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NEBŪKITE ABEJINGI TSRS AGRESIJOS AKIVAIZDOJE
— Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kreipiasi f demokratines valstybes —Savaitės 

įvykiai

R. NIX0N VIESEJO LIETUVOJE

Boris Jelcin, Rusijos respubli
kos prezidentas, susitarė su Gru
zijos tautiniu lyderiu dėl užbai
gimo neramumų, tebesitęsian
čių mažame Gruzijos regione, 
kuriame gyvenantys osetinai ko
voja priš gruzinus ir nori priklau
syti Sovietų Sąjungai. Tai dar 
vienas smūgis Gorbačiovo pres
tižui.

Tris savaites užtrukęs streikas 
Sovietų Sąjungos anglies kasyk
lose atnešė daugiau kaip 400 mi
lijonų dol. nuostolių. Dėl streiko 
kenčia ir plieno pramonė, nes 
negali pilnai veikti automobilių, 
mašinų gamybos ir kitokie fabri
kai. Angliakasiai reikalauja dide
snių atlyginimų, Gorbačiovo at
sistatydinimo, ir negrįžta į dar
bų.

Iranas pradėjo atvirtai remti 
sukilėlius, siųsdamas jiems gink
lų ir maisto jų kovoje prieš Irako 
prezidentų Saddam Hussein ir jo 
politinę partiją. Kalba, kad Ira
kui nesugrąžins lėktuvų, kurie 
karo metu buvo nuskraidinti 
neva laikinai pabūti Irane. Sad
dam tuo tarpu pertvarkė savo 
ministrų kabinetų, pataikauda
ma sukilėliams šiitams.

Kuveite pamažu grįžtama prie 
tvarkos. Nors mažai tėra ko pirk
ti, bankai atidarė savo įstaigas ir 
keičia senuosius pinigus į nau
jus, nes nenorima senųjų palikti, 
kadangi daug jų pagrobė Irako 
agresoriai. Paskelbtos pagrobtų
jų dinarų serijos. Kadangi dar 
nėra elektros, tad neveikia nei 
kompiuteriai — viskas atliekama 
rankomis. Krašte kelia nuotaikų 
iš nelaisvės Irake grąžinamieji 
vyrai, kuriuos Irakas anksčiau 
buvo suėmęs ir nusivežęs.

Naftos šaltiniai, kuriuos Ku
veite padegė pasitraukdama Ira
ko kariuomenė, jau pradedami 
gesinti, bet žinovai tvirtina, kad 
tas darbas užtruks bent porų 
metų.

Indija pasiruošusi atnaujinti 
su Sovietų Sąjunga draugystės 
sutartį, kai ji pasibaigs šių metų 
rugpjūčio mėnesį. Užsienių rei
kalų ministras Muchkund Du- 
bey tarėsi dėl jos prailginimo pe
reitų savaitę Maskvoje, prieš at
vykdamas su vizitu į Washingto- 
ną. JAV-Indijos santykiai nu
kentėjo karo metu prieš Iraką, 
nes Indija palaikė Irako pusę.

Čilėje prasidėjo terorizmo 
veiksmai, vos porai savaičių pra
slinkus nuo to, kai valdžia pa
skelbė pranešimą apie tai, kaip
per Pinochet valdymo laikotarpį 
buvo pažeidinėjamos žmogaus 
teisės ir laisvės. Pernai Pinochet 
turėjo atsistatydinti, nes laisvais 
rinkimais į prezidentus pateko 
Patricio Aylwin. Nors teroristai 
skelbiasi esą kairiųjų grupių at
stovai, keršijantys už praeities 
skriaudas, bet valdžia mano, kad 
tai Pinocheto sistemos likučiai, 
kurie nenori pamiršti savo gerų 
dienų.

Viktor Komplektov, ilgametis 
diplomatas ir JAV ir Lotynų 
Amerikos reikalų žinovas, pa
skirtas naujų Sovietų Sąjungos 
ambasadorium VVashingtone 
vieton Aleksandr Besmertnych, 
kuris pateko į užsienio reikalų 
ministrus, pasitraukus Eduardui 
Ševardnadze. Komplektov lai
komas “kietosios” linijos šalinin
ku, tokiu, kokius Gorbačiovas 
dabar renkasi.

(New York, 1991 kovo 22, 
LIC) Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis kreipėsi į demorąbnes valsty
bes, prašydamas veiksmingiau 
atsiliepti į TSRS agresyvius veik
smus prieš respublikos gyvento
jus ir pareigūnus, praneša Lietu
vių Informacijos Centras.

Lietuvos Respublikos Au
kščiausiosios Tarybos kreipima
sis į Europos demokratines val
stybes, JAV, Kanadą, Australiją 
ir Japoniją

Lietuva, patyrusi daug TSRS 
baudžiamųjų smūgių dėl savo 
laisvės siekių, 1991 m. vasario 9 
d. plebiscite dar kartą vieningai 
patvirtino norinti atkurti neprik
lausomybę ir normalius drau
gystės santykius su Rytų kaimy
nu. Deja, TSR Sąjungos vado
vybė, kuri nepasmerkė ir nenu-

SOVIETINIAI 
PATRULIAI 
ŠAUDO

Pagal pranešimus iš Lietuvos, 
kuriuos yra gavę Lietuvių Infor
macijos Centras Brooklyne ir 
biuras Washingtone, kovo 20-ąjų 
autobusu iš tarnybos grįžtančius 
į Vilnių Lietuvos pasienio sargy
binius norėjo sulaikyti Sovietų 
vidaus reikalų ministerijos pa
truliai. Autobusui nesustojus 
priemiestyje, kareiviai jį vijosi į 
miestą ir ėmė šaudyti pirma į 
viršų, paskui į padangas ir į auto
busą. Miesto centre, Cvirkos ir 
Pylimo gatvių sankryžoje auto
busas trenkė į medį. Penkiems 
lietuviams pavyko pabėgti, o li
kusiuosius du suėmė kareiviai ir 
nusivežė. Lietuvos valdžiai įsi
kišus, jie paleisti tik po septynių 
valandų.

Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministras M. Misiukonis, 
kuris ir pats neseniai buvo pa
našios rūšies patrulių sulaikytas, 
pradėjo tyrinėjimą. Norima nu
statyti, kieno patvarkymu tokia 
akcija prieš Lietuvos pasienio 
sargybinius vykdyta. Anksčiau 
buvo aiškinama, kad tie patruliai 
neva gavo iš kažkur pranešimą, 
jog autobuse turima ginklų. 
Tačiau lietuviai paneigia, kad 
ten jokių ginklų nebuvo vežama.

PRALAUŽTA 
PAŠTO
IŠ LIETUVOS 
BLOKADA

LB Informacijos tarnyba vy
riausybės reikalams praneša, 
kad tris mėnesius užtrukusi paš
to iš Lietuvos blokada prieš JAV 
piliečius pamažu baigiasi. Tar
nybos turimomis žiniomis, Ame
rikos krantus pradėjo pasiekti 
Lietuvos spauda, išsiųsta po 
kovo 4, o laiškai — išsiųsti iš Lie
tuvos po kovo 10. Blokada tarp 
Lietuvos ir JAV buvo gruodžio, 
sausio ir vasario mėnesiais. Tuo 
tarpu dar nežinia, kas atsitiko su 
tų mėnesių pašto siuntomis: kur 
jos saugomos, gal sunaikintos ir 
ar iš viso jos kada nors pasieks 
adresatus.

Informacijos tarnyba rinko 
medžiagą apie nepristatytas 
siuntas ir gavo bent 400 nusi
skundimo formų. Aiškinantis 
reikalą, jai talkino Atstovų Rūmų

baudė nė vieno sąmokslininko ir 
karinio vadovo, atsakingo už sau
sio 11 - 13 d. žudynes Vilniuje, 
tęsia Lietuvos atžvilgiu tą pačią 
agresyvaus spaudimo politiką. 
Lietuvos sostinėje TSRS vidaus 
reikalų ministerija sudarė spec- * 
ialių teroristinės paskirties “juo
dųjų berečių” karinį padalinį, 
kuris beveik kasdien ginklu 
užpuldinėja praeivius, Lietuvos 
Respublikos pareigūnus ir depu
tatus. Dėl šių veiksmų Lietuvoje 
iki šiol liejasi kraujas, nuolatinia
me pavojuje atsiduria visų civilių 
gyventojų gyvybė ir sveikata. Tų 
veiksmų tikslas yra destabilizuo
ti ir griauti Lietuvos Respublikos 
vidaus gyvenimą, išprovokuoti 
Lietuvos visuomenės arba val
stybės struktūrų atsakomuosius 
veiksmus ir masyvią TSRS kari
nių jėgų intervenciją. Šių 
grėsmių ir agresyvių veiksmų 
eskalacijos būklėje mes krei
piamės ir prašome jūsų:

Nebūkite abejingi naujos 
TSRS agresijos prieš Lietuvą 
akivaizdoje.

Reikalaukite, kad Tarybų Są
junga nutrauktų tiesioginį karinį 
kišimąsi į Lietuvos Respublikos 
vidaus gyvenimą.

Pareiškite, jog TSR Sąjungos 
vadovybės intencijų ir jų naujos 
politikos patikrinimas bus ne 
žodžiai, o realūs veiksmai — 
agresyvaus teroristinio “juodųjų 
berečių” karinio padalinio išve
dimas iš Vilniaus ir Lietuvos Re
spublikos teritorijos, taip pat —

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Kultūros Židinio (Brooklyne) apatinėje salėje 
buvo įrengta Kruvinojo Sekmadienio paroda. Jų suorganizavo Lietuvių Religinė Šalpa. 
Parodų stebi du jaunuoliai iš Lietuvos, atvykę studijuoti ir patys pergyvenę sausio 13 
įvykius. Iš k. Borisas Seminogovas ir Kęstutis Rudgalvis. Nuotr Vytauto Maželio

Lietuvių Informacijos Biuras 
pranešė apie kovo 19 - 20 dieno
mis Project Hope centre, Mil- 
wood, Virginia, įvykusią konfe-

Pašto ir Civilinės Tarnybos ko
mitetas, Valstybės departamen
tas ir kt. Manoma, kad tai ir pri
sidėjo, jog pastarosios siuntos 
pagaliau prasiskverbė. Dabar 
dar reikės padirbėti, ligi pa
aiškės, kaip atgauti blokados 
“įšaldytąsias siuntas.

Bendrai tyrinėjant pašto blo
kados reikalą, pasirodė, kad So
vietų Sąjungos organai jų buvo 
įvedę tiktai JAV piliečiams, kai 
tuo tarpu jos netaikę kitų Vakarų 
kraštų gyventojams. Informaci
jos tarnyba nurodo, kad lygiai 
taip pat yra buvę ir pernai, kai 
Sovietų Sąjunga buvo uždėjusi 
Lietuvai ekonominę ir vizų blo
kadą.

TSRS kariuomenės užgrobtų 
televizijos ir radijo pastatų Vil
niuje bei ten esančių kultūros 
vertybių sugrąžinimas jų savi
ninkui Lietuvos Respublikai.

Mes tikimės, jog jūs neatsisa
kysite tuo būdu ginti demokrati
jų. taikų ir žmonių teises Baltijos 
regione ir veiksmingai atsiliepsi
te į mūsų kreipimųsi.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininkas
V. Landsbergis 

Vilnius. 1991 m. kovo 21 d.
(LIC)

DŽIAUGSIS ŽMONĖS VIEŠPAČIU PRISIKĖLIMO DIENĄ
— Lietuvos kardinolo ir vyskupų sveikinimas Šv. Velykų proga —

Šiandien didingas velykinių 
varpų skambesys apjuosia žemę 
džiaugsmų keliančiais virpesiais, 
visam pasauliui skelbiančiais 
apie nepaprastų istorinį įvykį — 
Kristaus prisikėlimų. Tai nuosta
bus, nepakartojamas, nepapras
tai reikšmingas įvykis, nulėmęs 
ir toliau lemiųs atskirų žmonių, 
tautų bei žmonių bendruomenių 
apsisprendimų bei istorinę eigų. 
Kristaus prisikėlimas — gamtos 
dėsnius laužantis įvykis, savo ne
tikėtinumu bei patrauklumu už
valdęs įtikėjusiųjų protus ir šir- 
jjts. išsiliejusias į suprantamo 
džiaugsmo Viešpatį šlovinančius 
himnus...

Tačiau Kristus prisikėlė ne 
tam, kad nustebintų pasaulį. Jis 

MEDICININĖ PAGALBA PABALTIJUI
renciją, kurioje Pabaltijo grupės 
buvo painformuotos apie tos šal
pos organizacijos vykdomus dar
bus. Tai ta pati organizacija, ku
riai JAV valdžia pernai, gruodžio 
12 pavedė vadovauti Amerikos 
medicininės pagalbos pristaty
mui į Sovietų Sąjungų ir Pabalti
jo respublikas.

Konferencijoje dalyvavo at
stovai iš organizacijų ar grupių, 
kurios telkia medicininę pagal
bą. Iš lietuvių dalyvavo: dr. Dai
va Bajorūnaitė ir Rasa Razgai- 
tienė — iš Lietuvių Katalikų Šal
pos, Robertas Boris — Lietuvos 
Vyčių, Marija Rudienė — BAL- 
Fo, Rasa Irakas ir dr Rimdaugas 
Nemickas — Mercy Lift ir Jonas 
Bobelis — VLIKo.

Dalyviai buvo supažindinti su 
Project Hope plačia pasauline 
veikla. įvairių sričių žinovai atsa
kinėjo į klausimus ir pateikė

(New York, 1991 kovo 25, 
LIC). Buvęs JAV prezidentas Ri- 
chard Nixon šį praėjusį savaitgalį 
lankėsi Lietuvoj, praneša Lietu
vių Informacijos Centras. Aukš
čiausiosios tarybos darbuotoja* 
Darius Sužiedėlis iš Vilniaus 
LIC ui pavadino Nixono vizitų
“istoriniu įvykiu.

Nixonų ir jo grupę atskraidino 
šeštadienį iš Maskvos į Vilnių 
Lietuvos Respublikos valstybi
niu lėktuvu ir apgyvendino 
garbės svečių rezidencijoj Lat
vių gatvėje. Pirmasis susitikimas 
įvyko AT-boj su pirm. Vytautu 
Landsbergiu, kurio kvietimu Ni- 
xonas lankėsi Respublikoje.

Pasak pirm. Landsbergio ka
bineto, keturiasdešimt minučių 
trukusiam pokalbyje Nixonas 
pabrėžė, kad Baltijos šalys yra 
“išskirtinis atvejis” ir, kad Lietu
va yra didžiausia problema JAV- 
TSRS santykiuose. Landsbergis 
painformavo Nixonų, kad, nepai
sant sovietų kariuomenės provo
kacinių ir nelegalių veiksmų Re
spublikoje, Lietuva toliau sten- 

prisikėlė tam, kad patį pasaulį 
pažadintų prisikėlimui. Pri
sikėlė tam, kad visų ateinančių 
amžių mųstantiems žmonėms 
plačiau atvertų akis, kad pri
sikėlimo šviesa išsklaidytų nevil
ties, nerimo, liūdesio bei blašky
mosi slegiančius debesis. Pri
sikėlė tam, kad parodytų 
amžinojo gyvenimo tikrumų ir 
kelių į jį. “Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas” — pasakė Kristus. 
Žodžiu “Aš” turime suprasti ne 
tik jo asmenį, bet ir Kristaus 
skelbtąsias tiesas bei pamoky
mus. užrašytus Mato, Morkaus. 
Luko ir Jono evangelijose.

Savo mokslų Kristus parėmė 
stebuklais. Jį sutvirtino savo 
mirtimi, o prisikėlimu iš mirties 

įspūdžių iš neseniai atliktos stu
dijinės kelionės j Pabaltijį ir Uk
rainą. Panxlė skaidrių, Jeūriose 
vaizduojama nevykusi sovietinės 
gamylx>s diagnostinė ir kitokia 
aparatūra. Jų nuomone, sovie
tinė medicininė sistema byra, o 
Pabaltijo valstybės ieško naujų 
metodų ir aparatūros savo ligo
ninėms padėti. Jie ypač pabrėžė 
išeivijos grupių svarbų naujos si
stemos sukūrime

Konferencijų vedė Project 
Hope viceprezidentas \Villiam 
VValsh, Jr Tarp kitų dalykų, jis 
suminėjo, kad šiemet vasario 
mėnesį Project Hope suorgani
zavo vaistų siuntų lėktuvu. Esti
jai nusiųsta vaistų $516,143 
vertės, [.atvijai — $616,038 ir 
Lietuvai — $536,670. Šių siuntų 
Lietuvai dar papildė ir dviejų 
grupių vaistai. Tai Lietuvių Ka
talikų Religines Šalpos $433,795 

giasi atstatyti nepriklausomos 
valstybės valdines struktūras.

AT-bos infobiuras parūpino šį 
laisvų vertimų Nixono pastabų, 
padarytų po pokalbio su Land
sbergiu: Baltijos šalys yra ypa
tingas atvejis, nes jos buvo ne- 
teisėtai inkorporuotos į TSRS
praeityje. Tas faktas buvo pa
smerktas sovietų parlamente, jis 
buvo pasmerktas Gorbačiovo ir 
jis niekuomet nebuvo Jungtinių 
Valstijų priimtas jokiomis aplin
kybėmis. Ir todėl Lietuva,. kaip 
ir kitos Baltijos šalys, mes tiki
me, turi taikiai gauti ir pasiekti 
savo nepriklausomybės statusų. 
Mes tikime, kad tai ne tik Lietu
vos ir kitų Baltijos šalių intere
sas, bet ir Tarybų Sąjungos inte
resas, nes Baltijos klausimas 
ypatingai dramatizavosi po to, 
kas įvyko Lietuvoje sausio 13 d. 
Ar tai labai sudirgins gerus Jung
tinių Valstijų ir TSRS santykius? 
Tarybų Sąjungai nenaudinga pa
laikyti šį dirglumų, nes mes turi-

(nukelta į 2 psl.)

Jo skelbtasis mokslas, Jo atnešta 
paskleista Geroji Naujiena buvo 
apvainikuota nepakartojama au
reole. Kristaus prisikėlimas — 
tai Jo skelbtojo mokslo didin
giausias suspindėjimas. Tai — Jo 
žemėje atliktaos misijos trium
fas! Prisikėlimas — tai sutvirtini
mo ženklas visiems Kristaus 
sekėjams ir išpažintojams. Visi 
geros valios žmonės žemėje gali 
būti ramūs dėl savo atpirkimo 
tikrumo, gali būti ramūs dėl savo 
sielų išganymo bei amžinosios 
laimės užsitamavimo. Tačiau tai 

- kartu reiškia, kad nepakanka
Kristų vien tikėti, o būtina vyk
dyti visus Jo paliktus nurody
mus. Būtina sekti Kristumi. O 
kai žmogus nepajėgs kovoti su 
savo silpnybėmis, Kristus visada 
ateis į pagalbų. Malda ir sakra
mentais Jį visada prisišauksime. 
“Prašykite, ir jums bus duota”. 
Be Kristaus mes vieni nepajėgsi
me kovoti su žmogiškomis silp
nybėmis bei pagundotnis. Vėl 
prisiminkime Kristaus žodžius: 
“Aš esu vynmedis, o jūs — ša
kelės. Be manęs jūs nudžiūsite”. 
Tai reiškia, kad pastovūs ryšiai 
su Viešpačiu — per maldų ir sak
ramentus — yra būtini.

Broliai, sesės Kristuje!
Mes laikas nuo laiko atliekame 

išpažintį, gailimės už kaltes,

(nukelta į 2 psl.)

vertės skiepai ir vaistai ir Mercy 
Lift — $101,890 vertės vaistai. 
Project Hope vadovybė iškėlė 
Religinės Šalpos pavyzdį ir pa
gyrė jos kokybiškų sldepų ir vai
stų siuntų, kuri buvo išdalinta 
per Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijų ir Caritas.

Viceprezidentas VValsh, Jr., 
paminėjęs, kad Project Hope ne
tik koordinuoja ir administruoja 
medicininės pagalbos pristaty
mų (jie nefinansuoja vaistų pirki
mo), bet ir kviečia suinteresuo
tas kitas grupes jungtis į jų tink
lų. Jei kurios nors organizacijos 
norėtų siųsti medicinę pagalbų į 
Pabaltijį ar Sovietų Sąjungą, turi 
kreiptis į Project Hope vado
vybę, kuri nuspręs ar tų siuntų 
pristatymas valdžios lėšomis yra 
remtinas.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos specialių projektų vedėja 
Rasa Razgaitienė. susumavusi įs
pūdžius iš konferencijos, pa
reiškė: “Project Hope žinios pat
virtino ir suaktualino' tai, ką mes 
jau žinojom apie sovietų su
luošintą medicininę sistemą. Su 
šia JAV valdžios ir Project Hope 
parama susidaro naujos gali
mybės ir vilty s pagerinti Lietu
vos ligonių priežiūrą".



— Savaitės 
įvykiai

Kroatijos miestas Knin, kuria
me yra 15 tūkstančių gyventojų, 
daugiausia serbų tautybės, pasi
skelbė atsiskiriantis nuo Kroati
jos ir sudarantis nepriklausomų 
provincijų, Krajinų, kuri nori 
būti Jugoslavijoje. Tie miesto at
stovai taip pat pakvietė ir kaimy
ninius serbus prie jų prisijungti. 
Krajinos vadovybė sako kariau
sianti, jei Kroatija nesutiks sujos 
nutarimu. Kroatija yra viena iš 
šešių respublikų, sudarančių Ju- 
goslavijų.

Hong Kongo valdžia pakėlė 
mokesčius cigaretėm nuo'$1.50 
už pakelį iki $3, norėdama 
sumažinti pavojų žmonių sveika
tai. Bet gyventojai nepatenkinti: 
vieni protestuoja, kiti važinėja į 
Kinijų, kur cigaretės pigesnės.

Nors Lietuvos respublika ir 
kitos penkios respublikos neda
lyvavo Gorbačiovo referendume 
kovo 17, Sovietų Sąjunga vis tiek 
laiko jų tarybine respublika ir 
kviečia dalyvauti sąjunginės su
tarties pasirašyme. Referendu
mo tikslių duomenų dar nėra, 
bet Gorbačiovas sakosi gavęs 
mandatų savo politikai tęsti.

Jungtinės Tautos nuėmė dali
nes sankcijas ir leido savo na
riams siųsti Irakui maisto ir me
dikamentų. JT atstovas, grįžęs iš 
studijinės kelionės, Nevv Yorke 
pareiškė, kad Iraku alijantai savo 
bombardavimais grųžinę j ak
mens amžių.

Colin L. Powell, JAV karinio 
štabo pirmininkas, spaudai pa
reiškė, kad JAV bent keletu 
mėnesių savo kariuomenę laiky
sianti Irake, ligi ten vykstantys 
sukilimai , sumažins Saddam 
Hussein politinę bei .kurinę jėgų 
ir ligi Saudi Arabija, Kuveitas ir 
kiti arabų kraštai apsispręs dėl 
savo kariuomenių buvimo Irake.

Britų komisija, kuri 61 dienų 
tyrinėjo 1988 m. Pan American 
keleivinio lėktuvo virš Škotijos 
sprogimo aplinkybes, padarė iš
vadų, jog lėktuvų kompanija ne
silaikė tarptautiniai nustatytų 
taisyklių bagažui identifikuoti. 
Lėktuvų susprogdino teroristų 
bomba, paslėpta Toshiba radio- 
kasetiniame aparatėlyje. Jis 
buvo įdėtas į lagamina, kuris 
Frankfurte nepatikrintas pateko 
į lėktuvų. Be lėktuvo keleivių, 
kurių buvo 259, žuvo ir 11 asme
nų Lockerbie vietovėje.

Jack F. Matlock, JAV ambasa
dorius Maskvoje, spaudos konfe
rencijoje Maskvoje apkaltino so
vietų TV programos “Vremia” 
redaktorius už tai, kad jie puola 
amerikiečius už savo nesėkmes. 
Sovietai skundėsi, kad JAV kišasi 
į jų vidaus reikalus ir, kaip pa
vyzdį, nurodė AFL-CIO žadamų 
pagalbų streikuojantiems, Sovie
tų Sąjungos angliakasiams.

Filipinų prez. Corazon Aqui- 
no pakeitė savo nuomonę ir da
bar sutinka leisti buvusio prez. 
Marcos našlei Imeldai atvykti į 
Manilą, jei ji stos prieš teismą. 
Filipinų vyriausybė kaltino bu
vusį prezidentą per 20 valdymo 
metų pasisavinus daugiau nei 
$10 bilijonų iš respublikos iždo. 
Anksčiau prez. Aquino jokiu 
būdu nenorėjo įsileisti buv. pre
zidento ir jo žmonos saugumo 
sumetimais. Ferdinand Marcos 
mirė Havajuos 1989 m.

Daily Nevvs, didžiausias ta- 
bloido formato dienraštis visoje 
Amerikoje, perėjo į britų 
leidėjo, čekų kilmės milijonie
riaus Robert Maxwell rankas. Jis 
nupirko laikraštį iš savininko, 
kuriuo buvo Tribūne Gompany 
of Ghicago. Kai senoji kompanija 
ėjo prie bankroto ir dėl kasdien 
didėjančių nuostolių norėjo per
sonalą sumažinti, unijos išėjo j 
streiką, kuris užtruko net 20 sa
vaičių. Naujo savininko rankose 
dienraštis išėjo, pakėlęs 5 cen-

DŽIAUGSIS 
ŽMONĖS 
(atkelta iš 1 psl.) 

gauname išrišimų ir priimame 
šv. Komuniją. Tai yra ne kas 
kita, kaip daugkartiniai sielos 
prisikėlimai iš nuodėmių. Per at
gailos sakramentų mes patiriame 
dalelę to didžiojo prisikėlimo, 
kuris visa savo didybe mus ap
vainikuos, užbaigus šios žemės 
kelionę. “Džiaugsis žmonės 
Viešpačiu prisikėlimo dienų!’’ Jei 
pastoviai ir nuoširdžiai kelsimės 
iš netyro, sudrumsto gyvenimo, 
dangus visada laimins mūsų pa
stangas. Ir mes, Lietuvos gany
tojai, laiminame ir laiminsime 
visų tikinčiųjų, nežiūrint tauti
nių skirtingumų, pastangas sie
kiant dvasinio atgimimo, išsilai
svinimo iš dorovinio nuopuolio, 
kovojant prieš alkoholizmo neša
mų mirtį. Mes laiminame ir lai
minsime teisingas visų tautų bei 
tautinių mažumų pastangas už 
laisvą apsisprendimą, už neprik
lausomybės siekimą, nes tik pil
noje laisvėje žmogus gali visapu
siškai reikštis ir vykdyti Dievo 
valią!

Triumfu švytintis Kristaus pri
sikėlimas tesužadina mumyse 
didįjį Velykinį džiaugsmą! Kri-

Šia nuotrauka buvo iliustruotas The New York Times rašinys apie lietuvišką dokumen
tinį filmą, kurį iš video juostos pagamino Brown universiteto studentai. Sėdi (kairėje) 
Antanas Vainius ir Keith Spiegei, kurie dabar ruošia kitą filmą apie Lietuvos kančias 
ir kovą už nepriklausomybės įtvirtinimą. Jiedu priklauso ir Brown universitete įsikūru
siai “Baltika” grupei.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisWuoso ralkaluo- 
aa. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-SLr^fnsbury, Conn. 
06070. Tol. 203 651-0261. ’ <

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prfa FOreat 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos vlsope miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

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

staus prisikėlimas tebūna am
žinuoju simboliu tos dvasinės 
versmės — atgaivos, kuri nieka
da nesibaigia, neišnyksta, kurios 
niekada neįmanoma nei nuslo
pinti, nei užtvenkti, nei sustab
dyti. Ji amžinai gyva ir amžinai 
egzistuojanti! Kristaus prisikėli
mas — tai galinga, nesulaikoma 
atsinaujinimo srovė, vedanti į vi
sos žmonijos prisikėlimą! Ta 
srovė nuolat didėja ir nuolat 
plečia savo krantus! Ji visus ge
ros valios žmones neša į išgany
mo uostą. Ta srovė nuolat mus 
kelia, stiprina ir įkvėpia nau
jiems žygiams. Tai prisikėlimo 
gydomoji, dieviškoji dvasia! Ji 
ypač mums reikalinga šiandien, 
kai Tėvynė pavojuje, kai jos pri
sikėlimo magistralėje žūsta 
Tėvynės sūnūs ir dukros.

Brangūs broliai, sesės Kristu
je! Nepamirškime vieno: ir sun
kiausiame istorijos ‘momente, 
sunkiausioje valandoje, jei eisi
me kartu su Kristumi, nugalėsi
me! Su Kristumi būtinai pasiek
sime savo dvasinį ir mūsų tautinį 
prisikėlimą!

Jus visus telaimina Dievas! 
ALELIUJA!

Vincentas Kard. 
Sladkevičius 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolas ir vyskupai

R. NIXON VIEŠĖJO LIETUVOJE
(atkeltais 1 psl.) pabrėžė, kad Sovietų Sąjungai

dera gerbti Baltijos žmonių aiš- 
me didesnių ir labiau svarbių kiai pareikštą valią už nepriklau- 
problemų, ties kuriomis turėtu
me dirbti. Aš kalbu tik kaip 
buvęs prezidentas ir nekalbu už 
administraciją, bet aš manau, 
kad tai, kų aš sakau, atspindi di
desnės daugumos amerikiečių 
jausmus...”

Dar prieš atvykdamas į Lietu
vą, Nixonas ketvirtadienį Mask
voj tvirtino, kad Kremliaus nusi
statymas prieš Baltijos šalių ne
priklausomybę “nuodina" JAV - 
TSRS santykius. Kalbėdamas 
Pasaulinės ekonomijos ir tarp
tautinių santykių institutui, jis

somybę. Sovietų argumentas, 
kad tai yra vidaus reikalas, nega
lioja: kai ta vidinė problema pa
veikia užsienio politiką, ji tampa 
“visų problema”.

Vilniuje Nixonas susitiko ir su 
Lietuvos premjeru Gediminu 
Vagnorium, Užsienio reikalų 
ministro pavaduotoju Valdema
ru Katkum, AT-bos komisijų pir
mininkais. Tautinių mažumų de
partamento direktore Halina 
Kobeckaite ir mažumų atstovais 
bei AT-bos frakcijų lyderiais: Al
girdu Brazausku (Lietuvos de-

tais savo kasdienines laidas ir 
sumažinęs personalą, pirma ga
vus darbo unijų pritarimų. Savi
ninkas pirmiausia pasirūpino su
sigrąžinti skelbėjus, kurie buvo 
nuėję j kitus Nevv Yorko dien- 
raščius.kai Daily Netvs persona
las streikavo. Keliolika buvusių 
reporterių ar kolumnistų nu
byrėjo į kitus laikraščius, ypač 
Netvsday.

Daily Netvs, kurios ketina išei
dinėti kasdien daugiau kaip mili
jono egzempliorių tiražu, pra
džioje dėl techniškų kliūčių 
spausdina tik pusę tiek. Postrei- 
kinė laida pasirodė kovo 22 d. su 
daugiau kaip šimtu puslapių. 
Normaliai kasdien laikraštis 
turės 40 psl., sekmadieniais — 
trigubai tiek ar ir daugiau.

Vokietijos parlamento narys dr. K. Kuebler kalba demonstra
cijoje Bonnoje sausio 19. Nuotr. L. Venckaus

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

LIETUVOS 
ĮVYKIŲ 
ATGARSIAI
The Neto York Times vasario 

25-osios “The Living Arts” pus
lapyje atspausdino rašinį apie 
tai, kaip Brown universiteto stu
dentas Antanas Vainius su kole
ga Keith Spiegei, panaudodami 
iš Lietuvos gautų video juostų iš 
sausio 13 įvykių, padarė 15-os 
minučių dokumentinį filmų su 
komentarais anglų kalba ir rodė 
jį studentams. Filmas taip pat 
buvo rodytas Providence, RI, 
lietuviams jų parapijos salėje, 
Chicagos universitete ir planuo
jamas rodyti Gomeli universite
te. Filmas pagamintas Brown 
universiteto studentų TV studi
joje, kurios direktorium yra 
Keith Spiegei. Talkinę ir kiti. 
Dabar norima paruošti ilgesnį 
filmų, gal kokio pusvalandžio, ir 
rodyti angliškai kalbančiajai pu
blikai, norint plačiau išgarsinti 
Pabaltijo respublikų nepriklau
somybės reikalų.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Gdrden Tavern. 
•1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baktng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm^ bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADMO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St. Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.

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

NEW JERSEY, NEVY YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoVcr girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N. J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Remkime

mokratinė darbininkų partija, 
t.y. buvusia LKP), Kazimieru 
Antanavičium (Lietuvos social
demokratų partija) ir Eduardu 
Vilku (Lietuvos liberalų unija).

Nixonas baigė vizitų sekma
dienį, aplankydamas užgrobtų 
televizijos bokštą ir Kruvinojo 
sekmadienio aukų kapus Anta
kalnio kapinėse.

Pasak United Press Interna
tional žinių agentūros, Nixonas 
pareiškė, kad “Lietuvos neprik
lausomybė yra neišvengiama. 
Jau nebe klausimas ar tai įvyks, 
bet kada ir kaip... Būti prolietu- 
višku, kaip aš ir daugelis ameri
kiečių esame, nereiškia būti 
antisovietišku. Sovietų Sąjungai 
praverstų turėti draugišką, ne
priklausomų kaimynų — Lietuvų 
ir kitus Baltijos kraštus — negu 
žmones po sovietiniu jungu Hi- 
tlerio-Stalino pakto išdavoje .

Richardo Nixono kelionę į 
Lietuvų padėjo organizuoti Lie
tuvių Informacijos Centras. (LIC)

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

Tautos Fondas,
Lfthuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.
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Linkėjimai LMK Federacijai

PABALTIEČIAI LANKOSI AMERIKOS SOSTINĖJE
rytą is Clevelando autobusu is- '

Kas toji keista kelių raidžių fe
deracija? Sutrumpinimai ne vie
ną klaidina, apsunkina suprasti 
tekstą. Čia turime reikalą su Lie
tuvių Moterų Klubų Federacija. 
Daug kur vadinama dar labiau 
sutrumpintai — Moterų Federa
cija!

Daugelyje vietovių veikia lie
tuvių Moterų Klubai. Tie klubai 
susijungę ir sudarę federaciją. 
Tačiau kalbant apie vietos mote
rų klubą, reikia rašyti ir tai, kad 
jis priklausao Federacijai. Taip 
ir atsiranda tų didžiųjų raidžių 
per daug. Tačiau jų neišsigąski
me.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija yra sena, garbinga ir nau
dinga organizacija. Štai toji Fe
deracija balandžio 13 Kultūros 
Židinyje New Yorke rengia savo 
suvažiavimą. Suvažiavimai ren
giami įvairiuose miestuose, bet 
dažnai nulemia tai, kur gyvena 
Federacijos pirmininkė. Dabar
tinė Federacijos pirmininkė Al
dona Pintsch gyvena New Yorko 
artumoje, todėl ir visos Federa
cijos suvažiavimas vyksta 
Kultūros Židinyje.

Pirmiausia sveikiname šią 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
ciją. Linkime jai kuo geriausio if 
našiausio darbo. Kai tie suvažia
vimai, arba seimai, praeina 
sklandžiai, gera ir visai organiza
cijai. Ji tartum atgyja, sustiprėja,

Suvažiavimai pajudina aktua
lius dabarties klausimus. Tokiu 
būdu organizacija visada yra vei
kianti pagal naujausius planus.

Mūsų laikai dabar labai įtemp
ti, reikalauja visų visokeriopo 
budrumo. Dar labiau reikalauja
ma iš organizacijų, nes jų žodis 
svaresnis. Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija priklauso Tarp
tautinei moterų klubų federaci
jai. Ten jau prieš keliolika metų 

lietuvių moterų atstovės sudre
bindavo viso pasaulio moteris, 
kai kalbėdavo apie pavergtą Lie
tuvą.

To laukiame ypač dabar, kai 
iš visų pusių turi kilti balsai už 
nepriklausomą Lietuvą. Lietu
vių balsai savo keliu, bet bus kur 
kas didesnis įspūdis, kai iš dau
gelio tarptautinių klubų, tarp
tautinių federacijų ateis tie patys 
reikalavimai, protestai ir Ameri
kos prezidentui, ir Sovietų Są
jungai ir kitiems, kurie prekiauja 
Lietuva!

Todėl ir prašome šio LMK Fe
deracijos suvažiavimo atkreipti 
kuo didžiausią dėmesį į tarptau
tinį Lietuvos reikalų atstovavi
mą, į tą balsą, kurio taip laukia 
visa tauta.

Kai organizacijose veikla kar
tais silpnėja, nereikia nustoti vil
ties, kad visa taip baigsis. Ateina 
naujos jėgos. Jos čia pat, tik 
mokėkime įtraukti, įsukti į mūsų 
interesus. Čia pavyzdžiu gali 
būti Baltimorė, kaip jaunoji kar
ta atgyvino visą veiklą.

Didelės reikšmės turi vietos 
gyvenimui atskirų Moterų Klu
bų veikla. Tokiame New Yorke 
tas klubas kiek surengia įvairių 

"'renginių — parodų, minėjimų, 
pagerbimų, Atvelykio popiečių. 
Kultūrinė vietovių veikla dau
giau ir yra puoselėjama šių klu
bų. Lietuvių Bendruomenė už
imta kitais skubiais reikalais, jau 
nebeturi laiko domėtis vietine 
kultūrine veikla. Tad reikia 
džiaugtis, kad tai atlieka Moterų 
Klubas.

Džiaugiamės ir New Yorko 
Lietuvių Moterų Klubu. Sveiki
name jį ir linkime nepavargti. Jų 
rengiamos Atvelykio popietės 
turi senas tradicijas, pasidarė 
gražios, meniškos, kultūringos 
šventės. Jos primena Velykų tra- 

vyko lietuvių, estų ir latvių vi
suomenės atstovai dalyvauti
specialiame informaciniame Bal
tųjų Rūmų pranešime Amerikos 
baltiečiams. Susitikimą su Vals
tybės departamento, krašto sau- . 
gurno departamento atstovais ir 
Kongreso atstove Mary Rose 
Oakar suorganizavo aktyvūs ir 
energingi visuomenininkai Rai
mundas ir Gražina Kudukiai. 
Dabartinei padėčiai reikalaujant 
saugotis nuo terorizmo, įėjimas 
ir vyriausybės pastatus yra 
griežtai kontroliuojamas, reika
laujama iš anksto pristatyti lan
kytojų pavardes, adresus ir so
cialinio draudimo numerį. Atvy
kus , šalia peršvietimo, reikia do
kumentaliai įrodyti savo tapa
tybę. Visa tai buvo iš anksto Ku- 
dukių atlikta, ir visur buvome 
laukiami ir maloniai sutinkami. 
Išvykoje taip pat dalyvavo Ohio 
valstijos atstovė Suzanne M. 
Bergansky, kuri yra autorė labai 

dicijas, drauge puoselėja ir lietu
viškąjį meną.

Svetingas New Yorkas tegu 
nuoširdžiai priima viešnias, at
stoves iš kitų miestų. Tegu būna 
jų suvažiavimas darbingas, tegu 
stiprėja visa Federacijos ir atski
rų klubų veikla. To laukia iš jūsų 
visa lietuvių tauta. Eikite į poli
tines organizacijas, eikite į tarp
tautines muges, tautodailės pa
rodas, kur tik galima parodyti sa
vąjį lietuviškąjį meną, tradicijas, 
kur galima kalbėti Lietuvos 
laisvės klausimais! 

Lietuvių delegacijai lankantis VVashingtone, Kongreso “Cannon” rūmuose. Svečiai pas 
Kongreso atstovę Mary Rose Oakar. Kongreso rūmų nuotrauka.

stiprios rezoliucijos, reikalau
jančios, kad Amerikos preziden
tas griežtai pasisakytų už Baltijos 
tautų laisvę.

Pasiekus Washingtoną, mus 
sveikino pavasario saulė ir nepa
prastai nustebino ant AFL-CIO 
unijos vyriausios būstinės pasta
to plevėsuojanti Lietuvos tri
spalvė šalia Amerikos vėliavos.

Su Kongreso atstove
Pirma sustojome jaukioje ad

vokatų įstaigoje, kurioje jau ra
dome Pennsylvanijos, New Yor
ko. Connecticut, Illinojaus ir 
vietinių lietuvių grupę. Tos įstai
gos skyriaus Chicagoje atstovo 
advokato Aleksandro Domans- 
kio dėka buvome gražiai priimti 
ir pavaišinti karšta kava.

Pailsėję ir pasidalinę įspū
džiais, autobusu vykome į Kon
greso pastatą susitikti su Kon
greso atstove ir nuoširdžia bal- 
tiečių bičiule Mary Rose Oakar, 
neseniai paskirta įtakingo tarp
tautinio bankų ir finansų komite
to pirmininke. Buvome supažin
dinti su jos veikla, kuri pasižymi 
stipria parama Baltijos tautų lai
svei. Sausio 14 dienos Kongreso 
leidiny yra atspausdinta jos kalba 
Kongrese. Vos tik pasklidus ži
niai apie sausio 13 dienos tragiš
kus įvykius Lietuvoje, ji reikala
vo tokį Sovietų elgesį oficialiai ir 
griežtai pasmerkti ir siūlė taikyti 
ekonomines sankcijas . Kongre
so oficialiam fotografui padarius 
nuotraukas, pasivaišinę kava ir 
padėkoję atsisveikinome. Trum
pam užsukome į Kapitelių ir,

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

apžiūrėję istoriškus meno pa
minklus, išskubėjome į Baltųjų 
Rūmų egzekutyvinį pastatą.

Informacinis pranešimas *
Po griežtos, bet mandagios 

kontrolės laiptais užlipome į tre
čiame aukšte posėdžiui skirtą 
kambarį, kurio oficialus pavadi
nimas yra “Indian Treaty Roqm . 
Gan įspūdingoje patalpoje rado
me paruoštas bylas su Baltųjų 
Rūmų vaizdu ir darbotvarke: 
“Baltųjų Rūmų informacinis pra
nešimas (briefing) Amerikos vi- 
durvakarių baltiečių vadams”. 
Mus labai maloniai pasitiko Bal
tųjų §^mų viešųjų santykių di
rektoriaus pavaduotojas James 
Schaefer, vėliau privačiai prisi
pažinęs esąs iš dalies lietuvių 
kilmės, nes jo motina esanti lie
tuvė.

Kurt Kamman, valstybės sek
retoriaus asistento pavaduoto
jas, ilgokai kalbėjo apie mums 
jau žinomus įvykius Lietuvoje ir 
Latvijoje ir užsiminė, kad sausio 
11 dieną prezidentas Bush, tele
fonu kalbėdamas su Gorbačiovu 
apie Irako problemą, kalbėjęs ir 
apie Baltijos situaciją dar prieš 
kruvinąjį sekmadienį. “Amerika 
visada reaguoja“, kalbėjo Kam
man ir papasakojo, kaip desanti
ninkai šaudė iš kulkosvaidžių 
Rygos viešbutyje, o to incidento 
liudininkais buvo du iš Maskvos 
atvykę JAV konsulato tarnauto
jai. Buvę padaryta daug priekaiš

tų Sovietams. “Mes aiškiai pasi
sakėme, kad toks elgesys pa
kenks JAV - Sovietų santy
kiams ”, tęsė jis. “ Pereitą savaitę 
Amerikos senatoriai ir Kongreso 
atstovai lankėsi Baltijos kraštuo
se. Jie nori įtikinti Sovietų Są
jungą, kad Baltijos kraštai nėra 
Sovietų Sąjungos dalis, į ją pa
tekę Molotovo-Ribbentropo 
pakto išdavoje. Jie turi teisėtas 
vyriausybes ir privalo būti ne
priklausomi. Turi vykti pasitari
mai. Mūsų nusistatymas yra iš
vengti jėgos pavartojimo , baigė 
Kamman.

JAV7 vyriausybės politika
į klausimą apie konkrečią ne

pripažinimo politikos reikšmę, 
iki šiol buvusią tik paguodos 
žodžiu, ignoruojant demokratiš
kai išrinktą Lietuvos vyriausybę 
ir jai nesuteikiant pripažinimo, 
jis atsakė miglotai. '“JAV niekada 
nenustojo pripažinusi Lietuvą, 
tačiau diplomatinių santykių 
užmezgimas dar nėraįmanomas. 
Lozoraitis atstovauja buvusiai 
1940 metų Lietuvos vyriausy
bei, bet ne dabartinei Vilniuje. 
Mes pripažįstam nepriklauso
mybę, bet Maskva kontroliuoja 
sienas’ . Jis nustebo išgirdęs, kad 
iš Lietuvos ir į Lietuvą yra su
stabdytos pašto siuntos, bet tai 
“ esąs tarptautinis reik ....

Sekantis kall>ėtojas buvo kraš
to saugumo tary bos atstovas, So
vietų ir Europos reikalų direkto
rius Nicholas Burns. Pabrėžęs, 
kad Baltijos kraštų klausimas yra 
labai svarbus, jis taip nusakė JAV 
vyriausybės politiką: L nepri
pažinimo politika tebetęsiama, 
2. remiamas apsisprendimas, 3. 
laikomasi taikaus problemos 
sprendimo ir 4. pageidaujama 
artimesnių santykių su Lands
bergiu ir Prunskiene. (Ar jis 
nežinojo' apie PrunskfėnėV'pasi
traukimą!5) Jis smerkė sausio 13 
dienos įvykius ir gėrėjosi Baltijos 
tautų įsipareigojimu taikingai 
reikalauti laisvės. Po numatyto 
kovo 17 dienos referendumo 
turėsią prasidėti pasitarimai su 
Maskva. “Mes turime palaikyti 
santykius su Sovietų Sąjunga, 
nes esame surišti branduoliniais 
ginklais. Turime su ja tartis, bet 
jos nekompromituoti. Mes re
miame jos ekonomines refor
mas, palaikome diplomatinius 
ryšius, bet Baltijos kraštus ski-
riame nuo Sąjungos

(nukelta į 4 psl.1
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Lietuviškai skaityti išmokė 
mama iš maldaknygės prie rate
lio, pas mus vadinamo kalvaratu.

Baigiau Šimonių dviklasę mo
kyklą. Kai privačiai pasirengęs 
išlaikiau egzaminus iš keturių 
klasių, tėvai norėjo mane išleisti 
į kunigus, bet nebuvo iš ko. Bu
vau gabus ir paslaugus. Mano 
mokytojas rusas Kuzubov iš 
meilės man, o gal norėdamas pa
daryti rusams patikimą tarną, 
išrūpino iš Kauno gubernato
riaus Veijovkino stipendiją su 
pilnu išlaikymu. Tėvams pri
sidėti nieko nereikėjo. Tokiu 
būdu išvažiavau mokytis į Rusi
te”-

Čia įterpsime iš kitų šaltinių 
apie jo tėvus ir namus. Jo tėvai 
buvo susipratę patriotai — Emi
lija ir Jonas Kulpavičiai. Jie buvo 
susilaukę keturių vaikų: dviejų 
sūnų ir dviejų dukterų. Vladas 
buvo vyriausias šeimoje.

Rusijoje buvo pašauktas tre
jiems metams į rusų kariuo
menę. Buvo baigęs karo mokyk

lą, paskirtas pulko vado adjutan
tu. Pulko vadas buvo senas žmo
gus, kurio žmona sakydavosi 
esanti lietuviškos kilmės.

Prasidėjus Pirmam pasauli
niam karui, jis su pulku, kuris 
stovėjo Estijoje, nukeliavo prie 
Austrijos sienos. Ten juos už
puolė vokiečių lėktuvai ir pri
darė daug nuostolių. Rusai dar 
neturėjo savų lėktuvų.

Kilus Rusijoje revoliucijai, 
Vladas laimingai grįžo į Lietuvą 
1918 metais. Savanoriu įstojo į 
organizuojamą Lietuvos kariuo
menę. Pateko į Marijampolės 
batalioną ir buvo paskirtas ka
riuomenės tiekimo viršininku.

Pasitraukęs iš kariuomenės, 
1920 metais buvo paskirtas Bai- 
siogalos pradžios mokyklos 
vedėju. Ten tais pačiais metais 
susituokė su Šimonių pradžios 
mokyklos mokytoja Albina Mali
nauskaite.

Medžio darbai su mokiniais

Baisiogalos pradžios mokyklo
je jis dirbo ilgesnį laiką. Jis buvo 

mokyklos vedėjas, o žmona Albi
na — mokytoja.

Ir mokykloje jam kilo noras 
dirbti ką nors iš medžio. įsigijo 
staliaus visus įrankius. Moky klo
je buvo ir tokios pamokos — ran
kų darbeliai. į tas pamokas 
įtraukdavo mokinius, kad jie 
dirbdavo iki sutemos, kas ką su
gebėjo dirbti.

Mokyklai trūko įvairių mokslo 
priemonių, tai jie patys pasi
darė. Taip mokykla tuo pačiu 
buvo ir turtingesnė, ir mokiniam 
joje buvo maloniau mokytis. 
Mokiniai dirbo su noni, nebaig
tus darbelius pabaigdavo namie. 
Mokslo metų pabaigoje sureng
davo mokinių darbelių parodas.

Išmokė mokinius ir knygas riš
ti.

Tai buvo konkretus darbas su 
žemės ūkio vaikais. Jie pažino 
medžius, jų savybes ir vėliau gy
venime galėjo kur kas geriau 
orientuotis medžio paklausos 
reikaluose. Išmokė ir įvairių dar
belių, — nuo šaukšto išdrožimo, 
iki įvairių dėžučių, rankšluosti
nių. O tokie darbai vėliau pra
turtino ne vieno rudens ar žie
mos vakarą. Taip per jo rankas 
atėjo meilė darbui, savai pasto
gei, kad ten būtų jaukiau ir ge
riau. Tuo pačiu buvo pakelta ir 
visa apylinkė, — ji buvo 
kultūringesnė, šiltesnė.

Jo mokinių tarpe buvo ir ži
nomų žmonių. Jie išaugo iš mo

kyklos polėkių ir toli pralenkė 
patį moky toją, savo darbais pra
turtindami lietuvių tautą.

Jo mokinys buvo rašytojas 
Jurgis Jankus, dabar gyvenąs 
Rochester, NY. Ir kiek jis yra 
parašęs knygų, kurios traukte 
traukia skaitytoją savo intryga! 
Šioje mokykloje jis gavo tvarkos 
ir dailioji rašto pagrindus. Visą 
amžių jis rašė tik ranka, ir tas 
rankos braižas toks aiškus, toks 

Vladas Kulpavičius su savo išdrožtu Rūpintojėliu. Nuotrauka 
iš 1981 metų.

lengvas, toks įskaitomas. Šio raš
to autorius neseniai gavo laišką 
iš Jurgio Jankaus. Jau jis per
kopęs per 80 metų. O kokia lygi, 
kokia graži rašysena! O tokie 
pomėgiai atsinešam! iš jau
nystės, iš pirmųjų dienų mokyk
los suole, iš įvairių darbų, darbe
lių, kurie suformuoja mokinio 
darbštumą ir jo tvarką.

Jo mokinys buvo ir Balys 
Gaidžiūnas, poetas, agronomas. 

redaktorius, visuomenininkas, 
buvęs Ūkininko patarėjo redak
torius, dabar jau antrą kartą re
daguojąs Dirvą. Gyvena Cleve- 
lande, OH.

New Yorko apylinkėje gyvena 
Vincas Padvarietis, buvęs idea
lus buhalteris ir čia aktyviai daly
vavęs veikloje. Ir šaulys Kazi
mieras Bačauskas, miręs praei
tų metų gegužės mėnesį, taip 
pat buvo jo mokinys.

Mokiniai visada su meile prisi
mena savo mokytojus. Jie su 
pagarba, meile ir dėkingumu 
minėdavo ir Vladą Kulpavičių.

Administracijos darbuose

Mokytojai visi buvo įsijungę 
ir į visuomeninę veiklą. To reika
lavo gyvenimas, nes Lietuva juk 
kėlėsi iš griuvėsių, iš nieko. 
Okupantai stengėsi suniekinti 
Lietuvą, paversti ją pilkų darbi
ninkų kraštu, o atsikėlusi neprik
lausoma Lietuva kūrė naują di
desnį kultūringesnį gyvenimą. 
Visi moky tojai ir buvo tos visuo
menės formuotojai, jos vagiai. Ir 
Vladas Kulpavičius buvo šaulys, 
šaulių būrio vadas. Kartą bevar
tydamas senus Trimito nume
rius radau ir jį nusifotografavusį 
su visu būriu.

Per mokyklą, visuomeninę 
veiklą jis pasidarė žinomas ir už 
mokyklos ribų. Taip jį 1932 me
tais išrinko Šėtos valdžios vir
šaičiu. (gus daugiau)



SENATORIUS C. J. DODD IR 
KONGRESO NARĖ B. B. KENNELLY 
DALYVAUS ELI A RENGINYJE

Senatorius Christopher J. 
Dodd bus pagrindiniu kalbėtoju 
balandžio 14 CT valstijos pabal- 
tiečių santarvės lėšų telkimo 
priešpiečiuose Sheraton viešbu
tyje, VVaterburyje.

Kai susirūpinusi Sovietų agre
sijos pavojumi, ELLA delegacija 
prieš pat Kalėdų šventes lankėsi 
pas senatorių, nušviesdama kri
tiškų padėtį Pabaltyje, ypač Lie
tuvoje, ir prašydama senatorių 
paveikti prezidentą Bush, kad jis 
perspėtų Sovietus nevartoti mi- 
litarinės jėgos, senatorius tą 
pačią dieną susirišo su Baltaisiais 
Rūmais. Senatorius taip pat 
kreipėsi į JAV konsulą Leningra
de, kad būtų pasiųsti konsulato 
žmonės kaip JAV stebėtojai j Vil
nių, kur militarinės intervenci
jos pavojus atrodė didžiausias. 

okupacijos klausimą.
Senatorius Dodd ir atstovė 

Kennelly yra aukštai vertinami 
JAV politikai. Abu kilę iš žinomų 
JAV politinių šeimų. Christo
pher Dodd tėvas Thomas J. 
Dodd buvo labai žinomas sena
torius. Barbara Kennelly tėvas, 
Joseph Bailey, ilgus metus buvo 
demokratų partijos nacionalinio 
komiteto pirmininkas. Abu, 
Dodd ir Kennelly, yra dažnai 
linksniuojami kaip ateities kan
didatai j JAV prezidento ir vice
prezidento postus.

Be senatoriaus žodžio ir Ken
nelly pasveikinimo, renginyje 
Waterburyje bus apžvelgti 

ŽINIOS IŠ ATSIKURIANČIOS LIETUVOS

ELLA darbai ir bus pristatyta 
pirmoji “ELLA RECORDS” pa
gaminta kompaktinė plokštelė. 
Šitos iniciatyvos ELLA ėmėsi, 
norėdama propaguoti rinktinę 
Pabaltijo šalių muziką. Šiuo 
metu lietuvius ELLA organiza
cijoje atstovauja inž. J. Nasvytis 
— pirmininkas, advokatas P. A. 
Janus, dr. E. Vaišnienė ir S. 
Alšėnaitė- U rban.

Priešpiečiai vyks balandžio 
14, sekmadienį, VVaterburio 
Sheraton viešbutyje, prie 1-84 
greitkelio (ten pat, kur ir per
nai). Kvietimus ($40) galima 
užsisakyti telef. 673 - 6806 (Nas
vytis), 248 - 8035 (Vaišnienė), 
521 - 7057 (Lith. Resource Ct.), 
Fax 521 - 7018 (Lith. Resource 
Ct.) ir pas platintojus. ELLA 
prašo gausaus dalyvavimo ir pa
ramos.

ELLA

Vaizdas iš skulptoriaus Vytauto Kašubos studijos. Dalis jo kūrinių nuvežta į Lietuvą.

Dar prieš Vilniaus žudynes se
natorius parašė laišką preziden
tui, prašydamas įspėti Gorbačio
vą, kad jėgos panaudojimas prieš 
Pabaltijo institucijas visiškai eli
minuos bet kokios ekonominės 
pagalbos sovietams galimybes. 
Nežinome ar prezidentas įspėjo 
Gorbačiovą, kaip senatorius 
prašė. Žinome tik ir matėme 
Dodd susirūpinusį įvykiais Vil
niuje.

Sausio 16 Senate pasakytoje 
kalboje senatorius sakė: “...Jo
kių kreditų, jokio palankumo 
padėti supuvusiai sistemai, kuri 
vėl grįžo į brutališkumą. Bent 
tiek turime duoti tiems uždegan
tiems, inteligentiškiems ir nar
siems estams, latviams ir lietu
viams! Daugelis valstybių pergy
vena vidinius konfliktus. Bet, jei 
tai, kas vyko Baltijos kraštuose 
per praėjusius keletą metų, yra! 
revoliucija, tai ji buvo pati švel
niausia, labiausiai civilizuota, 
žmoniškiausia, ir labiausiai disci
plinuota, kokią žmonija bet kada 
yra pergyvenusi...”

Ryšium su padėtimi Pabaltyje 
prieš ir po Vilniaus - Rygos įvy
kių ELLA delegacijos aplankė 
visus CT JAV Kongreso atstovus; 
du senatorius ir šešis Kongreso 
narius.

Kongreso atstovė Barbara B. 
Kennelly, kuri taip pat dalyvaus 
renginyje Waterburyje, ilgame 
ir turiningame žinių pasikeitime 
parodė tikrą Sovietų sistemos 
pažinimą, bendrai su mumis ieš
kojo būdų padėti Pabaltijo 
laisvės kovai ir stipriai pasisakė 
prieš perdaug susilaikančia Bush 
administracijos politiką. Greit 
po mūsų susitikimo Kennelly 
Kongrese įnešė rezoliuciją, įga
liojančią JAV ambasadorių Jung
tinėse Tautose iškelti Pabaltijo

— Vilniaus televizijos pastato 
sugrąžinimas lietuviams gali nu
sitęsti iki begalybės. Kariškiai 
paskelbė, kad tai karinis objek
tas, tikriausiai tuo būdu bandy
dami atidėti skandalą dėl išvog
tos ar sunaikingtos aparatūros. 
Televizijos vadovų tvirtinimu, 
aparatūra taip išvogta ar suga
dinta, kad sename pastate televi
zija ilgai negalės dirbti. Vien 
televizijos pastate padaryta nuo
stolių už 14 milijonų rublių. 
Televizijos bokšte padaryta nuo
stolių už daugiau negu 3 su puse 
milijono rublių. Pagal Lietuvos 
Parlamento sudarytos specialios 
komisijos apskaičiavimus, sovie
tų kariškiai smurto veiksmais 
Vilniuje sausio 11-13 dienomis 
padarė nuostolių už 36 milijonus 
rublių, tai yra beveik už 70 mili
jonų dolerių. z,
' — Šiaurės Taryba įkūrė Vil
niuje savo informacijos centrą. 
Iškilmingame atidaryme dalyva
vo Šiaurės Tarybos pirmininkas 
Pedersen ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Voldemaras Katkus. Tarybos pir
ininkas Pedersen pasimatė su 
Vilniaus Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku Landsbergiu, 
Lietuvos Parlamente pasakė kal
bą. Šiaurės Tarybą sudaro Skan
dinavijos kraštų atstovai. Šiaurės 
Taryba veiksmingai remia Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų ne
priklausomybės bylą, siekia su
stiprinti politinius, ekonominius 
ir kitokius ryšius su Pabaltijo res
publikomis.

— Norvegijos užsienio reika
lų ministras T. Stoltenberg pa
reiškė, kad Norvegija nusprendė 
suteikti 9 milijonų kronų ekono
minę pagalbą Pabaltijo respubli
koms. Lėšos bus skirtos paremti 

demokratines reformas, aplin
kos apsaugą ir teikti humanita
rinę pagalbą. Dalis pinigų bus 
panaudota Lietuvos informaci
niam biurui Osle ir Lietuvos 
telegramų agentūros ELTA 
technikiniam aprūpinimui.

— A. Brazauskas, Lietuvos 
demokratinės darbo parffjos pir
mininkas, ryšium su sausio 12 - 
13 d. tragiškais įvykiais, LDDP 
Tarybos prezidiumo vardu pa
smerkė vadinamąjį nacionalinį 
gelbėjimo komitetą, kuris nu
kreipė sovietų tankus prieš be
ginklę minią. “Juos lydės nenu
plaunamas mūsų tautos pasmer
ki rnas”, sakoma pranešime. Pa

tvirtindamas LDDP nuostatą iš
tikimai tarnauti Lietuvos žmo
nių interesams, A. Brazauskas 
kreipėsi į kitų šalių demokrati
nes jėgas dėl politinės paramos 
Lietuvai.

— Lietuvoje buvo plačiai pa
minėta 650 metų sukaktis nuo 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino mirties.

— Naujasis Židinys — naujas 
mėnesinis, kultūrinis, religinis 
žurnalas, pasirodė Lietuvoje. 
Leidžia Katalikų Pasaulio lei
dykla. Vyriausias redaktorius — 
Petras Kimbarys. Pirmasis nu
meris su 1991 m. sausio mėn. 
data pasirodė vasario mėnesį. 64 

.psl. 10,000 egz. tiražas.

— Panevėžio miesto savival
dybė kviečia visus, kurie 1941 
m. baigė Panevėžio berniukų ir 
mergaičių gimnazijas. Bus šve- 
nčiams gimnazijos baigimo 50- 
metis. Susitikimas įvyks šių 
metų liepos 27 Panevėžyje. Išsa
mesnę informaciją galite gauti, 
skambindami Feliksui An- 
driūnui telefonu: 215884 - 5143.

MENAS LIETUVAI JAU 
KELIAUJA PER ATLANTĄ

Kovo 25 pasiųstas konteineris 
į Vilnių su Vytauto Kašubos 82 
skulptūros darbais ir 40 piešinių. 
Drauge su skulptoriaus V. Kašu
bos kūriniais siunčiama ir daili
ninko Adonio Galdiko likusioji 
paveikslų dalis, skirta Lietuvos 
muziejams, keletas dail. Jono 
Rimšos, E. Urbaitytės ir kitų lie
tuvių menininkų darbų.

Vilniuje leidžiamoje Tiesoje 
praėjusių metų pabaigoje buvo 
atspausdintas šis žurnalisto Jono 
Lukoševičiaus “Laiškas iš New 
Yorko”: “Niujorkiečio V. Kašu
bos paminklo Vilniaus įkūrėjui 
trapus modelis Lietuvą pasiekė 
V. Šeštakauskienės dėka, jis 
buvo įvyniotas į siūlus bei kitus 
kur kas proziškesnius daiktus. 
Tačiau didžiulio V. Kašubos 
kūrybinio palikimo, kurį jis pa
skyrė Lietuvai į siūlų kamuoliu
kus nesuvyniosi. Tai — dideli, 
daugelį šimtų kilogramų sverią 
darbai. Beje, kai kurie jų irgi 
trapūs. Tie darbai, kurių mate
rialinė bei meninė vertė sunkiai 
įkanuojama, jau seniai galėjo 
būti Lietuvoje. Dar 1989 metų 
vasarą apie šio meno vertybių 
pargabenimą įą Lietuvą teko 
kalbėtis su vyrais, tuomet 
stovėjusiais prie Lietuvos vairo. 
Kaip sakoma, “buvo visiškas su
pratimas ir pritarimas”, net atro
do, ir atitinkamas nutarimas 
buvo priimtas.

Per tą laiką jais, tebesančiais 
Niujorke, kvapą pamaldžiai su
laikę, gėrėjosi vyrai ir moterys, 
stovintys prie dabartinės Lietu
vos vairo.

Ne viena išeivių organizacija 
ir pavieniai asmenys dosniai pa
deda dabartiniams Respublikos 
atstovams jų itin svarbiose ir 
daug drąsos bei ryžto reikalauja
nčiose kelionėse po Vakarų šalis. 
Pagaliau, persiunčiant į Lietuvą 
smulkesnius daiktus. Tačiau V. 
Kašubos palikimo siuntimas lai
vu kainuotų apie 10,000 dolerių. 
Neatsiranda nei organizacijos, 
nei pavienių asmenų, kurie 
padėtų^ V. Kašubos darbai vis 
dar Niujorke”.

O vis dėlto atsirado toks 
asmuo, kuris prisiėmė sunkų 
darbą organizuoti kūrinių per
siuntimą, be to.— pasidarbuoti 
sutelkiant pinigų tam reikalui. 
Tai buvo Beatričė Kleizaitė-Va
saris, žinoma teatralė, bibliote-

ROMANO KONKURSAS
REZISTENCIJOS TEMA

Į Laisvę Fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti yra paskelbęs ro
mano konkursą lietuviškos rezi
stencijos tema. Konkurse daly
vauti kviečiami rašytojai, gyveną 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje.

Konkursas buvo paskelbtas 
lapkričio mėnesį. Dabar jau su
daryta pilna vertinimo komisija.

Lietuvoje į šią vertinimo ko
misiją įeina: Vytautas Kubilius, 
Vidmantas Valiušaitis ir Vanda 
Zaborskaitė. Jie paskirti Lietu
vos rašytojų sąjungos.

Amerikoje į komisiją įeina: 

kininkė, spaudos darbuotoja ir 
Lietuvos Dailės Muziejaus mok
slinė konsultantė.

Pirmiausia ji kreipėsi į lietu
viškuosius fondus, kurie surenka 
didžiules sumas Lietuvos reika
lams, deja — nesėkmingai. Tuo
met ji kreipėsi į bičiulius, 
pažįstamus bei žinomus asme
nis, turinčius jautrią ir dosnią 
širdį bei meilę Lietuvai,. Atsi
liepė 37 asmenys, vieni didesne, 
kiti maža, vos 10 dolerių parama, 
bet tai sudarė pagrindą. Skirtu
mą teko projekto organizatorei 
iš savų sutaupų pridėti, bet ji dar 
vis tebesitiki gauti paramos iš 
Lietuvių Fondo, kai bus skirsto
mas jo pelnas.

Didžiules išlaidas, susijusias 
su skulptūrom specialių formų 
bei dėžių pagaminimu,^ darbų 
supakavimu, padengė-patys dai
lininkai Aleksandra ir Vytautas 
Kašubai. A. P. O.

Paulius Jurkus, Vytautas Voler- 
tas, Leonardas Žitkevičius, visi 
Lietuvių rašytojų draugijos na
riai.

Į Laisvę Fondas savo atstovu 
paskyrė Česlovą Griricevičių.

Taigi, vertinimo komisijoje 
yra 7 nariai. Konkurso premija 
— 3000 dol., terminas — 1991 
gruodžio. Konkurso dalyviai 
siunčia po du rankraščio egzem
pliorius.

Lietuvoje gyveną siunčia šiuo 
adresu: 232600 Vilnius, Rašytojų 
6, Lietuvos rašytojų sąjunga, “Į 
Laisvę” romano konkursui.

BALTIEČIAI AMERIKOS 
SOSTINĖJE

Lietuvių delegacijai vasario 21 lankantis Washingtone, Kongreso “Cannon” rūmuose. 
Nuotraukos vidury Kongreso atstovė Mary Rose Oakar, kairėje Ohio valstijos kongreso 
narė, rezoliucijos už Lietuvą autorė, Suzanna M. Bergansky. Stovi Irena K. Javikienė, 
Raimundas Kudukis. Dešinėje Dana Čipkienė. Kongreso rūmų nuotrauka.

(atkelta iš 3 psl.)

Humanitarinė pagalba

Carol Adelman, administrato
riaus pavaduotoja Europos ir Ar
timųjų Rytų tarptautinio išsivy
stymo reikalams, kalbėjo apie 
Amerikos vyriausybės projekto 
“Hope” humanitarinę pagalbą. 
Penkių milijonų vertės medici
nos reikmenų ir vaistų siunta va
sario mėnesį būsianti pristatyta 
lėktuvais tiesiog į Baltijos kraš
tus ir Čemobilį. Paklausta, kas 
yra atsakingas už paskirstymą, 
nes tokios siuntos patenka į juo
dąją rinką ir į KGB rankas, ji tik 
atsakė, kad paskirstymas būsiąs 
“griežtai prižiūrimas”. Pasiteira
vus, kodėl projekto iniciatoriai 
ignoruoja Lietuvos vyriausybės 
sveikatos ministeriją, kuri galėtų 
talkinti ir suteikti informaciją, 
Adelman atsakė, kad informacija 
apie paskirstymą gauta iš “vieti
nių Amerikos baltiečių”.

Lygiai po vienos paros su dau
gybe įspūdžių grįžome namo, 
beveik nejausdami nuovargio, 
nors buvome nemigę dvi naktis. 
Džiaugėmės, kad esame laimin
gi ir saugūs, nes mums neteko 
budėti Lietuvoje prie parlamen
to rūmų ir televizijos bokštų, at
stačius krūtines į kulkosvaidžius 
ir tankus.

Mums susidarė įspūdis, kad 
tokio pobūdžio specialus Baltųjų 
Rūmų pranešimas vis tik parodė, 
jog Baltijos tautų likimas nėra 
ignoruojamas, tik komplikuotos 
politinės situacijos painiavos dar 
neleidžia Amerikos prezidentui 
griežtai ir atvirai pareikalauti iš 
Gorbačiovo, kad jis pagaliau Bal
tijos valstybes paleistų iš sovieti
nio jungo. Jau vien mūsų oficia
lus priėmimas buvo reikšmingas 
tuo, kad vyriausybės atstovai 
rado laiko ir pripažino reikalą 
tokį pranešimą padaryti.

Išeivijoje siunčiama Į Laisvę 
redaktoriui: Juozas Baužys, 9240 
Cliffside Ln., Orland Park, IL 
60462, USA.

Vienu ar kitu adresu krei
piantis, galima gauti anksčiau 
paskelbtas platesnes informaci
jas bei taisykles.

— Dailės akademijos Kauno 
fakulteto pastate pradėjo veikti 
amatų mokykla. Joje veikia teks
tilės skyrius. Veiks ir keramikos, 
medžio drožimo ir metalų kali
mo skyriai.

— Lietuvos kamerinis orke
stras, kuriam diriguoja S. Son
deckis, paminėjo 30 metų veik
los sukaktį. Tenykštė spauda 
rašo, kad orkestro meninis lygis 
aukštas. Puikiai buvo atliktas Vi- 
valdi kūrinys Stabat Mater su so
liste L. Domeikaite ir P. Bigelio 
choru. Kamerinio kūrinio pa
skelbta konkursą laimėjo Teisu
tis Makačinas su Simfonija gio- 
cosa kūriniu (“Linksmą^imforri^ 
ja”). Laimėtojui dirigentas S. 
Sondeckis įteikė orkestro 1,000 
rublių premiją.



SLA centrinėse patalpose minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, invokaciją kalba 
kun. Vytautas Palubinskas. Šalia SLA sekretorė ir programos vedėja Genovaitė Mei- 
liūnienė. Nuotr. Salomėjos Narkeliūnaitės

GRAŽI ŠVENTĖ SLA BŪSTINĖJE
Kovo 2, šeštadienį, SLA Cen

tro būstinėje, 307 W. 30th St., 
Manhattane, buvo paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė ir drauge prisimintos pir
mosios Povilo Dargio, ilgamečio 
SLA prezidento, mirties me
tinės. Jis mirė 1-Wo sausio 12.

Į jaukią SLA svetainę susirin
ko apie 50 kviestinių svečių. Visą 
programą pravedė SLA gen. 
sekretorė Genovaitė Meiliūnie- 
nė, prisimindama velionį Povilą 
Dargį, nes jis įvedė tradiciją šio
se patalpose paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Jis ir 
pasakydavo patriotinę kalbą.

:-L-: Sugiedoti himnai. Maldą su-’" 
.....'kalbėjo kun. Vytautas Palubin

skas, pabrėždamas Lietuvos rū
pesčius dėl laisvės.

•Gen. konsulo A. Simučio kalba
Eilę metų šių renginių kal

bėtoju buvo Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis. Jis savo 
kalboje grįžo į praeitį, kai Povilą 
Dargį pažino dar Lietuvoje, kaip 
paskui Dargis, jau būdamas SLA 
prezidentu, įvedė tradiciją, kad 
Pildomoji taryba susirenka Vasa
rio 16 šventės išvakarėse. Sis 
specialus renginys stiprino visų 
patriotizmą. Ir Povilas Dargis 
buvo gilus patriotas, per 34 me
tus SLA organizaciją išlaikė lie
tuviškoje dvasioje, tai organiza
cijai atidavė savo jėgas.

Toliau gen. konsulas prisi
minė SLA praeitį, tai seniausia 
ir turtingiausia lietuvių organi
zacija Amerikoje.

Prisiminiė ir dabartinę situa
ciją Lietuvoje, 1990 kovo 11 pa
reiškimą. Demonstracijose dėl 
Lietuvos laisvės dalyvavo jau so
vietuose užaugę žmonės.

Lietuva nėra sovietinė respu
blika. Ji tik okupuota, ir jos oku
pacija yra tarptautinė problema.

Svečių kalbos

Kalbėjo ir naujasis SLA pirmi
ninkas dr. Vytautas Dargis. 
Kalbėjo pakiliai, prisimindamas, 
kad su Povilu Dargiu juos jungė 
bendra masonų idėja, kur užmi
rštami nesusipratimai ir ugdoma 
tarpusavio draugystė.

Vytautas Kasniūnas, SLA vi
ceprezidentas, taip pat nuošir
dus velionio bičiulis, savo poe
tinę kalbą paskaitė iš rašto. Sakė, 
kad velionis ir dabar mus mato 
ir girdi, girdi ir jį kalbantį.

Prisiminė praeitį, kaip jis susi
pažino su P. Dargiu, paskui kas 
sekmadienį kalbėdavosi telefo
nu. Velionis turėjo Lietuvos 
laisvės viziją.

Priminė, kad ant stalo yra dvi 
rožės. Viena skirta Povilui Dar- 
giui, o kita jo žmonai Gertrūdai, 

i kuri mirė po 8 mėnesių nuo jo 
mirties.

Dar kalbėjo dr. Kazys Bobe
lis, Vliko pirmininkas. Prisi
minė, kad su velioniu bendra
darbiavo nuo 1969 metų, kad ve
lionis mokėjo veikti. Priminė, 
kad tikrai sulauksime Lietuvos 
nepriklausomybės. Savo kalbą 
baigė; Dirbkim, kovokim dėl 
Lietuvos.

Kalbėjo ir svečias iš Bostono 
Aleksandras Čaplikas, prie P. 
Dargio buvęs Susivienijimo vi
ceprezidentas. Visada buvę ma
lonu dirbti su Povilu Dargiu.

Povilas Labanauskas prisi
minė laikus, kai jis atvyko į Ame
riką ir SLA jam paskyrė stipendi
ją inžinerijai studijuoti. Prisi
minė ir tai, kaip prieš 40 metų 
New Yorke, pradėjo veikti Ame
rikos Balso lietuviškasis skyrius. 
Pirmosios programos režisierius 
buvo aktorius Juozas Bulevičius- 
Boley.

Aktorius Juozas Bulevičius- 

IŠ LJS NEW YORKO
SKYRIAUS VEIKLOS

Sausio 13-osios įvykiai sukrėtę 
visus lietuvius, naujo darbo 
uždėjo jau ir taip veikliems New 
Yorko Jaunimo Sąjungos na
riams. Tą dieną planuotasis susi
tikimas su latvių veikėju buvo 
atidėtas,ir visi išskubėjo į Man
hattan, kur prie Sovietų JT misi
jos suorganizavo ad hoc demon
straciją. Demonstraciją vakare 
rodė New Yorko TV kanalai, o 
taip pat ir Brazilijos TV Rio de 
Janeiro mieste, nes su ameri
kiečiais pasitaikė būti ir Brazili
jos TV vyrams.

Sausio 14, pirmadienį, Ap
reiškimo par. tarybos pirm. Bill 
Kurnėta kartu su Jaunimo Sąjun
gos atstovais kreipėsi į JAV Kon
greso atstovo Gary Ackerman
įstaigą, prašydami pagalbos. 
Kongresmanas išleido stiprų pa
reiškimą, reikalaudamas nu
traukti viršūnių konferenciją. 
Jau sekmadienį, kai Kultūros 
Židinyje buvo rodoma vaizda
juostė iš Kruvinojo Sekmadie
nio, publikos tarpe buvo ir kon- 
gresmano padėjėjas Arthur 
Flug, paskui vieną kopiją tos 
vaikzdajuostės nunešęs ir kon- 
gresmanui. Pamatęs tą video 
juostą ir susijaudinęs dėl įvykdy
tų žiaurumų Vilniuje, kongre
smanas Ackerman, kartu su Jau
nimo Sąjungos atstovais, sausio 
24 Estų Namuose, Manhattane, 
surengė spaudos konferenciją. 
Nepasitenkindamas tuo, jis tą vi
deo juostą pademonstravo ir 
Amerikos Kongrese Washingto- 
ne.

Norėdamas pagerbti už jo tal
ką Lietuvai, Jaunimo Sąjungos 
NY skyrius ketina surengti kon-

Boley paskaitė 4 eilėraščius, prL 
taikytus šiai progai: Aldonos
Baužinskaitės-Kairienės: Kaip 
tada nukirto tėvynėlei gluo
snius, Dabušytės — Laiškas iš 
tėvynės, iš partizanų poezijos — 
Kalėdos ir baigė įspūdingai pa
deklamuodamas Putino — Iš 
knygų melstis nemoku.

Tuo ir buvo baigta ilgai ne
užtrukusi programa. Tuoj per-, 
siorganizuota, sustatyti stalai, ir 
prasidėjo vaišės. Čia visada jau
ku ir miela pabendrauti, pasi
kalbėti su pažįstamais. Čia ir 
praeitis ir dabartis. Juk čia 
svečiavosi dr. Jonas Basana
vičius, dr. Jonas Šliūpas, abu 
mūsų aušrininkai. Kiek čia 
praėjo veikėjų prieš Pirmąjį pa
saulinį karą, po Antrojo'karo. Ir' 
kiek praeina dabar, kurie akty
viai dirba šiame Susivienijime.

Visi palinkėjo sėkmės naujam 
SLA pirfnininkui, palinkėjo ir 
toliau tęsti šią šventišką tradici
ją (P-j-) 

gresmano susitikimą su New 
Yorko lietuvių visuomene.

Vasario 13 Sąjungos atstovai, 
kartu su vyskupu Paulium Balta
kiu, OFM, aplankė Brooklyn- 
Queens vyskupą Thomas Daly, 
prašydami talkos. Vyskupas 
Daly delegaciją šiltai priėmė, 
padovanojo nemažai knygų Lie
tuvai ir pažadėjo tolimesnę tal
ką. Kovo 10 visose jo diecezijos 
parapijose buvo atlaikytos mišios 
už kovo 11-osios aktu atsikūrusią 
Lietuvą, o gegužės 5, sekma
dienį, pats vyskupas Daly laikys 
mišias St. James katedroje, 
Brooklyne, už sausio 13-osios 
aukas. Sąjungiečiai kviečia visus 
lietuvius tose mišiose dalyvauti.

DĖMESIO VERTA 
DRABUŽIŲ PARODA

Mūsų dienos skuba, kartais 
pro mus praneša įvykius, kurie 
yra verti dėdesnio dėmesio, nei 
mes jiems skiriame. Tokia buvo 
Laimos Kygaitės drabužių paro
da, surengta vasario 24 Kultūros 
Židinio mažojoje salėje.

Laima Rygaitė Lietuvoje yra 
baigusi drabužių projektavimo 
mokslus, jau daug kur dalyvavo 
su savo kūryba, laimėjo ir pri
pažinimų.

Madų parodose esame pratę 
pamatyti pavasario, vasaros, 
arba rudens madas. Net ir mau
dymosi kostiumų madas.

Čia buvo visai kas kita. Tai vi
sai nauji drabužiai, sukurti nauju 
stiliumi, papuošti naujais orna

JUNO BEACH, FL
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė paminėta dviem atvejais: 
vasario 14 ir vasario 17. Kartu 
buvo paminėta ir kovo 11-toji. 
Minėjimų šūkis — “Mes su ko
vojančia tauta”.

Vasario 14 minėjimas vyko 
Metodistų bažnyčios salėje. Da
lyvavo rekordinis skaičius šven
tiškai nusiteikusių tautiečių. LB 
apylinkės pirmininkas A. 
Augūnas tarė atidarymo žodį, 
pagerbti žuvusieji, sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
kun. V. Pikturna maldos vietoje 
perskaitė psalmę.

Kalbą pasakė dr. K. Karvelis. 
Jis analizavo Lietuvos laisvės 
kovą. Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos politinio žaidimo šviesoje ir 
nagrinėjo pilnos laisvės atgavi
mo perspektyvas.

Programą sklandžiai pravedė 
R. Mildažienė. Ji paskaitė ir ke
lis Juozo Šukio eilėraščius. Dai
navo Dainos choras, vadovauja
mas L Manomaitienės. Choras 
padainavo 5 dainas. Minėjimas 
baigtas, visiems sugiedojus 
‘ Lietuva brangi”.

Surinktų aukų suma taip pat 
buvo rekordinė. “Dovana Lietu
vai fondui surinkta aukų 4600 
dol., Lietuvių Bendruomenei 
1515, VLIKui — 785, ALTui — 
465. Iš viso 7365 dol.

Vasario 17 pamaldos buvo Šv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčio
je. Mišias koncelebravo Palm 
Beach diecezijos vysk. J. K. Sy- 
mons, kun. V. Pikturna, kun. J. 
Sheehan. Vyskupas pilnai žmo
nių bažnyčiai išaiškino, kodėl jie 
čia susirinko ir palinkėjo ištver
mingai dirbti, kol bus pilnai at
statyta Lietuvos nepriklauso
mybė. Su dideliu įspūdingumu 
solistė Ona Jameikienė giedojo 
“Malda už tėvynę” ir lotyniškai 
“Maria”. Vargonavo muzikas 
Liudas Stukas. Po pamaldų vy-

MIRĖ
DR. P. BAGDAS
Dr. Pranas Bagdas, nuvargin

tas sunkios ligos, kovo 21 tyliai 
užmigo Viešpatyje savo namuo
se, Douglaston, N Y.

Velionis buvo gimęs 1912. 
Nesitenkindamas savo įsigyta 
medicinos gydytojo profesija, 
dr. Pranas puoselėjo savo talen
tus ir literatūroje, ypač drama
turgijoje. Amerikoje išspausdino 
Pr. J. Naumiestiškio vardu dra
mų knygą Baisusis Birželis 
(1965). Šią knygą sudaro tri- 
veiksmė drama Baisusis 
Birželis, dviejų paveikslų viena
veiksmė Varpinė ir trijų paveik
slų vienaveiksmė legenda Šiau
rės pašvaistė. Visose trijose dra
mose vaizduojama sovietinė 
okupacija Lietuvoje.

Nuliūdime liko žmona Janina, 
sūnus Tomas, brolis kun. dr. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC, se
serys Onutė Strimaitienė ir Ma
rytė Juškienė, o taip pat brolis 
Lietuvoje.

mentais. Jis tinka tik vakariniam 
puošniam priėmimui.

Keturios grakščios merginos 
pasirodė šešis kartus. Taigi pa
demonstravo 24 sukneles. Dau
gumoje jos ilgos. Jų ir spalva be
veik panaši — dominuoja viole
tiniai tamsesni šviesesni tonai. 
Per krūtinę ir per nugarą eina 
tamsesnis drabužis, lyg koks šar
vo motyvas. Ant jo uždėti 
šviesūs ornamentai. Drabužio 
apatinės dalys taip pat dažnai 
tamsesnės, ir ten uždėti šviesūs 
ornamentai. Ornamentai uždėti 
ne batikos technika. Tai jos 
pačios surasta technika. Uždėto
sios linijos plonos, žaismingos, 
su besikartojančia simetrija, or-

skupas nusifotografavo su lietu
vaitėmis, pasipuošusiomis tauti
niais drabužiais.

Po to daugelis nuvyko į Me- 
morial Gardens kapines, kur 
prie lietuvių paminklo įvyko 
žuvusiųjų dėl Lietuvos laivės pa
gerbimo apeigos.

— Šiaulių “Polifonijos” cho
ras neseniai koncertavo tarptau
tiniame chorų festivalyje Porto 
Alegre,-Brazilijoje. Choras susi
mokėjo už kelionę, o visas kitas 
išlaidas padengė rengėjai. “Poli
fonijos” choras ten laimėjo pirmą 
vietą ir 1992 yra pakviestas ko
mercinėms gastrolėms. “Polifo
nija” labai domėjosi spaudos, ra
dijo ir televizijos žurnalistai, 
gatvėse buvo šaukiama “Viva Li- 
tuania”.

VASARIO 16 
MINĖJIMAS
CICEROJE

LB Cicero apylinkės valdy
ba vasario 10 surengė Vasario 
Šešioliktosios minėjimą, kuria
me dalyvavo apie 150 žmonių ir 
surinkta apie $3,500 aukų Lietu
vos reikalams.

Pradėta Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas laikė kun. 
K. Trimakas, kuris taip pat pa
sakė ir pamokslą. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas M. 
Prapuolenio, ir solistė Eglė 
Rūkštelytė-Sundstrom.

Minėjimas buvo tęsiamas pa
rapijos salėje. Pradėjo apylinkės 
pirmininkas R. Rimkus, progra
mai vesti pakvietęs A. Zailskaitę. 
Po JAV ir Lietuvos himnų, kun. 
A. Rutkauskas perskaitė invoka
ciją.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. Antanas Bartusevičius, teisi
ninkas iš Vilniaus, dabar gilinan
tis studijas Illinois universitete 
Urbanoje. Jis plačiai pažvelgė į 
padėtį Lietuvoje, padarydamas 
eilę pastabų dabartiniams parla
mentarams. Daug dėmesio 
skyrė ir Gorbačiovo veiklos ir 
kalbų analizavimui, kiek tai su
siję su Lietuvos reikalais.

Meninėje dalyje Ciceroje gi
musi ir augusi aktorė Laima Šu- 
laitytė-Day ir dr. Meilutė Bartu- 
sevičienė paskaitė Sibire 
kentėjusio poeto Antano Miški
nio eilėraščių. Dr. Bartuse- 
vičienė taip pat apibūdino Miš
kinį kaip asmenį ir kūrėją. Šulai- 
tytė įžangai jausmingai paskaitė 
eilėraštį “Nemunas atves”, kurį 
toje pačioje salėje yra deklama
vusi dar visai maža būdama. Ji 
programą baigė Balio Sruogos 
malda iš Šaltkalvio dramos.

E. Š.

namentų turtingumu. Domi
nuoja lapų, gėlių ornamentai. 
Kai kur buvo įvesti ir lietuviškų 
kryžių viršūnių ornamentai.

Tie drabužiai neturi nieko 
bendro su lietuvišku stiliumi. Jie 
tinka visiems, kas pasisavins šią 
ornamentiką, jų stilių.

Laima Kygaitė, sukūrusi šiuos
drabužius, yra sustojusi New 
Yorke. Ji norėtų aplankyti ir ki
tus miestus, ir tikrai būtų verta 
susipažinti sujos drabužių stiliu
mi, jų technika. Tai nekasdieniš
ka, nauja ir kūrybinga. Ji gali toli 
nueiti drabužių salonuose, kur 
demonstruojamos naujos sam
pratos ir technikos. Ir tegu jai 
sekasi! J savo darbą įdėjo daug 
darbo, daug širdies ir parodė di
delį išradingumą. Taip pat 
norėtų susipažinti ir su naujom 
tekstilės medžiagom, naujais 
dažais ir juos įvesti į savo kūri
nius.

Parodose gal reikėtų daugiau 
paaiškinimų, kodėl toks dra
bužis, kas čia būdinga, kokia jo 
ornamentika. Dabar dažnai ne
suspėji įsižiūrėti, kai visa tai 
praeina pro akis. O pasakyti apie 
juos daug galima.

Sėkmės Laimai Kygaitei šioje 
tikrai retoje meno srityje! (p.  j.)

IŠ VISUR 
-—.—.------------------------------------------------------------i

— Lietuvos Valstybinės ope
ros solistų — Irenos M i Ike- 
vičiūtės ir Virgilijaus Noreikos 
bei pianistės Gražinos Lands
bergienės koncertai įvyks Bosto
ne balandžio 7, Baltimorėje ba
landžio 14, St. Petersburge ba
landžio 17, Los Angeles — ba
landžio 21, Chicagoje — ba
landžio 27, Detroite — ba
landžio 28 Clevelande — 
gegužės 5. Koncertų rengėjas — 
Lietuvių Fondas.

— Pranas Pusdešris, 73 metų 
amžiaus, po sunkios ligos mirė 
kovo 9 Adelaidėje, Australijoje. 
Jis buvo žymus visuomeninin
kas, rašęs poeziją ir kitokius raš
tus. Jis taip pat parašė Australi
jos lietuvių istoriją. Paskutiniu 
metu Šv. Tėvo buvo apdovano
tas “Pro Ecclesia et Pontifice 
medaliu už nuopelnus katalikų 
Bažnyčiai. Nuliūdime liko žmo
na Saulė Šilgaitė-Pusdešrienė.

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertą Clevelande balandžio
13 rengia ateitininkai.

— Philadelphijoje koncertuos 
pianistė Gražina Landsbergienė 
ir solistai — Irena Milkevičiūtė 
bei Virgilijus Noreika. Jų kon
certas įvyks balandžio 10, trečia
dienį, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Namuose (Lithuanian Music 
Hali), 2715 E. Allegheny Avė 
Koncertą rengia Lietuvių Ben
druomenės apylinkės valdyba ir 
Lietuvių Namų vadovybė. Bilie
tų kaina 10 ir 15 dol.

— VVashingtone, DC, Atsto
vų Rūmuose įvykusio Lietuvos 
nepriklau somybės minėjimo 
proga buvo padaryta lietuvių de
legacijos nuotrauka. Paraše pra
leista J. Čikotienės pavardė. 
VLIKo reikalų vedėja, pasi
puošusi tautiniais drabužiais, 
stovi tarp kongr. Frank Annun- 
zio ir Atstovų Rūmų pirm. Tom 
Foley. Nuotrauka buvo išspau
sdinta ir Darbininke kovo 22. nr 
12. Rengėjai už paklaidą atsi
prašo.

— ŠALFASS-gos sporto žai
dynės įvyks 1991 balandžio 13 -
14 Chicagoje. Vykdo Chicagos 
LSK Neris, Chicagos LLR K 
Gintaras ir Chicagos Lietuvių 
šachmatų klubas. Organizacinio 
komiteto pirmininkas yra Romas 
Puodžiūnas. Jo telef. 312 778 - 
1813. Pagal preliminarinės regi
stracijos duomenis, žaidynėse 
dalyvaus šios sporto šakos: krep
šinis, tinklinis, ledo ritulys, 
šachmatai ir kėgliavimas. Anks
čiau numatytos raketbolo ir stalo 
teniso pirmenybės neįvyks dėl 
nepakankamo susidomėjimo.

— Berželis, Hartfordo tauti
nių šokių grupė, nuoširdžiai vi
sus kviečia į jų metinį koncertą- 
vakarą, kuris įvyks balandžio 20, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. An
driejaus parapijos salėje, New 
Britain, CT. Programą atliks 
Berželio šokėjai ir dainininkai iš 
Lietuvos. Bilietus įsigyti ir stalus 
užsisakyti galima pas Dalią Dzi- 
kienę, tel. 521-6028 arba pas 
Liną Balsį, tel. 729 - 8815.

— Nauji Darbininko skaity to 
jai: J. Knezėnas, New Britain. 
CT E. Senken. Shelter Įsi. Hts 
NY; K. Rudgalvis, Farmingdale, 
N Y. Sveikiname naujus skaity to
jus ir dėkojame užsakytojams 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems 20 dol. metams.



DO YOU WISH TO HELP THE BALTIC STATES?

DO YOU WISH TO HELP THE BALTIC STATES GET 
SUPPORT FROM THE UNITED NATIONS?

DO YOU LIVE IN THE NEW YORK CITY AREA?
lt your answer to these questions is YES, then you should 
become an active member of BATUN, Baltic Appeal to the 
United Nations. You would be able to work actively with 
these objectives, with BATUN Board member activities and 
perhaps as a Board member.

Please call BATUN before March 31 at 
(212) 367 - 8802, FAX (212) 562 - 7434 or 

write to BATUN at 
115 West 183 Street, Bronx, N Y 10453

NUO APREIŠKIMO SALĖS IKI LINCOLN CENTRO

Tenka abejoti, ar kurio nors 
lietuviško choro narių tarpe būtų 
korėjiečių kilmės dainininkų. O 
tuo gali pasigirti ir didžiuotis 
Apreiškimo parapijos, Brookly- 
ne, NY, bažnytinis choras. Jame 
jau net vienuolika metų gieda so
listė Elizabeth Hyon. Šalia 
Apreiškimo choro, kaip solistė, 
ji reiškiasi dar ir italų ir 
korėjiečių bažnyčiose.

( Elizabeth Hyon gimė Seoul, 
Korėjoje. Ten dainavimo studi
jas pradėjo būdama 14 metų. At
vykusi j JAV, studijas tęsė Man
hattan School of Music. Viene
rius metus Richard Strauss kon-

kūriniai, kada prie solistės prisi
jungė ir fleita. Fleita grojo Hae- 
Won Shin. Solistę Hyon pianu 
palydėjo William Voughn Jonės.

Solistė dainavo iš gaidų. Klau
sytojams susidarė įspūdis, kad ji 
nepasitiki savo atmintimi, Be to, 
solistei per daug kreipiant 
dėmesio į gaidas, nukentėjo ir 
atliekamieji kūriniai.

Po pirmojo solistės Hyon kon
certo Apreiškimo salėje, rašyda-

seryatorijoje Mūnchene studija
vo religinę muziką. Dainavimo 
studijas ir toliau tęsia New Yor- 
ke. v t

Pirmąjį savo viešą koncertą 
sol. Hyon buvo surengusi 
Apreiškimo parapijos didžiojoje 
salėje 1988 m.- Tą koncertą so
listė padovanojo Apreiškimo pa- 
rapiečiams. Įėjimas buvo lai
svas. Sekantis Elizabeth koncer
tas įvyko 1989 m. Weill Beeitai 
salėje, kuri yra šalia Carnegie mas apie jį (žiūr. Darbininkas 
Hali, Manhattan, NY. Šių metų 'r '
kovo 10, sekmadienį, solistės 
Hyon religinių kūrinių rečitalis 
įvyko Lincoln Centre, Alice Tul
ly Hali.

Pirmojoje programos dalyje 
solistė atliko Bach, Handel, Du- 
rante, Stradella, Bizet ir Gou- 
nod kūrinius. Solistė Hyon — 
lyrinis sopranas — turi nestiprų 
švelnų balsą. Šioje programos 
dalyje geriausiai pavyko “Pieta 
Signore” — Stradella ir “Pace 
Domine” — Gounod.

Antroje programos dalyje 
buvo keturi Mozarto kūriniai. 
Nežiūrint ištikusios nesėkmės, 
solistei giedant “Laudamus Te”, 
nemažų pastangų reikalau
jančioje Aleluja dalyje, solistė 
neprarado pasitikėjimo ir likusią 
programos dalį atliko pasigėrėti
nai. Šie Mozarto kūriniai geriau
siai ir tiko solistės balsui. Ypač 
maloniai nuteikė “Laudate Do- 
minum’ir “Exultate Jubilate”

Nr. 43, 1988 m.), pastebėjau, 
kad solistė, jausdama savo ribotą 
balsinę medžiagą, didesnių au
ditorijų neieškos, o tuo tarpu pa
rapijų salėse ir bažnyčiose ji bus 
mielai laukiama. Prie šio savo 
teiginio pasilieku ir toliau. Ma
nau, ir pati solistė įsitikino, kad 
Alice Tully Hali, turinti 1100 
sėdimų vietų, jai buvo per di
delė.

Jonatham Ltuunoore, Varšu
voje savo biurą turintis Ameri
kos National Catholic Register 
atstovas, kovo 3 laidoje pateikia 
savo antrąjį pranešimą iš Pabalti
jo. Šiuokart jis rašo iš Kauno, kur 
apie religijos padėtį jam pasakoja 
lietuvių katalikų ir rusų. stąčiati- 
kių dvasininkai. Koresponden
tas teigia, kad sovietinės- karinės 
jėgos panaudojimas VjJūiuje 
įžiebė tarp lietuvių lig šiol dar 
nebuvusią vienybę siekti neprik
lausomybės ir demokratijos. Gi 
Katalikų Bažnyčia, remiama 
rusų ortodoksų bendruomenės, 
vaidina svarbią rolę tautinėje ko
voje. Laikraštį Darbininkui pa
skolino Dalia Bulvičiūtė.
________ ___________'r

p. palys

Daug lietuviškų knygų turi 
Darbininko spaudos kioskas. t 
Jos dažnai skelbiamos Darbi
ninke. Pasinaudokime skelbi
mais ir nusipirkime lietuvišką 
knygą. Dovanokime ją ir ki
tiems.

Skautų surengtoje Kaziuko mugėje Kultūros Židinyje. Už stalo sėdi Kristina Senken.
Nuotr. L. Tamošaičio

ŽUVYS SU 
LIETUVIŠKAIS

VARDAIS!
Gana daug lietuvių prisideda

prie plačiai paplitusio žvejojimo

LIETUVIU FONDO 1990 METŲ APYSKAITA
BALANSAS-BALANCE SHEET

AKTYVAI - ASSETS
EINAMIEJI AKTYVAI - CURRENT ASSETS

Gryni pinigai ir termin. s-tos - Cash in banks and on hand 
Korporacijų obligacijos - Corporate bonds 
Korporacijų akcijos - Common stocks/cost 
Komerciniai lakštai - Demand notes
Beprocentinės paskolos - Non interest bearing loans 
Priklausą gauti nuošimčiai - Interest receivable 
Kiti aktyvai - Other assets

Iš viso - Totai eurrent assets
PASTOVŪS AKTYVAI - FIXED ASSETS

Žemės ūkis ir sklypai - Real estate land and buildings 
Amortiz. baldai ir rašt. mašinos - furniture and fixt./net

IŠ viso - Totai fixed assets
Visi aktyvai - Totai assets

ĮSIPAREIGOJIMAI IR FONDU BALANSAS - LIABILITIES
AND FUND BALANCE
EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI - CURRENT LIABILITIES

Žemės skola - Mortgage payable
Trump. įsipareigojimai - Accounts payable
Neišmokėtas išskirstytas pelnas - Grants payable

Iš viso - Totai liabilities

12/31/90 12/31/89

2,734,724 2,139,405
1,161,189 1,401,154

604,455 402,835
144,913 98,707

126,041
138,429 123,233
121,666 375

4,905,376 4,291,750

504,342

504,342
5,409,718

504,342
_______ 75

504,417
4,796,167

ir meškeriojimo sporto. Gaila, 
kad pokalbiuose labai dažnai 
žuvys minimos tik angliškais var
dais. O žuvys juk turi ir lietuviš
kus vardus! Štai keletas jų:

Eel — ungurys, cod — 
menkė, flounder — plekšnė, sal- 
mon — lašiša, trout — upėtakis, 
pierch — ešerys, pike — lydeka, 
tench — lynas, minnovv — rei- 
nuotė, sturgeon — eršketas, 
smėli — stinta, chab — šapalas, 
mackerel — skumbrija, wels — 
šamas, eel-pout — vėgėlė, shark 
— ryklys, whale — banginis, 
seal — ruonis, porpoise — delfi
nas...

126,110 153,806
18,208 19,896

152,414 161,542
296,732 335,244

FONDU BALANSAS - FUND BALANCE 
Pagrindinio kapitalo fondas - Capital fund 5,112,986 4,460,923

Visi įsipareigojimai ir kapitalas - Totai liabilities and 
fund balance 5,409,718 4,796,167

OPERACINĖS PAJAMOS IR IŠLAIDOS - PROFIT AND LOSS STATEMENT

Statement prepared by Certified Public Accountant. 
Patikrinta Lietuviu Fondo Kontrolės komisijos.

PAJAMOS - INCOME
Palūkanos - Interest income 314,270 305,791
Dividendai - Dividend income 38,650 30,297
Parduotų akcijų nuostolis - loss on sale of Capital stock (4,491'. (15,187)

Iš viso operac. pajamų - Totai income 348,429 320,901
IŠLAIDOS - EXPENSES

Investavimo išlaidos - Investment expenses 8,483 8,614
Atlygis tarnautojams - Remuneration expense 32,566 30,762
Raštinės nuoma - Rent expense 6,140 5,488
Pašto išlaidos - Postage 2,499 2,573
Rašoma medžiaga, spausd. ir telef. - Office supplies and phone 4,466 3,847
Spaudos ir radijo skelbimai - Advertising expense 7,312 5,917
Vajų išlaidos - General promotional expense 8,306 11,800
Teisiniai patarėjai - Legal expense —- 360
Raštinės mašinų nusidėvėjimas - Depreciation expense 75 2,092
Kitos išlaidos - Other expenses 4,749 5,419

Iš viso operac. išlaidų - Totai expenses 74,596 77,228
Metų operac. pelnas - Totai profit 273,833 243,673

ŪKIS - FARM OPERATIONS
PAJAMOS - FARM RENTAL INCOME 16,613 16,613
IŠLAIDOS - FARM EXPENSES 16,464 18,199

Metų pelnas/nuostolis - Annual profit/deficit 149 (1,586)
Metų pelnas - Net profit 273,982 242,087

Pelnas viršija paskirstymą - Retained income 23,982 12.087
Paskirstytas pelnas-— Appropriated funds 250,000 230,000

DEXTER PARK
fcį PHARMACY

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

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

WE DELIVER
296-4130
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Postnge pnid both uuays 
Fnst, conuenient^priuate, sofE,fi 
įtars uitat BRnKinC-BV-fflRILiSjg^
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemeka--
•"Šiai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs __

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j-
»umą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrinl- 

l“d ,0*U plnlSal ' iP*ln° ■uttčtautlu*>
X/' procesus, f ,

' ImIV' leidžiamus Įstatymų. 
BJr Dėl lengvo taupymo bū-.»

do per paštą skambinkit Mr? - f
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
II DALIS <

Dviejų valandų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą 
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos 
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laido
tuvės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur. 
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų, - 
poezijos ir dainų montažas, jrekorduota VHS video ka-4 
setėje. Kaina su persiuntimu $35.00. Čekį su savo adresu 
siųsti:

F. KONTAUTAS į 
747 E. BROADWAY '

SO. BOSTON, MA 02127 
TEL. 617 - 268 - 5876

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YR'A GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

CHICAGOj: 2615W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110 
1445So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201 
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

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

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

WATERBURY: 6Congress Avė., Waterbury, CT 06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certlfikatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



BOSTONE

Apreiškimo parapijos salėje kovo 3 minint šv. Kazimiero šventę. Prie garbės stalo iš 
k. sėdi: kun. Jonas Pakalniškis, kun. Vytautas Palubinskas, kun. Antanas (iš Ghanos), 
kun. Stasys Raila, Monika ir Indrė Bilerytės, Bill Kurnėta. Prie pulto kalba rašytojas 
Paulius Jurkus. Kairėje sėdi Vladas ir Irena Bileriai. Nuotr. Liudo Tamošaičio

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ APREIŠKIME

Apreiškimo parapijos bažny
čioje kovo 3 gražiai paminėta šv. 
Kazimiero šventė. Prie parapijos 
veikia Lietuvos Vyčių 41 kuopa. 
Ir ji drauge minėjo savo dangiško 
globėjo šventę.

Bažnyčioje altoriaus dešinėje 
pusėje and pjedestalo buvo pa
statyta šv. Kazimiero statula. Čia 
šv. Kazimieras vaizduojamas su 
kardu — dešinę ranką laiko pa
sirėmęs ant kardo. Si statula ka
daise buvo Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje. Parapiją 
uždarius, statula buvo pernešta 
į šią bažnyčią.

Įėjus į bažnyčią, dešinėje 
pusėje pirmas vitražas yra skirtas 
šv. Kazimierui. Vitražo fundato
riai— Lietuvos Vyčių 41 kuopa.

Presbiterijoje ant dešinės, sie

A. A.
DR. PRANUI BAGDUI

mirus, žmonai Janinai, sūnui Tomui su šeima, sese
rims ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Danutė, Julytė, Edvardas Laukiai 
Magda Jankauskienė

A. A.
DR. PRANUI BAGDUI,

gydytojui, visuomenininkui ir dramaturgui, mirus, jo 
žmoną Janiną, sūnų Tomę, brolius bei seseris Ameri
koje ir Lietuvoje bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu.

DR. PRANUI BAGDUI
mirus, reiškiame gili? užuojautą žmonai Janinai, sūnui 
Tomui, broliui kun. dr. Vytautui Bagdanavičiui, MIC, 
seserims Onutei Strimaitienei Ir Marytei Juškienei 
su šeimomis, bei kitiems artimiesiems. Liūdime kartu.

Margarita Samatienė 
Edvardas ir Alina Stakniai

A. A.
DR. PRANUI BAGDUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Jadvy
gai sūnui, mūsų mielam draugui, Tomui Ir visiems 
giminėms bei artimiesiems. Mūsų maldos su jumis.

Birutė ir Antanas Bagdziūnai 
Birutė ir Paulius Bagdziūnai 
Birutė ir Giedrius Bagdziūnai 
Dalia ir Rimas Šileikiai
Donna ir Andrius Bagdziūnai 
Jadvyga Matulaitienė ir 
dukra su šeima

nos yra nutapytas didelis paveik
slas — Šv. Kazimieras Vilniuje 
meldžiasi prie Marijos paveik
slo. Nutapė dail. Jonas Subačius.

Gi klebonas kun. Vytautas Pa
lubinskas buvo užsidėjęs arnotą, 
kur ant krūtinės buvo išsiūtas šv. 
Kazimieras pagal Carlo Dolci pa
veikslą.

Iškilmingas mišias su smilky
mais koncelebravo klebonas 
kun. V. Palubinskas, kun. Jonas 
Pakalniškis, kun. Stasys Raila. 
Pamokslą apie šventąjį pasakė 
pats klebonas. Pamaldos baigtos 
palaiminimu su Švč. Sakramen
tu. Taip pat sukalbėta šv. Kazi
miero litanija.

Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muzikės Gintarės 
Bukauskienės. Pagiedojo vieną

Donatas Ozas 

giesmę, skirtą šv. Kazimiero gar
bei.

Po šių pamaldų Lietuvos Vy
čiai mokyklos žemutinėje salėje 
turėjo savo pietus ir specialią 
programą, pritaikytą šiai šven
tei. Maldą sukalbėjo kun. Jonas 
Pakalniškis.

Pradžioje dvi sesutės, Mo
nika ir Indrė Bilerytės, padaina
vo keturias dainas: Dar nejok, 
Vėjas, Stoviu aš parimus, Sakau 
sudie. Mergaitės yra muzikalios 
ir dainas atliko su nuotaika, pa- 
traukdamos publikos dėmesį. 
Tai buvo bene antras jų pasiro
dymas. Pirmas buvo per skautų 
kūčias.

Tada Paulius Jurkus kalbėjo 
apie šv. Kazimierą, apie tai, ko 
nepasakė klebonas. Kalbėjo apie 
šv. Kazimiero paveikslus, šv. 
Kazimiero kultą užsienyje, apie 
tai, kaip rusai specialiai 
nemėgsta šv. Kazimiero. Jo var
do bažnyčią buvo pavertę cerk
ve, vėliau ateizmo muziejumi. 
Dabar bažnyčia sugrąžinta tikin
tiesiems. Sujungė ir su kovo 11- 
ąja, su Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu.

Po to buvo pietūs. Pietus pa
ruošė specialūs žmonės ir karš
tus čia išlaikė iki pat valgymo lai
ko.

Lietuvos Vyčių 41 kuopai su
maniai vadovauja Bill Kurnėta, 
daugiausia įdėjęs triūso į šventės 
rengimą. Jis vadovavo ir 
minėjimo programai. Sėkmės 
Lietuvos Vyčiams ir jų 41-mai 
kuopai! (p.j.)

NEW YORKE
New Yorko skaučių ir skautų 

Neringos ir Tauro tuntai kviečia 
savo narius į bendrą sueigą ba
landžio 6, šeštadienį, 4 vai po
piet Kultūros Židinyje. Bus susi
pažinimas su Lietuvos vyr. skau
tininke ir garbės gynėja, kurios 
šiuo metu svečiuojasi Ameriko
je.

LB Queens perorganizuotos 
apylinkės metinis susirinkimas 
įvyko kovo 17 Kultūros Židinyje. 
Atsilankė apie 50 žmonių. Susi
rinkimui vadovavo pirm. Ra
mutė Cesnavičienė. Įvairiais rei
kalais pranešimus padarė dr. 
Marija Žukauskienė, Aleksan
dras Vakselis, Kostas Norvilą, 
Algis Šilbajoris. Po susirinkimo 
Daiva Kezienė parodė kelias vai
zdajuostes iš Lietuvos aktualijų.

Gegužės pirmus du savaitga
lius JAV-jose vyks rinkimai į JAV 
LB Tarybą. Ši Taryba yra aukš
čiausia LB institucija, duodanti 
direktyvas bendrai LB veiklai. 
Sudarytos rinkimų komisijos 
įvairiose vietovėse. New Yorke 
tokią rinkimų komisiją sudaro 
Lilė Milukienė, pirm., Dana ir 
Algis Šilbajoriai. Komisija pra
neša, kad iš New Yorko apygar
dos kandidatuoja į LB naująją ta-

Retas koncertas
Balandžio 7, 3 vai. po pietų, 

So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje, įvyks 
reto lygio koncertas. Jame pro
gramą atliks iškilūs Lietuvos 
operos solistai — tenoras Virgili
jus Noreika ir sopranas Irena 
Milkevičiūtė, akompanuojant 
pianistei Gražinai Landsbergie
nei. Programoje bus pasaulinių 
kompozitorių kūriniai. Jame 
pinsis solo dainavimai su due
tais, publikos visuomet labai lau
kiami.

Koncertą rengia Lietuvių 
Fondas, kurio atstovais Bostono 
ir apylinkės lietuviams yra Kazys 
Bačanskas, iš Dorchesterio, dr. 
Eduardas Jansonas, iš Cape 
Code, ir Petras Viščinis, iš 
Brocktono. Jie rūpinasi visais 
rengimo darbais.

Šis bus jau antras Lietuvių 
{Fondo koncertas Bostono ir apy- 

linkės lietuviams. Pirmasis įvyko 
t 1989 gruodžio 17. Jame progra

mą atliko sol. Vaclovas Dauno
ras, pianistas Robertas Bekionis 
ir aktorius Algirdas Grašys.

Susidomėjmas koncertu yra 
labai didelis. Laukiama daug lie
tuvių net iš tolimesnių lietuvių 
kolonijų.

P. v.

Kandidatai į LB Tarybą
JAV LB Bostono apygardoje į 

XIII-ją Tarybą kandidatuoja šie 
asmenys: Gintaras Čepas, Ro
mas Buivydas, Ph.D., Erdvilis 
Janulaitis, Aidas Kučinskas, Te
resė Meiluvienė ir Eduardas 
Meilus, Jr.

Rinkimai į JAV LB XIII-ją Ta
rybą įvyks 1991 gegužės mėn.

Trečioji premija
JAV LB Kultūros tarybos pa

skirtoji 1990 m. radijo premija 
Laisvės Varpo vedėjui Petrui 
Viščiniui yra jau trečioji premija, 
kurią jis savo darbu lietuvių radi
jo tarnyboje laimėjo.

Pirmoji premija buvo jam pa
skirta 1978 m. Amerikos Lietu
vių Tarybos už Kalėdų progra
mą, o antroji — 1980 m. LB 
Kultūros tarybos už Vilniaus 

rybą šie asmenys: Kęstutis Bile- 
ris, Tomas Lora, Aleksandras 
Vakselis, Rūta Virkutytė, Da
nutė Norvilaitė, Kęstutis Mik- 
las, Juozas Kazlas, Jane Venc
kutė. Iš New Yorko gali būti iš
rinkti 4 ar 5 asmenys. Tikslus iš
rinktųjų skaičius priklausys nuo 
New Yorko apygardoje balsavu
siųjų skaičiaus.

Dail. Česlovas Janušas pakar
totinai sunkiai susirgo, ir kovo 
20 buvo nuvežtas į Jamaica ligo
ninę.

Marija Karečldenė, agrono
mo Vaclovo Butkio sesuo, kurį 
laiką gydėsi namie. Dabar vėl 
išvežta į Jamaica ligoninę.

Vlado Kulboko naujausia kny
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama 
Darbininko administracijoje. 
336 psl. Kaina $8.00, plius per
siuntimui $1.50.

Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to M ode m 
Lithuanian išleista^ nauja laida. 
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtų tekstų 4 kasetės, — 
kaina $45. Persiuntimui pride
dama $3.00.

universiteto sukakties minėjimo 
programą.

Abi tas premijas jis laimėjo 
konkurso keliu.

Slidinėjimo išvyka
Šeimyninė slidinėjimo iškyla 

buvo surengta kovo 15 - 17 Can- 
non kalnų apylinkėse, N H. Iš 
Bostono 14 lietuviškų šeimų 
(apie 50 asmenų) linksmai pralei
do savaitgalį. Jauniausiam sli- 
dinėtojui neseniai suėjo 3 metai.

Politiniame seminare
Bostono LB valdybos delega

cija, LB Komunikacijos Centro 
kvietimu, vasario 9-10 dalyvavo 
politiniame seminare VVashing- 
tone. Delegaciją sudarė: ALT-o 
pirm. G. Čepas, R. Veitaitė, A. 
Eiva ir V. Martinionis.

Pirmos dvi seminaro diens 
buvo skirtos įvairiems praneši
mams, diskusijoms, apžvelgta 
LB apygardų politinė veikla. 
Eiva perskaitė pranešimą apie 
Lietuvos Parlamento gynybą 
sausio mėn. Tarptautinės teisės 
žinovas William Hough, kovo 11 
nepriklausomybės atstatymo liu
dytojas, skaitė paskaitą apie di
plomatinio Lietuvos pripažini
mo teisinius pagrindus.

Prieš susitinkant su valdžios 
atstovais buvo labai naudinga iš
girsti mūsų reikalavimų teises. 
Neseniai grįžę iš Lietuvos Lorry 
Wyman ir jos vyras Barnabas 
Johnston supažindino su Lietu
voje ruošiamu naujos konstitu- 
cijs projektu, prie kurio jie abu 
prisidėjo. Klausytojų susi
domėjimo susilaukė pranešimai 
apie lobbying, ekonominės pa
galbos ir prekybos lengvatų tei
kimą Sovietų Sąjungai.

US-Baltic Foundation prezi
dentas Linas Kojelis kalbėjo apie 
šios organizacijos-tarpininkės 
vaidmenį tarp JAV valstybės or
ganų, įmonių ir Baltų organizaci
jų, ir apie ekonominės bei tech
ninės pagalbos perspektyvas 
Baltams. Philadelphijos skyrius 
profesionaliai suorganizavo dar
bą trečiai dienai, kada aplankyti 
157 kongresmanai ir senatoriai. 
Lankantiesiems buvo atspau
sdintos vizitinės kortelės, kas la
bai palengvino darbą, nes vie
nam asmeniui teko užeiti pas 5 
- 7 valdžios atstovus, kurie jau 
prieš savaitę gavo keturių reika
lavimų punktų sąrašus. Visi ke
liavo savo lėšomis ir buvo mora
liai patenkinti, nepriklauso
mybės atstatymo metinių proga 
prisidėję prie politinio darbo dėl 
Lietuvos pripažinimo.

Susitikimai su Lietuvos 
specialistais

Kovo 14 Lietuvių Piliečių 
Klube ekonomistas prof. A. Ra- 
jackas, iš Lietuvos Mokslų Aka
demijos ir Lietuvos Pramonių 
asociacijos pirm., ir firmos "Ne
ringa”’ direktorius A. Matule
vičius kalbėjo apie ekonominę 
padėtį Lietuvoje. Pašnekesiai 
vyko klausimų-atsakymų forma. 
Daugelis klausimų kilo dėl eko
nominių reformų, privatizacijos, 
laisvos rinkos ir kitų problemų.

BROCKTON, MA

Solistės gastrolės
Toronto operos solistė Marytė 

Bizinkauskaitė-Bildienė buvo at
vykusi į Brocktoną atsisveikinti 
savo mamytės Veronikos Bizin- 
kauskienės, sesutės ir brolių.

Kovo 18 Marytė Bizinkaus- 
kaitė iš Brocktono išvyko Lietu
von. Ten išbus apie mėnesį lai
ko. Vilniaus ir Kauno operose 
dainuos pagrindines roles La Bo- 
heme, Otelo ir Linksmoji našlė 
pastatymuose.

Tai jau bus antras kartas, kai 
Marytė lankosi Lietuvoje ir dai
nuoja Lietuvos operose. (V’. Se- 
nuta)

LAISVĖS VARPAS Mkmadicntate 9:00-10:00 ryto ii WCAV-FM bonga 
98.0. Vedėja* Petras Viščini*. 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Teist. 
S08 586 - 7209.

Svečiai painformavo, jog iki šiol 
dar nėra vieningo ekonomikos 
reorganizavimo plano, kadangi 
nėra nepriklausomybės.

Kovo 18 ten pat įvy ko susitiki
mas su populiariu Lietuvos kino 
ir teatro aktoriumi. Teatro drau
gijos pirm. Juozu Budraičiu. Su 
humoru svečias papasakojo apie 
savo kūry bos kelią, nušvietė tea
trinio gyvenimo dabarties aktua
lijas Lietuvoje. Renginyje daly
vavo ir dramos aktorius Arūnas 
Čiuberkis, kuris lydi Budraitį jo 
kelionėje po Ameriką, padeda 
jam susitikti su garsių teatrų at
stovais, užmegzti profesinius 
ryšius.

Parama ir pataisa
Siunčiu LB Bostono apylinkės 

auką 25 dol. Darbininkui parem
ti. Kartu norėčiau pareikšti, kad 
Bostono ir apylinkės lietuviai, 
dalyvavusieji sausio 19 demon
stracijose New Yorke, nusiskun
džia dėl užrašų, tilpusių po nuo
traukomis Darbininko Nr. 4, 5 
ir 6.

Nuotraukose daugiausia nuro
dyta, kad demonstruoja New 
Yorko lietuviai. Mano manymu, 
tai nėra tikslu. Dalyvavusieji de
monstracijose tikrai nebuvo su
siskirstę miestais ar kitaip.

Kai dėl Bostono, tai mes atvy
kome dviem autobusais. Tačiau 
daug atvyko ir kitokiomis prie
monėmis. Taigi, buvo daug lie
tuvių iš Bostono ir kitų miestų 
bei apylinkių.

Plakatas, patalpintas nr. 5 
nuotraukoje 8-ame puslapyje, 
vaizduojantis tanką su įrašu 
"NOBEL PEACE TANK”, buvo 
Bostono jaunimo suplanuotas ir 
atsivežtas į New Yorką.

Su geriausiais linkėjimais
Kazys Bačanskas, apyl. ižd.

Redakcijos prierašas. Apgai
lestaujame, kad mūsų korespon
dentas nespėjo patirti, iš kokių 
miestų visi demonstruotojai bu
vo atvykę. Be abejo, tiksliau 
būtų buvę išsireikšti, po nuo
traukomis paminint, 
“New Yorko lietuviai demon
struoja”, bet “New Yorke lietu
viai demonstruoja". Dėkojame 
už auką ir atsiprašome už netik
slumą.

kad ne

Laisvės Varpas įžengė į 
38-sius metus >

Kovo 7 sukako 37-ri metai, kai 
veikia Laisvės Varpas, vienin
telė Bostono ir apylinkės lietu
vių radijo programa, skirta 
kultūriniams, visuomeniniams ir 
politiniams reikalams. Ji per
duodama kiekvieną sekmadienį 
9 - 10 vai. ryto iš radijo stoties 
WCAV-FM 97.7. Iš skelbiamų 
programos rėmėjų sąrašo maty
ti, kad programa yra plačiai gir
dima, aukštai vertinama ir re
miama. Ja džiaugiasi net kaimy
ninių valstijų lietuviai.

Per tuos ilgus nepertraukiamo 
darbo metus Laisvės Varpui teko 
nugalėti daug įvairių sunkumų. 
Šiuo metu Laisvės Varpo pagrin
dinis dėmesys nukreiptas į kovą 
už Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės įtvirtinimą. Deda
mos visos pastangos, kad drama
tiški įvykiai Lietuvoje būtų gali
mai tiksliau ir plačiau nušviesti. 
Tuo siekiama ne tik informuoti 
klausytojus, kas ir kaip dedasi 
Lietuvoje, bet taip pat stiprinti 
išeivijos ryšius su tautos kamie
nu, organizuojant jam reikalingą 
pagalbą.

Tolimesnė sėkminga radijo 
veikla neįmanoma be plačiosios 
lietuvių patriotinės visuomenės, 
pirmoje eilėje klausytojų visoke
riopos talkos darbu ir lėšomis. 
Vieno asmens pečiai neįstengs 
ilgai atlaiky ti tos naštos, kurią su
daro tasai darbas.

Laisvės Varpo steigėjas ir nuo
latinis vedėjas yra Petras Višči
nis.
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ADMINISTRACIJA 
KREIPIASI Į SKAITYTOJUS

Neseniai perkėlėme Darbi
ninko lipinukų spausdinimą į 
kompiuterį. Tai atliekant pasi
taikė adresuose klaidų, kurias 
atitaisėme. Dėkojame skaityto
jams, kurie apie adresų klaidas 
pranešė.

Dabar norime paaiškinti, kad 
lipinuke, pirmoje eilutėje deši
nėje pusėje prie pavardės yra at
spausta EXP / / Tai čia 
neužilgo bus sudėta data, kada 
to skaitytojo prenumerata pasi
baigia, pav. atrodys taip:

EXP 12/31/91, t. y. prenume
rata pasibaigia gruodžio 31, 
1991. Šiuo metu tos datos dar 
neperkeltos į kompiuterį, nors 
jos visos yra atžymėtos mūsų 
kartotekoje. Prašome mielų 
skaitytojų nenuogąstauti, kai pa
matote Expiration datos vietoje 
tuščią vietą. Tai nereiškia, kad 
jūsų prenumerata pasibaigė, o 
reiškia, kad mes tos datos dar 
nespėjome į kompiuterį sudėti. 
Kol kas atsilikusius skaitytojus 
raginame užsimokėti prenume
ratą, tikrindami kartoteką. Vė
liau nebereikės raginti, nes skai
tytojai kiekviename lipinuke 
matys datą, kada jų prenumerata 
pasibaigia.

Jaunas vyras, iš Lietuvos, gali 
dirbti prie namų remonto, elek
tros ir kitų darbų. Turi praktikos 
dirbti vietinėmis sąlygomis. Tel. 
718 463 - 7225.

Lietuviška — amerikietiška 
šeima, gyvenanti Colorado-Vail 
kalnuose, ieško lietuvaitės — 
nerūkančios, vairuojančios auto
mobilį. Reikėtų prižiūrėti du 
mokyklinio amžiaus ir vieną vie- 
nerių metų vaikus. Gaus butą, 
išlaikymą ir algą. Prašoma skam
binti collect 1 - 303 - 949 - 4804 
arba rašyti: Regina O’Brien, P. 
O. Box 1407, Avon, CO 81620. 
Taip pat galima skambinti 1 - 303 
- 290 - 9890.

Romas Pūkštys vėl važiuoja į 
Lietuvą balandžio mėn. pra
džioje. Pervedami doleriai, pa
likimai. Priima laiškus, doku
mentus, vaistus. Perka automo
bilius. Atsiskaitymas iki ba
landžio 3 d. TRANSPAK, 2638
W. 69 St., Chicago, IL 60629. 
Tel. 312 436 - 7772.

Pirksiu geram stovyje vartotą 
mašiną. Skambinti bet kokiu lai
ku: 718 441 - 5689.

Ieškoma moteris vyresnio 
amžiaus asmens prižiūrėjimui 
Elizabeth, NJ. Bus duodamas 
kambarys ir maistas. Dėl algos 
susitarimo ir smulkesnių infor
macijų skambinti 908 687 - 4943.

Ieškoma mergina arba našlė, 
kuri galėtų prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmones ir jų namus, o 
taip pat slaugyti ligoje. Rašyti: 
Joseph Lugan arba John Con- 
wood. P. O. Box 21270, Jamaica, 
NY 11421.

Parduodamas Woodhaven 
Manor — 40 x 1 (X) vienos šeimos 
atskiras namas, 6 miegamieji, 2 
V2 vonios, naujai išbaigtas rūsys 
(basement), dviem automobi
liams plytinis garažas, nauja vir
tuvė. Kreiptis į savininką 718 
847-6096.

Fort Myers, Floridoje, 
gražiame 7 miegamųjų name iš
nuomojami kambariai atskiro
mis voniomis. Kaina 200 dol. į 
savaitę. Įskaitomi ir pusryčiai. 
Galima naudotis visais namo 
įrengimais, taip pat privačiu ba
seinu ir kt. Skambinti vakarais 
tel. 813 656 - 5886.

Darbininko 
redakcijos FAX 
718 827-2964

New Yorko žinių dar yra 5 ir 
7 puslapyje.

Juozas Matiukas Šventų Vely
kų proga kuo nuošiardžiausiai 
sveikina visus savo draugus, 
bičiulius ir pažįstamus, linkėda
mas visiems gausios Prisikėlusio 
Kristaus palaimos.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos dvyliktas konteineris 
Lietuvai išplaukė kovo 25 iš New 
Jersey uosto. Šią siuntą sudaro 
McGraw Hill leidyklos paauko
tos universiteto lygio knygos, 
medicininė aparatūra ir vaistai, 
bažnytiniai reikmenys. Kontei
nerių siuntimas buvo laikinai su
stabdytas po Kruvinojo sekma
dienio įvykių. Tai jau dvyliktas 
LKR Šalpos konteineris Lietu
vai. Plačiau kitame numeryje.

Paulius Jurkus, rašytojas, 
poetas, dailininkas ir Darbinin
ko redaktorius, yra išvykęs 
pailsėti į Floridą, kur praleis Ve
lykų šventes. Redakcijon grįš ba
landžio 15.

Dr. Konstancijos Paprockai- 
tės-Simaitienės knyga Moteris su 
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti 
2 dol.

VISI SIUNTINIAI Į LIETU
VĄ siunčiami su PRISTATYMU 
Į NAMUS papigintomis kaino
mis. Drabužiai, maistas, vaistai
— KIEKIAI NERIBOJAMI, 
MUITO NĖRA. Savo daiktus 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
- 7772.

G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėms bilietus 
iš Lietuvos į 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

JIS UŽ MUŠ - MES UZ JĮ 
VISI TALKON UŽ SENATORIŲ ALFONSE D’AMATO!

Lietuvių susitikimas su JAV senatorium iš New Yorko valstijos ALFONSE 
D’AMATO, įvyks balandžio 14, sekmadienį, nuo 5 Iki 7 vai. vak. Kultūros Židinyje.

Pobūvis rengiamas susitikti su senatoriumi, kuris tiek daug yra padėjęs 
Lietuvai Ir lietuviams. BŪTINAI TURIME Jį PERRINKTI! Rinkiminei propagandai 
reikia lėšų. Tad ir įėjimo auka bus 25 dol. Šalia pokalbių bus galima pasivaišinti 
vynu ir užkandėliais.

Bilietus iš anksto galima įsigyti KASOJE, pas Vldę Jankauskienę, Mariją 
Žukauskienę ir Ramutę Česnavičtenę.

Pabaltiečių vienybės dieną 
organizuoja New Jersey pabal- 
tiečiai balandžio 7, sekmadienį, 
3 vai. popiet Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centre, 6 Davis 
Avė., Keamy, NJ. Kviečiami tie* 
tuviai, latviai ir estai. Programo
je pietūs su laisvu baru, visų trijų 
tautų talentų pasirodymas, vie
nas žinomesnis kalbėtojas. Bilie
tų kaina $30 asmeniui. -- '

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 30, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Vincenzo 
Bellini opera I Puritani. Pagrin
diniai solistai: Edita Gruberova, 
Chris Merritt, Paul Plishka. Di
riguoja Gabriele Ferro. Atei
nantį šeštadienį, balandžio 6, 
bus transliuojama Richard Wa- 
gner opera Parsifal.

Lietuvos Vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, NY, balandžio 28, sek
madienį, 1 vai. popiet rengia 
pusmetinę iškilmę su pietumis 
ir šokiais, grojant Joe Thomas or
kestrui. įėjimas 17 dol. asme
niui.

“ŽAIBAS” NR. 6 — maisto 
produktai bus pristatyti Jūsų nu
rodytu adresu 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.

CARGO Į LIETUVĄ! 1G. T. 
INTERNATIONAL praneša, 
kad nuo gruodžio 24 d. dėl sun
kios ekonominės padėties, lab
daros vardan visus drabužius ir 
maistą galima VISIEMS siųsti 
CARGO į Lietuvą BE MUITŲ! 
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 Hills, IL 
60457. Tel. 708 430 - 7334.

NY DAILININKŲ SĄJUNGA 
IŠSIRINKO NAUJĄ VALDYBĄ

New Yorko lietuviai dailinin
kai susiorganizavo 1952 gruodžio 
7. Taigi tuoj bus 40 metų, kaip 
jie čia veikia organizuotai.

Ta veikla buvo banguota — 
vieną kartą didesnė, kitą kartą 
mažesnė. Dabar paskutinius ke
lerius metus buvo pritilusi.

Kaip buvo skelbta, 17-toje 
dailės parodoje ir kilo iniciatyva 
vėl susirinkti, pakalbėti apie 
veiklą, persiorganizuoti.

Tas reorganizacinis susirinki
mas įvyko kovo 17, sekmadienį, 
2 v. popiet Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Dalyvavo 11 
dailininkų. Iki šiol pirmi- 
ninkkavęs Petras Vaškys susirin
kimui pirmininkauti pakvietė 
Juozą Bagdoną, sekretoriauti 
Marija Žukauskienę.

Pradžioje buvo prisimintas

Lietuvos Vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, NY, organizuoja ketu
rių dienų ekskursiją į St. Ann de 
Beaupre šventovę, Kanadoje, 
birželio 7-10. Dėl informacijų 
galima kreiptis į Helen Matulio
nis 718 326 - 3398 arba į pirm. 
Bruno Rutkūnas 516 628 - 2292.

Vyresnio amžiaus lietuviškai 
kalbanti moteris ieško lietuvės 
padėjėjos, pagelbėti supirkti 
maistą, skalbime ir namų ruošo
je, 4 dienos savaitėje po 4 yal. 
dienoje (12 - 4 vai. popiet). 
Mokės $8 į valandą. Skambinti 
212 - 260 - 8636.

VILNIAUS RADIJAS
Vilniaus radijo lietuviškas 

žinias Amerikoje galima išgirsti 
kiekvieną vakarą 8 vai. Washing- 
ton, DC, laiku šiomis trumpo
mis bangomis: 11770 MHz, 
11860 MHz, 15180 MHz, 17690 
MHz, 17720 MHz.

Vilniaus radijo bangos yra kei
čiamos keturis kartus metuose; 
kovo, gegužės, rugsėjo ir lapkri
čio mėnesių pradžioje. 

dail. Povilas Osmolskis, uolus 
šios sąjungos narys, miręs lygiai 
prieš 20 metų (1971. III. 17) Apie 
jį trumpai pakalbėjo Paulius Jur
kus.

Prisiminti ir mirę nariai: Anta
nas Kairys, Romas Viesulas. Jie 
pagerbti susikaupimo minute.

Į susirinkimą vėliau atsilankė 
ir Povilo Osmolskio našlė Ona 
Osmolskienė. Jai šia proga įteik
ta gėlių puokštė.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO 
PROGRAMOS 50 METŲ SUKAKTIS

“Lietuvos Atsiminimų " radijo 
veiklos 50 metų auksinė sukaktis 
bus minima gegužės 19, sekma
dienį. Iškilmės bus pradėtos 
koncelebracinėmis mišiomis už 
gyvus ir mirusius “Lietuvos Atsi
minimų” radijo geradarius 2 vai. 
popiet Sopulingosios Dievo Mo
tinos lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Keamy, NJ. Pagrin
dinis celebrantas bus vysk. Pau
lius A. Baltakis, OFM.

Po mišių Lietuvių Katalikų 
Centro salėje, 6 Davis Avė.,

TRADICINĖ ATVELYKIO 
POPIETĖ 
rengiama LMK Federacijos 
New Yorko klubo, 
bus balandžio 7, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinyje

Puikus tradicinis Velykų stalas su įvairiausiais 
valgiais, margučiais, pyragais, pyragaičiais, 

tortais!
Meninę programą atliks solistės, viešnios iš Lie

tuvos, ALDONA VILCINSKAITĖ-KISIELIENĖ Ir ASTA 
KRIKŠČIŪNAITĖ.

Įėjimo auka 12 DOL.

Rengėjos maloniai kviečia visus atsilankyti ir 
jaukioje švenčių nuotaikoje praleisti popietę.

Svarstyta sąjungos veikla.'Nu- 
tarta Ją atgaivinti, palaikyti. Pir
mininku išrinktas Juozas Bagdo
nas, sekretore Marija Žukau
skienė, iždininke Irena Vakse- 
lytė^-Nemickienė.

Kalbėta apie savo parodų ren
gimą, apie išėjimą į amerikiečių 
sales, galimas gauti pašalpas.

Prisiminti ir tie nariai, kurie 
dabar sirguliuoja ir negali daly
vauti. Toks yra Česlovas Ja
nusas, gyvenąs Ozone Park. Ca- 
pe Code gyvena Viktoras Vizgir
da, Jonas Rūtenis. Jie irgi sirgu
liuoja, taip pat jiem ir per toli at
vykti.

Po susirinkimo buvo jaukios 
vaišės. Vaišes gražiai parengė K. 
Židinio prižiūrėtojų dukra Bi
rutė Šidlauskienė. Po vaišių visi 
dar valandėlę pasikalbėjo įvai
riais dailės reikalais, kas dedasi 
Lietuvoje šioje srityje. Naujasis 
pirmininkas žadėjo greit visus 
painformuti apie naujus veiklos 
projektus.

New Yorke dar yra eilė daili
ninkų, kurie galėtų įsijungti į šią 
veiklą. Ji bus tikrai judresnė, 
įspūdingesnė, jei daugiau daili
ninkų prisidės prie jos veiklos ir 
ieškos naujų veiklos būdų. (p.j.)

Keamy, NJ, įvyks šaunus banke
tas ir balius. Meninę programą 
atliks artistų grupė iš Lietuvos. 
Pasirodys dainininkai Janina 
Miščiukaitė ir Aldona Stasiule
vičiūtė, Ovidijus Vyšniauskas ir 
Žilvinas Bubelis, o taip pat du 
instrumentalistai. Po programos 
bus šokiai.

Prof. dr. Jokūnas Stukas, ilga
metis programos direktorius, 
kviečia apylinkės lietuvius tą 
dieną rezervuoti šiam' nepapra
stam renginiui.

“Čiurlionio” ansamblis iš Clevelando balandžio 20, šeštadienį, kon
certuoja Kultūros Židinyje, Brooklyne. Nuotraukoje ansamblis, 1990

m. rudenį atšventęs savo veiklos 50 metų sukaktį. Viduryje naujasis 
vadovas G. Purlys iš Lietuvos.


