaprastai pa
drąsinančius pakartotinus Jung
tinių Valstijų pastarųjų, kelių sa
vaičių pareiškimus, palaikančius 
Lietuvos išreikštą savo apsi-

Didžiosios demonstracijos Ncw Yorke balandžio 22. Prie Sovietų ambasados kalba 
senatorius Alfonse D’Amato. Nuotr. Vytauto Maželio

EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

1990 balandžio 5 d. priimtoje 
rezoliucijoje Europos Parlamen
tas perspėjo Sovietus, kad jei jie 
jėga mėgins išlaikyti Lietuvos 
“dominaviną” tai turės “kata
strofiškų” pasekmių Maskvos 
santykiams su Europos val
stybėmis. Rezoliucija kviečia E 
P. narius, 12 Europos Bendruo
menės valstybių, aiškiai pasisa
kyti, kad jie remia Lietuvos “ne
priklausomybę, laisvę ir demok
ratiją”. Rezoliuciją redagavo 
Otto von Habsburg.

VLIKas buvo pasiuntęs tele
gramas Europos Parlamento pir
mininkui Enriąue Boron Crespo 
(SD), vicepirininkui Siegbert Ai
ber, ir krikščionių Demokratų 
pirmininkui dr. Egon Klepsch, 

sprendimo teisę. Tačiau šian
dien mums labai reikalinga Jūsų 
stipri politinė parama — naujos 
Lietuvos vyriausybės pripažini
mas.

. Šiuo metu mums reikalinga 
konkreti pagalba; sovietų ka
rinės jėgos panaudojimas ir poli
tinis spaudimas kitoms šalims 
nepripažinti Lietuvos tęsiasi, o 
Lietuvai grąsinama ekonomine 
blokota, ji apsupama nauja 
geležine uždanga per Baltijos 
jūrą ir siena su Lenkija. Tai yra 
agresija ir kaipo tokia turi būti 
pripažinta Vakaruose.

Pone Prezidente, Lietuvos 
žmonės ir Aukščiausioji Taryba 
paprašė manęs perduoti Jums ir 
Jungtinių Valstijų žmonėms ge
riausius linkėjimus ir šilčiausius 
Velykų sveikinimus. Visoms So
vietų Sąjungos ir pasaulio tau
toms mes tiesiame tiktai drau
gystės ranką. Aš nuoširdžiai ti
kiuosi, kad Jungtinių Valstijų 
žmonės ir toliau rems Lietuvos 
žmonių teisę į laisvę ir orumą ir 
teisę pasirinkti savokelią neprik
lausomos demokratinės valsty
bės statybai.

Nuoširdžiai Jūsų
(Parašas)

Vytautas Landsbergis,
Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininkas

prašydamas jų paremti šią rezo
liuciją.

Balandžio 3 d. Europos Parla
mento vicepirmininkas S. Aiber 
specialioje audiencijoje priėmė 
lietuvių delegaciją — VLIKo at-

Į Kanadą ir Ameriką 
atvyko K. Prunskienė
Balandžio 29 į Ottavvą, Kana

dos sostinę, atvyko Lietuvos res
publikos ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė. Ottawo- 
je ji kalbasi su valdžios žmonė
mis. Ten išbus iki trečiadienio. 
Tada skrenda į VVashingtoną, 
JAV sostinę, kur taip pat lankysis

Šv. Patriko katedra pilna žmonių balandžio 22, kai New Yorke 
vyko didžiosios demonstracijos dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir paskui pamaldos Sv. Patriko katedroje. Nuotr. Vytau- 
t<> Maželio

AMERIKOS KLAIDA DĖL 
LIETUVOS PRIPAŽINIMO

Jungtinės Amerikos Valstijos 
padarė “taktinę klaidą” sakyda
mos, kad jos pripažins Lietuvos 
vyriausybę tik tada kai ji sugebės 
“kontroliuoti savo teritoriją” — 
The "NeifrYork Times kovo 28 d. 
numeryje tvirtina teisininkas, 

stovą K. Dikšaitj dr. J. Norkaitį, 
A. Šmitą ir keturis Vasario 16 
gimnazijos mokinius.

K. Dikšaitis įteikė ypatingą 
pareiškimą Lietuvos klausimu 
50-čiai įtakingesnių parlamenta
rų (fakcijų, komiteto ir prezidiu
mo narių). Visiems parlamenta
rams buvo įteiktas 2 puslapių , 
memorandumas su priedais.

(Elta)

įvairiose įstaigose, bus užsienio 
reikalų komisijoje, Helsinkio su
sitarimų komisijoje. Jos vertėju 
bus Informacijos centro vedėjas 
VVashingtone Viktoras Nakas.

VVashingtone išbus iki šešta
dienio. Tada grįžta į Lietuvą. 
Dar nežinia, ar ji sustos New 

Carnegie Tarptautinės Taikos 
Fundacijos pareigūnas David J. 
Scheffer. Remiantis tokia politi
ką, rašo jis, lengviau užmegzti 
diplomatinius santykius su ko
munistų diktatūromis, negu su 
Lietuva ar kitomis iš komunistų 
valdžios išsivaduoti mėginančio
mis tautomis. Tokia politika ig
noruoja unikalią Baltijos respu
blikų padėtį ir joms bruka “krei
vus kriterijus”. Gorbačiovas su 
savo karine galybe gali amžinai 
užblokuoti pripažinimą, ir Lie
tuva niekada nesugebės paten
kinti Busho kriterijų.

Scheffer siūlo panaudoti pre
zidento Woodrow Wilsono kri
terijus, pagal kuriuos pripažini
mo sąlygos yra “teisėta” vyriau
sybė kuri remiasi “valdomųjų 
pritarimu”, bei įrodymas, kad ji 
sugeba išpildyti tarptautinius įsi
pareigojimus.

Teisininkas ragina Bush viešai 
pareikšti, kad JAV ir toliau pri
pažįsta Lietuvos valstybę, laiko 
demokratiškai išrinktą Lietuvos 
vyriausybė, teisėta, ir tikisi ją 
formaliai pripažinti kaip de facto 
ir de jure suverenios Lietuvos vals
tybės vyriausybę. JAV turėtų iš 
naujo patvirtinti vad. Stimsono 
doktriną, pagal kurią nepri
pažįstama jokia vyriausybė, 
užėmusi teritoriją karine jėga ar 
grasindama ją panaudoti ir tuomi 
pažeidusi tarptautinę teisę. Jei 
sovietų kariumenė pr adėtų 
prievertauti Lietuvą, JAV bema
tant pripažintų Lietuvos vyriau
sybę. nors ji ir turėtų valdyti iš 
egzilo. Taip JAV prezidentas 
padėtų Lietuvai ir išlaikytų savo 
glaudžius ryšius su Gorbačiovu.

(Elta)

Yorke.
Radijo ir televizijos stotys ją 

pristatė kaip Lietuvos ministerę 
pirmininkę. Kai nusileido Kana
doje, aerodrome ją pasitiko dvi 
mažos lietuvaitės su tautiniais 
drabužiais pasipuošusios ir su 
gėlių puokštėmis.

Švedų spauda šią žymią eko
nomistę pavadino “geležine mo
terim”. Apie jos misiją, pasiek
tus laimėjimus parašysime vė
liau, nes redakcijoj šiuo metu 
dar nėra jokių žinių.



Associated Press

Susideginęs dėl Lietuvos laisvės St. Žemaitis balandžio 30 buvo atvežtas į Vilnių, kur 
jis buvo paskelbtas tautos didvyriu. Jo karstą, apdengtą lietuviška trispalve, lydėjo 
20,000 minia. Prezidentas V. Landsbergis ant karsto uždėjo gėlių ir pasakė kalbą. Jo 
pagerbimas taip pat buvo Kaune prie Laisvės statulos. Palaidotas Zapyškio apylinkėje.

NYT balandžio 23 VS skilties 
paminėjo lietuvių demonstraci
jas prie sovietų atstovybės New 
Yorke.

Lietuvos reikalų gynėjas, NYT 
kolumnistas William Safire ba
landžio 23 straipsniu nurodo, 
kad disidentu pasidaręs asmuo 
virsta didvyriu, kaip Sacharovas 
ar Mandala, ir sukrečia visą pa
saulį, bet kai. belaisvėj tauta tam
pa disidQnte»:jQS pasipriešinimas 
priespaudai virsta žmonijai 
kliūtim ir ji yra apkaltinama kaip 
sudaranti pavojų pastovumo sta
bo garbintojam.

JAV savo kovoj prieš narkoti
kų prekybą nutarė aprūpinti 
Peru kariuomenę kariniais ma
lūnsparniais ir instruktoriais vie
tinėm pajėgom apmokyti. Tam 
reikalui numatoma panaudoti 
apie 6 batalionus karių, 20 
malūnsparnių ir upėm plaukio
jančių laivų.

Zaire prezidentas Mobutu 
Sese Seko pažadėjo užbaigti vie
nos partijos valdymo sistemą ir 
leisti veikti opozicijos partijom.

Sudane buvo sušaudyta 28 ka
rininkai, jų tarpe 3 atsargos ge
nerolai už sukilimo organizavi
mą.

Mongolijos aukštas pa
reigūnas Ochir Sandutijar ir ar
mijos politinio komisaro pav. 
Damsansap Nysmbayar pareiš
kė, kad 1971 m. Mongolijoj nuk
ritusiam Kinijos lėktuve tarp 
žuvusiųjų Kinijos gynybos mini- 
sterio ir Mao Zadong būsimo 
įpėdinio maršalo Lin Bao lavono 
nebuvo. Kinija iki šiol skelbė, 
kad , maršalui ir jo 8 bendradar
biam bebėgant iš Kinijos, jų 
lėktuvas nukritęs Mongolijoj, ir 
visi žuvę.

Sov. S-ga pradėjo pasitarimus 
su Afganistano partizanais savo 
belaisviam išvaduoti.

Sov. S-ga nutarė organizuoti 
keleivinių lėktuvų skrydžius į 
Saudi Arabiją, kad jos islamo re
ligijos gyventojai galėtų aplanky 
ti Mekos šventovę.

Sov. S-ga reikalauja, kad Lie
tuva suspenduotu Nepriklauso
mybės deklaracijos veikimą 2 m. 
ir pradėtų tartis su Sov. S-ga dėl 
jos pasitraukimo pagal Sov. S- 
gos konstitucijos ir nesenai 
priimto respublikų iš sąjungos 
išstojimo įstatymo nuostatus. 
Tačiau nėra jokios vilties, kad 
Liaudies atstovų kongresas lei
stų bet kuriai respublikai pasi
traukti.

Agente France-Preue

Maskvoje prie Didžiojo teatro susidegino lietuvis Stanislovas 
Žemaitis, 52 metų amžiaus. Susidegino reikalaudamas Lietu
vai nepriklausomybės. Nuotraukoje — žmonės žiūri į suside
ginusį.

PRANCŪZIJA PASIRUOŠUSI 
GRĄŽINTI LIETUVOS AUKSĄ

United Press agentūros žinio
mis, Prancūzijos bankas yra pasi
ruošęs Lietuvai atiduoti 2.2 tonų 
aukso, kurį nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybė ten paliko 
1940-tais metais, saugumo su
metimais. “Prancūzijos bankas 
visada išpildė savo įsipareigoji
mus . 1990 m. kovo 13 d. pa
reiškė banko atstovas”. Jis 
grąžins auksą Lietuvos valdžios 
organams, kuriuos Prancūzijos 
valdžia gali eventualiai pripažin

LIETUVIŲ FONDO
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Lietuvių Fondo 27-tas metinis 
narių suvažiavimas, įvykęs 1990 
kovo 31 Jaunimo Centre, Cbica 
goję, išklausęs tarybos, valdy
bos, komisijų ir įgaliotinių pra
nešimų bei suvažiavimo dalyvių 
pasisakymų ir siūlymų, priėmė 
šiuos nutarimus:

1, Lietuvių Fondo metinis 
suvažiavimas didžiuojasi lietu
sių tautos ryžtu ir drąsa nusikra
tyti rusų okupantų, primesta ko
munistine diktatūra ir sveikina 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą ir 
prezidentą prof. Vytautą Land- 
sbergį, 1990 kovo 11 Vilniuje pa

ti".
Sausio 12 d. Prancūzijos už

sienio reikalų ministerija forma
liai pareiškė, kad “Prancūzija 
niekada nepripažino Lietuvos 
aneksavimo ir priima dėmesin 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
deklaraciją .

Prancūzijos bankas taip pat 
patvirtino, kad jo seifuose yra 
tona Latvijai priklausančio auk
so.

(Elta)

skelbusią Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

2. Suvažiavimas leidžia pa
naudoti vieną milijoną dolerių iš 
turimo pagrindinio kapitalo Ne
priklausomos Lietuvos švietimo 
ir kultūros reikalams, prisilai
kant LF įstatų, ir paveda Lietu
vių Fondo tarybai šį nutarimą 
vykdyti.

3. Suvažiavimas pritaria Lie
tuvių Fondo tarybos siūlymui iki 
50% pelno skirti Lietuvos kul
tūros ir švietimo veiklai remti ir 
prašo Pelno skirstymo komisiją į 
šį nutarimą tinkamai atsižvelgti.

SOLIDARUMAS SU 
LIETUVOS
ŽMONĖMIS

Krikščionių demokratų inter
nacionalo prezidentas Edouardo 
Femandez (Venecuela) ir gene
ralinis sekretorius Andrė Louis 
(Belgija) išsiuntinėjo viso pasau
lio krikščionių demokratų parti
joms ir susigrupavimams laišką, 
kuriame rašoma:

Krikščionių demokratų inter
nacionalas (CDI) su dideliu atsi
davimu seka vis didėjančią įtam
pą tarp Sovietų Sąjungos vyriau
sybės ir naujai išrinktos Aukš
čiausios Tarybos (Lietuvos Pa’r- 
lamento), kurioje yra ir keturi 
krikščionys demokratai. Lietu
vos Parlamentas iškilmingai pa
skelbė Lietuvos Respublikos 
atkūrimą.

Krikščionių demokratų inter
nacionalas prašo visų į jo sudėtį 
įeinančių partijų ir organizacijų 
viešai pareikšti susirūpinimą dėl 
susidariusios padėties ir būti
nybę surasti sutartinį (negotia- 
ted) išprendimą.'

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West-St, Sknsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261. / -

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (pyle Fbrest ' 
P’way St.), Woodhaven, N.Y< 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. p®teroburg J®**’ 
>33706. 81 3 360 - 5577. KENFIELD-W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasedena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fk». 33707. 813 345

Krikščionių demokratų inter
nacionalą šįuo metu sudaro 60 
partijų ir organizacijų, pasklidu
sių po visus pasaulio kontinen
tus.

LKDSL

- 9393.

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

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

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., Cąrona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
•Worcester, MA. Treė. 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 105.9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

4. Pakitusi lietuvių tautos 
pladėtis, reikalauja ir ieiviją kei
sti savo pažiūras ir prisitaikyti 
prie atsikūrusios Lietuvos 
valstybės uždavinių vykdymo, 
Lietuvą Fondo teikiama parama 
turi eiti bendriesiems lietuvių 
švietimo ir kultūros reikalams.

K0L0DNY & 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, kondominijumų reikalai. Turi leidimą.prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.

5. Suvažiavimas remia Lietu
vių Fondo vadovybės pastangas 
dar šiais — 1990 metais užbaigti 
penkių milijonų.pagrindinį kapi
talą ir prašo narius didinf Joji
mus įnašus, o dar nesančius — 
stoti į Lietuvių Fondą nariais.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Ltthuanla” 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.

6. Suvažiavimas pasisako, kad 
ir toliau remtinas lietuvių jau
nuolių ryžtas geriau pramokti 
lietuvių kalbą, lankant vienin
telę išeivijos lietuvių Vasario 16- 
tos gimnaziją Vokietijoje, tei
kiant stipendijas, padengiančias 
mokslo ir pragyvenimo išlaidas.
Pagal galimybes stipendijos teik- 

; tinos ir Lietuvos jaunuoliams, 
norintiems pažinti Vakarų 
kultūrą ir demokratinį gyvenimo 
būdą.

Remkime

TAUTOS FONDĄ
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,

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

7. Suvažiavimas dėkoja vi
siems Lietuvių Fondo rėmė
jams, ypačiai nesiskelbiančiam 
50,000 dol. aukotojui, paskati
nusiam prisidėti ir kitus savo au
komis.

8. Suvažiavimas kviečia visus 
lietuvius sudaryti testamentus ar 
atidaryti bankuose “trust” są
skaitas Lietuvių Fondo vardu, 
kad aukos bei palikimai ir toliau

, tęstų lietuvybės išlaikymo pa
stangas ir remtų tėvynės Lietu
vos kultūrinį atgimimą.

9. Suvažiavimas nuoširdžiai 
dėkoja laikračių leidėjams, re
daktoriams ir bendradarbiams, o 
taip pat ir radijo laidų vedėjams 
už nuolatinį Lietuvių Fondo 
idėjos populiarinimą ir pagalbą 
telkiant aukas.

10. Suvažiavimas džiaugiasi ir 
dėkoja valdybai bei tarybai už 
pastangas surasti stambius auko
tojus, pagreitinant kapitalo augi
mą.

11. Suvažiaimas pritaria su
manymui išleisti Lietuvių Fon
do veiklos apžvalgą ir narių var
dyną, atžymint penkių milijonų 
dolerių kapitalo sukaupimą ir 
prašo narius bei visuomenę rem
ti šias vadovybės pastangas.

Lietuvių Fondo narių suvažia
vimo nutarimų komisija:

Vytautas Ka man tas,
— pirmininkas 

Antanas Juodvalkis
Algirdas Ostis 
Juozas Zygas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

J LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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

L, . i ■ ....... —



Už ką dėkoti?

Pereitą savaitę Lietuvai skau
dų smūgį trenkė ne tik Gor
bačiovas, bet ir JAV prezidentas 
Bushas. Prezidentas atsisakė 
pritaikyti ekonomines sankcijas 
Tarybų Sąjungai, nepaisant to, 
kad praeityje kelis kartus buvo 
žadėjęs tai padaryti, jei sovietai 
naudos jėgą Lietuvoje. Dabar 
sovietai Lietuvoje jėgą tikrai 
naudoja. Tačiau jau niekas nebe
abejoja, kad Lietuvą Maskva 
smaugia. Nutraukė alyvą ir gazą, 
nutraukė ir kitų žaliavų importą, 
ir Lietuva pasilieka bejėgė ap
sirūpinti kasdieniniais reikmeni
mis.

Galėtų Lietuva importuotis iš 
kitų kraštų, tačiau per 50 metų 
Maskva taip surakino Lietuvos 
ekonomiją, kad ji visiškai neturi 
konvertuojamos valiutos, ir eko
nominiai Lietuvos ryšiai egzi
stuoja tik per Maaskvą. Todėl ir 
prekyba su kitais kraštais yra be
veik neįmanoma. Girdima šen 
bei ten kad privačia iniciatyva 
bus bandoma Lietuvai padėti. 
Tai pajutusi Maskva sustiprino 
sienų blokadą, taip pat Baltijos 
jūros sargybą, taip kad betkokie 
bandymai importuoti prekes į 
Lietuvą gali baigtis konfiskacija 
arba net tragedija.

Prezidentas Bushas ir, mato
mai, jo įtikinti pagrindiniai kon
greso vadovai nusprendė nerea
guoti į Lietuvai gręsiančią kata
strofą, manydami, kad tokiu 
būdu išgelbės Gorbačiovą ir jo 
perestroiką. Tai didelio liūdesio 
laikai Lietuvai ir Laisvojo Pasau
lio lietuviams. Jau dabar galima 
pusėtinai užtikrintai pareikšti, 
kad Lietuva yra paaukota ant pe- 
restroikos aukuro.

Tokios nuotaikos akivaizdoje 
tiesiog kaip perkūnas iš giedro 
dangaus trenkė žinia, paskelbta 
specialioje Eltos laidoje. An

traštė skelbia, kad Vlikas ragina 
lietuvius rašyti prezidentui Bu- 
shui padėkos laiškus. Už ką? Ar 
už tuščius pažadus? Ar už veid
mainiavimą ir sprendimų delsi
mą iki tokio laipsnio, kad Lietu
va jau beveik dūsta Kremliaus 
meškos glėbyje?

Toks Vliko pareiškimas yra an
tausis Lietuvos prezidentui Vy
tautui Landsbergiui ir visai ko
vojančiai Lietuvai. Būtų įdomu 
žinoti, už kokius konkrečius dar
bus mes turime dėkoti prėziden- 
tui Bushui. Kažin ar atsiras bent 
keli lietuviai, kurie sutiks su 
kvietimu, kad reikia JAV prezi
dentui už kaž ką dėkoti. Gerai, 
kad prezidento asistentas pa
skambino dr. K. Bobeliui ir 
padėkojo už jo dalyvavimą au
diencijoje Baltuose Rūmuose. 
Bet negi už tą telefoninį paskam- 
binimą Vliko pirmininkas pasiju
to skolingas Baltiesiems 
Rūmams, ir todėl buvo išsiųstas 
specialus Eltos atsišaukimas su 
raginimu dėkoti prezidentui Bu
shui.

SVARBIAUSIOS MŪSŲ DIENOS 
IR SAVAITĖS

Amerikos lietuviams šios die
nos bei savaitės yra pačios svar
biausios. Gorbačiovas nori už
gniaužti Lietuvos laisvę, jam 
meilikauja ir pataikauja Ameri
kos prezidentas Bush.

Ir tokiu atveju galima viską 
pakeisti, nes už Lietuvos ne
priklausomybę pasisako daugu
ma kongreso narių ir senatas. 
Lietuvą gina didžioji Amerikos 
spauda, televizija, radijas. 
Mūsų pusėje ir teisė, ir teisybė. 
Todėl turime rinkti peticijų pa
rašus, kalbėti savo kongresma- 
nams, senatoriams, kalbėti ir 
prašyti, tiesiog šaukti Laisvės 
Lietuvai.

(Tąsa iš praeito numerio)

' Ženklų tematika
Pirmieji pašto ženklai propo- 

gavo daugiau ar mažiau pačias 
Jungtines Tautas, reklamuodami 
JT emblemą, vėliavą, JT pasta
tus, taip pat žmoniją, taiką, pa
saulio vieningumą, taikos ba
landžius ir panašiai. Salia to 
buvo išleidžiami ženklai pa
minėjimui įvairių sukakčių ar 
šiaip įvykių. Pirmasis toks ženk
las buvo išleistas 1952 spalio 24 
septynerių metų sukakčiai pa
minėti nuo JT Carterio pasirašy
mo 1945 birželio 26 San Francis- 
co mieste. Ženkle rodomas Ve
teranų patatas, kuriame šis Car- 
teris buvo pasirašytas. Ženklui, 
projektą paruošė dailininkas 
Jean van Noten iš Belgijos.

Tokių, vadinamų “commemo- 
rative”, pašto ženklų yra išleista 
šimtai ir visokiausiomis progo
mis. Tematika yra įvairi, dau
giausiai propaguojanti Jungtines 
Tautas, jos veiklą, jos sistemoje 
veikiančis įvairias organizacijas, 
pasaulinę taiką ar šiaip įvykius, 
JT organizuojamus, atžymėti 
žmogaus teises, švietimą, kovą 
prieš badą, prieš ligas, prieš nar
kotikus, prieš rasinę diskrimina
ciją ir 1.1. Kitos temos, tai parek
lamuoti Pasaulinį Banką, Tarp
tautinę Darbo Organizaciją, ci
vilinę aviaciją, metereologiją, 
paštą, erdvės satelitus, saugumą 
jūrų navigacijoj, atomo panau
dojimą taikai, sustabdymą ato
minių ginklų gamybos, nusi
ginklavimą. Taip pat kelti esa
mas problemas pasauly, kaip 
našlaičius ir pagalbąjiems, bena-

1952 metų Jungtinių Tautų pašto ženklo projektas, sukurtas 
Robert Woyty-Wimmer iš Didžiosios Britanijos ir laimėjęs 
antrą vietą buvo panaudotas 1953 metais. Nuotr. UNATIONS

JUNGTINIŲ TAUTŲ

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
(Darbininko akredituotas 
specialus korespondentas 

Jungtinėse Tautose)

mius, invalidus, pabgėlių globą 
ir 1.1. Pažymėtina, kad šie visi 
ženklai daugiausiai yra išleisti 
gnipėmis po du ar tris ženklus 
su tuo pačiu piešiniu, tik skirtin
goj spalvoj ir su skirtinga pašto 
kaina.

Atžymėti visus kraštus, pri
klausančius Jungtinėms Tau
toms, yra išleista galbūt pati 
didžiausia pašto istorijoj pašto 
ženklų serija, susidedančia iš 
160 ženklų. Si serija yra vadina
ma vėliavų serija, nes kiekvienas 
ženklas reprezentuoja specifinį 
kraštą ir jo vėliavą. Užtruko 
dešimt metų iki ši serija buvo 
užbaigta. Jos pirmoji 16 ženklų 
grupė buvo išleista 1980 rugsėjo 
26. Burtų keliu pirmasis ženklas 
buvo skirtas Turkijai ir jos vėlia
vai. Po jos sekė Luksemburgas, 
Fiji, Vietnamas, Gvinėja ir 1.1. 
Taip kiekvienais metais, 
maždaug tuo pačiu laiku, kai Ge
neralinė Ansamblėja susirenka 
sesijai, buvo išleidžiamos kitos 
16 ženklų grupės. Ir tai tęsėsi iki 
1989 metų, užbaigiant šią seriją 
su JT vėliava.

Cegalo langas

Atžymėti 1961 rugsėjo 17 
lėktuvo avarijoj žuvusį JT Gen. 
Sekretorių Dag Hammerskjold 
ir jo 15 palydovų, vykdant taikos 
misiją Konge, Afrikoj, 1967 me-

PAŠTO ŽENKLAI
tais buvo išleistas specialus 
ženklas ir pats didžiausias JT 
pašto istorijoj. Jo dydis — 123 
mm x 81 mm. Jame yra taip va
dinamas Čegalo langas, kurio vi
tražas 15 pėdų ilgio ir 12 pėdų 
pločio buvo sukurtas pasaulinio 
masto dailininko Mare Chagall 
ir jo padovanotas JT 1964 metais 
tos tragiškos sukakties proga. To 
ženklo pašto vertė — 36 centai. 
Jo buvo išleista 3,250,000 ir vis
kas buvo išparduota per gan 
trumpą laiką. Salia to ženklo taip 
pat buvo išleistas šešių centų 
ženklas su detale iš šio lango, pa
vadintas “Taikos bučkiu” (Kiss of 
Peace). Ir šis ženklas turėjo di
delį pasisekimą. Jo visas 
3,500,000 tiražas buvo išparduo
tas per mėnesį.

Suvenyriniai ženklai
Karts nuo karto, paminėjimui 

ypatingų įvykių buvo išleidžiami 
ir suvenyriniai pašto ženklų la
pai. Toks pirmasis trijų ženklų 
lapas buvo išleistas 1955 metais 
minint JT dešimtmetį. To lapo 
250,000 tiražas buvo gan kuklus. 
Niekas nesitikėjo, kad jis turės 
tokį pasisekimą. Tie lapai buvo 
išparduoti per nepilną mėnesį. 
Todėl, kai toks suvenyrinis lapas 
buvo išleidžiamas JT 15-kos 
metų sukakties proga jo tiražas 
buvo padidintas iki vieno milijo
no. Ir čia įvyko kažkas nepapara- 
sto — viskas buvo išparduota per 
tris dienas. 20-ties ir 25 metų 
sukakties proga tiražas buvo 
padvigubintas — net pakeltas iki 
2,250,000. Pasirodė, kad buvo 
persistengta. Ir po metų per 
300,000 tų lapų dar tūnojo JT 
pašto sandėliuose. Todėl vėle
snių /Sukakčių progom tiražai 
buvo gerokai sumažinti.

1986 metais, minint JT organi
zacijų Pasaulinės Federacijos 40 
metų sukaktį, išleisti suvenyri
niai ženklų lapai ir šiandien dar 
parduodami JT pašte. Panaši pa
dėtis ir su 1988 metais išleistais 
lapais Universalinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos 40 metų su
kakties proga.

Salia to, JT taip pat išleidžia 
suvenyrines korteles su spalvo
tom pašto ženklų reprodukcijom 
ir su pasirašytu JT Gen. Sekreto
riaus pareiškimu. Tom korte
lėms buvo nuustatytas dydžio 
standartas. Jos visos yra to paties 
dydžio — 8 inčai ant 6 inčų. Pir
moji tokia kortelė buvo išleista 
1972 balandžio 7, minint Pasau

lio Sveikatos Dieną. Joje buvo 
penkių pašto ženklų reprodukci
jos ir Gen. Sekretoriaus Kurt 
Waldheimo pareiškimas su jo 
parašu.

Oro pašto ženklai
Jie pasirodė taip pat 1951 me

tais, bet šiek tiek vėliau — tik 
gruodžio 14. Jie buvo leidžiami 
iki 1977 metų. Jie buvo naudoja
mi pašto siuntoms tik iš New 
Yorko. Palyginus su reguliariais 
pašto ženklais oro pašto ženklai 
nebuvo labai populiarūs net ir 
filatelistų tarpe. Daugiausiai jie 
buvo naudojami tik turistų atvi
rukams pasiųsti į užjūrius.

Kiti leidiniai
JT taip pat leidžia pašto atviru

kus ir vokus su pašto ženklais. 
Pirmasis atvirukas reguliariam 
paštui buvo išleistas 1952 me
tais, o oro paštui tik 1957 metais. 
Oro pašto laiškus ar aerogramas 
taip pat pradėjo leisti nuo 1952 
metų, ir juos leidžia iki šios die
nos. Nuo praėjusių metų pra
dėjo leisti atvirukus su JT pasta
tų nuotraukom ir paskutiniaisiais 
pašto ženklais. Tie atvirukai yra 
labai geros kokybės ir turistams 
sutaupo daug laiko, nes nereikia 
atskirai pirkti nei atvirukų, nei 
pašto ženklų.

Ženklų tiražai

Pirmųjų pašto ženklų tiražai 
buvo gan dideli. Pavyzdžiui, 
1951 metų vieno cento ženklų 
buvo išleista 8 milijonai, trijų 
centų — 8 milijonai ir 250 
tūkstančių ir penkių centų — 6 
milijonai. 1958 metų keturių 
centų ženklų išleista net 9 mili
jonai. Vėliau tas tiražas 
sumažėjo, bet jis visad sukosi vi-' 
dutiniškai apie 4 milijonus ženk
lų.

Oro pašto ženklų tiražai 
pradžioje siekė nuo dviejų iki tri
jų milijonų. 1957 ir 1963 metų 
laikotarpyje jis pakilo iki 4-5 mi
lijonų, bet vėliau vėl nukrito iki 
3 milijonų.

Atvirukų ir aerogramų tiražai 
buvo daug mažesni — nuo 250 
tūkstančių iki pusės milijono.

Ženklų vertė

Daug kas perka JT pašto ženk
lus ir laiko juos kaip suvenyrus. 
Kaikurie perka ir laiko juos,

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas. 
Jo gimimo 100 metų 
sukaktį prisimenant — 14

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

Vėl augo naujos dailininkų 
kartos, vėl ieškojo savitos išraiš
kos, vėl studijavo lietuvių liau
dies meną, jo tradicijas jungė su 
naujais dailės laimėjimais, ir taip 
augo bei plėtojosi lietuviškoji 
dailė, ypatingai sustiprėjo grafi
ka.

Visi tie jaunieji dailininkai, 
vėliau patys buvę profesoriais, 
dėstytojais, su didele meile pri
siminė P. Galaunę — atvirą ir 
drąsų žmogų, kuris sugebėjo pa
gyvinti lietuviškojo meno raidą, 
jo geriausius pavyzdžius surinko 
į galeriją.

Tautodailės telkimas į fondus

Jau nuo pirmos dailės parodos 
Vilniuje 1906 m. daug dėmesio 
skiriama lietuvių liaudies me
nui. Toje parodoje buvo didelis 
liaudies meno skyrius.

Ir vėliau tas dėmesys nema

žėjo, nes į liaudies meną rėmėsi 
ir lietuviškoji individualinė 
kūryba.

Prie dailės galerijos pradėta 
sistemingai rinkti liaudies meną, 
komplektuoti į liaudies meno 
fondus. 1924 m. galerija jau 
turėjo 2400 eksponatus, kurie 
buvo perimti iš Lietuvių dailės 
bei Lietuvių meno kūrėjų drau
gijų-

Vos įsikūrusi galerija gavo do
vanų: V. Biržiška padovanojo 24 
medines liaudies meno skulp
tūras, A. Varnas—48 skulptūras 
ir 9 liaudies architektūros pasta
tų fotografijas.

1927 m. galerija nupirko iš K. 
Griniaus vertingą lietuviškų 
priejuosčių ir kitų tautinių dra
bužių 355 vienetų rinkinį už 
15,000 litų, iš dail. A. Žmuidzi
navičiaus 133 panašios rūšies 
eksponatų už 3700 litų. A. Varno 

400 lietuviškų kryžių fotografijų 
už 200 litų.

Eksponatus rinkti siuntė me
no mokyklos mokinius. Jie buvo 
Rimas Kalpokas, Antanas Tamo
šaitis, Juozas Mikėnas ir kiti. 
1927 galerija išleido P. Galaunės 
parašytą instrukciją “Padėkit 
rinkti tautodailę”, kur buvo nu
rodyta, ką rinkti, kaip rinkti, fo
tografuoti.

Latvių pavyzdžiu 1927 pra
dėtos organizuoti tautodailės- 
rinkimo ekspedicijos. Pirmoje 
ekspedicijoje buvo trys žmonės. 
Surinkta 414 eksponatai, nufoto
grafuota 353 objektai. Rudenį 
surengta tos surinktos medžia
gos paroda.

Vėliau į tautodailės rinkimą 
įsijungė Antanas Tamošaitis ir 
Balys Buračas. 1930 metų ekspe
dicijai vadovavo A. Tamošaitis. 
Dėmesys buvo skirtas liaudies 
keramikai. Surinko 1068 ekspo
natus.

Antanas Tamošaitis savo gyve
nimą paskyrė lietuvių liaudies 
menui. Lietuvoje išleido 8 to
mus Sodžiaus meno, dabar, gy
vendamas Kanadoje, angliškai 
išleido kelias knygas.

Didelės ekspedicijos buvo 
1930, 1932 metais.

Eksponatai gausėjo, ir patal
pos pasidarė mažos. Buvo san
dėliuojama blogose sąlygose. 
Tada imta kalbėti, kad reikia di
desnio muziejaus, naujos meno 

galerijos.
Tuo pačiu metu ir V. Europo

je daug kalbėta, rašyta apie liau
dies meną, įkurtos specialios 
draugijos, šaukti specialūs kon
gresai 1930, 1932, 1934 metais. 
Lietuva tuose kongresuose dar 
nedalyvavo.

Liaudies meno parodos namie 
ir užsienyje

Galerija per savo veiklos 
dešimtmetį surengė liaudies 
meno parodas Italijoje, Pran
cūzijoje, Skandinavų šalyse, Če
koslovakijoje.

1925 metais dalyvavo Antroje 
tarptautinėje dekoratyvinio 
meno parodoje Italijoje, Monco- 
je-

Parodoje reikėjo išstatyti šiuo
laikinį dekoratyvinį meną, o jo 
tuo metu Lietuvoje nebuvo. Ga
lerijos vadovybė, norėdama išei
ti į tarptautinį meno pasaulį, nu
tarė dalyvauti su lietuvių liau
dies menu. Atrinkta liaudies 
skulptūrų, audinių, suvalkietiš
kų juostų, priejuosčių, stogastul
pių, koplytstulpių, V. Svirskio 
skulptūrinių kryžių fotografijos. 
Parodos ekspozicija rūpinosi 
dail. A. Varnas.

Lietuvių skyriaus turėjo didelį 
pasisekimą. Tai buvo visos paro
dos atrakcija. Kataloge įdėta 
daug nuotraukų, išleista Giuse- 
pe Salvatore monografija apie 

lietuvių liaudies meną italų, 
prancūzųir anglų kalbomis.

Su šia paroda Lietuva pirmą 
kartą pasirodė Europos arenoje. 
Parodos proga itdalų spaudoje 
pasirodė P. Galaunės du straip
sniai, — vienas apie lietuvių 
liaudies meną, kitas — apie liau
dies lietuvių skulptūrą.

1927 Lietuva buvo kviečiama 
dalyvauti pirmoje Siaurės ir 
Rytų Europos kilimų parodoje 
Paryžiuje. Buvo pakviesta 7 ša
lys: Suomija, Švedija, Norvegi
ja, Lenkija, Rumunija, Jugosla
vija ir Lietuva.

Lietuvių skyrius turėjo pasise
kimą. Meno žurnale pasirodė iš
samus P. Galaunės straipsnis 
apie lietuvių liaudies meno ša
kas.

Gana didelis įvykis galerijos 
gyvenime buvo lietuvių tauto
dailės parodos Skandinavijos ša
lyse — Švedijoje, Norvegijoje, 
Danijoje 1931 metais. Jų organi
zatorius ir iniciatorius buvo rašy
tojas Juozas Savickis, Lietuvos 
atstovas Švedijoje ir Danijoje, 
tuo metu gyvenęs Stockholme.

P. Galaunė šiai J. Savickio 
idėjai pritarė ir pradėjo ruoštis. 
Atrinko 102 eksponatus — liau
dies skulptūrų, audinių, me
džio, keramikos dirbinių, kryžių 
fotografijų. J parodą P. Galaunė 
nenorėjo važiuoti, bet jį per
kalbėjo J. Savickis. Taip P. Ga
launė su galerijos konservatoriu

mi A. Rūkštele (dabar gyvena
nčiu St. Petersburge, Ėla.), išvy
ko į Stockholmą, su švedų jė
gomis parodą įrengė Šiaurės mu
ziejaus salėje. Paroda atidaryta 
1931 sausio 13. Atidaryme daly
vavo Švedijos karalius Gustavas 
V, karalienė, karaliaus brolis ir, 
žinoma, Lietuvos pasiuntinys J. 
Savickis.

Prie parodos surengimo ir iš
garsinimo daug prisidėjo žymus 
etnografas prof. Sigurdas Erkso- 
nas. Jis buvo atvykęs net į Lietu
vą tyrinėti lietuvių liaudies meną 
Jau prieš parodą jis išgarsino lie
tuvių meną. Paroda susilaukė 
plataus atgarsio tarp menininkų 
ir mokslininkų. Per mėnesį ją 
aplankė 2000 žmonių.

Iš ten paroda nukeliavo į Nor
vegijos ir Danijos sostines. Po to 
dar buvo eksponuota dviejuose 
Švedijos miestuose — Getebor
ge ir Malnėje.

Norvegijoje per tris savaites 
parodą aplankė 3000 žmonių. 
Danijoj lietuvių liaudies menu 
labiausiai žavėjosi menininkai.

Visur buvo išleisti puošnūs ka
talogai su daugybe nuotraukų, 
Muziejų direktoriai parašė įva
dus, įdėtas buvo ir P. Galaunės 
straipsnis apie lietuvių liaudies 
meną.

Keliaudama paroda užtruko 
visus metus, į Kauną grįžo 1932 
metų sausio mėnesį,

(Bus daugiau)



IŠ VISUR
— JAV Lietuvių Jaunimo Są

jungos politinis seminaras Wa- 
shington, D. C., įvyks gegužės 
4 - 6.

— Dailės muziejaus atidary
mas su paroda ir pokyliu įvyks 
gegužės 5 Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemont, 111.

— Dr. Milda Budrienė, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų cen
tro Lietuvių medicinos muzie
jaus išlaikymui aukojo 3000 dol. 
LTSC veikia Chicagos Jaunimo 
Centre.

— Atlanto rajono 1990 m. va
saros stovykloje bus vyr. skaučių 
pastovyklė, Pastovyklės vir ši- 
ninkė bus vyr. sk. si. Rūta Kal
vaitytė iš Bostono. Stovykla 
įvyks Resolute Scout Reserva- 
tion, Bolton, Mass., rugpjūčio 
19-26.

— Inž. Algį Petrą Kabailą, 
profesoriaujantį Sydney N.S.W. 
universitete, Lietuvos seimo ta
rybos pirm. prof. Vytautas 
Landsbergis paskyrė Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio atstovu 
Australijoje.

— Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės dabartinę valdybą su
daro: pirm. Ričardas Bačkis, ge
neralinis įgaliotinis Kristofas J. 
Mončys, ižd. J. Tomkus, kultūri
nių reikalų vadovė ir sekr. K. 
Masiulytė-Paliulienė. Religi
niais lietuvių reikalais rūpinasi 
Prancuzfjdš * LB * tatybos pirm: 
prel. J^rfetrošius.

— Dalia Sruogaitė, Pedagogi
nio lituanistikos instituto lek
torė, ruošia visų “Pelkių 
žiburėlio” juostų kopijas. Jos bus 
pasiųstos visoms išeivijos lietu
vių radijo programoms ir į Lietu
vą. Prie šio projekto prisideda 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras su Krikštanavičiaus fon
do parama.

— Aušros Vartų parapijos 
Montrealyje 40 metų įkūrimo ir 
jos kūrėjo kun. Jono Kubiliaus, 
SJ, 50 metų kunigystės sukaktys 
bus minimos Montrealyje birže
lio 24.

— Cleveland, Ohio, Birželio 
įvykių minėjimas įvyks birželio 
10. Rengia Baltų komitetas.

— “Dainavos” ansamblio val
dybą sudaro: pirm. Mėta Gaba- 
lienė, vicepirm. Danguolė Ilgi- 
nytė, sekr. Kazimieras Jankaus
kas, ižd. Juozas Vieraitis, kore
spondentė Uita Likanderytė, 
renginių vadovės Aldona Jan
kauskienė ir Nijolė Rūbienė, na
rys Česlovas Geležiūnas.

JUNGTINIŲ TAUTŲ PAŠTO ŽENKLAI

(atkelta iš 3 psl.)

tikėdami, kad iš jų kada nors jie 
pralobs. Filatelistai įsigyja juos 
savo pramogai ir praturtinti savo 
pašto ženklų rinkinį. Pašto ženk
lų prekybininkai juos susemia 
greitam pasipinigavimui.

Ir šiandien naujai išleistas JT 
pašto ženklas tą pačią dieną New 
Yorko mieste, krautuvėlėse čia 
pat už JT būstinės ribų jau par
duodamas už dvigubą kainą. Se
nesnių ženklų kaina kur kas di
desnė, irgi ne visų. Pavyzdžiui, 
1951 metų 50 centų ženklo kaina 
svyruoja tarp 8 ir 15 dolerių, 
žiūrint kokioj krautuvėj jis bus 
perkamas. Už 1952 metų 3centų 
ženklą net 10 dolerių. Pats bran
giausias yra 1951 metų 15 centų 
oro pašto ženklas “Kregždės ir 
JT emblema” ir tik jnažas to 
ženklo kiekis, kuris virs klaidą

KAIP “AUDRA” NUGAI ĖJO ATLANTĄ
VYTAUTAS ZELEN1S

Tusu

Vėl sugedo motoras

Audros metu Kylio įlankoje 
vanduo pakilo 1 metrą. Audrai 
nurimus, mes išplaukėm namo. 
Skubėjome į Klaipėdą. Rugsėjo 
20 buvo ruošiamas visų trijų 
jachtų pagerbimas. Atrodo na
mai ranka pasiekiami. Stiprus 
vėjas vėl priešinis. Vos judam. 
Turėjom dizelinio kuro atsargų. 
Paleidom variklį. Po 10 valandos 
nulūžo sraigto mentis, pas mus 
jos yra dvi. Pradėjo labai vibruo
ti velenas. Plaukti su varikliu pa
sidarė neįmanoma. Rugpjūčio 
31 per radiją pranešėm, kad į 
šventę nespėjame, nes prognozė

nieko gero nežadėjo.

Karinis laivas pertempė 
į Klaipėdą —

įplaukus į Lenkijos vandenis, 
mums buvo atsiųstas karinis lai
vas, kuris pertempė iki Klaipė
dos. Į šventę suspėjom. Pasitiko 
visa Lietuva, atvyko net Bra
zauskas, pats praeityje nemažai 
plaukiojęs Baltijoje. Buvome su
jaudinti tokio iškilmingo sutiki
mo

Pamenu, kai mes organizavo
me virvių, blokų ir kitų reikme
nų užpirkimą, man kai kas prie
kaištavo, kad tokius didelius pi
nigus išleidome. O kaip man viso 
prisireikė kelionės matu ir kaip 
viskas tiko. O labiausiai tos sti
prios virvės.

«a

LITUANISTIKOS SEMINARAS 1990

Kokiu būdu greičiausiai ir pi
giausiai galite patobulinti lietu
vių kalbą? Atsakymas lengvas: 
lankykite lituanistikos seminarą.

Pastebima, kad vasaromis mū
sų išeivija virsta “stovyklos 
kultūra”. Tai gera, bet ne vi
siems studentams tinka tokia 
kultūra. Reiklesniems studen
tams rengiamas seminaras, kur 
vyksta universiteto lygio kursai 
apie lietuvių kalbą, literatūrą, 
istoriją ir kultūrą. Kursai dėsto
mi profesionalų lektorių, kurių 
dauguma metų profesoriauja 
JAV universitetuose. Seminaro 
aplinka rimta, kursai intensyvūs, 
o pasekmės užtikrintos: tobules
nė lietuvių kalba.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLOJE

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos prižiūrimas 
fondas “Dovana Lietuvai” yra 
pasiekęs S91,000 su viršum su
mos. Krašto valdybon netrukus 
įeis asmuo, kurio pagrindinė at
sakomybė būtų to fondo gairių 
išlaikymas. Prašymų atplaukia 
kasdien, bet ne visi atitinka to 
fondo tikslams. “Dovana Lietu
vai susilaukė netikėtos paramos 
kai kovo 27 d. anonimiškas auko
tojas parūpino skelbimą į Wa- 
shington Post, prašant skaitytojų 
paramos Lietuvai (moralinės ir 
finansinės). Aukos netrukus 
pradėjo plaukti į JAV LB Krašto 
valdybos būstinę Chicagoje. 
Bridže s (JAV LB Krašto valdy
bos angliškai leidžiamas žiniaraš
tis) taip pat turėjo skelbimą vasa
rio mėn. Southvvest News He- 
rald Chicagos pietvakaruose 
išeinantis savaitraštis savo veda
majame balandžio 5 d. taip pat 
paminėjo “Dovaną Lietuvai”.

Pasaulio Lietuvių centre (prie 

buvo išleistas prūsų mėlyna spal
va vieton originalios ultramarino 
spalvos. Šie per klaidą atspausti 
ženklai atneša 150 ar daugiau do
lerių, kai tuo tarpu už origina
liuosius mokama tik 65 centus. 
Vėliau išleistų ženklų kainos yra 
žymiai žemesnės, bet, lyginant 
su kitais pašto ženklais, jos visgi 
yra gan aukštos. Filatelijos pre
kybininkams jos vis dėlto neša 
gan gerą pelną, maždaug nuo 
100 iki 600 procentų per origina
lios pašto ženklo vertės. Žinoma, 
tos kainos yra tik nenaudotiems 
ženklams. Naudotų ženklų kai
nos yra kur kas žemesnės, ir šių 
ženklų paklausa yra gan maža.

Vienaip ar kitaip kalbant, vis 
dėlto reikia pripažinti, kad JT 
pašto ženklai yra puikūs ir uni
kalūs tiek savo tematika, tiek 
savo menine kokybe.

Seminaras vyks rugpjūčio 5 - 
19. Jo vieta yra apie 100 mylių į 
vakarus nuo Chicagos — Plane, 
III. Kursantai gyvena atskiruose 
kambariuose, kad galėtų geriau 
susikaupti studijose. Dienot
varkė paprasta: po pusryčių pa
skaitos iki pietų, po pietų paskai
tos iki vakarienės. Kursantai ne
lanko visų kursų, bet atrenka 
bent keturis. Vakare kursantai 
gali -laisvai pabendrauti, nors 
daugiausiai šis laikas skirtas pa
mokų ruošai. Lektoriai vakarais 
irgi bendrauja su studentais, 
padėdami kursantams ruošti pa
mokas.

Seminare vyrauja viena tai
syklė: kalbėti, galvoti, rašyti,

Lemont, II) įsisteigė “Lithua- 
nian Hotline”. Tai būstinė, ku
rioje dirba dvikalbiai asmenys, 
kurie atsakinėja į skambintojų 
klausimus: apie žinias iš Lietu
vos, artėjančias demonstracijas, 
reikiamą akciją ir pan. Lemont 
LB ir tos apylinkės lietuvių ini
ciatyva šis vienetas pasisemia in
formacijos iš Amerikos Balso, 
Lietuvių informacijos centro ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone. JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba ir kitos or
ganizacijos prisidėjo prie būs
tinės įsteigimo pirmutinių išlai
dų. Dar nežinoma kiek ilgai 
“Lithuanian Hotline” gyvuos. 
Telefono numeris yra: 708 - 257 
- 6777.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos posėdyje kovo 
24 - 25 posėdžio dalyviai turėjo 
progos peržvelgti atliktus darbus 
nuo kovo 11, kai Lietuva pa
skelbė nepriklausomybę. Kovo 
18 kai kurie Krašto valdybos na
riai prisidėjo prie padėkos ir vie
nybės mišių rengimo Chicagoje.

Lietuvių demonstracija VVashingtone balandžio 4. Nuotr. Vytauto Maželio

Taip, Vytautai, dar kartą dė
koju už pagalbą New Yorke, už 
Jūsų gerą nuojautą, kuri pasitei
sino vėliau”.

Pasirašė Arūnas

Jachtos kapitoną Arūną Kaza
kevičių susipažinau New Yorke. 
Arūnas nuoširdus, aukšto ūgio, 
atletiškos išvaizdos vyras. Man 
buvo didelis malonumas su juo 
pabendrauti superekant jach
toms inventorių. Jo žinojimas, 
kokį inventorių turi turėti gerai 
paruošta jachta, labai palengvino 
-inventoriaus supirkimą, gi savo 
patyrimą jūroje jis įrodė ke
lionėje per Atlantą.

sapnuoti — tik lietuviškai. Tai 
nereiškia, kad seminarą gali lan
kyti tik tie, kurie jau gerai moka 
lietuviškai. Nors ir silpniau kal
bantis seminaristas išvažiuos su 
žymiai stipresne lietuvių kalba. 
Seminaras taip pat tinka studen
tų ir vyresnio amžiaus lituanisti
nių mokyklų mokytojams.

Turint sunkumų dėl užmokes
čio, patartina kreiptis į seminaro 
administraciją, kuri gali padėti 
surasti stipendijų.

Seminaro mokestis: apie 320 
dol. dviem savaitėm už maistą ir 
nakvynę.

Seminaro valdybos adresas: 
Lituanistikos seminaras, cz'o 
Vida Kuprytė, 1806 S. 49 Court, 
Cicero, III. 60650.

ią •

(Dalyvavo per 1000). Kovo 25 
Krašto valdyba pravedė spaudos 
konferenciją su kongresmanu 
Richard Durbin. Dalyvavo Chi
cagos spaudos atstovai, televizi
jos stotys, radijo stotys ir pan. 
Kovo mėn. 24 d. vyko Socialinių 
Reikalų Tarybos vakarienė, ku
rioje lankėsi maždaug 100 rėmė
jų. Kovo mėn. 3 d. JAV LB Kraš
to valdyba surengė vakaronę 
Chicagos Jaunimo centre — pra
nešimus darė Krašto valdybos 
pirmininkas dr. A. Razma ir Pa
saulio lietuvio redaktorius Bro
nius Nainys. Jie apibūdino savo 
keliones į Lietuvą, kur turėjo 
progos susitikti su “Sąjūdžio” at
stovais, stebėti kampanijas ir 
rinkimus.

— Švėkšnos parapijos tikin
tieji pritarė savo klebono kun. 
Petro Stuko raginimui nevartoti 
alkoholio per gedulingus pietus. 
Pažeidusių šį pasižadėjimą pa
vardės bus skelbiamos bažnyti
nių apeigų metu.

Washingtone, lankant senato narius, Nijolė Remeikienė, Chi
cagos universiteto profesorė, kalbasi su Illinois senatoriumi 
Simon. Nuotr. V. Alksninio

Department of International Affairs AFL - CIO atstovą 
Adrian Karatnycky aplanko lietuvių delegacija. Iš k. Ramutė 
Cesnavičienė, Daiva Kezienė, Nijolė Rameikienė. Nuotr. V. 
Alksninio

Senatorius A. D’Amato balandžio 11 dalyvavo Buffalo, N.Y., 
lietuvių ir kitų pavergtų tautų spaudos konferencijoje. Jam 
dovaną įteikia Buffalo LB apylinkės pirm. Milda Norkūnaitė- 
Newmanienė.

Buffalo, N.Y.
Senatoriaus D’Amato vizitas

Šen. Alfonse M. D’Amato, at
stovaujantis New Yorko valstijai 
JAV senate balandžio 11 dalyva
vo Buffalo LB ir kitų pavergtų 
tautų spaudos konferencijoje ir 
iškėlė herojiškas šiandieninės 
Lietuvos pastangas išsilaisvinti iš 
imperialistinio jungo.

Kaip žinome, rusiškai sovieti
niai kagėbistai neįsileido jo į Lie
tuvą, nepripažino nė demokrati
nės Lietuvos respublikos išduo
tos vizos. Tai buvo gera proga 
pagarsinti Lietuvos reikalui ir 
amerikiečių laisvę ginančiai 
sąžinei pasireikšti.

Kai Gorbymania apima Vaka
rus, senatorius teigė, sovietiniai 
tankai riaumoja po Lietuvos gat
ves ir triuškina keturių milijonų 
tautos viltis ir troškimus tapti ne
priklausomais. Jis apgailestavo, 
kad oficiali JAV administracijos 
politika neapsisprendusi, kai 
abiem pusėm pataria susivaldy
ti. (Čia tiktų Pat Buchanano min
tis, jog vargiai įmanoma sutaikyti 
žagintoją su jo auka.)

Senatorius taikliai pastebėjo, 
kad sovietų propaganda spiaudo 
melus lietuvių tautai, tikindama, 
kad pasaulis jos desperatiškoje 
kovoje paliko ją vieną. Bet sena
torius galėjo didžiuotis: Mano 
kelionė į Lietuvą pasiuntė signa
lą Maskvon, kad šiuo lemtingu 
laiku amerikiečių tauta ir JAV 
kongresas solidariai stovi greta 
su Lietuva.

Ta proga šen. D’Amato patiki
no, kad jis kviečiąs prez. Vytautę 
Landsbergį apsilankyti JAV ir 
susitikti su kongresu.

LB vardu pirm. Milda Norkū- 
naitė-Nevvmanierit padėkojo se
natoriui už paramą ir jam įteikė 
lietuviško vyčio dovanėlę.

M. A.



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
KOMITETO NEW YORKE VEIKLA

LB NY apygardos pastango
mis įsteigtas specialus Nepri
klausomybės - komitetas 
posėdžiauja Kultūros Židinio 
posėdžių kambaryje kiekvienų 
antradienį 7 v. v. Į posėdžius at
silanko apie 40 - 50 asmenų. 
Posėdžiuose gali (ir yra kviečia
mi) dalyvauti visi, kuriems rūpi 
sunkūs ir kritiški laikai, užgriuvę 
Lietuvą.

Posėdžiujė, įvykusiam balan
džio 24 d., vadovavo komiteto 
pirm. Vytautas Alksninis. Jis 
painformavo, kad yra ruošiama 
peticija prez. Bush. Bus stengia
masi surinkti bent 1,000,000 pa
rašų. Peticijos organizavimo dar
bui vadovauja Vaiva Vėbraitė iš 
Conn.

Apsvarsčius, buvo nutarta įsi
gyti greito susižinojimo ir žinių 
pasikeitimo su kitomis lietuviš
komis vietovėmis aparatūrą 
Hot Line”. To aparato įsigiji

mui iš vieno asmens jau yra gau
ta 200 dolerių auka. “Hot Line” 
aptarnaus Daiva Izbickaitė ir 
Indrė Biskytė.

SPECIALI PROGRAMA 
APIE GORBAČIOVĄ

Nuo balandžio 30 per TV 13 
kanalą pradėta rodyti 4 dalių do
kumentinė medžiaga. Programa 
pavadinta “Inside Gorbachev’s 
USSR”. Rodoma 9 v.v.

Gegužės 21, pirmadienį, pro
grama skiriama Lietuvai.

Šią programą parengė žymus 
žurnalistas Hedrich Smith, kuris 
kadaise buvo Netr York Times 
korespondentas Sov. Sąjungoje 
ir parašė knygą apie Rusiją. Kny
goje gražiai aprašyti lietuviai ir 
visa Lietuva, kurioje jis dažnai 
lankėsi. Kai grįžoį New Yorką, 
lietuviai janFsurengė net pager
bimą ir jį apdovanojo. Jis pažįsta 
lietuviškus reikalus, tai įdomu
bus pasekti, kaip jis nagrinės ne
priklausomos Lietuvos ir Gorba- 

chiovo problemas.

1990 M

stovyklų kalendorius

Lietuvių kilmės — angly kalba — liepos 1 -14 d.
Lietuviškai kalbantiems — liepos 15 - rugp. 4 d.

(stovyklauja dvi ar tris savaites)
Jaunimui 17 -18 m. — liepos 29 - rugp. 4 

Šeimų savaitė — rugp. 5 -12 d.
Informacijai: NERINGA, ICC-RT 21, PUTNAM, CT. 06260

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičių.

NorJ įsirašyti kreipkitės J SusMenIjimo Centrą, P. O. Box 32, Wllkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės J Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., Esst Northport, N.Y. 11731. Namų 
tei. 516 261-3797, ofiso tsi. 718 847 - 2686.

i?

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir parūpti 
adresu: DARBININKAS 341 Hlghtond BhrdM Brooklyn, 
N.Y. 11207,
Atsilyginu už 1989 metus.
Praiau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

VitfdB* Ir pavardė

Adraaaa------------------- ----------------------------------------*—
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
—. & dol. metam.

StuMlu už prenumeratą t—
Ui kalendorių S.....
Spaudei paremti S—

Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metu
proga $................... ■_______________ .__________________

Gorbačiovui lankantis Ameri
koje, birželio 1 d. VVashingtone, 
yra organizuojama masinė de
monstracija. Demonstraciją or
ganizuoja LB Krašto Valdyba. Iš 
New Yorko bus vykstama auto
busais. Kad kuo daugiau dalyvių 
sutraukus į tą demonstraciją, 
joje dalyvauti bus kviečiami ir 
kiti, mums draugiškų valstybių, 
asmenys. Tuo reikalu skelbimai 
bus, dedami jų vietinėje spaudo
je.

LB NY apygardos organizuo
toje demonstracijoje VVashingto
ne kovo 27 d., dalyvavo ir 
nemažas skaičius svečių iš Lietu
vos. Jų autobuso išlaidoms pa
dengti Tautos Fondas skyrė 500 
dolerių.

Svarstyta ir aptarta būdai ir 
galimybės apie suteikimą šalpos 
Lietuvai, dabar Sovietų S-gos 
vygdomos, blokados metu. Bus 
bandoma tą reikalą pristatyti 
amerikiečių visuomenei, kad ir 
jie galėtų ištiesti pagalbos ranką 
Lietuvos žmonėms. -

Komiteto pirmininkas Vyt. 
Alksninis išreiškė padėką laiškų 
rašymo vajuje našiai besidarbuo
jančioms Ramutei Cesnavičienei 
ir Lilei Milukienei. Laiškų rašy
mas vyksta Kasos įstaigoje, kiek
vieną pirmadienį nuo 7 v. vak. 
į talką yra kviečiami visi, o ypač 
tie, kurie gerai moka angliškai.
Apie New Yorko jaunimo veiklą 

pranešimą padarė Tadas Klimas.
Balandžio 22 d. 60 Minutes'YV 

laidoje Andy Rooney, su jam 
įprastu sarkazmu, gražiai “paš- 
pilkavo” prezidentus Bush ir 
Gorbačiovą, Lietuvai labai pa
lankia prasme. Jonas Klivečka 
pasiūlė, kad Andy Rooney būtų 
pasiųsti padėkos laišketeEfc^ —

Daiva Kezienė paskaitė^tik ką 
gautą Lietuvos prez. Vytauto 
Landsbergio “fax” pranešimą,
kuriame jis išreiškė savo nusivy
limą prez, Bush, kuris nuo
laidžiaudamas Gorbačiovui, ne-

Svečiuose pas Vilniaus radijo darbuotojus iš k. I-oje eilėje “Laisvės Žiburio” radijo 
vedėjas Romas Kezys, p. Butkienė, Rima Jakutytė, Roma Pakėnienė; II-oje eilėje — 
Andrius Matonis, P. Karlonas ir Vilniaus radijo Vedėjas Edvinas Butkus. Nuotr. D. 
Kezienės

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Anna Kamantauskas,, So. Bo
ston, Ma., prie metinės prenu
meratos pridėjo spaudos reika
lams 20 dol. Ačiū.

A. Maželis, Commack, NY, 
jau ketvirti metai prie metinės 
prenumeratos prideda po 20 dol.

pritaikė Sovietų Sąjungai jokių 
sankcijų. ’•;

*■ Nežiūrint Lietuvai nepalan
kių vakariečių, o ypač prez. 
Bush nuotaikų, posėdį baigus 
skirstėmės nenusiminę, bet su 
dar didesne energija, aukščiau 
iškėlus lietuvišką trispalvę dirbti 
tol iki visi krūmai bus išvalyti 
nuo gorbačiovinių piktžolių, ku
rios nori užslopinti lietuviškuo
sius laisvės daigus!

p. palys

COSMOS PARCELS 
EXPRESS C0RP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

J TSRS, tame tarpe j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klijentų patogumui visi mūsų agentai turi didelį pasirinkimą aukštos ko
kybės prekių prieinamomis kainomis.

Turime pardavimui mašinas: “Volga”, “Žiguli”, “Volvo , Toyota .

Dėl informacijos prašome kreiptis į mūsų pagrindinę kontorą arba į visus 
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017, 

Tel. (212) 832 - 7550
BOSTON. MA 02127 
BROOKLYN, N.Y. 11222 

BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO. ILL 60622 
C L E V E LA N D, OH, 44134 
FORT WAYNE, IN. 46808 
HAMTRAMCK,MI 48212 
HARTFORD, CT. 06106 . 
HERKIMER, N.Y. 13350 
INDIANAPOUS, IN. 46227 
IRVINGTON, N. J. 07111 
LAKEWOOD, N.J. 08701 

LOS ANGELES, CA 90046 
Ml AMIBEACH, FL. 33139 
MINNEAPOUS, MN. 55418 
NEW AR K, N J. 07106 
NEW YORK. N.Y. 100Č9 
PHILADELPHI A, PA. 19115 
PnTSBURGH3,A. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611 
WATERVUET, N.Y. 12189 
WORCESTER, MA. 01607 
VVHEATRIDGE, CO. 80033

Darbininko spaudai. Dėkojame.
Kotrina , Žvinis, Brooklyn, 

N.Y., mielai palaiko mūsų spau
dą ir šiais metais atsiuntė 40 dol. 
Labai ačiū.

Mary Achenbach, VVaterbu- 
ry, CT, jau ketveri metai atsiun
čia spaudai po 40 dol. Geradarei 
dėkojame.

Paulius ir Daiva Silbajoriai, 
Woodbury, FL, antr?«metai pre
numeratai ir mūsų spaudai atsiu
nčia po 40 dol. Labai dėkui.

B. Rimas, Ridgevvood, NY, 
prie metinės prenumeratos pri
dėjo 20 dol. Darbininko spaudos 
reikalams. Ačiū.

Kazys Bačauskas, Woodha- 
ven, NY, antri metai atsiunčia 
prenumeratą su priedu spaudai 
20 dol. Dėkojame.

D. Polikaitis, Westlake Villa- 
ge^ GaliL,-treti, metai atsiunčia 
metinę prenumeratą su priedu 
spaudai paremti 20 dol. Ačiū.

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue 
701 Rlmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Bei neke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Perk Street
RR No. 1, Box765McKennanRd. 
3216 St Jude Drive 
1082 Spiri ngfield Avė.

901 E. County Line 
7706 Santa Monica Blvd. 
1352 Washington Avė. 
2422 Central Avė. N. E. 
698 Sanford Avenue 
122 Avenue
9550-B Bustleton A v- 
1307 E. Careon
681 -683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue
22 Carlstad Street 
4330 Quay Street

Dalia Pautienis, W. Barsta- 
ble, Ma.,jau antri metai prisiųs- 
dama metinę prenumeratą pri
deda po 20 dol. spaudos para
mai. Dėkui

Kazys Bendoraitis iš W. Ger
many, nors laikraštį gauna labai 
pavėluotai, bet ir šiais metais at
siuntė su prenumerata 40 dol. 
Labai ačiū.

Alfonsas Jaras, Kenosha, VI, 
su metine prenumerata atsiuntė 
50 dol. Jau ketvertas metų pare
mia mūsų spaudą. Dėkojame.

Kun. A. Bertašius, Paterson, 
NJ., Sv. Kazimiero parapijos 
klebonas jau treti metai prie me
tinės prenumeratos prideda po 
30 dol. spaudos reikalams. laibai 

* i — aciu.
Kuri. Stasys Raila iš Maspeth. 

^Y^ąrtysų prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė 40 dol. spaudai 
palaikyti. Labai ačiū.

Tel. (617)-268-1303 
Tel. (718)389-6747 
I ei. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312) 666-3985 

Tel. (216)884-1738 
Tel. (219) 432 -5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
lel. (315) 866-3939 

Tel. (317)787 - 0052 
Tel. (201)374-6446 

Tel. (201) 363-2251 
Tel. (213)656-1962 
Tel. (305)532-7026 
Tel. (612)788 - 2545 
Tel. (201)373-8783 
Tel. (212)533-2906 
Tel. (215)698-9190 
Tel. (412)481-2750 
Tel. (716) 544 - 2151 
Tel. (609)393-9455 
Tel. (518)274-5242 

Tel. (508)798-2868 
Tel. (303) 422-4330

— Lietuvių Bendruomenė ir 
Vlikas, prašant pagalbos kitas 
lietuvių organizacijas bei latvius 
ir estus, ruošia dideles demonst
racijas VVashingtone Gortfačiovo 
atvykimo proga birželio 2, šešta
dienį, prie Capitoliaus. Po to pa
maldos Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje. Ruošos 
koordinacinis komitetas susidarė 
iš Washingtono ir Baltimorės lie
tuvių. Skambinti LB įstaigai VVa
shingtone 703 524 - 0698, Vliko 
įstaigai VVashingtone 201 667 - 
1980 arba A. Pakštienei 703 430 

\0795.

— Vliko-Eltos informacijos 
įstaiga VVashingtone, D.C., 
kviečia studento ar vyresnio 
amžiaus jaunuolį ar jaunuolę 
atlikti stažą šioje būstinėje šią va
sarą. Darbas tęstųsi tarp dviejų 
su puse ir trijų mėnesių. Skam
binti arba rašyti Vliko-Eltos rei
kalų vedėjai Janinai Cikotienei 

! adresu; Elta Information Ser
vice, 1609 Connecticut Avenue, 
NVV, Suite 400, VVashington, D.

1 C. 20009. Tel. 202 667 - 1980 
arba 202 332 - 1993.

— Metines lietuvių kunigų 
rekolekcijas jau 13-metai organi
zuoja Lietuvių Kunigų Vienybė. 
Šiais metais tokios rekolekcijos 

. įvyks, birželio.4 .-,8 Nekalto Pra
sidėjimo seserų sodybpje, Put
nam. Conn. Rekolekcijoms va
dovaus kun. Sigitas Tamke- 
vičius, buv. Sibiro kalėjimų kan
kinys, dabar einąs Kauno kunigų 
seminarijos dvasios tėvo parei
gas. Jo lankymosi Amerikoje ma
ršrutą koordinuoja Religinės Šal
pos įstaiga, Brooklyn, N.Y. Norį 
rekolekcijose dalyvauti kviečia
mi tuoj registruotis adresu: Rev. 
V. Cukurdas, ICC, 600 Liberty 
Hwy., Putnam, Conn. 06260 
Tel. 203 928 - 9830.

— Muz. Balys Pakštas, gy
venęs Chicagoje III., mirė ba
landžio 10, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Velionis buvo aktyvus 
estradinės ir liaudies muzikos 
puoselėtojas Lietuvoje ir išeivi
joje.

— "Gintaras”, Toronto lietu
vių jaunimo ansamblis, minėda
mas 35 metų veiklos sukaktį, 
gegužės 12, šeštadienį, 6 vai. 
vak. Anapilio salėje, Mississau- 
ga. Ont.. rengia koncertą. Pasi
rodys 1.50 su viršum tautinių šo
kių šokėjų iš visų gintariečių gru
pių.

— Iš VVashingtone sovietų 
konsulatas praneša, kad užsie
niečiams įvažiavimas į Lietuvą 
yra sustabdytas iki gegužės 15 d. 
Atrodo, kad net i tie, kurie turi 
sovietines vizas, į Lietuvą nebus 
įleidžiami. Kas bus po gegužės 
15 d. pasilieka neaišku.

— Petras Bumbliauskas, 24 
metų amžiaus, norėtų susi
rašinėti su Amerikos lietuviais. 
Jo adresas; 235610 Lithuania, 
Telšių raj., Ryškėnų t. ū., Petras 
Bumbliauskas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Stasys Ilevičius, Miami, 
Fla., Užsakė kitiems: J. Oloffo, 
Scotsdale, AZ — F. Galinis, 
VVhite Cloud, MI. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujina./. - visiems 20 dol. me
tams.



TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų)

T*?

-'DĖMESIO!
Mm

KOMPIUTERIAI 
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

6 * DARBININKAS** 1990 gegužės 4, Nr 18 
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Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją

— DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA Į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS
PAGAL EUROPIET1ŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO ALMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

VCR (Video juostų rekordavimo Ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(jvairiy firmų, Įskaitant ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR

MES TAIP PAT TURIME DIDELj PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

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

Galite įsigyti:

‘ žymiausių išeivijos ir Lietuvoj meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;

• Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

• Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių 
lipdžių;

• Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

• audio ir video kasečių su naujausia 
' lietuviška muzika;

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

Cy. I Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
ff ,91 kuri galite gauti atsiuntė 2 dol. čeki firmai 
•ĄSĮ BALTIC ASSOCIATES. LTD
\j| P.O. Box 1406 GMF Boston. MA 02201 
IV| Tel. (617) 269-4455 • Fax (617)268-8376 
An Į 368 Broadway, So.Boston, MA 02127

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno. A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išlalėta. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiom tik angių 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 
11207.

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

Vardas, pavardė _______ ___________________ ____ ________

Numeris, gatvė______ __________________________________

Miestas, valstija, Zlp------------- ?________ ___________ __ .,t

DARBININKO 
ADMINISTRACIJA 
KVIEČIA

Šiom dienom Darbininko ad
ministracija yra pasiuntusi skai
tytojams paraginimus apsimo
kėti prenumeratą už 1990 m. 
Kaikurie skaitytojai dar neapsi
mokėję už 1989 m. malonėkite 
atsilyginti. Neturim galimybės 
prie adresų pridėti datos kada 
pasibaigia prenumerata, tad ra
giname paskirai, visus dar neap
simokėjusius skaitytojus. Prenu
merata 20 dol. Laukiama bent 5 
dol. aukos už kalendorių ir spau
dai palaikyti. 75 m. Darbininko 
jubiliejaus prog a laukiame iš 
skaitytojų didesnės aukos, kad 
laikraštis gyvuotų iki 100 metų. 
Dėkojame skaitytojams, kurie 
jau spėjo apsimokėti prenume
ratą ir pridėjo didesnę dovaną 
Darbininko palaikymui. Ačiū.

Darbininko adm.

NAUJI LEIDINIAI
SIDABRO LIETUS, pasakos, 

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

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

ATLAIDAI / LITHUANIAN 
PILGRIMAGES. Fotografijų 
albumas. Lietuvos fotomeninin
ko R. Požerskio užfiksuoti uni
kalūs atlaidų momentai. Komen
tarai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Išleido Loyola University Press. 
Kaina 25 doleriai.

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

Šios knygos gaunamos:
DARBININKAS administra

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

dolerius.

HARTFORDO

RAMOVĖNŲ

KONCERTAS

Hartfordo ramovėnai gegužės 
5d., 7 vai. vak., rengia koncertą 
Šv. Andriejaus lietuvių parapijos 
salėje, 396 Church St., New Bri- 
tain, Conn. Programą atliks Bro
lių Aliukų ansamblis iš Lietuvos.

Šokiams gros linksmas Joe 
Terri orkestras.

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

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

DEXTER PARK Sk PHARMACY !®į 
Wm. AnastaaL B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
W it DICLilVitit

296-4130

DARBININKO JUBILIEJINIAI METAI: 1915-75-1990

— TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

VAISTAI

ĮVAIRŪS 
MAISTO 
SIUNTINIAI

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

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

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600 tbl.), multivi- 
taminai, Advil, ir kt. $65. Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti-dictesnį-kiekt-pagal- 

=$a§efaai/h!ią. MUITU RtRAL1 1 ^J|

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

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

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

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

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2639 W. 69th St. 
Chlcago, IL 60629

įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v.
Sešt. 9-2 v. p.p.
Arba susitarus

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Čia galite gauti:
Lietuviškas VISA korteles)
Pinigines perlaidas
Čekių sąskaitas ųy 
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 lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

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



A. A. R. PETRAUSKUI PASITRAUKUS
Didžiosios Savaitės Ketvirta

dienį, balandžio 12, savo namuo
se buvo rastas netikėtai miręs 
Romas Petrauskas, nuo pat kūdi
kystės dienų gyvenęs Elizabeth, 
N.J. Jis čia atvyko kartu su savo 
tėvais Ona ir medicinos gydytoju 
Stasiu Petrausku ir vyresniąja 
sesute Laima iš Švedijos, kur jie 
buvo laikinai prisiglaudę anom 
siaubo dienom, kada raudonoji 
lava vėl artėjo prie Lietuvos 
žemių.

Tėvas, išlaikęs reikalaujamus 
egzaminus, įsigijo medicinos 
daktaro teises ir liko tam pačiam 
mieste verstis gydytojo praktika. 
Romas gimęs 1945 Švedijoj, Šv. 
Patriko pradžios ir aukštesnięję 
mokyklą baigė taip pat Elizabet- 
he, o universitetines studijas 
Pennsylvania Military Academy 
ir įsigijo politinių mokslų baka- 
lauratą.

Gyvendamas artimoj kaimy
nystėj, kurį laikę iš arti galėjau 
stebėti Romo ir kitų jo amžiaus 
vaikų gyvenimę ir žaidimus, kai 
jie, grįžę iš mokyklų, susirinkda
vo ten pat prie namų esančiam 
parke žaisti, ir parkas skambėda
vo lietuvių vaikų šauksmais ir 
ginčais ir susitaikinimais. Nors 
Romas lankė ne lietuvių parapi
jos mokyklę, bet bendravo su lie
tuvių vaikais ir nuo mažens prik
lausė čia tuo laikotarpiu labai 
gražiai veikusiai lietuvių skautų 
“Šarūno” draugovei, važinėjo į 
draugovės ir Rytinio pakraščio 
lietuvių skautų stovyklas. Širdį 
kutendavo malonus jausmas, kai 
šiaip vis anglų kalbos besigriebię 
vaikai, grįždami iš stovyklų, be 
pertraukų traukdavo stovykloj 
išmoktas lietuviškas dainas.

Ir taip Romas augo ir išėjo į 
vyrus ir j savarankišką gyveni
mą. Šiaip, atrodo, Romas turėjo

būti laimingesnis už kitus sava 
jaunystės draugus bent materia
liniu atžvilgiu, nes nebuvo šau
kiamas ir Vietnamo karo metu į 
kariuomenę ir galėjo anksčiau už 
kitus pradėti savarankiškai gy
venti. Visą laikę dię,bo korporaci
jų akcijų pirkimo ir pardavimo 
įstaigose ir tuo pačiu vertėsi ir 
privačiai. Iki netikėtos mirties 
nenutraukė ryšių su lietuviais ir 
nešykštėdamas aukojo lietuvių 
reikalam.

Buvo pašarvotas Brazinski lai
dojimo namuose, Elizabeth, kur 
už jo vėlę Šv. Petro ir Pauliaus 
parapijos dijakonas H. Keturvi- 
tis sukalbėjo rožančių. Su juo at
sisveikinti atėjo daug jo kartos 
draugų, nes jam teko nelemta 
dalia pirmajam iš jų tarp pasi-

- traukti, Buvo laidojamas ba-

landžio 17 iš lietuvių Šv. Petro 1 
ir Pauliaus parapijos bažnyčios. ; 
Mišias už jo vėlę aukojo, nuošir
dų pamokslų pasakė ir į kapines 
palydėjo Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Vytautas Palubin
skas, nes nuolatinis parapijos 
klebonas tų dienų buvo išvykęs • 
kitur, su šios parapijos diakonais 
Henriku Keturvičiu ir Antanu 
Samalioniu. Mišių skaitymus 
atliko tos pat kartos Emilija Jūre- ' 
vičiūtė. Bažnyčioje gražiai gie
dojo lietuviškas giesmes parapi
jos choras, vargonais palydint 
šios parapijos vargonininkui Eric 
Houthen. Solo pakiliai giedojo 
Irena Mogenienė ir smuiku gro
jo smuikininkas Julius Veblaitis.

Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti pietų į Cedars restoranų 
Elizabethe. Velionis paliko uš jį

kiek vyresnę sesutę Laimę su 
šeima, gyv. Chicagos apylinkė
se, ir jaunesnį brolį Gintarę su 
žmona, Toms River, N.J., ir 
daugybę draugų.

K. Jankūnas

The Catholic Advocate, Ne- 
warko arkivyskupijos laikraštis 
bent keliais atvejais rašė apie 
Lietuvę, kvietė rengti maldos 
dienas ir visus melstis už Lietu
vę, kad sovietai nustotų ję perse
kioti ir gręžintų laisvę.

STOKIME NARIAIS j LIETUVIŲ
FONDĄ
ir didinkime turimus jnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

Cape Code vasario 18, minint Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, inž. dr. Jurgio Gimbuto pastangomis buvo surengta 
dabar išeinančios Lietuvoje spaudos parodėlė. Buvo išstatyta 
per 100 skirtingų vienetų.

A. A.
VINCUI DUBAUSKUI

mirus, žmonai Petronėlei, dukterims Aldonai, Valenti
nai, Nijolei,sūnui Algiui, jų šėmoms ir giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Stasė, Vytautas, Ramutė, Algirdas
Cesnavičiai

VINCUI DUBAUSKUI
mirus, žmonai Petronėlei, dukroms su šeimomis ir 
sūnui reiškiame gilią užuojautą.

Eleonora ir Juozas Arlauskai
ŽINIOS—

mingas susirinkimas, kuriame 
apie motiną kalbės Elena Vasy- 
liūnienė, o meninę programą 
atliks sol. Benediktas Povila- 
vičius, akomponuojamas komp. 
Jeronimo Kačinsko.

POSTAGE STAMPS OF LITHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

pašto ženkluose. Kaina 20 dol. su persiuntimu. Graži 
dovana jaunesniems ir vyresniems, čia ir Lietuvoje. 
Su užsakymais kreiptis adresu. C. Matuzas, 107 - 32 
117 St., Richmond Hill, N.Y. 11419.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Tale*. 
508 586-7209.

VINCUI DUBAUSKUI
baigus žemišką kelionę, giliame skausme likusius, 
žmoną Petronėlę, dukras su šeimomis, sūnų ir kitus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aleksandra ir Jonas Bačanskai

A. A.
VINCUI DUBAUSKUI

mirus, žmoną Petronėlę, dukteris Aldoną, Nijolę ir 
Valę su šeimomis, sūny Algį nuoširdžiai užjaučiame.

Birutė ir Antanas Lukoševičiai

mlrus, žmoną Petronėlę, dukras Nijolę, Aldoną, Valen
tiną jų šeimas, sūnų Algirdą, gimines Lietuvoje giliai 

užjaučiame.

Birutė ir Vytenis Nenortai 
Konstancija ir Vaclovas Nenortai 
Genovaitė ir Antanas Setikai

A. A.
VINCUI DUBAUSKUI

A. A.
VINCUI DUBAUSKUI

' Lietuvos reikalai per radiją
LB-nės Cape Codo apylinkės 

nariai: dr. Ričardas Shakalis, dr. 
Mindaugas Pautienis, bankinin
kas James Kraskouskas ir trum
pų bangų operatorius Edvardas 
Shakalis vietinėje radijo stotyje 
WOCB-FM 94.9 balandžio 12 
dvi valandas atsakinėjo į progra
mos vedėjo Francis Broadhurst 
ir klausytojų keliamus klausimus 
Lietuvos reikalais. Klausimai su
kosi apie lemtingus Lietuvos 
praeities momentus, kaip pir
moji Sovietų Sąjungos okupacija 
1940 m. ir pastarieji įvykiai po 
Lietuvos valstybingumo atstaty
mo deklaracijos, kurią Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba priėmė 
kovo 11. Visi keturi pašnekovai 
buvo gerai pasiruošę. Jie rimtai, 
argumentuotai atsakinėjo į klau
simus ir reiškė savo nuomonę, 
aiškindami kodėl Lietuva turi 
teisę gyventi ir tvarkytis laisvai. 
Savo tvirtinimus jie parėmė isto
riniais faktais, Sovietų Sąjungos 
pasirašytomis sutartimis, valsty
bininkų pareiškimais.

Tai jau antras kartas, kai Cape 
Codo lietuviai išėjo į plačiąją 
amerikiečių visuomenę su ak
tualiais Lietuvos reikalais. Pirmą 
kartą tai padaryta pusės valandos 
televizijos programa, kurią pa
ruošė ir kelis kartus perdavė 
Channel 58, viena Cape Codo 
televizijos stočių. Toje progra
moje dalyvavo Eugenija Rasto- 
nienė, Liudas Končius ir Alfon
sas Petrutis. Programa suorgani
zuota ryšium su Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos priimtu nutari
mu atstatyti Lietuvos valstybin
gumą.

~ Dailės darbų paroda
Kasmet Cambridge Public Li- 

brary savo patalpose suruošia 
Elenos Vasyliūnienės dailės dar
bų parodą. Šiemet tokia paroda 
bus atidaryta gegužės 21 d. 5 vai. 
po pietų. Ji veiks iki birželio 5. 
Parodos lankymas bibliotekos 
darbo valandomis. Įėjimas į pa
rodą — nemokamas.

BnnK-BV-mnii 
Pastoge paid buth uunys 

Fast, conueniantprivate, safejree! 
Thot's mint BHnKinG-BV-mnttis^įy ,Zi 

Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- • Tjįf <
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings |jCx r?

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti J ban- ' 
ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavęs, bankas tuoj j- 
traukia sumų j suskeltu. Prisideda Ir užtikrlnl- 

mas, kad jūsų pinigai 'ifltZ Pelno'aukščiausius 
procentus, ~~

IW leidžiamus {statymų. ' 
* Dėl lengvo taupymo bū

do per paštų skambinkit Mt.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

NEPOMSfT CIRCCE OFFICE

ALFRE0W ARCMIBALO ORES'DENT

South Boston 
Savings Bank

•ALVfirS THE LEtDER”

BROCKTON, MASS.

mirus, žmonai Petronėlei ir artimiesiems reiškiu gilią 

užuojautą.

Juozas Matiukas

Motinos dienos minėjimas

Gegužės 13 tradicinį Motinos 
dienos minėjimą ruošia Moterų 
Federacijos Bostono klubas. 
Minėjimas bus dviejų dalių: a) 
10 vai. 15 min. ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone mišios, giedant sol. Be
nediktui Povilavičiui. kuriam 
vargonais palydą sudarys komp. 
Jeronimas Kačinskas, b) Tuoj po 
mišių salėje po bažnyčia iškil-

Parapijos katalikiškoji 
pradžios mokykla

Brocktono Šv. Kazimiero pa
rapijos j^adžios mokykla, tė
vams pageidaujant, įsteigta 1935 
m. ir veikė tik šeštadieniais. Tai 
buvo prie klebono kun. Jono 
Švaigždžio. J šią mokyklą lietu
viai vežiojo vaikus net iš Cam
bridge, Mass., apie 27 mylias. 
Prie mokyklos veikė ir lietuvių 
kalbos kursai suaugusiems. Šios 
mokyklos mokytojais apsiėmė 
būti seselės SJC. 1944 m. para- 
piečiai nupirko seselėms namus 
ir jas apgyvendino. Seselės mo
kytojos daugiausia buvo iš Scran- 
ton, PA.

1950 m. Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių vienuolyne Brocktone 
buvo nugriautas namas. Brock
tono Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas a. a. prel. Pranas Stra- 
kauskas sugalvojo sugriauto 
namo medžiagą panaudoti mo
kyklos statybai. Jis sukvietė tal
kon Šv. Vardo draugijos narius 
vyrus, kurių tuo metu buvo 240, 
ir per vieną dieną visa medžiaga 
atsidūrė parapijos kieme. Tuoj 
buvo pastatyta pradžios mokykla 
8 skyriams ir vaikų»darželiui. Po 
kelerių metų įrengė ir salę su 
maža scena vaidinimams. Salės 
sienos išmuštos lazdyno medžio 
faniera.

Dabar mokykloje mokosi 186 
vaikai. Čia mokoma religija, 
bendras mokslas, dorovė, draus
mė ir geras elgesys. Daug tėvų 
net iš kitų parapijų norėtų leisti 
savo vaikus į šią mokyklę, bet 
nėra vietų. Brocktone yra kelios

parapijos, bet mokyklų neturi. 
Turi tik graikai.

Dabartiniu metu šiai mokyklai 
vadovauja seselė Veronika. Vai
kai sueina į bažnyčių pamaldoms 
kiekvieno mėnesio pirmę penk
tadienį. Visi disciplinuoti, gra
žiai aprengti, gražiai apkirpti. 
Beveik kiekviena mergaitė turi 
kę nors įsisegus į plaukučius. Tai 
čia gerųjų mamyčių gražus ir gar
bingas darbas. Visi vaikai išbūna 
pamaldose apie gerų valandų ir 
nei vienas “nė krust . Kai buvo 
paklausta mokyklos vedėja, kaip 
jos palaiko tokių drausmę, seselė 
Veronika juokdamasi atsakė: 
"mes juos mušame . Gražiai pa
sišaipyta. Vaikai auklėjami psi
chologine rvk.šte.

Darželiokų būrys taip pat 
“klauso" pamaldų, nors jis ir ne
supranta. 3-4 metų vaikui 
išsėdėti valandų nepajudėjus ir 
neprakalbėjus, tai kažkas nepa
prasto.

Ir kaip pagalvoji apie viešas 
mokyklas, kuriose nėra jokios 
drausmės. Galima įsivaizduoti, 
kas darytųsi, jei ši mokykla būtų 
vieša — miesto?

Beveik kiekvieno mėnesio 
pirmę penktadienį prieš pamal
das įvyksta mišių naujų patar
nautojų įvilktuvės. Toji diena 
naujam kandidatui būna didelė 
šventė.

Mokykla turi ir chorelį, ku
riam vadovauja sesele muzikė 
Dovydą. Chorelis gieda per 
mišias. Tai gražūs ir švarūs bal
seliai. Ypatingai gražiai skamba 
“Sanctus, Sanctus ir “Pater No- 
ster”. Netrūksta ir solisčių. Nors

jos dar jaunos mergaitės, bet bal
seliai labai gražūs ir jos turi pa
kankamai drąsos giedoti solo. 
Skaitytojų taip pat netrūksta.

Šiais metais kovo mėn. pirmas 
penktadienis buvo atšvęstas su 
ypatingomis ceremonijomis ir 
dideliu dvasios pakilimu, nes su
tapo su šios parapijos globėjo šv. 
Kazimiero švente. Uniformuoti 
jauni vyčiai nešė vėliavs ir šv. 
Kazimiero paveikslę, kurio origi
nalas nupieštas Carlo Dolci ir lai
komas Galeria Pitti, Italijoje. 
Aukas nešė šešios mergaitės, ap
sirengusios tautiniais drabužiais.

Iš šios mokyklos yra kilę 12 
kunigų, iš kurių penki jau mirę, 
daug seselių, du admirolai, keli 
generolai ir daug šviesuomenės.

Parapijos klebonas kun. Pe
tras Šakalys šia mokykla labai 
rūpinasi ir stengiasi ją išlaikyti 
aukštame kultūriniame ir religi
niame lygyje.

Linkime mokyklai ir jos vado
vams geriausios sėkmės!

Vaclovas Senūta

Catholic New York balandžio 
12 įsidėjo gražų vedamąjį — Kas 
nutiko nuo praeitų Velykų. Ten 
prisiminti įvykiai Europoje ir 
įvykiai Lietuvoje, jos pasiskelbi- 
mas nepriklausoma, Gorbačiovo 
pastangos neleisti Lietuvai pasi
naudoti nepriklausomybe. Ve
damasis išspausdintas anglų ir 
ispanų kalbose.

Kiekvienas būkime lietuviš
kos spaudos platintojas, palai
kytojas, nes tik spauda yra 
mūsų lietuviškos gyvybės 
ženklas.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gegužės 5, šeštadienį, Tau
tos Fondo metinis susirinkimas 
ir Lietuvių Gydytojų Draugijos 
susirinkimas; gegužės 6, sekma
dienį, Lietuvių Federacinės uni
jos “Kasos” metinis susirinki
mas.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, gegužės 4, penktadienį, 
dalyvaus JAV vyskupų konferen
cijos ad hoc komiteto posėdy 
Rytų ir Centro Europos bažny
čiom pagelbėti atstatyti. Šiam 
vyskupų komitetui vadovauja 
buv. konferencijos pirm. vysk.

Vincas Dubauskas, gyv- 
Woodhaven, N.Y., 81 metų, 
mirė š. m. balandžio 17 d. 
Nuliūdime liko žmona Petrė, 
sūnus Algirdas ir dukterys: Va
lentina Grybienė, Aldona Kati- 
nienė, Nijolė Šetikienė ir 10 
anūkų. Buvo pašarvotas Shalins 
šermeninėje. Balandžio 18 d. 
prie velionies rožančių sukalbėjo 
Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM, o 
balandžio 19 d. —kun. J. Pakal
niškis, ilgus metus buvęs Apreiš
kimo par. klebonas. Laidotuvių 
mišias Apreiškimo par. bažny
čioje aukojo: kleb. kun. V. Palu-

Su Romu Keziu ilgesnį po
kalbį Lietuvos reikalais paskelbė 
New York Newsday korespon
dentas Stephen B. Adler laik
raščio balandžio 23 d. laidoje. 
The Bayside Times laikraštis pir
mame puslapy balandžio 5 taip 
pat išspausdino ilgų straipsnį su 
nuotrauka — Romas ir Daiva 
Keziai Lietuvos parlamente tarp 
kitų žurnalistų, kai ten kovo 11 
buvo paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimas.

Pianistas William Smiddy, 
dažnai talkinus lietuvių rengi
niams Kultūros Židinyje, 
gegužės 12 d. 7:30 vai. vak. atliks 
įdomių koncertinę programų 
Svč. Širdies Akademijos teatre, 
47 Cathedral Avė. .Hemptead, 
N.Y. Bilietai po 12 dol. Pelnas 
skiriamas Šv. Juozapo seserų 
vienuolijai. Lietuviai kviečiami į 
koncertų.

Statybininkas Vytautas Pau
lius iš Paterson, N.J., išnuomavo 
dviejų miegamųjų butų Wash- 
ingtono miesto centre ir pavertė 
jį tokiu centru, iš kurio N.J. lie
tuviai įtaigoja savo atstovus kon
grese remti Lietuvų. Jis pra šo

Balandžio 21 iš Lietuvos atskrido garbingi ir mieli svečiai — dvasiškiai, kuriuos pasitiko 
Amerikos lietuviai dvasiškiai. Iš k. svečiai iš Lietuvos kun. Liudas Jurevičius, OFM, 
kun. Edmundas Atkočiūnas, OFM, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, Telšių vyskupas Antanas Vaičius, svečias iš Lietuvos kun. Astijus 
Kungys, OFM, Tėv. Placidas Barius, OFM, pranciškonų provincijolas, ir kun. Jonas 
Pakalniškis. Nuotr. Tėv. Pr. Giedgaudo, OFM

Maloney.
Vysk. Paulius Baltakis, 

OFM, gegužės 5-6 dalyvaus Cle- 
velande įvykstančiam Čiurlionio 
ansamblio 50 metų veiklos 
minėjime. Į New Yorkų grįš 
gegužės 7 d. vakare.

Audronė Misiūnienė, New 
Yorko Lietuvos Nepriklauso
mybės komiteto narė, plečiant 
veiklų Lietuvai galbėti, dalyvavo 
viename posėdyje, kur aktyviai 
dalyvauja ir Andrio Sacharovo 
žmona Yelena Bonner. Ji viešai 
ir stipriai pasisakė už Lietuvų ir 
ragino prez. Bushų pripažinti 
Lietuvos vyriausybę. New Yor
ko komitetas susisiekė su Y. 
Bonner ieškodamas bendro ryšio 
su armėnų ir žydų bendruome
nėmis Siekiant pagalbos Lietu
vai. CK>K>l»i' •

binskas, kun. J. Pakalniškis ir 
kun. St. Raila. Palaidotas ba
landžio 20 Cypress Hills ka
pinėse. Virš 80 žmonių lydėjo 
velionį į kapus. Polaidotuviniai 
pietūs buvo Belecko restorane.

KASOS Lietuvių Federalinės 
kredito unijos, metinis narių su
sirinkimas įvyksta gegužės 6, 
sekmadienį, 2 vai. Kultūros 
Židinyje. Narių registracija 1:30 
v. popiet, posėdžio pražia 2 vai. 
Bus valdybos pranešimai, disku
sijos, ir direktorių rinkimai. Po 
susirinkimo užkandžiai ir atgai
va.

Lietuvių Gydytojų Draugijos 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
5, šeštadienį. Jis prasidės pietu
mis 12 vai., po to bus darbo 
posėdis Kultūros Židinio 
posėdžių menėje.

N.J. lietuvių paaukoti laikų ir pa
dirbėti toje įstaigoje. Dėl infor
macijų skambinti LB N.J. apy
gardos pirm. Rasai Juškienei, 
tel. 201 351 - 3808.

TELEFONINIS VAJUS UZ LIETUVĄ

Baltų Laisavės Lyga praneša, 
kad ji skelbia “Telefoninę de
monstraciją”, kuri perduotų pre
zidentui Bushui mūsų visuo
menės nuomonę, kad jis klaidin
gai elgiasi Lietuvos atžvilgiu. 
Prašoma skambinti visiems savo 
draugams ir giminėms, kad visi 
spaustų administracijų Lietuvos 
labui.

Skambinti į White House opi- 
nion hot line: 1 - 202 - 456 - 7639 
tarp 9 vai. ryto ir 5 vai. popiet 
ĘDT. •

Reikalas labai svarbus. Prašo
ma skambinti bent kartų į dienų 
iki gegužės 30 d. — Gorbačiovo 
atvykimo diena.

Pavyzdys kų būtų galima saky
ti: "I (vardas, pavardė, vietovė) 
feel that President Bush has

made a grievious mistake to- 
wards Lithuania in attcmpting to 
appease tbe Soviet hardliners. 
Please, do not give Russia most 
favored nation trade status, tax- 
payer subsidized loans or agri- 
cultural goods.”

Motinos dienos proga gegu
žės 13 Baltijos restoranas priima 
vaišių reservacijas. Skambinti į 
Baltijų — 718 846 - 5900.

New York Times balandžio 30 
dienos numeryje paskelbė, nuo
traukų, kaip Pietų^Afrikoje Joe 
Sovolo agituoja už komunizmų. 
Žinovų teigimu, jis esąs gimęs 
Lietuvoje, anksčiau ten skleidęs 
komunizmų, paskui buvo išvary
tas, dabar vėl sugrįžo juodukų 
tarpe skleisti komunizmų, kurio f 
atsisako visa Europa.

TAUTOS FONDAS KVIEČIA 
ATSILANKYTI

Tautos Fondo metinis susirin
kimas šaukiamas gegužės 5, šeš
tadienį, 9 v.r. pranciškonų ko-

i mirusius 
ir gyvus Fondo narius.

Registracija 9:30 v. Kultūros 
Židinyje. 10 vai. — darbo 
posėdis.

Registracija 9:30, v. Kultūros 
Židinyje. 10 vai. — darbo 
posėdis.

Visas posėdis skiriamas labai 
svarbiam reikalui — Parama 
Lietuvai. Iš St. Petersburgo, 
Fla., atvyksta Vliko pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis. Susirinkime 
kalbės dr. K. Bobelis, Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis,, 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
narys Jonas Mačys.

Taip pat bus svarstomi ir kiti 
svarbūs su Lietuvos vadavimu 
susiję klausimai bei organizaci
niai reikalai.

Padėtis’ Lietuvoje keičiasi be
veik kas dienų. Reikia visiem 
budėti, vieningai veikti. At
važiuoja Gorbačiovas, ir kas 
žino, kas tada nutiks. Visų ben
dras rūpestis apsaugoti ir apginti 
Lietuvų, kad ji būtų nepriklauso
ma.

Todėl visi kviečiami dalyvauti 
šiame metiniame Tautos Fondo 
suvažiavime. Jis baigiasi pietu
mis 12 vai. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje.

ATTENTION: EASY WORK, 
EXCELLENT PAY! Assemble 
produets at home. Details. (1) 
602 - 8.38 - 8885, £xt. VV-6057.
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, N Y 11207. 
Tel. 718 827-1351.

BATUNO posėdis šaukiamas 
gegužės 12, šeštadienį, 12 vai. 
Estų namuose, 243 East 34 Str., 
Manhattane. Visi Batuno nariai 
prašomi dalyvauti, nes juda Pa
baltijo tautos, tai ir reikalai vi
siems labai svarbūs.

Aušros Vartų parapijos, Man
hattane, N.Y. meti pavasariniai 
pietūs bus gegužės 20, sekma
dienį, tuojau po 11 vai. r. sumos. 
Auka 25 dol. Parapiečiai ir 
svečiai prašomi atsilankyti. Už 
paramų dėkoja klebonas kun. 
Eugenijus Savickis ir parapijos 
taryba. Dėl reservacijų: (1) 212, plyčioje bus mišios u 
- 255 - 2648.

Simas Velonskis, Global 
Technology Group, New York. 
City, įstaigos savininkas, su pre
numerata atsiuntė 100 dol. 
Dėkojame.

SLA 99-toji kuopa balandžio 
29 centrinėse SLA patalpose su-į 
rengė gražų Velykų stalų. Atsi
lankė apie 50 žmonių, Buvo gra
žios vaišės su punšu ir gera nuo
taika. Kuopai dabar pirminin
kauja Liucija Paknienė.

Lietuvos vyčių 41 kuopa, vei
kianti prie Apreiškimo parapijos 
mini savo veiklos 75 metų su-: 
kaktį gegužės 6, sekmadienį. Tų

Taip pat skambinkime savo 
kongresmanams prašydami, kad 
jie pasirašytų kaip “Co-sponsor” 
HJR 493 skelbiant birželio 14 
dienų Baltų laisvės Diena. Yra 
dabar labai svarbu remti šių re
zoliucijų ir parodyti prezidentui . dienų 11 vai. bus suma Apreiški-Į 
Bushui, kad Kongresas remia 
Lietuvos, I^atvijos ir Estijos ne
priklausomybės reikalų. Dėl to
limesnės informacijos skambin
kite Liudai Avižonicnci (714) 
•362 - .3472.

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

At The United Nations
Now BATUN is helping the Baltic peoples speak for themselves at the U. N. 
Your support for BATUN will guarantee that the Baltic peoples will guide 
the United Nations role in the Baltic.
The prfceof BATUN membership, $30 (US) for individuals and $50 (US) for 
a family whkh indudes a one-year subscription to BATUN News, is so 
small compared to what others have given to defend our rights.
FREEDOMIS NCTFREE SUPPORT FREEDOM!
SUPPORT BATUN!

Donations can be in US or Canadian funds. Canadian rates are <> 
$38 for individuals and S63 for a familv. Please make your 
check payabie to "United Baltic AppeaL Ine', Dept. U, 115 į 

I Westl©Sc,Bronx.NY 10453, LSA. Tel. (212) 367-8802
Thankyou!

LIETUVA SAUKIASI MŪSŲ PAGALBOS

ALTAI, JAV Lietuvių Bend
ruomenei, VLIKui, Lietuvos vy
čiams ir vysk. Pauliui Baltakiui 
pritariant, sudarytas komitetas 
— Amcricans for Free Lithuania 
Petition Committee, kurio tik
slas pravesti ir koordinuoti peti
cijų JAV prezidentui, palaikančių^ uanian pcople. We urge You to 

muster International support for 
the frcely eleeted and legitimate 
govėrnment of Lithuania.

(Sign, Black pen), Name: 
(Print, Black pen): Name, Ad- 

dress.
Kiekviename lakšte prašom 

sutalpinti po 15 parašų.
Kai laiškas Bus pilnas, siųsti: 

Free Lithuania Now, P. O. Box 
145, Durham, CT 06422. Lipai 
bus įrišti į knygų.

Rinkime panašus savo aplin
koje, bažnyčiose, mokyklose, 
dirbtuvėse, parduotuvėse!

Iš anksto dėkojame už talkų.
Americans for 

Free Lithuania Petition 
Committee, Vaiva R.

Vėbraitė-Gustienė — pirmininkė

1 Jctuvos nepriklausomybę. Pe
ticija bus įteikta Amerikos prezi- 

S-dentui gegužės mėn., išvakarėse 
jo susitikimo su Gorbačiovu.

įtaiko mažai, reikia greitai ir 
energingai veikti. Formų pa
vyzdžius galima gauti paskajnbi- 
nus Vaivai Vėbraitei-Gustienei,

Aleksandras Daunys, St. Pe- 
tersburg, Fla., antri metai pre
numeratai ir spaudai stiprinti at
siunčia po 40 dol. Labai dėkui.

Justas Dvarionas kompozito
riaus Balio Dvariono anūkas, at
vyko į New Yorkų, svečiuojasi 
Richmond Hill vienoje šeimoje. 
Jis yra pianistas. Jo koncetai ren
giami Hartforde, Wasbingtone 
ir kitur. Jis yra smuikininko Jur
gio Dvariono sūnus.
r

— 203 .347 - 7095.
Kiekvienam peticijos lape įra

šyta:
M r. President,
WE URGE YOU to condemn 

the aggression of the Soviet 
Union against defenseless Lith-

TAUTOS FONDO 
NARIŲ METINIS

SUSIRINKIMAS
mo parapijos bažnyčioje. Po su
mos parapijos salėje vaišės ir; 
minėjimo aktas. Jubiliejines iš-, 
kilmes rengia veiklus vytis ir 
kuopos pirmininkas Bill Kurnė
ta. Jam talkina kuopos sekretorė 
Aldona Zaunienė ir komitetas. 
Kuopos dvasios vadas yra parapi
jos klebonas kun. Vytautas Palu-t 
binskas. <

Kun. Kazimieras Pugevičius 
buvo išvykęs į Floridų ir prieš 
Verbų sekmadienį pravedė re
kolekcijas Juno Beach — Šv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje ir taip pat Pompano 
lietuviams. Šias vietoves aptar
nauja kun. Vytautas Pikturna. Jis 
ir pasikvietė Liet. Religinės Šal
pos vedėjų kun. K. Pugevičių 
pas jį paatostogauti ir lietuviš
kuose židiniuose pravesti reko
lekcijas.

įvyks š. m. gegužės 5, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje

Registracija 9:30 v.r.
Darbo psėdis prasideda 10 vai. r.

KALBĖS

VLIKo pirmininkas dr. KAZYS BOBELIS
Lietuvos gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
narys — JONAS MAČYS

Viena iš pagrindiniu temų bus 
svarstoma

Pagalba Lietuvai
Po darbo posėdžio — 12 vai. pietūs drauge su Liet Gydytoju 
Draugijos nariais

Visi kviečiami atsilankyti ■ <

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

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

K .ŪTOS Židiniui Iš finansinės krizės gelbėti aukoju:

Vardas, pavardė

Adresas:

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

75-tą Jubiliejų
sekmadienį, 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.


