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Savaitės PRANCŪZIJA IR VOKIETIJA IRGI 
NEDRĮSTA PASISAKYTI

Latvijos Aukšč. taryba 138 
prieš 1 balsais (57 atstovam ne
dalyvaujant balsavime) paskelbė 
Latvijos nepriklausomybę ir pa
keitė jos vardų į Latvijos Respu
blika, bet nutarė žengti pamažu, 
tikintis, kad Maskva sutiks pra
dėti derybas dėl nepriklauso
mybės įgyvendinimo.

Latvijos Aukšč. tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas Anatoli 
Garbunov.

Sov. s-gos tankam riedant Ry
gos gatvėm, Latvijos Aukšč. ta
ryba ministeriu pirmininku iš
rinko Liaudies fronto veikėjų ir 
nepriklausomybės šalininkų eko
nomistų Ivars Godmanis.

Estijos Aukšč. taryba pa
skelbė solidarumų su Lietuva ir 
Latvija ir įteisino kai kuriuos 
1938 m. konstitucijos paragra
fus, kurie kalba apie Estijos ne
priklausomybę. Ji taip pat pa
keitė savo vardų į Estijos Respu
blika ir įteisino jos prieškarinę 
vėliavų ir emblemas.

NYT eseistas William Safire 
gegužės 7 įrodinėja, kad JAV ne
reikia pasirinkti nei Lietuvos nei 
Gorbačiovo, bet reikia siekti 
abiejų tikslų iš karto, nes Ameri
kos interesai reikalauja, kad Sov. 
S-ga laisvėtų ir kad tik tuo būdu 
ji galėtų pasitarnauti pasaulio 
taikai. Ji turėtų išlaisvinti Balti
jos respublikas, o_ vėliau leisti ir 
kitom nerusų respublikom lai
svai susijungti į Rusijos tautų 
bendruomenę. JAV politikos tik
slas turėtų būti taikingas sųjun- 
gos laisvėjimas, panaikinant cen
trinę kontrolę, nes galutinam re
zultate tai būtų geriau, kaip išlai
kyti protestuojančios ir įtūžusios 
yisuomenės bankrutuojantį mo
nolitų,

JAV numato pasiūlyti savo są
jungininkam žymiai palengvinti 
aukštosios ir precizinės techni
kos reikmenų pardavimų Sov. S- 
gai ir Rytų Europos valstybėm.

Abi Vokietijos susitarė liepos 
2 pereiti į vienų bendrų valiutą 
— Vakarų Vokietijos markę 
(Deutsche Mark). Rytų Vokieti
jos pensijos, nuomos ir dalis san
taupų bus keičiama santykiu 1:1, 
o korporacijų fondai 2:1.

Vakarų Vokietijos preziden
tas Richard von Weizsaecker, at
vykęs į Lenkiją, patikino, kad 
Vokietijų sujungimas nesudaro 
jokių pavojų Lenkijos sienom.

Sovietinės Armėnijos Aukšč. 
taryba nutarė sustabdyti pavasa
rinį naujokų šaukimų į sovietų 
armijų ir pareikalauti, kad Kalnų 
Karabachas būtų prijungtas prie 
Armėnijos.

Izraelio karo laivas apšaudė 
Jordano laivų, saugojusį jachta 
buriuojantį Jordano karalių Hus- 
seinų. Jordanas dėlto pareiškė 
griežtų pro testų Izraeliui ir 
JAV.

Prezidentas George Bush 
savo kalboj patvirtino JAV įsipa
reigojimų sumažinti trumpų 
nuotolių raketų skaičių Vakarų 
Vokietijoj, tartis su Sov. S-ga dėl 
kariuomenės skaičiaus Europoj 
sumažinimo ir perorganizuoti 
karinę Nato organizacijų į poli
tinę.

Lietuvos krautuvėse 
parduodama tik Lietuvos 
turintiems asmenim.

Nikaragvos partizanų
susitarė su vyriausybe nusigink
luoti, o prezidentė Violeta Cha- 
moro pažadėjo sumažinti kariuo
menės skaičių.

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Vytautas Landstargis pa
ruošė atsakymo laiškų Prancūzi
jos prezidentui-Franęois Mitte
rand ir Vakarų Vokietijos kancle
riui dr. Helmut Kohl. Abiejų 
raštų tekstas panašus, išskyrus 
kreipimųsi į asmenis. Štai tekstas 
Prancūzijos prezidentui.

“Valstybės ministro pono Ro- 
land Durnas pareiškimas ir Jūsų 
bendrame su Kancleriu Helmut 
Kohl laiške reikštas pageidavi
mas, kad prasidėtų pokalbiai 
tarp Vilniaus ir Maskvos, kuriais 
būtų pasiekta visoms pusėms 
priimtino sprendimo.

Toks pat yra gilus . Lietuvos 
troškimas; siekdama dialogo, ji 
patvirtina, kad galima derėtis vi
sais klausimais, išskyrus Lietu-

vos vaistytas 1994) kovo 11 d. 
atstatytų nepriklausomyl>ę.

Pasitikėdamas Prancūzija ir 
Vokietijos Federacine Respubli
ka, taip pat ir kitomis Vakarų de
mokratijomis, kad jos parems 
Lietuvos demokratijų, prašoma 
Jūsų perduoti Tarybų Sąjungos 
vadovylx*i mūsų sutikimų ap
svarstyti idėjų laikinai sustalnlyti 
tas Lietuvos Respublikos suve
renaus parlamento priimtų nuta
rimų pasekmes, kurios labiausiai 
kliūva Tarybų Sujungus vadovy
bei .

Reuterio žinių agentūra, pra
nešdama Landsbergio atsakymų 
toliau sako, kad Paryžiuje prezi
dentinis pranešėjas Hubėrt Ve- 
drine, nemano, kad Prancūzija 
sutiktų tarpininkauti, bet Užsie-

LIETUVOS MINISTERĖS PIRMININKĖS 
KAZIMIEROS PRUNSKIENĖS VIZITAI

Lietuvos ministerė pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė, po 
vizitų Kanadoje ir JAV, gegužės 
8 ir 9 lankėsi Londone, kur jų 
priėmė Didžiosios Britanijos 
premjerė Margaret Thatcher. 
Esmėje M. Thatcher to susitiki
mo metu patvirtino JAV prezi
dento G. Busho tezę, ragindama 
Vilnių tartis su Maskva ir ieškoti 
kompromisų. Toks siūlymas pir
moje eilėje turėtų būti siūlomas 
Gorbačiovui, ne Prunskienei, 
nes Lietuva jau seniai laukia, yra 
pasiruošusi ir siuntusi savo dele
gacijas tartis su Maskva, bet ši 
atsisako kalbėtis su Lietuva.
Ministerė pirmininkė K. Pruns

kienė gegužės 10 lankėsi 
Paryžiuje. Ten susitiko su Pran
cūzijos valdžios žmonėmis, su 
parlamento pirmininku, su pre
zidento Mitterand atstovais, su 
Raudonojo Kryžiaus atstovais ir 
su žurnalistais. Valdžios atstovai 
irgi jų ragina kalbėtis su Maskva. 
Ji turėjo pokalbį per Prancūzijos 
televizijų. K. Prunskienė dar 
kartų patvirtino, kad Mitterand 
ir Kohl pasiūlymas Lietuvos dia
logui su Maskva lietuviams yra 
priimtinas.

Paryžiaus aerouoste K. Pruns
kienę pasitiko oficialus Prancū
zijos užsienio reikalų ministeri
jos atstovas. Jos automobilį į 
Paryžių lydėjo policijos motocik
lų garbės palyda.

Gegužės 11 K. Prunskienė at
vyko į V. Vokietijų, kur susitiko 
su Vokietijos kancleriu Kohl. Jų 
susitikimų matėme ir čia per 
CNN TV.

Lietuvos Respublikos pre
zidentas Vytautas landstargis 
K. Prunskienės vizitus Vakarų 
Pasaulio sostinėse pavadino la
bai didelės reikšmės ir labai

sėmingai vykstančiu diplomati
niu procesu. Pagal V. Lands
bergį, K. Prunskienės laikysena 
ir jos pareiškimai atrėmė sovietų 
ir jų padlaižių propagandų, būk 
tai Lietuvos politikai yra tik 
mėgėjai. K. Prunskienės vizitai 
suteikė pripažinimų Lietuvos 
vyriausybei, jos kvalifikacijoms 
ir visai Lietuvos politinei linijai.

nio reikalų ministeris Roland 
Durnas pasakė, kad mielai glo- 
lx)tų čia pasitarimus, jei tam 
būtų pasirinktas Paryžius.

Iš Bonos dar nebuvo jokios 
reakcijos į tandstargio atsaky
mą. Bona yra užsiėmusi pasitari
mais susijungimo klausimais.

Lmdsbergio atsakymas buvo 
perskaitytas Lietuvos Parlamen
to ir išleistas žinių agentūrom iš
vakarėse, kai susirinko pirmai 
sesijai naujai išrinktas Lietuvos 
Parlamentas. Latviams paskel
bus savo dekleracijų, Sovietų Są
jungos prezidentas M. Gor
bačiovas turės prieš akis 
maždaug 9 milijonų žmonių re
gionų, kuris išeina iš sąjungos.

LTPI žinios praneša, jog Lietu
vos ministerė pirmininkė Kazi
miera Prunskienė, kalbėdama 
Toronte su spauda, pareiškė, 
kad susitikime su prezidentu 
Bushu ji ragins jį įtikinti prezi
dentų Gorbačiovų, kad jis at
šauktų blokadų ir pripažintų Lie
tuvos nepriklausomybę, kai abu 
susitiks VVashingtone viršūnių 
konferencijoje.

Sovietų prezidento spaudos 
direktorius Arkadijus Maslenni- 
kovas praeitų savaitę pasakė jog 
“Franco-germanų pasiūlymas 
yra netoli nuo tos linijos, kurios 
Sovietų vadovybė siekė”.

. v ___ (UC)

Telšių vysk. Antanas Vaičius balandžio 22 kaip pagrindinis 
celebrantas skaito maldas mišių metu Sv. Patriko katedroje. 
Mišios buvo aukojams po didžiųjų demonstracijų. Nuotr. Vy
tauto Maželio

LIETUVOS MENININKAI KREIPIASI 
Į GORBAČIOVĄ IR LAISVĄ PLASAULĮ

Lietuvos rašytojų, dailininkų, 
kompozitorių, žurnalistų ir tea
tro sąjungų pirmininkai kovo 27 
d. pasiuntė Gorbačiovui laiškų 
kuriame jie protestuoja prieš 
“karo jėga pagrįstų” Lietuvos 
reikalų sprendimų ir primena

Lietuvos ministerės pirmininkės Kazimicros Prunskienės priėmimas Lietuvos atsto
vybėje gegužės 4. Iš k.: K. Prunskienė, Lietuvos atstovas S. tazoraitis, A. Kazickicnė. 
dr. J. Kazickas. Nuotr. A. Pakštienės

NAFTOS GRĘŽINIAI LIETUVOJE

BALTŲ VIENYBĖ

mėsa 
pasus

vadai

Talline gegužės 12 buvo pasi
rašyta reikšminga sutartis — 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Vytautas I^andsbergis, Esti
jos Respublikos prezidentas Ar- 
nold Ruutel ir Latvijos Respubli
kos prezidentas Anatolijs Gor- 
bunovs pasirašė tarpusavio pa
galbos sutartį, atnaujindami 
1934 metais sudarytų baltų 
sandėrį.

Dabar Baltų kraštai galės vie
nu balsu kalbėti su Maskva ir tai, 
'i n omą, gerokai sustiprins baltų

Iki gegužės 7 d. Lietuvos pra
monės įmonės turėjo apie 20 mi
lijonų rublių nuostolių. Lietuvos 
Respublikos valdžia įvairiais 
įstatymais bando reguliuoti Lie
tuvos ekonominį gyvenimų, kad 
išvengus katastrofos. Tarp kitų 
įstatymų nutarta per dvi savaites 
paruošti įstatymo projektlų dėl 
laikinos nekilnojamojo valstybi
nio turto pardavimo tvarkos už 
rublius ir už tvirtų valiutų. Komi
sija, kuri šį statutų rengia, mano, 
kad yra tikslinga pagreitinti Lie
tuvos ūkio privatizacijos proce-

sų. Jei toks įstatymas būtų priim
tas, tai ir JAV lietuviams atsida
rytų galimylyės įsigyti Lietuvos 
Respublikoje namus ar žemės, 
ar kitokį turtų.

Vilniaus radijas praneša, kad 
gegužės 4 Kretingos rajone iš 
žemės pirmų kartų pradėta 
traukti nafta. Per parų iš šio

gręžinio bus gaunama 15 tonų 
naftos. Planuojama artimoje 
ateityje čia išsiurbtų naftų ap
dirbti Kretingos rajone.

Šiuo metu Lietuvos respubli
koje yra 26 gręžiniai’, iš kurių ga
lima išgauti naftos. Manoma, 
kad per porų mėnesių visi šie šal
tiniai Ims paruošti naftos gręži
mo darbams. Iš visų gręžinių 
pradėjus siurbti naftų, jos bus ga
lima gauti apie 464) tonų per 
parų.

KARO VETERANŲ TALKA

balsų. Baltų valstybės per šių ta
rybų tikisi tapti nariais Jung
tinėse Tautose ir kitose tarptau
tinėse organizacijose. Šis l>altų 
suėjimas buvo plačiai rodoma*

Vilniaus radijas praneša apie 
nepaprastą protesto žygį. Afga
nistano karo 19 veteranų iš Kau
no ir. Panevėžio gegužės 9 
pradėjo l)ėgimo estafetę: Vilnius 
- Maskva.

Estafetės dalyviai Maskvą

turėtų pasiekti gegužės 19. Ten 
bus surengtas mitingas kartu su 
Lietuvos suvereniteto gynimo 
komitetu. Afganistano karo vete
ranai su savimi neša laiškų — 
kreipimųsi į Gorl>ačiovų ir į viso 
pasaulio karo veteranus. Kreipi-

skaudžias istorines Sovietų Są
jungos klaidas, “Lietuvos meni
ninkai gina ir gins savo tautos 
teisę būti laisvai” pabrėžia jie. 
“Niekas negali nugalėti tautos, 
pasiryžusios siekti laisvės ir ne
priklausomybės”. Menininkai 
ragina Gorbačiovų visus klausi
mus išspręsti: “taikiu parlamen
tiniu budu”.

Kovo 21 įvykusiame visuoti
niame susirinkime Lietuvos 
rašytojai pasiuntė kreipimųsi į 
pasaulio rašytojus. Reikšdami 
“visiškų pritarimų demokratiškai 
išrinkto Lietuvos parlamento 
1994) m. kvo 11 d priimtiems 
aktams”, jie prašo “paremti ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
ir vyriausybės tarptautinio pri
pažinimo siekį". Toks pripažini
mas, teigia lietuvių rašytojai, 
“būtų svarbus žingsnis, kuriant 
taikingų, demokratinę ir vienin
gą ateities Europą".

Tame pačiame susirinkime, 
Lietuvos rašytojai pasveikino 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybų 
paskelbusių nepriklausomybę ir 
pareiškė: “Savo kūryba ir veikla 
saugoime tai, kas mums brangu 
— demokratijų, nepriklauso
mybę, kiekvieno žmogaus tei
ses, tautų santarvę .

(Elta)

— Lietuvoje, kaip praneša 
Sąjūdžio informacijos žinios, pir
mieji užsieniečiai priėmę Lietu
vos pilietybę, yra JAV piliečiai 
Rita Dapkutė ir Aidas Palubins
kas.

mesi sakoma, kad Lietuva pasi
rinko savo kelių ir juo eis tvirtai 
toliau.

Tarybų Sąjunga, Lietuvoje 
demonstruodama karines jėgas, 
nusižengia Tarybų Sąjungos 
konstitucijai, tarptautinei teisei 

- ir tai gali privesti prie nepataiso
mų klaidų, panašių į karų .Afga
nistane. Jaunuoliai, kovoję Af
ganistane, kviečia visus, pažinu
sius karo baisumus, solidarizuo
tis su Lietuvos siekiais, remti 
juos, pasmerkti tarybinės armi
jos neteisėtus veiksmus Lietu
vos respublikoje.

Albanija pareiškė norų įsi
jungti į Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijų.



Prezidentas Gorbačiovas pa
smerkė Latviją už nepriklauso
mybės atstatymo deklaracijų, 
nes tai prieštarauja Sov. S-gos 
konstitucijai, ir pažadėjo dėlto 
imtis ekonominių ir politinių 
žygių.

Izraelio siųsti ginklai į Karibų 
jūros Antikva salų pateko j Ko
lumbijos narkotikų pirklių ran
kas.

Vakaruoe kyla abejojimų, ar 
Gorbačiovas galės išsilaikyti lie
pos įnėn. jvykstančio partijos 
kongreso metu.

Sov. S-ga iki šiol iš Rytų Vo
kietijos gaudavo 40 proc. žemės 
ūkio mašinų, 40 proc. kosmeti- 

;'''ikbš ir medicinois reikmenų, 30 
proc. importuotos aprangos ir 
nesuskaitomus kiekius karinių 
reikmenų.

JAV įstaigos paskelbė, kad 
ČIA per visų dešimtmetį už di
delius kyšius gaudavo iš Rumu
nijos JAV interesuojančių sovie
tų ginklų ir kitų karinių reikme
nų. Tai parūpindavo diktatoriaus 
broliai.

Maskvoj mirė ir buvo palaido
tas visos Rusijos stačiatikių pa
triarchas Pimen, sulaukęs 79 m.

Popiežius Jonas Paulius II vėl 
ragino Baltijos valstybes derėtis 
su Sov. s-ga, siekiant nepriklau
somybės. Respublikų teisės turi 
būti derinamos su Gorbačiovo 
ekonominio ir politinio laisvėji
mo proceso įgyvendinimo pavo
jais.

Jugoslavijos Kroatijos respu
blikos parlamento rinkimus lai-
mėjo.Franjp Tudjmah vadovau-.

"jamaT)^i,nol<fa¥me unija,’ Išrink-' TSftėftkinimūr sunkiom^.' ukį-
damau#3v&šfdvų. Komunistų nėmis ir tautinėmis prdbTėmo-
partija laimėjo tik 18 atstovų.

Prezientas George Bush 
pasiūlė nutraukti cheminių gink
lų gamybų, jei Sov. S-ga sutiks 
žymiai sumažinti šių ginklų turi- 

b mų/skaičių.
i;/ r 11'*-

Irakas paskelbė pasiga
minęs pagal iš JAV slapta įsigytų 
pavyzdį branduolinių ginklų de 
tonatorių.

NYT pastangom Daytona 
Beach, Fla., buvo suorganizuo-
tas 12 asmenų simpoziumas, ku
rio dauguma priėjo išvados, pa
teisinančios prezidento Bush po
litiką Lietuvos atžvilgiu, tik vie
nas advokatas Clay Henderson 
įrodinėjęs, kad Lietuva, skelb
dama nepriklausomybę, pa
sielgė teisingai, ieškoti laisvės 
kartu su kitom, Rytų Europos 
valstybėm.

Nato valstybių konferencija 
priėmė eilę siūlymų organizaci
jai pakeisti iš karinio pobūdžio į 
politinį, nes tada būtų lengviau 

• priimtinas Sov. S-gai Vokietijų 
sujungimas, ir jų pasilikimas 
Nato nariu.

Rytinio Amerikos pakraščio, N.J., N.Y. ir Conn. lietuvių demonstracijos prie Sovietų 
atstovybės VVashingtone, D. C., kovo 27 d. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvos ininistcrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
gegužės 2 Dullcs aerouoste atsakinėja j žurnalistų klausimus. 
Vertėjauja Viktoras Nakas, VVashingtono Informacijos Centro 
vedėjas. Nuotr. A. Pakštienės

LIETUVOS PRIPAŽINIMAS GALĖTŲ 
PADĖTI IŠVENGTI KATASTROFOS

Kovo 24 d. dienraštis Los An
geles Times išspausdino Mary 
Washington profesoriaus Ričar
do Kriokaus straipsnį pavadinu 
“Ji egzistuoja, tad pripažinkit 
ją”. Jis taip susumuoja preziden
to Busho argumentus: Lietilvos 
pripažinimas, esu gali pakenkti 
Gorbačiovui, kuris dabar gru- 
miasj su kylančiu Kandies nepa- 

mis. Todėl Jungtinių Valstijų gy
vybinis interesas esųs padėti ap- J VYKIAI LIETUVOJE
saugoti Gorbačiovų nuo pra
laimėjimų, kurie padėtų jo neo-_ -^Vilniaus radijas gegužės 13.
stalininiams varžovams jį nuver
sti.

Anot Kriokaus, Busho admini
stracijos politikų palaikų asme
nys teigia, jog jei lietuviai ir su
gebėtų politiniai kontroliuoti 
savo šalį ir ūkiškai išsilaikyti, 
Jungtinės Valstijos vis tiek ne
galėtų priversti Gorbačiovų pri
pažinti Landsbergio vyriausybę.
O tai esą, paaiškina, kodėl ne tik
tai Washingtona.s bet ir jokia kita 
vyriausybė nesuteiks Vilniui di
plomatinio pripažinimo.

Profesorius Krickus cituoja 
JAV vyriausybės atstovus, kurie 
tikina jog situacija Lietuvoje ne
santi tikrai pavojinga. Toksai 
esąs Gorbačiovo stilius — net ir 
mėgindamas susitaikyti su opo
zicija, jis mėgsta triukšmauti ir 
šėlti. Jis esą, panašiai elgiasi ir 
derėdamasis su lietuviais. T<xlėl 
VVashingtonui nereikai jo spau
sti, nes taip būtų rizikuojama 
prarasti jo' gerą valią.

Tokius dabartinės politikos 
pateisinimus Krickus vadina 

neatvirais, ciniškais ir ydingais. 
Gorbačiovas, anot jo išspaudė iš 
Vakarų daug nuolaidų, mikliai 
įtaigodamas idėjų, kad nors teisė 
ir moralė yra lietuvių pusėje, po
litika diktuoja, kad jis paneigtų 
jų laisvę, nes kitaip kietosios lini
jos šalininkai Kremliuje jį nuvers 
nuo sosto,

' Profesorius primenu kad pre- 

pranešė, kad į Vilnių atvyko 
rašytojas Anatolijus Kairys i& 
Chicagos. Nežinia, kokiu būdu!
jis ten atvažiavo. Šį pavasarį Vil-l 
niuje turėtų įvykti Dainų 
šventė, Rašytojų Sąjungos su
važiavimas, taip pat ir Žurnalistų 
Sąjungos suvažiavimas. Buvo 
pranešta, kad dėl politinių įvy
kių nieko neįleis.

— Lietuvos sportininkai atsi
sakė dalyvauti SSSR rinktinėse 

"ir čempijonatuose.

— Kaune įkurta gabių vaikų 
gimnazija.

— Gegužės 14 Vilniaus radijas 
pranešė, kad, Gorbačiovui suti
kus ir kitom respublikom 
prašant, Lietuvoje 46 įmonėm 
duos žaliavų ir naftos, kad galėtų 
pagaminti reikiamų prekių. Taip 
pat radijas pranešė, kad prie 
Klaipėdos plaukia didelis laivas 
pilnas naftos. Tą naftą nupirkę 
užsienio lietuviai Lietuvai. Atro
do, kad naftą įleis. 

zidciitas landslMrrgis ne tiktai 
ryžtingai gina savo tautos hc- 
priklausoinyl>ę, lx:t drauge yra 
pragmatikas. Jis žino, kad dary
tais su Maskva bus ilgos ir 
sudėtingos ir yra pasiruošęs pa
daryti nuolaidų. Nors jis sako, 
kad Raudonoji armija turi išeiti 
iš Lietuvos, jis, pavyzdžiui, su
tinka, kad Maskvai būtų leista 
pasilaikyti strategiškai svarbias 
Itazcs, kaip Klaipėdoje. O Gor
bačiovas grasina ir atsisako tartis 
su Lietuvos valdžia. Lietuva, pa
brėžia Kriokus, sugeba "kontro
liuoti savo teritorijų" ir “išpildyti 
savo tarptautinius įsipareigoji
mus” — jei tik Maskva jai nesu
kliudys.

Straipsnio autoriaus nuomo
ne, Sovietų Sąjunga nesugeliės 
išspręsti savo problemų l>e Vaka
rų paramos ir be gerų santykių 
su Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis. Jei prezidentas Bushas 
elgtųsi ryžtingai, jis sugeliėtųįti
kinti Gorbačiovų, kad šis sustab
dytų savo prievartinę taktikų ir 
kurstančių retorikų, kurios leng
vai gali privesti prie smurtingų 
išpuolių. Nė Gorbačiovas, nė 
Landsbergis nenori tokių išpuo
lių. Gorbačiovas žino, kad sovie
tinė imperija yra anachronizmas 
ir ilgai negali išsilaikyti savo da
bartinėje formoje.

Kriokus perspėja, kad sovietų 
grasinimai ir areštai gali privesti
prie kraujo praliejimo. Kai 
smurtas suliepsnos bus labai 
sunku jį sukontroliuoti. Gor
bačiovas tikrai nenori kito Baku; 
to nenori ir Bushas. Todėl Jung
tinės Amerikos Valstijos nebega
li ilgiau laukti ar laikytis nuoša
liai nuo šios dramos, kuri gali vir
sti skaudžia tragedija lietuvių 
tautai ir labai pakenkti Rytų-Va
karų santykiams. Pripažindamas 
Lietuvų, Bushas galėtų padėti iš
vengti gręsiančios katastrofos — 
užbaigia savo straipsnį lietuvių 
kilmės •^inerikff^’hf'pfdĮ^^ius-;

— Dr. Satkevičius, Lietuvių 
gydytojų suvažiavimo pirminin
kas, iš Vilniaus pranešė, kad 
gegužės 20 - 24 numatytas gydy
tojų suvažiavimas neįvyks.

— Rygoje ir Talline prie par
lamento rūmų gegužės 15 buvo 
susirėmimų kariuomenės su ci
viliais žmonėmis. Žinių pranešė 
radijas ir televizija.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WestSt., Shnsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Fore s t 
P’way St), Woodhaven, N.Y.. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Reai Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., 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. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Llthuanla” 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 Sunllt Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.
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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 
(TRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine., 

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

— Vytautas Landsbergis, kal
bėdamas Parlamente, paneigė 
Londone paskleistą žinią, kad 
Lietuva sustabdo savo paskelbtą 
deklaraciją dvejiems metams, jei 
Kremlius sutinka su Lietuvos 
nepriklausomybe. Lietuvos Res
publikos prezidentas tai griežtai 
paneigė. Kompromisas galimas 
visuose kituose klausimuose, bet 
ne deklaracijos atšaukime.

— Mažeikių naftos apdirbimo 
įmonės direktorius Bronislavas 
Vainora, sugrįžęs iš Maskvos, 
pranešė, jog sąjunginė ministe
rija pažadėjo tos įmonės darbi
ninkams išmokėti atlyginimus 
prastovų sąlygomis už balandžio 
mėnesį.

— Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir Kauno arkivy
skupijos kurija atgavo senąsias 
patalpas Kaune — Valančiaus 
gatvėje. Restauratoriai čia 
įrengė butą, koplytėlę, patalpas 
kurijos kanceliarijai, archyvui ir 
bibliotekai.

— Kaune, laisvės alėjoje Ve
lykų dieną pašventintas kertinis 
akmuo Vytauto Didžiojo pa
minklui.

— Tuo metu, kai keli prie
mėčiai (tarp jų ir sveikatos ap
saugos ministras J. Olekas) 
sąžiningai laukė savo eilės prie 
benzino, nuosavu automobiliu 
privažiavęs energetikos mini
stras L. V. Ašmantas degalų pri
sipylė Imj eilės. Tai įvyko l>a- 
landžio 14.

■ S6 SO ST MIDDI.E \If.V.ViE ŲlEEXS \ Y 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
- GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS’ PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAP«NES NEW YOfiK 
NEW JERSEY IR CONNECTlCUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Paselino
A MEMORIALS

KVECAS
JONAS 

.1933 +197 6

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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

— JAV Lietuvių Jaunimo są
jungos ketvirtasis politinis scmi- JAUNIMO SĄJUNGOS VEIKLOJE

Lietuvos Aukščiausis Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis išreiškė skaudų nusivylimų 
dėl prezidento G. Busho perne
lyg atsargios laikysenos Lietuvos 
klausimu. JAV prezidentas, susi
tikęs su Kongreso lyderiais, 
jiems pranešė, kad amerikiečių 
vyriausybė šiuo tarpu nesiima 
jokių atsakomųjų priemonių 
prieš Sovietų Sųjungų dėl Mask
vos Lietuvai paskelbtų ekonomi
nių sankcijų.

JAV prezidentas siekius iš
vengti bet kokių, jo žodžiais ta
riant, neapgalvotų veiksmų, ga
linčių paskatinti Sovietų Sųjungų 
imtis žygių, kurie pakenktų 
laisvės interesams visame pasau
lyje. Bushas pasakė, kad ir toliau 
bandys įtikinti Sovietų Sųjungų 
ir lietuvius užmegzti tarpusavio 
dialogų. “Kai nuspręsiu imtis 
konkrečių žygių”, — sakė prezi
dentas Bushas, “apie tai painfor
muosiu amerikiečių tautų ir 
Kongresų, .tačiau dabartiniu 
metu tuo reikalu dar nieko nėra 
nuspręsta”.

Prezidento Busho pareiškimai 
Lietuvoje sukėlė didelį nusivyli
mų, rašo spaudos agentūros. Pir
mininkas V. Landsbergis su 
kartėliu pasakė: Nejaugi galima 
prekiauti laisve, vienos tautos 

. žmonių laisvę išmainyti- į kitų 
į tautų laisvę? Nejaugi taip suvo

kiama laisvė?
Tai antrasis Mūncheno susita

rimas, karčiai pastebėjo Lietu
vos Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Jungtinės Amerikos Valstijos, 
kalbėjo V. Landsbergis, pri
valėtų aiškiau ir griežčiau pa
remti Lietuvos nepriklauso
mybę. Į vieno amerikiečių žur
nalisto klausimų, ar tokia jauna, 
vos tik susikūrusi vyriausybė, 
kaip Lietuvos, jaučiasi galinti pa
sipriešinti tokiai galingai 
valdžiai, kaip Sovietų Sųjungos,

naras įvyko gegužės 4-6 Wa- 
sliingtonc. Atvyko arti 2(X) daly
vių šeštadienio programai (penk
tadienį ir sekmadienį šiek tiek 
mažiau).

Dalyviai turėjo progos išgirsti 
trijų J A V senatorių pasisakymas, 
lankėsi Valstylx*s Drpartainen- 
te, išklausė Lietuvos ministrės 
pirmininkės Kazimicros Prun
skienės sveikinimų, išgirdo Lie
tuvai labai daug pasitarnavusius 
adv. Bill llough ir prof. (ekono
mijos) Summers, prof. Feliksų 
Palubinskų, Lietuvos atstovų 
Stasį larzoraitį, mokslinių apsi
keitimų specialistę Danielę Bie- 
liauskaitę-Vidutienę.

Sekmadienį Lietuvos pasiun- 
tinylx‘jr vyko kun. Edmunde^

l-md.slx*rgis atsakė: Mes, tiesa, ] 
esame jauna jėga, 1x4 ateities 
jėga. O ateitis yra mūsų pusėje. (

Tuo tarpu Lietuvoje yra suda- _ 
ryta ministerės pirmininkės Ka
zimierus Prunskienės vadovau
jama komisija, kuriai pavesta 
rūpintis rimtomis ekonominė
mis problemomis, kilusiomis dėl 
Maskvos prieš Lietuvų paskelb
tų sankcijų. Komisija nustatys 
pagalbos teikimo krašto gyven
tojams planų, rūpinsis padėti 
darbininkams, kurie neišvengia
mai praranda darbų, kai dėl 
žaliavų ir energetikos resursų 
stokos kai kurios pramonės 
įmonės uždaromos ar turės būti 
uždarytos. Pagal turimas žinias, 
jau daugiau negu septyni tūks
tančiai darbininkų liko be darbo. 
Degalų taupymo sumetimais, 
komisija nusprendė nebeduoti 
benzino Komjaunimo organiza
cijai, taip pat komunistų parti
joms — nepriklausomai ir vadi
namajai naktinei kompartijai.

Sovietinio laikraščio Ogoniok 
redaktorius Korotich, kalbėda
mas Ottawoje, Kanadoje, iš
reiškė įsitikinimų, kad Lietuva 
atgaus nepriklausomybę, bet 
šiam tikslui įgyvendinti reikės 
dar kiek palaukti. Žurnalistas pa
kartojo plačiai reiškiamų banalių 
nuomonę, kad staigus Pabaltijo 
kraštų atsiskyrimas nuo Sovietų 
Sųjungos sukeltų rimtų pavojų 
Gorbačiovui.

vaitraščio Litaratūra ir Menas 
vyr. redaktorius Vytautas Ruba
vičius š. m. gegužės 5 dienos nu
meryje (18-2267); pirmame pus
lapyje nusiskundžia: “Mieli skai
tytojai, metę žvilgsnį į savai
traštį, pajusite, jog jis leidžiamas 
jau blokados sųlygomis: perpus 
sumažėjęs, vienos spalvos, daug 
skurdesnis iliustracijų. Kų dary
si, visi išgyvename šio meto sun
kumus ir esame pasiryžę juos 
iškęsti. Tačiau kartu norime 
Jums išsakyti, jog buvome pri
blokšti ir apstulbinti Lietuvos 
leidybos įmonės “Spauda” nuta
rimo sumažinti Literatūros ir 
Meno apimtį 4 kartus: 8 puslapių 
leidinį spausdinti kas antrų sa
vaitę”.

0 išeivijos lietuviai, ar visi pa
kankamai reaguojame?

Iš Lietuvos pasiekė žinia, kad 
dvisavaitinis katalikų žurnalas 
Katalikų Pasaulis galės išeiti tik 
vienų kartų j mėnesį, popieriaus 
taupymo sumetimais. Žurnale, 
be to, negalės būti spausdina
mos spalvotos nuotraukos. Spal
votas bus tiktai viršelis. Pasiū
lyta sumažinti ir kai kurių kitų 
laikraščių tiražų, apriboti jų pe
riodiškumų.

Lietuvos rašytojų sųjungos sa- 

Atkočiūno, OFM, aukojamos 
mišios ir jauno pianisto iš Lietu
vos Justo Dvarionių trumpa pro
grama.

Be to, šeštadienį vyko JAV 
LJS susirinkimas. Buvo progų 
palx*ndrauti su kitais seminaro 
dalyviais penktadienį ir šešta
dienį vakarais.

— JAV Lietuvių Jaunimo su
jungus suvažiavimas įvyko poli
tinio seminaro metu gegužės 5 
Washingtone.

į naujų JAV LJS valdybų iš
rinkti šie asmenys iš Bostono (ir 
vienas iš New Jersey): Sigutė 
Snipaitė (pirmininkė), Regina 
Kulbytė, Elena Kazlaitė, Gailė 
Rastenytė, Rūta Kalvaitytė, 
Nida Veitaitė,Vilius Snieginis.

Naujoji valdyba pasiryžo to
liau išvystyti ryšių palaikymo 
tinklus (ypač liečiant akcijų dėl 
Lietuvos), rūpintis artėjančiu 

. VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresu Pietų Amerikoje, ir su- 
grųžinti Jaunimo Sųjungų jAV-se 
prie trijų geografinių sričių siste
mos. Tai patogiai padalina JAV- 
l>es goegrafiškai į tris dalis.

-o-
— JAV Lietuvių Jaunimo sų

jungos ir VVashingtono LJS sky
riaus ruoštame politiniame se
minare dalyvavo ir Pasaulio Lie
tuvių bendruomenės pirminin
kas dr. Vytautas Bieliauskas, ku
ris supažindino su Lietuvos mi
nistre pirmininke Kazimiera 
Prunskiene.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo sų
jungos pirmininkas Alvydas Sa- 

Lietuvių demonstracijos VVashingtone balandžio 4. Kiek daug plakatų, kiek daug žmo
nių siekia to paties tikslo — Laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai. Nuotr. \ Maželio
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plys pasveikino seminaro daly
vius ir pristatė VII Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongreso rengimo 
komiteto pirmininkę A. Rastau- 
skaitę, kuri paragino seminaro 
dalyvis jau pradėti ruoštis Kon
gresui. Bus atsižvelgta į įvykius 
Lietuvoje. į Kongresų žadama 
atkviesti kelis atstovus iš Lietu
vos.

Savo baigminiame žodyje ka
dencijų baigiųs JAV LJS pirm. 
Darius Sužiedėlis apžvelgė savo 
kadencijų. Pats pagrindinis 
uždavinys per dvi kadencijas — 
tai aktyviai įsijungti.

JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
— JAV LB Švietimo taryba skel
bia vaistų vajų mokyklose. Šiuo 
metu labai skubiai reikalingi šie 
vaistai: Tylenol vaikams, vitami
nai, antibiotikai, tvarsčiai, insu
linas, deguonis ir kt. Vaistų vajus 
tęsis iki šių metų birželio 1 die
nos. Galima šiam kilniam tikslui 
aukoti ir pinigus. Vaistus ar pini
gus prašoma siųsti Švietimo ta
rybos pirmininkės adresu: Regi
na Kučienė, 8626 South Mozart 
Avenue, Chicago, IL 60652. Tu
rint klausimų, prašoma kreiptis 
į pirmininkę telefonu (312) 778
- 0358

-o-
— JAV LB Krašto valdybos 

Švietimo taryba buvo paskelbu-

•u g > 
“ t •

ja
JAV LJS turi naujų skyrių 

Denver, KiO. Nu«rl972 n)., kai 
įsikūrė JAV LJS, daug ka&atlik- 
ta. Katirnejinjs Ritinis sešnina- 
ras (jų buvę jau keturi) ga3 pats 
svarbiausias uždavinys. Politinei 
praktikai įsigyti JAV LJS gavo 
Lietuvių Fondo paramos. Gal
vojama šių programų įgyvendinti 
1990 m. vasaros pabaigoje. Išlei
sti keturi aplinkraščiai Jono Rač
kausko dėka. Naujai išrinktai 
JAV LJS valdybai palinkėta daug 
laimės.

Ramunė Kubiliūtė

si pradinių lituanistinių mokyklų 
mokiniams piešinių konkursų te
momis “Raudonkepuraitė” ir 
“Joniukas”. Konkurso komisijų 
sudarė pirm. Vida Brazaitytė, 
Renata Ramanauskaitė ir Bea
tričė Sturonaitė.

Laimėtojai buvo suskirstyti j 
tris grupes: pirmoji '— vaikų 
darželis ir pirmas skyrius; antroji 
— antras, trečias ir ketvirtas sky
rius; trečioji — penktas ir šeštas 
skyrius. Vertinimo komisija pa
skyrė šias premijas:

Pirma grupė — I vieta — An
drius Juška, II vieta — Lara Pol- 
teraitytė, III vieta — Adomas 
Radick.

Antra grupė: I vieta — Susan 
Heatter, II vieta t— Audra 
Adomėnaitė, III vieta — Katrin- 
ka Lally, IV vieta — Andrius 
Brooks ir Ada Valaitytė.

Trečia grupė: I vieta — Linas 
Alšėnas, II vieta — Edmundas 
Brooks, III vieta — Rasa Gierš- 
tikaitė.

-o-
JAV k Lietuvių Bendruo

menes Krašto yatdyb^balandžio 
22 sųdųrė speęįųjų yį^uomeninės 
veiklos koordinacinį komitetų, 
kurio užduotis yra nustatyti pa
grindines visuomeninio darbo 
kryptis ir organizuoti bei koordi
nuoti to darbo įgyvendinimų.

Sudarytas komitetas: Bronius 
Nainys (pirmininkas), - Arvydas 
Barzdukas, Rimantas Dirvoms, 
dr. Petras Kisielius, Einas No- 
rušis ir dr. Tomas Remeikis. Ko
mitetas veikia JAV Krašto valdy
bos mandato pagrindu.

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas.

n -
Jo gimimo 100 metų 
sukaktį prisimenant — ®

Bažnytinio meno muziejaus 
klausimas

Jau 1924 m. P. Galaunė su
sirūpino, kaip apsaugoti platų 
bažnytinį menų. Bažnyčios seno, 
susidėvėjo liturginiai indai, dra
bužiai. Dažnai buvo griaunamos 
senos varpinės, išmetami seni 
paveikslai ir pakeičiami naujais, 
kurie neturėjo jokios meniškos 
vertės. Seni liturginiai drabužiai 
buvo sunaikinami, sudeginami.

P. Galaunė parengė Že
maičių, Vilniaus ir Seinų vysku
pijoms projektų dėl ten esančių 
meno kūrinių apsaugos. Rašte 
buvo prašoma, kad be Valstybės 
archeologijos komisijos arba M. 
K. Čiurlionio galerijos žinios 
nebūtų griaunamos varpinės ir 
kiti pastatai ar atnaujinami seni 
fneno kūriniai. Šiems reikalams 
spręsti Žemaičių vyskupija prie 

M. K. Čiurlionio galerijos pa
skyrė savo atstovų Maironį.

1932 birželio 14 Kaune buvo 
surengta pirmoji religinio meno 
paroda Teisingumo ministerijos 
rūmuose. -Jai eksponatus rinko 
dail. Adolfas Valeška ir kun. 
Adolfas Sabaliauskas. Panxlų 
suklasifikavo P. Galaunė ir J. 
Kai riukšty tė-J aci n ien ė.

Tai buvo pradžia organizuoti 
Religinio meno muziejų, 1933 
m. buvo įsteigta Bažnytiniam 
menui Lietuvoje tirti, remti 
draugija. Ta draugija ir privedė, 
kad 1935 m. Kauno senamiesty
je, Kunigų Seminarijos patalpo
se atidarytas Bažnytinio meno 
muziejus. Jo direktoriumi buvo 
paskirtas dail. Adolfas Valeška, 
jau tada pats dekoravęs 
bažnyčias. (Dabar dailininkas 
gyvena prie Chicagos.) 1939 m. 

muziejus surengė panxlų, joje 
dominavo liaudies meno ekspo
natai.

Bet 1940 m. Lietuvų okupavo 
Sovietų Sųjunga. Seminarijos 
rūmus užėmė Raudonoji Armija, 
reikėjo muziejaus patalpas išk
raustyti. 1941 m. dail. A. Valeš
ka dalį eksponatų perkėlė į Vil
niaus dailės muziejų, kuriam jis 
jau tada vadovavo. Likusius 
bažnytinio meno muziejaus eks
ponatus perkėlė į Kultūros pa
minklų apsaugos įstaigų, įsikūru
sią Kaune.

Vokiečių okupacijos metais 
Religinio meno muziejus buvo 
atkurtas senose ir jom artimose 
patalpose. Jo direktoriumi buvo 
dail. Kazimieras Varnelis, dal>ar 
gyvenus prie Bostono. Jis 
sėkmingai muziejui vadovavo iki 
1943 metų, muziejų papildė, 
praplėtė. Tos rūšies muziejus 
buvo vienintelis Pabaltyje.

1944 m. vasarų Kaunu vėl oku
pavo Raudonoji Armija. Muzie
jus buvo uždarytas, eksponatai 
išblaškyti.

Maironio muziejus
F. Galaunė rūpinosi ir Mairo

nio memorialiniu muziejumi. 
Poetas mirė 1932 birželio 28. 
Pradžioje jo muziejus buvo ku
riamas Aleksote jo paliktuose na
muose. P. Galaunė rūpinosi, kad 
memorialinis muziejus būtų 
įkurtas tik jo gyventuose namuo

se senamiestyje. Toks muziejus 
ir buvo atidarytas 1936 birželio 
28. Jis vadinosi Maironio lite
ratūros muziejus. Nuo 1940 
metų muziejui vadovavo p<x*tas 
Bernardas Brazdžionis. Okupa
cijos metais jis buvo pavadintas 
LTSR literatūros muziejus, da
bar jam sugrųžintas senas vardas 
— Maironio literatūros muzie
jus.

Naujų patalpų klausimas

M. K. Čiurlionio galerija Kau
ne buvo nuošaliai, prie Meno 
mokyklos. Žaliajame kalne. Sun
ku buvo galerijų pasiekti ir 
aplankyti.

Bet jų lankė. Per penkerius 
metus, 1925-1930, jų aplankė 
1534 žmonės iš įvairių šalių, kau
niečių per tų laikų aplankė 
20, (XX).

Galerijos populiarumas didė
jo. Didino jos išleisti leidiniai: 
atvirukai, reprodukcijos, jos su
rengtos parodos užsienyje, P. 
Galaunės straipsniai užsienio 
spaudoje.

Vos įsikūrusi galerija paste- 
lxijo, kad jos patalpos bus ankš
tos. Nuolat didėjo liaudies meno 
eksponatai, pastoviai veikė M. 
K. Čiurlionio kūrinių ir kitų dai
lininkų ekspozicijos, buvo salė ir 
parodom rengti. Jau tada kalinė
ta, kad reikia didesnio muzie
jaus. Manyta jį pastatyti Ąžuoly

ne. bet taip ir liko tik planai.
1930 m. Lietuva rengėsi iškil

mingai minėti Vytauto Didžiojo 
500 metų mirties jubiliejų, buvo 
nutarta pastatyti muziejų. Daug 
buvo ginčų dėl vietos, muziejaus 
apimties. Galų gale buvo parink
ta vieta prie buvusio Karo mu
ziejaus. įkurti du muziejai — 
Karo ir Vytauto Didžiojo kultū
ros muziejus. Muziejaus archi
tektas buvo V. Dubeneckis. 
Kertinis akmuo padėtas 1930 
lapkričio 28 d.

Muziejus buvo pastatytas 
1936 metų rudenį. M. K. Čiur
lionio galerija persikėlė į naujas 
patalpas. Visi pamatė kokius ji 
turi turtus.

Sudaryta muziejaus taryba: 
Jonas Puzinas vadovavo priešis
toriniam skyriui, Aleksandras 
Račkus — istorijos skyriui, 
vėliau jį pakeitė numizmatas Po
vilas Karazija, etnografijos sky
riui vadovavo dail. Antanas 
Rūkštelė. Viktoras Kuprevičius, 
kompozitorius, muziejuje dirbęs 
nuo 1923 metų, tvarkė muzie
jaus susirašinėjimus, kanceliari
nius reikalus. Dar padėjo dirbti 
studentai: Klemensas Čerbulė- 
nas, Pranas Kulikauskas, Regina 
Volkaitė-Kulikauskienė, Rimutė 
Jablonskytė-Rimantienė. Ilgiau 
ar trumpiau dirlx> dailininkai V. 
Jurkūnas, V. Ratas-Rataiskis, V. 
Kairiūkštis, M. Katiliūtė.

Skyrių vedėjai su P. Galaune 
sprendė visus klausimus, tvarkė 
patalpas, ekspozicijų įrengimus. 
1937 atidarytas meno skyrius, 
1937 suorganizuotos archeologi
niams paminklams tirti ekspedi
cijos. Vadovavo archeologas Jo
nas Puzinas. Pirmų kartų Lietu
vos archeologijos paminklus jau 
tyrinėjo specialistai archeologai, 
ne mėgėjai. Surengta ekspedici
ja liaudies meno ir buities objek
tam tirti. Tokios ekspedicijos 
trukdavo du mėnesius. Ekspo
natai buvo sudedami Kauno Pa- 
nxlų aikštėje į paviljonus. Jie 
buvo skirti numatomam Oro 
arba Tėviškės muziejui.

Apie tokį Oro Jau
daug kalbėta, 1934 metais “Auš
ros muziejaus vadovai jam 
skyrė daug dėmesio. Ieškota vie
tas. Buvo įvairiausių siūlymų, 
bet — visas netiko, viskas nu
delsta. Toks Tėviškės muziejus 
buvo įkurta tik 1966 metais prie 
Rumšiškių. Jis užima 90 ha plo
tų.

Parodų salė

Kultūros muziejus buvo Karo 
muziejaus antroje pusėje. Visi 
žinome gražų, iškilmingų įėjimų 
į Karo muziejų. Paskui eina takai 
į kitų pusę ir ten susiformuoja 
jau kitos Nuotaikos, Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejus su 
gražiai sutvarkyta aplinka, 
gražiai apsodintais takais.

(Bus daugiau)



DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKA 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

200 5TH AVĖ (tarp 23 &c24 Gatvių) 
NEW YORK, N.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

OKBB

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Jvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

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

JVAIRUS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VCR (Video juostŲ rekordavimo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
Ovairiy firmų, jskaitant ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

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

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 1 o n a s

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

Galite įsigyti:

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

šnparąturą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. )vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years" už 18 dol. Persiuntimas — 2 
dol.

Vardas, pavarde ............................ ..................................................

Numeris, gatve .........................    -...........

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

DĖMESIO!

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

Neringa

LIETUVIŠKI
LEIDINIAI x

Sidabro lietus, pasakos 
$20.00.

600 Lietuvos krikšto jubiliejus 
$12.00.

Atlaklai/Lithuanian Pilgrima- 
ges $25.00.

Vilnius lietuvių liaudies dai
nose $20.00.

J ieškančiojo pėdsakai, Evan
gelijų mąstymai $10.00.

J. Aisčio poezijos rinkinys 
$8.00.

J. Audėno Paskutinis posėdis 
$5.00.

J. Gliaudės Kovo Ketvirtoji 
$5.00.

J. Gailiušio Visaip atsitinka 
$3.00.

VI. Ramojaus Kritusieji už 
laisvę $3.00.

Puzino spalvotas albumas 
$25.00.

Persiuntimui pridedama 
S k 50.

Šitie ir kiti leidiniai gaunami: 
Darbininkas, .341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N Y. 11207.

BOOKS
IN ENGLISH

English-Lithuanian Dictiona- 
ry $12.00.

I athuanian PilgrimagcsZAtlai- 
dai $23.00.

The Lithuanian \vonien — 
$5.00.

Serving Lithuania by J. 
Valiūnas $18.00.

Sainogitia - Žemaitija S8.00.
. Map of Lithuania $8.00.
Lithuania 700 Years $18.00.
introduetion to Modcm Lith

uanian $18.00.
4 Cassettes to ūse witb alios e 

lxx>k $30.00.
Lithuanian Cookery $12.00.
Fighters.for Frecdom in Lit- 

r Įmania $10.00. ■'/
llistory of the Clnircb/in Lit

huania $10.00.
Lithuania My Heritage, al-

būni $20. (X).

1990 M 

stovyklų kalendorius

Lietuviu 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 

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

DARBININKO 
ADMINISTRACIJA 
KVIEČIA

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

Šiom dienom Darbininko ad
ministracija yra pasiuntusi skai
tytojams paraginimus apsimo
kėti prenumeratų už 1990 in. 
Kai kurie skaitytojai dar neapsi
mokėję už 1989 m. malonėkite 
atsilyginti. Neturim galimylx*s 
prie adresų pridėti datos kada 
pasibaigia prenumerata, tari ra
giname paskirai, visus dar ncapĄ 
sumokėjusius skaitytojus. Prenul 
merata 20 dol. Dulkiama lxmt 5 
dol. aukos už kalendorių ir spatH 
(lai palaikyti. 75 m. Darbininką 
jubiliejaus prog a laukiame išf 
skaitytojų didesnės aukos, kad 
laikraštis gyvuotų iki 100 metų? 
Dėkojame skaitytojams, kurie 
jau spėjo apsimokėti preuuine-i 
ratų ir pridėjo didesnę dovanų 
Darbininko palaikymui-. Ačiū.

Darbininko adm..

DEXTER PARK
ĮMį PHARMACY

Wm. AnastaM, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELJVER

My Dictionary in English -— ATTENTION~HIRING! Gov- 
Lithuanian — $12.00. emment jobs — your area.

Persiuntimui pridedama Many immediate openings wit- 
$1.50. Darbininkas, 341 High- hout waitinglist or tešt, ^|7,840 
land Blvd.7^Br<x>klyn, N.Y. . $69,485. Call 1-602-838-8885, 
11207. Ext. R 6057.

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

2-JŲ METŲ TV, video, stereo aparatūra
GARANTIJA yra garantuojama 2-lems ma

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

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

ĮVAIRŪS 
MAISTO 
SIUNTINIAI

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.

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

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
2638 W. 69th St. įstaiga veikia kasdięn, 9-5 v.v.
Chicago, IL 60629 Šešt. 9-2 v.p.p. ‘ "'j/'
1 (312) 436-7772 Arba susitarus >fl

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome Į£ iškirpti, užgirdyti ir paąiųafl 
pdresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn. 
N.Y. 11207.
Atsilyginu už 1989 metus.
Prašau pratęsti prenumeratą 1990 metams.

Vardas Ir pavardė...................... f?............ .. ...............

Adraaaa...................... -.................................................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus kainuoja tik 15 doi. Vielom kitiem prenumerata 
— 20 doi. metam.
•tuhčfu už prenumeratą S 
Už kalendorių
Spaudai paremti $ 
Skiriu stambesnę auką 1990 — sukaktuvinių 75 — metu 
proga $.................. ......................................

8>

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
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.



tais, kai Sovietų Sąjunga 
užgroliė Liettlvą.

Pranas Bilėnas buvo suimtas 
1941 metais Varėnos poligone, 
kur Raudonoji armija ir paverg
tos Lietuvos kariuomenės .dali
niai dalyvavo karo manevruose*. 
Iš bendro likimo liudininkų 
sužinota, kad rusai kariškiai at
vyko su sunkvežimiu nuvežti ke
turiolika lietuvių karininkų į ta
riamus pasitarimus. Važiuojant 
miške, sunkvežimis sustojo dan
goje, apsuptas NKVD-istų su 
kulkosvaidžiais. 'Toks klastingas 
buvo jų areštas. Senina tais me- . 
tais prarado trylika giminių, 
nušautų Lietuvoje ar išvežtų į Si
birą.

JPranas Bilėnas, tampytas |M>’ 
NKVD kalėjimus, žuvo Sibire

1943 metais. Šeima sužinojo 
apie jo likimą tik |X> septynioli
kos metų.

Jadvygos Bilėnienės gyveni
mas nebuvo lengvas. Ji su sūnu
mis pasitraukė iš Lietuvos prieš 
antrąjį komunistų antplūdį 1944 
metais. Po karo ir DP stovyklų 
Vokietijoje*, emigravo į Ameriką, 
ir gyveno Nevv Yorke* iki mirties. 
Mirė nuo plaučių uždegimo 
komplikacijos 1980 gegužės 30.

Pamaldos už. a.a. Praną ir Jad
vygą Bitėnus bus laikomos lietu
vių pranciškonų koplyčioje prie 
Kultūros Židinio, Br<x>klyne, 
birželio 10, sekmadienį, 11:30 
vai. ryto. Artimieji ir pažįstami 
prašomi už. mirusiuosius pasi
melsti.

J.P.B.

TALKA LAISVĖJANČIAI LIETUVAI

Sena nuotrauka iš Panemunės Lietuvoje: Pranas ir Jadvyga 
Bitėnai (viduryje) su sūnumis ir giminėmis (dr. Antanu ir 
Marija Vašiais)

BILĖNUS PRISIMENANT

Prieš dešimt metų Long 
Island, N.Y., mirė Jadvyga Am- 
braziejūtė-Bilėnienė, emigravu
si su sūnumis po antro pasaulinio 
karo į Nevv Yorką. Pirmo pasau
linio karo metu ji su seserimis ir 
kitais lietuviais pasitraukė iš Lie
tuvos į Voronežą Rusijoje, kur 
veikė lietuviška gimnazija. 
Grįžusi mokytojavo Marijam- 

’Sppolės gimnazijoje. Būdama silp
nos sveikatos, Tceli^SaAus vos 
nemirė nuo plaučių uždegimo. 
Gydėsi ir vienerius metus gyve
no Prancūzijoje. Ištekėjo 1927

už leitenanto Prano Bilevičiaus- 
Bilėno.

Pranas buvo Lietuvos savano
ris, peršautas kovose su lenkais. 
Baigęs Karo mokyklos pirmąją 
laidą, jis vėliau tarnavo ir gyveno 
su šeima Panemunėje. Perkeltas 
į Kaunan;įsikūręs Žaliakalnyje, 
tarnavo kaip Lietuvos kariuo
menės Generalinio štabo- pulki
ninkas leitėrtS??tks"Tarbifv&*iau-

~ . » _ .iii.* lįO.t r I.nos seimos kūrimasis ir gyveni
mas nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tačiau viskas sudužo 1940 me

Keturi LB Gape Genio veiklūs 
nariai: dr. Ričardas Shakalis, dr. 
Mindaugas Pautienis, bankinin
kas James Kraskou.skas ir truin-- 
pų bangų radijo operatorius Ed
vardas Shakalis, vidurinės kartos 
intelektualai, balandžio 12 vie
tinėje radijo FM stotyje (WOGB 
94.9 m) dvi valandas atsakinėję) 
programos vedėjui Francis Broad- 
hurstui bei radijo klausytojams, 
kurie teiravosi telefonu, apie da
bartinę Lietuvos padėtį.

Programos vedėjas, pristatęs 
klausytojams pokalbio dalyvius, 
sakė norįs sužinoti, kaip Ameri- , 
kos lietuviai reaguoja į Lietuvos 
pastangas pilnai atsiplėšti nuo 
Maskvos globos. Klausimai su
kosi apie lemtingus netolimos 
praeities istorijos momentus, 
įskaitant pirmąją rusų okupaciją 
1940 metais bei pastaruosius nu
tarimus Vilniuje, paskelbus Lie
tuvai nepriklausomybės atstaty
mą.

-«i

Virsi keturi dalyviai buvo gerai 
pasiruošę: jie argumentuotai at
sakinėjo į klausimus bei dėstė 
savo nuomonę, aiškindami, ko
dėl Lietuvos žmonės nori ir turi

paskelbus istorinį nutarimą apie 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, Gape Godo viena tele
vizijos stočių Ghannel 58 dvi die
nas transliavo pusės valandos 
programą, kurioje dalyvavo: Eu
genija Rastonienė, Liudas Ko
nčius ir Alfonsas Petrutis. Jie visi 
gyveno Lietuvoje tuo metu, kai 
194Q metais Raudonoji armija 
pirmą kartą okupavo Lietuvą.

Programos vedėjai Nancy 
Lancester rūpėjo patirti, kodėl 
tiek daug lietuvių atsidūrė vaka
ruose, pasirinkdami vargingą 
išeivijos gyvenimą.

Pokalbio pradžioje trys svečiai 
trumpai prisiminė vieną-kitą 
svarbesnį momentą iš savo per
gyvenimų Lietuvoje okupacijos 
metais bei patirties tremtyje.

Pav. Petrutis papasakojo ką jis 
išgyveno Kaune, stebėdamas 
riedančius Laisvės alėja pirmuo
sius rusų tankus ir karius. Rasto
nienė prisiminė savo tėvų ir jos 
pačios vargus bėgant nuo rusų j 
vakarus, bei gyvenimo dienas 
tremties stovyklose. Liudas Ko
nčius sakė, kad 1940 metais, kai 
jis dar buvo gimnazistas, komu-

Susirgo rašytojas St. Santvaras

Rašytoją Stasį Santvarą iŠ So. 
Bostono vėl apniko sveikatos su
trikimai. Balandžio 30 jis nuga- 
lx*ntasį ligoninę, kurioje jam da
romi tyrimai. Linkėtina kuo 
greičiau rašytojui Stasiui Santva
rai nugalėti iškilusius sveikatos 
negalavimus ir kuo greičiau 
sugrįžti į kūrybinį darbą

Atšauktas renginys

Gegužės 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
turėjo įvykt lietuvių etnografinio 
ansamblio “Sodautu renginys. 
Jis būtų sudaręs išlydėjimą to an
samblio į Lietuvą, į kurią jį 
kviečia ansamblis “Ratilio . Su
stabdžius vizų išdavimą į Lietu
vą, ansamblio išvykos reikalai 
pakibo ore, numatytas renginys 
atšauktas. Jei kelionė į Lietuvą 
įvyks, tai renginys bus suorgani
zuotas rudenį, kai jis grįš iš ke
lionės.

Atvyksta tinklinio komanda

Iš Lietuvos atvyksta moterų 
tinki inio komanda Neris į 
Siaurės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynes, kurios gegužės 26 - 28 
vyks Braintree, Brocktone ir 
Randolphe. Atvykstančioji ko
manda yra iš Kauno.
Devintoji simfonija per radiją

Balandžio 29 Lietuvoje gro
jant Beethoveno IX-ją simfoniją, 
kaip vilties, ryžto ir laimėjimo 
simbolį, toji simfonija skambėjo 
radijo bangomis ir Bostono bei

apylinkės gyventojams, iškelda
ma Lietuvos kovą už savo valsty
bingumo atstatymą ir stiprinda
ma viltį, kad gėris laimės prieš 
blogį. Tą dieną laisvės Varpas 
perdavė minimos simfonijos iš
trauką su atitinkamu paaiškini
mu. Tatai padarėir Gape Godo 
radijo stotis VVFGG-FM. Joje 
simfonijos perdavimu pasirūpi
no Rastonių šeima. Simfonija 
buvo perduota 11 - 12 vai dienos 
metu

Aktuali ir įdomi paskaita

Gegužės 1 So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos patalpose suor
ganizuota adv. William Hough 
iŠ Nevv Yorko paskaita Lietuvos 
reikalais sutraukė daug Bostono 
ir apylinkės lietuvių. Su paskai
tininku susirinkusius supažindi
no Gintaras (.'epas, pabrėžda
mas jo tarptautinės teisės žinias 
ir patirtį Lietuvoje, kur jam teko 
būti paskutinių įvykių ne tik 
stebėtoju, bet ir aktyviu dalyviu, 
teikiant patarimus tarptautinės 
teisės klausimais. Pats paskaiti
ninkas virš valandos įdomiai, 
taikliai ir patraukliai aiškino Lie
tuvos kovą už valstybingumo at
statymą, iškeldamas neteisėtai 
vykdomą Lietuvos okupaciją, 
nepagrįstą Lietuvos jaunuolių 
šaukimą į Raudonąją armiją, 
okupacinės kariuomenės ne
teisėtus veiksmus Lietuvoje, ta
riamą išstojimo iš Sovietų S-gos 
įstatymą, Lietuvos gyventojų 
nepalaužiamą ryžtą ir užsienio 
lietuvių jaunimo pasiaukojimą 
"savanoriškai Lietuvoje atliekant 
atsakingą darbą. V ėliau jis atsa
kinėjo į įvairius klausimus. Susi
rinkusieji dėkojo paskaitininkui 
karštais plojimais ir atsistojimu.

BROCKTON, MASS.

Irena ir Vytautas Alksniniai

- > A. A. 

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

A. A.
KAZIUI BARČIUI

mirus, žmonai Adelei, dukterims Mildai, Ramutei, Gi- 
landai, Audronei, sūnui Vitoliui, Jų šeimoms ir visiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Irena ir Vytautas Alksniniai

A. A.
KAZIUI BARČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia dukrai Ramutei, 
Woodhaveno LB apylinkės pirmininkei,

LB New Y orka apygardos valdyba

teisę gyventi laisvai. Kalbėtojai 
sugebėjo taikliai atsakyti į jiems 
statomus klausimus, remdamie
si istoriniais faktais, sutartimis, 
valstybininkų pareiškimais ir 
pan.

Pav., į klausimą ar Lietuvoje 
nėra skriaudžiamos tautinės 
mažumos, Kraskouskas sakė, 
kad jis pats lankėsi Lietuvoje pas 
savo gimines ir ten turėjo progos 
stebėti lietuvių santykius su kitų 
tautybių gyventojais. Kaip jis 
teigė, didžiuma kitataučių, ypač 
tų, kurie prisimena nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą, nuo
širdžiai nori padėti Lietuvai vėl 
tapti nepriklausomu, savarankiu 
kraštu.

Gape Gode precedento netu
rįs dviejų valandų pašnekesys 
per radiją vaizdžiai klausytojams 
nupiešė tikrą Lietuvos padėtį ir 
lietuvių teisėtus siekius. Vietos 
lietuviai tą radijo programą laiko 
svarbia moraline parama, ieš
kant amerikiečių tarpe sau drau
gų

Kiek anksčiau: kovo 13 ir 14 
dienomis, tai yra ką tik Vilniuje

nistų milicija jį suėmė gatvėje ir 
kaip “liaudies priešą’ ilgai tardė. 
Tarp kitko, Končius sėdėjo vie
noje kameroje su pulkininku 
Jonu Petruičiu, žinomu knygos 
Kaip jie mus sušaudė autoriumi. 
Staiga kilęs vokiečių-rusų karas 
sudarė sąlygas Končiui išsi
gelbėti.

Pusę valandos trukęs televizi
joj pokalbis bei dviejų valandų 
pašnekesiai per radiją ameri
kiečiams turėjo sudaryti ryškų 
vaizdą, kodėl tiek daug lietuvių 
paliko savo gimtąjį kraštą ir ko
dėl jie dabar trokšta padėti tenai 
likusiems lietuviams numesti 
rusų jungą.

Abiem atvejais kalbėtojai pasi
sakė už tai, kad Amerikos vyriau- 
syl)ė remtų teisėtas Lietuvos pa
stangas atgauti savo nepriklauso- 
myl>ę, ir VVashingtonas nieko 
nelaukdamas pripažintų demok
ratiniu būdu išrinktą Vytauto 
Landsl>ergio vyriausybę.

Taigi, jeigu tikslas yra kilnus 
ir svarbus, visada atsiranda žmo
nių, kurie ateina talkon neprašo
mi. A. P.

Kryžiaus šventinimas
Prieš kelerius metus Bnx.kto- 

no lietuviam kilo mintis pastatyti 
tėvynės laisvės ir tikėjimo 
gynėjų kankinių pagerbimui pa
minklinį krvž.ių.

1989 m. susikūrė garbes ir pa
minklui statyti komitetai.

J garbės komitetą įsijungė: 
Broektono ir apy linkės v y skapas 
Daniel Hart, lietuvių išeivijos 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OEM. Broektono Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Petras Šakalys, Nukryžiuotojo 
Jėzaus v ienuoly no generalinė v i- 
ršininkė Sės. Marija-Rūta, prof. 
dr. kun. Antanas Jurgelaitis. 
OP. ir lietuvių organizacijų pir
mininkai bei atstovai.

Paminklo statymo komiteto 
pirm R. Bielkevičius. vicepirm. 
E. Sužiedėlis, sekr. S. Gofen-

sienė. ržd*. t>. Frofick. paminklo 
projekto autorius — J. Stašaitis 
ir kiti, darbu ir aukomis gausiai 
prisidėję, kad šis samany mas to
bulai būtų vy kdy tas.

Paminklas jau baigtas ir stovi 
prie Sv. Kazimiero bažnyčios. 
Pašventinimo šventė įvyks 
birželio 10 d 4 vai popiet 
padėkos mišios, paminklo šven
tinimas ir džiaugsmo puota Chri- 
sto s svetainėje, 770 Grescent 
St.. Brocktone.

Komitetas kviečia vietos ir 
apylinkių lietuvius su kita
taučiais draugais dalyvauti 
džiaugsmo šventėje ir pagerbti 
Lietuvos kankinius.

Sv. Kazimiero bažnyčios 
prieangyje rugsėjo mėn. bus 
įmontuota bronzinė lenta su 
įrašytais geradariais ir rėmėjais.

E. Ribokiene

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

BUIK-BV-mniL
Fostage pairi both ways

A. A.
KAZIMIERUI BARČIUI

mirus, žmonai Adelei, dukroms Mildai, Ramutei, Gilan- 
dai, Audronei, sūnui Vitoliui, Jų šeimoms ir visiems 
giminėms reiškiu gilią užuojautą

Eduardas Senkus
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Gražvydas Lazaus- 
kas 1990 kovo 3 d. VVashington, D. C. perduoda Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių komiteto pirmininko pareigas eilės 
tvarka Amerikos Estų tarybos pirmininkui Juhan Simonson.

Fast, convenientprivate, safejree!
That's mint BRIlKinC BVUIflllis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- I 
mal. Tai taupymas paitu So. Boston Savlngs Į

v Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į batv ’* 
k« ar (uos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

* - kuriuo laiku. Jūsų siunta gavęs, bankas tuoj j- 

traukia sumę J sę skaitę. Prisideda ir užtikrlnL
mas, kad jūsų pinigai

|BkW| procentus,
Z SS fF lėldtlamus (statymų. 

pF Dėl lengvo taupymo bū
do per paitę skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arba raiyklt paduotais adresais.
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MASINĖS DEMONSTRACIJOS 
WASHINGTONE

Jaunimo Sąjunga kviečia j su
sirinkimą gegužės 17, ketvirta
dienį, 5 vai. vak. Baltijos restora
ne. Bus tariamasi apie demon
stracijas Washingtone. Restora
no telefonas 718 846 - 5900.

Baltijos restorane galima pa
sirašyti peticiją prezidentui 
Bush, kuri jam bus pasiųsta prieš 
susitinkant su Gorbačiovu.

Ariana A. Rastauskaitė, VII- 
ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso rengimo komiteto pir
mininkė, gegužės 10, ketvirta
dienį, padarė pranešimą Baltijos 
restorane susirinkusiam lietuvių 
jaunimui.

Apie įvykius Lietuvoje kita
taučių visuomenę per televiziją 
toliau informuos Lietuvių Infor
macijos Centro vedėja Gintė 
Damušytė ir Lietuvių Rel/ginės 
Šalpos reikalų vedėjas kui>. Ka
zimieras Pugevičius. Pusės va
landos pasikalbėjimą praves 
Brooklyno vyskupijos informaci
jos direktorius Frank Derosapei 
New Yorko televizijos devintą 
kanalą gegužės 20, sekmadienį, 
7 vai. ryto. Programa vadinasi 
“Point ofVievv”.

Šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, prisimenant žuvusius, 
mirusius kūrėjus-savanorius, ka
rius, laisvės kovotojus, kapų lan
kymo dieną gegužės 26, šešta
dienį, 10 vai. ryto mišios bus au
kojamos pranciškonų vienuoly
no koplyčioje, 11 vai. kapų lan
kymas Cypress Hills kapinėse. 
12 vai. pabendravimas Kultūros 
Židinyje. Rengia New Yorko ra- 
movėnai ir birutietės.

Kazimieras Bačauskas, uolus 
šaulys, sunegalavus širdžiai, 
gegužės 7 paguldytas į Jamaica 
ligoninę.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatyo Aukščiausias Tarybos 
posėdyje kovo 11 d. videojuostą 
anglų kalba yra pagaminusi Dai
va Kezienė. Juosta 21 minučių 
su istoriniu įvadu ir atitinkamais 
komentarais. Ji tinkama mokyk
loms, klubams ir pan. Juostą ga
lima įsigyti Laisvės Žiburio radi
jo raštinėje, Tel. 718 229 - 9134. 
Panaši juosta yra pagaminta ir 
lietuvių kalba.

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos skubios infor
macijos telefonas yra 718 827 - 
.5004.

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

At The United Nations
Now BATUN is helping the Baltic peoples speak for themsclves at the U. N. 
Your support for BATUN vvill guarantee that the Baltic peoples vvill guide 
the United Nations role in the Baltic.
The price of BATUN mcmbership, $30 (US) for individuals and S50 (US) for 
a family vvhich includes a one-year subscription to BATUN Ncvvs, is so 
small compared to vvhat others have given to defend our right< 
FREEDOM IS NOT FREE! SUPPORT FREEDOM!
SUPPORT BATUN!

Donations can be in US or Canadian funds Canadian ra tęs are o 
for individuals and $63 for a family. Pleasc makc your 
A payable to "United Baltic Appeal, Ine", Dcpt. LI, 115 
ėst 183 St., Bronx, NY 10453, USA. Tel. (212) 367-8802.

Thank you!

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

Kultūros Židiniui iš finansinės krizės gelbėti aukoju:

Vardas, pavardė ............................................................. •.........................................

Adresas: .....................................................................................................................

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
šį penktadienį, dalyvaus vysk. 
Francis Mugavero iškilmėse 
Brooklyno Lady of Perpetual 
Help bazilikoje. Tai bus vysk. F. 
Mugavero išleistuvės, po ilgo 
darbo sulaukus 75 m. amžiaus. 
Gegužės 19, šeštadienį, vysk. P. 
Baltakis dalyvaus Mississauga, 
Ont., sielovados rajoniniame 
posėdyje, o gegužės 20, sekma
dienį, Hamiltone, Ont., daly
vaus Kanados Lietuvių dienoje, 
į New Yorką grįš gegužės 21, 
pirmadienio vakare.

Kazys Bartys, sulaukęs 84 m. 
amžiaus, mirė gegužės 5. Pasku
tinius 40 metų gyveno Eliza- 
beth, N.J. Buvo ilgametis Lietu
vių Bendruomenės veikėjas, lie
tuviškos spaudos bei įvairių lie
tuviškų reikalų rėmėjas. 
Nuliūdime liko žmona Adelė, 
dukros Audronė Bartytė, Gilan- 
da Matonienė, Ramutė Česna- 
vičienė, Milda Kvedarienė, 
sūnus Vitolis ir jų šeimos su 10 
anūkų ir 3 proanūkiais.

A. a. Julius Kumpikas mirė 
prieš 5 metus. Šią sukakti mi
nint, mišios bus aukojamos 
gegužės 20, sekmadienį, 11 vai. 
ry to pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje, 361 Highland Blvd. 
Mišias užprašė našlė Izabelė 
Kumpikienė ir dukra dr. Giedrė 
Kumpikaitė. Draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti pamaldose 
ir pasimelsti už velionį.

Marytė Šalinskienė gegužės 
14 paminėjo ypatingą sukaktį. Tą 
dieną suėjo 41 metai, kaip veikia 
Šalinskienės šermeninė toje 
pačioje vietoje. Jos įstaigos pa
tarnavimo sėkmė rodo, kad M. 
Šalinskienė turi visuomenės pa
sitikėjimą ir paramą.

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigia birželio 
2, šeštadienį. Abiturientų išlei
stuvės birželio 3, sekmadienį. 
Išleistuvės bus sujungtos su Jad
vygos Matulaitienės vadovauja
mos šokių grupės ‘Tryptinis” 40- 
ties metų sukaktimi. Įėjimas į šį 
sudėtinį balių 20 dol. Bilietus ga
lima užsisakyti pas A. Mari- 
jošienę 516 883 - 9350, V. Matu- 
saitienę 201 994 - 1229, G. 
Stankūnienę 201 661 - 2654, L.- 
Černiauskienę 718 847 - 3405.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
organizuoja masinę demonstra
ciją Washingtone sutikti Sovietų 
Sąjungos prezidento M. Gor
bačiovo viešnagę viršūnių konfe- 
rencijoje Amerikoje ir išreikšti 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
žmonėms išeivijos lietuvių para
mą Lietuvos nepriklausomybei.

Masiniai susitelkimai vyks 
birželio 1 d., penktadienį, ant 
JAV Kongreso Rūmų laiptų, ir 
birželio 2 1, šeštadienį, toje ir 
kitose vietose (pav., prie Sovietų 
ambasados). Šių įvykių detalės 
dar nėra galutinai nustatytos, 
nes dar nėra aišku, kur Gor
bačiovas ir Bushas susitiks. Turi
me būti pasiruošę demonstraci
jos vietą ir laiką atitinkamai pa
tikslinti. Prašome visas LB apy
linkių valdybas ir kitas lietuvių

POST AG E 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.

New York Times gegužės 12 
buvo atspausdinti net trys laiškai 
Lietuvos tema su bendra antraš
te “Lithuania’s leaders know 
what they are doing”. Šią tezę 
ypač įrodinėja Vytautas George 
Mažeika iš Georgijos. Biaurų 
laišką parašė Jacąues Bacic iš 
New Yorko. Šis Kremliaus gar
siakalbis įrodinėja kad Raudono
ji Armija išgelbėjo Lietuvą nuo 
sunaikinimo gręsusio iš Vokieti
jos pusės. Trečiame laiške kun. 
Kazimieras Pugevičius mini, kad 
Lietuva neturi savivaldos, kad 
Maskva yra ją užgrobusi, tačiau 
iš Tarybų Sąjungos jai nereikia 
išstoti, nes į ją niekad nebuvo 
įstojusi.

New Yorko veteranai ruošia 
demonstraciją prie Pepsi Cola 
bendrovės centro Purchase, N. 
Y., gegužės 18, penktadienį, 
nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Demonstracija ruošiama todėl, 
kad ši bendrovė neseniai pasi
rašė plačios apimties prekybos 
sutartį su Tarybų Sąjunga tuo 
metu, kai Gorbačiovas grasino 
Lietuvai su ekonominėmis sank
cijomis. Veteranai remia Lietu
vos valstybę ir kviečia visuo
menę boikotuoti Pepsi Cola pro
duktus. Dėl šios demonstracijos 
daugiau informacijų teikia Daiva 
Izbickaitė ir Danutė Norvilaitė.

— Darbininko administracija 
gavo iš Alytuje gyvenančios mo
ters prašymą padėti jos septynio
likmetei dukrai, kuri turi neišgy
domą inkstų ligą. Kadangi Lietu
voje inkstų persodinimo opera
cijos nedaromos, tai ji kreipiasi 
į skaitytojus, norinčius padėti 
įsigyti hemodislizės mikroapara- 
tą, kuris padėtų palaikyti inkstų 
funkcijonavimą. Norį padėti 
prašomi kreiptis adresu: Marija 
Leonavičienė, Alytus 234580, 
Putinų gatvė 4-84, Lithuania.

Jonas Skladaitis, Philadel- 
phia, Pa., ir šiais metais prie me
tinės prenumeratos pridėjo 20 
dol. Ačiū.

organizacijas ruošti keliones į 
VVashingtoną. Svarbu sutelkti 
kuo didesnį žmonių skaičių.

Smulkesnė šių demonstracijų 
programa bus paskelbta arti

miausiu laiku, tačiau pabrėžiama 
— į VVashingtoną važiuojama 
birželio 1 ir 2 dienomis.

Visais l>endrai.s šių demon
stracijų reikalais prašoma kreip
tis į JAV LB Krašto valdybos 
būstinę, 2713 W. 71st St., Chi- 
cago, III. 60629, Tel. 312 436 - 
0197, Fax — 312 436 - 6909. Dėl 

' vietinių demonstracijos reikalų 
(nakvynių ir t. t.) prašoma kreip
tis į JAV LB VVashingtono apy
linkės pirmininkę Audronę 
Pakštienę, kuri vadovauja rengi
mo komitetui, tel. 703 430 - 
0795.

JAV LB Inf.

“Žemės Dienos” demonstracijose balandžio 22 New Yorke 
prie baltų spaudos stalo iš k.: lietuvių koordinatorė Nastutė 
Umbrazaitė, estai Kaare Kolbre ir Urmas VVumpa.

A. a. Vinco Dubausko atmini
mui Tautos Fondui aukojo: po 
100 dol. Alfonsas ir Inga Tumai, 
Laima Tumas; po 50 dol. Ilgučių 
šeima, Merkevičių šeima (Moni
ka ir Zenonas Merkevičiai, Gitą 
ir Aidas Kupčinskai, Diana Wal- 
zer), Juozas ir Leonilė Giedrai
čiai, Giedrė ir Jonas Stankūnai; 
30 dol. Vida ir Aldis Penikai; po 
25 dol. Regina Ceilienė, Antanas 
Matulaitis, Pranas ir Aleksandra 
Razgaičiai, Jurgis ir Victoria Tu
mas; po 20 dol. Konst. Vaclo
vas Nenortai, Birutė ii Vytenis 
Nenortai, Antanas ir Genovaitė 
Setikai, Stefenija ir Vincas Savu
kynai; po 10 dol. Bronė Lukoše
vičienė, Vaclovas Butkus.

Auksė Trojanas, D. D. S., 
iNew York, N.Y., išsamiu ir taik
liu laišku kreipėsi į JAV prezi
dentą G. Bush , ragindama jį per
galvoti savo laikyseną Gorbačio
vo ir Lietuvos klausimu. Jautriai 
argumentuodama iš įvairių po
žvilgių, ji švelniai užklausia pre
zidentą: Is there no country, ot- 
her than the emerging Estonia 
and Latvia, which has the coura- 
ge to put principle ahead of pro- 
fit”?

j New Jersey Lietuvos Neprik
lausomybės komitetas leidžia 
biuletenį, kuriame sutraukta 
daug informacijos apie tai, kas 
darytina ryšium su Lietuvos įvy
kiais. Biuletenį redaguoja Lore
ta Stukienė. Raginama, kad at
skiri miestai ir miesteliai priimtų 
rezoliucijas, remiančias Lietuvą. 
Tokios rezoliucijos siųstinos Lie
tuvos atstovui Stasiui Lozorai
čiui, kuris jas įteiks prez. Bushui 
prieš jam susitinkant su Gor
bačiovu. Remtina senatoriaus 
Riegel įvesta rezoliucija 276, ku
ria JAV valdžia prašoma nepasi
rašyti su sovietais sutarties, kuri 
jiems teiks ekonomines lengva
tas. Nepasirašyti tol, kol jie 
spaus Lietuvą.

Jaunas vyras ieško darbo. 
Turi praktikos prie statybos, 
namų dažymo. Kaip mechanikas 
gali darbuotis garaže prie maši
nų. Tel. 212 662 - 7933.

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

Parduodami tautiniai dra
bužiai: berniukui ir mergaitei. 
Su persiuntimu tik 85 dol. kiek
vienas. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. 718 827-1351.

LIETUVIAI DALYVAVO
“ŽEMĖS DIENOJE”

Balandžio 22 buvo skirta 
“Žemės dienai”. Visame pasau
lyje susirūpinta Žemele, kad 
nebūtų užteršta.

New Yorke tą dieną lietuviai 
rengė demonstracijas, pamaldas 
Sv. Patriko katedroje, gi 6 Avė. 
buvo rengiama “Žemės diena”. 
Toje gatvėje pabaltiečiai gamtos 
globėjai įsitaisė stalą ir dalijo li
teratūrą, kuri rodė, kaip sovietai 
nesirūpina tarša Pabaltijo kraš
tuose.

Iniciatyvos ėmėsi latvė Jane

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 
paramą dėkoja klebonas kun. 
Eugenijus Savickis ir parapijos 
taryba. Dėl reservacijų: (1) 212 
- 255 - 2648.

A. Maceikos vardo biblioteka 
Kultūros Židinyje bus atidaryta 
gegužės 20, šį sekmadienį, nuo 
12:30 iki 2 vai. popiet, visi 
kviečiami pasinaudoti lietuviš
komis knygomis.

Pabaltiečių Jungtinis New 
Jersey komitetas rengia de
monstracijas Washingtone ge
gužės 28, pirmadienį, Memorial 
Day. Autobusas tą dieną vyks iš 
Elizabeth, N.J., nuo Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios 6 vai. ryto. 
Registruotis pas Helen Karolis 
201 355 - 5718. Kaina 20 dol. 
asmeniui. Kitos demonstracijos 
bus birželio 1 ir 2 d. Iš New Yor
ko vykstama birželio 1, penkta
dienį.

LIETUVA LAUKIA 
MŪSŲ PAGALBOS

Įvykiai Lietuvoje ir laisvųjų 
tautų vadovų perdėtas rezervuo
tumas reikalauja iš mūsų greitos, 
masinės reakcijos. Su mūsų 
veiksnių pritarimu Connecticu- 
te veikiąs AMERICANS FOR A 
FREE LITHUANIA Peticijos 
Komitetas yra išsiuntęs daugybę 
laiškų su parašų rinkimų blan
kais asmenims ir organizacijoms 
visoje Amerikoje. Sąrašai grįžta 
su lietuvių ir kitataučių Lietuvos 
draugų parašais. Ačiū už su
grąžintus sąrašus.

Vėliausia grąžinimo data ge
gužės 26 d. Pagal galimybes 
prašoma grąžinti pilnai užpildy
tus peticijos lapus.

Ruditis, kuri jau balandžio 16 
pakvietė dalyvauti lietuvius ir 
estus.

Trūko literatūros, labiausiai 
jos trūko lietuviams. Gabija Pe
trauskienė, PLB valdybos narė 
taršos reikalams, parengė 
skaidrę, taip pat buvo naudoja
mas ir Amerikos lietuvių išleistas 
lankstinukas. Iš viso dalijimui 
buvo skirta 10 vienetų.

Pradžioje gretimas stalas 
užėmė daug vietos, bet paskui 
reikalai susitvarkė. Prie šio stalo 
dirbo, latvaitė Jane Ruditis, Ro- 
bert Laivins, latvių žaliųjų 
grupės žmogus; Nastutė Umbra
zaitė ir Urmas Wompa — estas.

Taip pat buvo padėtos pasi
rašymui dvi peticijos. Vienos pe
ticijos tekstą parašė Vacys Šau
lys. Ji persiųsta Amerikos taršos 
agentūrai. Kita peticija buvo 
skirti Armand Hammer, naftos 
pirkliui, kuris savo nafta teršia 
Latviją.

Žmonės teiravosi, kas čia vyk
sta, ar nereikia pasirašyti petici
jos dėl nepriklausomybės. Buvo 
supažindinama su tarša Pabaltijo 
kraštuoise, kalbėta kad Lietuvo
je veilcia žaliųjų partija, kad jai 
vadovauja Zigmas Vaišvila, kuris 
buvo okupacinės kariuomenės 
sumuštas balandžio 19 Vilniuje.

6-ta Avė praėjo apie pusę mi
lijono žmonių. Iš jų apie 5000 
buvo sustoję prie pabaltiečių sta
lo. Tai turėjo įtakos. Jau ba
landžio 25 senatorius George 
Mitchell kalbėjo, kad Amerikos 
administracija turi sovietams 
kalbėti daugiau apie gamtos tar
šą, ypač apie Pabaltijo valstybių 
taršą.

Spontaniškai buvo pradėtos 
parašų rinkimo akcijos ir kitose 
Amerikos vietovėse. Komitetas 
prašo nesiųsti surinktų sąrašų at
skirai į Baltuosius Rūmus, bet 
visų prisijungti prie vienos ma
sinės peticijos, kuri bus įteikta 
JAV prezidentui jo susitikimo su 
Gorbačiovu išvakarėse. Tegu ši 
peticija primena, kad viešosios 
apklausos rezultatai nepasako vi
sos tiesos ir kad yra daug ameri
kiečių, kurie tiki, kad Lietuva 
neturi būti parduota.

Vaiva R. Vėbraitė- 
Gustienė
Americans for a free 
Lithuania

Petition Committee
Parašų sąrašus grąžinti adre

su: Free Lithuania Now, P. O. 
Bnx 145. Durham. GT 06422.


