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(Tąsa iš praeito numerio)Savaitės 
įvykiai

Amnesty International apkal
tino Braziliją, kad ten policija te- 
bekankina ir kartais net nužudo 
politinius kalinius, nors jau 
praėjo 5 metai nuo karinės vy
riausybės pasitraukimo.

JAV armija prisipažino, kad 
Panamos invazijos metu dėl sa
vųjų ugnies žuvo 2 JAV kariai.

Sov. S-gos organai įteikė Len
kijos vyriausybei dokumentų 
apie NKVD karių įvykdytas len
kų karių žudynes ir du masinius 
kapinynus, l<ur aukos buvo už
kastos. Vienas kapinynas buvo 
atrastas prie Ostrechovo, 120 
mylių į šiaurės vakarus nuo 
Maskvos ir antras — Miednoje 
miške, prie Maskvos-Leningra
do greitkelio, į šiaurę nuo Kalini
no.

Pagal ligšiolinius duomenis 
Indijos nacionalistų vadas Sab
inas Chandra Bose, bendradar
biavęs su Vokietija ir Japonija ir 
veikęs prieš Britaniją, žuvo 
lėktuvo nelaimėj pakeliui į Japo
niją 1945 m. rugp. 18, tačiau da
bar daugelis liudininkų teigia 
matę jį Maskvoj po jo žuvimo 
datos. Min. pirmininkas V. P.
Singh stengiasi jo likimą išaiškin- |jqS deputatas Virgilijus Čepaitis 
ti su Sov. S-ga, Britanija, JAV fr žodžiu padėkoji Ko

penhagos delegatams, drįsu
sioms viešai išreikšti solidarumą 
su Lietuva (privačiai “drįsta
nčių” buvo apsčiai).

Pvz., birželio 5 d. datuotame 
padėkos laiške Islandijos užsie
nio reikalų ministrui Jon Baldvin 
Hannibalsson, Čepaitis rašė: 
“Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos vardu leiskite 
man padėkoti Jums už Jūsų ati
darymo žodį. Tai buvo pirmoji

Japonija. ~
Matematikos mokslininkam ir 

kompiuterių specialistam paga
liau pavyko padalinti 155 ženklų 
skaičių į tris skaičių grupes, ku
rios negali būti toliau dalomos.

Leningrado miesto tarybai 
patekus į reformatorių rankas, 
bus bandoma gyventojų atsi- 
klausimo būdu nuspręsti, ar ne
atėjęs laikas grąžinti miestui se
nąjį — St. Petersburg vardą.

Kanados ministerio pirminin
ko Brian Mulroney pastangos su
teikti prancūziškai kalbančiai 
Quebecko provincijai specialų 
statusą ir išlaikyti ją Kanados 
sudėty, sugniužo.

Sovietinės Rusijos komunistų 
partijos vadu buvo išrinktas Gor
bačiovo reformų atkaklus prieši
ninkas Ivan K. Pozniakovas.

Tik dabar buvo paskelbta, kad 
1975 m. Rytų Vokietijos bran
duolinės energijos stoty vos 
neįvyko baisi katastrofa, kada vi
sos reaktorių šaldančios vandens 
pompos nustojo veikusios. Tik 
atsitiktinai vienos pompos veiki
mas buvo atgaivintas ir išvengta 
radioaktyvinės katastrofos prie 
Greifswaldo miesto.

J. T. administracinis tribuno
las išaiškino, kad J.T. neturi 
teisės atleisti iš pareigų savo tar
nautojų, kurių atleidimo reika
lauja juos atsiuntusi valstybė.

Izraelio policija areštavo pa
lestiniečių poetą Sha fik Habib 
už tai, kad jis savo eilėm, garbi- 
nančiom sukilimą, nuteikia pale
stiniečius prieš žydus.

Sov. Rusijos reakciniai Aukšč. 
tarybos atstovai savo kalbose 
puolė Gorbačiovo vedamą politi
ką, kaip neturinčią ideologijos, 
garbinančią kapitalizmą ir ardan
čią ginkluotąsias pajėgas ir susi
laukė didelio pritarimo iš kitų at
stovų. Į Gorbačiovo atsakomąją 
kalbą, kurioj jis pasmerkė stali
nizmą ir teigė, kad partija 
sužlugs, jei atsisakys reformuotis 
— buvo reaguota labai šaltai.

Pietų Afrikos parlamentas pa
naikino įstatymą, draudžiantį 
juodiesiems naudotis baltųjų au
tobusais ir restoranais.

Penktadienis-Friday

Kanados Užsienio reikalų mi
nistras Joe Clark toliau tęsė pa
našią mintį savo pareiškime, ku
riame dėstė, kad CSCE procesas 
— iš tikrųjų, naujosios Europos 
evoliucija — priklauso nuo ben
dros nuovokos apie valdžių tei
ses ir atsakomybes. Prieštaravi
mai tam supratimui gali pakenkti 
Europos bendradarbiavimui ir 
progresui... Negalima leisti Lie
tuvos padėčiai tam pakenkti... 
Pabaltiečių žmonų lūkesčius ir 
CSCE narių interesus galima pa
tenkinti tik per derybas. Nėra 
alternatyvaus kelio...”

“Norvegija toliau rūpinasi 
Lietuvos krize”, kalbėjo Norve
gijos Užsienio reikalų ministras 
Kjeli Bondevik CSCER konfe
rencijos dalyviams. “Mes dar 
vieną kartą prašome Sovietų Są
jungą nustoti spaudus Lietuvą ir 
kitas Baltijos respublikas”. Tuo 
tarpu, Bondevik kviečiant, trijų 
Pabaltijo respublikų užsienio 
reikalų ministrai šeštadienį nu
vyko į Oslo miestą, kur jis juos 
priėmė bei jiems surengė susiti
kimą su Norvegijos parlamenta
rais. Po pokalbių sušaukta spau
dos konferencija.

Lietuvos Aukščiausios Tary-
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LIKĘ ĮSPŪDŽIAI IS KOPENHAGOS KONFERENCIJOS
kalba šioj konferencijoj, kurioj 
taip atvirai ir tiesiai buvo iškeltas 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas.

“Aš atvykau į Kopenhagą su 
sekretoriatui skirtu Prezidento 
Vytauto Landsbergio laišku, ku
riame jis Lietuvai prašė 
stebėtojo statuso. Apgailestauju, 
kad man buvo pasakyta, kad tai 
nėra politinė realybė, nors 
stebėtojo statutas buvo suteiktas 
kitai prašančiajai, t.y. Albanijai.

“Pilnai suprantu, kad kelias į 
nepriklausomybę, pradėtas kovo 
11d., bus ilgas ir sunkus. Tikiu, 
kad Jūsų sveikintinos pastabos 
padės pastūmėti Pabaltijo klau
simą į priekį ir jį įtraukti į tarp
tautinę darbotvarkę.

“Labai vertiname Jūsų išreikš
tą paramą ir tikimės, kad Jūs pa- 
remsite mūsų pastangas ateity
je”, baigė Čepaitis. ~

Niekieno nuostabai Sovietų 
Sąjungos nusistatymas Lietuvos 
atžvilgiu buvo neigiamas. “Lie
tuva neturėjo juridinio pagrindo 
prašyti stebėtojo statuso”, aiški
no sovietų delegatas jų spaudos 
konferencijoje, sušauktoje kelias 
valandas prieš baltiečių”. “...Tik 
pripažintos Europos valstybės 
gali įeiti į CSCE kaip pilnateisės 
narės, o TSRS atstovauja TSRES 
vyriausybė, ne paskiros respu< 

’blikos?,’.”
Sovietų delegacija taip pat ak

tyviai agitavo už visa-europinį 
seminarą tarp-etniniais ir tauti
nių mažumų klausimais. “Nori
me, kad Europa su mumis pasi
dalintų savo patirtimi”, teigė so
vietų atstovas spaudos konferen
cijoje. Vienam korespondentui

ĮVYKIAI 
LIETUVOJE
— Vilniuje ką tik atidarytas 

Lietuvos dailės muziejaus filialas
— Radvilų rūmai. Juose XVII 
amžiuje buvo sukauptos šios gar
sios Lietuvos didikų giminės 
meno turtai. Po trijų šimtų metų 
į rūmus vėl grįžta meno ekspozi
cijos. Viena jų — Radvilų gi
minės portretai: 165 graviūros, 
XVIII a. išraižytos H. Leibo- 
vičiaus. Greta dar trys senosios 
dailės parodos: L. Sapiegos 
Evangelijos rankraštis (XVI a.); 
Akvarelės iš kelionių albumo, 
Italija (XVI a.) ir J. K. Vilčinsko 
Vilniaus albumas — iš Paryžiaus 
pargabenti litografiniai akmenys 
ir atspaudai. Antrajame aukšte
— lietuvių išeivijos dailininkų P. 
Domšaičio, A. Galdiko, V. Igno, 
V. K. Jonyno, E. Urbaitytės , T. 
Valiaus, K. Varnelio, V. Vizgir
dos ir K. Zapkaus kūriniai.

— Lietuvoje įsteigta Spaudos 
kontrolės valdyba. Žurnalistai 
klausė ar tai nebus nauja cen
zūra, bet valdybos pirmininkas 
Viktoras Baublys paaiškino, kad 
nebus. Valdyba tik prižiūrės, 
kad būtų laikomasi įstatymo ir 
masinės informacijos priemonės 
necenzūruojamos. Tačiau tas 
pats įstatymas numato ir drau
džiamų valstybinių paslapčių 
skelbimą. Valdyba žiūrės, kad 
nebūtų propaguojamas karas, 
smurtas, tautinė ir religinė ne
santaika, pornografija ir nebus 
galima rašyti apie žmogaus 

kilo toks klausimas: Kai kalbate 
apie tautines mažumas, ką turite 
omenyje? Ar kalbat plačiąja pra
sme, ar iš tikrųjų bandot išskirti 
Baltijos tautas? Iš delegato atsa
kymo nieko nepaaiškėjo. “No
rim viską aptarti plačiąja pra-

1 sme, įskaitant tautybių ir tauti
nių mažumų klausimus bei apsi
keisti patirtimi ir nuo
monėmis...”

O Kopenhagoje sovietų dele
gacijai labai rūpėjo išgauti kitų 
nuomones. Novosti spaudos 
agentūros pirmininkas Albert 
Vlasov ir TSRS sociologijos insti
tuto bendradarbis Mikhail Savin 
išleido sociologinę apklausą var
au ‘TSRS: Perestroika ir žmo
gaus teisės. Žvilgsnis iš Kopen
hagos”. kuri buvo dalinama į 
CSCE konferenciją suvažiavu
siems nevaldinių organizacijų at
stovams, spaudos koresponden
tams ir delegatams. Joje — klau
simai apie TSRS laikyseną žmo
gaus teisių srityje. Keli klausi
mai skirti išimtinai Lietuvai. Štai 
Lietuvą liečiančios ištraukos:

Kovo mėn. Lietuva vienašališ
kai paskelbė išėjimą iš TSRS. 
Kaip jūs žiūrite į šį sprendimą? 
a) Manau, kad teisėta, b) Ma
nau, kad neteisėtas, c) Turiu kitą 
nuomonę (įrašyti), d) Nežinau.

Kaip jūs apibūdintumėte So
vietų prezidento ir TSRS vyriau
sybės liniją Lietuvos atžvilgiu? 
a) Manau, kad neabejotinai tei
singa, b) Principe manau, kad 
teisinga, bet nesutinku su kai ku
riomis priemonėmis, c) Esu 
linkęs neigiamai įvertinti, d) 
Principe nesutinku. e) Nežinau.

L

C.intė Damušytė (L1CJ

Tokie savanoriai saugo Lietuvos Aukščiausios Tarybos būstinę nuo sovietinių užpuo
likų. Nuotr. V. Ka|>očiaus

BUSHO VYRIAUSYBĖ PADARĖ 
DIDELĘ KLAIDĄ — D. SIMES

Buvęs aukštas sovietų pa
reigūnas Dimitri Simes tvirtina, 
kad Busho vyriausybė padarė di
delę klaidą, remdama Maskvą, o 
ne Vilnių (The Washington Post, 
"Outlook”, 1990. IV. 29). Dėl to, 
rašo jis, Maskva dabar mano jog

asmenini gyvenimą be jo sutiki
mo.

— Kaltinėnų klebonas P. Lin
kevičius ir jo parapiečiai šalia 
miestelio esančiame 25 ha plote 
pastatys 20 koplyčių. Tą^Žemai
tijos tremtinių Kalvarija.

ji turi leidimą spausti Lietuvą. 
Autorius šiuo metu yra vienas 
Camegie Tarptautinės Fundaci
jos vadovaujančių asmenų.

Simes įsitikinimu, Bush, Kobl 
ir Mitterrand klysta, manydami, 
kad Gorbačiovui gręsia didelis 
pavojus, ir jis priverstas daryti 
nuolaidas “imperialistiniams 
konservatoriams”, ir kad Lietu
vos nepriklausomybės siekis pa
kerta Gorbačiovo reformas. Bu
sho administracijos pareigūnai 
privačiai kaltina lietuvius už 
“beatodairišką Gorbačiovo staty
mą pavojun”. Tai, sako Simes,

Prie Vilniaus parlamento rūmų Terleckas ir Motieka išreiškia 
nuomones. Nuotr. V. Kapočiaus

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT-BA 
KREIPIASI Į JUNGTINES TAUTAS

Lietuvos Respublikos Au
kščiausiosios Tarybos nutarimu, 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Pėrės de Cuellar 
New Yorke pasiųstas šio turinio 
raštas.

Gerbiamas pone
Generalini sekretoriau,

1918 m. vasario 18 Lietuva at
statė šimtmečiais puoselėtą savo 
valstybingumą, ir, nugalėjusi 
daugybę sunkumų, įsitvirtino 
pasaulio valstybių bendrijoje 
kaip nepriklausoma valstybė, 
1921 metais priimta į Tautų Są
jungą. 1940 metų birželio 15 die
ną, kurios tragiškas metines 
šiandien minT visa mūsų tauta, 
SSSR įvykdė ginkluotą agresiją 
— okupavo ir inkorporavo Lie
tuvą, taip pat Latviją ir Estiją, į 
Sovietų Sąjungą. Tai atnešė lie
tuvių tautai ir Lietuvos tau
tinėms bendrijoms neišmatuoja
mų kančių: šimtai tūkstančių 
žmonių buvo deportuoti, naiki
nami gyventojai, griaunamos 
natūralios, ekonominės, poli
tinės ir kultūrinės struktūros, 
mūsų kraštui primestas totalita

tas pats kaip kaltinti pagrobimo 
auką už neatsižvelgimą į pa
grobėjų poreikius.

Simes primena, kad rusų kraš
tutiniai nacionalistai nėra 
stiprūs, o reformas remiantys ra
dikalai kritikuoja sovietų vyriau
sybę už Lietuvos prievartavimą. 
Jam besilankant Maskvoje, vie
nas įtakingiausių sovietų žurnali
stų jo paklausė: “Kaip jūs sude
rinate Faktą, kad JAV išdavė Lie
tuvą su visais tais tvirtinimais, 
jog Amerika esanti įsipareigojusi 
paremti demokratiją visame pa
saulyje? Ar prasideda naujas po
litinis nuolaidžiavimas (“appea- 
sement”)?”

Kai Busho administrac ija atsi
sako pasmerkti sovietų karinį 
smurtą, Maskvoje girdisi daug 

rinis komunistinis režimas.
Lietuva niekada su tuo nesusi

taikė ir 1990 metų kovo 11 dieną 
naujo demokratiškai išrinkto 
parlamento sprendimu atstatė 
nepriklausomą Lietuvos Respu
bliką, pareikšdama savo ištiki
mybę visuotinai pripažintiems 
tarptautinės teisės principams ir 
normoms, taip pat viltį grįžti į 
laisvų tautų tarpą. Tačiau prieš 
Lietuvą vėl vartojamas smurtas. 
Naudodama ginkluotąsias pajė
gas, Sovietų Sąjunga vykdo prieš 
Lietuvos Respubliką ekonominę 
ir politinę agresiją, šiurkščiai 
pažeisdama SNO įstatuose įtvir
tintus šiuos organizacijos tikslus 
ir principus ^Įstatų 1 str. 1, 2 ir 
3 p. p., 2 str. 3, 4 ir 7 p. p.).

Įsipareigodama laikytis vi
siems priimtino polįtinio kelio, 
ginče su Sovietų Sąjunga, ieš
kant kuo taikingesnio Lietuvos 
valstybingumo ir demokratijos 
įtvirtinimo pagal SNO įstatų 36 
straipsnio 2 punktą, Lietuvos 
Respublika kreipiasi į Suvieny
tųjų Nacijų Organizacijos Sau
gumo Tarybą ir Generalinę 
Asamblėją, siūlydama įtraukti 
Lietuvos ir kitų dviejų Baltijos 
valstybių klausimą į SNO Gene
ralinės Asamblėjos artimiausios 
sesijos darbotvarkę, tikėdamasi, 
kad pasaulio valstybių bendrija 
parems Lietuvos Respublikos ir 
jos žmonių teisėtus siekius.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pavedimu.

Vyt. Landsbergis, 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas

Vilnius, 1990 m. birželio 15 d.

kritiškų balsų — pastebi Simes. 
Keli rusų radikalūs politikai neo
ficialiai painformavo JAV pa
reigūnus, kad jie neprieštarau
tų, jei Washingtonas tvirčiau pa
remtų Lietuvą. Bet Busho admi
nistracija daugiau pasitiki Gor
bačiovo ir Co. pranešimais. Wa- 
shingtonas yra ryškiai palinkęs j 
Maskvą.

Kai trys rusai Liaudies atstovų 
kongrese pasmerkė parašiuti
ninkų panaudojimą užimant pa
status ir suimant ligoninėje besi
slepiančius jaunuolius, ir kai li
beralus laikraštis Maskvos žinios 
apkaltino sovietinę armiją mėgi
nimu aštrinti įtampą Lietuvoje 
ir ginklu sutriuškinti lietuvių tai
kingą pasipriešinimą, Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius Mar- 
lin Fitzwater atsisakė pavadinti 
sovietų elgesį Lietuvoje smurtu 
ar mėginimu įbauginti lietuvius, 
nes JAV administracija, esą, ne
norinti pabloginti padėties.

"Imperijos išlaikymo smurto 
būdu negalima suderinti su pe- 
restroika”, rašo Simes. "Gor
bačiovas gali laikinai laimėti 
prieš Landsbergio vyriausybę, 
liet kitos respublikos jau laukia 
savo eilės pareikalauti nepri- 
klausomyliės’’.

(Elta)



IŠDUODAMA LIETUVĄ 
AMERIKA IŠDAVĖ SAVE

“Ta svajonė išsisklaidė, Wa-< “Išduodama” Lietuvą, Ameri
kos vyriausybė išdavė ištikimybę 
principams ir draugystei gegu
žės 20 d. The Neto York Times 
laidoje (“Kam reikia draugų”?) 
tvirtina komentatorius A. M. 
Roserithal. Jis rašo:

“Lietuva mėgino išsilaužti iš 
Sovietų Sąjungos tautų gulago, 
vėl paskelbdama nepriklauso
mybę, kurios ji niekad nesutiko 
išsižadėti.

“Užsienyje lietuviai teturėjo 
vieną stiprybę. JAV buvo tvirta 
Lietuvos nepriklausomybės rė
mėja. Pusę šimtmečio Lietuvos 
vėliavos nebuvo galima iškelti 
Lietuvoje, bet ji plevėsavo virš 
Lietuvos atstovybės Washingto- 
ne.

“Lietuviai neprašė Jungtinių 
Valstijų, kad jos siųstų kariuo
menę ar ko nors panašaus, bet

shingtonas, iš pradžių gėdyda
masis, perėjoj sovietų pusę. Da
bar JAV atvirai prisideda prie 
Gorbačiovo šantažinių reikalavi
mų, kad Lietuva pasiduotų, 
“suspenduodama” savo neprik
lausomybę.

“Buvo paskelbtos įprastinės 
melagingos istorijėlės, kad jei 
JAV nesutiktų su Gorbačiovu dėl 
Lietuvos, jo kariuoimenė jį paša
lintų. Bet jis bijosi ne sovietinių 
generolų, o savo yrančios visuo
menės. Lietuva, laisva ar supa
nčiota, jo negali išgelbėti.

“Ir jei Washingtonas būtų pa
sipriešinęs Gorbačiovui, jis 
nebūtų atsisakęs pasirašyti nusi
ginklavimo sutarčių, kurios jam 
naudingos ūkiškai”.

(Elta)

lietuvių Moterų Federacijos Pliiladclphijos klubo rengtame 
minėjime N. Sadūnaitė su klubo pirmininke Snieguole Jursky- 
te ir Danute'Gcdcikienc. Nuotr. A. Ccpulio

tik kad jos pasakytų Gorbačio
vui, kad Washingtonas juos re-

LAIŠKAS REDAKCIJAI sostinėje. Žinoma, VVashingtone 
su lietuviais susitinka ir labai

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja tataMuoaa reikalu o , 
sa. Advokatas kaba Ir NotuvMbkaL 134 WaatSL, Rtmabury, Oom. ; 
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SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Forast * * 
P'way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia ĮetSMpae laHotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tat 296 - 2344.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tetaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Naw- f 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), telef. 344 • 5172. Pa- » 
ruošiamos garbingos laidotuves. Modernios koplyčios, oras Saldomas, i 
Daug vietos automobiliam pastatyti. * z į

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave„ St Petersburg Beach, Ra., Į 
33706. 813 360 - 5577. KĘNF1ELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.813 345-0393. WOOOLAWN t 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 . 
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wintor^Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sato vestu- • 
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial-pietūs. Pirmos , 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

mia ir tvirtai reaguotų, jei Gor
bačiovas užtvertų jiems kelią, 
ginklais are ūkiniu smaugimu.

I Savaitės |
| įvykiai |

— Lietuvos Kultūros Fondas 
gavo Adelaidės lietuvių 500 JAV 
dol. Dariaus-Girėno paminklo 
statybai.

Rytų Vokietijos vyriausybės ir 
žydų organizacijų atstovai 
pradėjo pasitarimus dėl kom
pensacijos už ten sunaikintus 
Antrojo .pasaulinio karo metu 

»• žydus* ir nusavintus jų turtus. 
“ Prezidentas George Bush nu- - 

traukė tarp JAV ir PLO vykusius 
pasitarimus dėl taikos su Izrae-

* liu.
Izraelis sustabdė 2 metam Na- 

gevo dykumoj pradėtus statybos 
darbus Voice of Manerica radijo 
transliacijom į Sov. S-gą ir Arti
muosius Rytus neva dėl galimos 
aplinkos taršos.

Sovietinė Uzbekistano respu
blika priėmė suverenumo dekla
raciją ir pareikalavo didesnių tei
sių.

Šiaurinį Iraną ištiko labai sti
prus žemės drebėjimas, pareika
lavęs daugiau kaip 50,000 aukų. 
Drebėjimas sunaikino daugybę 
kaimų ir šimtai tūkstančių žmo
nių liko be pastogės. Iranas atsi
sakė savo ankstyvesnio išdidumo 
ir pareiškė, kad parama 
drebėjimo aukom bus priimta iš 
visų valstybių.

Abiejų Vokietijų parlamentai 
atskirai priėmė identiškas dekla
racijas, kurių viena užtikrins da
bartines sienas su Lenkija, o an
tra — liečia ūkinę ir monetarinę 
uniją.

Prancūzijos prezidentas 
Francois Mitterand pareiškė, 
kad Prancūzija ir toliau remsian
ti Afrikos valstybes, bet prote
guosianti tas, kurios stengsis įgy
vendinti demokratinę sistemą.

Vakarų Vokietijos prokuroras 
pradėjo tirti, ar Rytų Vokietijos 
buv. vadas Erich Honecker ir jo 
artimesnieji bendradarbiai nėra 
įsivėlę į Vakarų Vokietijoj veiku
sių teroristų globą.

Rumunijos teismas nuteisė 
buv. diktatoriaus Nicolae Ceau- 
scu brolį Andrutą 15 m. kalėti 
už bandymą sustabdyti revoliu
ciją.

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
sutiko garantuoti 3 bil. dol. pri
vačių bankų paskolą Sov. S-gai 
labai prieinamom sąlygom. Tai 
dovana Gorbačiovui, kad Jis 
būtų palankesnis abiejų Vokieti
jų susijungimui.

Sov. S-ga pradėjo išgabenti iš 
Baltijos valstybių ir kitų neramių 
respublikų taktinius branduoli
nius sviedinius, kad jie kartais 
nepatektų į nacionalistų rankas.
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ATSARGIAU SU PRIEKAIŠTAIS
Darbininkas birželio 15 d. 

įdėjo jautriai parašytą Jūros Viz- 
barienės laišką apie VVashingto- 
ne buvusias lietuvių demonstra
cijas. Gaila, kad nemaža jo dalis 
skirta visai kitam reikalui — 
priekaištams “pagrindinių orga
nizacijų vadams” dėl jų nedaly
vavimo tame masiniame Ameri
kos lietuvių susibūrime. 
Sumažino ji gerokai ir dalyvių 
skaičių. Laiško autorė paminėjo 
tik du vardus — Vliko valdybos 
pirmininką dr. K. Bobelį ir Lie
tuvos atstovą Stasį Lozoraitį. 
Norėčiau dėl autorės priekaištų 
pasisakyti, kaip aktyvus įvykių 
stebėtojas, nors niekieno nepra
šytas ir 'neįgaliotas.
" Visų pirma dr. Bobelis nega
lėjo dalyvauti demonstracijose, 
nes tomis dienomis jis buvo Ko
penhagoje, rūpindamasis Lietu
vos ir pagrindinių žmogaus tei
sių gynimu Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijo
je. Vlikas demonstracijas rėmė, 
jos Eltos įstaigos tarnautojas (Jo
nas Bobelis) aktyviai dalyvavo 
demonstracijų tvarką planuojant 
ir ją pravedant. Antrąją dieną jis 
ir visai kalbų programai vadova
vo. Vliko pirmininko pavaduoto
jas dr. Domas Krivickas dalyva
vo Tautinėje Šventovėje įvyku
siose pamaldose. Teko susitikti 
prie Kapitoiiaus ir su vienu iš 
Vliko vicepirmininkų, inž. Pily
pu Naručiu iš Chicagos.

Priekaištas p. Lozoraičiui ne
turi jokio pagrindo. Lietuvos at
stovas dalyvavo demonstracijų 
užbaigimo pamaldose, įvykusio
se Tautinėje Šventovėje. De
monstracijų tribūnoje jo nebūta, 
manau, dėl labai suprantamų 
priežasčių. Juk ne paslaptis, kad 
demonstruota ne tik už Lietuvą, 
ne tik prieš Gorbačiovą, bet ir 
prieš JAV prezidentą. Ar gali bet

dažnai: Pasiuntinyl>ėje įvykti- UETUV|ų KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 918 
siuose priėmimuose iškiliems worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Matos, Jr.,
svečiams ir viešnioms iš Lietu
vos, kaip Baliui Gajauskui, kun. 
Alf. Svarinskui, Vyt. Land.slier- 
giui, Arvydui Juozaičiui, Nijolei 
Sadūnaitei, premjerei K. Pruns
kienei ir kitiems. Pažymėtina, 
kad tokiais atvejais Pasiunti- 
nyliės personalui mielai pagelbs
ti lietuvės moterys ir merginos 
su Bendruomenės apylinkės pir
mininke Audrone Pakštiene. Pa
siuntinybės patalpos buvo atda
ros ir Lietuvių jaunimo politinio 
seminaro dalyviams bei sve
čiams.

Sutinku, kad visuomenei 
reikėtų gauti dažnesnių praneši
mų iš Pasiuntinybės apie jos 
veiklą. Čia turbūt lemia bent

kurio krašto diplomatinis atsto
vas dalyvauti aktyviai demonst
racijoje prieš prezidentą valsty- 
bės> prie kurios vyriausybės jis 
yra akredituotas? Užsienio dip
lomatinius reprezentantus ir Pa
siuntinybes saisto įsitvirtinę 
tarptautiniai nuostatai, papro
čiai. Lietuvos atstovai iki šiol 
savo įsipareigojimus atliko labai 
korektiška, diplomatams priva
loma aukšto lygio elgsena.

Dėl Lietuvos Pasiuntinylies 
veiklos apimties ir galimybių 
mūsų laikraščių korespondentai 
galėtų ir tiesioginiai į ją kreiptis. 
Kiek žinau, per paskutinius tris 
mėnesius Lietuvos atstovas tu
rėjo Pasiuntinybėje bent dvi tda- v i/. «.. . . . ; \ .. . r pwa aplinkybių. Lietuvos afcto-taus masto spaudos konterenCT- 1 .... . -. Ar.—vas, kaip ir jo pirmtakas ar/Bac-
jas, Kelias dešimtis atskirų pasi- 
kalbėjimų-interviu su atskirais 
laikraščių, radijo ir televizijos 
korespondentais. Lankėsi pas jį 
ir užsienio spaudos žinybų ko
respondentai. Kelis kartus jis 
buvo matomas ir girdimas televi
zijos laidose. Dažnai lankosi 
Valstybės departamente — tiek 
savo iniciatyva, tiek ir atsakingų 
jos pareigūnų kviečiamas. Daly
vauja diplomatiniuose priėmi
muose. Neužmirškime, kad p. 
Lozoraitis tebėra ir Lietuvos at
stovu prie Šventojo Sosto, tad ir 
neišvengiamos jo kelionės į

70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmMtonhil 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM.Romas Kazys 217 -2554th Avė. Boytida, 
N.Y. 11364, Tol. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kotodny, UatuvtiHcai kalbanti ad
vokatė, 11 Paric Place, Room 905, New York, N. Y. 10007. Tat 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi Mffimf prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsinjjnimal”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM bengs. 
“Muslc of Uthuanla” programos, vedamos angių kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 M 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr„ Watehung, NJ. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Romą kelis kartus per metus.
Priekaištas p. Lozoraičiui, kad 

jis “per mažai pasirodo lietuvių 
tarpe” yra lygiai be pagrindo. 
Kaip ir kur tas “pasirodymas” 
turi reikštis? Kiek žinau iš spau
dos, p. Lozoraitis lankėsi pas lie
tuvius daugelyje vietovių — Bal- 
timorėje, New Yorke, Clevelan- 
de, Dainavoje, Chicagoje, o gal 
dar ir kitur. Vargu ar jis atsisakė 
atvykti kviečiamas, nelient tuo 
laiku nebuvo Washingtone ar 
sukliudė tiesioginės pareigos

kis, labai kuklus painfonnaviino 
apie savo veiklu atžvilgiu. Antra, 
Pasiuntinybės personalas vargu 
ar toks didelis, kad suskubtų 
atlikti tiesiogines pareigas ir 
dažniau painformuoti lietuvių 
visuomenę. Svarbiausia, kad Pa
siuntinybė veiksmingai apie Lie
tuvą informuotų JAV Valstybės 
departamentą, Kongresą, masi
nes informacijos priemones, 
įvairias visuomeninines ir priva
tines įstaigas.

Juozas B. Laučka

— Lietuvos Respublikos stati
stikos komiteto duomenimis 
1989 metais migracija į Lietuvą 
iš kitų respublikų sumažėjo. 
Pernai į Lietuvą atvyko 16,800 
žmonių (ankstesniais metais apie 
22,000). Iš Lietuvos į kitas re
spublikas išvyko šiek tiek dau
giau nei anksčiau —15,400(ank
sčiau 14,500 - 15,000). Vilnius 
padaugėjo 8(X) gyventojų iš kitų 
respublikų, o Sniečkus — 200 
gyventojų (1988 m. — 1,400).

Lietuvių demonstracija prie Kongreso rūmų Washingtone birželio 1 d. Nuotr. Vytauto 
Maželio

.. ............ ~

R e- rn k i m e

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

Tautos Fondas, 
Lithuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073,
Woodhaven, N.Y. 11421.
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIŲ.

pisoiino 
A MEMORIALS '

KVECAS
JONAS

---------------------------------------- ------------------ i

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JQK1O EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AČENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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



PRUNSKIENĖ APIE SUSITIKIMUS
SU VAKARŲ VADOVAIS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE

dovų pasakė: kuo didesnė vals
tybė, tuo didesnį turi veidą, kurį 
mažesnės dialogo partnerės pri-

Gegužės 15 sugrįžusi į Lietu
vą ministrė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė Aukščiausioje Ta- _
ryboje padarė pareiškimą apie valo išsaugoti (Reikšminga, kad 
savo kelionę ir susitikimus su Va- Vakarų valstybių vadovai apie tai 
karų valstybių vadovais. Spaus- nutylėjo visuomenei skirtuose 
dinama, ištraukas iš Tiesoje . komunikatuose — viešai drovi- 
(1990. V. 16-17) išspausdintų jos masi pripažinti, kad mažesnėms 
minčių:

— Atsargumas, neskubant 
'pripažinti ‘ Lietuvos valstybės 
atkūrirhą ir dabartinę vyriau
sybę, motyvuojamas pirmiausia 
baimę, kad išsibalansuos Tarybų 
Sąjunga- pašils M. • Gorbačiovo 
pozicija. Tai nfesuhku paneigti.

— Kai kurių-Vakafų valstybių 
vadovai mano, jog Lietuvos rei
kalus ir- toliau. tvarko Maskva.

demokratiškoms tautoms taiko
mi mažiau palankūs elgesio kri
terijai, negu autoritarinėms im
perijoms. Red.)

- Pokalbiuose su Vakarų vals
tybių vadovais pasitikslinau ar jų 
suformuluotą poziciją Lietuvos 
atžvilgiu jie supranta, kaip ne
priklausomybės atšaukimą ar 
kaip jos įgyvendinimo pristabdy
mą, kad įvyktų derybos su Są- 

Tąčiau tai, kad Lietuvoje yra Ta- - junga. Man visur patvirtino, kad 
rybų Sąjungos armija ir ji kartais 
braunasi į civilinį mūsų gyveni
mą, nereiškia, kad Respublikos 
vyriausybė savarankiškai netvar
ko politinio ir ekonominio gyve
nimo.

— Vakarai mums pataria pir
miausia perimti socialinę sferą, 
švietimą, sveikatos apsaugą. Il
gas ilgas kelias iki valstybingu- 
rtio... Tik tuomet, kai pradedi 
aiškinti, kad Lietuvos vyriausy-_ 
Bei yra realiai pavaldūs ir tei
smai, ir milicija, kad iš esmės 
įvaldyti Respublikos reikalai, ge
rokai suklūsta. Matyt, iš toli yra 
sąmoningą! formuojamas netoks 
įspūdis, kojdayra tikroji padėtis 
Lietuvoje. ,. K c. . •

' —Vakarai neskuba mūsų pri-,- 
pažinti ir todėl, kad. pirmiausia 
nori išsiaiškinti, kas mes tokie, 
kokią valstybę kuriame ar esame 
patikimi politiniai ir ekonomi
niai partneriai, ar verta mus įsi
leisti į savarankiškų valstybių 
šeimą.

— Mums nubrėžtos elgesio 
. normų ribos. Kaip vienas iš va-

kovo 11-osios aktas teisėtas, ne
diskutuotinas, apie atšaukimą 
niekas negalvoja. Kalbama apie 
vienašališkų veiksnių pristabdy
mą.

— Faktas jog didžiosios vals
tybės svarsto mūsų reikalus ir 
formuoja savo poziciją — nors ir 
nebūtinai tas išreiškiama viešo
mis deklaracijomis, jau vien tai 
sudaro rimtas tarptautines ga
rantijas. Ir tai svari nuomonė, su 

jT^kifria Sovietų Sąjunga turi skai
tytis.

— Iš išeivių netrūko prašymų: 
pasistenkite įrodyti savo profe
sionalumą. Bet štai G. Bush, tie
sa, ne oficialiame pokalbyje, 
man labai netikėtai pasakė: jis 
nemanęs, kad .tokioje mažojoje 
tautoje gali būti toks brandus 
valstybingumas.

— Mums sakė: jeigu sieksime 
100 procentų — negausime nie
ko, o. 90 procentų yra visiškai 
realu.

— Mes turime daryti tokius 
ėjimus, kurie silpnesnei pusei 
labai tinka. Turime būti lanks-

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba išleido naują lai
dą populiaraus angliškai parašy
to leidinuko/lankstinuko “Lit- 
huania — Lietuva”. Lankstinu-“ 
ko tekste įtraukti vėlyviausi isto
riniai įvykiai Lietuvoje (iki 
gegužės mėn.) Leidinukas gau
namas savikaina JAV LB Krašto 
valdybos būstinėje, 2713 West 
71st St., Chicago, IL 60629.

Regina Kučienė, JAV LB 
Krašto valdybos Švietimo tary
bos pirmininkė, birželio 9-10 
d. posėdyje Krašto valdybos na
riams apibūdino lituanistinių 
mokyklų mokslų metų pabaigą 
Net aštuonios lituanistinės mo
kyklos dalyvavo vitaminų ir vai
stų surinkimo vajuje. Mokiniai 
dar surinko ir $2500. Persiunti
mu rūpinosi dr. Linas Sjdrys. 
Vajus įpratino jaunus mokinius 
aktyviai ir prasmingai veikti Lie
tuvos labui — jų surinkti vaistai 
specialiai Lietuvos mokiniams. 
Švietimo taryba taip pat šiuo 
metu leidžia lietuvių kalbos va
dovėlį Eosy Way to Lithuanian, 
kuris bus dalinamas kartu su au- 
dio juostele.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos Kultūros tary- 

tesni. Mažai tautai turi būti svar
bu ne ambicijos, o pasiektas re
zultatas.

(Elta) 

Žygyje į Kryžių kalną dėl laisvėjančios Lietuvos. Nuotr. V. Kapočiaus

ba šiuo metu ruošiasi išeivijos 
lietuvių teatrų festivaliui, kuris 
įvyks savaitgalį prieš JAV Pa
dėkos savaitgalį. Sudarytas ko
mitetas, kuris rūpinsis technine 
ruoša ir žymenų įteikimo vaka
riene, bilietų platinimu ir pan. 
Komitetui pirmininkauja Kul
tūros tarybos vicepirmininkė Ni
jolė Martinaitytė. Festivalyje 
jau sutiko dalyvauti “Vaidilutės” 
(Chicagos), “Aitvaras” (Toron
to), “Aukuras” (Hamiltono), ir 
Los Angeles Dramos sambūriai, 
JAV LB KV Kultūros tarylx>s 
pirmininkė Dalia Kučėnienė 
birželio 9-10 d. taip pat 
džiaugėsi, kad du šių metų 
Kultūros premijų laureatai ypa
tingai aktyviai reškiasi savo srity
se bei pasitarnauja lietuviškiems 
reikalams. Dramos laureatas 
Arūnas Čiuberkis vertėjaus per 
International Theater festjvalio 
Vilniaus Jaunimo teatro spektak
lius Chicagoje. Dailės premijos 
laureatas Kęstutis Zapkus supro
jektavo labai.įspūdingą ir jaudi
nantį genocido plakatą, kuris 
buvo dalinamas per demonstra
cijas valdžios pareigūnams ir 
JAV atstovams VVashingtone 
birželio 1-2 dienomis.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos Religinės tary
bos pirmininkas kun. Antanas 
Saulaitis pranešė, kad Chicagoje 
esančios lietuvių parapijos (Šv. 
Jurgio) užsidarymo pasekmė bus 

ne tokia liūdna tuo, kad kuri nors 
Lietuvos bažnyčia gaus kai ku
riuos Šv. Jurgio ornamentus ir 
pan. Šv. Jurgio parapija (įsteigta 
1892 m.) Chicagos archidiecezi-

MOLDAVIJA PRIPAŽINO LIETUVĄ

Moldavijos tarybų socialisti
nės respublikos Aukščiausioji 
Taryba gegužės 31 d. posėdyje 
pripažino nepriklausomą Lietu
vos respubliką. Iš 374-rių Mol
davijos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų, balsavimuose dėl ne
priklausomos respublikos -pri
pažinimo dalyvavo 232 deputa
tai. Iš jų 194-ri balsavo už, 29 
prieš ir devyni susilaikė.

Moldavija yra pirmoji vadina
ma sovietinė respublika, sutei
kianti pripažinimą atsikūrusiai 
nepriklausomai Lietuvai. Iki šiol 
tiktai Estija ir Latvija pripažino 
atkurtą nepriklausomą Lietuvą.

Moldavijos Aukščiausioji Ta
ryba taip pat nusprendė už
megzti su Lietuva tiesioginius 
diplomatinius, ekonominius, 
politinius ir kultūrinius ryšius. 
Tam tikslui Moldavija ir Lietuva 
pasikeis nuolatinėmis misijomis 
Vilniuje ir Kišiniove. Kaip paste
bi užsienio spaudos agentūros, 
Moldavijos sprendimas pri
pažinti nepriklausomą Lietuvą ir 
su ja užmegzti tiesioginius

jos bus uždaroma dėl finansinių 
bei kitų priežasčių. Kai kurie pa- 
rapiečiai ir kiti susirūpinę asme
nys tariasi su archidiecezija ir su 
Lietuvių Katalikų Religine Šalpa 
šiuo reikalu.

Ramunė Kubiliūtė

ryšius, yra smūgis Gorbačiovui 
ir jo pastangom ekonominiai izo
liuoti Lietuvą.

Spaudos agentūros primena, 
kad taip pat naujai išrinktas Ru
sijos respublikos prezidentas 
Jeltsinas numato aplenkti cen
trinę valdžią ir užmegzti tiesiogi
nius santykius su Lietuva ypač 
ekonpminėje plotmėje.

Jeltsinas birželio 1 d. Maskvo
je priėmė iš Prahos sugrįžusį 
Lietuvos Aukščia usiosios Tary
bos pirmininką Vytautą Land
sbergį. Visą valandą užtrukusia
me pokalbyje buvo svarstomos 
konkrečios galimybės sudaryti 
tarp Lietuvos ir Rusijos ekono
mines ir politines sutartis, sti
printi tarp abiejų respublikų 
draugiškus santykius. Vytautas 
Landsbergis pažymėjo, kad jo 
įsitikinimu Pabaltijo krizės 
sprendimo galima labiau laukti 
iš Jeltsino veiksmų negu iš 
viršūnių susitikimo Washingto- 
ne.

Jeltsino išrinkimas Rusijos fe- 
deracijs respublikos prezidentu,
pasakė Landsbergis, gali padėti 
ekonominės blokados prieš Lie
tuvą panaikinimui, nes Jeltsinas 
jau anksčiau buvo pasmerkęs 
sankcijų prieš Lietuvą paskelbi
mą. Kiek tai liečia viršūnių susi
tikimą Washingtone, Landsber
gis suabejojo, kad ,jo dalyviai 
pajėgs- išspręsti . Jui«fcuwxt:krizę, 

-..be t pasakė/.kad jei. krizės spren
dimo linkme bus pažengta pir
myn, tai atneš naudos ne tik Lie
tuvai, bet taip pat ir Sovietų Są
jungai ir visam pasauliui.

Landsbergis mano, kad Sovie
tų Sąjunga neišvengiamai su
skils, susidarys nepriklausomų 
tarp savęs gerus santykius palai
kančių bendruomenių sąjunga.

— Mira Bordonaitė, Antano 
Sniečkaus našlė ir bendražygė, 
knygos Draugas Matas (apie A. 
Sniečkų) autorė, išstojo iš komu
nistų partijos.

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas.
Jo gimimo 100 metų 2 3 
sukaktį prisimenant —
PAULIUS JURKUS-------------

kurios negali išnykti".
Vėliaū P. Galaunė buvo meno 

kūrėjų draugijos narys, muzieji
ninkas, organizavo tautodailės 
rinkimą Reikėjo rašyti, aiškinti, 
atskleisti liaudies meno reikšmę, 
jo estetiką. Tai ir rašė P. Ga
launė, rašė apie visas liaudies 
fneno šakas — kryžius, audinius, 

’’ raižinius, tapybą, taikomąją 
: dailę.

Pradžioje P. Galaunė labiau
siai domėjosi medžio raižiniais. 
Gi tie raižiniai yra iš medžio pa
darytos didelių grafikos darbų 
klišės, nuo kurių buvo atspaus
dinami grafikos darbai. Buvo su- 

- reugta tų grafikos raižinių paro
da, ir P. Galaunė svarstė jų lie- 

. tuviškumą. Prie to paties klausi- 
• mo grįžo 1934 savo straipsnyje 
“Saugokime mūsų liaudies raiži
nius’’. Kitas straipsnis buvo

Rašė ir kiti. apie. Čiurlionio 
[ kūrinių apsaugą,’įvairius kūrinių
* aspektus, nagrinėjo ir kiti-auto-', 

riai, bet P. Galaunė šioje srityje
• daugiausia pasidarbavo, chrono- 
į logiškai pateiktas aprašymas 
? atskleidžia Čiurlionio JcūriTiių 
į epopėją iki mūsų diėmį

f . . ■
I

Straipsniai apie lietuvių 
liaudies meną - < <

Su pirmomis parodomis,. kū- 
rios buvo rengiamos prieš Pfr- 

? mąjį pasaulinį karą, P. Galaunė 
t atsidėjus puosdėjo hetuvių liau- 
I dies mebo problemas. Tada dar 
6 trūko specialistų, • meno ty

rinėtojų, bet buvo dėmesys lie- 
% tuvių liaudies menuf. Jau tada 
j M. K. Čiurlionis ir kiti skatino 
^rinkti ir globoti liaudies meną 

~ “Tai esančios tautos relikvijos, 

“Mūsų liaudies raižiniai tikrai 
lietuviški”. Teko jam ginti 
žemaitiškus medžio raižinius, 
patekusius į Lenkiją.

Tuose raižiniuose buvo lenkiš
ki žodžiai išraižyti, bet jie buvo 
tik kopijuojami. Meistrai patys 
gerai tų užrašų nesuprasdavo.

Liaudies tapybos savitumą P. 
Galaunė aprašė kitame straips
nyje — Mūsų liaudies tapyba 
1928. Dar 19 amžiaus pradžioje 
tų liaudies tapytų paveikslų 
buvo daug.

Liaudies meną P. Galaunė 
vertino ne vien kaip kokį praei
ties istorinį reiškinį, bet kaip ir 
šaltinį, iš kurio gelmių gali iš
tekėti ir suklestėti modernusis 
menas. Iš ten sau inspiracijų turi 
semtis lietuviškas tautinis me
nas.

‘ Lietuvių liaudies menas”

1930 pasirodė P. Galaunės ka
pitalinis veikalas Lietuvių liau
dies menas. Veikalas išaugo iš jo 
skaitomo kurso universitete. 
Kursas nuolat buvo papildomas
naujais piešiniais, nuotrauko- šešiomis 
mis.

Šiame veikale autorius aptaria 
visas pagrindines liaudies meno 
šakas, analizuoja liaudies meno 
formas, kompozicijos proble
mas. Ypač knygoje plačiai anali
zuojama liaudies skulptūra.

Liaudies meno tyrinėtojams 
Galaunės knyga pasidarė būte- 
nybė. Ją naudojo ir kaip va
dovėlį.

Šeši kapitaliniai veikalai

Po karo jis dar labiau atsidėjo 
liaudies meno tyrinėjimam. 
Tarp 1956 iki 1968 jis sudarė ir 
parengė šešis kapitalinius liau
dies meno albumus. Čia ap
žvelgta skulptūra, keramika, 
medžio drožiniai, tapyba, grafi
ka.

Pradžioje buvo galvota išleisti 
tik vieną liaudies meno knygą. 
Bet knyga pasidarė per didelė.

Ekponatai buvo fotografuoja
mi įvairiuose krašto muziejuose: 
Vilniaus dailės, Šiaulių “Alkos 
muziejuje, Alytaus, Biržų, 
Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, 
Panevėžio, Rokiškio, Telšių, 
Ukmergės, Zarasų kraštotyros 
muziejuose.

Medžiagos buvo tiek daug, 
kad reikėjo ją rinkti ir fotografuo
ti iš karto trims liaudies meno 
albumams, kurie vėliau virto 

knygomis. Uždavinys 
pamažu plėtėsi — kilo idėja iš
leisti seriją albumų, kurie apim
tų plačias liaudies meno šakas. 
Pirmieji P. Galaunės parengti 
tomai buvo dvi Medžio dirbinių 
knygos, išėjusios 1956 ir 1958 m.

Skulptūros tapyl>os darbai rei
kalavo daugiau įgudimo, o smul

kiuosius medžio drožinius gami
no beveik kiekvienas ūkininkas 
savo šeimos reikalams. Albu
muose pateikiama daugiau kaip 
1000 reprodukcijų. Sudėtos rei
kiamos metrikinės žinios.

Šie albumai tai ištisas liaudies 
meno lobynas, kuris padeda ge
riau pažinti lietuvių liaudies 
aspiracijas, liaudies meno pa
saulėjautą.

1959 pasirodė P. Galaunės 
trečias parengtas tomas, skirtas 
keramikai. Tiksliai parinkta me
džiaga atskleidžia lietuvių liau
dies meno keramikos būdingus 
bruožus.

Aiškina technikines savybes. 
Senosios lietuvių liaudies kera
mikos grožį sudaro geras me
džiagos savybių pajautimas, lo
giška forma, atskirų dalių pro
porcingumas.

1963 - 1965 P. Galaunė pa
rengė du albumus Skulptūra. 
Pirmoje knygoje išspausdinta 
apvalių formų liaudies skulptū
ros geriausi pavyzdžiai. Antroje 
— nemaža grupinių scenų, ba
reljefinės skulptūros. įdėtos ir 
medinės kaukės.

P. Galaunės sudaryta Lietu
vių liaudies meno serijos knyga 
grafika ir tapyba išėjo 1968.

Šio milžiniško kapitalinio vei
kalo paruošimas ir išleidimas 
užgulė ne tik sudarytojo P. Ga
launės pečius. Ten dirbo eilė fo
tografų, redaktorių.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
šalia kapitalinių veikalų P. Ga- 
launė paskelbė didesnio pobū
džio straipsnį — Kaip ugdyti 
liaudies meną. Tai buvo- 1964 
metais.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
rašė daugiau retrospektyvinio 
pobūdžio straipsnių.

1967 išėjo P. Galaunės Muzie
jininko novelės. Knygoje yra 
sudėtos 62 trumpos novelės. No
velės teikia daug nežinomų Gak
tų, persmelktos šypsena, parodo 
didelę autoriaus meilę savo kraš
to kultūrai.

Periodiniuose leidiniuose pa
skelbė daug prisiminimų apie 
savo amžiaus dailininkus: T. 
Daugirdą, A. Varną, A. Galdiką, 
P. Kalpoką, K. Šklėrių, V. Eidu
kevičių, V. Kairiūkštį ir kitus.

Apžvelgiant jo rašto darbus, 
reikia paminėti ir jo gausins raš
tus įvairiose kitose knygose, en
ciklopedijoje. Visur jauti auto
riaus betarpiškumą, gyvą atsilie
pimą į dienos aktualijas. Jis savo 
darbu ir moksline kūryba pratur
tino savo tautą, padarė ją turtin
gesnę.

(Bus daugiau)



Gorbačiovo blokados metu greitosios susisiekimo priemonės Vilniuje. Nuotr. V. Ka
počiaus

GORBAČIOVUI PRIEŠINGA REKLAMA

Amerikiečių organizacija 
“Council for Inter-American Se
curity”, kuri turi 200,000 narių 
su viršum, norėdama padėti Lie
tuvai ir iškelti Lietuvos ir Balti
jos kraštų dabartinę padėtį Ame
rikiečių visuomenėje, pasisiūlė 
susukti vienos minutės rekla
minį filmą.
Matant reklamos vertę, paruo

šimo išlaidoms ($5,000) padeng
ti, skubiai į finansinę talką atėjo 
kelios baltiečių organizacijos. 
Pirmoji — Amerikos Latvių Są
junga (American Latvian Asso- 
ciation) paaukojo $1,500. Latvių 
pavyzdį sekė Vlikas, BAFL (Bal- 
tic American Freedom League), 
Lietuvos vyčiai, Amerikos Lie
tuvių Taryba irChicagos Ad hoc 
komitetas — S.O.S. Lithuania.”'

Reklama prasideda su vaizdu 
iš Vengrijos sukilimo prieš So
vietų valdžią 1956 metais ir seka 
su vaizdais iš Lietuvos 1990 me
tais. Tankai rieda Vilniaus 
gatvėmis ir helikopteriai skraido 
virš miesto, paleisdami sovietų 
propagandos lankstinukus.

John Lenczowski, buvęs pre
zidento Reagana patarėjas Na
tional Security Council, nemato
mas kalba: “Nuostabu, kad tiek 
mažai amerikiečių žino kas Mi- 
kail Gorbačiov tikrai yra”. Filmo 
pabaigoje pasigirsta kitas balsas 
su prašymu: “Mr. President, re- 
cognize the Baltic States”.

ALTAS, matydamas reikalą 
atspirtį Minneapolio mieste 
“Gorby mania”, ir to miesto gy
ventojus nuteikti Lietuvai palan
kesne nuotaika, nutarė mėginti 
reklamą perduoti televizijos sto
tims. Daiva Meilienė, susisiekė 
su ABC vietine stotimi ir su ea- 
ble televizijos platinimo firma 
Paragon. Abi sutiko paleisti oro 
bangomis reklamą. Deja, cable 

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausių elektronikų, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimų.

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

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

firma, peržiūrėjusi filmą, nu
sprendė, kad reklama gali būti 
per daug kontroversinė ir kad jų 
prenumeratoriai gali atsisakyti 
jų patarnavimų. Taigi, atsisakė 
reklamos.

Lemonte veikianti Lithuanian 
Hotline, skubiai parūpino 
$1,600 padengti ABC reklamos 
išlaidas. Lemonto Hot Line dėka 
reklama buvo rodoma penkis 
kartus: 2 kartus šeštadienį, 
birželio 2 d., tarp 12 vai. popiet 
ir 5 vai. vak., pirmadienį, 
birželio 4, 3 kartus: 2 kart iš ryto 
per “Good Moming America” 
programą ir vieną kartą vakare 
per “Nightline” programą.

Taip pat reklama buvo rodoma organizacijas.
< 1 «_*•<#>* v' «, -r .ii «
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LIETUVA, KVEBEKAS 
IR GORBAČIOVAS

Gorbačiovo apsilankymo Ka
nadoje išvakarėse, spauda su- 
mirgėijo palyginimais tarp Lie
tuvos ir nuo Kanados norinčios 
atsiskirti Kvebeko provincijos, 
rašo The New York Times 
(1990. V.25). Tie palyginimai ir 
komentarai, deja rodo, kiek 
mažai kanadiečiai dar tesusigau- 
do su Pabaltijo klausimu.

“Nesąmonė galvoti, kad vieną 
dieną ginkluoti pasieniečiai sau
gos Kvebeko pasienį”, pareiškė 
Toronto komentatorius Alan 
Fotheringham. “Kvebekas kaip 
Lietuva ir Latvija, prašo suvere
numo — asosiacijos derinio”.

“Kvebeko padėtis mus liečia, 
kaip kanadiečius”, aiškino Kana
dos Lietuvių Bendruoimenės at
stovas Algis Juzukonis. “Bet 
Kvebekas nebuvo okupuotas ir 
nenukentėjo nuo planingo geno
cido veiksmų”.

Washingtone per cable televiziją 
konferencijos metu. Washingto- 
ne reklamos skleidimu rūpinosi 
The Council for Inter-American 
Security.

Visos čia minėtos organizaci
jos greit reagavo ir pritarė šiam 
reikalui padedant iškelti ir išryš
kinti Lietuvos vardą ir teisėtą 
nepriklausomybės kelią.

Reikia tikėtis, kad ir ateityje 
greitai reaguosime ir atliksime 
darbą, kuris dabartinėje poli
tinėje atmosferoje yra reikalin
gas Lietuvai.

Lietuvių visuomenei priklau
so didelė padėka, nes remia šias

Kanados Užsienio reikalų mi
nistras Joe Clark pareiškė, kad 
jei Gorbačiovas iškels Kvebeko 
klausimą, jam būsią atsakyta, jog 
pas mus vyksta visiškai taikinga 
ir demokratiška, nors ir nevisada 
rami, konstitucinė diskusija. O 
Kanadai ir Sovietų Sąjungai gali 
būti naudinga padiskutuoti kaip 
didelės federacinės valstybės 
gali tvarkytis su pajėgiomis vie
tinėmis bendruomenėmis (mū
sų pabr. Red.)

Taip dažnai apie Pabaltijį in
formuotas ministras Clark staiga 
pamiršo, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija nėra “vietinės bendruo
menės” ar provincijos, liet oku
puotos valstybės. Kai kadaise 
Sovietų Sąjungą, taip apibūdino 
buvęs ministras pirmininkas 
Trudeau, Kanadoje pakilo psro- 
testų audra.

(Elta)

BALTIECIAI SVEIKINA 
JELCINO IŠRINKIMĄ

Boris Jelcino išrinkimas Rusi
jos respublikos prezidentu buvo 
gera žinia Pabaltijos respubh- 

, koms. Prezidentas Landsbergis 
gegužės 29 jį pasveikino telegra
ma ir išreiškė viltį, kad Rusija ir 
Lietuva gerai sugyvens. Tą pačią 
dieną Jelcinas pareiškė, kad kai 
tik Rusija pasiskelbs suvereni, ji 
sudarys sutartis su Baltijos re
spublikomis ir pradės su jomis 
prekiauti.

Jelsino išrinkimo reikšmę 
dienraštyje The WaU Street

BALTIJOS RESPUBLIKŲ 
PAREIŠKIMAS

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
respublikų Aukščiausiųjų Tary
bų pirmininkai Riuitalis, Gorbu- 
novas ir Landsbergis, birželio 
aštuntąją Jūrmaloje paskelbė pa
reiškimą, kuriame išaiškinami 
respublikų nuolatinių gyventojų 
teisių ir laisvių vieningo įstaty
minio reguliavimo principai.

Pareiškime pažymima, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nuo
latinių gyventojų teisių ir laisvių 
vieningo įstatyminio reguliavi
mo pagrindas yra Visuotinė žmo
gaus teisių deklaracija, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarime Vienoje dalyvių bai
giamasis dokumentas, kiti pri
pažinti tarptautiniai susitarimai.

Baltijos respublikos, rengda
mos visus įstatyminius aktus, va
dovausis šiuose dokumentuose 
įtvirtintomis normomis, kurios 
reguliuoja užsienio šalių piliečių 
ir asmenų be pilietybės teises ir 
laisves.

Baltijos vyriausybės yra tos 
nubmonės, kad Estijoje, Latvi- 
jojte ir Lietuvoje gyvenančių 
TSRS piliečių teisių ir laisvių nu-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/O “VNESHPOSYLTORG
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus 
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Journal gegužės 30 nagrinėja 
AFL-CIO tyrimo direktorius 
Adrian Karatnycky. Jo nuomo
ne, tas įvytas reiškia, kad jau 
artėja imperijos pabaiga. Jelci
nas yra rusų nacionalistas, bet jis 
atstovauja nacionalizmui, kuris 
kovoja prieš sovietinio komuniz
mo valstybės aparatą ir nedaug 
turi bendro su rusų imperializ
mu.

Lankydamasis Ispanijoje, Jel
cinas gegužės 4 kritikavo Gor
bačiovą už Lietuvos blokadą ir

reikalavo "nepriklausomos Rusi
jos respublikos”. Tokia respubli
ka pasirašytų sutartis su kitomis 
respublikomis ir jos pačios nu
spręstų ar priklausyti federaci
jai, konfederacijai, ar tapti ne
priklausomomis.

Karatnycky rašo, kad nerusų 
tautos džiaugsmingai sutiko Jel
cino pergalę. Jis prisimena, kad 
tą pergalę vėlyvą balandį jam iš
pranašavo vienas Sąjūdžio vado
vų, kuris tvirtino, kad Jelcinas 
susitars su Lietuva ir pasiprie
šins ekonominei blokadai. Prieš 
tris mėnesius Estijos dienraštyje 
išspausdintame pasikalbėjime 
Jelcinas tvirtai pasisakė už “mak
simalią” Baltijos tautų neprik- 
lausomyl>ę.

Kaip 147 milijonų respubli
kos prezidentas, Jelcinas sturės 
spręsti ir nerusų respublikose 
gyvenančių 25 milijoknų rusų 
problemą. Žinodamas, kad jie 
gali būti pajėga už imperijos iš
laikymą, jis siūlo įvesti 

. “sugrįžimok įstatymą”, pagal 

. kurį nepatenkinti rusai būtų 

. tvarkingai evakuoti iš nerusų re- 

. spublikų.

statymas yra vienas iš derybų su 
TSRS objektu, ir svarstant šį 
klausimą jos sieks, kad būtų sau
gomi ir vystomi ekonominiai, so
cialiniai, kultūriniai ir humanita
riniai Baltijos valstybių nuolati
nių gyventojų ryšiai su jų istori
ne Tėvyne.

Baltijos respublikos taip pat 
sieks sudaryti sąlygas, skatina
nčias nacionalinių mažumų et
ninį, kultūrinį, kalbinį ir religinį 
savitumą.

(Elta)

— Londone einantis dienraš
tis Independent birželio 6 pa
skelbė, jog Lietuvos saugumas 
sustabdė prie sienos 150,000 
tonų alyvos iš Lenkijos. Alyva 
buvo skirta pagelbėti Lietuvai 
Sovietų blokados metu.

— Kartenoje, Kretingos ap
skrityje, buvo perlaidojami 60 
buvusių Lietuvos partizanų {ja
laikai.

— Kauno senamiestyje esanti 
barokinė domininkonų Svč. Sak
ramento bažnyčia, kurioje buvo 
“Santakos” kino teatras, perduo
ta vyskupijos tikintiesiems.

— Lazdijų muitinė okupanto

Jūrmaloje posėdžiavę Baltijos 
valstybių tarybos dalyviai atskiru 
pareiškimu taip pat kreipėsi į 
Europos saugumo ir Bendradar
biavimo konferenciją Kopenha
goje, ją prašė, kad Pabaltijo klau
simas būtų įrašytas į Paryžiuje 
įvyksiančio viršūnių susitikimo 
darbotvarkę.

Kitu pareiškimu Baltijos val
stybių taryba paragino pasaulio

•^Parlamentus ir vyriausybes pa
remti Baltijos respublikų sieki- — Lazdijų muitinė okupanto 
mą taptijungtinių Tautų ir~j<itų*k'1wr^UF’s kukąs uždaryta. Tačiau 
didžiųjų tarptautinių organt8įš^S?^onia, kad savi žmonės pra- 1 

' jų narėmis. važiuoja už 1,000 rublių.
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Vaistus į Lietuvą jau siunčia 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
per savo “Gyvybė Lietuvai“ pro
jektą. Praėjusį mėnesį pasiųsta 
10,000 doL vertės vaistų. 
Birželio 18 buvo paruošta 70 
dėžių siunta. Supakuoti ir 
surūšiuoti vaistus, kuriuos “Gy
vybė Lietuvai” padovanojo afga
nų grupė, atėjo į talką grupė 
New Yorko lietuvių, vadovauja
mų Vytauto Katino. Ramutė Ce- 
snavičienė prižiūrėjo tvarkingą 
vaistų rūšiavimą. Jai talkino Pe
tras Ęaltrulionis, Zina Jankau
skaitė, Aldona Katinienė, Bill 
Kurnėta ir Rasa Razgaitienė.

Adv. Povilas Žumbakis iš Chi- 
cagos atvyksta j New Yorką jo 
naujai išleistos knygos apie Lie
tuvos įstatymus supažindinimui. 
Anglų kalba išleistoje knygoje 
talpinama Lietuvos laikinoji 
konstitucija, atrinktų Lietuvos 
įstatymų rinkinys, išstojimo iš 
Sovietų Sąjungos įstatymas ir 
svarstybos apie dabartinę Lietu
vos teisinę padėtį. Su knyga su
pažindins Viktoras Nakas, Lietu
vos Informacijos Centro Wash- 
ingtono skyriaus vedėjas. Rengi
nys įvyks liepos 6, penktadienį, 
7 vai. vak. Kultūros Židinyje. 
Rengia Tautos Fondas ir JAV LB 
New Yorko apygarda.

“Gyvybė Lietuvai”, medici
ninės pagalbos projektas, vado

vaujamas Lietuvių. Katalikų Re
liginės Šalpos, sulaukia pagalbos 
iŠ lietuvių visuomenės. Dr. Ka
zimiero Šnieškos pastangomis 
paaukota 1,500 dol. vertės vai
stų. Dr. Birutė Preikštas iš New 
Jersey paaukojo vertingų medi
cininių knygų, vaistų ir reikme
nų. Philadelphijos lietuvių 
grupė, vadovaujant Renatai 
Kučienei, atvežė į New Yorką 
1,200 dol. vertės aukštos ko
kybės vaistų, kartu su 1000 dol. 
auka. Vaistai tuoj bus pergabe
nami į Lietuvą Caritas sambūrio 
globon. Aukos “Gyvybė Lietu
vai vajui siunčiamos adresu: 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid — “Life for Lithuania”, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Aukos nurašomos nuo 
JAV mokesčių.

Kun. Sigitas Tamkevičius, 
buvęs sovietų politinis kalinys, 
dabar Kauno kunigų seminarijos 
dvasios vadas, šiuo metu lankosi 
Siaurinėje Amerikoje. Viešnagę 
pradėjęs birželio pradžioje Ka
nadoje, vyko į Washington, 
D.C., kur Lietuvių Informacijos 
Centro skyriaus vedėjas Viktoras 
Nakas talkino jo susitikimams su 
JAV valdžios pareigūnais. Put
liame vadovavo lietuvių kunigų 
rekolekcijoms, kalbėjo Bostono 
Birželio įvykių minėjime, pasi
matė su Clevelando lietuviais, 
Chicagoje apsistojo pas lietuvius 
jėzuitus. Aplankęs Califomiją, 
Detroitą, Dainavos stovyklą, 
Roko stovyklą, per New Yorką

liepos gale grįžta į Lietuvą. Jo 
kelionę Amerikon sutvarkė Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa, 
kuri globojo ir 
Sadūnaitės keliones.

Lionginas Vaitkevičius iš Ja- 
maica, N.Y., ketvirti metai savo 
dosnumu remia spaudų. Atnauji- 

Pa-
auką.

Nijolės no prenumeratą ir 30 dol. 
skyrė Darbininkui

Jūratė Jasaitis iš Flushing, 
N.Y. šiemet su presnumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. Ačiū 
už dosnumą.

Nijolė Kent iš Valencia, C A,

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

Kelionė #801 - rugpiDčio 1-15 :
$2,389.001 iš Bostono ir New Yorko,

- $2,589XX)*i5 Chicagos.

Solistė Lionė Juodytė-M a t- 
hews iš Flushing, N.Y., visada 
remia spaudą. Šiemet su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 50 
dol. Padėka už dosnumą.

Kun. W. VVolkovich iš Nor- 
wood, MA, atnaujino prenume
ratą, pridėdamas 20 dol. auką 
Darbininkui. Padėka spaudos 
rėmėjui.

Lito organizacija gegužės 23 
galutinai nupirko Maruo Island 
saloje kurortinę sekciją, vadina
mą Club Regency. Tai yra jau 
trečia vieta, kur Lito organizaci
ja yra investavus. Pirmoji vieta 
yra Beach Club of Marco, kur 
lankėsi daug lietuvių, taip pat ir 
Lietuvos prekybininkai. Ma
žesnis investavimas yra Seavievv 

. apartments. Dabartinis pirkinys 
susideda iš 36 vilų ir žemės, kur 
bus pastatytas 185 kambarių mo
demus viešbutis. Sis projektas 
yra šalia didžiulio Mariott vieš
bučio, su kuriuo konkuruojama. 
Pirkimo kaina buvo 8 mil. dole
rių su viršum. Lito organizacija 
tai nupirko su vienu iš savo part
nerių. Taip praneša Vytautas Ve- 
beliūnas, organizacijos prezi
dentas, ką tik grįžęs iš Marco 
Island.

MADŲ PARODA 
IŠ AUSTRALIJOS

Grupė jaunų drabužių kūrėjų 
(designers), baigusių Sydnėjaus 
Australų nacionalinę meno kole
giją, keliauja su paroda į Istam- 
bulą, Paryžių, New Yorką. 
Drauge važiuoja ir modeliai.

Pereitais metais jų paroda su 
dideliu pasisekimu praėjo Lon
done, Paryžiuje, Barcelonoje.

Šioje grupėje yra viena lietu
vaitė Ramoną Ratas, dail. grafiko1 
Vaclovo Rato dukra. Ji yra viena 
iš 7 kūrėjų-designer, kur turi 
Sydnėjuje savo saloną.

Jų darbų paroda rengiama 
1990 liepos 15 d., 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje.

Visas pelnas skiriamas atsiku
riančiai Lietuvai.

Nuoširdžiai dėkojame.
Petras Lanys iš Elizabeth, 

N.J., ketvirti metai prideda dos
nesnę paramą Darbininkui. Šie
met atnaujino prenumeratą, pri
dėdamas 20 dol. Labai ačiū.

Rasa Karvelis išTroy, MI, at
naujino prenumeratą ir pridėjo 
30 dol. aukį Darbininkui. 
Padėka už paramą.

Antanas Pocius iš Elizabeth, 
N.J., visada remia spaudą. Šie
met Darbininko jubiliejinių 
metų proga atsiuntė 75 dol., at
naujino prenumeratą su maloniu 
laišku. Dėkui už dosnumą.

G. A. Bobelis iš Laing Island 
City, N.Y., apmokėjo dviejų 
prenumeratorių mokestį, gi li
kutį 60 dol. paskyrė Darbininko 
jubiliejiniams metams. Padėka 
už dosnumą.

A. Ąžuolaitytė iš Hingham, 
MA., antri metai atnaujino pre
numeratą ir pridėjo 20 dol. auką 
spaudai paremti. Labai ačiū.

Hedwig Kontrimas iš Mission 
Viejo, CA, treti metai apsi
mokėjo prenumeratų ir paskyrė 
30 dol. Darbininkui paremti. 
Padėka už dosnumą.

atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo 20 dol. paramą Darbi
ninkui ir kalendoriui. Labai 
ačiū.

Vanda Jautukas iš Chicago, 
IL, prie prenumeratos pridėjo 
20 dol. spaudos palaikymui. 
Dėkojame.

Antanas Rubonis iš North Ha- 
ledon, N. J., ne tik remia spaudą, 
bet apmoka prenumeratą ir už 
kitus skaitytojus. Labai ačiū už 
55 dol. ir paramą.

Edith Pavelites iš Brooklyn, 
N.Y., antn metai su prenumera
tos atnaujinimu prideda dosnią 
auką. Ačiū už paramą kalendo
riui ir Darbininkui — sukaktuvi
nių 75 metų proga — iš viso 120 
dol.

Prel. Vytautas Balčiūnas iš 
Thompson, Conn., nuolatinis 
spaudos rėmėjas, atnaujino pre
numeratą ir paskyrė auką sukak
tuvinių 75 metų proga 50 dol. 
auką. Nuoširdi padėka.

Bronius Strikaitis iš Los An
geles, Calif., treti metai skiria 
dosnesnę Darbininkui paramą. 
Šiemet su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė 50 dol. Labai ačiū.

sekmadienį, liepos 29 d.

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
- Lietuvių susiartinimo šventė

11:00 Šv. Mišios ir Tikėjimo liudijimas
12:00 Pietūs, pramogos

3:00 Neringos stovyklautojų programa
4:00 Šv- Valandėlė už Lietuvą
4:45 Didž. Loterijos Laimėjimai

Mišias laikys Kun. K. Pugevičius
Tikėjimo liudijimas - Nijolė Sadūnaitė

Atvyki te pabendrauti, pasidžiaugti!
Pasikvieskite ir savo draugus!

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

Kelionė #808 rugpjūčio 8-22:
$2.399.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,599.00 iž Chicagos.

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

Kelionė #943 rugsėjo 13-22:
$1,809.00 iš Bostono ir New Yorko,
$2,009.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2.209.00 iš Bostono ir New Yorko,
$2,409.00 iš Chicagos.

LIĖTUVA Ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Prahoje. CSA linija.

Kelionė #105 spalio 1-15:
$2.159.00 iš Bostono ir New Yorko.
$2.359.00 iš Chicagos.

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

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1.699.00 iš Bostono ir New Yorko,
$1,899.00 iš Chicagos.

ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kefonė. 12 naktų Viniuje. 1 naktis Prahoje. CSA įklija.

Kelionė #1225 gruodžio 21-sausio 4,1991:
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Prahoje. CSA linija.

Kelionė 91280 gruodžio 29 - sausio 11,1991:
$1.799.00 iš Bostono ir New Yorko,
$1,999.00 iš Chicagos.

Visu kelionių, Askyrus S703D. kainose įskaitoma biketai j 
Festivalio programas, tris pamaitinimus kasdieną. pusryčius, 
pietus ir miesto aptiOrėįimą West Berlyne ir Helsinkyje, perve
žimą ir asmenini BALTIC TOURS palydovo patamavmą visoje 
kelionėje.

TRANSPAK

2638 WEST 69TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60629

TRANSPAK ir labdaringos “Pagalbos Fondas“ Lietuvoje sudarė sutartį, kad būtų galima 
persiųsti į Lietuvą dėvėtus drabužius ir vartojamus daiktus neribotais kiekiais be jokio 
muito. Fondo tikslas — šelpti senus žmones, invalidus, vaikus našlaičius ir kitus para
mos reikalingus žmones.

Amerikos lietuviai gali sudaryti siuntinius ir juos skirti savo giminėms, draugams. 
“Pagalbos Fondas” išskirstys tuos siuntinius, tam kam skirta. Už šitą paslaugą fondas tikisi, 
kad ir maža dalis aukotų drabužių, dėvėtų ar naujų, vaistų, medianinių priemonių bus skiriama 
tiesioginiai pačiam fondui. Taip pat, JAV ir Kanados įvairios organizacijos gali skirti siuntinius 
kitoms šalpos ar pagalbinės veiklos organizacijoms Lietuvoje.

Fondas yra sudarytas iš organizacijų, kooperatyvų ir pati fondo atskaitomybė yra labai 
tiksli. Norintiems galime prisiųsti fondo mėnesinės veiklos ataskaitą.

Transpak firma yra gerai žinoma Lietuvoje ir šios pagalbos veikloje minėtų daiktų persiun
timas yra suderintas su visais valdžios ir muitinės reikalavimais. Daiktų kiekiai neribojami. 
MUITO NĖRA.

Kadangi JAV ir Kanados lietuviai gyvena įvairiose vietovėse, norintieji siųsti tokius siun
tinius gali persiųsti Transpak firmos adresu per UPS — United Parcel Service. Mes sukonso- 
lidavę siuntas persiųsim į Lietuvą.

PAPILDOMA KEUONĖ

UETUVA-RUSUA-SUOMUA — 15 dienų kelionė.
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade, 
2 naktys Helsinkyje.

Kelionė No. 813, rugpjūčio 13 - 27
$2459 iš Bostono ir New Yorko
$2659 iš Chicagos

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton.MA, 002164

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

Siunčiame receptinius Ir nereceptinius VAISTUS. Bayer aspirinas (600 tbL), multivrta- 
minai, Advil ir kt. $65. — Kiekiai neribojami MUITO NĖRA.

Pervedame PINIGUS, tvarkome PAUKIMUS, perkame pigiai naujus AUTOMOBILIUS.

Duodame dviejų metų garantiją per mus siunčiamiems video, stereo magnetofonams 
ir televizoriams. Turime sutarto su pačia didžiausia elektroninių prekių taisymo įmone ELEKT
RONU, Lietuvoje. Ši garantija teikiama susitarus iš anksto.

Parduodame ir siunčiame kompiuterius, faksus, siuvimo, mezgimo, kopijavimo maši
nas ir tt visas išvardintas elektronines prekes ir mašinas galime persiųsti kargo oro linija su 
Iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu | namus Lietuvoje.

Rašydami visada praneškite savo telefono numerį — jums tai nieko nekainuos ir jūsų 
klausimas bus atsakytas tuoj pat.

Darome iškvietimus: pasikviečiant gimines iš Lietuvos ir kviečiant jus apsilankymui Lie
tuvoje.

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St 
Chicago, IL 60629 
1-312-436 - 7772

Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
šeši 9-2 v. p. p.

— Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, lietuvių jėzuitų provincijolas 
ir Sielovados Tarybos vicepirmi
ninkas, praleido porą mėnesių 
Pietų Amerikoje, kur pravedė 
jaunimo stovyklas, religinius su
sikaupimus ir talkino VI PL Jau
nimo Kongreso 1991 metuose 
pasiruošimo darbams.

— Lietuvių Sielovados Tary
ba Brooklyne išspausdino 7000 
egzempliorių belgų autoriaus 
Lellote parašytos ir Lietuvoje iš
verstos knygos Gyvenimo pro
blemos sprendimas. Knygą gali
ma įsigyti vysk. P. Baltakio raš
tinėje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, arba pas 
seselę Ignę, Putnam, Conn. 
Planuojama šią knygą Lietuvoje 
išleisti 250,000 tiražu ir ją nau
doti kaip religijos vadovėlį aukš- 
tesniose gimnazijos klasėse bei 
universitetuose.

— Europos vyskupų simpo
ziume pereitais metais spalio 
mėn. iš Lietuvos dalyvavo kardi
nolas V. Sladkevičius ir vysku
pai: V. Michelevičius, J. Žemai
tis ir J. Matulaitis. Vizito metu 
imtasi iniciatyvos užvesti beatifi
kacijos — kanonizacijos bylas dėl 
arkivysk. T. Matulionio, arki- 
vysk. M. Reinio ir vysk. V. Bo- 
risevičiaus, kurie bolševikų nu
kankinti mirė pokario okupacijos 
metais. - ■>*

— A. a. sesuo Marie Infanta 
Žukauskaitė, sulaukusi 75 m. 
amžiaus, birželio 7 mirė Sv. 
Kryžiaus ligoninėje. įžaduose iš
gyveno 58 metus. Visą gyvenimą 
pasišventė kaip vaikų darželio ir 
pirmo skyriaus mokytoja.

— Lemont, 111., Pasaulio Lie
tuvių Centro misijai Chicagos 
arkivyskupija suteikė pilnas pa
rapijos teises. Misijai duotas Pa
laimintojo arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio vardas. Misijai vadovau
ja kun. Leonas Zaremba, SJ.

— Valdemaras Katkus, Lie
tuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojas, 
birželio 1 susitiko su Australijos 
ministeriu pirmininku R. Houk, 
kuris pažadėjo ir toliau remti 
Lietuvą tarptautinėje plotmėje. 
Jis pasisakė už humanitarinės 
pagalbos suteikimą Lietuvai.

— Algimantas Andreika, 
buvęs politinis kalinys, besigy- 
dąs Dormštetene, Vakarų Vo
kietijoje, paskyrė iš savo pašal
pos Lietuvos blokados fondui 
200 DM.

— Visi studentai kviečiami šią 
vasarą dalyvauti Lituanistikos 
seminare rugpjūčio 5-19 Las 
Šalie Manor, netoli Chicagos. 
Šiais metais bus dėstomi trys lie
tuvių kalbos kursai: lietuvių kal
bos pagrindai, kalbos kultūra ir 
kirčiavimas. Du literatūros kur
sai: lietuvių romanas ir lietuvių 
poezija nuo Donelaičio iki Mai
ronio. Iš visuomeninių mokslų 
bus kursas “Moterys ir vyrai lie
tuvių kultūroje” ir iš istorijos 
kursas “Lietuva okupacijos lai
kotarpiu”. Kreiptis: Lituanisti
kos seminaras, P. O. Box 50660, 
Cicero, 111. 60650.

— Buenos Aires, Argentino
je, Aleksandro A. Mičiūdo laišką 
M. Gorbačiovui išspausdino La 
Prensa, o Vytauto Landsbergio 
laišką Argentinos prezidentui 
dr. Carlos S. Menen išspausdino 

■, La Nacion laikiaščiai.
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DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKA 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

DĖMESIO!

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSOHMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir

mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantijų

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ĮVAIRŪS RADUO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

VCR (Video Juostų rekordavimo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Įvairių firmų, Įskaitant ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

I Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje
I lietuviškų meno dirbinių

fV Į salionas

$ DOVANA

DARBININKUI
PAREMTI

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

Galite įsigyti:

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

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

ornamentika;
* Tautinių vėliavų. Vyčių, įvairiausių 

lipdžių;
‘ Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 

Lietuvos žemėlapių;
• audio ir video kasečių su naujausia 

lietuviška muzika;
* tinkančią Lietuvos dažnumams video 

aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

kV. i Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą ff j kuri galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki firmai •ĄSl BALTIC ASSOCIATES, LTD
Vii P O- Box 1406GMF Boston, MA02201 Vf I Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376

, | 368 Broadway, So.Boston, MA 02127

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. Šešto laida, puošniai išlaisto. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Uthuania 700 Years’’ už 18 dol. Persiuntimas — 2 

dot
Vardas, pavardė ---- -------------------------- ........---- —.—-- ----------------- -

Numeris, gatvė ------------ -------- -----------------------------—------ ---------------

Miestas, valstija, Zip---------------------------------- ------------------ — ------ —

AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

siuntę prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudų parėmę:

Po 20 dol. — A. Sruoginis, 
Nonvood, N.J., J. Bradūnas, 
Baltimore, Md.

Po 15 dol. —' S. Levanas, VVa
terbury, Conn., J. Maldutis, 
Ronkonkoma, N.Y., P. Maci
jauskas, Keamy, N.J., W. Stri- 
gun, W. Bridgewater, Mass., 
kun. G. Matejune, West Hart
ford, Conn., J. Rudis, Brooklyn, 
N.Y., M. Šaltanis, Montreal, 
Que., D. Kojelytė, Vilią Park, 
III.

Po 10 dol. — A. Žukas, Wood- 
haven, N.Y., O. Osmolskis, 
Richmond Hill, N.Y.,I. Kerei- 
lis, Palos Park, III., R. Šomkaitė, 
So. Orange, N.J., dr. D. Saldan
tis, Woodhaven, N Y, A. JLands- 
bergis, Freeport, N.Y., V. Trai- 
nis, Los Angeles, Calif., A. Bag
donavičius, Brick, N.J., I. Oža- 

~ las, Amsterdam, N.Y., J. Pačė- 
sa, Brooklyn, N.Y., V. Valukas, 
New Haven, Conn., B. Paliulio- 
nis, Cicero, III., M. Bučinskas, 
New York, N.Y., J.Vaičys, Al- 
bion, N.Y., K. Pliuškonis, Hun- 
tington Valley, Pa., V. Gedmin- 
tas, St. Petersburg Beach, Fla., 
A. Šaulys, Shoreham, N.Y., T. 
Penikienė, Woodhaven, N.Y., 
J. Šaras, Plymouth, Mass., A. 
Bliudžius, Los Angeles, Calif.,

I ‘----
DEXTER PARK

HM PHARMACY iBį
Wm. AnastaaL B. 8.

B. Sutkus, Jamaica, N. Y., V. 
Vitkus, Rochester, N.Y., R. Ro
berto, Westborough, Mass., L. 
Simutis, Evergreen Park, III., 
A. Klimavičienė, Worcester, 
Mass., L. Gudelis, Hot Springs, 
Ark., C. Kazakauskas, Phila
delphia, Pa., G. Dargis, Pitt- 
sburgh, Pa., R. Cirpulis, Sugar 
Land TX, E. Okas, Baltųnore, 
Md., V. Juška, Toronto, Oht., 
P. Turulis, Cleveland,'Ohio, B. 
Steponis, Seven Hills, Ohio, K. 
Augaitis, Providence, R. I., kun. 
V. Martusevich, Philadelphia, 
Pa., dr. V. Vaitkus, Cotuit, 
Mass., D. Velička, Watertown, 
Conn., B. Paliulionis, Chicago, 
III., O. Alekna, Miami Beach, 
Fla.., K. Januta, Los Angeles, 
Calif., A. Stepaitis, Arltngton 
Hts., 111., J. McCloskey, Spring- 
dale, Pa., L. Kulikauskas, So. 
Ozone Park, N.Y., E. Didžbalis, 
VVaterbury, Conn., J. Juška, Eli- 
zabeth, N.J., A. Tumas, Newbu- 
ry Park, Calif., V. Stanislovaitis, 
Chicago, III., U. Žukauskas, 
Yonkers, N.Y.

6 dol. — dr. D. Kasakaitis, 
Baltimore, Md.

Po 5 dol. — L. Jankauskaitė, 
Brooklyn, N.Y., R. Remeza, 
Ozone Park, N.Y., A. Andrulis, 
Ormond Beach, Fla., J. Švedas, 
St. Petersburg Beach, Fla., E. 
Radionovas, West Hartford, 
Conn., kun. J. Rikteraitis, New 
Britain, Conn., dr. S. Skripkus, 
Keamy, N.J., A. Zebela, Jersey 
City, N.J., V. Bražėnas, Bonita 
Springs, Fla., A. Bačanskienė, 
Pompono Beach, Fla., L. Bu
kauskienė, Staten Island, N.Y., 
B. Petrauskas, Rochester, N.Y., 
K. Šnipas, Hartford, Conn., M. 
Seflerien, Vemon, Conn., P. 
Kligys, Ozone Park, N.Y., S.

x Ilgūnas, Rochester, N.Y., J. 
Misiūnas, Stuart, Fla., P. Lapin
skas, N. Miami Beach, Fla., A. 
Bžtreilds, Mattapa, Mass., S. Mi- 
neika, Centerville, Mass., A. Ki- 
zis, Flushing, N.Y., E. Jankus, 
Woodhaven, N.Y., A. Adams, 
Brookfield, Conn., D. Gajau
skas, Simsbury, Conn., Šileikis, 
Hillcrest, N.Y., P. Gobužas, 
Blauvelt, N.Y., I. Veitas, Mil- 
ton, Mass., Z. Dabrila, Worce- 
ster, Mass., G. Balbata, Lake 
Park, Fla., V. Barkus, Van 
Nuys, Calif., kun. A. Janiūnas, 
Lawrence, Mass., J. Starėnas, 
Avon, Conn., R. Durickaitė, St. 
Petersburg, Fla., V. Kleiza, 
Chicago, 111., F. Andriūnas, 
Wyncote, Pa., V. Saliamonas, 
La Canada, Calif., V. Bane
vičius, Philadelphia, Pa., T.Vai
nauskas, Hamilton, Ont., V. Ka- 
mantas, Sparta, Mich., S. Liu
bartas, Sun City, AZ, S. Mi
lašius, Cleveland, Ohio, L. Ky
bartas, Hamilton, Ont.,.R. Lu
kas, Interlaken, N.J., V. Ellner, širdžiai dėkoja Darbininko ad- 
Anaheim, Calif. \ ministracija.

--------------- j,----------------------------- x
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Tinto iuhnt BRnKIIMrBYflKIlis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai atmoka-- 
Inai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank bodu. Ar Jums reikia pinigus padėti į ban-’’ 
ką ar juos atsiimti, tai galite atifcti namie bet <"

kuriuo laiku. JOaų siuntą gavgs, bankas tuoj J-
■^5. traukia sumą | sąskaitą. Prisideda ir užtikrlnl- 

mas, kad Jūsų pinigai ^ą^ipeinoaukičlauslus

a b p"**'**’-JI leidžiamus įstatymų. \ 
’Dėi lengvo taupymo bo

do per paštą skambinkit Mt. 
Donahua 268-2500

arba rašykit paduotais adresais

ALFREO W. ARCKiBALD PRESIDENT

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

South Boston 
/SavingsBank

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, WUkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

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

XI

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

FREE TRAVEL BENEFITS!

ATTENTION - HIRING! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Vali (l)-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

Reikalinga mergina-draugė—.
arba našlė, kuri gali kartu gyven
ti ir prižiūrėti senesnio amžiaus 
žmones ir jų namus, (turtų, svei
katų ar slaugyti ligoje). Rašyti Jo- 
seph Lugau arba John Convvood, 
P. O. Box 21270, Jamaica, NY. AIRLINES NOW HIRING! 
11421 USA.

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

Po 3 dol. — J. Ščiuckas, Say- 
mour, Conn., D. Belvectaitė, 
Chicago, III.

Visiems aukotojams nuo-

ALL POSITIONS! $17,500 - 
$58,240. Call (1) 602-838-8885. 
Ext. X-6O57.

FREE TRAVEL BENEFITS! 
CRUISE SHIPS AND CASI- 
NOS NOW HIRING! ALL PO- 
SmONS! Call (1) 602-838-8885. 
Ext. Y-6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY TYPING AT HOME: 
32,000/yr. income poTENTIAL. 
Details (1) 602-838-8885. Ext. T- 
6057.

ATTENTION POSTAL 
JOBS! Start $11.41/hour! For 
application info call (1) 602-838- 
8885. Ext. M-6057, 6 AM - 10 
PM, 7 days.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WZ DBLTVER

296-4130

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

o

NEWYORKE: 86-21114th Street, RichmontiHIlI, N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615 W. 71 st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110
1445 So 50th Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201 
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706, 813-367-6304

DETROITE: 24060W.9MileRd.,5outhfield,MI48034, 313-350-2350

WATERBURY: _6 Congress Avė., Waterbury, CT 06708, 203-756-5223

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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

.,1

3

$
T



Padėkime sovietų pagrobtiems 
jaunuoliams

is Lietuvos vyčių centro valdybos narių poilsiauja po sėk
mingo posėdžio.

LIETUVOS VYČIŲ 

CENTRO VALDYBA 
POSĖDŽIAVO CHICAGOJE

Lietuvos vyčių centro valdy
ba birželio 16, 1990 posėdžiavo 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje, 
Chicagoje. Šeimininkais buvo 36 
kuopa kuriai pirmininkauja 
Evelyna Oželienė.

Tiksliai 12 vai. susirinkimą ati
darė centro valdybos pirmininkė 
Anna Klizas Wargo. Pirmininkė 
taip pat sukalbėjo maldą, nes 
dvasios vadas kun. Juozas An- 
derlionis, dėl parapijos reikalu, 
negalėjo dalyvauti. Sveikino Vi
durinės Amerikos apskrities pir
mininkas Algirdas Brazis ir 36 
kuopos pirmininkė E. Oželienė. 
Sekretorė Marytė Juozėnaitė 
perskaitė pereito susirinkimo 
protokolą. Po to pirmininkė per
skaitė centro valdybos narių rą^ 
portus. Svarstybose svarbiausias 
reikalas buvo seimas 1 „ ,
liepos mėnesio gale Pittsburghe, 
PA. Seimą globos Pittsburgho 19 
kuopa. Seimo rengimo pirmi
ninkas Jonas Baltrus pranešė, 
kad seimo programos knyga ir 
registracija eina gerai. Jau užsi
registravo apie 200 narių. Buvo

MIRĖ JUOZAS JURKUVĖNAS
Juozas Jurkūvėnas, išvargin

tas ilgos ir sunkios ligos, mirė 
1990 birželio 10-tos rytą dukters 
Irenos namuose, 01d Bridge, 
N.J., kur paskutiniu laiku gyve
no, persikėlęs iš New Yorko.

Velionis buvo gimęs 1922 
gegužės 15 Švenčionių apy
linkėje, Mažionių kaime, lenkų 
okupuotoje Lietuvoje. Tėvai 
buvo ūkininkai, tai ir jo jaunystė 
praėjo kaime besimokant ir be- 
talkinant tėvams ūkio darbuose.

1941 metais prasidėjo karas 
tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Jau tų metų vasarą vokiečiai 
okupavo Lietuvą. Vokiečiai Juo
zą 1942 metais išvežė darbams į 
Vokietiją.

Karui pasibaigus, atvyko į 
Wiesbadeno lietuvių pabėgėlių 
stovyklą, kur susitiko ir savo gy
venimo draugę Pranutę. Jiedu 
susituokė 1946 metais. Stovyklo
je buvo pareigingas policijos tar
nautojas ir uolus sportininkų 
globėjas.

1947 metais su šeima emigra-

A. A.
VERONIKAI JANUŠIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžiausi? užuojautą jos vy
rui,New Yorko šaulių kuopos nariui dailininkui Česlo
vui, jos sūnui Sauliui Ir šeimai, seseriai Ir jos šeimai 

Lietuvoj Ir kartu liūdime.

VY šaulių kuopos pirmininkas 
valdyba ir nariai

malonu sužinoti, kad seime daly
vaus Nijolė Sadūnaitė. Viena 
seimo sesija bus paskirta su ja 
susipažinti. Šio susirinkimo lyg 
tema buvo — kaip mes geriau 
galime padėti atsikuriančiai Lie
tuvai.

Posėdyje dalyvavo apie 30 val
dybos narių bei svečių. Po susi
rinkimo visi dalyvavo vakarinėse 
mišiose tos pačios parapijos 
bažnyčioje.

Baigiant centro valdybos var
du norėčiau padėkoti vaišingai 
36 kuopai ir jos darbščiai pirmi
ninkei E. Oželieniei ir jos štabui 
už tokį nuoširdų mūsų priėmi
mą. Nuo jų gausiai apkrautų sta
lų tikrai visi pridėjome kelis sva
rus. Po susirinkimo turėjome 
smagią vakaronę valdybos nario 
Al Zakarko namuose. Čia mus 
linksmino mūsų mielas gra
žiabalsis baritonas Algirdas Bra- 

varoiausias mes, Algirdui ir Aldonai
kuris įvyks Braziams pagiedojome ‘ Ilgiau

sių metų” jų vedybinio gyveni
mo 50 metų proga.

Lietuvos vyčių centro valdyba 
susirenka keturis kartus per me
tus. Kitas susirinkimas bus Pitt
sburghe, prieš seimą.

Dalia Bulvičiūtė

vo į Belgiją ir dirbo anglių kasyk
lose. J Ameriką atvyko 1954 m. 
į Sioux City, Iową. Ten dirbo li
goninėje, vėliau persikėlė į New 
Yorką. Pradžioje dirbo Metals 
Shallac kompanijoje, vėliau Bel- 
mont Metals kompanijoje, ir iš 
ten išėjo į pensiją.

Kurį laiką gyveno netoli Kul
tūros Židinio Brooklyne, paskui 
Glendale, o iš ten persikėlė pas 
dukrą Ireną. Ten ir baigė savo 
žemės kelionę, rūpestingoje 
žmonos ir dukros priežiūroje.

Išaugino du sūnus ir dvi duk
ras, kurie jau visi sukūrė savo 
gražias šeimas. Sulaukė septynių 
anūkų, kurie savo senelį 
nuoširdžiai mylėjo.

Veiklus šaulys

New Yorke gyvendamas, 
buvo labai aktyvus šaulių sąjun
gos narys, buvo kuopos vėliav
nešys, aktyviai dalyvavo ir Lie
tuvių Bendruomenės veikloje. 
Taip pat aktyviai lankė ir Apreiš-

Bostone susiorganizavo komi
tetas, kuris rūpinasi atkreipti pa
saulio dėmesį ir pagell>ėti Lietu
voje sovietų pagrobtiems jau
nuoliams, kurie atsisakė iš ka
rinės tarnybos ir buvo glolx)jami 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje.

Pirmiausia prašome, kad 
Amerikos grupės, organizacijos 
ar šeimos “adoptuotų” — ap
siimtų glolx)ti ix> vieną kalinamą 
jaunuolį.

Prašome, kad kuo daugiau ne 
tik lietuvių, lx;t ir amerikiečių 
visuomenė rašytų protestų laiš- 

‘ kus ar siųstų telegramas žemiau 
suminėtiems asmenims. Tokiu 
būdu atkreipsime į kalinamus 
jaunuolius pasaulio dėmesį ir in
formuosime Sovietų valdžią, kad 
jais rūpinamasi.

Prašykime įvairias organizaci
jas — Amerikos daktarų, advo
katų, moterų, mokinių, meno 
mėgėjų ir kitų, kad jie įsijungtų 
į šią veiklą.

Kas gali ilgiau jais rūpintis, 
prašom mum pranešti, ir mūsų 
komitetas paskirs po vieną jau
nuolį. Reikėtų rašyti kaliniams, 
jų šeimoms, Sovietų valdžiai, 
rūpintis jų likimų, teisėmis^ 
sveikata ir kitkuo.

Jei turite kas daugiau žinių 
apie kurio likimą, prašom pra
nešti mums. Norime visą infor
maciją suteikti Amnesty Inter
national ir spaudai.

Prašome talkos darbui ar para
mos pašto, telefono išlaidoms 
padengti. Jūsų pastangos nu
lems tolimesnį šių jaunuolių liki
mą. Už visa dėkojame!
i Bostono Amerikos lietuvių 

komitetas globoti-sąžinės

kimo parapiją. Kiekvieną šešta
dienį sykiu su žmona atvykdavo 
padėti pravesti bingo žaidimus, 
kol leido sveikata.

Pašarvotas buvo Marytės Sha- 
lins laidojimo koplyčioje. Atsi
sveikinimas buvo birželio 12 d.- 
Rožančių sukalbėjo Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Tarė 
žodelį ir apie patį velionį, koks 
jis buvo jautrus ir nuoširdus 
Kultūros Židinio išlaikymui ir vi
sada mielai prisidėdavo prie 
Kultūros Židinio problemų iš
sprendimo. Pagerbė velionį ir 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, atsilankydamas į atsisvei
kinimą ir sukalbėdamas maldas. 
Atsilankė ir Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Vytautas Palu
binskas.

Po maldų šaulių kuopos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas pravedė 
atsisvfeikfhuną ir nušvietė Velio- 
nio gyvenimo kelią. Velionis 
buvo vienas iš pirmųjų čia kuria
mos kuopos narys. Į šaulių eiles 
įtraukė ir žmoną Pranutę ir sūnų 
Edmundą. Už nuveiktus darbus 
buvo apdovanotas šaulių 
žvaigždės medaliu.

Laisvės Žiburio radijo progra
mos direktorius Romas Kezys 
prisiminė, kaip velionis visą gy
venimą dirbo Lietuvos laisvei, o 
iš mūsų tarpo išėjo, kada Lietuva 
keliasi laisvam gyvenimui. Kam 
reikėjo padėti, niekam neatsisa
kydavo. Septyniems anūkams 
Romas Kezys trumpai kalbėjo 
angliškai, nes norėjo, kad ir 
anūkai žinotų, kaip jų senelis 
buvo visų gerbiamas. Atsisveiki
nimas baigtas Lietuvos himnu. 
Prie karsto stovėjo šaulių garl>ės 
sargyba.

Birželio 13 po mišių Apreiški
mo parapijos bažnyčioje palaido
tas Cypress Hills kapinėse.

Žmona ir visa šeima nuošir- - 
džiai dėkoja visiems atsilankiu
siems į koplyčią, puošusiems jo 
karstą gėlėmis, . užprašusiems 
tiek daug mišių, aukojusiems 
Lietuvių Religinės Šalpos įstai
gai ir Lietuvos nepriklauso
mybės Fondui. Ypač dėkoja vy
skupui Pauliui Baltakiui, OFM, 
ir Tėv. Leonardui Andriekui, 
OFM, už maldas koplyčioje ir 
Kęstučiui Miklui už atsisveikini
mo pravedimą. Dėkoja visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir 
Marytei Shallins už malonų pa
tarnavimą.

Velionis Juozas labai mėgo 
Darbininką ir Jo laukdavo kiek
vieną savaitę. Žmona, pagerbda
ma a. a. vyro atminimą, Darbi
ninkui skiria kuklią auką.

O. Barauskienė

P. S. Velionio Juozo Jur- 
kuvėno nuotrauka buvo įdėta 
drauge su Kazimiero Bačausko 
nuotrauka praeitame Darbinin
ko numetyje. Abu jie buvo 
veiklūs šauliai, mielai ir uoliai vi
siems patarnavo, padėjo visai 
lietuviškai veiklai. (Red.) 

kalinius — Prisoners ot 
Conscience

Komiteto nariai:
Jūra Strimaitis
Birutė Šimkutė

Jūratė Aukštikalnienė
Aldona Lingertaitienė

Pagrobtų jaunuolių likimas

Lietuvių Informacijos Centras 
šiam Bostone susiorganizavu
siam jaunuoliams gellrėti komi
tetui suteikė žinių apie pagrobtų 
jaunuolių likimą.

Naujoje Vilnioje kovo 27 į 
Raudonojo Kryžiaus ligoninę įsi
veržė Sovietų kariuomenės pa-*=£u] Kirova 37 
rašiutininkų dalinys ir pagrol>ė 
keletą ten buvusių ir liesigydan- 
čių jaunuolių, kurie buvo atsi
sakę tarnauti Sovietų kariuo
menėje ir iš tos kariuomenės pa
sitraukė. Dalis jų buvo vėl įjung
ti į Sovietų kariuomenės dali
nius, kitų likimas nežinomas, 
įjungtieji į kariuomenę, neturi 
galiinyl>ės susisiekti su savo na
mais, tėvais.

Gintaro Klizo šeima nėra ga
vusi jokio laiško, bet yra tik 
trumpai kalbėjusi telefonu.

Darius Bačiulis savo šeimai 
rašo, kad jis yra skriaudžiamas 
nuo to laiko, kai prieš Lietuvą 
prasidėjo ekonominė blokada, 
skriaudžia jį tautiniais pagrin
dais.

Rimas Gudonis, kuris jų pa
grobimo metu parašiutininkų 

r'buvo sužeistas ir gulėjo Anadyr 
ligoninėje, rašo, kad negauna 
medicinės pagalbos plaučiams. 
Taip pat jis rašo, kad kiti lietuviai 
kariai jo dalinyje yra mušami. Su 
Rimu Gudonių tame pačiame 
dalinyje yra šie lietuviai: Darius 
Bičiulis, Kęstutis Perveneckas, 
Arūnas Jasiulis.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. TeMt. 
508 586-7209.
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Jonas Mažonas, kuris iš savo 
dalinio pabėgo net du kartu, 
buvo mušamas, bet buvo paža
dėta amnestija. Dabar jis yra tei
siamas Kaliningrado kariuo
menės teisme.

Taip pat ir kiti jaunuoliai yra 
skriaudžiami, nors ir liko kariuo
menėje.

PROTESTO LAIŠKUS 
RAŠYTI:

General Dmitry Yazov 
SSSR, RSFSR 
103160 Moska

Ministerstvo oborony SSSR
Chief Military Procurator 
of the USSR
SSSR RSFSR 
ui. Kirova, 41 
Voennaya prokuratūra SSR 
Glavnomu voyennomu prokuro
ru
Katusev, Aldeksandor 
Filippovich

Ambasador Yuriy V. Dubrinin 
Embassy of the Soviet 
Socialist Republics 
112 16th St, NW 
VVashington, D.G. 20036 
(Your Excellency)
M r. Richard Schifter
^ssistant Secretary for Huinan 
Rightsand Humanitaram Affairs 
State Department 
Maine State Building 
Washington, D.C. 20520

Kas nori “adoptuoti” jau
nuolį, prašom rašyti mūsų komi
tetui:

c/o Aldona Lingertaitienė
16 Glenrose Rd.
Dorchester, MA, 02124

5LU



DARBININKAS

AR ŽIBURYS TIKRAI UŽGES?

Romas Kezys, lietuvių visuo
menėje žinomas veikėjas ir 
“Laisvės Žiburio” radijo valan
dos vedėjas, o taip pat Darbinin
ko uolus talkininkas ir bendra
darbis birželio 24 programos pa
baigoje perskaitė keletu liūdesį 
ir rūpestį sukeliančių eilučių. 
Čia supažindiname su tos tran
sliacijos pabaiga.

Šį kartų turiu kreiptis į radijo 
klausytojus svarbiu reikalu. Kal
ba eina apie šios programos eg-

Pabrėžiu, kad nei vienas cen
tas suaukotų pinigų neina algų 
mokėjimui ar kokiom asmeniš
kom išlaidom padengti — vien 
tik radijo išlaikymui: už radijo 
laikų, aparatūrų ir pan. Prašau 
paskambinti ir pranešti, kad jun
giatės į Laisvės Žiburio šimtinin
kų būrį.

Jei atsiras pakankamai rėmė
jų, kontraktų su stotimi pasi
rašysime, jei ne — nepasirašysi
me.

Tad visu rimtumu noriu pra-

AUTOBUSAS J SESELIŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių piknikų Putnam, Conn., 
liepos 29. Autobusas išvyksta 
sekmadienį 6:30 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo. Pakely 
autobusas sustos prie Shalins 
Funeral Home 84 - 02 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant 
įėjimų į piknikų. Registruotis pas 
Marytę Salinskienę, tel. 296 - 
2244 arba Darbininko admini
stracijoje, tel. 827 - 1351.

Vytautas Šaliūnas iš Lempnt, 
IL, jau antri metai prisiųsdamas 
prenumeratų prideda Darbinin
kui 20 dol. paramų. Labai ačiū.

A. Vedeckas iš Massapeųua, 
N.Y., prie metinės prenumera
tos pridėjo 20 dol. Darbininko 
spaudos reikalams. Dėkui.
— Vilniuje parduodamas iš

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

Albinas Stukas iš Jackson, 
N.f., jubiliejinių Darbininko 
metų proga atsiuntė 70 dol. ir 
kartu atnaujino prenumeratų. 
Ačiū taip pat už laiškų ir gerus 
linkėjimus.

B. Bartkus iš Richmond H iii, 
N. Y., keletas metų remia Darbi
ninką. Šiemet jį atnaujino su 40 
dol. Padėka už paramų.

B. Ramanauskas iš VVoodha- 
ven, N.Y., antri metai atnaujina 
savo laikraštį su dvigubu prenu
meratos mokesčiu. Nuoširdi 
padėka.

Vilniaus Jaunimo Teatras lie
pos 8, Kultūros Židiny suvaidins 
Julijos Žemaitės 2-jų dalių ko
medijų “Trys mylimos”. Spek
taklio pražia — 6 vai. vak. Ren
gia Kultūros Židinio vadovybė.

Gytis Padegimas yra režisie
rius Julijos Žemaitės 2-jų dalių 

"'komedijos “Trys mylimos”, kuri 
bus statoma sekmadienį, liepos 
8, Kultūros Židiny.

Lietuviai dalyvaus parade lie
pos 14 Town of Southold, L. L, 
N.Y. su tautiniais drabužiais.

Kun. Stasys Raila, šioje apy
linkėje išdirbęs 30 metų, su
laukęs 82 metų su viršum, iš
vyksta iš- Maspeth, N.Y. Liepos 
1, sekmadienį, 11 vai. ryto V. 
Atsimainymo bažnyčioje aukos 
padėkos mišias’. Nuo 1 iki 4 vai. 
popiet parapijos salėje bus atsi
sveikinimo susitikimas. Jubilia
tas, dirbės Lietuvių Katalikų Re
liginėje Šalpoje, penkerius me
tus talkino Apreiškimo parapijo
je, o nuo 1978 m. iki dabar talki
no V. Atsimainymo' parapijoje, 
Maspethe. Dabar apsigyvens 
kunigų poilsio namuose. Jo adre
sas: Bishop Mugavero Residen- 
ce, 7200 Douglaston Parkway, 
P. O. Box433, LittleNeck, N. Y. 
N. Y. 11363-0433. Tclcf. 279- 
1034. .

Lietuviškos rašomos maši- 
—nėlės Travel-Delux Olympia fir

mos, neelektrinės gaunamos 
kreipiantis adresu: St. Prakapas, 
49 Norseman St., Toronto, Ont. 
M8Z 2P7, Canada. Tel. 1-416- 
233 - 4486.

Vladas Lelis iš Rochester, 
N.Y., visada remia spaudų. Dė
kinga administracija už 20 dol. 
aukų Darbininkui paremti.

Prel. D. Pocius iš Keamy, 
N.J., atnaujino prenumeratų ir 
Darbininko jubiliejinių metų 
proga paukojo 50 dol. Padėka 
spaudos rėmėjui.

Jonas Laitušis iš Union, N.J., 
prie prenumeratos pridėjo 30 
dol. Darbininkui aukų. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Grace Baliūnas - Austin, 
D.D.S., iš ShortHills, N.J., ket
virti metai dosniai remia spaudų. 
Šiemet su prenumeratos atnauji
nimu pridėjo 80 dol. aukų Darbi
ninko jubiliejinių metų proga. 
Reiškiame padėkų.

J. Burdulia iš Shirley, N.Y., 
atnaujino prenumeratų su dvigu
bu prenumeratos - mokesčiu. 
Ačiū už paramų ir 40 dol. čekį.

Kun. Albertas Karalis iš*New 
Haven, Conn.,^ daugelis metų 
remia spaudų. Šiais Darbininko 
jubiliejiniais metais su prenu
meratos atnaujinimu atsiuntė 75 
dol. aukų.;Padėka už dosnumų.

zistencijų. Užvakar gavau žinių, 
kad šių stotį perima nauji savini- 
kai, gavę teisę iš federacinės ko
misijos. Pranešdami šių žinių, jie 
taip pat pranešė, kad beveik 
padvigubina šios programos lai
ko kainų.

Neabejotina, kad tokiu reika
lavimu jie siekia išstumti iš šios 
stoties lietuviškųjų, o taip pat ir 
kitas etnines grupes, ir šių stotį 
pajungti ispaniškai kalbančių 
reikalams. Apie šios stoties pa
vertimų ispaniška stotimi kalbos 
jau ėjo porų metų.

Šių savaitę jiems reikia pra
nešti ar mes norime kontraktų 
pasirašyti ir šių programų tęsti, 
ar pasitraukiame. Prašiau, kad šį 
ultimatumų pratęstų bent tris sa
vaites. Atsakymo negavau. Su 
esamomis įplaukomis — įskai
tant rėmėjus, apmokamus skel
bimus ir mūsų renginių —jokiu 
būdu programos neišlaikysime. 
Mes ir iki šiol vos galų su galu 
suvesdavom.

Lieka viena išeitis — prašyti 
klausytojų paramos. Yra apie 300 
klausytojų, kurie kasmet atsiun
čia aukų, tačiau yra tikrai bent 
10 kartų daugiau klausančių, ku
rie neremia. Į tuos daugiausia ir 
kreipiu šį žodį. Konkrečiai — 
bandau sudaryti Laisvės Žiburio 
šimtininkų būrį — tai yra rėmė
jų, kurie įsipareigoja kasmet ra
dijo išlaikymui paaukoti bent 
100 dol.

nešti, kad yra galimybė, kad 
Laisvės Žiburys už poros sa
vaičių gali užgesti. Kurie nori įsi
pareigoti Laisvės Žiburio para
mai, prašau skambinti dienos 
metu į agentūrų “Vytis” 718 769 
- 3300, vakarais 718 229 - 9134 
arba 718 428 - 4552.

Jei rėmėjų pakankamas skai
čius nesusidarytų, galima ban
dyti laiko gauti kitose stotyse. Jei 
kas galėtų šiuo reikalu patarti, 
prašau skambinti. Kai kurie uni
versitetai turi stotis, kur esu už 
mažų kainų ar ir visai nemokamai 
galima gauti laiko tiems, kurie 
turi ryšio su tokiu universitetu. 
Kas šiuo reikalu galėtų patarti, 
taip pat prašau skambinti. Nor
maliai tokių universitetų stotys 
yra silpnokos, tačiau daug išei
ties neturime.

Laukiu asisakymo iš brangiųjų 
klausytojų.

Šia proga gal tiktų ir tokia 
asmeniškų pastabų padaryti. 
Kaip žinote, mudu su Daiva tu
rime penkis sūnus. Laisvės 
Žiburys man yra tarsi šeštas 
sūnus — jis reikalauja daug var
go, daug darbo ir nemiegotų 
naktų, bet tuo pačiu suteikia ir 
daug džiaugsmo ir pasididžiavi
mo, kai klausytojai atsiliepia, ir 
daugelis šį darbų įvertina ir 
džiaugiasi šia programa. Laisvės 
Žiburio praradimas man paleng
vintų gyvenimų — būtų daugiau 
laiko džiaugsmui ir asmeniš-

kiems užsiėmimams. Bet tuo 
pačiu Laisvės Žiburio nebuvi
mas paliktų mano gyvenime 
nemažų tuštumų — tokį jausmų, 
tarsi, galėjai šį tų padaryti, gal ' 
kai kų ir padarei, gal kai kam 
džiaugsmo suteikei, gal kai kurie 
įvertina Laisvės Žiburio rengi
nius, gal pasitarnavai mūsų tėvy
nei Lietuvai — o dabar, užgesus 
Laisvės Žiburiui — jau viso to 
negalėsi padaryti.

Vienok gyvenimas eina pir
myn, ir mes visi, tikiu, susitiksi- * 
me ir pasidžiaugsime, jei ne ra
dijo bangomis, tai šen ar ten lie-
tuviškame ratelyje. Sudiev.

Romas Kezys

■ ’ - " -■f

Elegantiškoje aplinkoje lietuviškas restoranas tiekia 
pietus ir vakarienę. Atidaryta nuo 11:30 vai. ryto iki 10 
vai. vak. Sekmadieniais “Brunch”su šampanu iki 4:30 vai. 
popiet. Sekmadienių vakarais nuo 6iki8 vai. vak. linksmina 
klasikinis gitaristas. Pirmadieniais uždaryta. Automobiliai 
paliekami privačiame kieme, 86-21114th St., Richmond 
Rili, N. Y. 11418. Galima susitarti grupėms dėl specialių 
patiekalų ar kainų. Skambinti 718 846 - 5900.

NELAUKTA STAIGMENA!
Vilniaus Jaunimo Teatras 

atvyksta j New Yorką
SEKMADIENĮ, LIEPOS 8 DIENĄ
Kultūros Židiny, Brooklyn, N.Y.

STATOMA
Julijos Žemaitės 2-jų dalių komedija

TRYS MYLIMOS
Režisierius — GYTIS PADEGIMAS 

PRADŽIA - 6 VAL. VAK. 
ĮĖJIMO AUKA - 12 DOL.

RENGIA IR VISUS MALONIAI KVIEČIA / ŠĮ SPEKTAKLĮ

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ

KULTŪROS ŽIDINYS ŠAUKIASI JŪSŲ PAGALBOS!
Panaudokite šią atkarpą ir siųskite šiuo adresu:
UTHUAN1AN CULTURAL CENTER, 355 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

NARIO MOKESTIS:
Organizacijai ($50.00)......................... -...............

Asmeniui ($25.00) —-----------.—.......--------

PAGALBINĖ AUKA:........................................................ ••.....-..................................................

Organizacijos pavadinimas, arba asmens vardas ir pavardė:

Adresas: ........................................-............... ................ ........... .... .......
(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

Gyvybė Lietuvai

GYVYBĖ LIETUVAI 
reikalinga medicininę

suteikia desperatiškai 
pagalbų Lietuvai.

turi Lietuvos CARITAS 
Apsaugos Ministerijos 

įgaliojimus telkti vaistus ir medicininiu^ * Jkmenis Amerikoje.

GYVYBĖ LIETUVAI 
sambūrio ir Sveikatos

GYVYBĖ LIETUVAI projektui padeda Catholic 
Relief Services ir kitos didžiosios Amerikos šalpos 
organizacijos.

GYVYBĖ LIETUVAI prašymams yra į 
g palankios vaistų bendrovės, nes veikiama j 
Į per Lietuvių Katalikų Religinę Į

pristato medicininę bei kitų 
pagalbu Lietuvai.

GYVYBĖ LIETUVAI remiu savo auka:
$500 $1OO $50 $25 $__

Pavardė, vardas
Adresas ........

Čekius rašyti ir siųsti:
LITHUANIAN CATH0LIC RELIGIOUS AID / GYVYBĖ LIETUVAI

351 HIGHLAND BOULEVARD. BROOKLYN. NEW YORK 11207


