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ĮSTATYMŲ GAUSA UŽMUŠ MŪSŲ LAISVĘ
— Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisijos sesijoje pabuvojus —

Albanijoje prasidėjo demonst
racijos, reikalaujant pašalinti ko
munistinę vyriausybę ir pagerin
ti ekonominę krašto padėtį.
Verčiami komunistinių stabų pa
minklai aikštėse. Albanija vie
nintelė lig šiol tebesilaikė komu
nizmo, kai kiti Rytų ir Vidurio
Europos kraštai jo atsikratė.
Slovėnija, turtingiausia ir la
biausiai nepriklausomybės sie
kianti- Jugoslavijos respublika,
priėmė įstatymus, pagal kuriuos
ji perims iš federalinės valdžios
bankų tvarkymą ir gynybą. Tuo
tarpu kita respublika, Kroatija,
nutarė vetuoti federalinius įstatymus, jeigu jie kirsis su respu
blikos įstatymais.
Kainų pakėlimas visiems pro
duktams, išskyrus vaistus, dega
lus ir degtinę, svarstomas Sovie
tų Sąjungos Aukščiausioje Tary
boje ir bus įvestas. Kai kurie pro
duktai pabrangs 60 proc. Žada
ma kompensuoti darbo atlygini
mų ir pensijų pakėlimu.
Šiaurinė Korėja atsisakė daly
vauti susitikime su Pietų Korėja,
prdtestuodama prieš pastarosios
dalyvavimą jungtiniuose kari
niuose manevruose su JAV. Tai
turėjo būti jau ketvirtas abiejų
respublikų premjerų susitiki
mas,- pradėtas pereitų metų
gale, siekiant dialogo tarp tų re
spublikų, nesikalbėjusių tarp
savęs nuo 1945 metų padalini
mo.
Čekoslovakijos prezidentas
Vaclav Havel, užbaigęs pasitari
mus su Lenkijos prez. Lech
Walęsa ir Vengrijos prezidentu
Arpad Goencz, spaudai pa
reiškė, kad jo vyriausybė atida
rys savo atstovybę Lietuvos so
stinėje Vilniuje. Tai būsianti pu
siau diplomatinė įstaiga, priklau
santi Čekoslovakijos užsienio
reikalų ministerijai.
Kremlius nukreipė visus poli
tinius ginklus prieš Rusijos fede
ratyvinės respublikos preziden
tą Boris Jelcin už tai, kad jis per
TV kritikavo Gorbačiovą ir ragi
no jį atsistatydinti. Jelcin, kuris
stengiasi gauti Rusijai daugiau
politinių ir ekonominių laisvių,
kaltino Gorbačiovą, kad jis su
ėmė visą valdžią į savo rankas ir
apgaudinėja žmones klaidingais
pažadais.

NASTLTĖ UMBRAZAITĖ
DARBININKO korespondentė
Septynias dienas turėjau pro
gos pabūti Genevoje ir dalyvauti
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių
komisijos metinėje sesijoje. Ji
prasidėjo sausio 28, o aš atvykau
vasario 4-ąją kartu su kolegomis
iš BATU No— estu Paul Luedig
ir lietuve žurnaliste Ann Char
les. Sesija savo darbus užbaigs
kovo 8 d.
Genevietis Narcizas Prielai
da, Šveicarijos Lietuvių Ben
druomenės ryšininkas, buvo
mano gidu, man pirmą kartą šia
me įdomiame tarptautinio garso
mieste lankantis. Jis ne tik
aprodė miesto įdomybes, bet ir
parodė kelius, kuriais reikia eiti,
norint gauti reikalingos informa
cijos spaudai.
Nors pačioje Žmogaus teisių
komisijoje yra 43 valstybės, bet
sesijoje dalyvavo dar per 70 šalių
stebėtojų, taip pat atstovų iš
specializuotojų JT organizacijų,
tarpvyriausybinių,
tautinių
laisvės judėjimų ir per šimtą dvi
dešimt atstovų iš nevyriausybi
nių organizacijų.

Darbininko
korespondento
kortelė man sudarė sąlygas pasi

maišyti tarp spaudos žmonių, su
jais susipažinti ir kai kuriems jų
įteikti medžiagos apie Pabaltijo
reikalus. O tokios medžiagos
mes, batuniečiai, turėjom nusi
vožę nemažai. Jiems įteikiau ir
lietuviškos informacijos, paruoš
tos Lietuvių Informacijos Cent
ro.
Delegacijų vadovams mes da
linome BATUNo medžiagą, ku
rioje buvo arti dviejų šimtų pu
slapių įvairių atsišaukimų, Pa
baltijo respublikų vyriausybių
parengtų aktualiais klausimais,
pvz., dėl žmogaus teisių pažei
dinėjimo, naujokų gaudymo į
Raudonąją armiją ir pabaltiečių
persekiojimo toje armijoje, me
morandumai ryšium su Pabaltijo
respublikų apsisprendimo teise,
Lietuvos Respublikos Konstitu
cijos projektas ir kt.

Teko susitikti daug delegatų
ir tarptautinių organizacijų ste
bėtojų, kurie domėjosi Pabaltijo
klausimais ir tenai vykstančiu
demokratinio laisvėjimo proce
su. Nemažai delegatų buvo ir iš
New Yorko. Šitie jau gerai žino
BATU N ir pažįsta jo darbuoto
jus. Buvo progų ir asmeniškai
pareikšti padėką delegatams už
jų rodomą dėmesį Pabaltijo klau-

simui ir veiklą, pareiškimais ar
kalbomis paremiant Lietuvos,
Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybės reikalą.
Jau tada buvo žinomi Pabalti
jui palankūs pareiškimai, ku
riuos sesijoje padarė JAV, Euro
pos Bendruomenė, Norvegija,
Švedija, Didžioji Britanija, Če
koslovakija ir kt. Net nepa
stebėjau, kaip, spaudžiant ranką
padėkos ženklan už jo kalbą, su
Norvegijos užsienio reikalu mi
nistru Thorvald Stoltenbergu
mane nufilmavo Paryžiaus TV
korespondentai. Vėliau, man jau
išvykus, buvo ir daugiau pabaltiečiams palankių pasisakymų.
Bet negaliu pamiršti ir Pabal
tijui nepalankaus “žodžio”. Tai
buvo Sovietų Sąjungos atstovo
parlamentaro A. A. Danisov (6
psl.) kalba. Su jo kalba, kaip
mačiau pereitame Darbininke,
skaitytojai jau bus susipažinę.
, Čia tik trumpai priminsiu, kad
ta jo kalba buvo perpildyta to
kiais terminais, kaip “įstatymas
ir tvarka”, “įstatymų taisyklės”,
“įstatymų viršenybė”, įstatymų
principai”, “įstatymų laikyma
sis” ir panašiai.
Vienu žodžiu, ten tiek daug
tų “įstatymiškų” dalykų, kad jie
f. užmušė bet kokią laisvę, kurios
’ gali trokšti nelaimingos sovie-
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pažadėjo, kad, kai tik tie
Vaclovo Kleizos, Lietuvos generalinio garbės konsulo Chicagoje,
kalba, pasakyta Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime
vasario 17 d. Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY

Mažai yra tautų, kurios vieno
šimtmečio bėgyje net tris kartus <
skelbtų savo valstybinės nepri
klausomybės atstatymą. Tai liu
dija tos tautos nepaprastą troški
mą ir norą būti laisva, savaran
kiška savo krašto šeimininke, o
kartu tai atskleidžia ir jos trage
diją, kad dėl i šorinių priežasčių
ji nepajėgia išlaikyti savo terito
rinės nepriklausomybės.
Tokia tauta esame mes, lietu
viai. Po 123 caristinės priespau
dos metų 1918 vasario 16 atkūrėme savo nepriklausomą vals
tybę. Neilgai džiaugėmės laisve,
vos 22 metus. 1941 birželio 23
ir vėl drįstame skelbti savo ne
priklausomybę. Šį kartą jos liki
mas dar trumpesnis, nepasiekęs
pasaulio sąžinės. Reikėjo trečio
karto, 1990 kovo 11, kad pasaulis
Eduard Ševardnadze, Sovie
pilniau suprastų ir atkreiptų
tų buvęs užsienio reikalų minist
dėmesį į mūsų užsimojimus ir
ras ir atsistatydinęs dėl šalyje
norus būti laisvais. Už tai šian
didėjančių diktatūrinių tenden
dien, po 73 metų, Vasario Šešio
cijų, pradėjo vadovauti naujai
liktoji tampa dar svarbesne, dar
įstaigai, kuri nepriklausomai tirs
reikšmingesne, nes ji buvo aksti
užsienio politiką. Užsienio Poli
nas ir pagrindas birželio 23-jai ir
tikos Tyrimo draugiją sukūrė
kovo 11-jai.
apie 40 buvusių valdinių ir vi
Minėdami šią sukaktį, sugre
suomeninių vienetų.
tinkime
dabartį su praeitimi, kad
JAV administracija, gavusi iš
suprastume
jų reikšmę ateičiai.
Izraelio užtikrinimą, kad nenau
dos pinigų naujokynų statybai Prieš 73 metus Lietuvos vardas
užimtose arabų žemėse ir ry buvo mažai žinomas. Jos valsty
tinės Jeruzalės apylinkėse, pa bingumas buvo likęs tik istorijos
skyrė $400 milijonų kredito įkur puslapiuose, apklotas šimtmečio
dinti iš Sovietijos atvykstantiems dulkėmis. Reikėjo ilgai pasaulį
imigrantams. Izraelis nepaten
kintas, kad suma per maža.
Gorbačiovas išsiuntinėjo Var
šuvos pakto valstybių galvom
Dviejose Londono geležinke kvietimus į konferenciją, kuri
lių stotyse sprogusios bombos ir turės nuspręsti Varšuvos karinio
užmušusios vieną žmogų bei su- pakto likimą iki balandžio L
žeidusios 40, kaip tvirtina žino
Enriųue Bermudes, buvęs
vai, reiškiančios IRA kovos takti
Nikaragvos
kontrų steigėjas ir
kos pakeitimą. Lig šiol ta Airijos
respublikonų armija veikdavo vadas, nušautas Managvoje. Tuo
tik prieš Britų valdžią, o dabar tarpu, kai valdžia ieško kaltinin
jau išėjo ir prieš civilius gyvento kų, sandanistai ir opozicija dėl
jo mirties įtarinėja vieni kitus.
jus.

įtikinėti, jam įrodinėti, jog į savo
valstybę teisę turime ir mes.
Šiandien Lietuva plačiai žino
ma, jos vardas matomas spaudos
puslapiuose ir televizijos ekra
nuos visuose žemynuose. Mūsų
valstybingumas daugeliui su
prantamas, jis išplaukia iš isto
rinės perspektyvos ir tautinės
teisės, mūsų trispalvė plevėsuo
ja kitų vėliavų tarpe, deja, nevisur ir nevisuomet. Eilė kraštų
nepripažįsta mūsų okupacijos,
nors dėl to gal konkrečiai ir nieko
nedaro, veikia mūsų atstovybės
ir konsulatai, mūsų vyriausybės
ir parlamento narius priima
didžiųjų valstybių prezidentai ir
premjerai.
Prieš 73 metus beveik trečda
lis tautos buvo neraštingas. Inte
ligentija buvo mažumoje, nors
sėkmingai vadovavo tautiniam
atgimimui. Šiandien nemaža
tautos dalis yra baigusi aukštąjį
mokslą, turime plačius kadrus
profesionalų ir įvairių sričių
specialistų tiek Lietuvoje, tiek
išeivijoje. Šiandien pasakytume,
tauta yra šviesi, pilnai pasiruošu
si žengti į 21-jį amžių.
Prieš 73 metus buvome žem
dirbių kraštas, visomis savo gy
vybės sultimis įaugęs į Lietuvos
dirvonus. Tautos charakteriui
tas suteikė stiprų moralinį pa
grindą, įkvėpė neatskiriamą
meilę savai žemei, davė kūrybinį
akstiną naujai atgimstančiai val
stybei. Šiandien 50% su viršum
Lietuvos gyventojų jau susibūrę
miestuose, tampame miestelėnų
tauta, su visomis iš to išplau
kiančiomis teigiamomis bei nei
giamomis savybėmis.
Iš Tėvynės girdime balsus,
kad per paskutiniuosius 50 metų
tenai išaugo dvi sužalotos kartos

(nukelta į 2 psl.)

Senatorius Alfonse D’Amato vasario 17 kalba Kultūros Židi
nyje minint Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotr. V.
Maželio

ĮSIPAREIGOJOME UZ LAISVĘ LIETUVAI
Senatorius Alphonse D’Amato griežtai pasisakė
Senatorius Alphonse D’Ama
to, ką tik sugrįžęs iš penkių die
nų kelionės į Pabaltijo respubli
kas ir Maskvą, pasidalijo įspū
džiais, kuriuos patyrė jis ir su
jūo keliavusi *12 kongresmenų
delegacija. Audringai sutiktas
Vasario Šešioliktosios sukaktį
mininčių lietuvių ir dažnai ploji
mais pertraukiamas, senatorius
Kultūros Židinyje kalbėjo:
“Laisvė — tai dalykas, dėl ku
rio negalima daryti kompromiso.
Arba esi už ją ir už demokratiją,
arba esi prieš ją. Gorbačiovas da
bar eina prieš laisvę. Ir jau lai
kas, kad pasaulis ir mūsų šalis,
mūsų prezidentas ir mūsų Kon
gresas išdrįstų aiškiai jam pasa
kyti Put up or shut upf. Duok
Pabaltijo tautoms, Lietuvai,
laisvę ir nepriklausomybę ...
Iš daugiau kaip 90 procentų
balsavusiųjų 85 proc. (Lietuvoje
vasario 9 d. Red.) pasisakė už
savo laisvę ir nepriklausomybę,
kurią Jungtinės Amerikos Valsti
jos turėtų tuojau pat pripažinti.

“įstatymai” bus parengti, Sovie
tų Sąjunga juos atsiųs Jungtinėm
Tautom susipažinti ir patikrinti,
kaip jie derinasi prie tarptauti
nių žmogaus teisių standartų.
Galima būtų ir plačiau apraši
nėti tas dienas, kuriomis man
teko toje sesijoje dalyvauti, bet
čia negaliu praleisti ir Estijos
užsienio reikalų ministro Lennart Meri. Jis buvo Švedijos de
legacijos globojamas ir Genevoje
praleido nuo vasario 4 iki 6 die
nos. Nors jis negalėjo dalyvauti
pagrindinėje sesijoje, bet jis
turėjo progos susitikti su eile de
legacijų vadovų ir dalyvavo savo
spaudos konferencijoje. Arti
penkiasdešimt
tarptautinės
spaudos atstovų atvyko į tą kon
ferenciją ir klausinėjo jį apie
padėtį Pabaltijyje. Man asme
niškai buvo malonu šį ministrą
Vokietija nenumato taip greit,
sutikti jau trečiukart. Prieš tai jį
teko sutikti New Yorke kartu su kaip iš pradžių tikėjo, atstatyti
Latvijos ir Lietuvos ministeriaiš. buv. Rytų Vokietijos ūkį.

JAV turi parodyti, ar jos stovi už
žmones ir jų teises, už laisvę ir
demokratiją, ar ne. Nėrau,?kio
dalyko, kaip pusiau laisvi
žmonės. Arba jie laisvi, arba ne
laisvi. Ir dabar Pabaltijo tautos
nėra laisvos. Ir todėl dabar Jung
tinės Amerikos Valstijos ne
turėtų suteikti Sovietų Sąjungai
palankaus prekybos statuso, nei
duoti mokesčių mokėtojų pini
gų, kad padėtų jos ekonomijai ir
komunistinei vyriausybei.
Ir todėl aš pateikiau įstatymą,
kuris sako: Jei Sovietai nesustab
dys spaudos ir žodžio priespau
dos, jei neužtikrins Lietuvai
spaudos, TV ir radijo laisvės, bus
nutraukta visokia pagalba, kurią
mes esame sutarę nuo pereitų
metų gruodžio mėnesio. Ir aš pa
dirbėsiu, kad tasai įstatymas
praeitų. Aš tikiu, kad jis bus
priimtas. Ir jeigu tai paveiks
Gorbačiovą, kad jis nuimtų ran
kas nuo lietuvių tautos, tai mes
tą padarysime. Ir tai tik tos kovos
pradžia. Nesvarbu, kiek ji laiko
užtruks.... Mes padarysime tai,
ką privalome, nes tai įsipareigo
jimas stoti už laisvės reikalą visa
da ir visur, kur žmonės trokšta
laisvės”.

Minėjimo programos dalyviai su svečiais. Iš k. aktorius Arūnas Čiuberlas, aktore Rasa
Allan Kazlienė, latvių atstovas, Alfonsas Marcelinas, LB NY apygardos pirmininkas
Vytautas Alksninis, Lietuvos garbės konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza, solistė Angelė
Kiaulaitė, N.Y. miesto tarybos atstovas Walter VVard, programos vadovė Viktorija
Garbauskaitė, estų atstovas, vysk. Paulius Baltakis, OFM, pianistė Frances CovaleskyKavaliauskaitė, dr. Jokūbas Stukas, solistė iš Lietuvos Asta Krikščiūnaitė, inž. Jurgis
Valaitis, renginio pirmininkas. Nuotr. Liudo Tamošaičio
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Vaclovo Kleizos, Lietuvos generalinio
garbės
konsulo
Chicagoje,
medžio
šakos
nevienodos.
Tos^t'
kalba, pasakyta Lietuvos nepriklausomybės
šventės
minėjime
kurias daugiau glamonėja
saulės^
vasario 17 d. Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY

(atkelta iš 1 psl.)
Tą žalą padarė ne vien tik oku
pantas ir primestoji svetima si
stema. Tam įtakos turėjo ir nau
jas gyvenimo būdas, neįprasta
žemdirbių tautai aplinka, kuri
nebūtinai yra vien tik sistemos
išdava. Prieš kelias savaites
mane sukrėtė vieno čia iš Lie
tuvos 'viešinčio Jauno žmogaus
pasakymas: ‘‘Mano karta niekada
neišmoko tarti dviejų žodžių:
Ačiū ir atsiprašau”. Sis pasaky
mas liudija tą žiaurią gyvenimo
realybę, kuri pakeitė lietuvių
tautos dvasią.
Prieš 73 metus irgi turėjome
išeiviją, gausiausiai susitelkusią
šiame krašte. Ji aktyviai rėmė
tėvų krašto pastangas atgauti ne
priklausomybę. Koks buvo užsi
degimas ir entuziazmas anuo
"metu, išryškina keletas momen
tų,' ypatingai juos palyginant su
dabartimi. 1919 metais buvo nu
tarta surinkti vieną milijoną pa
rašų, prašant JAV vyriausybę
pripažinti atsikūrusią Lietuvos
‘Valstybę.
Cituoju iš Vincento Liulevičiaus knygos Išeivijos vaidmuo
Nepriklausomos Lietuvos at
sikūrimo darbe. “Parašus rinko
ne tik iš lietuvių^bet ir svetim
taučių. Parašų rinkėjai ėjo iš
namų į namus. Visiems aiškino
Lietuvos ryžtą nepriklausomai
gyventi... Parašai skirtu laiku
buvo surinkti, nugabenti iš įvai
rių vietovių į centrą ir susiūti pa
rašų lapai į 138 knygas”. Tas
milijonas parašų buvo įteiktas
prezidentui
Harding
1921
gegužės 30. Mes žinome, kad
praėjusių metų bėgyje buvo su
rinkta netoli 5 milijonų parašų
UŽ Lietuvą, bet šį kartą tą pa
darėme ne mes, o svetimieji.
Dar pora statistinių duomenų,
rodančių ano meto išeivijos nuo
taikas bei užsiangažavimą Lietu
vai. Kai’ Amerikos lietuviai nu
liedino Lietuvos Laisvės Varpą,
jo atidengimo iškilmėse Chica
goje buvoper 4,000 žmonių. O
Varpą išleidžiant į Lietuvą 1919
rugsėjo 24 toje pačioje Chicagoje
dalyvavo daugiau kaip 18,000
žmonių. Kada mes paskutinį kar
tą vienoje vietoje matėme tiek
išeivijos lietuvių demonstruo
jant už Lietuvą?
Tokia išeivija buvo prieš 73
metus. Ir šiandieninėje išeivijo
je matome panašų entuziazmą
bei nusiteikimą Lietuvai, nors
savo idealizmu turbūt nepralen
kiame anų dienų tautiečių. Išei
vija visuomet buvo, yra ir bus
svarbus ir reikalingas ramstis
Lietuvos valstybei. Tą labai tik
sliai nusako Romualdas Ozolas:
“Svarbu, kad išeivija neprarastų
savo misijos Lietuvos atžvilgiu
suvokimo. Išeiviai tikėjo ir tiki,
kad jie gali ir turi mums padėti

siekti laisvės ir nepriklauso
mybės. Tačiau mūsų laisvėjimas
gali sukelti iliuzijų, kad jų misija
atlikta. Taip, Lietuvos likimas
sprendžiasi pačioje Lietuvoje.
Tačiau ši vienintelė žemė, kur
Lietuva gali būti, yra tokioje vie
toje, kur jai ir toliau grės nuola
tinis pavojus. Tegul mūsų išeivi
ja būna kupina šito jausmo ir
noro saugoti, kiek pajėgs, šitą
žemę netgi tada, kai ji taps ne
priklausoma”.
Kaip matome, skirtumai tarp
1918 ir 1991 metų yra. Vieni iš
jų mus drąsina, kiti kelia rūpestį.
Tačiau galime tvirtinti, kad šian
dien Lietuvos pozicija pasaulyje
yra stipresnė ir aiškesnė, negu
ji buvo prieš 73 metus. Kas vyk
sta Lietuvoje, kuo šiandien rūpi
nasi ir gyvena išeivija, ir ką rodo
pasaulio viešoji opinija, mums
gali teikti vilties ir drąsos. Bet
kelias j laisvę dar tolimas, ne
lengvas, galįs pareikalauti naujų
aukų.
Po praėjusių metų kovo 11
dienos tauta, o drauge su ja ir
mes, išgyvenome euforiją. Po
kurio laiko ją pakeitė tam tikras
nusivylimas, rūpestis, netikru
mas. Ekonominė blokada dar
kartą parodė kietą realybę ir su
kokiu priešu turime vesti dery
bas, tačiau kartu ji tautą labiau
sujungė, sustiprino, užgrūdino.
Šių metų sausio 12 - 13 dienų
žiaurieji įvykiai sukrėtė mus ir
atrado stebėtinai platų atgarsį
pasaulyje, tautai suteikė naujo
pasiryžimo ir naujos energijos,
ją uždegė. Tuo pačiu metu iš
ryškėjo, ir faktas, kad Europos
valstybės yra didesnės mūsų
draugės, negu šio krašto ądminiv . ' r.
•••XXpralietas. Jis suvienijo tautą ir
ji.
x, _xdar
kartą patvirtino,
jog vieninlaisvė ir .nepriklausomybė.
Argi nėra nuostabu, kad dabar
kiekvieną
i""’—‘ ~ dieną 1į Vįlnių
;1“‘‘ at
važiuoja daugybė : autobusų iš
įvairių Lietuvos vietovių su
žmonėmis tam, kad jie po 10 12 valandų saugotų parlamento
rūmus? Atlikę savo pareigą, jie
grįžta namo, o juos pakeičia nau
jai atvažiavusių banga. Kai jų
paklausi, ką darysite, jei į jus
pradės važiuoti tankai, visi kaip
vienas atsako: Mes stovėsime ir
nesitrauksime.

Praėjusio šeštadienio apklau
sos duomenys aiškiai ir katego
riškai išreiškė visos tautos valią.
Tačiau Vakarai vis dar nesiryžta
tarti aiškaus ir nedviprasmiško
žodžio. Išimtis — Islandija, ku
riai esame dėkingi ir kurios pa
vyzdžiu, tikime, paseks ir kiti.
Žiaurūs įvykiai Lietuvoje dar
kartą turėjo atskleisti Vakarams
tikrąjį komunizmo veidą. Jie

turėjo pamatyti, kad istoiįpėję
V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja tateMuoae reikaiuoscenioje pasikeitė tik veikėjai, o —
- Ir lietuviškai.
- ......
—
—
m. Advokatas
kalba
134
. Nesame ij; nebūsime vienodi, 06070. Tel. 203 651-0261.
sistema
ir
tikslai
liko
tie
patys.
j Mino tauta kaip upė — ji gy- ......
Deja, naujieji aktoriai
vena irir toliau
teka! . bet visuomet buvome ir būsime :j ■
remiami, pro jų šypseną nenori maitinami tų pačių tautos šaknų 8KAUNS FUNERAL HOME, Ine, 84 - 02 Jamafca Ava. (prie Fbreat
ma matyti tikrovės. Dar skau ir . iš, to pačio kamieno jatsisk- P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
džiau, kad tie, kuriais visą laiką t leidžiame pasauliui, Todėl reikia Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.
pasitikėjome, šiandien Artimuo dangau atvirumo, drąsos ir atlaiBIĮYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newse Rytuose už teisingumo ir mo dumo, mūsų bendravirte. Atvi ark
Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ralės principus miršta, o Lieti i- ras dialogas yra būtinas, nors jis ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
kartajs • gali būt? skaudus < ir Daug vietos automobiliam pastatyti.
voje juos pamiršta.
Ateitis prieš mus pastato nau mums, ir jįems; Ne savo valia
jus uždavinius, naujus įsiparei išsiskyrėme, bet savo-valia gali BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Ra.,
33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
me vięni pas ...kitus sugrįžti. Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
gojimus.
Pirma. Persiorientuoti ir pil Džiaugiamės, -kad likimas ir vėl MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 34&
’
nai suprasti, kad Lietuvos laisvės mus suveda draugėn. Visi skirtu -9393.
kova įžengė į naują konkrečių mai neišnyks ir jie negali išnykti,
ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūiių apdrau
nes gyvename skirtiniuose pa JUOZO
darbų ir galimybių laikotarpį.
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERTsauliuose.
Svarbu,
,
kad
jie
Beveik 50 metų kalbėjome
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalča Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
nebūtų kliūtis tęjlimesniam augi (namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
apie
Lietuvos
laisvįrprną,
norite būti J. Andriulio klijentais.
posėdžiavome, ginčijomės vieni mui. Z,
Trečia.
Nesuklupti
savo
vilty

su kitais, rašėme memorandu
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter^drden Tavern.
mus, priiminėjome rezoliucijas, je ir savo tikėjime Lietuvos atei $883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
;
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos
bet konkrečių rezultatų beveik timi.
Aiškus tautos apsisprendimas rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
nesimatė. Staiga prieš porą metų
už laisvę, sovietinės imperijos
tai pasikeitė, ir mes pajutome,
jog nebuvome pilnai pasiruošę žlugimas ir viešoji pasaulio opi SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
naujiems uždaviniams. Kai kur nija— tai pagrindas mūsų vil tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon BlvcL, Carone, Oueens,
'
pasirodė pasimetimo ir nesio- tims. Nėra jokios abejonės, kad N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
rientavimo ženklų. Salia nusi nepriklausomybės aušra Lietu
stovėjusių visuomeninių institu voje patekės. Tačiau turime būti LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
cijų atsirado naujos, spontaniš pasiruošę ir tai galimybei, kad Worcester, MASS. Sekmadieniais 8*9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
'■ " '
kos, savo buvimu kartais sukel nakties tamsa dar gali pareika 70 Curtis StM Aubum, MA 01501, T. 508 753 * 7232.
lauti
naujų
aukų.
Bet
dėl
galuti

damos įtampų, nepasitikėjimo.
Gyvenimas tuštumos nemėgs nio laimėjimo abejoti negalima. NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
Kiekvienas esame svarbus ir 9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217 - 25 54th
ta. Tai įvyko ir šiuo atveju.
Užtruko, kol persiorientavome, reikalingas savo tautai. Gali Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718.428 prisitaikėme prie naujų aplinky  mybės padėti Lietuvai šiandien 4552. FAX 718 769 - 3302.
bių, supratome naujas galimy yrą plačios. Tik vertėtų nusista KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
bes. Šiandien aiškiai matome, tyti kuri pagalba tautai yra la vokatė, 11 Park Piace, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. .Tel. .212
kad darbo užtenka visiems. Pra biausiai reikalinga, nes jai reikia
349 -7771- Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
dedame vieni kitais pasitikėti, daug, o mūsų ištekliai ir jėgos
mentai, Išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimų prak
nors dar vis trūksta artimesnio .riboti. Ar ne perdaug rūpinamės
tikuoti New Yorko valstijoje.
materialine parama, o per mažai
bendravimo ir koordinacijos.
NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmiadieLaiko tėkmėje visuomenė at dėmesio kreipiama atskleisti
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89!5
skirs grūdus nuo pelų. Džiugu, tautai krikščioniškojo Vakarų pa
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama anglų kalba,
saulio
idėjinius
turtus,
taip
rei

kad ne vienu atveju darban akty
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
viai įsijungė mūsų vadinamoji kalingus visose gyvenimo srity
Dr. J. J. Stukaš—direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchurig, N.J: 07060.
se? Tiesa, kartais lengviau nu
prarastoji — vidurinioji karta.
Tel. 201 753 -5636> •
.....[>•>'»
•
pirkti
kompiuterį
ar
kurią
kitą
Dabar yra pats laikas pramatyti
priemonę
negu
pasotinti
idėjinį
įvairias ateities galimybes -ir
joms ruoštis, kad vėl nehiūturrie alkį, kurį Lietuva šiandien
ūda. Siame darbe nėra nei di-netikėtai
Remkime
fopačią alsai
\ ūžavo tautą.
Simboliška, kad šiais metais
Vasario 16 ir Kovo 11 yra
Paskutiniu metu spaudoje pa| | gavėnios laikotarpyje. Kaip po
gaienios afeįna Velykos, taip, jr
sskodė daugiau* nuomonių, a
,y
Lje^varatbis^nepriklausojno gyriaū pasisakančių dėl. iŠėfifijoS;’
v«h1mp<prisikėlimas, nes poeto
tautos bendravimo. Tai būtina ii
'inco Kazoko žodžiais tariant:
naudinga. Visi esame tos pačios^
tautos
ir
išeivijos, - » ‘
,
grindžiant
atvirumu ir - gilesni
6.

šeimos nariai, tokiais ir toliau Ii
T'Neklausk, ar upė nori tekėti
sime. To niekas nepakeis. Yra^
__ jį teka!
tarp mūsų daug panašumų,
keUausk, ar tauta norigyvenyra ir skirtumų. Juk ir to pačioj
5
ti__ ji gyvena!

• '

'£

Tautos Fondas,
Uthuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
Woodhaven, N.Y. 11421.
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EPISKOPATASSVEIKINA
RĖSPUBLIKOSVALDŽIĄ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
— SUKURIAMI
IRNEMOKAMAI
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK.
- NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

(New York, 1991 vasario 15,
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
LIC) Lietuvos Nepriklauso episkopatas gėrisi Lietuvos Res
mybės šventės proga Lietuvos publikos Aukščiausiosios Tary
kardinolas ir vyskupai pasiuntė, bos ir vyriausybės ištverme bei
tokio turinio laišką Aukščiausio-; ryžtu sunkiausiomis sąlygomis
sios Tarybos pirmininkui Vytau- . vairuojant mūsų Tėvynę į laisvą,
tui Landsbergiui ir premjerui garbingą ir demokratišką gyve
Gediminui Vagnoriui:
nimą. Džiaugdamiesi, kad pasta
ruoju laiku gražiai klostosi parla
mento
ir vyriausybės bendra
darbiavimas, ir pagarbiai svei
kindami garbinguosius mūsų de
putatus ir ministrus Nepriklau
somybės šventės proga, nuošir
džiai linkime ir meldžiame Die
vą palai rnos jums, jūsų šeimoms
ir visiems Lietuvos žmonėms.
Tegu Dievo Apyaizda suteikia
mūsų tautai, brangiausią nepri
klausomybės dovaną. Tegu ji vi
sada tarnaus mūsų ičrašto gėriui.
Lietuvos kardinolas
ir vyskupai

TULIC)

Vilniaus Antakalnio kapinėse sausio 16 vainikais papuošti devynių nužudytųjų kapai.
Nuotr. Juozo Grikienio

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis
kalbomis. Jiepatiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmiršklftie<>Lretuvds'‘
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimu ošiu s‘ir jų atminimu? 1
, Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių J
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
>J

— ’ Vilniuje su malonumu
priimta žinia, kad Prahoje, Če
koslovakijos sostiri ėję, vien a
|atvė pavadinta Lietuvosgatve!
Cekoslovakijįos Raudonasis Kry
žius notarė pasiųsti Eifė^ūvos
Raudonajam Kryžftrf medicinos
personalo savšnori^r gnipę ifsunkvežimį įvairių vaistiį."1' /‘rn

KVECAS.
66 - S6S0 ST MIDDI.E VII.LYGE. Ųl EE\S. X Y
PHONES (716) 326 - I2S2
326 - 3150
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
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•
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TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
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(DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
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Rūpinimasis Lietuvių
Bendruomenės reikalais
Vėl turime prieš akis naujus
JAV LB Tarybos rinkimus. Ren
kama jau XIII-toji Taryba. Tas
skaičius ir liudija, kad esame
emigracijoje gerai susiorgani
zavę, nepasimetę, mokame susidrausminti ir jausti pareigą išlai
kyti Lietuvių Bendruomenės
gyvą veiklą.
Tačiau gyvenimo tikrovė ver
čia pažvelgti ir už tų gražių
žodžių. Ar viskas taip sklandžiai
vyksta su tais Tarybos rinkimais
ir pačia Taryba?
Nekartą jau buvo nusiskųsta,
kad štai asmuo, siekdamas popu
liarumo ir pripažinimo, kandida
tuoja j Tarybą. Jį išrenka. Visi
džiaugiasi, kad tai bus nauja
pajėga, o tas išrinktasis dabar pa
rodo savo tikrąjį veidą: visai ne
sidomi jokia Lietuvių Bendruo
menės veikla, nedalyvauja Tary
bos sesijose, nedalyvauja vietos
Lietuvių Bendruomenės veiklo
je. Tai tikrai “mirusi siela”.
Kai kurie, būdami populiarūs
savo aplinkoje, dalyvauja rinki
muose, patenka į Tarybą, bet ne
važiuoja į Tarybos sesijos posė
džius, nes reikia pačiam susi
mokėti kelionės^irtatas išlaidas.
Jau kandidatuodami jie žinojo,
kad taip bus — reikės susimokė
ti, tai kodėl kandidatavo, kodėl
apvylė visuomenę? Dažnai tą
populiarumą panaudoja ir savo
biznelio šakai. Ne vienas mielai
pasinaudoja patriotiniais lozun
gais, kad iš to plėstųsi jo biznelis.
Nepavydime, kad organizuoja
savo biznį, bet visi nusivilia, kad
jis nepasiaukoja ir nedalyvauja
Tarybų posėdžiuose.
Jau taip yra, kad reikia aukos.
Aukos reikalaujama iš visų. Se
nojoje Lietuvos valstybėje visos
, tokios visuomeninės pareigos
buvo garbės reikalas, visi turėjo

susimokėti savo išlaidas. Juk ir
mūsų išeivija jau yra tiek ekono
miškai pajėgi, kad gali nesi
varžydama padengti išlaidas, ku
rias sudaro dalyvavimas Tarybo
je, kitoje visuomeninėje veiklo
je.
Todėl ir tenka rūpintis, kad
būtų parenkami tokie kandida
tai, kurie iš anksto sutiktų daly
vauti Tarybos sesijose. Ypač jau
nimas, jaunieji profesionalai, ku
rių uždarbiai yra sodrūs ir įspū
dingi, turi pajusti šios aukos
prasmę ir svarbą.
Todėl prašome LB apygardas
ir visus tuos, kurie praves Tary
bos rinkimus, sutelkti tuos, ku
rie lankysis Tarybos sesijose.
Prašomi ir LB aktyvieji nariai
balsuoti tik už žinomus pozity
vius LB veiklius narius. Taryba
yra mūsų seimas, ir jis turi būti
kūrybingas.
Tėvynės reikalai mus verčia
dar labiau budėti. Dar okupuotą
Lietuvą gali ištikti įvairiausi pa
vojai, nauji ginkluoti puolimai,
“sutriuškinimai”, tankai ir auto
matai gali padidinti skaičių žuvu
sių dėl tėvynės laisvės. Reikia
skubaus ir efektingo reagavimo.
Labai jautriai ir greitai reagavo
me į sausio 13 įvykius.
Lietuvių Bendruomenės vie
netai yra bene tinkamiausi šiai
efektyviai veiklai. Tokia LB New
Yorko apygardos valdyba gali
būti čia pavyzdžiu: surengė eilę
demonstracijų mieste, savai vi
suomenei parodė naujausias
vaizdajuostes, suorganizavo pa
siųsti į Lietuvą konteinerį, įsi
jungė į bendrą Vasario 16 mi
nėjimą ir tuo minėjimui suteikė
gilesnę prasmę — mus labiau ap
jungė.
Tegu ir tai būna nauji Lietuvių
Bendruomenės veiksnių rūpės-

Praeitų metų rudenį, Vaivos
Vėbraitės-Gust ir Jūratės Krnkytės-Stirbienės
iniciatyva,
įsikūrė Amerikos pedagogų ir
vaikų < . specialistų
bendrija
A. P. P. L. E. (American Professional Partnership for Lithuanian Education). Bendrijos veik
los branduoliu yra “Amerikos
mokytojai — Lietuvos mokyk
lai’ programa. Bendrija veikia
Lietuvos Respublikos Kultūros
ir Švietimo ministerijos įgaliota.

AMERIKOS MOKYTOJAI - LIETUVOS MOKYKLAI

daug kitų darbų. Ypatingi darbai tais Lietuvoje, o taip pat pedago
laukia atsilikusių vaikų auk ginių institutų bei kitų mokyklų
lėjime bei švietime. Šioje srityje Amerikoje ir Lietuvoje ryšiais;
tarybiniais metais Lietuvoje,
— paruošti Lietuvos mokyto
kaip ir Sovietų Sąjungoje, trūko jams naudingus JAV spaudoje iš
specialių programų atsilikusių leistus straipsnius, kurie galėtų
vaikų mokymui, bei spe būti skelbiami Lietuvos spaudos
cialistams sąlygų, susipažinus su leidiniuose;
pasauline praktika, šioje srityje
— ruošti medžiagą (straips
tobulintis. O juk kiekvienas vai nius, video juostas ir pan.) mo
Bendrija stengiasi suburti pe kas, nežiūrint į jo gabumus, turi kyklinio amžiaus vaikų tėvams
dagogus ir įvairius vaikų turėti teisę į mokslą, švietimą. apie tėvų įtaką vaiko asmenybės
auklėjimo bei lavinimo specia Turi teisę išmokti laisvai mąsty ugdyme;
listus, o taip pat asmenis, ku ti, samprotauti, pagal pajėgumą
— supažindinti pedagogus ir
riems rūpi Lietuvos švietimas.
įsigyti profesiją, išmokti darbo, kitus specialistus su gali
Ji veikia Pasaulio LB ir JAV LB
amato. Tokiam švietimui reika mybėmis gauti stipendijas ’ iš
žinioje.
linga speciali metodika, naujas įvairių JAV fondų, kurie parem
Kokie gi šios Bendrijos tikslai? požiūris į kiekvieną vaiką, kaip į tų jų profesinį darbą Lietuvoje;
Galutinis tikslas — padėti Lietu potencialų mokymui individą,
— ieškoti įvairių medžiaginių
vai sukurti modernią, demokra atsižvelgiant į jo asmeninius su aukų, tokių kaip mokymo prie
gebėjimus. Amerikoje darbas su monės, vadovėliai, ir pan., įvai
tinę Lietuvos mokyklą. O pake
liui į šį tikslą numatoma atlikti
atsilikusiais vaikais yra toli riose leidyklose bei mokyklose;
pažengęs. Todėl A. P. P. L. E.
— skleisti žinias apie lietuviš
čiai. Visi LB veiksniai, ir pati stengsis įvairiais būdais perduoti kos mokyklos padėtį Amerikos
Krašto valdyba ir sudarytos tary Lietuvos pedagogams ir vaikų spaudoje.
,
bos turi jausti atsakomybę už specialistams tą sukauptą patirtį
Išdėsčius pagrindines veikimo
savo veiklą. Neužtenka užimti visose pedagogikos srityse, tad
gaires, reikėtų paminėti jau kai
postą, nuvykti į kitą vietovę ir ir specialaus ugdymo srityje.
kuriuos atliktus šios Bendrijos
ten pasakyti kalbą. Reikia jausti Vykdant šią programą, atsiveria
darbus.
ir matyti iškylančias problemas didelės galimybės prisidėti prie
Neseniai Amerikoje lankėsi
ir į jas reaguoti, organizuojant Lietuvos švietimo pertvarkos
vaikų psichiatras iš Lietuvos,
platų visuomeninį ir kultūrinį proceso. A. P. P. L. E. veiklos
medicinos mokslų kandidatas
gyvenimą.
programoje yra numatyta:
Lietuvos psichiatrų asociacijos
Gyvename tokiame krašte,
pirmininkas dr. Dainius Pūras.
—
skatinti
Amerikos
pedago

kur demokratija sukūrė atvirą vi
Bendrija labai sėkmingai koordi
suomenę, davė teisę ir privilegi gus, keliant savo kvalifikacijas, navo dr. Pūro kelionę po Ameri
ją pasisakyti visais visuomeni atlikti mokslo darbus Lietuvoje;
— sudaryti sąlygas atvykstan ką.
niais klausimais, nes žmonės iš
tiems Lietuvos pedagogams su
Dr. Pūras yra be ga’.o su
renka Tarybą, kad ji tarnautų vi
suomenės poreikiams, kad būtų sipažinti su savo specialybės sirūpinęs specialaus vaikų ugdy
atsakinga už savo veiklą tai vi žmonėmis ir metodika Ameriko mo problema Lietuvoje (special
suomenei. Gyvename didžios je;
education). Kol kas vaikai, turin

įtampos laikus, kurie iš mūsų kur
kas daugiau reikalauja, negu iš
ankstesnių kartų.

Registruojantis, prašoma at
siųsti savo vardą, pavardę, adre
są, telefoną ir specialybės sritį
adresu: A.P.P.L.E., c/o Lithuanian Resource Center, P. O.
Box 1370, West Hartford, CT
06107. Tel. (203) 521 - 7051.
New Yorko miesto burmistras David N. Dinkins vasario 15 miesto rotušėje Lietuvos
Vyčių suorganizuotai lietuvių delegacijai įteikė proklamaciją Lietuvos reikalu. Nuotr.
L. Tamošaičio

ATSIMENANT TREMTINIŲ
STOVYKLAS VOKIETIJOJE
BALYS VYLIAUDAS

Visa tai greit paaiškė
jo, kai Van Eck taip pareiškė:
“Vyr. vado gen. Clay štabas šian
dien 11:15 vai. pranešė telefonu,
kad jam jau seniai žinoma, jog
visi pabaltiečiai Vokietijoje kovo
10 d., ryšium su Maskvos konfe
rencijos atidarymu, skelbia bado
streiką ir atsisako tą dieną dirb
ti”. Ir toliau pasikalbėjimas vyko
šitaip:
B. Vyliaudas: Tai netiesa. Pa
baltiečiai tą dieną tik badauja,
bet neatsisako dirbti. Jie tą dieną
dirba normaliai, kaip ir kasdien.
(Visi dalyviai tvirtai paremia šį
pareiškimą.)
Van Eck: Gen. Clay, kuris at
sakingas už okupuoto krašto rim
tį, įsakė uždrausti bet kokį de
monstracinio pobūdžio veiksmą
ir išlaikyti rimtį stovyklose, nesi
skaitant su jokiomis prie
monėmis. Jei šito įspėjimo
nebūtų paisoma, visi pabaltiečiai
— nuo seniausio iki mažiausio
kūdikio tuojau bus pašalinti iš
stovyklos jų pačių likimui.
B. Vyliaudas: Jums žinoma,

kad šio karo eigoje mūsų kraštai
prarado nepriklausomybę. Gy
ventojai, išblaškyti po visą pa
saulį, vargsta. Jie prarado visa,
ką žmogus bendrai gali prarasti,
išskyrus gyvybę. Dabar, skelb
dami bado streiką, jie nereiškia
pasipriešinimo prieš amerikie
čių armiją, JAV politiką, UNRRA ar bendrai prieš sąjunginin
kus. Jie tuo būdu tik kreipiasi į
pasaulio sąžinę, prašydami at
sižvelgti į savo tautų likimą. Tai
tylus, taikingas ir kultūringas
prašymas. Bet kokios triukšmin
gos demonstracijos, išsišokimai
ar veiksmai, kurie drumstų rimtį
ir ramybę, baltams yra svetimi.
Tokiu būdu mes, reikšdami savo
balsą, jokio pavojaus niekam ne
sudarysime. Tai tikra.
Van Eck: Aš visa tai gerai su
prantu, bet ką pasakys maj. Popov! Jūs taip pat turite suprasti,
kad čia yra okupuotas kraštas ir
kad jūs esate armijos išlaikomi
UNRRA stovyklose. Jūs negalite
daryti tai, ką daro laisvai, iš savo
darbo, gyvenantieji žmonės. Ar

> — rūpintis Amerikos ir tarp
tautinių darbo sąjungų bendra
darbiavimu su panašiais viene

sunkesniais vystymosi sutriki
mais yra visiškai izoliuoti nuo vi
suomenės, jiems nėra specialių
mokymo programų, trūksta spe
cialistų, gebančių su vaiku dirb
ti. Todėl savo viešnagės Ameri
koje metu dr. Pūras labiausiai
domėjosi specialaus vaikų lavini
mo sritimi.
Bendrija jau yra numačiusi
eilę veiklos projektų ateičiai.
Vienas jų tai Lietuvoje organi
zuojami mokytojų kvalifikacijos
kėlimo kursai. Bendrijos atsako
mybė — parengti pagrindinę
kursų programą, surasti dėstyto
jus, norinčius skaityti paskaitas,
numatyti tų paskaitų temas. To
kie kursai praplėstų Lietuvos pe
dagogų žinias, padėtų užmegzti
glaudžius ryšius tarp Amerikos
bei Lietuvos vaikų mokymo
specialistų, atvertų galimybes
vieniem kitus pažinti ir ateityje
sėkmingai
bendradarbiauti.
Kursai Lietuvoje numatomi šie
met liepos 13 d. — rugpjūčio 14
dienomis. Programą sudarys dvi
pamainos po dvi savaites. Juos
Lietuvoje koordinuos Mokytojų
kvalifikacijos centro direktorius
Rimantas Želvys.
Mieli tautiečiai, kviečiame įsi
rašyti į A.P.P. L.E. gretas, pri
sidėti prie šios bendrijos veiklos.
Juk mokytojo profesija Lietuvoje
nuo seno buvo laikoma viena la
biausiai pagarbių. Mokytojų ran
kose yra laisvos Lietuvos vaikų
ateitis. Padėkime Lietuvos mo
kytojams atstatyti Lietuvos mo
kyklą — mokyklą su gražiomis
tys mokymosi sunkumų, protiš senomis tradicijomis ir naujais
kai atsilikę vaikai, yra laikomi an moderniais mokymo metodais.
trarūšiais piliečiais. Vaikai su
Bendrijai
gali priklausyti
įvairūs specialistai, dirbantys
vaikų švietimo bei vaikų apsau
gos srityse (angliškai vadinami;
educators; special educators,
speech occupational and play
therapists; school psychologists
and administrators; sočiai workers; counselors), o taip pat visi
norintys prisidėti prie Lietuvos
švietimo pertvarkos darbų.

mija turi atsakyti už jūsų veiks
mus, o jūs turite paklusti jos įsa
kymams ir nustatytai tvarkai.
Jums, kol gyvenate stovyklose,
uždrausta kištis į politiką ir kenk
ti armijos prestižui bei jos veda
mai politikai. Nepaklausymo pa
sekmės bus baisios, nes dar oras
yra šaltas. Atsižvelkite į vaikus,
moteris, ligonius bei senius.
Vyliaudas: Gerbiamieji, nie
kas pasaulyje negali uždrausti
bet kokios tautos nariui teisėtai
kovoti dėl savo tautos likimo, dėl
jos laisvės ir gerovės. Juo labiau
mes netikime, kad vakarų de
mokratinis pasaulis, kuris tiek
kraujo praliejo dėl pagrindinių
laisvės principų, galėtų mums
uždrausti rūpintis savo tautų li
kimu ir dėl to taikingai kovoti, o
juo labiau prašyti laisvės, kiek
vienam teisėtai priklausančios.
Van Eck: Aš pats vokiečių me
tais, kaip ir kiti belgai, kovojau
prieš vokiečius už savo tautos
laisvę, bet aš rizikavau tik savo
gyvybe. Jūs dabar rizikuojate
visų tautiečių likimu. Užtrauksi
te didelį vargą vaikams, mote
rims ir seniams.
Vyliaudas: Jei mes negalėsi
me atgauti savo tautų laisvės, tai
mūsų gyvybė nustoja bet kokios
reikšmės, mūsų gyvenimas pasi
lieka tada bevertis. Mes visi rizi
kuojame savo gyvybe ir to nebi
jome, jeigu tuo galime prisidėti

Raimonda Rukšienė
A. P. P.L. E. korespondentė
Philadelphia

____________________________

prie tautos išvadavimo iš vergi
jos. Ir bolševikų, ir vokiečių me
tais mūsų tautos neklausė drau
dimų, kovojo už tai, už ką kiek
viena save gerbianti tauta kovo
ja. Dabar mums pats laikas auko
tis už savo tautų reikalą, kada
prasideda paskutinis taikos eta
pas Maskvoje.
Van Eck (įtūžęs): Neprasmin
ga toliau tęsti diskusijas. Jau ir
taip per ilgai be reikalo kalbame.
Jūs turite pasirinkti: arba savo
nusistatymą vykdyti iki galo ir
tučtuojau pasišalinti iš stovyklos
arba laikytis kariuomenės vado
vybės įsakymo ir atsisakyti nuo
bado streiko.
Vyliaudas: Aš turiu absoliutiš
kai ir kategoriškai pareikšti, kad
ne mes organizuojame šį bado
streiką, bet viso pasaulio baltai.
Mes negalime nei pakeisti, nei
ginčytis šiuo klausimu. Tai ne
nuo mūsų priklauso, ir neturime
galios jį pakeisti. Mes galime
kalbėtis tik tiek, kiek jis liečia
mūsų stovyklą. Tačiau ir čia, jei
mūsų stovykla neprisidėtų prie
bado streiko, mes būtume išda
vikai.
Van Eck (labai įpykęs): Nesuk
.man ant galvos puodo! Klausi
mas aiškus. Jei negali savo tau
tiečių čia priversti klausyti, arba
jie paties neklausys, tai dar šian
dien turi įteikti atsistatydinimo
raštą. (Smarkiai tranko kumštim
stalą).

Įsiviešpatauja gili tyla.
Vyliaudas: Mes laiku painfor
mavome direktorę apie tai. Kad
nebūtų jokių nesusipratimų ir
nuostolių, gal būtų galima tą die
ną mažiau maisto paruošti. Mes
kalbame atvirai, kaip ir jūs, ir
norime visą reikalą tiksliai iš
siaiškinti.
Miss Tibble (stovyklos direk
torė): Aš negaliu mažiau maisto
duoti, nes tai darytų įspūdį ir pa
grindą manyti, jog mes jūsų
streiką remiame. Kiek stovyklo
je žmonių, tiek bus duodama
maisto normų.
Vink (Camp Employment officer): Yra būtina, kad visi kovo
mėn. 10 d. duodamą maistą at
siimtų ir niekur jo demonstraty
viai neišmestų. Jei nors vienas
ar keli asmenys demonstratyviai
maisto neims ar paimtą demon
stratyviai sunaikins, bus laikoma
demonstracija, kuri karo vado
vybės įsakymu yra uždrausta, ir
viso iš to kylančios pasekmes pa
lies visus. Visi baltai bus išmesti
iš stovyklos be jokios išimties.
Savo kambaryje kiekvienas as
muo turi teisę valgyti ar nevalgy
ti. Tai jo reikalas. Bet demon
stracijos negali būti!

Van Eck: Jūs nė nemanykit,
kad karo vadovybė susilaikytų
nuo savo įsakymo vykdymo. Tai
neįmanoma. Jūs savo elgesiu ga
lite padegti ugnį, kuri galėtų iš
siplėsti ir vokiečių tarpe. Antra,

jūsų, baltų, grupė nėra tokia di
delė, kad jos negalėtų sutvarky
ti. Be to, atsiminkite, kad jus ka
riuomenė tik savo gera valia pa
lankiai traktuoja. Juk ne paslap
tis, kad jūsų didžioji dalis negali
būti laikoma DP. Savo pragaiš
tingu elgesiu užtrauksite baisų
vargą visai grupei. Tai įspėjimas.
Nesakykite, kad nebuvote įspė
ti. Tai paskutinis žodis Užteks.
Jūsų valia apsispręsti.
Ilga tyla.

Vyliaudas: (kreipdamasis į sa
vuosius) Ką mes toliau darysi
me?
Ignatonis (mieste gyvenančių
lietuvių atstovas — lietuviškai):
Padėkok už įspėjimą ir pasakyk,
kad visa tai pranešime savo
žmonėms.

Vyliaudas (visiems su tuo suti
kus): Dėkoju už atvirą pasi
kalbėjimą. Visa, kas čia buvo pa
sakyta, pranešime savo žmo
nėms.
Tuo baigėsi tasai nemalonus ir
nežmoniškas pasikalbėjimas.

Tą patį vakarą sušaukiau sto
vykloje gyvenančių lietuvių susi
rinkimą ir pranešiau Van Ecko
pateiktą ultimatumą bado strei
ko klausimu.

(Bus daugiau)

DARBININKO ADMINI
GALIMA GAUTI ŠIAS

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratą, de
damas šis lapelis. Prašome Jj iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207.

Atsilyginu už 1990 metus. Ql
Prašau pratęsti prenumeratą 1991 metams.

□

Vardas ir pavardė......... •
t

A. Šapoka — Lietuvos Istori
ja. 20 dol.
J. Gliaudos — Atolas-Koralų
sala. 9 dol.
J. Gliaudos — Kovo ketvirtoji.
5 dol.

Adresas................ ~................................................................... .......

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus kai
nuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata — 20 dol. me
tam.
Siunčiu už prenumeratą
$........
Uą

$........

kalendorių

Spaudai

$........

paremti

Skiriu stambesnę auką 1990- sukaktuvių 75 - metų proga.

ti šviesa. Eilėraščiai — originalai
ir vertimai. 8 dol.
B. Raulinaičio — Dokumen
tai, Lietuvos rinktinės istorija.
12 dol.
A. Gailiušio — Visaip atsitin
ka. 5 dol.
Alės Rūtos —
rašto keliu 5 dol.
K. Trimako — Ieškančiojo
pėdsakai. 10 dol.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

®

DEXTER PARK
PHARMACY O
Wm. Anastasi, B. 8.

(atkelta iš 5 psl.)

Sinsinas, Glen Ridge, NJ; B. Vigalis, Mays Landing, N J; B.
Svikla, Worcester, MA; A.
Šimėnas, Dorchester, MA; D.
Virkutis, West Hartford, CT; M.
Butrimas, New Britam, CT; V.

RADIJO
. MĖGĖJAMS
Laisvės radijas — Radio Li
berty iš Mūncheno girdimas ir
Amerikoje. Nurodome laiką, ka
da girdimas, ir bangas KHz ma
tavimu.
1 vai. nakties: 11970, 9505,
7140,6985;
12 vai. vidurdienį: 11970,
9505,7200;
4 vai. popiet.: 11970, 9505,
7155, 6135.
,t' Jei kas girdi kitas lietuviškas
laidas iš kitų stočių‘ prašom pra
nešti redakcijai. Paskelbsime.

Gureckas, VVindsor, CT; J. Gy
77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
lienė, Chicago, IL; P. Kisielius,
Woodhaven, N.Y. Į1421
Cicero, IL; S. Kreivėnas, St. PeWE DELIVER
tersburg, FL; K. Kasperiūnas,
296-4130
Elizabeth, N J; A. Setikas, Nevvington, CT; A. Jonynas, Meriden, CT; A. Gudelis, Manche- liūnas, Athol, MA.
6 dol. — A. Kašėta, Brockton,
ster, CT; V. Šurkus, Sun City,
AZ; R. Bureika, Los Angeles, MA.
Po 5 dol. — F. Plėnys, Ozone
CA; M. Biknaitis, Santa Monica,
CA; D. Čampė, Highland, M D; Park, NY; A. Merkelis, FlushL. Siemaška, Poswall, GA; P. ing, NY: V. Birutis, Moriches,
Kliorys, Euclid, OH; A. Karmu- N Y; K. Gimžauskas, St. Petersza, Waterbury, CT; kun. Z. burg Beach, FL; K. Grigaitis,
Smilga, Westbrook, CT; L Buč St. Petersburg, FL; J. Janušaiinys, Dayton, OH; B. Neverau- tis, Port Orange, FL; K. Gudu
skas, Sterling Hts., MI; C. Le- kas, Centerville, MA; D. Freivenson, Slidell, LA; V. Vilkutai- manas, Brockton, MA; A. Petrutis, Cleveland, OH; R. Zalubas, tis, W. Hyannisport, MA; V. Ka
Silver Spimg, M D; G. Balanda, volius, Elizabeth, NJ; I. Gied
Warren, MI; A. Rinius, Spring- rys, Somerset, N J; A. Mikalaus
field, IL; B. Jacikevičius, Will- kas, Lakevvood, N J; A. Grabaus
kas, St. Petersburg Beach, FL;
oughby, OH.
Po 7 dol. — A. Arūnas, Wood- L. Kačinskas, St. Petersburg
haven, NY; J. Giedraitis, St. Pe- Beach, FL; A. Bacevičius, Newtersburg Beach, FL; J. Gai(nukelta į 7 psl.)

DĖMESIO!

DĖMESIO!

VISIEMS LIETUVIAMS,
KURIE LANKOSI AMERIKOJE
AR KURIE VYKSTA ] LIETUVĄ
ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS
PAGAL EUROPIETĮŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE
JOY - LUD
ELECTRONICS
200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių)
NEW YORK, N.Y. 10010
TELEFONAS (212) 807 - 8484

BV-mnii

BOOKS IN ENGLISH
Lithuania 700 Years. 18 dol.
Introduction to Modem Lith
uanian. 18 dol.
4 Casettes to go with above,
30 doL
English-Lithuanian Dictionary. 12 dol.
Lithuanian Cookery. 12 dol.
S. Yla — A Priest in Stutthof.
10 dol.
A. Kučas — Lithuanians in
America. 8 doL
Bažnyčia Lietuvoje — spalvo
tas albumas. Priedas angliškai.
15 dol.
VI. Vijeilds — Lithuania My
Heritage. Gausiai iliustruotas al
bumas. 20 dol.
J. Stukas — Awakening Lith
uania. Istoriniai bruožai. 10 dol.
S. Sužiedėlis — A History of
the Church in Lithuania. 10 dol.
My Dictionary— Mano Žody
nas, Didelio formato spalvota
knyga vaikams. 12 dol.
Lithuanian Celebrations —
Šventės. 15 dol.

Lithuanian - English dictio
nary, 12 dol.
Fighters for Freedom, Lit
huanian partisans versus the
USSR, 10 dol.
Persiuntimui pridedama 2
dol.
Darbininko spaudos kioskas,
341 Highland Blvd., Brooklyn,
NY 11207.
Duok Darbininką paskaityti
tiems, kurie jo neprenumeruo
ja, paskui paragink užsisakyti.

“ŽAIBAS” NR. 6 - maisto
produktai buspristatyti Jūsų nu
rodytu adreesu bet kur Lietuvo
je 10 darbo dienų laikotarpyje.
10 sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5
sv. ryžių, 29 oz. dėžė persikų, 4
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis
sviestas, 2 dėž. džiovintų slyvų,
2 dėž. razinų, 64 oz. aliejus, 1
dėž. įvairių arbatų, 39 oz: pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna
kaina $100 — kreiptis “ŽAI
BAS”, 9525 South 79th Avė.,
Hickory Hills, IL 60457. Telefo
nas 708 430 - 8090.
G.T.
INTERNATIONAL
parūpina jūsų giminėms bilietus
iš Lietuvos j įvairius Amerikos
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį palai
ko ir perduoda visas informacijas
mūsų raštinės atstovė Vilniuje.
Prašome kreiptis: G. T. INTER
NATIONAL, INC. 9525 S. 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457
Tel. 708 430 - 7272

uihot NiminG-BYflHUii

įtart
Granai, prieinamai, privačiai, saugiai, namuką--1

HKal. Tai taupymas pačiu So. Boston Sav ings.
Bank bodu. Ar Jums reikia pinigus padėti 1 ban^***'

z 19aę leidžiamus įstatymų.\
pF uči lengvo taupymo bū' do per paštą skambinkit Mr?

"
*i’Sta

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.į

ALUHATS THE LEADER

STOKIME NARIAIS
j LIETUVIŲ FONDĄ

SSH8
^ KELIONĖS Į LIETUVĄ >
PER RYGĄ
Lėktuvo kainos ten ir atgal
$801.00 per Kopenhagą iš Niugorkojr Bostono.
£
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 30 d. prieš išskridimą.
Kelionės ilgis: trumpiausiai 7 dienos, ilgiausiai 21 diena*
$855.00 per Helsinki iš Niujorko
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 d. prieš išskrendant.
Kelionės ilgis: trumpiausiai 7 dienos iki 90 dienų.

TELEVIZIJOS APARATAI
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų)

iškvietimais ir tie, kurie nori keliauti privačiai.

1991

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų

Dauguma kelionių aplenka Maskvą. Maršrutai įdomūs — Šv.
Velykos Lietuvoje, Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj,
Lietuva, Kopenhaga, Varšuva, Helsinkis.
KAINOS NUO $1145.00

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į
BALTIC TOURS . 77 Oak St, Suite 4 • NEWTON, MA 02184.

Tel. 617/905-8080 • Fax 617/332-7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių firmoa INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEWYORKE:

ELEKTRONINIAI PIANINAI
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

CHICAGO):
TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

PANASONIC M7
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO
APARATAI P AL SISTEMAI

ĮVAIRŪS RADUO APARATAI
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA
TURI PAAIŠKINIMUS IR

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

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418

718-441-6401

2615 W. 71 st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

FLORIDOj:

400 70th Avė.,St. PetersburgBeach, FL33706,

DETROITE:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, MI 48034,

WATERBURY:

813-367-6304

313-350-2350

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

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, Įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

RUSŲ KALBA

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
MES TAIP PAT TURIME DIDELJ PASIRINI
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KJ

SONY,

MAXWELL IR

x

šiais skrydžiais gali pasinaudoti asmenys, vykstantys į Lietuvąsu

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI
SU SPALVOS REGULIAVIMO R
ATSPAUSDMMO APARATŪRA

Nfež

ką ar Juos atsiimti, tai galite atlktl namie bot'‘
kuriuo taiku. Jūsų skintą gavąSTbankas tuoj jtraukta sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini‘^ipolno aukščiausius^

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

LIETUVIŠKO FILMO FESTIVALIS
Kino menas pastaraisiais me
tais vaidina svarbų vaidmenį lie• tuvių tautos istoriniame ir politi
niame gyvenime. Turėdamas
plačias galimybes tiek menines,
tiek ir informacines, kinas su
pažindina plačiąją auditoriją su
lietuvių tautos kultūra, istorija,
tautinio išsivadavimo kovos eiga.
Kino menininkus giliai jaudi
na respublikoje vykstantys istorinio-politinio gyvenimo proce
sai, todėl ir festivalio programoje
pateikti filmai leis plačiau susi
pažinti su respublikos politinio
gyvenimo momentais, su pa
grindiniais Lietuvos atgimimo ir
išsilaisvinimo veikėjais, su ne
nuilstančia lietuvių tauta, jos
kančiomis ir mirtimis, kurias
Lietuvai atnešė sovietinė okupa
cija.
Lietuviškasis kinas yra pelnęs
ir tarptautinį pripažinimą įvai* riose pasaulio šalyse. Lietuvių
autorių darbai atstovavo Lietu

vai daugelyje tarptautinių festi
valių tiek Europoje, tiek ir JAV, yra laimėję eilę prizų. Pvz., or
ganizuojamajame festivalyje da
lyvaujantis P. Abukevičius yra
New Yorko tarptautinio kino fe
stivalio Sidabro prizo laimėtojas,
jo dokumentinius filmus yra įsi
giję apie 100 pasaulio šalių. Pas
kutinis jo filmas, su kuriuo galės
susipažinti festivalio žiūrovai,
yra Sugrįžimas — jaudinantis
pasakojimas apie vieną žiauriau
sių lietuvių tautos istorijos laiko
tarpiu — Sibiro tremtį.

Filmas neseniai buvo demon
struojamas Anglijoje, kur vyko
P. Abukevičiaus kūrybiniai va
karai, ir paliko gilų įspūdį anglų
žiūrovams, taip kad šiam filmui,
nepriklausomai nuo tautybės,
abejingų negali būti.
Būtų svarbu, kad Sugrįžimų
(nukelta į B psl.)

APREIŠKIMO CHORAS
DŽIAUGIASI IR RENGIASI
Dirbant su choru, reikia ins
trumento — pianino. Neturint
tokio instrumento arba turint jį
blogame stovyje, labai pasun
kėja chorvedžio darbas. Apreiš
kimo parapijos Brooklyne baž1 nytinis choras iki šiol naudojosi
labai susidėvėjusiu pianinu, kad
jis vos galėdavo "prakalbėti , o
kai kurie jo klavišai ir visai neat, siliepdavo.
Prieš kiek laiko Apreiškimo
; bažnyčios biuletenyje ir Darbi
ninke buvo kreiptasi į parapiečius ir į lietuvišką visuomenę,

kad, jeigu kas turėtų nebenau
dojamą, bet gerame stovyje pia
niną, gal galėtų jį padovanoti.
Geradarių atsirado! Dabar jų
dėka Apreiškimo choras džiau
giasi, kad gavo net du pianinus.
Tie geradariai yra Julija Kabošienė ir Antanas ir Rima Gu
daičiai.
Be to, tarpininkaujant Birutei
Ašebergienei, Apreiškimo baž
nyčia iš amerikiečių gavo elektri
nius vargonėlius. Jie labai pra
vers vargonams “susirgus , nes
vargonams “daktaras taip pat

Poezijos rečitalis
Aktorė Nijolė Martinaitytė
atliks poezijos rečitalį, skirtą
prieš metus V ilniuje mirusios Ja
ninos Degutytės (1928 - 1990)
kūrybai. Apie poetę kalbės Zita
Krukonienė. Renginys įvvks
kovo 10, sekmadienį, 3 vai. po
piet. Rengia lietuvių tautodailės
instituto skyrius, (s.s.)
Knygos sutiktuvės

Lietuvių demonstracija Bostone prie Government Center sausio 13. Nuotr. Antano
Kulbio
neretai būna reikalingas.
Visi tie geradariai yra užsitar-?
navę nuoširdžios padėkos i ši
Apreiškimo parapijos klebono',
kun. Vytauto Palubinsko, choro:
valdybos, choristų ir visų para-?
piečių.
Šiuo metu choras daug dirba/
besirengdamas tradiciniam me
tiniam religinės muzikos koncer
tui, kuris įvyks Verbų sekma
dienį. Pernai, inuz. V. Raliui pa
sitraukus iš vargonininko parei
gų. ilgai užtruko, iki surasta nau
ja choro vadose, todėl koncertas
neįvy ko.

Siais metais religinio koncerto
programa žada būti įv airi ir turtinga. Šalia Apreiškimo choro
dalyvaus ir solistes iš Lietuvos.
Chorui vadovaujamu/, (nutarė
Bukauskiene.
p. palys

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iš 6 psl.)
ton, MA, K. Nenortas, Dorche
ster, MA; V. Vaičjurgis, Dorche
ster, MA; VV. Zlioba, Jamaica,
N Y; E. Vidūnas, Sag Harbor,
NY, A. Kildišius, Richmond
Hill, NY, A. Marcinonis, Ocala,
FL; M. Balčiūnas, Sunny Hills,
FL, V. Vaich, Largo, FL, G.
Johnson, Yonkers, NY; E. Dir■ mantas, Glen Cove, N Y; A. Lie' P^aitis, Kew Gardens, N Y; J.
Maurukas, Miami, FL; K. Balsevičius, Seminole, FL, A. Zupka,
St Petersburg, FL; A. Traino,vich’ Arlington, MA; Sandara
Club Inc ’ Brockton MA^ M
Botscherovv, Nevvton, MA; J.
&

j

VLADUI KULPAVICtUI
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Floridoje mirus, jo sūnų Vytautę Kulpę su šeima ir
visus kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Kultūros Židinio Valdyba ir Taryba

VLADUI KULPAVIČIUI
mirus, žmoną Albiną, sūnų Vytautę Kuipą ir kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Tautos Fondas

ZIGMUI GRABNICKUI
Floridoje mirus, jo žmonę Mariją, marčię Mildę su šei

ma ir kitas gimines nuoširdžiai užjaučia

Stasys ir Vanda Karmazinai
su šeima

A. A.
VLADUI KULPAVIČIUI *
Floridoje mirus, jo sūnui Vytautui Kulpai su šeima ir
kitiems artimiesiems nuoširdžię užuojautą reiškia

Lietuvių Atletų Klubas

ROMUALDUI NEMICKUI
staiga mirus, jo broliui dr. Broniui Nemickui, jo žmonai
Valerijai ir visai šeimai reiškiame giliausilę užuojautą

A-A.
VLADUI KULPAVIČIUI
mirus, žmoną Albiną, sūnų Vytautą Kuipą ir kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

L ir J. Giedraičiai

ir kartu liūdime.

Marija ir Stasys Prapuoleniai
Stasė Prapuolenienė su šeima

A. A.
VLADUI KULPAVIČIUI
mirus, sūnui Vytautui Kulpai ir kitiems artimiesiems
Dešimties mėty mirties sukaktis

nuoširdžią užuojautą reiškia

Aldona ir Vitas Katinai

REGINA RAJECKIENĖ
Šiy mėty kovo 6 d. sueina dešimt mėty, kai negai
lestinga mirtis iš mūšy tarpo atskyrė mūšy myllmę
Žmonę bei Motlnę.
Šv. Mišios bus aukojamos kovo 9 d. 11 vai. Lietu
vių Pranciškonų koplyčioje, 361 Highland Blvd.,
Brooklyne.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
prisiminti velionę savo maldose.

Liūdintys:

vyras Gediminas,
sūnūs Paulius ir Andrius

i

A.A.
VLADUI KULPAVIČIUI
Floridoje mirus, sūnui Vytautui su šeima ir kitiems
artimiesiems reiškiu gilią užuojautą Ir kartu liūdžiu.

Antanas Mičiulis

Gricius, Pennsauken, NJ,dr. A.
Šmulkštys, Gibbstovvn, NJ; A.
Virbickas, W. Paterson, NJ, A.
Šliogeris, Marlborough, CT; R.
Butrimas, Kensington, CT; J.
Ruskys, Nevvington CT; J. Vasys, Dedham , MA; S. Rudys,
VVorcester MA; A. Prižgintaitė,
Brockton, MA; V. Padvarietis,
Richmond Hill, NY; H. Venis,
VVoodhaven, NY; A. Vebeliūnas, Richmond Hill, NY; H. Gi
neitis, St. Petersburg Beach,
FL; J. Garla, Juno Beach, FL;
J. Juodis, Beverly Hills, FL; E.
Baltušis, So. Boston, MA; A.
Venckus, Arlington, MA; B.
Kuodis, Arlington, MA; L. Bu
kauskienė, Staten Island, NY; A.
Ūselis, Ridgew<x)d, N Y; N. Gu
delis, Richfield Springs, N Y; J.
Cępkauskąs, Brockton, „MĄ; A.
Buivydas, Carjisle, MA; Z. Pe
trauskas, Dorchester, MA; J. Ja
linskas, W. Hartford, CT; S. Za
bulis, Manchester, .CT-; A. Se
maška, New Britain, CT; J. Bu
drikis, St. Petersburg^ FL; B.
Udalovas, St. Petersburg, FL, J.
Pupininkas,
St.
Petersburg
Beach, FL; V. Kazlauskienė,
N Y;
Amauskas,
Flushing,
VVoodhaven, N Y; C. Matuzas,
Richmond Hill, NY; J. Narkus,
Lavvrence, MA; A. Astravas,
Melrose, MA; K. Lietuvninkas,
VVorcester, MA; I. Senken,
Brooklyn, N Y; T. Klova, Brooklyn, N Y; L. Rimkus, Parlin, NJ;
E. Žiurys, Wethersfield, CT; P.
VValles, St. Petersburg Beach,
FL, I. Budrys, Peoria, IL; V.
Čekanauskas, VVestlake Vlg.,
CA; B. Sirvinskas, North Hollywood, C A; M. Ramonas, Brook
lyn, NY; B. Emery, Hicksville,
N Y; M. Ziaugra, Sharon, MA;
A. Baltrashunas, So. Boston,
MA; dr. J. Stikl/)rius, VVellingfofd, PA; M. Kuprys, Cicero,
IL; A. Praščiūnas, Baltimore,
M D; M. Flanigan, VVichita, KS;
J. Račius, Phoenix, AZ; D. Leveckis, Harbor Springs, MI; A.
Sticht, Bisbee, AZ; dr. J. Žukas,
Baltimore, M D; S. Lazdinis,
Euclid, OH; J. Briedis, Kennebunk, ME; E. Šventickas, Livo
rną, NJ; S. Balys, Grand Rapids,
M; P. Karalius, St. Croix, USVI;
V. Kasniūnas, Beverly Shores,
IN; J. Urbonas, Clawson, MI,
D. Buračas; Baltimore, M D; C.
Sarpalis, Baltimore, M D, M.
Antanaitis, Mission Viejo, C A,
I. Tvarkūnas, Benselem, PA; J.
Virkutis, Bethlehem, Pa; D. Kasper, Brockton, MA.
3 dol. — L. Tamošaitis,
VVoodhaven, N Y.
2 dol. — K. Adomavičius,
VVest Boylston, Ma.
Po 1 dol. — Viti-Skrinska,
VVorcester, MA; F. Strimas,
Glen Cove. NY, L. Davidonis,
Athol, MA.
Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admini| stracija.

Kultūrinės popietės (kovo 10)
metu bus proga išgirsti Birutę
Vaitkūnaitę-Nagienę, kuri at
vyksta iš Montrealio supažindin
ti su neseniai išėjusia Vytauto
Aleksandro Jonyno Anastazija
Tamošaitienė knyga, pasirodžiušia 1990 m. (188 puslapiai, 161
reprodukcija. Romuvos leidyk
la, Kanada). Rengia LT1 skyrius.
(s.s.)
Lilijos Šukytės koncertas

Pabaltijo draugija kovo 24,
sekmadienį, 3 vai. popiet, First
and Second Church of Boston,
Marlboro St., ruošia operos ir
kamerinės dainininkės Lilijos
Šukytės koncertą, Jai akompa
nuos Vytenis Vasyliūnas.
Abudu menininkai lietuviškai
publikai gerai žinomi. Lilija Šu
kytė operos solistės garsą pelniu
si Metropolitan ir Mūncheno
operose, o kamerinės daini
ninkės vardą jai suteikė Bavari
jos valsty bė (Vokietijoje). Šukytė
yra dainavusi ir Prancūzijos,
Austrijos bei Kinijos operose.
Vokietijoje koncertavusi su žy
miuoju Vilniaus kvartetu, o per
nai koncertavo Kaune ir Vilniuje
•su Filharmonijos orkestru, diri
guojamu J. Domarko.
Pabaltijo draugija, gyvuojanti
nuo 1954 metų, kasmet rengia
tris koncertus: estų, latvių ir lie
tuvių menininkų. Šių mėtų veik
lą pradeda lietuviais.

Federacijos Klubo veikla

Moterų Federacijos Bostono
klubas paskaitas rengia kas mė
nesį. Sausio 26 Lietuvių Piliečių
patalpose, direktorių kambary
je, dainininkas Stasys Liepas
skaitė savo sukurtus eilėraščius.
Gausiai susirinkusi publika šiltai
priėmė gražius, pilnus humoro
kūrinėlius.
Toje pačioje vietoje vasario 26
d., 1 vai., Elena Vasyliūnienė
skaitys paskaitą apie Šiluvą. Visi
kviečiami dalyvauti.
Klubo valdyboje darbuojasi:
vicepirmininkė Irena Rasienė,
sekretorė M. Morkūnienė, pro
tokolų vedėja Valerija Vaičiū
nienė, iždininkė Irena Ulpaitė ir
narė Ona Vileniškienė.

Apie Lietuvą ir lietuvius

Elena Vasyliūnienė redakcijai
atsiuntė iškarpų iš Boston Herald laikraščio, kurio vasario 11
laidoje buvo rašoma apie įvykius
Lietuvoje ir lietuvius Bostone.
Viename rašinyje cituojami bos
toniečių Aido Kupčinsko, dr.
Romo Buivydo ir Broniaus Ba
naičio pasisakymai ryšium su vi
suotine Lietuvos gyventojų ap
klausa. Lietuviai koresponden
tui pareiškė pasitenkinimą, kad
toks didelis žmonių skaičius ap
klausoje dalyvavo, bet baimino
si, jog Sovietai su savo tankais
gali ir vėl sugrįžti. Jie tvirtino,
kad tik JAV pripažinimas dejure
gali juos sustabdyti.
Tas pats laikraštis įdėjo ir di
delę Elepps Vasyliūnienės nuo
trauką, vilkinčią tautiniais dra
bužiais, kai ji Somerville Šv.
Pauliaus koplyčioje dalyvavo pa
maldose ir meldėsi už Laetuyos
nepriklausomybę.

DARBININKAS
NEW

Admlęlštr. .. .(718)827-1351
Redakcija......... .(718)827-1352

-Spaustuve.... .(718) 827-1350
Vienuolynas .. 4718) 235-5962
Vyskupas ... (718)827-7932
Salė (kor.).......(718) 827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

YORKE
341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

, Kultūros Židinyje šį savait
galį, kovo 3, sekmadienį, Kaziu
ko mugė, 12 vai. jaunimo pamal
dos, po jų — mugės atidarymas
ir pati mugė su įprastinėmis pra
mogomis. Rengia New Yorko
skautai.
Apreiškimo parapijoje šį sek
madienį: šv. Kazimiero šventė:
11 vai. pamaldos bažnyčioje, po
jų Lietuvos Vyčių 41 kuopa ren
gia pietus ir šv. Kazimiero pa
gerbimą su programa.
Zigmas Grabnickas, gyvenęs
Lake Wales, Fla., mirė vasario
22. Paliko žmoną Mariją ir
marčia Mildą su šeima. Marti yra
Karmazinaitė, VVoodhavene gy
venančių Karmazinų sesuo. Ve
lionis ilgą laiką gyveno Woodhavene, prieš 15 metų išsikėlė į
Floridą.
Lietuvių Rašytojų Draugijos
valdyba rengiasi išleisti naują
aplinkraštį apie savo darbus ir
projektus. Valdyba prašo narių
susimokėti nario mokestį — 10
dol. metams. Siųsti šiuo adresu:
Leonas Lėtas, 32 Paper Chase
Dr., Farmington, CT 06032. Jis
yra Draugijos iždininkas.
17-tos dailės parodos nuo
traukų ir trumpą aprašymąįsidės
Lietuvių Dienų žurnalas, leidžia
mas Los Angeles, CA.
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje centre kovo 2, šeštadienį,
bus paminėta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šventė.
Taip pat bus prisimintas ir ilga
metis Susivienijimo preziden
tas, jau miręs, Povilas Dargis.
Minėjime dalyvaus Lietuvos
gen. konsulas Anicetas Simutis.
Po oficialios dalies pabendravi
mas ir vaišės. įėjimas tik su SLA
pakvietimais.

Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964
“Laisvės Žiburio” radijas šį
pavasarį mini 25 metų veiklos
sukaktį. Ši sukaktis bus pa
minėta iškilmėmis - koncertu pamaldomis balandžio 20 ir 21
dienomis.
Iš Metropolitan operos rūmų
kovo 2, šį šeštadienį, 1:30 vai.
popiet New Yorke laika per radi
ją bus transliuojama Giuseppė
Verdi opera Luisą Miller. Pa
grindiniai solistai: Susari Dunn,
Isola Jonės, Luciano Pavarotti,
Leo Nucci, Paul Plishka. Diri
guoja Nello Santi. Ateinantį šeš
tadienį, kovo 9, bus transliuoja
ma Richard Strauss opera Der
Rosenkavalier.

DARBININKO SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI
Jau trys savaites, kai Darbinin
ko skaitytojų adresai yra atspaudžiami ant lipinukų kompiuterio
pagalba. Anksčiaujie buvo atspaudžiami adresografais, kurių am
žius pasibaigė. Perkeliant skaity
tojų pavardes ir adresus j kompiu
Naujai perorganizuotos Lie
terį, galėjo įvykti korektūros klai
tuvių • Bendruomenės Queens
dų, nors buvo stengtasi korektūras
apylinkės narių metinis susirin
kruopščiai skaityti ir klaidas patai
kimas įvyks kovo 17, sekmadie
syti. Jeigu skaitytojai Darbininko
nį, 4 vai. popiet Kultūros Židinio
negavote 2-3 savaites, arba jei
mažojoje salėje, Brooklyne. Po
kas žinote draugų ar kaimynų, ku
trumpos oficialios dalies bus Ge
rie Darbininko paskutiniųjų nu
rimanto Peniko video vaizdai iš
merių negavo, prašome pranešti
pereitų metų įvykių Lietuvoje
laišku (341 Highland Blvd.,
bei mūsų išeivijos gyvenimo. Vi
Brooklyn, NY 11207), telefonu
sus Queens apylinkės lietuvius
(718-827-1351), arba faxu (Nr.
bei svečius atsilankyti kviečia
718-827-2964) savo pavardę ir
apylinkės valdyba.
adresų. Jeigu įvyko klaida, tuojau
Vargonų koncertas įvyks kovo
ją atitaisysime.
Darbininko administracija 2, šeštadienį, 6 vai. vak., The

Bronius Bieliukas ir Teodoras
Blinstrubas, VLIKo Tarybos re
vizijos komisijos nariai, vasario
21 ir 22 Washingtone revizavo
VLIKo finansus. Darant revizi
ją, reikalingus paaiškinimus
davė VLIKo valdybos pirm. pav.
dr. Domas Krivickas, iždininkė
dr. Elena Armanienė ir VLIKo
įstaigos vedėja Janina Cikotienė.
T. Blinstrubas, gyvenantis Chicagoje, įteiks tarybos nariams
komisijos protokolo nuorašus ir
duos tarybai paaiškinimus kovo
9 d. Tarybos posėdyje Chicagoje. Trečiasis revizijos komisijos
narys Vytautas Rutelionis, revi
zijos nariams susitarus, taupymo
sumetimais į Washingtoną neat
vyko.
Savo auka paremk lietuvišką
spaudą

Baptist Temple patalpose, 3rd
Avė. ir Schermerhom St. Prie
įėjimo aukojama bent 5 dol. Vi
sas pelnas skiriamas Lietuvai —
Kruvinojo Sekmadienio aukų
šeimoms paremti. Programą
atliks vargonų virtuozas Pavel
Stetsenko.

New Yorko Jaunimo Sąjungos
informacinio “hotline” telefono
numeris yra 718 827 - 5004. Pa
skambinus bus nurodomos gai
rės veiklai, teikiant pagalbą Lie
tuvai (demonstracijos, politikės
akcijos ir 1.1.).

Apreiškimo parapijos choras Kultūros Židinio scenoje. Dešinėje — vysk. Paulius Bal
takis, OFM, kalba invokaciją. Nuotr. Liudo Tamošaičio
Ramutė Česnavičienė gražio
mis lietuviškomis rankšluosti
nėmis, lietuviškais rankšluo
sčiais ir juostomis buvo išdekoravusi Kultūros Židinio salę vasa
rio 17, kai ten buvo minima Lie
tuvos nepriklausomybės diena.

GREAT NECK, N.Y.
Great Necko Lietuvos Vyčių
109 kuopa šv. Kazimiero minė
jimą rengia kovo 3, sekmadienį.
Mišios bus aukojamos 10:30 v. r.
Sv. Aloyzo bažnyčioje Great
Necke.
Po mišių kuopos nariai ir
svečiai nuvyks į Manhasset, į
kaimyninį miestą, ir pietaus
Lauraine Murphy restorane.
Kuopai pirmininkauja Al Wesey-Vasiliauskas.
Kaip garbės svečiai dalyvaus
Romas ir Daiva Keziai.
Jei kas nori dalyvauti, prašom
paskambinti pirmininkui 516
487 - 2353.

Darbininko skaitytojai, ne
gauną laiku laikraščio ar turį ki
tokių nusiskundimų, prašomi tai
išreikšti laišku anglų kalba. Ba
landžio 4 administracijoje lanky
sis Brooklyno centrinio pašto
įgaliotais, ir jam skundai bus
perduoti.
L

Washingtono Lietuvių Jauni
mo Sąjunga kartu su JAV ;LJS
ruošia 5-ąjį politinį seminarą ba
landžio 12, 13, 14 dienomis Washingtone. Visi susidomėję, lie
tuviai, ypatingai Jaunimo Kon
greso atstovai, kviečiami daly
vauti.
Jauna dailininkė, atvykusi iš
Lietuvos, ieško darbo. Gali da
ryti vaikų ir suaugusių portretus
už prieinamą kainą. Skambinti
bet kokiu laiku 718 343 - 4188.
Vyras ir moteris, atvykę iš
Lietuvos, ieško bet kokio darbo.
Vyras yra inžinierius. Skambinti
bet kokiu laiku: 847-1505.
Jaunas vyras iš Lietuvos gali
dirbti prie namų remonto, elek
tros ir kitų darbų. Turi praktikos
dirbti vietinėmis sąlygomis.
Skambinti tel. 718 463 - 7225/

Festivalyje dalyvaus režisierius Algimantas Puipa.

Tradicinė skauty
KAZIUKO MUGE
kovo 3 d. Kultūros Židinyje.
12 vai. — šv. mišios

1 vai. — mugės atidarymas
įvairūs pirkiniai, žaidimai, pietūs Ir atgaiva.
Mugę rengia Ir visus atsilankyti kviečia:

N. K SKAUTAI, SKAUTĖS, VYR. SKAUTĖS ŽIDIMETĖS,

SKAUTAMS REMTI KOMITETAS

SIUNTA Į LIETUVĄ. Viską
siunčiame neribotais kiekiais be
muito. Vaistai — receptiniai ir
nereceptiniai. Rūkytos mėsos —
aukštos kokybės, pristatomos į
namus — 84 dol. Pervedame pi
nigus tik doleriais. Savo daiktus
galite mums prisiųsti paštu arba
UPS. TRANSPAK, 2638 Wes<
69th St., Chicago, IL 60629,
Tel. 312 436 - 7772.
CARGO Į LIETUVĄ! G. T.
INTERNATIONAL praneša,
kad nuo gruodžio 24 d. dėl sun
kios ekonominės padėties, lab
daros vardan visus drabužius ir
maistą galima VISIEMS siųsti
CARGO j Lietuvą BE MUITUI Siunčiame oro linija. Minimu
mas 110 sv. (50 kg). Kaina $1.45
sv. ($3.19 kg). Kreiptis į G. T.
INTERNATIONAL, 9525 So.
79th Avė., Hickory Mills, IL
60457. Tel. 708 430 - 7334.

LIETUVIŠKO FILMO FESTIVALIS
(atkelta iš 7 psl.)

galėtų pamatyti kuo daugiau
amerikiečių, kad pilniau galėtų
supažindinti tokį karštą lietuvio
laisvės troškimą, nepriklauso
mybės siekimą.
Kitas autorius, su kuriuo susi
pažins festivalio dalyviai — Alg.
Puipa — tarptautinių kino festi
valių, vykusių Locamo^ Glasgow, La Rosely, laureatas. Jo
filmai pasakoja apie lietuvių tau
tos žmones, jų dvasinę stiprybę,
tautos dvasinius turtus, kuriuos
ji sugebėjo išsaugoti sudėtingais
istorijos laikotarpiais.
Dokumentinio - politinio kino
atstovas — Edn>. Zubavičius. Jo
kūriniai objektyviai pasakoja
apie istorinį - politinį Lietuvos

Respublikos gyvenimą. Jo filmai
ne tik kronika, bet ir rimta ana
lizė praėjusių bei vykstančių
procesų. Kino metraštis, kurį E.
Zubavičius* kuria—tai brandaus
menininko darbai.
Jauniausias festivalio darbų
autorius, bet jau spėjąs pelnyti
pripažinimą — R. Banionis, žy
maus aktoriaus Donato Banionio
sūnus. Garbingai perėmęs kino
meno tradicijas, sukūrė nemaža
kiekį darbų jaunimo tematika.
Festivalyje jis
supažindins
žiūrovą su paskutiniais filmais.
Tai trumpa festivalyje daly
vaujančių autorių charakteristi
ka. Tikimės, kad žiūrovai gausiai
atsilankys į Pirmąjį lietuviškų fil
mų festivalį.
Rita Zubavičius

Pirmą kartą Amerikoje
LIETUVIŠKO KINO FESTIVALIS
Programoje: Geriausi Lietuvos Kino Studijos paskutiniųjų metų filmai; kūrybiniai susitiki
mai su žymiais Lietuvos kino meno veikėjais, autoriais, režisieriais.
1. SUGRĮŽIMAS— Jaudinanti Sibiro kankinių istorija. Filme pasakojama apie nelaimes,
badą, žmonių kančias, žudynes. Tai patyrė 400,000 lietuvių, 1941 - 1953 ištremti į Sibirą.

2. ROMAS KALANTA — 1972 metų gegužyje susidegino devyniolikmetis Romas Kalanta.
Tai buvo pirma nacionalinio protesto akcija visuotinės baimės metais. Filmas pasakoja apie
jauną lietuvių tautos didvyrį.
.

3. DAR SYKĮ, LIETUVA — Filmas pasakoja Lietuvos psichologinio, tautinio ir valstybinio
atgimimo istoriją, supažindina su pagrindiniais politiniais, dvasiniais ir religiniais Lietuvos
atgimimo veikėjais. Filmą sudaro 4 dalys: Respublika, Sąjūdis, Auka, Visi kartu.

4. BILIETAS Į TAJ-MAHAL — Filmas pasakoja, kaip net fizinė mirtis negali sunaikinti
žmogaus svajonės pokario metu Lietuvoje.
Festivalyje dalyvauja tarptautinių kino festivalių laureatai A. PUIPA, P. ABUKEVIČIUS,
R. BANIONIS, E. ZUBAVIČIUS ir kiti Lietuvos kino meno veikėjai.

Visi filmai bus demonstruojami plačiaformatiniame ekrane, turi užrašus anglų kalba.
Rengėjai skatina pasikviest ir kitataučius, kurie domisi Lietuvos istorija, jos kultūra, tautos
nepriklausomybės kova.
Dalis festivalio lėšų bus skiriama šeimoms, netekusioms tėvų, sūnų, ginant laisvę Kruvinąjį
Sekmadienį.
Filmai bus rodomi Kultūros Židinyje kovo 8, penktadienį, 7 vai. vak. — Nr. 1 ir 3, 9 vai.
vak. — Nr. 2 ir 4.

“Lietuva mūsų laukia.
Mes būsime kartu su tauta!”
ŠALFAS S-GOS CENTRO VALDYBA

SPECIALI KELIONE J LIETUVĄ
Išvykstame Iš New Yorko liepos 22. Grįžti galima rugpjūčio 6 arba 13. Kelionė
taikoma pasaulio lietuvių sportinių varžybų dalyviams, kviečiami ir svečiai — nesportinlnkai. Visas lėktuvas liepos 22 yra paimtas vien lietuviams. Skrydžio kaina 899 dol.
tiems, kurie prisius pradinį mokestį iki kovo 15 d. Užsirašiusiems po kovo 15 d. kaina
bus 999 dol. Skrydis yra iš New Yorko į Rygą be pemakvojimo. Galima paimti vien
skrydžius, arba Ir pilną “package” — viešbučiai, maistas ir tt Prašykite brošiūros.
Skrydis garantuojamas gavus 20Q dol. pradinį mokestį. Drauge siųsti keliautojo
varde, pavardę, adresą, telefoną Ir grįžimo datą (rugp. 6 ar 13).

VYTIS TRAVEL
2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, NY 11229
TEL- 718 769 - 3300
FAX - 718 769 - 3302
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