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TARP DIENOS REIKALŲ — LIETUVIŲ KOLEGIJA ROMOJE

Mylimieji Kristuje,
Popiežius Jonas Paulius II pa

skyrė gegužės 13-tąją, Šv.Mer
gelės Marijos apsireiškimo Fati- 
moje dieną, maldai už pašauki
mus į kunigus ir vienuolius. 
Mes, lietuviai, irgi turime išgirs
ti Vyriausio Bažnyčios Ganytojo 
kvietimą, nes šis klausimas ir 
mums yra labai aktualus tiek 
išeivijoje, tiek mūsų Tėvynėje: 
visur aiškiai juntamas kunigų bei 
vienuolių, ypač seselių, trūku
mas parapijose, mokyklose, ligo
ninėse ir kitose labdaros institu
cijose.

Nesigilindami į visas 
priežastis, dėl kurių sumažėjo 
kunigų ir vienuolių skaičius, ga
lime paminėti vieną iš svarbe
snių — tai stoka maldos privačia
me, šeimos ir viešame gyveni
me. Juk malda kiekvieno kri
kščionio gyvenime turėtų užimti 
svarbią vietą. Savo malda žmo
gus palaiko ryšį su savo Kūrėju, 
iš kurio semiasi sau dvasinės

— Bonnoje Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl tarėsi su Rytų 
Vokietijos premjeru Lothar de 
Maiziere ir abu Vokietijos vadai 
nutarė, kad ekonominio, finansi
nio ir socialinio Vokietijų sujun
gimo data bus liepos 2.

Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimas yra nebeatšaukia
mas, pažymėjo užsienio spaudos 
agentūrai EFE Latvijos Aukš
čiausios Tarybos vicepirminin
kas Dainas Ivans. Jis griežtai pa
smerkė Gorbačiovo grasinimus 
Latvijai, jei ji neatšauks neprik
lausomybės paskelbimo. Vice
pirmininkas Ivans pasakė, kad 
Latvija yra pasiruošusi sovietų 
ekonominėms sankcijoms, jei 
Maskva jas paskelbs.

Nobelio premijos laureatas, 
rusas rašytojas Aleksandras 
Solženicynas paskyrė du milijo
nus rublių Soloviki, prie Baltijos 
jūros vienuolyno, atnaujinimui. 
Soloviki vienuolyne Stalino val
dymo metais buvo įkurta griežto 
režimo koncentracijos stovykla, 
kurioje kalėjo ir pats Solženicy
nas. Soloviki lageryje patirtus iš
gyvenimus Solženicynas yra 
aprašęs savo garsiajame veikale 
Gulago Archipelagas, už kurį 
jam buvo suteikta "Nobelio lite
ratūros premija.

Latvijos Interfronto organiza
cijai išmėčius iš karinių malūn
sparnių atsišaukimus, raginan
čius gyventojus išeiti į gatves ir 
protestuoti prieš Latvijos ne
priklausomybės atstatymą, kelių 
šimtų minia, jų tarpe nemažai ir 
sovietų karių, bandė įsiveržti į 
Latvijos Aukščiausios Tarybos bai. Lietuviams atstovavo Daiva 
rūmus, bet buvo nepriklauso- 
mybininkų atremti. Panašus įvy
kiai buvo pakartoti ir Estijos so
stinėj.

Latvijos Aukšč. Taryba svar
sto įstatymo projektą, atpalai
duojantį Latvijos jaunuolius nuo 
karinės prievolės sovietų armijoj 
ir įsteigiantį civilinę tarnybą kaip 
pakaitalą karinei tarnybai.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas atvyksta į JAV gegužės 
30 d. 6:30 vai. vak. į Andrews 
aviacijos bazę, o gegužės 31 pra
sidės oficialūs dviejų dienų pasi
tarimai Baltuosiuose Rūmuose, 
birželio 2 posędžiaus Camp Da- 
vid; birželio 3 pb spaudos konfe
rencijos išvyks ‘į Minneapolį ir 
vėliau — į San Francisco.

Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher patarė pas ją 
besilankančiai Lietuvos min. 
pirmininkei Kazimierai Prun
skienei ieškoti nuolaidų su Gor
bačiovu ir pažadėjo apie pasitari
mus jį laišku painformuoti.

Sov. S-gos armijos veteranai 
yra nepatenkinti, kad Rytų Eu
ropoj yra griaunami jų garbei pa
statyti paminklai, kad Baltijos 
valstybėse jie yra vadinami oku
pantais bet prezidentas Gor
bačiovas jiems pareiškęs, kad 
krašto ateitis esanti demokratijoj 
ir negalima trauktis į praeitį.

Albanijos prezidentas Ramiz 
Alis pareiškė, kad krašto demok
ratinimo negalima sustabdyti, 
bet valstybė ir toliau liksianti so
cialistinė. Be to čia buvo pa
skelbta eilė įstatymų, suteilda- 
nčių teisę keliauti į užsienį ir 
praktikuoti religiją.

Kinija paskelbė paleidusi iš 
kalėjimo 211 disidentų, bet 431 
disidentas dar tebelaikomas

► lealėjimuose.

PEPSI COLA IR LIETUVA
Purchase, N.Y., gegužės 16 

buvo posėdis, kuriame dalyvavo 
Pepsi-Cola bendrovės, JAV ve
teranų ir lietuvių atstovai. Kaip 
žinia, Pepsi Cola bendrovė pasi
rašė sutartį su Tarybų Sąjungą. 
Veteranai paskelbė Pepsi pro
duktų boikotą dėl to, kad jie daro 
su Maskva biznį, neatsižvelgda
mi į Lietuvos padėtį. Lietuvių 
atstovai ir veteranai p ” T' 
Colos bendrovės suteikti Lie 
vai humanitarinę pagalbą. Pepsi 
Colos atstovė pažadėjo šį prašy
mą perduoti bendrovės valdy-

Kezienė ir Danutė Norvilaitė.

J. T. Sveikatos organizacija 
neribotam laikui atidėjo svarsty
mą PLO prašymo priimti ją orga
nizacijos nariu.

Lietuvos Aukšč. 
perėmė savo žinion televizijos ir 
radijo transliacijų tvarkymą.

Baltijos valstybės pasirašė su
sitarimą dėl žemės ūkio produk
tų prekybos, apeinant Maskvą.

Nikaragvos valstybės tarnau
tojai, reikalaudami atlyginimų 
pakėlimo, pradėjo sėdėjimo 
streikus. Vyriausybė paskelbė 
streiką nelegaliu ir pagrąsino 
negrįžtančius į darbą tarnautojus 
atleisti. Vyriausybės iždas yra 
tuščias ir dėlto ji paprašė skubios 
JAV paskolos vyriausybei nuo 
bankroto išgelbėti.

Prezidento Gorbačiovo ligšio
linės priemonės krašto ūkiui pa
gerinti buvo nesėkmingos. Dėl 
gyventojų nepasitenkinimo ir 
technologijos atsilikimo susidaro 
pavojus krašto pastovumui.

PATIKSLINAME
Darbininko užpraeitame nr., 

nr. 19 rašant apie Kazimieros 
Prunskienės kelionę po Kanadą 
ir Ameriką, buvo pasakyta, kad 
jos programą ir tvarką sustatė dr. 
Juozas Kazickas iš New Yorko, 
patarėjas Lietuvos valdžiai. 
Buvo pasakyta, kad “atrodo, pa
dengė ir didesnę dalį K. Prun
skienės išlaidų”. Patiksliname, 
kad dr. Juozas Kazickas ją 
lydėjęs iš Toronto per VVashing
tono įstaigas, sumokėjo ir visas 
išlaidas.

jėgos bei palaimos gyvenimui ir 
veiklai.

Įklimpęs į šio gyvenimo pro
blemas, žmogus gal nebemato 
nei reikalo ieškoti Dievo ma
lonės — jaučiasi pats pajėgus 
išspręsti visas šių dienų proble
mas. Deja, Dievo malonės jis 
negali nei sukurti nei paveldėti. 
Taip yra ir su dvasinių pašauki
mų malone, nes dvasinis pašau
kimas yra ypatinga Dievo dova
na — Kristus pats kviečiasi dar
bininkų: “Pjūtis didžiulė, o dar
bininkų maža. Todėl prašykite 
pjūties šeimininką siųsti darbi
ninkų j savo pjūtį” (Lk 10,2). 
Todėl reikia prašyti, reikia mel
sti.

Prieš 40 metų lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegija Seminarija Ro
moje turėjo pakankamai klierikų 
studentų. Romos universitetuo
se jie baigė mokslus ir, įšventinti 
į kunigus išsisklaidė po platųjį 
pasaulį. Daugelis jų darbavosi 
sielovadoje ar kultūros baruose 
lietuvių labui.

Už-medžiaginę paramą Kole
gija yra giliai dėkinga: kiekvie
nais metais ji surengia iškilmin
gas pamaldas už savo geradarius, 
gyvus ir mirusius. Tačiau tik 
medžiaginės paramos neužten
ka. Reikia kandidatų, reikia klie- Prel. Alg. Bartkus, Pontificio 
rikų, joįrie pripildytų Kolegiją ir Čollegio Lftuano, V. Casalmon- 
čia pasirengtų papildyti retėja
nčias lietuvių kunigų eiles.

Lietuvių Šv. Kazimiero Popiežiškoji kolegija Romoje.

LIETUVA VĖL ŽINIŲ PAVIRŠIUJE

Lietuva pasaulinės politikos 
arenoje pereitą savaitę ir vėl pa
kilo į viršūnes — šį kartą įvykiai 
Maskvoje užėmė pirmąsias vie
tas laikraščiuose ir TV programo
se. Gorbačiovas susitiko su Lie
tuvos ministere pirmininke K. 
Prunskiene nepaisant to, kad 
visą laiką jis tvirtino, jog su lietu
viais jis nekalbės, kol jie neat
šauks kovo 11 Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo akto. Tai
gi, Gorbačiovas truputį atsi
traukė, tačiau nepriklausomybės 
atšaukimo reikalauja ir toliau.

K. Prunslcienė gegužės 17 pa
simatė su Maskvoje besilanka
nčiu JAV valstybės sekretoriumi 
James Bakeriu. Šis pasimaty
mas, bent pagal Neto York Times 
pranešimą Lietuvai buvo gana 
nepalankus. Ir būtent todėl, kad 
Bakeris spaudė Prunskienę, kad

Normaliai pašaukimai kyla 
jiems palankioje aplinkoje. Kata'* 
likiškos šeimos čia vaidina 
didžiulį vaidmenį. Kiekvienas 
mūsų geras, padrąsinantis žodis 
ne vieną pamaldų jaunuolį, gi
lesnio gyvenimo ieškantį, galėtų 
nukreipti į Kolegiją

Bet ypač reikia melstis, ne 
•vien gegužės 13-tąją, o nuolatos, 
kreiptis į Pjūties Viešpatį, kad 
savo malone jis pajudintų širdis.

Šv. Kazimiero Kolegija Romo
je palaiko glaudžius ryšius su 
Lietuva. Atgavusi laisvę, Lietu
vos Bažnyčia atsiųs daugiau ku
nigų į Romą studijoms pagilinti. 
Jei Dievas .visokeriopai laimins 
mus, šį vienintelė laisvame pa
saulyje lietuvių seminarija Ro
moje sėkmingai prisidės prie 
dvasinio visos Lietuvos atnauji
nimo.

Nuoširdžiai Jūsų,
Antanas Deksnys

Buvęs Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas
-o-

Kiekvienas lietuvis katalikas 
išeivijoje vyskupo Pauliaus Bal
takio, OFM, yra kviečiamas kar
tą į metus paremti auka Po
piežišką Šv. Kazimiero lietuvių 
Kolegiją-Seminariją Romoje. 
Aukas (čekius) galima siųsti: 

ferrato 20 — 00182 Roma — Ita- 
lia.

Lietuvos parlamentas suspen
duotų Lietuvos nepriklauso- 
mylės atkūrimo paskelbimą ir 
tuo sudarytų sąlygas pradėti dia
logą su Maskva. Taigi dabar Lie
tuva yra spaudžiama abiejų pa
saulinių jėgų — ir Maskvos ir 
VVashingtono. Ir nežinia kaip 
Lietuva galės' išsilaikyti.

Lietuvos parlamentas išklausė 
Prunskienės pranešimo ir 
sprendė koks turėtų būti sekan
tis Lietuvos žingsnis. Galima įsi
vaizduoti, kad parlamente bus 
įvairių nuomonių ir laikas tur būt 
dirba MasJcvos naudai, nes su 
kielcviena diena Lietuva artėja 
prie katastrofos, ir ką nors reikės 
daryti, kad išvengti ligų ir bado.

Šiuo metu Lietuva turi stiprų 
kozerį savo rankose, nes Maskva 
ir Washingtonas nenori drumsti 
santykių prieš viršūnių konfe-

Saulius Anužis, senatoriaus Posthumus pirmas pavaduotojas, 
įteikia ministerei pirmininkei Kazimierai Prunskienei Michi- 
gano senato rezoliuciją, remiančią Lietuvos nepriklauso
mybę.

NORVEGŲ SPAUDA 
APIE K. PRUNSKIENĘ

Gegužės 13 Lietuvos minis- 
terė pirmininkė grįžo iš ilgos ke
lionės, aplankiusi Kanadą, Jung
tines Amerikos Valstybes, Vo
kietiją, Prancūziją, Lenkiją. 
Prieš tai ji aplankė Norvegiją ir 
Daniją.

Algis Sruoginis išvertė iš Nor- 
wy Times — Nordisk Tidende 
straipsnį, kaip Norvegijoje buvo 
priimta Lietuvos ministrė pirmi
ninkė.

Lietuvos ministerė pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė per 

renciją ir todėl stengiasi surasti 
visiems priimtiną sprendimą 
Lietuvos atžvilgiu.

Pokalbyje su Prunskiene (Gor
bačiovas grasino uždėti Lietuvai - 
dar didesnes sankcijas, jei ji ne
paklus sovietų reikalavimams. 
Tačiau gegužės 19 Aukščiausios 
Tarylx)s posėdyje Prunskienė 
tvirtai siūlė Tarybos nariams ne
suspenduoti nepriklausomybės. 
Ją suspendavus vėl įsigalios so
vietiniai įstatymai ir Lietuva vėl 
atsidurs Maskvos glėbyje JAV 
televizija plačiai komentavo Lie
tuvos reikalus, rodė ištraukas iš 
Aukščiausios Tarylx>s jx»sėdžio, 
davė Cekuolio komentarus, rodė 
minias žmonių prie Aukščiausios 
Tarybos rūmų, reikalaujančias 
nenusileisti.

Kremliaus blokadą jaučia ne 
tik Lietuvos lietuviai, bet ir išei-

jos pirmą oficialų apsilankymą 
Vakaruose iš Norvegijos valdžios 
gavo tik kuklius užtikrinimus pa
lengvinti sovietų dujų ir naftos 
blokados poveikius.

Esant dabartiniams sunku
mams dėl sovietų blokados Lie
tuvoje buvo tikėtasi, kad Prun
skienės svarbiausias tikslas bus 
Norvegijos naftos gavimas už pa
pigintą kainą. Tačiau ministerė 
pirmininkė pareiškė, kad vienin
telis tikslas yra gauti paramą tau
tos nepriklausomybei.

Tuo tarpu Norvegijos vyriau- 
sybė nepažadėjo Lietuvai nieko. 
Ji paaiškino, kad Siaurės jūros 
nafta priklauso individualėm 
bendrovėm. Pagrindinės Norve
gijos bendrovės, Statoil ir Norsk 
Hydro sakė, kad esant reikalui, 
mielu noru bendrovės pristatys 
naftą Lietuvai, bet tiktai už pa
stovią valiutą ir pasaulinės rinkos 
kaina.

Norvegijos valdžia buvo daug 
dosnesnė dėl moralinės para
mos. Užsienio reikalų ministeris 
Kjekk Mane Bondevik įteikė 
protesto notą sovietų ambasado
riui Norvegijoje dėl naftos ir 
dujų sustabdymo.

Valdžios apsiėjimas su besilan
kančiais lietuviais sukėlė karštus 
politinius debatus Norvegijoje. 
Jan Syse koalicinė valdžia buvo 
kritikuojama dėl perdėto atsar
gumo, kad nesuėrzintų Mask
vos.

Norvegijos valdžia nenorėjo 
susitikti su Lietuvos vadove ofi
cialioje plotmėje. Ministeris pir
mininkas staiga pasidarė konser
vatorių partijos pirmininkas, 
užsienio reikalų ministeris pasi
darė krikščionių partijos pirmi
ninkas. o vidaus reikalų ministe
ris pasidarė centrinės partijos 
pirmininkas.

Darbo, kairiųjų socialistų ir 
dešinio sparno progresyviųjų 
partijos kritikavo valdžią už Lie
tuvos reikalo tvarkymą. Buvęs

(nukelta į 2 psl.)

vija. Aiškiai blolcadą pajuto pe
reitą savaitę Vilniaus radijo klau
sytojai. Jei anksčiau dėl bloge
snio Vilniaus radijo girdimumo 
buvo galima kaltinti oro atmosfe
rinius pasikeitimus, tai to tikrai 
nebuvo galima pasakyti pereitą 
penktadienį. Gerai girdėjosi 
prieš lietuvišką programą per
duodama ukrainiečiams skirta 
programa ir pačios lietuviškos 
programos pradžia, o paskui gur
guliavo per visą programą. Ne
buvo įmanoma nė žodžio su
prasti. £



Savaitės 
įvykiai

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas pradėjo svarstyti įsta
tymą, numatantį kalėjimo baus
mes iki 6 m. už krašto prezidento 
įžeidimą.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Meksikoj, paragi
no vyskupus viešai pasisakyti so
cialiniais ir etiniais klausimais.

Prezidentas George Bush nu
mato įsteigti savanorių korpą 
Rytų Europos valstybėm padėti 
įgyvendinti demokratiją.

Baltijos valstybių prezidentai 
pasiuntė prezidentui Bush ir 
Gorbačiovui bendrą laišką, rei
kalaujantį derybų dėl nepriklau
somybės.

JAV ir Filipinai pradėjo dery
bas dėl ten veikiančių karinių ba- 
zių ateities. Filipinai painforma
vo, kad 1947 m. sudaryta tuo rei
kalu sutartis nebus atnaujinta. 
Jos galiojimas baigiasi 1991 m.

Sov. !
stebėtojo 
prekybos 
GATT.

Vakarų
Helmut Kohl pareiškė, kad su
jungtos Vokietijos bendro parla
mento rinkimai gali įvykti dar 
šiais metais.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas Estijos ir Latvijos ne
priklausomybių atstatymą pava
dino nelegaliu ir prieštarau
jančiu sovietų konstitucijai, bet 
jokių sankcijų neminėjo.

Izraelio Aukšč. teismas 
pradėjo svarstyti mirti nuteisto 
ukrainiečio John Demjanjuk 
apeliaciją.

J. T. fondas žmonijos veiklai 
stebėti paskelbė,'- • kad pasaulio 
gyventojų skaičius 2000 m. pa
sieks 6.25 bil.

Albanija pradėjo pasitarimus 
su JAV normaliem diplomati
niam santykiam atstatyti. Jie 
buvo nutraukti prieš 40 m.

Rumunija ir Vatikanas 
užmezgė diplomatinius santy
kius, nutrauktus prieš 40 m.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas ir Egipto prezidentas 
Hosni Mubarak paskelbė dekla
raciją, smerkiančią Izraelį už iš 
Sov. S-gos atvykusių žydų apgy
vendinimą Izraelio okupuotose 
arabų žemėse.

S-ga buvo priimta 
teisėm į tarptautinę 
ir tarifų organizaciją

Vokietijos kancleris

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reliniuo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., -<Wmsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (priaFDraat 
Pway St), Woodhaven, N.Y< Į1421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1383 Madlson St., Rldgewood, N-Y. 11227. Telef. 821 ■ 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė , St. Petersburg Beach, Fla^, 
33706. 813 360 - 5577. KĘNF1ELD WO°DIAWN FI^E^L ^ME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707..813 345-9393.
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. Št. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, vlaų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla 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. Aridrlušlo klijentals.

Delegacija pas Chicagos burmistrą Richard M. Daley balandžio 2. Burmistras sutiko, 
kad iš Lietuvos Respublikos miestų atvyktų intemų tikslu susipažinti kaip demokrati
niuose kraštuose tvarkomi miestai. Iš k.: kun. Antanas Saulaitis, SJ, Alto reikalų vedėja 
Daiva Mcilicnė, burmistras R. M. Daley, Alto vicepirm. Stanley Balzckas, Jr., JAV 
LB vicepirm. dr. P. Kisielius.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — S ii ve r Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai.'Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Cąrona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRIJA 
UŽ VISUOTINĘ VEIKLĄ BEI VIENYBĘ

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 Curtls St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

Dabartinis lietu-Vių tautos liki
mo, egzistencijos ir ateities mo
mentas yra be galo rimtas ir isto
rijoje turbūt-flesikartojantis. Da
bartiniai mūsų tautos įvykiai rei
kalauja iš visų lietuvių besąly
ginės vienybės, bendro darbo, 
ir solidarumo. Veikla ir parama 
mūsų tėvynei yra bųtina ir ne
atidėliotina. Jai reikalinga mora
linė, visuomeninė, politinė ir 
materialinė parama. Pasaulio 
lietuvių katalikų bendrija kviečia 
visus lietuvius vieningai ir veik
liai šiuo ypatingu mūsų tautai 
momentu būti veiksmingais ir 
solidariais.

Pasaulio lietuvių katalikų beti- 
drija yra centrinių katalikų orga
nizacijų, esančių įvairiuose pa
saulio kraštuose, jungtis. Ji buvo 
įsteigta šv. Kazimiero jubiliejaus 
proga susirinkusių Romon įvai
rių kraštų lietuvių katalikų. Tai 
buvo įgyvendinimas minties, iš
reikštos Antrojo Vatikano Visuo
tinio Bažnyčios susirinkimo, pa
sauliečiams aktyviau reikštis 
Bažnyčios gyvenime. Šio organi
zacijų centro tikslas yra įvairių 
kraštų katalikų veiklą informuoti 
ir jai padėti.

Lietuviškos problemos ir kri
kščioniškos idėjos istorijos eigoje

MIRĖ RAŠYTOJAS A. GUSTAITIS
Bostono ligoninėje gegužės 19 

mirė rašytojas, dramaturgas, hu
moristas, radiofono ir teatro di
rektorius, ilgametis mokytojas 
Antanas Gustaitis. Liko žmona, 
dramos aktorė, Aleksandra ir 
sūnus Algis.

Velionis buvo gimęs 1907 
kovo 12 Gustaičių kaime, Kvie- 
tiškio valsčiuje, • Marijampolės 
apskr. 1927 baigė Marijampolės 
mokytojų seminariją, 1927 - 28 
mokytojavo pradžios mokykloje, 
1928- 32 studijavo lietuvių lite
ratūrą, germanistiką, pedagogi
ką Vytauto Didžiojo Universite
te Kaune, lankė teatro seminarą. 
Porą metų mokytojavo Aukštad
vario vidurinėje mokykloje.

Nuo 1936 iki 1939 Klaipėdos 
radiofono vadovas, vėliau 1939 - 
40 vadovavo Vilniaus radiofonui. 
1940 -1941 Vilniaus dramos tea
tro direktorius, dar vėliau Kauno 
radiofono redaktorius.

1944 pasitraukė į Vokietiją, 
gyveno Ravensburge, 1949 atvy
ko į Ameriką ir apsigyveno Bo
stone. Čia vadovavo teatro gru
pei, dalyvavo daugelyje lite
ratūros vakarų, 20 metų vadova
vo Bostono lituanistinei mokyk
lai.

Yra sukūręs radiofono vaidini
mų, komedijų, labiausiai pa
garsėjo humoristiniais — satyri
niais eilėraščiais. Išleido šiuos

Rašytojas Antanas Gustaitis, 
miręs gegužės 19 Bostone.

rinkinius: Anapus teisybės 1956, 
Ir atskrido juodas varnas 1966 
(už šį rinkinį gavo Lietuvių Rašy
tojų draugijos premiją). Saulės 
šermenys 1973, Ko liūdi putinėli 
1982.

Jo eilėraščiai parašyti klasiki
ne forma, pasižymi sklandumu 
ir skambumu. Lengva forma pa
juokia žmogaus silpnybes, gyve
nimo negeroves.

taip susipynė ir susiklostė, kad 
sudaro neišskiriamą kompleksą 
kaip džiaugsmuose ir laimėji
muose taip ir nesėkmėse ir nusi
minimuose. Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje daug prisidėjo kovoje 
už laisvę ir kultūrą.

Lietuvių tauta, tapdama krikš
čioniška, tapo ne tik barjeru, bet 
ir avangardu tarp Rytų ir Vakarų 
kultūrų: tarp anksčiau barbariš
kos ir vėliau nihilistinės ir dar 
vėliau komunistinės ir Vakarų 
krikščioniškos kultūros. Ilgoje ir 
nelygioje kovoje lietuvių tauta 
nętekp daug labai garbingų, kil- ~ .
nTų ir išmokslintų savo tautos na- .^pasaulio tautų šeimoje, 
rių. Komunistinėje Rusijos oku
pacijoje eilė patriotinių lietuvių 
katalikų buvo bpitaliai ir žiauriai 
nužudyti, kaip arkiv. Mečislovas 
Reinys, vysk. Vincas Bonse- 
vičius ir kiti. Daug jų žuvo neaiš
kiomis aplinkybėmis kalėjimuo
se ir lageriuose, kaip prof. Pra
nas Dovydaitis, Ignas Skrupske- 
lis, Jonas Štaupas ir eilė kitų. 
Tūkstančiai žuvo ištrėmimuose.

Bet lietuvių tauta yra gyva ir 
ji nori tapti laisva ir nepriklauso
ma. O kad ji yra išlikusi gyva ir 
nori būti nepriklausoma katalikų 
Bažnyčios nuopelnas taip pat yra 
labai didelis.

Popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas Velykų sekmadienį 
Sv. Petro aikštėje susirinkusiųjų 
miniai, pasakė: “Šiandien Lietu
va atsirado Europos ir pasaulio 
interesų centre”.- Taip pat jis 
prašė melstis, kad įvyktų “gar
bingas dialogas teisingam ir tai
kingam sprendimui” Lietuvos 
klausimuose. Kardinolas Vincas 
Sladkevičius trumpai ir konk
rečiai yra pasakęs: “Katalikų 
Bažnyčia visados buvo už ne
priklausomybę, tokia ji tebėra ir 
dabar .

Toliau Lietuvos kardinolas ir 
vyskupai sako: “Anot Kristaus

šodžių, padėję ranką ant arklo 
nesidairykime atgal, nebesvy- 
ruokime, nepradėkime kaltinti 
vieni kitų. Mūsų laisvės ginklas 
tebus mūsų kultūra ir savigarba, 
mūsų blaivumas ir dora, mokslo 
ir darbo laimėjimai. Mūsų gink
las tebus kiekvieno Lietuvos 
mylėtojo pagarba kiekvienam ki
tam Lietuvos mylėtojui. Visus 
mieluosius katalikus ir kitus kri
kščionis, visus Dievą tikinčius 
tėvynainius kviečiame širdimi 
vienytis maldoje už mūsų išt
vermę, už šviesią tėvynės ateitį 
^laisvėje, taikingoje Europos^^

Pasaulio Lietuvių katalikų 
bendrijos vaidyba kviečia visus 
pasaulio lietuvius būti veikliais 
ir vieningais šiuo reikšmingu lie
tuvių tautai laikotarpiu, atitinka
momis savo pastangomis.

Dr. Juozas Meškauskas, 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 

Bendrijos vardu

* NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-11 

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, kondominljumų reikalai. Turi leldlmąjprak- 
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos AtelnjJnimal”, 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. S tu kas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

— Lietuvos konservatorijos 
Aktorinio meistriškumo kated
ros studentai (D. Tamulevičiū
tės kursas) taip ir neišskrido į 
New Yorką, kur turėjo du mėne
sius stažuotis vienoje iš stam
biausių JAV aukštųjų meno mo-' 
kyklų. Paskutiniu momentu iš 
Maskvos buvo pranešta, kad jų » 
bilietai į lėktuvą atiteko kitiems. 
Priežastis nenurodyta. Minėtos 
mokyklos vadovai svarsto gali
mybę atšaukti studentų grupių 
iš SSR stažuotes.

— Vilniaus inžinerijos staty
bos instituto taryboje dėl pablo
gėjusios sveikatos atsisakius iš 
rektoriaus pareigų prof. Aleks
andrui Cyvui, balsų dauguma iš
rinktas rektoriumi prof. Edmun
das Zavadskas, technikos mokslų 
daktaras ir to instituto technolo
gijos katedros vedėjas.

NORVEGŲ SPAUDA
APIE K. PRUNSKIENĘ

(atkelta iš 1 psl.) 
ginybos ministeris John Jorgen 
Hols, iš darbo partijos, sakė, kad 
Norvegijos valdžia apsiėjo kaip 
beraščiai mokiniai.

Danijoje lietuviai buvo priim
ti tinkamai ir oficialiai, — pasakė 
Holst. Progresyvių partijos pir
mininkas sakė, kad valdžia 
turėtų paveikti valdžios valdomą 
naftos bendrovę Statoil ir pigiau 
parduoti naftą Lietuvai.

Rašytojas Edward Hoem sa
kė, kad valdžia turi parodyti pa
vyzdį kaip traktuoti kaimyninę 
šalį.

Graudu žiūrėti, kad Norvegi-

.pdi, >»nu •

Remkime

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,
Lrthuanian National Foundation, Ine., 

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

W - S6 80 ST MIDDI.E VILI AG E. ŲVEENS. X 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
"SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

pisoliijo
A HEMORIALS

KVECAS
JONAS 

1933 + 197 b

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

. ja, kaip didelės tautos nori paau- 
, koti mažas šalis, kad Gorbačio- 
[ vas galėtų pasiekti savo tikslą is- 
, laikyti didžiulę Sovietų Sąjungą 

nuo subyrėjimo.
Kiti laikraščiai komentavo, 

kad Norvegijai būtų sunku 
aprūpinti Lietuvą su Šiaurės 
jūros alyva be politinės paramos 
iš NATO kraštų. Būtų rizikinga 
siųsti Norvegijos tanklaivius į so
vietų teritorinius vandenis, kur 
sovietų laivynas galėtų pasi
priešinti.

Sovietų valdžia naftos aprūpi- ' 
n imą Lietuvai sustabdė ba
landžio 24 d. *■

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI

, • ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
, • GRUPINĖS KELIONĖS

’ ’-iį I 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



Sąjūdžio atgarsiai

SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJA

Tegul tavo vaikai eina 
vien takais dorybės...

Pabudome ir kėlėmės kupini 
ryžto atkurti laisvą, gražią ir gar
bingą Lietuvą. Deja, mus slegia 
nykus melo ir prievartos dešimt
mečių moralinis palikimas: tar
pusavio įtarumas, kerštingumas, 
nepakantumas kitai nuomonei, 
nesiskaitymas su žmogaus asme
niu, apsimetinėjimas, savanau
diškumas. Suirusios šeimos, 
tūkstančiai našlaičių, kurių tėvai- 
gyvi, daug visiškai abejingo jau
nimo. Brendą aplinkoje, kurioje 
buvo mindžiojamos religinės ir 
tautinės šventenybės, daugelis 
nešiojamės savo vidinę tuštumą, 
kenčiame nuo beviltiško vie
nišumo. Sielos alkį ne ambicijų 
tenkinimu, medžiagine nauda, 
kurios siekiama nesiskaitant su 
sąžine.

Kartu matome, kad Apvaizdos 
globoje tautos dvasios sveikosios 
šaknys išliko gyvos — tik jų dėka 
ir galėjome atgimti. Matome 
daug puikių užmojų ir pasiauko
jamų darbų. Smerkdami nusi
kaltimus ir nežmoniškumą, dau
gumas sugebame atleisti ir ne
reikalauti bausmės supratusiems 
savo kaltes ir klaidas.

Bunda savanoriškos iniciaty
vos ir talkos Tėvynės praeičiai 
studijuoti, jos gamtai gelbėti, 
tikėjimui atkurti, blaivumui ir 
gailestingumui skleisti. Sąjūdyje 
ir visuomenėje tolerantingai 
bendradarbiauja religinės jėgos 
ir pasaulietinio humanizmo at
stovai. Pastarosiomis savaitėmis 
sustiprėjo visuotinas ryžtas kęsti 
nepriteklius, bet nesilenkti prie
vartai, negrįžti į nelaisvę.

Vėl atsiminėme, kad visos tau
tos kultūros siela yra jos žmonių 

sielos kultūra, kad dorybė kelia 
tautą, o nedora žlugdo, kad žmo
gus daugiau vertas tuo, koks jis 
yra, negu tuo, ką jis turi. Todėl 
visa, ką pasieksime ugdydami 
teisingumą, plėsdami brolybę, 
kurdami žmoniškus visuomeni
nius santykius, vertinsime la
biau už grynai techninę pažangą 
ir materialinę gerovę.

Sąjūdis mano, kad didysis Lie
tuvos žmonių atsparumo šaltinis 
yra krikščioniškosios tradicijos ir 
tauri moralė. Todėl Sąjūdis 
nuoširdžiai bendraus su Bažny
čia ir įvairiais religiniais susivie
nijimais, su gailestingumo ir 
blaivybės sąjūdžiais, su dorovę 
ugdančiomis jaunimo orga
nizacijomis, taippat su pedago
gais ir masinės informacijos prie
monių darbuotojais, brangi
nančiais moralines vertybes.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
gėrisi Lietuvos mylėtojų 
santūrumu ir ramybe, vidine 
drausme ir kviečia visų tautybių 
geravalius žmones darbuotis 
šviesai ir tiesai, eiti vien takais 
dorybės.

Visi — kasdien — visur — už 
laisvą, dorą ir garbingą Lietuvą!

Posėdžio pirmininkai
A. Čižas 

A. Zebriūnas 
Vilnius, 1990m. balandžio22d.

SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMO 
KREIPIMASIS J VISAS 

PASAUUO GEROS VALIOS 
VYRIAUSYBES

Didžiai Gerbiami valstybių 
valdovai!

Mes norime pranešti pasau
liui, patikinti visus dorus žmo
nes ir jų vyriausybes, kad Lietu
va, nedidelė šalis prie Baltijos, 
1990 metų kovo vienuoliktą savo

(nukelta j 4 psl.)

Clevelande LTM Ansamblis 
“Čiurlionis” gegužės 5-6 iškil
mingai atšventė savo veiklos 
auksinį jubiliejų. Tai vienintelis 
dainos meno vienetas abipus At
lanto sulaukęs tokios sukakties. 
Išgyventa skausminga ir ilga 
odisėja, ansamblis nuo 1940 sau
sio 15 pergyveno okupacijos 
skausmus, karo ugnį, nugulėjo 
įsikūrimo problemas, kompozi
toriaus, dirigento ir savo įkūrėjo 
a.a. Alfonso Mikulskio dėka skri
do dainos sparnais po laisvojo pa
saulio kraštus.

Per ansamblio eiles perėjo arti 
800 asmenų, buvo atlikta 1218 
koncertų, nukeliauta arti šimto 
tūkstančio mylių. Ansamblyje 
yra asmenų, kurie dalyvavo pir
moje ansamblio repeticijoje Vil
niuje. Tai Ona Mikulskienė, an
samblio kanklių orkestro ilga
metė vadovė, tenoras Antanas 
Kavaliūnas ir baritonas Mečys 
Aukštuolis. Salia jų stovi daugelį 
metų ansamblyje dainuoją nariai 
ir gražus būrys jau toli nuo 
tėvynės gimusių choristų.

Liaudies muzikos instrumen
tų orkestrą sudaro jaunimas, ku
rio tėvai ansamblyje yra dainavę 
ar tebedainuoja. Net ir chormei- 
sterė Danutė Liaubienė, Akrono 
universiteto muzikos dėstytoja, 
yra jau Amerikoje gimusi lietu
vaitė, kuri ir savo moksliniuose 
darbuose nagrinėja lietuvišką 
muziką.

Ansamblio įkūrėjui Alfonsui 
Mikulskiui ir jo įpėdiniui Rytui 
Babickui iškeliavus į amžinybės 
aruodus, dvejus metus meno va
dovo pareigas ėjo dr. Bronius 
Kazėnas. Jam pasitraukus iš pa
reigų, ansamblis liko be vadovo. 
Ansamblio pirmininko Vlado 
Plečkaičio pastangų dėka į Cle-

Lietuvių Tautinis meno ansamblis atšventė 50 metų jubiliejų. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, priima mišių auką iš muz. Onos 
Mikulskienės. Salia kun. G. Kijauskas, SJ. Nuotr. V. Bace
vičiaus

AUKSO SPINDESIAI CLEVELANDE
Aurelija M. Balašaitienė

velandą iš Klaipėdos atvykęs 
kompozitorius ir dirigentas Ge
diminas Purlys tiek savo profesi
niu sugebėjimu, tiek patraukliu 
charakteriu jau nuo pirmos repe
ticijos pavergė ansambliečius. 
Buvo dirbama labai įtemptai su 
tikslu paruošti repertuarą jubi
liejiniam koncetui, repetuojama 
vakarais ir sekmadieniais, bet 
entuziazmas nugalėjo visus sun
kumus.

Pradedant jubiliejines iškil
mes, gegužės 5 dienos vidur
dienį buvo lankomi mirusių čiur- 
lioniečių ir prezidento Antano 
Smetonos kapai. Vadovaujant 
kun. Gediminui Kijauskui, buvo 
sukalbėtos malos ir sugiedotos 
giesmės prie Alfonso Mikulskio, 
Ryto Babicko ir kitų kapų. Vaka
re DMNP parapijos salė prisi
pildė svečių iš arti ir iš toli išgir
sti koncertą. Architekto Eduar
do Kersnausko meniškai deko
ruota scena buvo verta pa
sigėrėjimo: žydro dangaus spal
vos dugne, tarp tautinių vėliavų, 
aukso raidėmis žibėjo jubilieji
niai metai, o scenos apačioje lie
tuviški ornamentai puošė vazo
nus.

Daugelio puslapių reikėtų 
skirti recenzijai repertuaro, ku
riame girdėjome naujas lietuvių 
kompozitorių sukurtas ir Alfonso 
Mikulskio harmonizuotas liau
dies dainas. Audringai plojome 
Gedimino Purlio sukurtai dai
nai “Palaimink mane” pagal My
kolaičio Putino žodžius. Nuosta
biai nuskambėjo A. Mikulskio 
harmonizuotas “Piemenėlio ra

Lietuvių Tautinis meno ansamblis Čiurlionis atšventė 50 metų 
gyvavimo sukaktį. JAV LB Kultūros tarybos pirm. Dalia 
Kučėnienė tarė sveikinimo žodį ir įteikė garbės pažymėjimus 
muz. O. Mikulskienei, vadovui-dirigentui muz. Gediminui 
Purliui ir pirm. V. Plečkaičiui. Nuotr. V. Bacevičiaus

liavimas”. Nepaprastai subtili 
dainos interpretacija, pilna gi
laus sentimento ir nostalgijos, 
klausytojus nukėlė į romantišką 
Lietuvos laukų foną. Užmerkus 
akis galima buvo įsivaizduoti ra
liavimą aidint per pievas, miš
kus, laukus. Dainą atliko mišrus 
choras su soliste Aldona Stem- 
pužiene, skudučių ir lumzdelių 
palyda.

A. Mikulskio “Skamba, skam
ba kankliai” su mišriu choru ir 
kanklių orkestru nuskambėjo 
taip dinamiškai, kad ir publikoje 
sėdint norėjosi linguotis, judėti, 
pritarti. Dirigento griežtos ran
kos ir švelnaus šypsnio derinys 
išgavo iš choristų visa tai, kas 
juose buvo geriausia. Aldona 
Stempužienė taip pat dainavo su 
Vladu Plečkaičiu “Linelius ro
viau”, o ansamblio solistė Irena 
Grigaliūnaitė atliko eilę dainų su 
choru, kanklių palyda ir ansam
blio solistais. Baigiantis progra
mai, į sceną buvo pakviesti visi 
publikoje buvę čiurlioniečiai. 
Galingai nuskambėjo “Namo 
broliukai”, o publiką įtraukus, 
buvo sudainuotos dar dvi dainos.

Sekmadienio rytą DM N P baž
nyčioje į iškilmes atvykęs vysk. 
Paulius Baltakis su kun. Gedimi
nu Kijausku ir kun. Aleksandru 
Goldikovskiu, koncelebravo 
mišias, o Čiurlionio ansamblio 
choras, diriguojamas Gedimino 
Purlio, giedojo Alfonso Mikuls
kio “Mišias už kenčiančią Lietu

vą . Vargonais grojo parapijos 
choro vadovė ir muzikė Rita 
Kliorienė. Giesmės skambėjo 
didingai, o graudūs kanklių tonai 
jaudino širdis.

Vidurdienį parapijos salėje 
įvyko minėjimas-akademija, ku
rią trumpu ir taikliu žodžiu ati
darė talkos komiteto pirminin
kas Jurgis Malskis ir pavedė Vio
letai Zilionytei-Leger, ansam
blio valdybos vicepirmininkei, 
vadovauti programai. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo pakviestas 
buvęs čiurlionietis dr. Emanue
lis Jarašūnas iš Santa Monikos. 
Jo išsami ir trumpai ansamblio 
istoriją bei jo reikšmę išeivijai 
nušvietusi kalba buvo sutikta su 
audringais plojimais. Pati reikš
mingiausia akademijos dalis 
buvo, ta, kad-ansambliOcnariai 
buvo individualiai, .pagerbti, 
kiekvieną jų atskirai pakviečiant 
į sceną. į šventę specialiai atvy
kusi LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Dalia Kučėnienė kiekvie
nam įteikė po specialų pažymė
jimą, o pirmininkas Vladas Pleč
kaitis ansamblio narius apdova
nojo jubiliejiniais ženkleliais. 
Ona Mikulskienė, Vladas Pleč
kaitis ir Gediminas Purlys buvo 
apdovanoti tradicinėmis tau
tinėmis juostomis, kurias ap
juosė Audronė Purlienė, diri
gento žmona, trumpai viešnagei 
atvykusi į Clevelandą ir savo pui-

(nukelta į 4 psl.)

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

sukaktį prisimenant —

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

Parodų salės
Kultūros muziejuje pastoviai 

buvo įrengta M. K. Čiurlionio 
galerija ir lietuvių liaudies meno 
skyrius. Rengiant naujas paro
das, reikėjo.iš kitų salių nukabin
ti esamus paveikslus, nunešti 
juos į sandėlius, parengti sienas 
naujom parodom. Parodos buvo 
rengiamos gana dažnai, — 1938 
- 39 metais muziejuje buvo su
rengta 13 parodų.

Iš rengėjų daug kas padovano
davo bent kelis savo kūrinius. 
Kitus kūrinius pirkdavo pats mu
ziejus. Taip buvo surinkta didelė 
ir gera kolekcija, kuri pavaizdavo 
lietuviškojo meno raidą. To 
meto geriausi dailininkų kūriniai 
pateko į muziejų ir yra išsaugoti 
ateičiai.

Muziejų lankė Vokietijos, Len
kijos, Latvijos universitetų mok

slininkai. Daug dėrpesio skirta 
lietuvių liaudies menui.

P. Galaunė profesorius

Nepriklausomos Lietuvos lai
kai buvo didelės dinamikos lai
kai. Viskas kūrėsi, statėsi. Tai 
veiklai kartais trūkdavo ir žmo
nių. Tekdavo reikštis bent kelio
se pozicijose. Taip ir P. Galaunė 
šalia plačios muziejinės veiklos 
daugiau kaip trisdešimt metų pa
skyrė mokslui — buvo profeso
rius.

1925 rugsėjo 1 jis pakviečia
mas dėstyti Lietuvos meno kursą 
Kauno universitete. 1926 jis tą 
kursą dėstė kaip docentas. Lie
tuvos meno istoriją skaitė iki 
1930 metų.

Humanitarinių mokslų fakul
teto istorijos skyrius turėjo dvi 
katedras: visuotinę istoriją ir 

Lietuvos istoriją. Lietuvos isto
rijos katedrai priklausė ir meno 
istorijos vadovas P. Galaunė, ar
cheologijos vadovas E. Volertas, 
po jo—J. Puzinas, pagelbiniams 
istorijos mokslų seminarams va
dovavo A. Vasiliauskas. Nuo 
1930 m. lapkričio 1 P. Galaunė 
buvo meno istorijos katedros do
centas.

Humanitarinių mokslų deka
nu buvo Vincas Krėvė. Dekanas 
rūpinosi, kad profesoriai išspau
sdintų kuo daugiau mokslinių 
darbų. Pats P. Galaunė vėliau 
prisipažino, kad V. Krėvė jį-nuo
lat ragino. Be to raginimo jis 
nebūtų to parašęs.

Profesoriaus darbai

Dar būdamas Petrapilyje jis 
domėjosi lietuviškais dailės rei
kalais ir pamažu rinko medžiagą.

Štai jo išleisti veikalai: Eksli
brisas Lietuvoje 1926 m., Tapy
tojas Juozas Oleškevičius — 
1927 Vilniaus meno mokykla 
1793 - 1831 — 1928 m.

Didžiausias veikalas yra Lietu
vių liaudies menas, išleistas 1930 
m. Jis tokį kursą skaitė universi
tete. Kursas platus, apima visas 
liaudies meno šakas, jų techni
kas. Knyga ir dabar nėra pasenu
si ir naudojama kaip išsamus šios 
rūšies vadovėlis.

P. Galaunė dėstė ir visuotinę 
meno istoriją, kol šią discipliną 
perėmė iš Sorbonos universiteto 

grįžęs ir ten apgynęs disertaciją 
Jurgis Baltrušaitis, Lietuvos pa
siuntinio Maskvoje ir poeto 
sūnus.

P. Galaunės metodas
P. Galaunė turėjo savitą 

dėstymo būdą. Paskaitas skaity
davo nekreipdamas dėmesio į 
auditoriją. Kartais būdavo tik 
vienas studentas. O kartais ir la
bai daug klausytojų.

Pirmiausia~jis dėstė teoretinę 
dalį, vėliau studentus vesdavosi 
į muziejus, galerijas, aiškindavo 
vietoje. Aiškindavo patraukliai ir 
įdomiai. Tos išvykos studentams 
labai patiko, nes jos konkrečiai 
labai lavino studentus. Įdomiai 
vesdavo ir seminarus. Jų tikslas 
buvo, kad studentas išmoktų 
dirbti mokslinį darbą, savaran
kiškai mąstyti. P. Galaunė duo
davo didelį temų sąrašą. Galėjai 
ir pats sau temą pasirinkti. Semi
naro darbų klausydavosi studen
to nepertraukdamas, tik paskui 
visa susumuodavo, apibendrin
davo.

Meno istoriją klausė ir kitų 
tautų žmonės. Dažniausiai Lie
tuvos žydai. Jis jiems duodavo 
temas parašyti apie garsias sina
gogas, kurių krašte buvo ne vie
na.

Pradžioje jie patys dar nesusi- 
giudė ir buvo pasmerkę M. K.

iurlionio kūrybą, pavadinę ją 

spiritualinę, formalinę, abstra
kčią. Išaiškinti jos filosofinės 
prasmės negalėjai. Vėliau šie 
varžtai buvo nuimti, ir P. Ga
launė skaitė kuo gražiausius ir 
įvairius kursus apie M. K. Čiur
lionio kūrybą: Gamta Čiurlionio 
kūryboje, Čiurlionio Jūros sona
ta, Lietuviška pažiūra į M. K. 
Čiurlionio kūrybą ir 1.1.

Vėliau skaitė kursus ir apie 
dailininkus, kurie gyveno vėliau: 
A. Žmuidzinavičių, Petrą Ri
mšą, Petrą Kalpoką.

P. Galaunė skatino studentus 
lankyti visas parodas, bent kart
kartėm užeiti į muziejus ir studi
juoti genialią M. K. Čiurlionio 
kūrybą.

Studentams nebuvo privalu 
lankyti jo paskaitas. Svarbu, kad 
gavai užskaitą ir kad išlaikei eg
zaminus. Buvo ir tokių nuoty
kių, kad studentai savo profeso
riaus nepažino, nes jis atrodė la
bai jaunai. Dažnai paklausdavo, 
kaip atrodo tas prof. P. Galaunė. 
Jis atsakydavo: eime ir tuoj pa
matysi.

Jis skaitydavo nekreipdamas 
dėmesio į auditoriją, susimąstęs, 
užsisvajojęs. Studentai jį pra
minė Rūpintojėliu.

1939 metais Kauno universi
teto Teisių ir Humanitarinių 
mokslų fakultetai buvo perkelti 
į Vilnių. 1940 metų sausio 1 per
sikėlė ir P. Galaunė. Jis kaip ar
cheologijos katedros docentas 

toliau skaitė Lietuvos meno isto
rijos kursą. Katedrai vadovavo 
prof. J. Puzinas, vėliau buvęs 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanas. Lietuvos meno istori
jos kursą skaitė ir sunkiais vo
kiečių okupacijos laikais.

Praūžus karo audrai, 1944 - 
1947 P. Galaunė buvo Vilniaus 
universiteto Istorijos — filologi
jos fakul testo Meno istorijos 
vedėjas.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Vilniaus universitetas persi
tvarkė. Humanitarinių mokslų 
fakultetas buvo pavadintas Isto
rijos-filologijos fakultetu. Meno 
istorijos katedrai vadovavo P. 
Galaunė. Katedroje susitelkė ir 
buvę mokiniai, dabar jau dėsty
tojai, — A. Mikėnaitė,R. Kuli- 
kauslden, P. Kulikauskas. Čia 
dirbo J. Baldžius, įsijungė P. 
Dundulienė, H. Kairiukštytė- 
Jacinienė, A. Mikėnaitei perlei
do skaityti lietuvių liaudies 
meno kursą.

-jis ir toliau gyveno Kaune. Pa
skaitų skaityti atvažiuodavo iš 
Kauno trim dienom per savaitę. 
Jis dėstė Lietuvos meno istoriją, 
muziejų istoriją, ekspozicijas pa
rengimo principus ir metodus. 
M. K. Čiurlionio kūrybos, lietu
vių liaudies architektūros spec
ialius kursus.

)

(Bus daugiau)



IŠ VISUR

AUKSO SPINDESIAI CLEVELANDE

— Londone, kai vyko Lietu
vos ministerės pirmininkės Ka
zimieras Prunskienės vizitas, 85 
konservatorių parlamentarai pa
sirašė nutarimą, jog Didžiosios 
Britanijos ministrė pirmininkė 
darytų žygius, kad būtų pri
pažinta Lietuvos nauja vyriau
sybė.

— Pary žiaūs kardinolas arki
vyskupas Marle Lustinger mel
džiasi už Lietuvą. Didįjį Penk
tadienį Kryžiaus Kelių metu 
viešoje procesijoje jo pageidavi
mu, kai buvo meldžiamasi už 
Lietuvą kryžių nešė prel.Jonas 
Petrošius.

— Poetas Jonas Minelga, gy
venęs Chicago, 111., mirė ba
landžio 13, sulaukęs 75 m. 
amžiaus. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 
40 metų. Priklausė prie Lietuvių 
Rašytojų draugijos ir Saulių Są
jungos, buvo Balfo, Lietuvių 
Fondo ir Tautos Fondo narys.

— Toronto tarptautinis kara
vanas vyks birželio 15 - 23. Lie
tuviai dalyvaus su savo paviljonu 
“Vilnius” Prisikėlimo parapijos 
salėse. Šiais metais paviljoną or
ganizuoja Prisikėlimo parapijos 
taryba. Organizaciniam komite
tui pirmininkauja Alf. Juozapa
vičius. Jėi paviljonas duos pelno, 
jis bus skiriamas Lietuvai,

— Lietuvos Kankinių parapi
joje, Mississauga, Ont., perei
tais metais buvo pakrikštyti 15 
kūdikių, pirmą komuniją priėmė 
7 vaikai, susituokė 8 poros, palai
doti 35 mirusieji.

— Dr. Vytautas Pavilaniui 
Quebeco universitetas suteikė 
garbės doktoratą už nuopelnus 
mikrobiologijos institute. Dr. V. 
Pavilanis užsiima ne tik moksli
niais darbais, bet taip pat daly
vauja ir lietuviškame gyvenime.

— Mažosios Lietuvos fondo 
suvažiavimas Chicagoje įvyks 
rugsėjo 1.

— Šilutėje iki 1944 m. stovėjo 
paminklas rašytojui Hermanui 
Zudermanui. Miestelio evange
likų-liuteronų kapinėse ilsisi ir 
rašytojo tėvai. Pirmaisiais Tary
bų valdžios metais paminklą, ku
ris kaip spėjama iš likusių foto
nuotraukų, stovėjo miesto cen
tre, nugriovė. Jo atstatymui 
9,000 rublių paaukojo Šilutės 
baldų kombinato kolektyvas, 
premijuotas šia suma kaip trečio
jo ketvirčio soclenktynių nu
galėtojas.

— Gintaras Žemaitis, kaip 
Lombard Spectator laikraščio 
city editor, balandžio 6 d. laidoje 
parašė vedamąjį apie Lietuvą. 
Jame jis kontrastu pastatė prez. 
Bush rinkiminėje kampanijoje 
išgarsėjusius “1,000 šviesos taš
kelių” — savanoriai amerikiečiai 
vykdantys labdarą — ir po tūks
tančių sovietinių kulkosvaidžių 
stovintį demokratiškai išrinktą 
Lietuvos parlamentą. Gintaro 
tėvai yra aktyvūs Cicero Lietu
vių Bendruomenės narįai.

— Prancūzijos Lietusių Kata
likų Misijos naujas adresas: 8. 
av. Cesar Caire, 75008. Paris. 
Tel. 42.93.04.88. .

— “Vingis”, Vilniaus liaudies 
meno ansamblis, gegužės 30, 
trečiadienį, 7 vai. vak. koncer
tuos Toronte, Prisikėlimo para- I ;0 pasaulinio karo karštligėj ir po 
pijos salėje.

( atkelta iš 3 psl.) 
kiu sopranu įsijungusi į koncerto 
programą. Buvo apsikeista dova
nomis.

VLIKo vardu žodžiu sveikino 
Vytautas Jokūbaitis ir Danguolė 
Ilginytė ansamblio “sesutės” 
“Dainavos” vardu. Buvęs Čiur- 
lionietis solistas Algis Grigas 
sentimentaliai prisiminė kai 
1949 metų birželio mėnesį jis 
plaukė į Ameriką tuo pačiu laivu, 
kuriame jis su būreliu čiurlio- 
niečių giedojo Amerikos himną. 
Žodžiu taip pat sveikino Dalia 
Kučėnienė ir PLB Švietimo Ta
rybos pirm. Milda Lenkauskie
nė. Deja, ilgų sveikinimų tekstų 
skaitymas nuvargino klausytojui 
ir čiurlioniečius, repetavusius ir 
pereitą dieną prieš koncertą, ir 
prieš mišias, ir besirengiančius 
dar repetuoti banketo programą.

Vakare Clevelando Lietuvių 
namuose įvyko linksmas ir šau
nus banketas. Nebuvo ilgų pra
kalbų nei sveikinimų, o tik nepa
prastai puikus, neilgas, baliui 
pritaikytas koncertas. Čiurlionio 
ansamblio mišrus choras, vado
vaujama Gedimino Purlio, pia
ninu palydint chormeisterei Da
nutei Liaubienei, atliko tris cho
rų partijas iš Fausto, Trubadūrų

SąjuSzio atgarsiai

(atkelta iš 3 psl.) 
demokratiškai išrinkto parla
mento lūpomis paskelbė atku
rianti savo valstybę. Istoriškai ji 
buvo paneigta visam pasauliui 
seniai žinomu, o neseniai ir 
TSRS vyriausybės bei dabartinio 
jos prezidento M. Gorbačiovo 
pripažintu neteisėtu Nlojotovo-, 
Ribbentropo paktu. ,

Nuo čia prasideda naujos dra
mos pirmasis aktas: Lietuva, vie
na seniausių Europos tautų, liko 
vieniša, pasmerkta blaškytis ab
surdiškoje, civilizuotam pasau
liui nesuvokiamoje situacijoje. 
Didžiųjų pasaulio valstybių va
dovai užsimerkia, nors yra ne
blogai informuoti, kokio smurto, 
brutalių karinių ir ekonominių 
akcijų griebėsi vos ne naują me
siją vaidinantis TSRS preziden
tas.

Kaip krikščioniškų tradicijų 
tauta, dar kartą patikiname Jus, 
kad Lietuvos žmonės, žemdir
biai, darbininkai, inteligentija ir 
dvasininkija, šiomis dienomis ir 
mėnesiais išgyvena šiurpią, nuo 
pasaulio slepiamą, tačiau gerai 
apgalvotą, planingą agresiją, 

I naują aneksiją ir okupaciją su vi
somis iš to išplaukiančiomis 
melo, šmeižto, persekiojimų pa
sekmėmis, ką jau esame išgy
venę pradedant 1940, ką patyrė 
mūsų tėvai, broliai ir seserys, 
vežami į Sibirą, žuvę rezistenci
joje 1941 - 1956 m., nukankinti, 
suluošinti sovietiniuose lage
riuose ir psichiatrinėse.

Negi, galima pamiršti, kas 
dėjosi Vengrijoje, Čekoslovaki- 

įjoje, Lenkijoje? Skaudi Rytų Eu- 
| ropos patirtis mus visus, ir Euro

pos, ir Azijos žmones, šio to pa- 
I mokė. Raudojoji epidemija neži

no jokių užtvarų, nūnai ji, regis 
baigiasi čia, o rytoj, atsigavusi ir 

I šimtąkart stipresnė gali sugriauti 
tai, ką šimtmečiais puoselėjo 
Europos civilizacija.

Vardan visos senosios Euro
pos, vardan Viduramžių, Rene
sanso, Švietimo, vardan Naujojo 
pasaulio ir senosios Azijos išmin
ties mes įsakmiai prašome Jus, 
šio pasaulio galinguosius, pasi
priešinti visais įmanomais bū
dais tam, ką Sovietų Sąjunga 
daro Lietuvoje.

Už Jūsų iškovotą ir turimą 
laisvę ir demokratiją, mūsų sie
kiamą ir trokštamą elementarią 
laisvę būti šeimininkais savoje 
žemėje! Neužmirškite mūsų ir 

| nepalikite pražūčiai, kaip antro-

jo buvo palikti dešimtys milijonų

ir Kaimo garbės operų. Pasku
tinė daina “Tamošius bekepu- 
ris”, Gedimino Purlio kompozi
cija pagal Kazio Binkio žodžius, 
susilaukė stiprių plojimų ne vien 
už pačios dainos originalumą, 
bet ir jos nepaprastai puikų atli
kimą, sukėlusį jaukią ir linksmą 
nuotaiką.

Pasibaigus programai, prie 
vaišių stalų pradėjo sproginėti 
šampano butelių kamščiai. Užsi
mezgė daina, paplito po visą 
salę. Netrukus buvo šokami ra
teliai, mokomasi naujų dainų, 
plojama iš toli atvykusioms 
svečiams. Gediminas Purlys, at
sisėdęs prie’ fortepiono pradėjo 
groti šokių muziką, o jį apsupęs 
gražiabalsių būrelis dainavo. 
Prasidėjo šokiai ir nereikėjo or
kestro, kurio kažkas buvo pasi
gedęs.

Puikiai - pavyko jubiliejinė 
šventė. Rengėjus tenka pagirti 
už rūpestingai sustatytą šventės 
programą su visais jubiliejui 
svarbiais elementais: pagarba 
įnirusiems, prisiminimu praei
ties, žvilgsniu į dabartį, su mal
da, giesme, su daina ir šokiu. 
Reikia turėti viltį, kad Čiurlionio 
ansamblis, išgyvenęs renesansą, 
gyvuos ir toliau.

Vidurio ir Rytų Europos tauty
bių žmonių. Šiandien vėl at
sidūrėme ant gėdingų Mūnche- 
no susitarimus primenančių 
slenksčių. Niekas pasaulyje taip 
neprimena savęs, nesišaukia ke
ršto ir atpildo, kaip nekaltų žmo
nių kraujas ir neteisėtai jiems da
romos skriaudos. •

Su tikėjimu ir viltimi —
Posėdžio pirmininkai:

A. Sakalas
M. Laurinkus

Vilnius, 1990 m. balandžio22d.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS RŪPESČIAI

Nuostoliai-ir darbai neleidžia 
Lietuvių Rašytojų Draugijos val
dybos nariams dažnai susieiti ir 
aptarti draugijos rūpesčius bei 
veiklą. Gegužės 16, trečiadienį, 
Draugijos valdybos branduolys 
posėdžiavo Baltijos restorane. 
Vietą pasirinko todėl, kad ten 
buvo visiem patogu susieiti. Sei
mininkai maloniai priėmė.

Pradžioje susipažinta su buvu
siais posėdžiais, kas kalbėta, kas 
sumanyta.

Lietuvoje gegužės 22 - 24 die- f 
nomis turėjo Anykščiuose vykti 
lietuvių rašytojų suvažiavimas, į. 
kurį buvo kviesti ir Lietuvių 
Rašytojų Draugijos nariai. Bet 
politinė padėtis buvo tokia, kad 
Sovietų Sąjunga atšaukė vizas, 
neleido niekam įvažiuoti. Gal 
kas ir įvažiavo, kokiu nors būdu 
prasmukęs pro kamputį. Vil
niaus radijas buvo paskelbęs, 
kad į Vilnių atvyko rašytojas 
Anatolijus Kairys ir atsivežė savo 
kūrybos pluoštą. Kokiu būdu jis . 
ten nuvažiavo, nežinia.

Apsvarsčius reikalą, valdyba 
nutarė pasiųsti tik sveikinimą, 
nes nežinia, ar toks suvažiavimas 
dar bus.

Algirdas Landsbergis referavo 
apie PEN klubo suvažiavimą, 
kuris buvo Madeiros saloje Por
tugalijoje. Ten buvo atvykę iš 
Lietuvos du: Romualdas Lan
kauskas ir Rudaitytė; o iš Ameri
kos dalyvavo Stasys Goštautas.

Aptarti grožinės literatūros 
premijos reikalai. Premija skiria
ma už 1989 metais išleistą ge
riausią grožinės literatūros kny
gą. Valdyba jau paprašė Lietuvių 
Fondą būti mecenatu ir tam rei
kalui paskirti 2000 dol. Prašymas

; .*<•-> ••A-’IąUZ

Vilniuje-Šv. Kazim^to bažnyčioje (nuotrauka daryta š. m. balandžio mėn.) restaura
vimo ir taisymo įrangos tebestovi po bažnyčios įėjimu ir vargonais, kurių nėra. Iškėlus 
sovietų įvestą ateizmo muziejų, raktai buvo Vilniaus arkivyskupijai grąžinti prieš metus. 
Tikimasi pirmąsias mišias laikyti š. m. liepos pabaigoje. XVII a. bažnyčia atgauta visai 
tuščia ir apgadinta. Lėšų ir reikmenų stoka sulėtina šventovės taisymą.

Lietuvių Fondo valdybai įteik
tas. Alfonsas Sešplaukis Tyruolis 
sudarė praeitais metais išleistų 
knygų sąrašą. Valdyba jam 
nuoširdžiai dėkoja.

Dabar bereikia sudaryti verti
nimo komisiją iš penkių asmenų 
ir toliau vystyti premijos apifor
minimo reikalus. Pirmininkas 
pažadėjo ieškoti ir sudaryti tokią 
vertinimo komisiją.

Kalbėta ir apie Aloyzo Barono 
novelės konkursą. Jis buvo nu
delstas dėl įvairių priežasčių.

ĮVYKIAI LIETUVOJE
— Vilniaus radijas pranešė, 

kad ministerė pirmininkė Kazi
miera Prunskienė vyksta į Mask
vą su naujais pasiūlymais. Paskui 
pranešė ir kad ji ten susitiko su 
Gorbačiovu, Amerikos Valsty
bės sekretoriumi Baker.

— Kauno universiteto sena
tas rinksis Kaune ir Chicagoje, 
kaip buvo numatyta. Chicagos 
sekcija vyks Jaunimo Centro pa
talpose gegužės 25 - 27, vado
vaus prof.'Br. Vaškelis.

— Atidaryta bažnytinio 
meno paroda Tai pirmoji per 50 
metų. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais prie Kauno kunigų semi
narijos buvo bažnytinio meno 
muziejus. Rusams užėmus Lie
tuvą, tas muziejus buvo tuoj iš
montuotas, suardytas. Vokiečių 
okupacijos metais jis dar veikė, 
nors kitų eksponatų ir nebeatga
vo. Kai prasidėjo antroji rusų 
okupacija, jis buvo visai panai
kintas. Religinis menas buvo 
persekiojamas, pajuokiamas. 

Valdyba dabar mano, kad kon
kursą reikia perorganizuoti ki
taip. Apie tai bus paskelbta 
vėliau.

Prisiminti mirę rašytojai: Vy
tautas Alantas, Gražina Tulau- 
skaitė, Jonas Minelga.

Rdjdenį numatoma New Yorke 
surengti rudens literatūros 
šventę su svečiais rašytojais. 
Kalbėta ir apie naujus draugijos 
narius, iškelti ir kiti sumanymai. 
Kalbėta apie tai, kodėl pernai 
Kultūros Taryba paskyrė dvi 
premijas už mokslo veikalus, o 
šiemet neskyrė premijos už lite
ratūrą. Premija 3000 dol. Tai yra 
tikrai didelė skriauda lietuviams 

draudžiamas. Po tiek' metų tai 
pirmoji paroda, kur sutelkti 
kūriniai iš religinio pasaulio.

— Kaune nušovė vieną jau
nuolį. Nušovimas nieko bendro 
neturįs su kokia politika. Sako
ma, kad tas padauža prišokęs 
prie sargybinio rusų kareivio ir 
jam staiga atėmęs automatą. 
Tada kareivis prie jo prišoko ir 
iš jo atsiėmė automatą ir iššovė 
į viršų. Staiga atsirado porą ka
reivių, ir jie dabar šovė tiesiai į 
tą jaunuolį ir jį nušovė.

— Dailės paroda atidaryta 
.prie Aušros Vartų esamame vie
nuolyne. Ten išstatyti paveikslai 
parkuodami ir pinigai atiduoda
mi gintis nuo blokados. Paveik
slų kainos aukštos. Žmonių daug 

' parodoje, bet paveikslų niekas 
neperka.

— Telšiuose didžiausią pa
klausą dabar turi šakės, kastuvai, 
dalgiai bei kitoks smulkus inven
torius. Ryškėnų tarybiniame 
ūkyje į beveik visus žemės ūkio

rašytojams, kad taip nesilaikoma 
tradicijos.

Išdininkas Leonas Lėtas labai 
prašo draugijos narius susi
mokėti nario mokestį. Taip jau 
yra, kad žmonės nėra apdairūs, 
nepastebi, kad nesusimoka, pra
leidžia terminus. Nario mokestis 
— 10 dol. metams. Visi nariai 
prašo mi nario mokestį siųsti 
šiuo adresu: Leonas Lėtas, 32 
Paper Chase Dr., Farmington, 
CT 06032.

Posėdyje dalyvavo: pirminin
kas Paulius Jurkus, vicepirmi
ninkas Algirdas Landsbergis, 
ižininkas Leonas Lėtas, valdy
bos narys Tėv. Leonardas An
driejui s, OFM.

darbus įkinkyti arkliai, jų ūkyje 
— 70. O Anulėnų tarybinio ūkio 
specialistai dabar važinėja dvi
račiais, kuriuos ūkio direktorius 
P. Martiniais pargabeno iš Te
lšių prekybos bazės.

— Kultūros žurnalo “Santa
ra (jis pradėtas leisti Kaune 
prieš pusmetį) bibliotekos Lie
tuvai ir išeivijai pirmąja knyga 
tapo paskutinio Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio Juozo Ur
bšio 192 psl. knyga Atsiminimai. 
Spindulio spaustuvėje išspaus
dinta 60,000 egz. tirazi). Tai fo- 
tografuotinis leidinys pagal Tau
tos Fondo prieš porą metų Chi
cagoje išleistą panašią knygą. At
siminimus autorius papildė įva
diniu žodžiu ir kita originalia 
medžiaga. J. Urbšys ir leidėjai 
honorarą skiria Lietuvių kalbos 
draugijai. .. -

— Devynis hektarus Neprik
lausomybės ąžuolyno pasodino 
valnutiškiai ir į Vainutą (Šilalės 
raj.) suvažiavę kraštiečiai iš Ši-' 
lutės ir kitų Lietuvos vietų. 
Ąžuolyno žemę pašventino kun. 
S. Litukas.



VIENYBĖ TEŽYDI
Lietuvos vyčių 41-toji kuopa 

atšventė 75 m. sukaktį

Visuomet malonu aplankyti 
jaukią Apareiškimo parapiją 
Brooklyne. Gegužės 6 buvo ypač 
malonu, nes Lietuvos vyčių 41 
kuopa šventė savo 75 m. sukaktį. 
Mano 12kuopą, Manhattane, N. 
Y., su šia Brooklyno kuopa riša 
labai šilti ryšiai. Juk mus skiria 
tik Williamsburgo tiltas. Bet 
apie tiltus vėliau...

Šventė prasidėjo su iškilmin
gom mišiomis Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Jas koncelebra- 
vo Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, buvęs parapijos klebonas ir 
kuopos dvasias kun. Jonas Pakal
niškis ir dabartinis klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas. Skaity
mus atliko 41-tos kuopos pirmi
ninkas Bill Kurnėta. Pamoksle 
vysk. A. Vaičiaus pagrindinė 
tema buvo vienybė “Teriša mus 
nematomi tiltai”, kalbėjo Jo Ek
scelencija,.. .“Dievas šiuo metu 
mums davė ypatingus laikus! Ar 
dabar laikas mums skaldytis?”

Buvo liūdna kai visų mylimas 
muz. Viktoras Ralys pakėlė spar
nus į nauja gyvenimą Los Ange
les. Bet neilgai liūdėjome. Vik
toro vietą užėmė muz. Gintarė 
Bukauskienė. Jos vadovaujamą 
chorą teko išgirsti pirmą kartą. 
Buvau maloniai nustebinta, kiek 
ši darbšti muzikė nuveikė per 
trumpą laiką. Gražiai skambėjo 
ištraukos iš Rosewig Mass in G 
minor. Užbaigiant mišias vėl pri
siminė tiltai. Užbaigta su “jų” O 
Kristau, Pasauiio .Valdove ir 
“mūsų” Nuženk Galybe nuo

Per Lietuvos vyčių jubiliejinę šventę Charles Senken vado
vauja “Ilgiausių metų” giesmei. Kairėje vysk. A. Vaičius.
Nuotr. D. Bulvičiūtės 

Leidimai V/0 VNESHPOSYLTORG IR V/O VNESHTRANS

IMPORTO IR EXPORTO BENDROVĖ

Supakuoti 10, 20, 30 ar 40 plūs svarų siuntiniai ir čia su- 
.. mokėtas muitas jūsų gimines ir draugus Lietuvoje pasieks 

oro paštu per10 dienų. Kataloge rasite VCR, TV, kompiuterių, 
medicinos reikmenų, maisto ir 1.1

Only through our firm you can pay and obtain new apartments, 
new fumiture, vacations in any medicai resorts on the Black 
sea. Klslovodsk, Essentuki and food gift parcels. Directly in 
your country.

NEW WORLD MANAGEMENT, INC.
1314 GRAVESEND NECK ROAD, BROOKLYN, N.Y. 11229 

TEL. (718) 646 - 5900, fax (718) 646 - 5981
OPEN MONDAY THROUGH FRIDAY 9:00 AM - 6:00 PM. 

u ASK FOR LARRY OR LEON

NEW YORK MARGIS UNIVERSALE SHOP, 302 BRKJHTON BEACH 718 934-2010 

NEW YORK INFANT 4 CHILDREM, 122 FIRST AVĖ, MY, MY 10009 212-677-2980 

MEW YORK Hl TECH VIDEO, 41 WEST 35 STR. NY, NY. 10001 212-466-0621 
PHLA KTERNATIONAL PARCEL SERVICE, 3020 RICHMOND AVĖ 215-425-1234 

PHILA JOYFULL GIFTS, 10082 BUSTLETON AVĖ 215-969-1150 
PHLA INTERNATIONAL FOOD MARKET, 8570 BUSTLETON, AVĖ 215-742-1122 

NEVY JERSEY, POOHALE TRAVEL, 1108 N. OLDEN AVĖ, TRENTON 600-396-3355 
> »®fcRSEC INTERNATIONAL EICo, 2816 MORRIS AVĖ UMON 201-686-3740

DELAWME, POOHALE TRAVEL 751 MARYLAND AVĖ WU8NGT0N 302-655-7659 

MCHKUN, UKRAIMAN BOOK, 11758 MTTCHELL HAMTRAMCK 313-692-6563 
MNANA, STANLEY'S PARCEL 8865 E SOUTH STR, RSHERS, 317-842-8035 

OHO, GIFT AND PARCEL SHOP, 5432 STATE RD„ PARMA 216-749-3033 
OHO, BAZAR GIFT ANO PARCEL 5689 STATE RD„ CLEVELAND 216445-6078 
OHO, DNISTER CO, 4108 BRUVENING DR., PARMA 216-842-4961 

f OHO, DtSTRIBUDON OF DNC, 3491 W. 25TH STR. CLEVELAND 216-741-8082

dangaus — vyčių himnu.
Gražiai papuoštoje salėje susi

rinko apie 100 svečių. Programą 
pradėjo kuopos pirm. Bill Ku- 
met trumpai apibudindamas 
kuopos istoriją ir padėkodamas 
sukakties komitetui ir daly
viams. Po to paprašė vysk. A. 
Vaičių sukalbėti invokaciją. Tą 
vakarą vyskupas turėjo grįžti Eu
ropon. Savo trumpame žodyje, 
vyskupas vėl sugrįžo prie vie
nybės temos: “Atsiminkime ką 
Kristus mums pasakė: ‘Kur du 
ar trys sueis mano vardu, aš 
būsiu tarp jų!’ ”. Jam skubant 
pro duris, jis buvo apsuptas da
lyvių prašant nusifotografuoti 
bei gauti autografą.

Sveikinimuose vėl prisiminė 
tiltai tarp “jų” ir “mūsų”. New 
Yorko LB apygardos pirmininko 
Vytauto Alksninio pagrindinis 
kalbos punktas irgi buvo vie
nybė. Buvo miela matyti radijo 
programos vedėja Romą Kezį ir 
gegužės 13, išgirsti jo gražų 
apibūdinimą apie šios dienos 
šventę.

Tarp kitų sveikino buvęs kle
bonas kun. Jonas Pakalniškis, 
dabartinis klebonas kun. Vytau
tas Palubinskas, Lietuvos vyčių 
Vidurinio Atlanto apygardos pir
mininkas Jonas Adomėnas, 
garbės narys Juozas Boley-Bule- 
vičius bei kiti.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
organizacijos garbės narys dr. 
Jokūbas Stukas. Vėl tiltai! Savo 
kalbą daktaras baigė Juozo Boley 

citata: “Nesvarbu kur mes gimę, 
bet kuo mes gimę!” Bagiant kal
bą dar pagyrė 41 kuopos atgai
vintoją ir pirmininką Bill Kume
ty-

Malonu buvo išgirsti jaunuo
lius iš Lietuvos. Kai kurie iš jų 
tik ką buvo išlipę iš lėktuvo. Jie 
padainavo kelias dainas ir nuo
širdžiai padėkojo vietiniams lie
tuviams už talką. Tarp jaunimo 
buvo kun. Jono Pakalniškio gi- ‘ 
minaitis.

Choro narys William Kučins
kas išdalino sąrašą lietuviškų dai
nų, “kurio negalima gauti pirkti 
už jokius pinigus jokioje krau
tuvėje”, ir po to vadovavo ben
dram dainavimui. Skambant “Il
giausių Metų” buvo prapjautas 
didžiulis tortas. Staigmena buvo 
buvusio dvasios vado ir kuopos 
nario kun. Danieliaus Staniškio 
apsilankymas. Jis dabar admini
struoja Sv. Petro ir Povilo para
piją, Somerset, N.J. Jis buvo 
triukšmingai vyčių sutiktas.

Kaip ilgametei (31 metai) 
spaudos darbuotojai, gerą įspūdį 
padarė jubiejaus proga išleista 
programa, 24 psl. knygutė, at
spausdinta rašomos mašinėlės ir 
xerox pagalba. Tai buvo didis Al
donos Zaunienės darbas. Pagal
vojau — koks tai pasiaukojimas! 
Kruopščiai ją apžiūrėjus nuta
riau: nieko nebuvo galima prie 
jos pridėt ar atimt! Bravo Aldo
na! Taip pat bravo “tiltai” Ačiū 
Kasai, Litui, Vyčio kelionių 
agentūrai bei kitiems, kad pri
sidėjote prie šio 41 kuopos pro
jekto!

Žingsniuojant link namų, vėl 
teko pagalvoti apie tiltus. Juk aš 
veikiu su “mumis” ir su “jais”. 
Pasijutau lyg pati esu tiltas! Ir 
vėl sugrįžo vysk. A. Vaičiaus 
žodžiai: “Mums Dievas davė 
ypatingus laikus. Išnaudotam, 
juos! Nesiskaldykim!”

Dalia Bulvičiūtė

Senatorius J. Liebermanas 
kalbės Connccticuto valstijos pa- 
baltiečių santarvės lėšų telkimo 
priešpiečiuose birželio 3, sek
madienį, VVatcrburyje, Sherato- 
no viešbutyje, prie 1-84 greitke
lio. Kvietimus galima užsisakyti 
iš anksto telef. 673-6806 (Na- 
svyutis), 248-8035 (Vaišnicnė),

........... ' ' —

Yom are cordially invited 
to partidpate in the work o f the Estoyian, Latvian and Lithuanian Alliance 

of Connecticut, by attending the Third Annual

FUNDRAISER FOR ELLA
Guest Speaker

The Honorable Joseph L Lieberman
United States Senator

Sunday, June 3,1990

Sheraton Inn, 3480 East Main Street, Materbury 
Eastbound: 1-84, Exit 25A; Westbound: 1-84, Exit 26

Sodai Hour: 1230 PM. Brunch will be seroed at 130 PM.
Donation: $35.00 per person.

u ..... — j

Užpildyti atkarpą Ir pasiųsti ELLAI
ELLA 5 Alder Ln, Avon, CT 06001

Pavardė, Vardas................. ...............................................................................................

Adresas ....... -.......      —.......................

Prašau man rezervuoti......kvtetimą/us j ELLOS priešpiečius

...... Pridedu čekį $......sumai

...... Užmokėsiu prie įėjimo

...... Pridedu auką ELLOS veiklai remti $......sumai
Čekius prašome rašyti ELLA vardu

Lietuvos vyčių 41 kuopos 75 m,, sukakties minėjimo rengimo 
komitetas ir talkininkai. Iš k. pirmoj eilėj: Aldona Zaunienė, 
Bill Kurnėta, Veronika Kazlauslds, Izabelė Amaitis, Janina 
Skobeikienė, antroj eilėj: Juozas Lugauskas, VVilliam Kučins 
kas, Jonas Majikas, Elena Tumasonis, Nijolė Baltrulionis, 
Kazimieras Skobeika. Nuotr. D. Bulvičiūtės

A.

AUKOS LIETUVAI

Lietuvai pagelbėti, per New 
Yorko Lietuvos Nepriklausomy
bės Komitetą iki 1990 gegužės 3 
gautos šios aukos:

500 dol. — Kaye ir Marie S. 
Andrus VI.

250 dol. — R. Vaičaitis
200 dol. — D. ir A. Bobeliai
180 dol. — Lietuvių pranciš

konų spaustuvė.
150 dol. — G. Stankūnas.
100 dol. — Vysk. P. Baltakis, 

OFM, A. Balsis, E. ir K. Klybai, 
A. M. Marijošius, O. Adams, L. 
Lileika, D. Kezienė, M. ir Z. 
Raulinaičiai, P. ir N. Baltrulio- 
niai, J. Belickas.

70 dol. — E. Nemickas.
Po 50 dol. — A. Vakselis, R. 

ir A. Cesnavičiai, I. ir V. Kilius, 
K. Skobeika, H. Satinskas, A. 
Balsys, V. ir I. Kirkylai, J. Ki- 
znis, P. Zingis, J. Kazickas, S. 
Remeza, A. A. Grigaliūnai, R. 
Matulaitis, V. Vaičiulis, Gedmi
nas.

45 dol. — G. Kumpikas.

SENATORIUS LIEBERMANAS KALBĖS 
ELLA’S METINIAME RENGINYJE

visoscConn. LB aplylinkių val- 
dylx)sc ir VVatcrburio Spaudos 
knygyne, arba paštu, panaudo
jant skelbimo atkarpą.

Senatorius I acbcrmanas, 
kilęs iš Vilniaus krašto, daug kar
tų įvairiomis progomis yra pa
rodęs savo prielankumą Lietu

Po 40 dol. — R. A. Gudaitis, 
kun. S. Raila.

Po 30 dol. — T. ir R. Alinskai,
A. ir E. Stakniai.

25 dol. — Gernauskas
20 dol. — B. Bieliukas, V. 

Žukas,\J. Skobeika, V. Jurytė.
D. Jurytė, E. Petrikas, L. Šati- 
kaitė, T. Lora, J. Jankutė, J. Ma- 
tiukas, P. Povilaitis, j. Pet- 
niūnas, M. Petrikas, M. Peru
kas, H. Matulionis, K. Baraus
kas.

15 dol. — V. Šližienė.
Po 10 dol. — A. Ralienė, H. 

Gražiūnas, R. Sližys, T. Bell, V. 
Bagdonas,E. Senkus, A. Lu- 
koševičiūtė, P. Birutis, Šidlau
skas, Tėv. Andriekus, K. Krei- 
vickienė, V. Morkūnas, kun. V. 
Palubinskas, kun. J. Pakalniškis,
E. Kezienė, J. Klivečka, D. Šil- 
bajorienė, A. Markevičius, K. 
Vainius, R. Brakas, A. Kidolis, 
K. Butkus, E. ir J. Andriušiai, 
C. Siūltė.

Po 5 dol. — J. Landsbergis, 
R. Ivaškaitė, R. Kezys.

Už visas aukas širdingai dėko- 
iame Komitetas 

vai, gindamas jos reikalus JAV 
senate.

Šis ELLA renginys yra pa
grindinis lėšų šaltinis vykdyti 
užsibrėžtus projektus. Ir šiais 
metais ELLA yra numačiusi 
daugelį darbų, ypač su atkurta 
Baltijos Tautų Santarve.

jš yylSjjR
— Vysk. Vincento Brizgio 50 

metų vyskupystės sukakties 
minėjimas įvyks birželio 10, sek- 
madienįą. Koncelebruotos 
šios 3 vai. popiet Švč. ' 
Marijos Gimimo v< oje 
Marųuette Parke 1 n š: j .>;-d 
demija Marijus uuKŠtt minusios 
mokyklos salėje. Po akademijos 
vaišės sporto salėje. Šį iškilmin
gą pagerbimą ruošia visuomenės 
komitetas, kuridm vadovauja 
kun. Jonas Kuzinskas ir inž. An
tanas Rudis.

'— Dr. Juozo Girniaus, lietu
vių filosofinės minties brandin
tojo Lietuvoje ir išeivijoje bei 
Lietuvių Enciklopedijos redak
toriaus, 75 metų amžiaus sukak
ties minėjimas įvyks birželio 3, 
sekmadienį, 3 vai. popiet So. 
Bostono lietuvių piliečių draugi
jos trečio aukšto salėje. Apie su
kaktuvininką ir jo kūrybinį įnašą 
į lietuvių kultūrą kalbės So. Ca- 
rolinos universiteto filosofijos 
profesorius dr. Ignas Kęstutis 
Skrupskelis. Programos vedėja
— Zita Krukonienė-Lebedžiūtė. 
Minėjimą rengia Lietuvių En
ciklopedijos leidykla ir Bostono 
lietuvių organizacijų komitetas.

— Kun. Aleksandras Markai- 
tis,. SJ, po ilgos ligos balandžio 

; 15 mirė Kauno klinikose. Velio
nis buvo gimęs 1913 lapkričio 1, 
kunigu įšventintas 1943 gegužės 
27. Velionis buvo religinės sri
ties rašytojas, laikraščių ir žurna
lų bendradarbis, buvo ištremtas 
į Sibirą. Grįžęs su apgadinta 
sveikata visą laiką buvo Arioga
los altaristas.

— Dr. Algimantas Galinis iš
rinktas Michigan City’ Šv. Anta
no ligoninės medicinos štabo 
prezidentu.

Spaudos agentūrų žiniomis 
nuo šių metų kovo 11, kai Lietu
vos Aukščiausioji Taryba pa
skelta valstybinės nepriklauso- 
mybės atkūrimą, apie 760 lietu
vių jaunuolių dezertyravo iš 
Raudonosis Armijos. Tarp jų 85 
buvo Sovietų areštuoti, apie 200 
vėliau savanoriškai grįžo į savo 
dalinius. Apie 20 jaupuolių prieš 
mėnesį buvo suimti vienoje Vil
niaus psichiatrinėje ligoninėje, 
kur buvo laikinai prisiglaudę. Į 
ligoninę grubiai įsiveržę raudo
narmiečiai juos sučiupo ir vėliau 
išvežė karinei tarnybai į Maga
dano sritį.

— “Žmonės, nemeskite lau
kan Amerikos ar užsienio laik
raščių ir žurnalų su straipsniais 
apie Lietuvą". prašo prof. dr. Jo
nas Račkauskas, Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų Centro pirmi
ninkas “Ateityje tos antraštės, 
vedamieji ir karikatūros bus ver
tinga istorinė medžiaga — ypač 
išsilaisvinusiai Lietuvai”. LTSC, 
veikiantis Chicagos Jaunimo 
Centre, yra pasiryžęs Įdek gali
ma daugiau tokių leidinių iš įvai
rių miestų išsaugoti. Labiausiai 
norėtų, gauti ne iškarpų, bet pil
nų puslapių, su data ir leidinio 
pavadinimu, LTSC adresas: 
5620 S. Claremont Avenue, Chi- 
cago IL 60626.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. Izbickaitė, Woodhaven. 
N.Y , R. L Ghatak, Richmond, 
VA. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiem* skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant
— visiem. '"*0 dol. metams.
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DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, > 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VIŠUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKŲ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir jvairių firmų)

. KOMPIUTERIAI
cLYGŪS IBM PC SISTEMAI 

SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri 
Lietuvoj

duoda vienerių metų garantijų

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

JVAIRŪS 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 
(įvairių firmų, Įskaitant ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

Galite įsigyti:

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

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas©OVAIO

žymiausiu išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslu, 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 
Lietuves žemėlapių;
audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika:
tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

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

BALTTC 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. Jikito. A. Budreckio lf St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šeita laida, puočnlal Hile i eta. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kaM- Platina. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y.

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

Vardas, pavardė  ——........

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

Miestas, valstija, Zip..._—----- ----------------— — ——

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI £
Vakselis, V. Vaičiulis, T. Klimas, 
D. Banaitis, V. Sidas, K. Nemic-. 
kas, V. Bileris, B. Rimienė, dr. 
J. Bilėnas, dr. N. Bražėnas, J. 
Bulevičius-Boley, dy. A. Duna- 
jewski, A. Grigaliūnas-Grig, dr.

Kultūros Židiniui aukos ir na-<- Coundl No. 41, J. Bulevičius- 
rio mokestis nuo balandžio 4 iki Boley, K. ir J. Norvilai, D. Ba- 
gegužės 14. naitis, R. ir A. Misiūnai, S. ir G.

A. a. Vinco Dubausko atmini- Bobeliai, B. Rimienė.
mui aukojo: po $10.00 B. Lu- Nario mokestis: organizacijos 
koševičienė, R. Kondrotienė, R. po $50.00 NY Liet. Gydytojų D- 
Bork, S. Mikulskienė; po $20.00 ja, Liet. Atletų Įdubas, “Perkū-
Liet. Tautodailės Institutas, Z. nas; nariai po 425.00 P. Vygan- 
Jankauskaitė, V. ir E. Rastoniai, tas, p. Palys, V/Anonis, V. But-
J. Leleivienė, A. ir V. Jankau- kys, S. Birutis, E. Tutinienė, K. 
s kai; po $25.00 M. Balčiūnienė, Skobeika, P. Gvildys, O. Barau- 
V. ir L. Milukai, V. ir G. Kulpai, skienė, V. Bagdonienė, P. Šla- 
M. Šalinskienė, N. Milukaitė; pelis, I. Banaitienė, F. Ignai- 
po $30.00 Vaičiuliu šeima, A. ir tienė, R. Markevičius, P. Švitra,
D. Šilbajoriai; po $50.00 V. ir A. - 
Žumbakiai, A. ir E. Dičmonai, 
Z. ir M. Merkevičiai.

A. a. Aiva Zarskuvienės atmi- 
nimui aukojo: $50.00 L. Timbol.

A. a. Kazimiero Barčio atmini
mui aukojo: po $20.00 A. ir D. 
Šilbajoriai, A. Mičiulis.

Vajaus aukos: $800.00 Lietu
vių Atletų klubas, $150.00 J. ir
E. Pažemėnai, $130.00 V. ir I. 
Kiliai, $75.00 P. ir I. Gvildžiai, 
$60.00 C. Masaitis, $40.00 V. 
Jankauskienė, $35.00 A. Mažiu
lis. po $20.00 L. Jankauskaitė, 
O. Barauskienė; po $25.00 A. ir 
B. Kvvetz, I. Garunkštienė, V. 
Blažaitis, A. Juška, A. ir C. 
Čižauskai, L Šatinskienė, V. ir 
S. Česnavičiai, kun. J. Pakalniš
kis; po $30.00 V. Petrik, E. Jan
kauskienė, A. Jaras, M. Jasėnas; 
po $50.00 E. Kepalaitė, A. ir A. 
Grigaliūnai-Grig, V. Maželis, J. 
ir P. Tamašauskai, A. Duna- 
jevvski, M.D., “Perkūnas”, E. ir 
S. Meškiai, F. Ignaitienė, A. ir 
I. Pumpučiai, L. ir B. Pedlec- 
kiai, V. ir A. Kašubai, E. Juš
kienė, R. Vaičaitis, V. ir S. Vai
kučiai, A. Bražinskasf'^po 
$100.00 P. Vygantas, S. ir V. 
Karmazinai, V. Butkys, S.ir D. 
Biručiai, V. ir G. Biknevičiai? L.

^MatKews, N. Milukaitė, V. l^ie- 
mi, K. ir G. Varneliai, P. ir G. 
Šlapeliai, S. ir M. Remėzai, R. 
ir A. Markevičiai, A. Janačienė,
K. ir J. Skobeikai, J. ir B. 
Bilėnai, Knights of Lithuania

Skobeika, P. Gvildys, O. Barau-

Kašuba, V. Katinas, A. Kati- 
nienė, LB Great Neck apylinkė, 
K. Norvilą, A. Matulaitis, A. 
Nutautienė, J. Pažemėnas, A. 
Pumputis, S. Remėza, M. 
Remėzienė, E. Staknys, R. 
Vaičaitis, V. Vaikutis, S. Vaiku
ti enė.

1990 M

NERINGA stovyklų kalendorius

Lietuvių kilmės — anglų 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

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.

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

DEXTER PARK 
(H PHARMACY .ttĮ 

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELJVER 

296-4130

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 

: įl . '
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 20 dol. — A. Semaška, 
New Britain, Connr, J. L. Vait
kus, Rocky Hill, Conn., A. Milu
kas, Fairhope, AL.

Po 15 dol. — L. Sinus, Spring 
Hill, Fla., K. Mitinąs, Fremont 
Ctr., N.Y., K. Krinickas, Ma- 
speth, N.Y., V. Janavičienė, Eli- 
zabeth, N.J., A. .Zdanys, Ne- 
yvington, Conn.

Po 10 dol. —J. Ližaitis, Lau- 
derdale, Fla., J. Baužys, Sunny

Hills, Fla., Lp Staškevičius, 
Brome, N.Y., R. Balsienė, Mou- 
tauk, N.Y., kun. dr. V. Cukuras, 
Putliam, Conn., V. Lileika, Old 
Lyme Conn., A. Stongvila, Co
rel Gables, Fla., K. Sodonis, 
Juno Beach, Fla., T,. 
Roževičius, Woodhaven, N.Y., 
A. Kantakevičius, Richmond 
Hill, N. Y., A. Maskeliūnas, 
Webster, Mass., J. Dabrega, 
Brockton, Mass., P. Rajeckas, 
Maspeth, N.Y., S. Plechavičius, 
Dobbs Ferry, N.Y., A. Varnas, 
N. Miami Beach, Fla., R. Sha- 
tas, Sunny Hills, Fla., V. Trečio
kas, Wethersfield, Conn., S. S. 
Baltauskas, Berlin, Conn., V. 
Leveckis, Canton, Mich., H. 
Čepas, Reading, Mass.

(Bus daugiau)

O ū LIETUVA LAUKIA JŪSŲ -

Al tad siūlome tiesiogines
TJ keliones į VILNIŲ!
» Toronto-Kopenhaga-Vilnius-

Kopenhaga-Toronto

Grįžimo datos:
Liepos 19
Rugpjūčio 13
Rugpjūčio 29

. Bilieto • 
kaina- *> on 
$1299.00 Kan.

i >n

Išskridimo datos:
Birželio 25
Liepos 18
Rugpjūčio 13

(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinki 
arba kitus miestus, pagal galiojančias taisykles.) Aptarnaujame 
lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame laiškais ir telefonu.

Atliekamos paslaugos:
‘Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai.
‘Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 

pramoginės kelionės.
‘Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusioms svečiams.
‘Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 

kiti dokumentai.
‘Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai 

ir pinigai.

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 
skridimams į Lietuvą 1991 m.

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje Toronte: 
Tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S1M7, Canada

PRANEŠAME, kad Vilniuje įsteigtas AUDRA TRAVEL 
Corporation skyrius, kuriame dirba 5 darbuotojai. Įstaigos 
adresas - Vilnius, Tumo-Vaižganto 9/1. (staiga bus atidaryta 
lankytojams šių metų vasarą.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

NEVVYORKE: 86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110 
''4445 So 50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201 

9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

DETROITE:

WATERBURY:

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

24060 W. 9Mile Rd., Southfield, Ml 48034, 313-350-2350

6CongressAvė.,Waterbury, CT06708, 203-756-5223

Aukštų nuošimčių taupymo sąskaitos ir certifikatai, 
Jvalrios paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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

»



Lakūnas Julius Kumpikevičius-Kumpikas prie savo lėktuvo OK-LIS 1934 kovo 8 Kaune.

Tautinės Sąjungos seimas
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos XXI seimas vyko gegu
žėj 12-13 Holiday Inn, Randolp- 
he, tarp Bostono ir Brocktono.

Jo paruošiamuosius darbus 
atliko Bostono skyriaus pirmi
ninko Juozo Rentelio vadovauja
ma komisija.

Seime sprendžiamu balsu da
lyvavo 47 atstovai iŠ 12 skyrių, 
veikiančių įvairiose vietovėse 
nuo Bostono iki Califomijos ir

PRISIMENANT TĖVELJ.,.
Jau greit sukaks penkeri metai 

kai mano Tėvelis Julius Kumpi
kevičius-Kumpikas mirė. Mes 
visi vaikai bijo me netekti tėvų 
ir, kai užeina ta mintis, tai ją 
greitai, su siaubu ir išgąsčiu nu- 
stumiam. Kitų tėvai miršta, bet 
kažkaip vis yra ta viltis, kad 
mūsų tas liūdesys nepalies. 
Deja, tai tik iliuzija ir ta 
neįtikėtina realybė neišvengia
ma. Vieni vaikai tą smūgį leng
viau pergyvena, kiti sunkiau. 
Nors ir apsimiršta skaudžiausi 
momentai, vaikas jau ne tas pats, 
jau pusiau našlaitis ir gyvenimas 
vienišesnis.

Mano Tėvelis mirė gegužės 
23-čią dieną 1985 metais ir man 
buvo dvigubai sunkus pergyve
nimas, nes palaidojau tėvelį Lie
tuvoje 1987 metais prie jo ma
mas, mano močiutės. Artėjant 
penkerių metų sukakčiai, jaučiu 
dvasinį artumą su Tėveliu, bet 
'laiko atstumas vis didėja nuo to 
paskutinio atsisveikinimo. Nesi
nori užmiršti, nei, kad kiti užmi
rštų, koks jis buvo, kiek jis turėjo 
energijos, ko jis siekė.

Pabrėšiu trumpai jo gana ilgo 
gyvenimo svarbesnius įvykius, 
džiaugsmus ir siekimus, kad ir 
Jūs, kurie jį pažinojote, keletai 
minučių jį prisimintumėte.

Julius Kumpikevičius-Kumpi
kas gimė 1910 balandžio 29 
Mažeikių apskrity. Nuo pat jau

A. A. 
KAZIMIERUI BARČIUI

mirus, žmonai Adelei, dukterims Ramutei, Gilandai, 
Mildai, Audronei, sūnui Vitoliui, Jų šeimoms ir gi
minėms reiškiame nuoširdi!? užuojaut? ir kartu 

* liūdime.
Stasė ir Vytautas Cesnavičiai

A. A.
ČESLOVUI ČEPUI

Lietuvoje mirus, reiškiame gili? užuojaut? broliui Hen
rikui Čepui, giminėms Ir artimiesiems.

Antanas ir Aniceta Januškos 
Bronius ir Marija Kruopiai 
Benediktas ir Adelė Povilavičiai 
Jonas ir Antanina Starinskai

Mylimam Tėvui
A. A. 

KAZIMIERUI BARČIUI
'■ •,* -l »•«

mirus, dukroms Ramutei, Mildai, Gilandai Ir Audronei, 
sūnui Vitoliui ir Jų šeimoms giliausi? užuojaut? reiškia

N .Y. vyr. skaučių židinys
Vilija

nų dienų jame pasireiškė patrio
tizmas ir meilė Lietuvai. Būda
mas tiktai dvylikos metų 
amžiaus, nujojo į Mažeikių ko- 
mandantūrą ir prisistatė savano
riu Klaipėdą vaduoti! Vėliau kilo 
jame didelis troškimas tapti 
lakūnu. Esant nepalankioms są
lygoms Lietuvoj, jis išvyko į Če
koslovakiją. Dirbdamas Lietu
vos pasiuntinybėj Pragoję, jis įsi
gijo lakūno teises ir nusipirko 
seną lėktuvą Walter NZ 60 H P, 
jį susitaisė ir paruošė skridimui 
į Lietuvą. 1934 kovo 5 Julius 
Kumpikevičius išskrido iš Pra
gos Kbeli aerodromo. Su viso
kiais nuotykiais, nenumatytais 
nutūpimais Vokietijoje, per blo
gą orą, jis atskrido į Kauną kovo 
8.

Tai buvo didelė sensacija! Ju
lius Kumpikevičius buvo iškil
mingai sutiktas didelio būrio 
žmonių, Lietuvos Aero Klubo, 
Aviacijos ir visuomenės atstovų. 
Tai buvo tikras istorinis įvykis, 
nes po Dariaus ir Girėno tragiš
ko transatlantinio skridimo, Ju
lius Kumpikevičius tapo pirmas 
Lietuvos civilinis tarptautinis 
lakūnas. Jo didelė svajonė išsi
pildė.

Pilnas energijos ir sumanumo, 
nors ir susidurdamas su daug 
sunkumų, Julius Kumpikevičius 
suorganizavo 1936 metais Saulių 
Aviaciją. Deja, nebuvo paskirtas 
jos vadu.

1939 metais atvyko iš Ameri
kos lakūnas Paulius Šaltenis ir 
atvežė Šaulių Aviacijai Amerikos 
lietuvių dovanotą lėktuvą Taylor 
“Cub”. Susipažinęs su Julium 
Kumpikevičiu ir apie jo skridimą 
iš Čekoslovakijos jau girdėjęs, jį 
pasirinko kaip šaulį ir lakūną 
skridimui į Anykščių Aviacijos 
Šventę.

Vėliau, 1939 metais, Juliaus 
Kumpikevičiaus sumanymo ir 
pastangų dėka, buvo pravestas 
piniginis vajus ir buvo nupirkti 
trys K. L. tipo lėktuvai Šaulių 
Aviacijai. Prasidėjus karui 1939 
metais, Julius Kumpikevičius 
buvo mobilizuotas, kaip lakūnas, 
ir skraidė su slaptais kariniais pa
vedimais tarp Kauno, Šiaulių ir 
Panevėžio.

Sugrąžinus Vilnių Lietuvai, 
buvo paskirtas Vilniaus Ruožo 
Transporto viršininku, tose pa
reigose buvo paliktas ir vokiečių 
okupacijos metu. Šiose svarbio
se pareigose būdamas, labai 
daug padėjo savo tautiečiams, 
parūpindamas benzino, žibalo ir 
sunkvežimių maistui atgabenti. 
Ypatingai daug padėjo Kunigų 
Seminarijai, aprūpindamas ją

ANTANĄ SKERJ IŠLYDĖJUS
Gegužės dvyliktoji jam buvo 

lemtinga. Antanas jau kurį laiką 
turėdavo širdies negalavimų. 
Tačiau tą dieną, prigulęs įprasti
niam popiečio poilsiui, nebeatsi- 
budo — atidavė savo nemirtingą 
sielą visų mūsų Kūrėjo globon. 
Jo kūną priglaudė Nekaltai 
Pradėtos Marijos seserų kapi
naitės Putname, Conn.

Atvykęs 1949 į JAV, ilgesnį 
laiką su žmona Stase ir sūnumi 
Antanu gyveno Woodhavene, 
N.Y. Išėjęs į pensiją, daugiausia 
savo paties triūsu pasistatė so
lidžius namus Woodstock, 
Conn., netoliese nuo Putnamo 
seselių vienuolyno. Kol jėgos 
leisdavo, dažnai jis ateidavo se
selėms į talką su įvairios rūšies 
ūkiniais patarnavimais.

Velionis buvo gimęs 1909 ba
landžio 25 Alytaus žavingose 
apylinkėse. Baigęs Alytaus gim
naziją, ten pat 1930 - 32 studija
vo aukštesnioje miškų mokyklo
je. Vėliau, gavęs Miškų departa
mento stipendiją, studijas tęsė 
Vienos Žemdirbystės aukštojoje 
mokykloje, kurią baigė 1939, įsi
gydamas miškų inžinieriaus di
plomą. Lietuvoje savo išsimok
slinimą pritaikė įvairiuose su 
miškais surištuoe darbuose, 
svarbiausia kaip Miškų departa
mento atstovas prie Klaipėdos 
krašto medžio pramonės įmo
nių.

1944 vasarą pasitraukęs į Au
striją, Salzburge vadovavo Lie
tuvių stovyklai ir padėjo suorga
nizuoti gimnaziją. 1946 per
sikėlęs į Freiburgą (im Brei- 
sgau), studijavo vietos universi
tete. Parašęs disertaciją apie 
Lietuvos miškų ūkio raidą ir

maistu.
Pasitraukęs į Vokietiją, pasi

baigus karui, greit įsigijo mašiną 
ir vėl pagelbėdavo lietuviams 
pabėgėliams, dirbdamas su 
UNNRA ir IRO. Tūbingene ir
Reutlingene buvo Raudonojo 
Kryžiaus transporto skyriaus vi
ršininkas, dirbdamas su dr. Ja
saičiu, Vainausku, kun. Pe
traičiu ir kitais. Atvykęs 1949 į 
Ameriką, dirbo aviacijos dalių fa
brike ir kurį laiką turėjo savo 
nuosavą mechanikos dirbtuvę.

Julius Kumpikevičius-Kumpi
kas buvo aktyvus visuomeninin
kas ir veiklus Šaulys. 1973 me
tais, jam būnant New Yorko šau
lių kuopos vadu, jo pastangomis 
buvo inauguruota “Simo Kudir- 
kos’Šaulių Kuopa, dalyvaujant 
dr. Juozui ir Aleksandrai Kazic
kams kaip krikšto tėvams.

Julius Kumpikas visada daug 
stengėsi dėl Lietuvos, dėl savo 
tautiečių. Jis buvo sumanus, 
energingas ir negailėjo nei savo 
laiko, nei savo pastangų, kad tik 
padėtų taikos ar karo metu savo 
giminėms, draugams, net ir visai 
svetimiems jeigu būdavo princi
pu- klausimas. Jis buvo drąsus, 
draugiškas, paslaugus, ir dažnai 
prisimindavo ir pasiilgdavo tos 
Lietuvos, kurią jis taip. labai 
mylėjo ir kurią jis turėjo palikti, 
j kurią jis grįžo tiktai po mirties, 
bet kurios atgimime jo siela da
bar dalyvaus.

Giedrė Kumpikaitė 

apimtį 1918 - 1940, įsigijo miškų 
mokslo doktoratą.

Gyvendamas New Yorke, bu
vo įsitraukęs į įvairiopą visuome
ninę bei politinę veiklą. Buvo il
galaikis Lietuvos Darbo federa
cijos atstovas Vliko taryboje. Jis 
važiuodavo Darbo federacijai at
stovauti ir kasmetiniuose Vliko 
seimuose. Dirbo taip pat New 
Yorke Alto skyriuje ir kurį laiką 
buvo renkamas į Balfo direkto
rius, Ilgiausiai vadovavo Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų fe
deracijos New Yorko ir New Jer- 
sey skyriui.

Antano dėmesį traukė ir lietu
vių verslinė veikla. Todėl jis 
buvo vienas iš Lito investavimo 
korporacijos organizatorių ir 
kurį laiką jos viceprezidentas bei 
direktorius.

1970 išleido studiją Lietuvos 
miškai ir jų ūkis, panaudodamas 
savo 1947 vokiškai parašytą di
sertaciją. Jo straipsnių pasirody
davo Tėvynės Sar ge, Drauge ir 
Darbininke. ■>

Velionis buvo didžiai atviros 
širdies dzūkas ir visa savo siela 
pamilęs mišką. Todėl ir savo 
saulėleidžio dienoms praleisti 
pasirinko žavingai miškingą Put
namo, Conn., apylinkę. Judvie
jų su žmona sodybą iš visu pusių 
supa įvairiarūšiai medžiai bei 
žalumynai ir gretimas ežerėlis. 
Kol jo klausa nebuvo sutrikusi, 
kiekvieną rytą mėgdavo gėrėtis 
aplinkinių paukštelių
giesmėmis.

Užklupus negalavimo die
noms, turėjo nepakeičiamą savo 
gyvenimo palydovės Staselės 
globą.

J. Pžm.

Floridos.3
Seime svečiais buvo Lietuvos 

tautininkų s-gos pirmininkas Ri
mantas Matulis ir Juozas Enče- 
ris, paskutinis Korp! Neo-Lit- 
huania pirmininkas nepriklauso
moje Lietuvoje, ilgametis Sibiro 
tremtinys.

Seimą sveikino Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas Si
mutis iš New Yorko, Lietuvos 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles, Vliko 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis iš 
Floridos, Saulių s-gos pirminin
kas Mykolas Abarius iš Detroito, 
S LA prezidentas dr. Vytautas 
Dargis iš Chicagos, minėti 
svečiai iš Lietuvos ir kiti.

Iškilmingame atidarymo po
sėdyje garbės nariais pakelti: 
rašytojas Stasys Santvaras, Teo
doras Blinstrubas, Mečys Valiu
kėnas ir Antanas Mažeika, o An
tanui Juodvalkiui paskirta 500 
dol. premija.

Seimo darbo posėdžiams va
dovavo prezidiumas, kurį sudarė 
Jonas Petronis iš Los Angeles, 
Emilija BulotĮgnėjš Detroito ir 
Romas Veitas iš Bostono. -Seimą 
atidarė ir uždarė ligšiolinis są
jungos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Seimo pabaigoje priimtos re
zoliucijos, kurias rezoliucijų ko
miteto vardu pateikė Teodoras 
Blinstrubas. Seimas uždarytas 
Lietuvos himnu.

Į naują sąjungos valdybą iš
rinkti: dr. Povilas Švarcas — pir
mininkas, Rūta Šakienė, Jonas 
Petronis, Karolis Milkovaitis ir 
Ramūnas Bužėnas — visi iš Ca
lifomijos.

Gegužės 12 d. vakare įvyko 
pokylis, kuriame pagerbtas Vli
ko pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis. Apie jį kalbėjo inž. Eugeni
jus Bartkus. Meninę programą 
atliko sol. Janina Čekanauskienė 
ir sol. Sigutė Trimakaitė iš Lie
tuvos. Joms akomponavo komp. 
Jeronimas Kačinskas. Programo
je dalyvavo ir rašytojas Antanas 
Gustaitis.

Vyks į demonstracijas
į ruošiamą birželio 1 - 2 d. 

VVashingtone demonstraciją 
Lietuvos reikalu iš Bostono orga
nizuojami specialūs autobusai. 
Pagal vykstančiųjų pageidavimą 
autobusai bus užsakomi vienai 
arba dviem dienom. Autobusai 
išvyks gegužės 31 d. vakare. Nu
matoma. kad kelionė ten ir atgal 
vienai dienai atseis 50dol. asme
niui, o dviem dienom su nakvy
ne motelyje (iš penktadienio į 
šeštadienį) — 100 dol. asmeniui.

Smulkesnės informacijos ir re
gistracijos reikalu kreipiamasi į

MIRĖ JOSEPH REMEIKA, SR.

Joseph Remeika Sr., gyvenęs 
187 - 20 Ilion Avė., St. Albans, 
N.Y., mirė gegužės 14. Mirė vi
sai nesirgęs. Sekmadienį pralei
do Motinos dieną su savo gausia 
šeima, gi rytojaus dieną, besi
kalbėdamas su žmona, ramiai 
užmigo amžinu miegu.

Buvo pašarvotas Shalins laido
jimo koplyčioje. Palaidotas po iš
kilmingų mišių St. Gerard Ma- 
jella bažnyčios National ka
pinėse gegužės 18. Nuliūdime 
liko žmona Beatričė, šeši sūnūs 
ir trys dukterys, kurių viena yra 
vienuolė — Mary Rita, ir ji pri
klauso prie Daughters of St. 
Mary of Providence kongregaci
jos. Taip pat liko 13 anūkų ir dvi 
seserys — Mariann Whitehead 
ir Anne M. Kraft.

J. Remeika buvo gimęs 1914 
liepos 16 Newark, N.J. Šerme
ninėje buvo gausiai lankomas gi
minių, draugų bei buvusių ben
dradarbių — pašto tarnautojų. 
Velionį koplyčioje savo atsilan

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto ii WCAV-FMbanąa 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. TeK 
508 586-7209.

Gailę Rastenytę telef. 617 464 
0148.

Vilties d-jos suvažiavimas
Po Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos seimo gegužės 13 
Holiday Inn, Randolphe, Mass., 
įvyko Tautinės spaudos Vilties 
dr-jos suvažiavimas. Jį atidarė 
draugijos pirmininkas Vaclovas 
Mažeika, o vadovavo Albertas 
Misiūnas.

Suvažiavime išklausyti drau
gijos valdybos pirmininko Vaclo
vo Mažeikos, Dirvos redakto
riaus ir Vilties draugijos reikalų 
vedėjo Vytauto Gedgaudo, 
draugijos revizijos komisijos ir 
Dirvos jubiliejui rengti vyr. ko
miteto pirmininkės Irenos 
Kriaučeliūnienės pranešimai. 
Po ilgesnių diskusijų dėl pra
nešimų ir naujos valdybos suda
rymo į valdybą slaptu balsavimu 
išrinkti: Vytautas Staškus, Vikto
ras Stankus, Vytautas Maurutis, 
Anastazija Mackuvienė — visi iš 
Clevelando ir Antanas Mažeika 
iš Califomijos.

Išrinktoji valdyba iš savo tarpo 
išsirenka pirmininką. Svarbiau
sias Vilties draugijos rūpestis — 
Dirvos leidimas. Jos išlaikymo 
reikalams paskelbtas vajus vyk
sta sėkmingai. Jau sudaryta tam 
reikalui 43,500 dolerių. Suvažia
vimas pareiškė padėką dabarti
niam Dirvos redaktoriui Vytau
tui Gedgaudui ir jo pavaduotojai 
Stefai Gedgaudienei.

Dr. Girniaus sukaktis
Dr. Juozui Girniui, lietuvių fi

losofinės minties brandintojui 
Lietuvoje ir išeivijoje, Lietuvių 
Enciklopedijos redaktoriui, 
gegužės 25 sukaks 75 metai 
amžiaus. Tos sukakties minėjimą 
rengia Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla ir Bostono lietuvių orga
nizacijų Tcoinitetas. Minėjimas 
įvyks birželio 3 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje. Apie 
jubiliatą kalbės So. Carolina uni
versiteto filosofijos prof. dr. 
Ignas Kęstutis Skrupskelis. Mi
nėjimo programai vadovaus Zita 
Krukonienė-Lebedžiūtė.

BROCKTON, MASS.
Atvyksta Nijolė Sadūnaitė

Birželio 10 į Brocktoną atvyk
sta Nijolė Sadūnaitė. Ji kalbės 
birželio įvykių minėjime, kuris 
vyks šia tvarka: 10 vai. mišios už 
žuvusius Sibire Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Po mišių 
parapijos salėje kalbės N. 
Sadūnaitė. Minėjimą rengia LB 
apylinkės valdyba.

kymu pagerbė vysk. Paulius Bal
takis, OFM, prel P. Bulovą, 
kun. Walsh — Legion of Mary, 
St. Anthony ir Apreiškimo para
pijos kleonas kun. V. Palubins
kas. Prel. Bulovą ir kun. V. Pa
lubinskas atsilankę sukalbėjo 
dalį rožančiaus, o kun. V. Palu
binskas apsakė velionio nueitą 
kelią ir jį prisiminė iš linksmo
sios pusės.

Atsisveikinimas buvo gegužės 
17. Čia rožančių ir kitas maldas 
sukalbėjo Msgr. Tom Donovan 
St. Gerard Majella parapijos kle
bonas.

Velionis buvo visiems paslau
gus ir aktyvus Aušros Vartų para
pijos ir vyčių 12-tos kuopos na
rys.

Šeima dėkoja visiems atsilan
kiusiems į koplyčią, puošusiems 
jo karstą gėlėmis, užprašiusiems 
tiek daug mišių. Taip pat dėkoja 
dalyvavusiems laidotuvėse ir pa- 
lydėjusiems į amžino poilsio vie
tą. Dėkoja Marytei Shalins už 
rūpestingą patarnavimą.
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Visi Keliai j Washingtonę!
Šį savaitgalį visi, kas tik^gali, 

važiuoja į Washingtoną,ir daly
vauja masiniuose mitinguose. 
Tėvynė Lietuva pavojuje. Vi
siem reikia ją gelbėti. .

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
šį savaitgalį lankysis Michigane: 
gegužės 26, šeštadienį, suteiks 
sutvirtinimo sakramentą South- 
field, Mich., lietuvių parapijoje, 
o gegužės 27, sekmadienį, daly
vaus Detroito kardinolo Szoka 
pagerbime S v. Antano lietuvių 
parapijoje, Detroite.

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.

Praeitame Darbininko nume
ryje buvo paskelbta, kad 
gegužės 20 d. TV 9-tame kanale 
bus programa apie Lietuvą. Ta 
programa įvyks gegužės 27, sek
madienį, 7 v. r. 9-tame TV kana
le. Programa vadinama Point of 
View. Jai vadovaus Brooklyno 
vyskupo informacijos centro di
rektorius Frank Derosa. Apie 
įvykius Lietuvoje kalbės Lietu
vos Informacijos Centro vedėja 
Gintė Damušytė ir Lietuvių Re
liginės Šalpos reikalų vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius. Pa
sikalbėjimas bus pusės valandos.

Vytautas Maželis, uolus foto
grafas, labai uoliai rinko parašus 
po peticija prezidentui Bush. Tų 
parašų surinko 2222.

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.

Brolių Aliukų grupės ga
strolės JAV eina prie pabaigos. 
Jų pasirodymai įvairiose lietuvių 
kolonijose buvo sėkmingi. Pas
kutinis koncertas buvo gegužės 
19 Baltimorėje. Į New Yorką 
sugrįžo gegužės 21 ir gegužės 23 
išskrido į Lietuvą.

Aušros Varatų parapijoje — 
Arts Club Theatre, 32 Dominick 
St, NewYork, N.Y., gegužės 25, 
penktadienį, 8 vai. vak. vyks bal- 
tiečių plakatų ruošimo balius. 
Visi kviečiami atvykti ir paga
minti plakatus Washingtono de
monstracijoms. Medžiaga plaka
tams ir atgaiva bus parūpinti. Pa
pildomai informacijai skambinti 
718 849 - 1895.

Už a. a. Vinco Dubausko vėlę 
(30 dienų po jo mirties) mišios 
buvo aukotos pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje Brooklyne. 
Dalyvavo artimi giminės ir kai
mynai.

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 Karalis 
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) LABAI 
TRŪKSTA VAISTŲ
New Yorke veikia Lietuvos 

nepriklausomybės komitetas, 
kurį suorganizavo LB NY apy
gardos valdyba. Tas komitetas 

. posėdžiauja kiekvieną antra
dienį Kultūros Židinyje. Žmonių 
susirenka apie 40. Aptariami 
svarbiausi su Lietuva susiję rei
kalai.

Tokiame komiteto susirinki
me gegužės 15 labai iškalbingai 
ir jausmingai kalbėjo dr. Jonas 
Gintautas. Jis apeliavo į susirin
kusius, kad reikia Lietuvai dau
giau padėti vaistais ir kitokia me
dicinine pagalba.

Jis pabrėžė, kad lietuviai yra . 
labai kuklūs ir nemoka skųstis. 
Tai ir sudadro įtemptą situaciją. 
Iš tikrųjų yra taip, kad dėl vaistų 
stokos padidėjo žmonių mirtin
gumas. Padėtis blogėja kiekvie
ną dieną. Tuo klausimu jis dar 
kalbėjo per Laisvės Žiburio radi
ją gegužės 20 d. laidoje. Nurodė, 
kad visą vaistų pagalbą čia iš 
Amerikos reikia organizuoti per 
Lietuvių Religinę Šalpą, kuri pa
laiko ryšius su Lietuvoje veikia
nčia Caritas organizacija.

Pats dr. Jonas Gintautas su 
žmona yra vieni iš didžiųjų tos 
medicininės pagalbos teikėjų. 
Per paskutinius 3 metus Gintau
tai įvairiomis progomis yra paau
koję Lietuvai apie ketvirtį mili
joną dolerių.

A. a. Juliaus Kumpiko 5 metų 
mirties prisiminimo proga 
gegužės 20 mišios buvo aukoja
mos pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje. Dalyvavo apie 20 asme
nų. Po pamaldų visi buvo pak
viesti į Izabelės Kumpikienės ir 
dr. Giedrės Kumpikaitės na
mus, kur buvo gražios vaišės. Jų 
metu pianistas virtuozas Povilas 
Stravinskas, kuris šiuo metu ynL 
atvykęs iš Lietuvos, paskambino 
keletą kūrinių.

ĮKURTAS LB CT RYŠIŲ 
CENTRAS

“LITHUANIAN 
RESOURCE CENTER”

Gegužės 21 įkurtas Lietuvių 
Bendruomenės Conn. ryšių cen
tras, kuris teiks žinias apie nau
jus įvykius Lietuvoje ir apie pa
stangas palaikyti Lietuvos nc- 
priklausomyliės siekius.

Naujo Lietuvių Ryšių Centro 
telefonas yra 203 521 -7057, FAX 
203 521 - 7018.

Adresas: P. O. Box 1370, 
Wcst Hartford, CT 06107

MASINĖS DEMONSTRACIJOS
washingtone

lankėsi Darbininkę redakcijoje. 
Ta pačia proga apžiūrėjo ir Ado
mo Galdiko vardo galerija.

Ariana Rastauskaitė, VII Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso pirmininkė, gyvenanti 
Buenos Aires, Argentinoje, lydi
ma Marytės Kuncienės, lankėsi 
Darbininko redakcijoje ir su
pažindino su kongreso ruošos 
darbais.

ALGIMANTAS CEKUOUS 
K. ŽIDINYJE

Gegužės 19 vakare į New Yor
ką atskrido Algimantas Čekuolis, 
Gimtojo Krašto redaktorius, aš
triai kalbėjęs per įviarias Ameri
kos televizijos stotis.

Tuoj pasikalbėjimą su juo pa
darė Romas Kezys ir jį perdavė 
gegužės 20 per Laisvės Žiburio 
radiją. LB New Yorko apygardos 
valdyba sekmadienio vakare su
rengė visuomenės susitikimą su 
svečiu. Pasiklausyti jo praneši
mo susirinko apie 300 žmonių, 
o buvo paimta tik mažoji salė. 
Tai joje sėdėjo visi susispaudę, 
prisiglaudę prie kampų, kur kas 
begalėjo. Net praeinamuose ta
kuose sėdėjo žmonės. Gaila, kad 
rengėjai nesumojo visa tuoj per
kelti į didžiąją salę.

Visiems buvo įdomu paklau
syti, kas dabar dedasi Lietuvoj. 
Apie Algimanto Čekuolio pra
nešimą parašysime kitą kartą.

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 d., 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

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

Smulkesnė šių demonstracijų 
programa bus paskelbta arti

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

. Visais bendrais 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 1.1.) prašoma kreip
tis į JAV LB Washingtono apy
linkės pirmininkę Audronę 
Pakštienę, kuri vadovauja rengi
mo komitetui, tel. 703 430 - 
0795.

JAV LB Inf.

Visi Keliai j Washingtoną!
1990 m. birželio mėn 1 d.

DEMONSTRACIJA

■

Maironio Lituanistinės Mokyklos 
Abiturientų Išleistuvės ir 

Jadvygos Matulaitienės 40 metų 
vadovavimo tautiniams Šokiams 
New Yorke Jubiliejinis Minėjimas

JVYKS
Sekmadienį, birželio 3 d., Kultūros Židinyje. 

Pradžia 4 vai. p. p.

Programoje:
Akademinis abiturientų išleistuvių aktas
Tautinių šokių grupės TRYPTINIO pasirodymas 
Vaišės ir pasilinksminimai

Įėjimo auka $20 asmeniui. Bilietus galima užsisakyt 
pas:

A MARUOŠIENĘ - 516-883-9350
V. MATUSAIT1ENĘ - 201-994-1229 
G. STANKŪNIENĘ - 203-661-2654 
L ČERNIAUSKIENĘ - 718-847-3498

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

— Vilniuje parduodamas iš
mokėtais kooperatyvinis butas, 
nauja mašina VAZ 2107 ir iš
mokėtas kooperatyvinis garažas 
Telefonas Brooklyne 718 336 - 
5676. Kalbama rusiškai arba ang
liškai.

Aidų žurnalo naujas numeris 
jau baigiamas surinkti. Jis bus iš
spausdintas šio mėnesio gale.

Baltijos restoranas praneša, 
kad kiekvieną trečiadienį galima 
gauti cepelinų. Jie paruošti lie
tuviškame stiliuje.

Dr. Konstancijos Paproc- 
kaitės-Šimaitienės knT’Ta “Mo

nteris su baltu chalatu”'>rei tikis 
spausdinama pranciškonų spaus- 

g*“—4je. Knyga jau pilnai su- 
yta, paskutines korektūras 
to autorė. Knyga turės arti 

puslapių. Joje aprašomas 
'daktarės moters darbas ligo
ninėje, įvairūs pacientų nuoty
kiai, Daktarė ilgą laiką dirbo 
įvairiose ligoninėse New Yorke. 
'Dalis tos knygos buvo spausdi
nama Draugo dienraštyje ir 
buvo su malonumu skaitoma. 
Taip pat dalis tos knygos išversta 
į italų kalbą.

Maironio mokykla prašo at- 
vaistų Lietuvai. Vaistai bus 

riimami prieš mokyklos abitu
rientų išleistuves birželio 3 
Kultūros Židinyje nuo 2 vai. po- 
piet. Prašoma atnešti—Tylanol, 
^Jeosporin, Disposable syrin- 
ges, Surgical gloves, Vitamins ir 
t.t. Labai reikalingi Insulinas ir 
^Antibiotikai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatyo Aukščiausias Tarybos 
posėdyje kovo 11d. 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 Katalikų Religinė 
Šalpa dėkoja Audronei Bal
čiūnienei už jos 35 dol. auką 
“Caritas” sambūriui, jos sūnaus 
jai padovanotą Motinos Dienos 
proga vietoj gėlių, 
r
; ATTENTION-HIRING! Gov
ernment jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout vvaiting list or tęst, $17,840 
• $69,485. Call 1-602-838-8885, 
fert. R 6057.

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)

Lietuvi — Lietuve, Tavo Pareiga Ginti Lietuvos Nepriklauso

mybę

Registruotos kelionei autobusu ir ragink draugus bei artimuosius

JEIGU NE DABAR - TAI KADA?
AUTOBUSAI IŠVYKSTA 6 V. RYTO:

Nuo KASOS įstaigos—114 Street Richmond Hill 
Nuo Shalins Funeral Home 84-02 Jamaica Avenue 
Nuo Kultūros Židinio 361 Highland Blvd. Brooklyn

Skambinti: p. Klivečkienei — 718-296-0406
- p. Vekseliui — 718-846-3246 

p. Kurnėtai — 718-846-3829 
p. ShaUris — 718-296-2244 

Kelionės kaina $20.00 asmeniui

LAUKIAME VISŲ!

Kazys Bačauskas, uolus šaulių 
kuopos narys, dar tebeguli Ja- 
maica ligoninėje, kur buvo pa
guldytas dėl širdies negalavimo. 
Sveikata gerėja.

Aktorius Arūnas Ciuberkis, 
pasirodęs New Yorke ir kituose * 
miestuose lietuvių ir ameri
kiečių teatrų scenose, gavo JAV 
LB Kultūros tarybos 1989 m. 
teatro premiją. Vertinimo komi
siją sudarė pirm. Petras Maželis, 
Vincas Dovydaitis ir Algimantas 
Žemaitaitis. 1000 dol. premijos 
mecenatas — Lietuvių Fondas.

— Originalų leninizmo kil
mės pavadinimą rado pradėjęs 
eiti Kauno šaipokų (satyros ir hu
moro) laikrašatis Ūpas, kurio re
dakcija nuomininko teisėmis įsi
kūrė nepriklausomo laikraščio 
Kauno tiesa redakcijoje. Ūpiečių 
nuomone, žodis “leninizmas” 
kildinamas iš rusų kalbos žodžio 
“len” — tingumas, tingulys, tai-

— tingulystė, tinginizmas.

Kun. Eugenijus Savickis, 
EdD, RN, JCL, Aušros Vartų 
parapijos Manhattane, N.Y. kle
bonas, buvo pakviestas vienu iš 
pagrindinių kalbėtojų Interna
tional Catholic Committee of 
Nurses and Medico-Social Assi- 
stants (CICIAMS). XIV Pasauli
nis Kongresas įvyks birželio 10 
-15 College of Mount Saint Vin- 
cent, New Yorke. Birželio 12 se
sija įvyks Jungtinėse Tautose, 
kur pagrindiniai kalbėtojai bus 
Motina Teresė ir UNICEF di
rektorius. Kongreso šūkis 
Health Care and Spiritual Va- 

lues in a Changing World”. Kun. 
Savickio tema: “Etchics of Deci- 
sion in a Changing World”. Jis 
kalbės birželio 14,9 v. r. Atidary
mo mišios birželio 12, 9 v. r. Šv. 
Patriko katedroje, Manhattane, 
N.Y.. Pamokslą pasakys New 
Yorko arkivyskupas kardinolas 
John O’Connor.

š 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.

A. Merkelio “Didysis tarpi
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., Brooldyn, N.Y. 
11207.

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

Spontaniškai buvo pradėtos 
parašų-rinkimo akcijos ir kitose 

MŪSŲ PAGALBOS 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. 
Box 145, Durham, CT 06422.

LIETUVA LAUKIA

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.
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