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LIETUVA IR TSRS VĖL TĘSIA POKALBIUS
Savaitės
įvykiai
JAV valstybės sekretorius Ja
mes A. Baker vėl lankosi Arti
muosiuose Rytuose, ieškodamas
būdų sutaikyti Izraelį su arabais.
Kelionę pradėjo Turkija, kur su
sipažins su kurdų padėtimi. JAV
lėktuvai mėto parašiutais maistą
ir vandenį kurdams, kurie, bijo
dami Saddam Husseino keršto,
bėga iš Irako.
Kuveito emiras, pirmą sykį
kalbėdamas po sugrįžimo į išlais
vintą kraštą, pažadėjo žmonėms,
kad “Dievui leidžiant, kada nors
ateinančiais metais” Įeisiąs rinki
mus. Lig šiol jis valdė Kuveitą
su savo giminėm. Kalbama, kad
ir moterims bus leidžiama daly
vauti balsavimuose.
Maskvos TV pirmą sykį savo
istorijoje transliavo stačiatikių
Velykų pamaldas Trijų Karalių
katedroje.
Irakas formaliai sutiko priim
ti Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos padiktuotas paliaubas,
nors ir atsikalbėdamas, kad sąly
gos esančios “neteisingos”. Sad
dam Husseino tvarkomas parla
mentas šį nutarimą padarė net
penkioms savaitėms praėjus nuo
to, kai koalicinė kariuomenė Iraką išsėmė išJCuyęito,
Masiniai kapai atrasti Kolum
bijos džiunglėse, 125 mylios į
pietus nuo Begotos, kur prieš
valdžią kovojantys partizanai
turėjo savo būstinę. Spėjama,
kad 40-yje duobių esama apie
400 lavonų. Bandoma ištirti, kas
buvo tie sušaudytieji.
Indijos kariuomenė ėmėsi
griežtų pariemonių prieš Kašmiro gyventojus, kurie remia tau
tinį judėjimą.
Bulgarijos vyriausybė, beveik
po dešimties metų nuo pasikėsi
nimo prieš popiežių Joną Paulių
II, nutarė paskelbti slaptus do
kumentus, kurie gali padėti at
skleisti paslaptį, kas tą pasikėsi
nimą organizavo. Turkas Mehmet Ali Agca, kuris buvo teisia
mas italų teismo, visą laiką tvir
tino, kad Bulgarijos slaptoji poli
cija buvo įvelta.

Sujungtos Vokietijos kancleris
Helmut Kohl pradėjo lankyti bu
vusios Rytų Vokietijos miestus,
norėdamas patirti, kodėl žmonės
kelia triukšmą dėl ekonominių
sąlygų.
D.Britanijos užsienio reikalų
ministras Douglas Hurd lankėsi
Kinijoje, bet grįžo tuščiomis,
nes nepavyko susitarti su kinais
dėl naujo uosto ir aerodromo pa
statymo Hong Konge. Šis šešių
milijonų miestas 1997 metais
grąžinamas Kinijai.

Rusijos respublikos parla
mentas, kurį sušaukė komunis
tai, norėdami Borisą Jelciną su
drausminti, suveikė visiškai at
virkščiai: suteikė jam teisę val
dyti respubliką įsakymų būdu.
Jelcinui padėjo komunistai, ku
rie paliko “kietosios” linijos at
stovus ir sudarė grupę, pasivadi
nusią “komunistais už demokra
tiją". Savo kalboje parlamenta
rams Jelcinas pareiškė, kad
“asmeniški skirtumai netrukdys
džentelmeniškiems santykiams”
tarp respublikos ir centro (Gor
bačiovo). Specialūs įgaliojimai
truks iki birželio 12, kada įvyks
respublikos prezidento rinki
mai, kuriuos Jelcinas tikisi
laimėti.

— Sovietai nesutinka šio susitikimo vadinti derybų pradžia —

(New York, 1991 balandžio 4.
LIC) Šiandien Kremliuje Lietu
vos Respublikos ir Tarybų Są
jungos derybų delegacijos susiti
ko diskusijoms, kurios tęsėsi 7
valandas.
Nors delegacijos abipusiškai
nustatė kai kuriuos derybų tiks
lus ir principus, kalbos “sunkiai”
ėjosi, pasak Lietuvos ELTos ko
respondento Balio Bučelio.
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Informacijos
Biuro žiniomis, delegacijos pasi
rašė bendrą trumpą komunikatą
ir dviejų puslapių protokolą, ku
riame užfiksuoti kai kurie susita
rimai. Po telefoninio pokalbio su
Lietuvos Respublikos delegaci
jos deryboms su TSRS vadovu
Česlovu Stankevičiumi, AT-bos
pirmininkas Vytautas Landsber
gis šitaip komentavo šios dienos
susitikimą Kremliuje:
“Nors sovietų pusė ir atsisakė
vadinti šį susitikimą derybų
pradžia, tačiau minėtame proto
kole yra susitarta būtent dėl de
rybų principų, tikslo ir pro
cedūros. Protokole ypač svarbus
trečias punktas: ‘derybų tikslas
yra santykių sureguliavimas tarp
Lietuvos respublikos ir SSSR’.
Šios dvi derybų šalys sutarė
priimti kai kuriuos derybų prin
cipus, tarp kurių užfiksuota: rea, Lįs šalių lygiateisiškumas, žmo
gaus teisių ir šalių suvereniteto
gerbimas, taip pat, kaip ir gerbi
mas kitų visuotinai pripažintų
teisės principų. Gaila tačiau, kad
sovietų pusė atsisakė fiksuoti
tokį visuotinai suprantamą ir
daugelio valstybių įsakmiai pa
geidautą dalyką, kaip jėgos ne
naudojimą. Kaip jie įsivaizduoja
lygiateises1 derybas, kai viena
pusė ir toliau naudoja jėgą, lieka
neaišku. Patvirtinta derybų te
matika ir tai, kad kitas oficialus
susitikimas įvyks balandžio
mėnesio pabaigoje, gegužės
pradžioje. To susitikimo vieta
dar neužfiksuota. Nors iš mūsų
pusės buvo siūlytąjį pariteto pa
grindu surengti Vilniuje, tačiau
kol kas klausimas liko atviras”.
Vakar Lietuvos atstovybėje
Maskvoje įvyko Lietuvos ir
TSRS darbo grupių susitikimai.
Grupės posėdžiavo daugiau
negu tris valandas, aptardamos
įvairius klausimus, susijusius su
Lietuvos — TSRS derybomis.
Darbo komisijos aptarė gali
mų derybų tikslus, sąlygas ir na
grinėtinus klausimus. Taip pat
patikslino derybų delegacijų
sudėtį.

Prieš šiandienos diskusijas,
Lietuvos ir TSRS delegacijos pa
skutinį kartą buvo susitikusios
spalio mėnesį. Po to Kremlius
nutraukė konsultacijas apie de
rybų pradžią. S. m. kovo 25 d.
Lietuvos AT pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pasiuntė tele
gramą TSRS delegacijos pirmi
ninkui Vitalijui Dogužijevui,
siūlydamas, kad pokalbis būtų
atnaujintas. Tuo tikslu trys Lie
tuvos delegacijos nariai keliavo į
Maskvą su Dogužijevu susitikti
kovo 26 d., bet Sovietų Ministrų
tarybos vicepirmininkas atsisakė
juos tuomet priimti.
Tačiau kovo 29 d. Dogužijevas
pasiuntė telegramą Landsber
giui, sutikdamas su Landsbergio
pasiūlymu ir savo
ruožtu
pasiūlė, kad susitikimas įvyktų
balandžio 4-5 dienomis.'
Balandžio 3 d. darbo grupių
pasitarime Lietuvos pusei atsto

vavo 8 asmenys: Aleksandras
Abišala — Ministras be portfelio
ir delegacijos koordinatorius;
Egidijus Bičkauskas — Lietuvos
nuolatinis atstovas Maskvoje;
Audrius Butkevičius — Krašto
apsaugos departamento genera
linis direktorius; Valdemaras1
Katkus — Užsienio reikalų vice
ministras; Romualdas Ozolas —
AT deputatas; Gediminas Šerkš
nys — AT Konstitucijos ir vals
tybės atstatymo komisijos pirmi
ninkas; Ona Volungevičiūtė —sekretorė; ir Romualdas Krukau
skas — sekretorius.
Sovietų darbo grupę sudarė
16 asmenų, jų tarpe Sergei
Luščikov — TSRS Teisingumo
ministras bei darbo grupės vado
vas; Oleg Balkov — Teisingumo
ministerijos skyriaus vedėjas;
Viktor Bojarinov — Teisingumo
ministerijos atsak. darbuoto
jas; Boris Sidorov — Valstybinio
planavimo komiteto (Gosplan)
skyriaus viršininko pavaduoto
jas; Vladimir Vinogradov — Ato
minės energijos ministerijos at
stovas; Jakov Ostrovsldj —
Užsienio reikalų ministerijos
skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Viktor Mironenko — Ministrų
tarybos Pabaltijo sektoriaus pa
grindinis specialistas; Valery
Guljajev — Ministrų tarybos tei
singumo sektoriaus valdomų rei-_
kalų vedėjas.
Taip pat dalyvavo Aleksandr
Smimov — Ministrų tarybos
skyriaus vedėjas; Andrijan Budjanu — Finansų ministerijos pa

grindinio valdymo skyriaus virši
ninkas; Andrėj Astachov — Fi
nansų ministerijos skyriaus
vedėjas; Jurij Tichomirov —
Mokslinio tyrimo instituto tary
binės valstybinės kūrimo ir
teisės direktoriaus pirmasis pa
vaduotojas; Jurij Janov — Val
stybinio
tiekimo (skyriaus
vedėjas; Viktor Avdejev — ge
nerolas ir Gynybos ministerijos
atstovas; Vjačeslav Ponomarev
— generolas ir Vidaus reikalų
ministerijos atstovas; Valery Zaicev — Ministro pirmininko pir
mojo pavaduotojo sekretoriato
(nukelta į 2 psl.)

Dešimtoje Žmogaus teisių konferencijoje kovo 16 d. Kenneth
Blackwell, Amerikos ambasadorius Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių komisijoje, kalbasi telefonu su Lietuvos prezidentu Vy
tautu Landsbergiu Vilniuje. Pokalbis tęsėsi 18 minučių ir jį
per mikrofonų sistemą girdėjo 250 dalyvių. Konferenciją
“Doubletree” viešbutyje (Pasadena, CA) organizavo Baltų
Laisvės Lyga. Salia stovi Lygos pirmininkė Angelė Nelsienė.
Nuotr. Henry Steven

SUKAKTUVINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA
Kalbėjo Lietuvos prezidentas, JAV ambasadorius, valstybės departamento atstovė,
tarptautinės teisės žinovai

Baltų Laisvės lyga, Los Angeles, CA, jau dešimt metų be per
traukos organizuoja žmogaus tei
sių konferencijas, į kurias Baltų
problemų svarstyti atvyksta aukšti
JAV vyriausybės valdininkai,
Kongreso nariai, tarptautinės
teisės žinovai, politikai, laik
raštininkai, visuomenininkai.
Šiais metais dešimtoji Žmo
gaus teisių konferencija vyko
Los Angeles priemiestyje Pasadenoje, “Doubletree” viešbuty
je kovo 16.
Priešpiet vyko trys simpoziu
mai:
“Demokratiniai judėjimai So-

vietų Sąjungoje” tema pranešimus padarė armėnų, bulgarų,
rusų ir-ukrainiečių veikėjai. Bal
tijos valstybėms atstovavęs Esti
jos garbės konsulas advokatas
Jaak Treiman papildė tuos pra
nešimus įvykių analize Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Pastara
sis yra Baltų Laisvės lygos teisi
nis patarėjas. Posėdį pravedė ad
vokatas Robert Kerr.
“Media ir Baltijos valstybės”
dalyvavo Orange County Register dienraščio trys editorialų šta
bo redaktoriai. Vyr. redaktorius
Ken Grubbs, Jr. pravedė disku
sijas. Šis dienraštis, su puse mi-

“Media ir Baltijos valstybės” simpoziume temą diskutavo amerikiečiai žurnalistai.
Kalba TV 9 kanalo komentatorius Larry Carroll. Moderavo Orange County Register
(pusė milijonų skaitytojų) dienraščio vedamųjų straipsnių skyriaus vyr. redaktorius
Ken Grubbs, Jr. Nuotr. Vinco Štoko

-------- SUTARĖ, KAD VĖLIAU VĖL TARSIS
— Lietuvos ir TSRS delegacijų susitikimo pilnas protokolas —

Kaip praneša Lietuvos Respu
blikos Aukščiausiosios Tarybos
Informacijos Biuras, Lietuvos
Respublikos ir TSR Sąjungos de
rybų delegacijų posėdžio bendrą
komunikatą bei Lietuvos ir Tary
bų Sąjungos oficialaus susiriki
mo, balandžio 4 d. protokolą pa
sirašė Lietuvos Respublikos val
stybinei delegacijai vadovavęs
Č. Stankevičius ir TSR Sąjungos
delegacijos vadovas V. Do
gužijevas.
Šitoks yra protokolo tekstas:
įvykusiame delegacijų oficia
liame darbo susirikime apsvars
tyti šie klausimai ir susitarta:
1. Delegacijų oficialaus susiti
kimo statusas — Susitarta šį su
sitikimą laikyti delegacijų oficia
liu darbiniu susitikimu.

2. Derybų principai — Šalys
sutiko vesti derybas, laikantis šių
pagrindų: atsisakymo kelti išank
stines sąlygas; realaus šalių lygia
teisiškumo; žmogaus teisių ir ša
lių suvereniteto gerbimo; šalių
neteisėtų tarpusavio poveikio
formų nenaudojimo; kitų visuo
tinai pripažintų teisės principų
gerbimo.
3. Derybų tikslas yra suregu
liuoti santykius tarp Lietuvos
Respublikos ir TSR Sąjungos.
4. Tarybų procedūriniai klau
simai: 1. Oficialių susitikimų
posėdžius stenografuoja pri
imančioji šalis ir nustatytu laiku
perduoda stenogramas kitai ša
liai; 2. Po kiekvieno oficialaus su
sirikimo pasirašomas posėdžio
protokolas, kuriame išdėstomi

svarstyti klausimai ir pasiekti su
sitarimai; 3. Posėdžiai vyksta
Maskvoje ir pagal susitarimą Vil
niuje; 4. Posėdžių darbo kalba
— rusų kalba, esant reikalui,
užtikrinamas vertimas iš lietuvių
į rusų kalbą ir atvirkščiai. Ofi
cialūs dokumentai parengiami
dviem egzemplioriais, lietuvių ir
rusų kalbomis, ir abu egzemplio
riai turi vienodą galią; 5. Delega
cijų oficialūs susitikimai vyksta
ne rečiau kaip vieną du kartus
per mėnesį; 6. Posėdžiai aprašo
mi bendrame komunikate spau
dai. Delegacijų susitarimu, kai
kurios nuostatos komentuoja
mos
(nukelta į 2 psl.)

lijono skaitytojų, yra turbūt palankiausias dienraštis Vakarų pa
saulyje Baltijos valstybių išsilais
vinimui. Šiais metais jau tuo rei
kalu paskelbė devynis vedamuo
sius, kuriuose dažniausiai cituo
jama Lygos pirmininkė Angelė
Nelsienė. Mat Nelsai gyvena
Orange apskrityje ir su dien
raščiu palaiko artimus ryšius.
Šio simpoziumo sąstate taip
pat buvo žurnalistė Christine
Demkowich, kuri gegužės mė
nesį trejiem metam išvyksta į
Maskvą kaip US News and
World Report žurnalo korespon
dentė. Dalyvavo ir gerų patari
mų, kaip prieiti ir laimėti media
palankumą, davė 9-to televizijos
kanalo pranešėjas ir komentato
rius Larry Carroll.
“Žmogaus teisių pažeidimai
Baltijos valstybėse” svarstybų
metu Milda Mikėnienė per
skaitė Kruvinojo sekmadienio
gyvos liudininkės Violetos Arbaitės anglų kalba parašytą jaut
rų laišką, kuris konferencijos da
lyviams padarė gilų įspūdį. Vio
leta šiuo metu dėsto anglų kalbą
VD universitete Kaune. Šias
svarstybas pravedė dr. Birutė
Vileišytė.

Vidurdienį prieš priešpiečius,
prie viešbučio, už Baltijos vals
tybių laisvę demonstracijas suor
ganizavo Lygos direktorius Ro
bertas Žirgulis, Dalyvavo Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyk
los mokiniai su mokyklos vado
vybe ir keliais mokytojais, viso
— per 200 žmonių, Vaizdų iš de
monstracijų rodė 4, 9 ir 11 tele
vizijos kanalai', daug rašė vietinė
spauda.
Priešpiečių
metu
Laisvės žymuo buvo įteiktas
daug nusipelniusiam Baltijos
valstybių bičiuliui, tarptautinės
teisės ekspertui, buv. preziden
to Vytauto Landsbergio pa
tarėjui Vilniuje William Hough
III.
Popiet pirmojoje sesijoje vyko
debatai Baltijos valstybių diplo
matinio pripažinimo klausimu.
Temą diskutavo minėtasis William Hough ir dr. Tonu Parming,
Toronto universiteto profeso
rius. Tai buvo klausimą gerai
pažįstančių intelektualų diskusi
jos. Nors kai kam galėjo susida
ryti įspūdis, kad kalbėtojai gynė
priešingas tezes, tačiau esmiškai
tie skirtumai nebuvo dideli. Di
plomatinio pripažinimo rezulta
tai, kai kraštas faktiškoje sveti
mos valstybės okupacijoje, iške
ik nukelta į 4 psl.)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St.rSlfflsbury, Conn.
00070. T«L 203 651-0261.
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SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Fbrest
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oraą saldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla.
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL-HOME,200
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707. 813 34&_9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušlo klljentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter GSrden Tavern.
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Sale vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duoną 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 RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

Lietuvos operos solistė Irena Milkevičiūtė, dainuosianti Chicagoje statomoje operoje I Lituani.

Lietuvos operos solistas Virgilijus Noreika, dainuosiantis Chicagoje statomoje operoje I Lituani.

— OPERA LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖJE —
operos du spektakliai / Lituani
— gegužės 19 ir gegužės 24,
Lietuviškosios
išeivijos Poezijos dienos — gegužės 17,
kultūrinio gyvenimo gy vastingu Premijų šventė — gegužės 18,
mų liudijanti Muzikos Šventė Religinės muzikos koncertas,
artėja sparčiais šuoliais. Ši mūsų dedikuotas 50 metų į Sibiru
kultūrinio gyvenimo triumfo tremtiems lietuviams atminti,
šventė vyks Chicagoje gegužės Baleto koncertas — gegužės 22,
15 - 28 dienomis.
dalyvaujant Lietuvos respubli
Taip,..nuostabiai plačiai užsi kos operos baletui ir orkestrui.
mota. Šių sunkių, atsakomybės Smagiai galės pasilinksminti jau
naštų prisiėmė JAV ir Kanados nimas jam skirtuose šokiuose
Lietuvių Bendruomenės, vilda- gegužės 25. Po Dainų šventės
mosios, kad plačioji lietuvių vi vakare užbaigtuvių pokylis ir
suomenė neliks abejinga, šventę gegužės 28 — atsisveikinimo
rems dalyvimu, darbais ir auka, koncertas, kurio programų atliks
lengvins rengėjų finansinę naš Lietuvos respublikos operos so
tų.
listai ir orkestras.
Jau senokai spaudoje skelbia
Be to, tomis dienomis veiks
me, kad šioje Muzikos šventėje meno kūrinių ir dailės parodos
įvyks didieji renginiai — Dainų Dailės muziejuje, Pasaulio lietu
šventė gegužės 26, Lietuvių vių centre.
JCiek daug ir gerų renginių!
Tad planuokime savas atostogas
iš arti ir toli atvykstantieji, kad
galėtume kuo daugiausia tų ren
ginių aplankyti, nes tai vienin
telė tokia proga.
Be abejo, daug kam rūpi ir
šventės metu įvyksiantieji Lie
Kubos geležinkelių ministeri
tuvių operos Ponchielli I Lituani
ja pranešė apie didžiausių krašto
net du spektakliai.
istorijoje traukinio katastrofų,
Lietuvių ojpera Chicagoje vei
kurios metu žuvo 56 keleiviai ir
kia jau per trisdešimt metų, ji
apie 200 sužeistų. Balandžio 6
kiekvienų pavasarį į scenų išeida
d. nuo bėgių nuvirto traukinys,
vo su mūsų — lietuvių kompozi
ėjęs iš Havanos į Guantanamo.
torių ar pasaulinio garso klasi
Meksikos prezidentas Carlos
kinėmis operomis.
Šalinas, norėdamas praplėsti
Praeities metais turėjome dar
prekybų su JAV ir Kanada, susi
vis savo puikių operos solistų,
tiko su prezidentu Bush ir lanky
galėjusių atlikti sunkiuosius pa
sis stambesniuose JAV ir Kana
grindinius vaidmenis ir dainuoti
dos miestuose.
solo partijas. Deja, negailestin
Pietų Afrikos prezidentas F
gas laikas nuo scenos nuvedė be
W. de Klerk kaltina Afrikos Tau
veik visus mūsų žymiuosius soli
tinį Kongresų, kad jo vadai, kaip
stus, ir labai retai kada jie scenon
Mandela ir kiti.savo politikai iš
besugrįžta. Tad, statant Z Litua
naudoja juodųjų miestelių gy
ni šiais metais ir dar tokia didin
ventojų nesutikimus. Tuo tarpu
ga proga, buvo svarbu nebesi juodųjų vadai kaltina vyriau
tenkinti kitataučių talka, bet pa
sybę, kad ji neparodo jautrumo,
sikviesti mūsų tėvynainius —
kai žūsta žmonės. Nuo 1984 yra
Lietuvos respublikos operos ir
žuvę daugiau kaip 8 tūkstančiai
baleto pačias geriausias pajėgas.
gyventojų įvairių tarpusavio ne
Taigi operoje matysime ir gir
ramumų metu
dėsime žymiuosius solistus —
Dešimtys tūkstančių Minsko Virgilijų Noreikų, Irenų Milkedarbininkų metė darbų ir ba vičiūtę, Arvydų Markauskų, Vin
landžio 4 išėjo protestuoti prieš centų Kupią, dirigentų Vytautų
kainų pakėlimų. Kalbėtojai rei Viržonį, režisierių Eligijų Do
kalavo pakelti atlyginimus ir markų, dailininkę Janinų Mali
Gorbačiovo atsistatydinimo.
nauskaitę ir operos ir baleto
Lenkijos kariuomenės vado meno vadovų Juozų Širvinskų.
vybė paskell>ė, kad iš 50-ies
Be šių, atvyksta orkestrantų
tūkstančių karių,Sovietų Sųjun- 47. choristų 17 ir baleto 8
gos laikomų Lenkijoje, pirmieji šokėjai.
dešimt tūkstančių bus atitraukti
Didžiumų šių mielų tėvynaišiemet, o likusiei — ligi 1993 nių-menininkų jau pažįstame.
metų pabaigos.
Jie yra viešėję išeivijoje ar kon-

JURGIS JANŪSAITIS

Savaitės
iai

certavę. Gi operoje juos sutiksi
me dar kartą ir neabejojame, kad
Lietuvių operos spektakliai bus
aukšto meninio lygio.

Tad būtinai planuokime daly
vauti ir operos spektakliuose. Bi
lietus į operą iš anksto galima
užsisakyti Vaznelių prekyboje, o
taip pat ir į kitus renginius.
Būtinai sekite spaudoje Komi
teto skelbi ftTtfS i? renginių kateridorių su pilna informacija. Tai
padės lengviau iš anksto planuo-

jant savo viešnagę Chicagoje.
Iš Lietuvos operos svečiai at
vyksta grupėmis kiek anksčiau..
Jų priėmimu' ir globa rūpinasi
Lietuvių operos komisija, pirmi
ninkaujama Vytauto Radžiaus.
Prašoma chicagiškius, kad į savo
namus priimtų vieną kitą svečią,
jfaos paglobotų šventės dieno
mis. Tai sumažintų Komiteto
rūpesčius bei išlaidas: Operai
J^ip pat atvežama iš. Lietuvos de=,

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. Tel. 212
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

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

_

|as svarst£. kaip būtų pigiau, ir
(nukelta į 4 psl.)

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 ją atminimą.
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių
N**’ 5W72223). Aukas siųsti adresu:

SUTARĘ KAD VĖL TARSIS
(atkelta iš 1 psl.)
ribotai; 7. Sukuriama bendra
darbo grupė ekspertų grupių
darbui koordinuoti ir delegacijų
oficialiems susitikimams rengti.
5. Pagal ankstesnį susitarimų
nustatyta tematika šių ekspertų
grupių: nuosavybė; ekonominiai
ir prekybiniai santykiai; finansų
sistema ir bankai; transportas,
ryšiai ir energetika; žmogaus tei
sių ir laisvių užtikrinimas, socia
linis aprūpinimas; mokslo ir
technikos bei humanitariniai,
taip pat kultūros klausimai; ar
mijos ir gynybos klausimai; vals
tybės saugumo ir sienų režimo
klausimai; politiniai, teisiniai ir
organizaciniai tarpusavio santy
kių aspektai; dokumento (doku
mentų) dėl santykių tarp Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos projekto
parengimas.
Papildomai delegacijos susi
tarė sudaryti ekspertų grupę dėl
bendradarbiavimo, kovojant su
nusikalstamumu.

Ekspertų grupių sudėtis pa
tikslinama ir apie tai pranešama
kitai šaliai iki kito delegacijų ofi
cialaus susitikimo.’
Pravesti ekspertų grupėms
analizuoti tiek TSR Sąjungos,
tiek Lietuvos Respublikos įstaty
mų aktus, siekiant nustatyti šalių
teisių ir teisėtų interesų pažeidi
mus. Jeigu būtų tokių pažeidi
mų, parengti šalių pasiūlymus
dėl būdų juos pašalinti, būtinais
atvejais siūlant pristabdyti jų
veikimą.
6. Kitas delegacijų oficialus
susitikimas įvyks 1991 m. ba
landžio pabaigoje — gegužės
pradžioje. Numatoma svarstyti
šiuos klausimus: tarpusavio pasi
tikėjimo didinimas derybų tarp
Lietuvos ir Tarybų Sąjungos
metu; valstybės saugumo ir sie
nų režimo klausimai; ekonomi
niai ir prekybiniai santykiai, fi
nansų ir bankų klausimai; šalių
gynybos klausimai; armijos klau
simai, nuosavybės klausimai.
(UC)

/LIETUVA IR TSRS
(atkelta iš 1 psl.)
atstovas informacijai.
Šiandien valstybinių derybų
delegacijų susitikime Kremliuje
lietuvių delegacijoje šalia jau
minėtų Abišalos, Butkevičiaus,
Ozolo, Bičkausko, Šerkšnio, Volungevičiūtės ir Krukausko,
turėjo dalyvauti ir Česlovas
Stankevičius — AT pirmininko
pavaduotojas bei delegacijos pir
mininko pavaduotojas; Kęstutis
Glaveckas — AT deputatas:
Emanuelis Zingeris — AT
Užsienio reikalų komisijos pir
mininkas; Pranas Kūris —
valdžios patarėjas; ir Algirdas

R em k i m e

KoSite-a»tŽ £

Saudargas — Užsienio reikalų
ministras.
Vakar lietuviams vadovavo
Abišala, šiandien — Stanke
vičius. Delegacijos pirmininkas
Vytautas Landsbergis nedaly
vauja, nes pokalbiai su Krem
liaus atstovais kol kas tėra pra
dinėje stadijoje, o be to, tebėra
susirūpinimo, kad AT pirminin
kui nėra saugu iš Vilniaus išvyk-'
ti.
/'
Lietuvos derybų deTęgacija
šiandien vakare turėjo Maskvdįe
sušaukti spaudos konferenciją,
po kurios žadėjo grįžti į Vilnių.
(UC)

. Z/**^*.
/Tšutos Fondas,
..
LŪhuanian National Foundation, Ine.,
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'PXEBox 21073,
Woodhavėn, N.Y. 11421.
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI _ IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI J VISAS KAPINĖS NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.
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Čiurlionio dievdirbis šiandien
Tarp gausių Mikalojaus K.
Čiurlionio paliktų paveikslų,
viename iš jų stebime žmogų,
kalantį sau dievų iš didžiulio ak
mens gabalo. Nors žmogus tame
paveiksle atrodo toks smulkutis,
bet jis taip pat ir toks išdidus,
taip įtemptai kuria naujų dievų.
Paveiksle jau kiek ryškus ir to
naujo dievo veidas. Jis toks
rūstus ir baugus.
Čiurlionio paveiksle čia gali
ma įžvelgti žmogų, paklydusį ir
išdidų, nusigręžusį nuo tikrojo
ir gyvojo Dievo. Negalėdamas
be gyvojo Dievo apsieiti, toks
žmogus kaldinasi sau akmenį.
Tai nėra tik pagoniškas stabas.
Pagonys savo stabuose, nors ir
primityviai, bet garbina Dievų.
Modemus žmogus sugeba bū
ti žemiau pagonies lygio, kai jis
savo gyvenimų teskiria tiktai
žemei; kai gyvąjį Dievų išstumia
iš gyvenimo ir jo vietoje pastato
stabų — stabų turto ir garbės,
valdžios ir išdidumo, geismo ir
smaguriavimo.
Stabais tampa ir eilė iš žemei
atsidavimo išvadų: geriau antra
ar trečia žmona, negu ištiki
mybė; geriau padidintas uždar
bis, negu šventa diena; geriau
paskelbimas savo nuopelnų,
negu išpažinimas nuodėmių; ge
riau biznio, negu kūdikio krikš
tynos. Ir kur pasidėsi su krykš
taujančiu ar verkiančiu vaiku, jei
erdvių namų sienos plyšta nuo
stereo garsų? Akmeniniai dievai
šaukia garsiau už Gyvųjį Dievų.
Kai aptilsta varpai bažnyčiose,
nebesusikalbama arklių ar šunų
lenktynių šūkavimuose. Ten tai
jau būtina suspėti, o bažnyčių
rasi ir kitų dienų.

Taip ir pasimetama vertybių
skalėje — kai stabams aukojama
pilnomis rieškutėmis, gyvajam
Dievui nustumiami keli likę tru

piniai.
Skambiais šūkiais gali būti
suklaidintas ne tik asmuo, bet ir
tauta. Atsiranda ir valdžių, ku
rios neigia gyvųjį Dievų ir kuria
stabus.
Asmenys ir valdžios, besiginu
apsieinančios be Dievo, virsta
grėsme kitoms, nes kiekvienas,
kurs yra nusistatęs prieš Dievų,
nepalankiai žiūri į savo artimų.
Dievo įsakymas skelbia, kad
žmogus privalo mylėti Viešpatį,
savo Dievų. Komunizmo įsaky
mas reikalauja Dievo neapkęsti.
Dievo įsakymas aiškiai prime
na mylėti savo artimų, kaip save.
Komunizmas įsako išnaudoti
savo artimų — darbininkų fabri
ke, studentų mokykloje, net vai
kų prieš savo tėvus partijos nau
dai.
Prieš šimtmetį buvęs visai

1896. VII. 16 — 1991.11.12

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

Atsikelia j Floridę

Ieškodamas ramybės ir poil
sio, jis 1974 m. sų žmona Albina
persikėlė gyventi į Floridų.
Tikėjosi čia pailsėti, bet ir čia jis
buvo surastas. Ir čia pasiekė
prašymai, kad padarytų kokį lie
tuviškų drožinį, koplytėlę, ar
Rūpintojėlį.
Taip jis dirbo visų savo gyveni
mų. Jo senelis gyveno 105 me
tus. Ir Vladas buvo apdovanotas
ilgu amžiumi. Su žmona Albina
užaugino keturis sūnus: Alfredų,
architektūros daktarų, gyvenantį
Toronte, Vytautų, gyvenantį

gė, kad 1990 m. Lietuvių Fondui
buvo patys sėkmingiausi, nes
gauta įnašų $628,084. Be to, tais
metais pagrindinis kapitalas
peržengė penkis milijonus dol.,
pasiekęs $5,179,400. Narių įsto
jo 131, ir taip bendras narių
skaičius pasiekė 6,377. Per tre
jus jo kadencijos metus Taryba
posėdžiavo 14 kartų. Dėkojo val
dybai ir komisijoms už jų uolų
darbų.
Valdybos pirm. Algirdas Ostis
pateikė bendros veiklos praneši
mų. Valdyboje buvo: Ofelija Barškėtytė, Kostas Dočkus, Anta
nas Juodvalkis, Vaclovas Momkus, Alė Steponavičienė, Ramo
na Steponavičiūtė, Juozas Zygas
ir dr. Aras Žlioba. Valdyba
posėdžiavo, siuntinėjo laiškus,
lankė kai kurias vietoves, ruošė
koncertus ir metinį pokylį pen
kių milijonų užbaigimui pa
minėti. Ten buvo pagerbti veik
liausi Fondo darbuotojai: Stasys
Baras ir Antanas Juodvalkis. Val
dyba ruošia narių knygų, kurių
redaguoja Ant. Juodvalkis.
Toliau savo pranešimus pa
nežymus, komunizmas šiandien teikė finansų komisijos pirm.
yra virtęs grėsme visam pasau Rūta Juškienė, pelno skirstymo
liui. Tai ne dėl to, kad komu — Povilas Kilius. 1990 m. buvo
nizmas būtų įvykdęs geresnio paskirstyta $265,955. Paremta
gyvenimo pažadus, o žymia dali daug jaunuolių iš Pietų Ameri
mi dėl to, kad žmonija nusilpo kos. Jie lanko Vasario 16 gimna
ir pasiklydo — atmesdama gyvųjį zijų.
Dievų ir klupinėdama stabų
Palikimų komisijos pirm. Dai
maišaty.
na Kojelytė pranešė, kad paliki

Po Lietuvių Fondo 28-to narių suvažiavimo. Iš k.: prel. dr. J. Prunskis, dr. A. Razma,
M. Remienė, A. Ostis, V. Kamantas, P. Kilius. Nuotr. Jono Tamulaičio

VLADAS KULPAVIČIUS

. Floridoje kar
tais jūra išmeta kokių įdomių
šaknį ar lentos gabalų, kurį galėjo
panaudoti drožimui.
Miniatiūrom dirbti naudojo
klevų, riešutų, didesnėm sta
tulėlėm — liepų, kitiem darbam
— raudonmedį, vyšnių, rečiau,
ųžuolų, beržų. Lauko kryžiam
naudojo raudonmedį, kadrų.

28-ASIS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
mais gaunamos sumos pamažu
didėja.
įstatų keitimo komisijos pirm.
Jonas Valaitis iškėlė reikalų pa
keisti Fondo įstatų 40 paragrafų
ta prasme, kad iš pagrindinės su
mos būtų leista Fondo vado
vybei skirti tam tikrų sumų pagal
reikalų. Po ilgesnių diskusijų, iš
ryškėjo dvi nuomonės: viena —
perduoti dabar vienų milijonų
Lietuvai, o kita nuomonė — ne
skubėti,
leisti
vadovybei
nuspręsti, jei matys reikalų.
Slaptu balsavimu nubalsuota su
teikti tų teisę vadovybei. Už pa
sisakė 9,504 balsai, prieš — 158
ir sugadintų balsų 501.

New Yorke, Kęstutį, gyvenantį
New Jersey. Vienas sūnus yra
likęs Lietuvoje, Turi 11 anūkų
ir 7 proanūkius.
Kiek iš viso yra sukūręs savo
darbų, sunku būtų pasakyti.
1981 metais, kai minėjo 85 metų
sukaktį, jis manė, kad padarė
apie 3000 visokiausių darbų.
Prie to skaičiaus reiktų pridėti
dar kokį tūkstantį, įskaitant ir
Lietuvoje
likusius
įvairius
drožinius.

Pavyzdžiui, kokie siužetai la
biausiai sklido.
Kaip jis raižė, pasisako tik la
bai šykščiai. Sumini, kokį naudo
jo medį, bet niekur nepamini,
kokios buvo priemonės. Savo pa
sakojimų pradžioje mini, kad
dėdė Jonas nupirko pirmąjį lenk
tinį peiliukų, kurio randų nešiojo
visų amžių.

Būtų buvę įdomu patirti, ko
kias jis naudojo kitas priemones
—peilius, pjūklus, kaltukus, nes
visa tai nulėmė jo drožinėjimo
stilių.
Jis pats sakosi, kad niekada ne
darė specialių piešinių, tik su
pieštuku pažymėdavo, kų reikia
išdrožti. Tačiau jo koplytėlės, ki
ti darbai pasižymi aiškia apmąs
tyta kompozicija, Jos tiksliu at
baigimu. Tai ir sako, kad jis buvo
daug raižęs, drožęs, kol jam pa
Emilija Jūrevičiūtė, iš Linvyko taip gražiai medį apvaldyti
den, NJ, kuri pati yra lietuviškų
juostų audėja, 1981 metų sausio
Kuo pasižymėjo jo darbai?
pradžioje atostogavo Palm Beach
Didžiuma jo darbų buvo
Shores, FL, pas Kulpavičius. Ji
ir suregistravo 25 puslapius įvai mažesnio formato, stalo, sienų
riausių Kulpavičiaus darbų, nu papuošalai. Su pamėgimu jis
rodė, kas juos užsakė, kur jie da drožinėjo miniatiūras, kur reikia
bar yra. Jos paragintas, jis pats ir aštrių įrankių, jautrios rankos,
parašė savo prisiminimų pluoš kad darbo nesugadintum.
Pirmiausia jo darbai pasižy
telį, kuriuos’ panaudojome jau
anksčiau spausdintuose pasako mėjo technikiniu švariu atbai
gimu. Tik prisiminkime jo su
jimuose.
Ta medžiaga dabar tampa ver kurtas koplytėles, kuriose buvo
tinga, nes leidžia giliau įžvelgti panaudoti bent kelių spalvų
ir suprasti Kulpavičiaus kūrybą. medžiai, lietuviška ornamenti

Informacijos komisijos pirm.
Ant. Juodvalkis pasiūlė įrašyti į
Fondo narius Lietuvos prezi
dentų Vytautų Landsbergį ir kar
dinolų Vincentų Sladkevičių. Čia
pat suvažiavime buvo suaukota
tam tikslui $1,000, kiekvienam
paskiriant po $500 narystės
įnašui.
Toliau slaptu balsavimu iš
rinktas vienas trečdalis Tarybos
ir Kontrolės komisijos. į Tarybų
išrinkti: Algirdas Ostis, gavęs
9,292 balsus, Antanas Razma —
8,776; Daina Kojelytė, 8,449;
Gediminas Balukas, 8,161; Vac( nukelta į 4 psl.)

ŽINIOS IS ATSIKURJĄNCIOS LIETUVOS
PAGROBĖ KITĄ JAUNUOLĮ

Lietuvių Informacijos Biuras
pranešė, kad balandžio 3 sovietai
pagrobė 21 metų amžiaus Min
daugų Gedmintų Kaune.
Lietuvos AT Informacijos biu
ro Vilniuje tvirtinimu, tarp 11:30
ir 11:45 ryto Jovarų gatvėje ketu
ri vyrai, persirengę civiliais,
Gedmintų pagrobė, sudavė jam
per galvų pistoletu, įgrūdo į ka
rinį sunkvežimį ir nusivežė.
Gedmintas pernai pasitraukė iš
Raudonosios armijos tarnybos
Latvijoje. (LIC)

— Iš Lietuvos pranešama,
kad vėl dramatiškai pakilo kainos
Sovietų Sąjungoje. Pakilo ir Ae
rofloto skrydžių kainos. Dabar
kelionė lėktuvu iš Maskvos į
New Yorkų kainuos 5 - 6 tūkstan
čiai rublių. Taip pat pranešama,
kad JAV piliečiam nuo balandžio
15 nebereikės vizų vykimui į
Lenkiją. Tai palengvins lietu
viams keliones iš JAV į Lietuvą
per Lenkiją.

LIAUDIES MENO KŪRĖJAS

4.—

Lietuvių Fondo suvažiavimas
įvyko Chicagos Jaunimo Centro
apatinėje salėje kovo 23. Prisipildžius dalyvių artipilnei salei,
9:30 vai. Tarybos pirm. Povilas
Kilius atidarė suvažiavimų.
Po to sekė prel. Juozo Prunskio invokacija, o Ramona Stepo
navičiūtė atliko mirusiųjų narių
pagerbimų, uždegė žvakę Ed
mundas Korzonas ir padėjo gėlių
prie mirusiųjų albumo. 1990 m.
mirė 86 nariai.
Pirmininkauti pakviesti Gedi
minas Balukas, Daina Kojelytė
ir Jonas Valaitis, sekretoriauti —
Gražina Kamantienė.
Žodžiu sveikino gen. kons.
Vaclovas Kleiza ir Krašto valdy
bos pirm. Antanas Razma. Raštu
sveikinimus atsiuntė PLB pirm.
V. Bieliauskas, Tautos Fondo
vardu J. Giedraitis ir Alto vardu
G. Lazauskas.
;
Protokolų perskaitė buvusio'
suv. sekretorė Gražina Kaman
tienė. Sudarytos registracijos,
nominacijų, balsų skaičiavimo,
nutarimų ir spaudos komisijos.
Buvęs Tarybos pirm. Stasys
Baras savo pranešime pasidžiau-

— Vilniaus miesto tarybos
prezidiumas, apsvarstęs miesto
pavadinimų suteikimo komisijos
pasiūlymų, nusprendė J. Karoso
gatvę pavadinti Islandijos gatve.
— Vytautas Kriščiūnas, Vil
niaus technikos universiteto
profesorius, eidamas 83-uosius
metus, mirė vasario 14. 1938
baigė VDU Statybos fakultetų ir
pradėjo dirbti Kauno miesto sa
vivaldybėje. Nelengvomis sųlygomis darbų tęsė pirmuoju bolševikmečiu ir vokiečių okupaci
jos metais. Po karo dirbo projek

tavimo institute, dėstė Vilniaus
inž. statybos institute, 1976 jam
suteiktas profesoriaus vardas.
— Gediminas Vagnorius,
Lietuvos Respublikos ministeris
pirmininkas, balandžio 15 at
vyksta į Kanadų. Balandžio 17 jis
susitiks su Kanados ministeriu
pirmininku Bryan Mulroony. G.
Vagnorių į Kanadų pakvietė LB.
Jis Kanadoje išbus savaitę laiko.
— Politinių partijų skaičius
Lietuvoje nuolat didėja. Parla
mente buvo paskelbta nauja po
litinė partija (parlamente vadi
nama frakcija), jau septintoji.
Deputatas ir rašytojas Kazys Saja
pareiškė, kad tai bus ne ideolo
ginė frakcija, bet iškelianti bendražmogiškas vertybes — teisybę,
laisvę, meilę. Ji taip pat sieks su
tarimo tarp kairiųjų ir dešiniųjų
deputatų. Tai septintai frakcijai
priklauso 14 deputatų, tarp jų
parlamento
vicepirmininkas
Bronius
Kuzmickas,
buvęs
premjeras Albertas Šimėnas,
parlamento užsienio reikalų ko
misijos pirm. Emanuelis Zinge
ris. Parlamente tas politines gru
puotes vadina frakcijomis o už
parlamento ribų — partijomis.
Lietuvoje politinių partijų dabar
priskaitoma 10, o parlamente
frakcijų — tik 7.
— Juozas Urbšys, buvęs ne
priklausomos Lietuvos Užsieniuo reikalų ministeris, vasario
29 atšventė 95 metų amžiaus su
kaktį. Lietuvos spaudoje buvo
plačiai paminėtas. Kauno mies
tas jį paskelbė savo garbės pi
liečiu.

ka, gintaras ir Aušros Vartų Ma daugiausia ir sukūrė. Jos labiau kūręs daug. Jie plačiai pasklido
rijos reljefas. Visas tas junginys siai jam ir pasisekė. Kiekviena žmonėse kaip stalo papuošalai.
Toliau rikiuojasi Rūpintojėlis.
buvo atliktas tiksliai, švariai. originali, nesikartojanti.
Ir tų yra sukūręs gana daug.
Kuo gražiausiai suklijuota, nušli
Rūpintojėlis jau kur kas sudėtin
Miniatiūriniai kryželiai
fuota, sudėta smulkioji orna
gesnė
statulėlė, reikia išdrožti
mentika. Gražiai apvaldydavo
Antra tema, kurių jis mėgo
grynai skulptūrines dalis, pvz., drožti, tai buvo miniatiūriniai paremtų rankų, erškėčių vainikų,
Aušros Vartų Marijos bareljefų. koplytstulpiai, koplytėlės, su lie veido išraiškų.
Rūpintojėliai buvo dviejų
Jis buvo išdrožtas tiksliai, šva tuviška ornamentika, ir maža
rūšių
— pastatomi ant stalo ar
riai, veidas ir rankos proporcin šventojo statulėle. Ir toji sta
gos. Tai ir suteikė jo darbams tulėlė buvo skoningai atbaigta, kur nors knygų lentynoje ir įkur
dinami koplytėlėje.
kilnumo, orumo.
įstatyta koplytėlėm
Toliau sutiksime įvairias te
Aušros Vartų koplytėlių jis
Tokių kryžių kryželių yra su
mas — šv. Kazimierų, Grėbėją,
Šieno pjovėją, eilę kryžių, kry
želių, Lietuvos Vytį ir net Lietu
vos Vargo mokyklą. Jų yra sukū
ręs apie dešimtį. Ši grupė yra
ypatingai sunki, nes čia daug de
talių — motina, vaikas, ratelis,
suolas, knyga.
Kaip rodo užrašai, yra padaręs
ir porų velniukų statulų. Velnių
statulėlės labiausiai populiarios
buvo Žemaitijoje. Koks nors že
maitis jam užsakė ir velniuką iš
drožti.
Kur pasklido jo darbai?

Pirmiausia daug jo darbų
pasklido jo gyventoje aplinkoje.
Chicagoje platino Jonas Vaznelis. Daug kas užsisakė laiškais,
kad turėtų jo darbą, kad papuoš
tų savo namus. Buvo ir tokių at
vejų, kad kai buvo pavogtas lie
tuviškas drožinys, tai buvo krei-

Vladas Kulpavičius prie savo darbų .pagamintų per vieną
mėnesį (1980 X11.23 - 1981.1.22).

(nukelta į 4 psl.)

SUKAKTUVINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA
(atkelta iš 1 psl.)
kritikuoja Bush administracijų.
lia daugiau problemų negu Gegužės mėnesį p. Fane perke
išsprendžia. Diplomatinio pri liama į Amerikos ambasadų
pažinimo klausimai lengviausiai Maskvoje. Dirbs Baltijos valsty
išsprendžiami, kai j juos nesigili bių skyriuje. Ji kalba keliom kal
nama. Suformulavus šiuose de bom, o dabar skubiai mokosi lie
batuose pasiektas išvadas, jos tuviškai.
Paskutiniame
simpoziume
būtų artimos mintims, kurias
Lietuvos pasiuntinys Washing- “Kelias j ateitį” pagrindinį pra
tone Stasys Lozoraitis pasakė nešimų padarė firmos Pascoe,
Detroito visuomenininkams ir Norąuist, Jonės & Jonės prezi
kurias žurnalistė Liuda Rugie- dentas Bill Pascoe-Lyga angažavo
šių firmų padėti įgyvendinti
nienė paskelbė Drauge kovo 27.
Šiuos debatus moderavo kon užsibrėžtų “Operation Indepensulas Jaak Treiman.
dence” projektų. Kalbėtojas ap
Iš Washingtono atvykusi Val tarė artimiausius tikslus ir nau
stybės departamento atstovė dosimas priemones. Pokalbyje
Daria Fane pateikė faktų, ro dalyvavo Lygos vadovybės na
dančių, kad Amerika Baltijos riai: Angelė Nelsienė, Avo Piirivalstybes yra integravusi j savo sild ir advokatas Robert Kerr.
Vakare į banketų susirinko
( užsienio politikų. Jos nuomone,
baltai per aštriai ir nepagrįstai pustrečio šimto žmonių. Pagrin
Lietuvių Fondo 28-me narių suvažiavime susitikę steigėjai. Iš k.: dr. Jonas Valaitis,
dr. Antanas Razma, dr. Gediminas Balukas. Nuotr. Jono Tamulaičio

28-ASIS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
(atkelta iš 3 psl.)

lovas Momkus, 7,632; Jonas Va
laitis, 5,327.
Kandidatais liko Jonas Levic
kas, gavęs 3,028 balsus, ir Jonas
Račkauskas, gavęs 3,005 balsus.
J Kontrolės komisijų išrinkti:
Lina Žliobienė 9,729 balsais. Pi
jus Stončius 9,693 ir Viktoras
Juška t- 9,304.

OPERA
(atkelta iš 2 psl.)
priėjo išvados, kad, ir nuomojant
visas dekoracijas ir kostiumus,
nebūtų išėję pigiau, o gal net
brangiau.
Dainų šventėje dalyvaus 1250
dalyvių, įskaitant choristus, tau
tinių šokių šokėjus ir orkestrų.
Dainų šventės komiteto pirmi
ninkas Vaclovas Momkus apgai
lestavo, kad iš Detroito neatvyk
sta nei vienas choristas. Leidinio
redaktorė Danutė Bindokienė
nusiskundžia,
kad
chorai
nerūpestingai atsiliepė į jos
prašymų atsiųsti chorų aprašy
mus, nuotraukas, choristų sųrašus. Tad daugiau pareigingu
mo! Tad ir glauskime gretas —
darbu ir auka prisidėkime prie
šios šventės įgyvendinimo.

VLADAS KULPAVIČIUS
[atkelta iš 3 psl.)
piamasi į Kulpavičių, kad sukur
tų naują. Taip buvo atsitikę Pittsburgho- universiteto lietuviška
me kambaryje. Ten buvo dingu
si Lietuvos vargo mokykla. Kul-

pavičius išdrožė naujų.
Jo darbai, ypač Rūpintojėliai,
buvo dovanojami įvairiom pro
gom kitų tautų žymiems žmo
nėms — Amerikos kardinolams,
vyskupams. Prezidentui Fordui
buvo dovanota 1975.

Kai 1981 m. Šveicarijoje lan
kėsi popiežius Jonas Paulius II,
Šveicarijos vyskupų konferenci-

Konferencijų telefonu pasvei
kino kongresmanas David Drier
(RrCalif.) ir video juosta—sena
torius Alan J. Dixon (D-Illinois),
pateikęs Senatui Baltijos valsty
bių reikalu rezoliucijos projektų.
Garsus japonų kilmės amerikie
čių dailininkas Hiro Yamagata
Lietuvos parlamentui padovano
jo brangų Amerikos Laisvės sta
tulos paveikslų ir tarė žodį,
linkėdamas Lietuvai laisvės.
Vienų šios serijos paveikslų Berlyno sienos panaikinimo dienų jis
order už puikų vasario 16 dienos padovanojo Vokietijos kancleriui
editorialų. Toliau kalbėjo Lietu Helmut Kohl.
vos Vyčių 100-osios kuopos na
Emocinė konferencijos viršū
rys, assemblyman Paul Tonko,
nė buvo, kai Lietuvos preziden
ukrainiečių atstovė Martha Swi- tas Vytautas Landsbergis tėlefodersky. Prieš tai buvo pagerbta nu prabilo į susirinkusius. Pokal
Amsterdam ligoninė, kurios di biui vadovavo Angelė Nelsienė.
rektoriui Charles E. Rice Vyčių Susirinkusius pasveikino lietu
kuopos prezidentė Irene Tice viškai ir angliškai, dėkodamas už
įteikė žymenį. Toji ligoninė re rūpinimusi Baltijos valstybių
mia Lietuvų medicinos instru laisvės reikalu. Tada pareiškė
mentais ir vaistais. Dėkodamas norų pasikalbėti su ambasadoriu
už pagerbimų, direktorius Rice mi Blackvvell. Jam išdėstė susi
šiltu žodžiu paminėjo tos pagal dariusių padėtį Lietuvoje ir pak
bos iniciatorius Edward Žiaužys vietė atvykti į Vilnių. Ambasado
ir Alan Cunningham.
rius kvietimų mielai priėmė.
Pagrindiniais kalbėtojais buvo
Prez. Landsbergio sveikinimų
Bronius Krokys (lietuviškai) ir konferencijai ir jo pokalbį su am
Rasa Krokytė (angliškai), abudu basadoriumi per garsiakalbių
iš Philadelphijos. Jiedu kalbėjo sistemų labai gerai galėjo girdėti
apie padėtį Lietuvoje ir jai reika visi banketo dalyviai.
lingų pagalbų, beldžiantis į Vals
Konferencijai pateiktas suge
tybės departamento, kongres- stijas ir idėjas dabar analizuoja
manų, senatorių ir kitokių politi Lygos vadovybė kartu
Pakierių duris.
sępe, .Norąuist, JonesA.&, Jonės
Oficialioji dalis užbaigta ukrai- firma ir daro išvadas. Kitų dienų
nų katalikų parapijos klebono įvykusiame Baltų Laisvės lygos
kun. Zbignievv Brzicicki su metiniame suvažiavime Angelė
kalbėta malda.
Nelsienė perrinkta Lygos pirmi
Meninę programų atliko Phi ninke naujam terminui.
ladelphijos liaudies dainų kvar
J- Ptetas. Angliškai kalbančiai publi
-okai dainų žodžius aiškino Rasa
(Redakcijos
prierašas. Raši
Krokytė. Dainos publikai taip
nyje,
kurį
autorius
nurodo, taip
patiko, kad koncertas baigėsi vi
pat didelio aiškumo nėra. Ta
siems kartu dainuojant žinomų
čiau, atrodo, šiuo atveju gal ge
dainų pynę.
riausiai tiktų iš dalies pacituoti
Buvo renkamos aukos Lietu
šias Lietuvos atstovo Stasio Lo
vos laisvei paremti. Minėjimų
zoraičio mintis: "...pas mus,
organizavo Lietuvos Vyčių 100osios kuopos sudarytas komite dažnai kalbama apie tarptautinį
pripažinimų, tai turėtų būti pir
tas. Ypatingai daug pasidarbavo
moje vietoje, bet negalvokime,
klebonas kun. K.Baltch, Apolo
kad tarptautinis pripažinimas
nija Žiaužys, kuopos pirmininkė
apsaugos Lietuvą nuo okupacijos
Irene Tice, programos vedėja
ir išspręs visų Lietuvos klausimų.
Mirga Bablis ir kt.
Taip nėra. Faktinai Lietuvos
A. P. K.
valstybė yra pripažinta, nes jos
Kalbėti lygia dalia reikia taip, aneksija nėra pripažinta. Nepa
mirškime, kad mes prašome vy
lyg už kiekvieną žodį reikėtų
riausybės, o ne Lietuvos val
istorijos teisme atsakyti.
stybės pripažinimo ...)
Jonas Aistis

AMSTERDAM, NY
Paminėta Lietuvos
nepriklausomybės sukaktis

Nepriklausomybės minėjimas
šeštadienį, vasario 16d., pradė
tas pamaldomis Sv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje. Pamaldas
Vilniaus žuvusiųjų intencija
laikė kleb. kun. K. Baltch, kuris
pasakė ir pritaikytų pamokslų.
Per mišias giedojo choras, vado
vaujamas J. Nye. Žmonių buvo
pilna bažnyčia.
Po pamaldų, parapijos salėje
buvo vakarienė. Čia dalyvavo ir
nemažas būrys svečių-iš miesto
ir apylinkių bei Amsterdam Memorial Hospital ir nemaža ukrai
niečių delegacija.
Iškilmės
pradėtos kun. Baltch invokacija.
Programų pravedė Mirga Bablis.
Lietuvos Vyčių 100-osios kuo
pos
viceprezidentė Genevieve
ja buvo davusi Šveicarijos lietu
Gobis perskaitė mero Paul Paviams leidimų Popiežiui įteikti
lietuviškų Rūpintojėlį. Tų Rū rilb proklamacijų, valstijos sena
toriaus Hugh Farley ir teisėjo
pintojėlį išdrožė Kulpavičius.
Jo sukurtos kanklės pateko ir Robert Going sveikinimus ir
padėkojo redaktoriui Tony Benį Ottawos valstybinį muziejų. Jo
jamin ir jo laikraščiui The Recstatulėlėmis būdavo apdovano
jami ir lietuviški švenčių
rengėjai įvairių sukakčių proga.
kokia plati ir gili yra lietuvio
Jo sukurti kryžiai puošia ir lietu kūrėjo siela.
viškas bažnyčias. Pavyzdžiui,
Savaip gražus kiekvienas me
Apreiškimo parapijos salėje yra tų laikas, savaip gražus ir kiek
jo sukurtas didokas kryžius.
vienas kūrėjas. Ir Vladas Kulpa
Jo kūryba buvo lyg kokia poe vičius ilgai gyveno mūsų tarpe,
zija, lyg liaudies dainos, kurios savo kūryba prisidėjo, kad mūsų
pasižymi subtilumu, jaukumu,
buitis būtų gražesnė, jaukesnė,
nenori nieko nustebinti, bet kad Lietuva būtų turtingesnė.
žmogų paguodžia, pripildo jo
Dėl to ir surašėme šias eilutes
sielų brangiais prisiminimais,
jo pagarbai, jo kūrybai. Jis savo
lietuviškom detalėm.
didele dalimi gyvens ir toliau
Kokie 3-4 tūkstančiai darbų
mūsų tarpe, gyvens darbai, ku
pasiliko pas lietuvius, kad jie pa rie visiems liudys apie lietuvio
tys būtų turtingesni, tvirtesni. O kūrėjo iš amžių ateinantį nemir
tai juk labai didelė dovana savai tingumų. Jis ir toliau kvies giliau
tautai.
pažinti savo tautos menų ir iš jo
Prisimena šia proga rašytojo semtis stiprybės.
Dovilo Lindės herojus — Ar
Baigiame šiuos pagarbos žo
tojėlis, kuris ateina ir aria, ir džius su užuojauta visai šeimai
daro tai, kas taip reikalinga, ir — našlei, sūnums, anūkams ir
nieko patsai nelaukia iš gyveni visiems artimiesiems.
mo. Toksai buvo ir velionis, iški
lus liaudies meno puoselėtojas
Vladas Kulpavičius — visada
kuklus, su jaukia šypsena, lėtas,
kad jo darbai mus pagautų savo
dvasingumu.

Pranešimus iš kitų vietovių bus šaukiamas Chicagoje specia
pateikė Dalia Puškorienė iš Cle- lus Fondo suvažiavimas įstatų
velando, V. Kamantas — iš keitimui patvirtinti. Pirminin
Grand Rapids, Marija Remienė kaujantis J. Valaitis linkėjo per
-iš kitų vietovių. Iš viso esama 3 metus surinkti Lietuvių Fon
14 skyrių, bet aktyviau pasireiš dui $10 milijonų.
kia tik 4.
Pabaigai trumpų žodį tarė
Pranešta, kad į Lietuvų išsiųs Fondo įkūrėjas Antanas Razma,
ta 181 dail. Prano Domšaičio pa išreiškęs džiaugsmų ir padėkų vi
veikslas.
siems, taip sklandžiai dirban
Pabaigai V. Kamantas, nutari tiems šiam kilniam tikslui. Su
mų komisijos vardu, perskaitė giedojus Lietuvos himnų, visi
septynis nutarimus, kurie priim pasuko į kavinę, kur laukė už
ti plojimu.
kandžiai.
Paskelbta, kad 1991 liepos 27
APB

dinę kalbų pasakė JAV ambasa
dorius Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių komisijoje Kenneth Blackwell, kų tik grįžęs iš JT tarptau
tinės žmogaus teisių konferenci
jos Genevoje. Jis paryškino pa
grindinius žmogaus teisių prin
cipus, kuriais Amerika vadovau
jasi tarptautiniuose santykiuose,
nurodė sovietų .žmogaus teisių
pažeidimus ir užtikrino Baltijos
valstybėms Amerikos paramų.

Palyginimas su V. Svirskiu

Pranciškonas klierikas Artūras-Stanislovas Paulauskas kovo
4 Salzburge, Austrijoje, padare amžinus vienuolinius įžadus.
Iš Kauno kunigų seminarijos studijuoti į Salzburgų jis išvyko
praėjusių vasarų. Klierikas Paulauskas bus įšventintas kunigu
šį pavasarį. Tada aplankys lietuvius pranciškonus Amerikoje
ir čia atlaikys iškilmingas primicijų mišias. Lietuviai prahciškonai džiaugiasi vis augančiu savo narių būreliu, nes tiek
daug kunigiško darbo tėvynėje.

Kėdainių apskrityje veikė ir
kitas žymus liaudies menininkas
Vincas Svirskis, miręs 1916 m.
Jis buvo bene didžiausias mūsų
liaudies menininkas. Jei būtų
gavęs mokslo, gal būtų buvęs
mūsų Mykolas Angelas.
Jo sukurtos skulptūros — tai
didybė, dramatiška įtampa. Jų
formatas — didelis, pralenkia so
dybos pastatus. Savo tema su
kaupia visų dėmesį ir išvysto di
delę dramatinę įtampų.
Poetas Mykolas Vaitkus kartų
pasakė, kad meno pasaulyje visa
da yra vietos pasireikšti visiems
talentams. Ir visi jie reikalingi,
nes kiekvienas savaip puošia lie
tuviškos kūrybos rūmus.
Prisiminėm ir tuos du aukš
taičius — jie tokie skirtingi, bet
abu reikalingi, kad pajustume,

Prie “Doubletree” viešbučio demonstruoja jaunos lietuvaitės. Demonstracijoje dalyva
vo per 200 lietuvių, latvių ir estų. Žmogaus teisių konferencijos ir demonstracijų
vaizdus rodė 4, 9 ir 11 TV kanalai. Nuotr. Vinco Štoko
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NEW YORKE
PAGERBIAMAS ESTŲ ŽYMUS
DIRIGENTAS NEEME JARVI
Pabaltiečių studijoms remti
organizacija (AABS — Association fbr the Advancement of BalticStudies, Ine.) rengia pagerbi
mą estų dirigentui Neeme Jarvi

— Vytauto Landsbergio, Lie
tuvos Respublikos prezidento,
Diografiju isspausdmta Encuclopaedia B ritannica papildyme,
kur išspausdintos 1990 metais
pasireiškusių žymesnių asmenų
biografijos.

balandžio 14, sekmadienį, nuo 1
iki 3 vai. popiet The Metropoli
tan Club patalpose, 1 E. 60th
St., New York, N Y. Bilietas —
$100 asmeniui.

VILNIAUS RADIJAS SVEIKINA
J LAISVĖS ŽIBURIO RADIJĄ
, ,*Xaisvės Žiburio” Radijo 25ųjų metinių proga radijo vado
vybė gavo keliasdešimt sveikini
mų. iš. organizacijų ir pavienių
asmenų. Čia pateikiame Vil
niaus radijo sveikinimą “Laisvės
Žiburio” radijui.
Sovietinė okupacija mums su
darė sąlygas pasirinkti vieną ke
lią iš dviejų — prisijungti prie
badautojų, reikalaujant grąžinti
užgrobtąjį Radijo ir Televizijos
centrą; ar sukandus dantis dirb
ti, dirbti, dirbti iki nugalėsime.
Mes renkamės darbą, šventai ti
kėdami laisvojo žodžio galia, lai
svos lietuvių dvasios nenugali
mumu.
Nusimetę melo šarvus, su Są
jūdžiu kilome, ieškodami atspir
ties savo dvasiai ir tėvų pa
pročiuose, ir Tėvynės istorijoje,
ir mūsų išeivijoje pasaulio de
mokratiniuose kraštuose. Ne vi

ATVELYKIO
DŽIAUGSMAI
KULTŪROS
ŽIDINYJE
Atriedėjusi pavasario saulutė
nepagailėjo šilumos Atvelykio
svečiams. Lietuvių Moterų Klubų- Federacijos New Yorke khFbas nepagailėjo įvairiausių gėry
bių tradicinės šventės daly
viams. Viešnios solistės nepa
gailėjo skambaus tonų derinio
Kultūros Židiny atsilankiusiems.
Gerą pusvalandį su kaupu
viešnios iš Lietuvos pakaitomis
dalijosi savo šypsniais su vietos
tautiečiais. Tos viešnios — tai
Klaipėdos Muzikinio Teatro ar
tistė Asta Krikščiūnaitė ir Kauno
Konservatorijos dėstytoja, o taip
pat ir solistė Aldona VilčinskaitėKisielienė.
Solo dainos pynėsi su duetais
lietuvių ir italų kalbose. Auk
lėtinė ir auklėtoja pasikeisdamos
ar kartu pasigėrėtinai grakščiu
tobulumu atliko eilę kompozito
rių kūrinių ir tarptautinių operų
arijų bei operečių ištraukų.
Miela buvo jų klausytis. Bet
viskam laikas ribotas. Tad po
Tėv. dr. Leonardo Andriekaus,
OFM, religinio eilėraščio apie
Kristų ir Emaus mokinius (kas
labiau galėjo tikti Atvelykio po
pietei!), pradėta kita šventės da
lis— Atvelykio margučių stipru
mo išmėginimas ir vaišės. Tikrai
buvo iš ko rinktis — pagal skonį
ir pagal pajėgumą.
Žinoma, netrūko ir tradicinės
loterijos bei svečių sveikinimų.
Visai programai vadovavo ne
pailstanti LMK Federacijos
New Yorko klubo pirmininkė dr.
Marija Žukauskienė.
Ačiū rengėjoms ir prograrjxJs
atlikėjoms už taurią Atvelykio
popietę, (k. bč.)

Branduolys, Lietuvos kultūrą
puoselėjanti grupė, sekmadienį,
balandžio 21, 2 v. popiet, Aušros
Vartų parapijos salėje, Manhattafte^ 'NY, rengia Jūros Vizbarienėš paskaitą. Ji neseniai
sugrįžo iš Lietuvos ir turi įdomių
įspūdžių. Įėjimas — auka. Po pa
skaitos— atgaiva.
Dr, Konstancijos Paprockaitėa&maitienės knyga Moteris su
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti
2 dol.

si, deja, iš pradžių tikėjo Vil
niaus Radiju, ir tai mums buvo
skaudu. Bet buvo, kas mus ir
parėmė, ir užtarė. Visų pirma —
Laisvės Žiburys.
Niekada neužmiršime, kad
Vilniaus Radijo pastangas at
spindėti trijų jachtų transatlan
tinę kelionę Klaipėda — New
Yorkas vainikavo kaip tik Laisvės
Žiburio vedėjo Romo Kezio jau
dinantis pranešimas apie narsių
jų Lietuvos vyrų sutikimą
Laisvės statulos papėdėje. Šie ir
kiti mūsų ryšiai per mylių mylias
sugebėjo užmegzti ne tik daly
kinį bendradarbiavimą, bet ir
bičiulystę. Mes Vilniaus Radiju
je tai dažnai prisimename su šir
dies šiluma. Ir dabar esame kar
tu.
Šviesk, Žibury, šimtą metų!
Vilniaus Radijo vardu —
Edvinas Butkus
direktorius
E. ir D. Laukys iš Ft. Salonga, N.Y., jau daugel metų, kaip
Darbininką paremia gausesne
auka. Dėkojame už gražų laišką
ir 30 dol. paramą.
M. Karaska iš Fredericksburg, VA, atsiuntė prenumeratą
už dvejus metus ir pridėjo 40
dol. Reiškiame pagarbą ir dėkin
gumą.
Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai. Introduction to Modem
Lithuanian išleistas nauja laida.
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtų tekstų 4 kasetės, —
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00, .

Fort
Myers,
Floridoje,
gražiame 7 miegamųjų name iš
nuomojami kambariai su 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.
Jaunas vyras, iš Lietuvos, gali
dirbti prie namų remonto, elek
tros ir kitų darbų. Turi praktikos
dirbti vietinėmis sąlygomis. Tel.
718 463 - 7225.

TALKA
VILNIAUS
JAUNIMO
TEATRUI
Garsusis Vilniaus Jaunimo
Teatras vėl gastroliuos Ameriko
je. New Yorko lietuviai šio teatro
artistus yra matę ir girdėję
Kultūros Židinio scenoje. Šie
met šis teatras gastroliuos New
Yorke nuo birželio 10 iki liepos
7. Jų gastroles organizuoja Joyce
Theatre su Lincoln Center
Theatres ir New York Festival
of the Arts pagalba.
Joyce teatras šiuo metu ieško
savanorių vertėjų, kurie padėtų
komunikuotis teatro užkulisyje
gastrolių metu. Dėl informacijos
skambinti Martin VVechsler 212
691 - 9740.

Iš Metropolitan operos rūmų
balandžio 13, šį šeštadienį, 1:30
vai. popiet New Yorko laiku per
radiją bus transliuojama Giacomo Puccini opera Tosca. Pagrin
diniai solistai. Teresa Stratas,
Neil Shicoff, James Morris, Italo
Tajo. Diriguoja Placido Domin
go. Ateinantį šeštadienį, ba
landžio 20, bus girdima pasku
tinė šio sezono opera — W. A.
Mozart La Clemenza di Tito.

— Prancūzų knygų leidėjų
komisija geriausiu pereitais me
tais Prancūzijoje paskelbtu
grožinės literatūros kūriniu pri
pažino lietuvių rašytojo Juozo
Baltušio apysaką Sakmė apie
Juzą.

— “Ekranas”, liaudies dainų
ir šokių ansamblis, iš Lietuvos
atvyksta į JAV ir balandžio 13
koncertuos Chicagoje. Progra
moje lietuvių kompozitorių kūri
niai, išraiškos šokiai, pritariant
liaudies instrumentams. Kon
certą rengia JAV LB Kultūros ta
ryba.
— Angelė Nelsienė, Fullerton, CA, po sėkmingos X-osios
Žmogaus teisių konferencijos,
metiniame Amerikos Baltų
Laisvės Lygos suvažiavime kovo
17 vėl perrinkta lygos pirminin
ke.

Povilas Stravinskas, žymus Lietuvos pianistas, pakviestas dalyvauti Queensborough
Community orkestro 20-ties metų sukaktuviniame koncerte kaip tarptautiniai žinomas
solistas. Povilas Stravinskas atliks garsaus vokiečių kompozitoriaus Felix Mendelssohn
koncertą fortepijonui ir simfoniniam orkestrui. Diriguos Martin Canellakis. Visi
kviečiami į koncertą, kuris įvyks balandžio 13, šeštadienį, 8 vai. vak. Queensborough
Community College patalpose, Springfield Blvd. ir 56th Avė., Bayside, NY. Bilietus
bus galima įsigyti kasoje prieš koncertą.
Isabel Oksas, iš Los Angeles,
CA, atnaujino prenumeratą su
100 dol. Labai dėkojame.dosniai
spaudos rėmėjai.

KANDIDATAI J LB XIII TARYBĄ

rni 3 tarybos nariai. Kandidatai:
Arūnas Bitėnas, Rimas Bitėnas,
Rita Gražulytė, Claudia Luecke,
Dail. Juozas Bagdonas, nau
Gina Melinytė, Vida Melinytė.
jasis Lietuvių Dailininkų Sąjun
New Yorko apygardoje renka
gos pirmininkas, kovo 19 savo ar
mi
6 tarybos nariai. Kandidatai:
timųjų bičiulių tarpe atšventė
Kęstutis J. Bileris, Juozas Kavardines. Susirinkusieji jį taip
zlas, Tomas Lora, Kęstutis K.
pat pasveikino ir kaip naująjį
Miklas,
Danutė Norvilaitė,
New Yorko Lietuvių Dailininkų
Aleksandras
Vakselis,
Jane
Sąjungos pirmininką.
Venckutė, Rūta Virkutytė.
Ohio apygardoje renkami 4 ta
Aleksandra
Vitkauskaitėrybos
nariai. Kandidatai: Paulius
Merker, dailininkė, negalėdama
Alšėnas,
Juozas Ardys, Rimantas
dalyvauti New Yorko Lietuvių
Aukštuolis, Vytautas Bieliaus
Dailininkų Sąjungos susirinki
kas, Ingrida Bublienė, Viktorija
me, atsiuntė sveikinimus ir pra
Lenkauskaitė, Egidijus Marcin
nešė, kad serga. Ji taip pat poetė
kevičius,
Dalia Puškorienė, Al
ir Bergen County, NJ, poetų
gis Rukšėnas, Viktoras Stankus,
klubo narė. Balandžio 9 yra pak
Algis Širvaitis.
viesta dalyvauti vyresniųjų poe
Pietryčių apygardoje renkami
tų seminare ir kalbėti apie
5 tarybos nariai. Kandidatai:
eilėraščius Ft. Lee aukštesniojo
Nida Gailaitė, Teresė Gečienė,
je mokykloje, NJ.
Linas Kučas, Vytas Maciūnas,
Audronė Pakštienė, Vidmantas
Lucija Znutas, iš Harrison,
Rukšys, Jūratė Stirbienė-Kro
NJ, sveikina Darbininko leidė
kytė, Onilė Šeštokienė.
jus ir atnaujindama prenumeratą
Vakarų apygardoje renkami 5
už dvejus metus atsiuntė 80 dol.
tarybos nariai. Kandidatai: Zig
Dėkojame spaudos rėmėjai už
mas Brinkis, Violeta Gedgau
viską.
dienė, Edmundas Kulikauskas,
Danguolė Navickienė, Romas
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO
Nelsas, Angelė Nelsienė. Anto
PROGRAMOS 50 METŲ SUKAKTIS
nija Petrulienė, Algis Raulinaitis, Vytautas Vidugiris, Zigmas
“Lietuvos Atsiminimų” radijo kojamos iškilmingos koncelebra- Viskanta.
50-ties metų — auksinė sukaktis cinės mišios už gyvus ir mirusius
Vidurio Vakarų apygardoje
bus iškilmingai minima gegužės “Lietuvos Atsiminimų” radijo renkami 19 tarybos narių. Kan
geradarius ir rėmėjus. Pagrindi didatai: Kazys Ardickas, Jurgis
18 ir 19 dienomis.
nis mišių koncelebrantas bus J. Augius, Rima Binder-KašuGegužės 18, šeštadienį, 7 vai. vysk. Paulius A. Baltakis, OFM. baitė, Roma Dambrauskaitė, Sa
vak. Lietuvių Katalikų Centro Po mišių gretimoje Lietuvių Ka lomėja Daulienė, Birutė Jasai
salėje, 6 Davis Avė., Keamy, talikų Centro salėje įvyks šaunus tienė, Kęstutis Jiečius, Bronius
NJ, bus didžiulis sukaktuvinis balius. Programą atliks ką tik iš
Juodelis, Rūta Juškienė, Ferdi
koncertas. Programą atliks iš Lietuvos atvykę populiarūs jauni nandas V. Kaunas, Svajonė KeLietuvos atvykusios solistės: artistai: Janina Miščiukaitė, Al relytė, Petras Kisielius, Daina
Asta Krikščiūnaitė — Klaipėdos dona Stasiulevičiūtė, Ovidijus Kojelytė, Jonas Levickas. Rita
Muzikinio teatro artistė, ir bu Vyšniauskas, Žilvinas Bubnelis Likanderytė, Regina G. Navusi Bulgarijos valstybinė ope ir jų instrumentalistai. Po pro rušis-Firant, Linas Narušis, Vy
ros solistė bei Kauno Konserva gramos bus šokiai, vadovaujant tautas Narutis. Aldona Palukaitorijos
dėstytoja
Aldona muz. Juozui Tamašauskui.
tienė, Reda Liūrienė-Ardytė.
Vilčinskaitė-Kisielienė.
Jom
Prof. dr. Jokūbas Stukas, Juozas Polikaitis. Jonas Račkau
akomponuos muz. Liudas Stu“Lietuvos Atsiminimų" radijo skas, Jurgis Riškus, Vacys J Šau
kas.
programos kūrėjas ir ilgametis lys, Liudas K. Šlenys. Kęstutis
Gegužės 19, sekmadienį, 2 direktorius, kviečia visus klausy Sušinskas. Rūta Sušinskienė. Vivai. popiet Sopulingosios Dievo tojus ir radijo bičiulius ruoštis talija Vasaitienė, Birutė Vilu
Motinos
lietuvių
parapjos šiems nepaprastiems sukaktuvi tienė, Juozas Vaišnys, Vida M
Vizgirdaitė.
bažnyčioje, Keamy, NJ, bus au- niams renginiams.

Rinkimai į JAV Lietuvių Ben
druomenės XIII-ąją tarybą vyks
1991 m. gegužės 4 - 5 ir 11 - 12
dienomis. Čia skelbiamas kandi
datų sąrašas, gautas iš vyriausios
rinkimų komisijos.
Bostono apygardoje renkami 5
tarybos nariai. Kandidatai: Gin
taras Čepas, Romas Buivydas,
Erdvilas Janulaitis, Aidas Kup
činskas, Eduardas Meilus, Te
resė Meiluvienė.
Connecticut apygardoje ren
kami 4 tarylx)S nariai. JAV7 LB
tarybos rinkimų taisyklėse nu
matytu laiku kandidatų sąrašas
negautas.
Floridos apygardoje renkami
4 tarybos nariai. Kandidatai:
Adolfas Armalis, Matas Čyvas,
Vytautas Majauskas, Algirdas
Petrulis, Marius Sodonis, Alfon
sas Velayičius, Pranas Zunde.
Michigano apygardoje renka
mi 5 tarybos nariai. Kandidatai:
Vytautasx Kamantas, Gražina
Kamantienė, Vitas Petrulis, Da
nutė Petruševičiūtė, Rūta Udrienė, Jonas Urbonas.
New Jersey apygardoje renka-

— Eugenijaus Kriaučeliūno
vardo jaunimo premijai už 1990
m. atrinkti ir paskirti vertinimo
komisija kovo 17 iš 10 pristatytų
kandidatų vieningai nutarė pa
skirti 1000 dol. premiją Tomui
Nenortui iš Hartford, CT. Komi
sija sako, kad Nenortas 1990 m.
laikotarpyje
labai
aktyviai
reiškėsi jaunimo tarpe ir geriau
siai visuomeniniu, organizaciniu
ir politiniu požiūriu reprezenta
vo Lietuvą ir lietuvius. Vertini
mo komisiją sudarė: LB atstovas
kun. A. Saulaitis, PLJS atstovė
L. Žliobienė, ALJS pirm. S. Šnipaitė, Kriaučeliūnų šeimos at
stovės R. Kučienė ir V. Jo
nušienė. Ši yra keturioliktoji ka
smetinė premija.
— JAV LB VVorcesterio apy
linkės valdyba, įvertindama
Darbininko kilnių idėjų skleidi
mą ir kruopščiai pateikiamas ži
nias iš mūsų į laisvę besiveržia
nčios tėvynės brolių ir seserų gy
venimo, skiria 30 dol. auką laik
raščiui stiprinti. Nuoširdžiai
dėkojame.
— Vengrijos ir Vokietijos ligo
ninėse yra gy domi kai kurie Kru
vinojo Sekmadienio sužeistieji,
kurių nebuvo įmanoma pagydyti
Lietuvoje.

— 41-osios S. A. Lietuvių
sporto žaidynės įvyks balandžio
13 -14 Chicagoje. Žaidynių pro
gramoje — 1991 m. ŠALFASSgos krepšinio, tinklinio, ledo ri
tulio, kėgliavimo, raketbolo, sta
lo teniso ir šachmatų pirme
nybės.

Juozas ir Rūta Beržanskiai, iš
61 Blare Castle Dr., Palm Coast,
FL, praneša, kad jų anūkas An
drius Beržanskis, sūnus Petro ir
Cheryl Beržanskių, laimėjo
United States Achievement Academy National Avvard.
M

— A. a. Pranas Pusdešris,
kovo 9 miręs Adelaidėje, prieš
mirtį buvo pareiškęs pageidavi
mą, kad jo laidotuvių proga vie
toj gėlių ir vainikų būtų aukoja
ma Australijos lietuvių katalikų
savaitraščiui Tėviškės Aidams.
Vykdydami velionio pageidavi
mą. laidotuvių dalyviai laik
raščiui suaukojo 918 dol.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: L Klimezak, Elmwood Park.
NJ Užsakė kitiems: V. Avižonis,
M D. —S. Šnipaitei. Sveikina
me naujus skaitytojus ir dėkoja
me užsakytojams. Naujiems
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15
dol. Atnaujinant — visiems 20
dol. metams.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at
siuntę prenumeratos mokestį,
prisidėję aukomis už kalendorių,
įvairius patarnavimus ar šiaip
spaudą parėmę:
Po 30 dol. — V. Matyckas,
VVarren, NJ; A. Pocius, Eliza
beth, NJ; A. Gudonis, St. Peter
sburg, FL; J. Didžiulis, Fort
Lauderdale, FL; R. Boris,
Bloomfield Hills, MI; J. Rasys,
Cambridge, MA; A. Kepalaitė,
New York, NY; V. Niemi, New
Hyde Pk., NY.
25 dol. — H. Ambrose, Long
Beach, NY.
Po 20 dol. — Dr. K. Ambra
zaitis, Chesterton, IN; P. Ne
nortas, Bayville, NJ; K. Beiga,
Chicago, IL; A. Vitkus, Hart
ford, CT; A. Pockevičius, VVor
cester, MA; S. Perminąs, Providence, RI; T. Landsbergis, Upper Marlboro, M D; kun. K. Ku
zminskas, Chicago, IL; J. Tričys,
Chicago, IL; A. Gylys, Olympia,
WA; V. Juška, Toronto, Ont.; D.
Mitkienė, Los Angeles, CA; Z.
Dičpinigaitis, VVoodhaven, NY.

J. Sabaliauskas, Blairstowri, NJ;
A. Nagy, Paterson, NJ; A. Kainauskas, Plainville, CT, V. Lileika, Old Lime, CT; D. Bajorū
nas, New York, NY; J. Yurkus,
Webster, NY; S. jurskytė, Philadelphia, PA; Z. Jurys, Richmond
Hill, N Y; A. Butas, Woodhaven,
NY; A. Janušis, Livonia, MI; K.
Dvorak, Richmond Hill, NY; B.
Sutkus, Richmond Hill, NY;
kun. J. Matutis, Hartford, CT;
A. Rygelis, Thompson, CT; S.
Dabkus, Toronto, Ont.; M. Korsack, Nashua, NH; I. Kučiauskas, Baltimore, M D; R. Ugianskis, New Fairfield, CT; Sisters
of I. C., Putnam, CT; dr. E.
Lenkauskas, Cleveland, OH; V.
Mikalauskas, Placentia, CA; A.
Dubinskas, Baltimore, M D; A.
Siaurusaitis, Ellicott City, M D;
J. Juška, Elizabeth, NJ; K.
Liobė, Nevvton, NJ, kun. J. Skirkus, Hayvvard, WI, Sisters of
I. C., Montreal, Que.; R. Rajus,
Hovvard Beach, N Y; R. Šidlau
skas, Richmond Hill, NY; A.
Wargo, St. Clair, PA; C. KazaPo 15 dol. — P. Rasimas, Lin- kauskas, Philadelphia, PA; B.
Mudėnas, Worcester, MA; B.
denhurst, NY; I. Ramanauskas,
Svikla, VVorcester, MA; V. Nor
Daytona Beach Shores, FL; J.
Kavaliūnas,
New
Smyma vaiša, Surfside, FL; M. Kazlau
Beach, F L; K. K ri niekas, Ma- skas, Ormond Beach, FL; C.
Kulas, Southbury, CT; E. Raspeth, N Y; L. Žarskus-Timbol,
Livingston Manor, N Y; S. Mar- dionovas, W. Hartford, CT; B.
cinauskis, Shelton, CT; K. Ben- Jacikevičius, Willoughby, OH;
doraitis, Schwetzinten, Germa A. Strazdas, Placentia, CA; S.
ny; P. Dauginas, St. Catharines, Novickis, San Francisco, CA; D.
Ont.; V. Tomkus, N. Palm Valus, Philadelphia, PA; B. BurBeach, FL; L. Sinus, Spring chikas, L'pper Darby, PA; kun.
Hill, FL; S. Remeza, New Ro- J. Svirskas, No. Andover, MA;
V. Kuodys, So. Boston, MA; G.
chelle, NY.
Po 10 dol. — K. Bugenis, Blair- Balbata, Lake Park, FL; G. Gra
town, NJ; J. Pikūnas, Northvil- jauskas, Orlando, FL;J. Birutis,
le, MI; D. Uzas, Maspeth, N Y; Glen Ellyn, IL; V. Vaitkus, WaS. Marcinkevičius, Shrewsbury, terbury, CT; A. Ustjanauskas,
MA;K. Čiuoderis, Fort Lee, NJ; Hartford, CT; L. Moleris, Free-
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Pastogepaid bath ūkius
Fast, convententprivatE, safejree!
TiiarsiuiiatBnnKinirBvinniliSjgfBi
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-nKhl. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs
Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- '*
ką ar Juos atsiimti, tai galite atlikti narni* bet
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj jtraukia sumą Į sąskaitą. Prisideda ir užtikrlnlmas, kad jūsų pinigai. y
ipaino aukščiausius,
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Dėl lengvo taupymo bū-.
do per paštą skambinkit Mr.*
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Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais, i

South Boston i
’Savings Bank!
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hold, NJ; A. Bagdanavičius,
Brick, NJ; V. Barkus, VanNuys,
CA; H. Oken, Merrick, NY; A.
Šaulys, Shoreham, NY; B. Žilaitis, Frackville, PA; A. Danta,
Jankintovvn, PA; A. Judkštas,
Manomet, MA; V. Grybauskas,
Brockton, MA; J. Janiūnas,
Stratford, CT; G. Žemaitaitis,
Nonvalk, CT; O. Alekna, Miami
Beach, FL; O. Stongvila, Coral
Gables, FL; M. Savinis, Houston, TX; L. Kybartas, Hamilton, Ont.; A. Poderis, South
field, MI; Maironio Parkas,
Shrewsbury, MA; J. Rugelis,
Mayvvood, IL; M. Nagys, Lemont, IL.
7 dol. — V. Kazlauskas, New
Hyde Park, NY.

Po 6 dol. — T. Treinas, VVor
cester, MA; V. Čižauskas, Detroit, M L
New Britam, CT, Šv. Andriejaus bažnyčioje eisena su vėliavomis prieš mišias, minint
Po 5 dol. — V. Bakšys, Dor-.
Lietuvos nepriklausomybės šventę. Šiemet tautiečiai į bažnyčią ir į salę susirinko labai
chester, MA; L. Sprindžiūnas,
St. Petersburg Beach, FL; H.
gausiai. Įvykiai Lietuvoje uždegė visus tautiečius dar stipriau dirbti, melstis ir aukotis
Lietuvos labui.
Strasevičius, Chicago, IL; T.
Budninkienė, VVoodhaven, NY;
N. Dumčius, VVatertovvn, CT;
PRISIMENANT A.A. K. JANKŪNĄ
E. Vileniškis, Richmond Hill, NY; R. Kasparas, Arlington, VA;
N Y, Yocis, Maspeth, NY; L. A. Paliulis, Cicero, IL; kun. V.
Šviesiam
a. a.
Kazimiero Ona
Dainauskas, Chicago, IL; E. Ka Memenąs, Frankfort, IL; A.
Balčiūnai,
Henrikas
tilius, Chicago, IL; A. Dargis, Dėdinas, Greenfield, MA; P. Jankūno atminimui įamžinti Lie Bitėnas, Vytas Budris, Valerija
Tucson, AZ; dr. A. Juzaitis, Ply- Petrauskas, Shrewsbury, MA; J. tuvių Fonde aukojo: $200 — Janavičienė, Alfonsas ir Vanda
mouth Meet, PA; A. Zuzinas, Holbert, San Antonio, TX; J. Dr. Bemard Covalesky, po $50 Jarmai, J. Kirchner, Uršulė MaPittsburgh, PA; K. Dūlys, Orentas, Ridgewood, NY; R. — Rimas Bitėnas, Kazys Čiur ceikonienė, Jonas Ramanauskas,
Crovvnsville, M D; R. Bork, Remeza, Ozone Park, N Y; A. lys, Petras ir Ona Laniai, Albinas Elena Šeštokas.
VVoodhaven, N Y; E. Prekeris, Keniausis, Waterbury, CT; R. Stukas, Julius ir Irena VeIš viso suaukota $795.
Staten Island, N Y; R. Kubilius, Pilvelis, W. Hartford, CT; kun. blaičiai, po $40 — Vladas
-oEvanston, IL; S. Stravinslds, M. Cyvas, St. Petersburg Audėnas, dr. Stasys Skripkus,
Vincas ir Veronika Misiūnai,
Brookfield, IL; J. Kiaušas, Har- Beach, FL; Ą. Krulikas, St. Pe po $30 — Vaclovas ir Ona Bud pagerbdami a. a. Kazio Jankūno
rison, NJ; B. Kohanski, Fle- tersburg Beach, FL; J. Bagdo nikai, Bronė Lukas, $25 — Bru atminimą, Tautos Fondui aukojo
mington, NJ; V. Bražėnas, Boni- nas, Woodhaven, N Y; V. Gali no Šilas, po $20 — Bronius ir $50.
ta Springs, FL; J. Alekna, El- nienė, Richmond Hill, NY; I. Ja
mont, NY; A. Girnius, Howell , navičius, Cleveland, OH; V. VilN J; kun. P. Zemeikis, Lavallet- činas, Racine, WI; J. Stonkus,
LIETUVOS VYČIAI REMIA
te, N J; P. Kuras, VVaterbury, Hot Springs AR. .
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJĄ
CT; S. Zabulis, Manchester, CT;
Po 3 dol. — H. Januškevičius,
B. Liogys, Brooklyn, NY; F. Ga
Ona Klizas Wargo, Lietuvos ta kolegiją globoti. 1988 m. buvo
Yonkers, N Y, H. Cesnaukas,
gas, Brooklyn, NY; B. Karosas,
Annendale, VA; J. Sciuckas, Vyčių centro valdybos pirmi įkurta Šv. Kazimiero gildą, kuri
Quincy, MA; J. Brinza, Kansas
Seymour, CT; S. Kananavičius, ninkė, savo laiške nariams pri gavo atleidimą nuo pajamų mo
City, KS; A. Dabrila, Dover,
minė, kad Romos lietuvių kole kesčio ir rūpinasi aukų telkimu
Philadelphia, PA.
N H; P. Šilbajoris, VVoodbury,
Po :2 ■ dol'.'
C. Gatnziukas, gijai remti skiriamas aukas gali kolegijai. Surinktosios aukos lai
N Y; E. Vasiliauskas, Jackson
Buffalo, N Y; B. Dūda,Vhlencfa‘, ma nurašyti, pildant pajamų mo komos New Yorko banke. Aukas
Hgts, N Y; V. Gaver, Doylėskesčius. Kalbėdama apie reikalą siųsti šiuo adresu: St. Casimir’s
CA.
town, PA; E. Sparkevičius, Phi
remti kolegiją, ji supažindina su Guild, Robert Boris, Chairman,
ladelphia, PA; T. Augulis,
Visiems aukotojams nuošir Lietuvos Vyčių veikla tai kolegi 4970 Brookdale Avė., BloomBloomfield, NJ; M. Goras, Kear- džiai dėkoja Darbininko admi
jai remti nuo 1984 metų, kai 71- field Hills, MI 48013, arba iždi
ny, NJ; E. Bačiulis, Quincy, nistracija.
ame Vyčių seime buvo pasižadė- ninkei Nijolei Baltrulionis, 8522
MA; J. Bogušis, So. Boston, MA;
150th St., Jamaica, N Y 11435.
F. Shablauskas, Richmond Hill,
N Y; P. Vasiliauskas, VVoodha
LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
ven, NY; A. Vosylius, Los Ange
II DALIS
les, CA; A. Vance, Kennebunk;
CARGO Į LIETUVĄ! G. T.
ME; H. Balchus, New Haven,
Dviejų valandų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą
INTERNATIONAL
praneša,
CT; V. Nenortas, W. Hartford,
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos
kad
nuo
gruodžio
24
d.
dėl sun
CT; O. Siemaška, VVoodhaven,
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laido
kios
ekonominės
padėties,
lab
tuvės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur.
N Y; M. Ulėnienė, Richmond
daros vardan visus drabužius ir
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų,
Hill, NY; kun. A. Janiūnas, Lawmaistą galima VISIEMS siųsti
poezijos ir dainų montažas. Jrekorduota VHS video ka
rence, MA; V. Jokūbaitis, EucCARGO
į Lietuvą BE MUITŲ!
setėje.
Kaina
su
persiuntimu
$35.00.
Čekį
su
savo
adresu
lid, OH; H. Ostrogorsky, Boise,
Siunčiame
oro linija. Minimu
siųsti:
ID; V. Vambutas, Douglaston,
F. KONTAUTAS
mas 110 sv. (50 kg). Kaina $1.45
N Y; H. Svoinickas, No. Salem', *
747 E. BROADWAY
sv. ($3.19 kg). Kreiptis į G. T.
. SO. BOSTON, MA 02127
INTERNATIONAL, 9525 So.
TEL. 617 - 268 - 5876
DEXTER PARK
79th Avė., Hickory Hills, IL
fil
PHARMACY
.60457. Tel. 708 430 - 7334.
Wm. Anastasl, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

296-4130

KASA
HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės Įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų
parduotuvėje tik geriausią elektroniką, taip pat gausite
tikrai profesionalų patarnavimą.
Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis Ir programas.
Mes turime didžiuli pasirinkimą Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderlų, VSRų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų,
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų Ir t.t.
Speciali kaina 220 VoltŲ Kompiuteriams ir PAL SECAM
sistemos elektronikai, kuri? jūs galite naudoti Lietuvoje
Ir Europoje.
Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS
O
NEWYORKE:

ČHICAGOJ:

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

2615W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So 50th AvėCicero, IL 60650, 708-656-2201
9525So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706,

DETROITE:

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

WATERBURY:

718-441-6401

813-367-6304

313-350-2350

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

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY

212 465-0621

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

ELIZABETH, NJ

tankų bei automatinių ginklų
šaudymo, vis dėlto atsirado žur
nalistų ir kitų drąsuolių, kurie
Vitas Dėdinas, tarnaująs JAV
Vasario 16 minėjimas
daug kuo rizikuodami nuotrau aviacijoje, nesiskiria su lietuviš
LB Elizabethe apylinkės val kose ir vaizdajuostėse “įamžino” ka spauda, kiekvienais metais su
dybos suruoštasis Vasario 16 šiuos kruvinus Kremliaus dar prenumeratos mokesčiu prideda
minėjimas įvyko vasario 17 lietu bus. Tie vaizdai jau dabar yra auką spaudai paremti. Labai ačiū
vių parapijos ' salėje Elizabeth. plačiai paskleisti Amerikos par už 70 dol. paramą.
Prieš tai buvo pamaldos Šv. Pe lamentarų bei žinių agentūrų
tro ir Pauliaus bažnyčioje. Pa tarpe. Tai yra akivaizdus rusų ka
VISI SIUNTINIAI J LIETU
maldų metu parapijos choras riuomenės brutalumo įrodymas.
VĄ siunčiami su PRISTATYMU
giedojo kun. Gedimino Šukio Garbė tiems, kurie filmavo, ir Į NAMUS papigintomis kaino
mišias. Jų metu Dvorako kūrinį tiems, kuriems pasisekė juostas
mis. Drabužiai, maistas, vaistai
smuikui pagriežė Julius Veblai- atvežti į Vakarus!
— KIEKIAI NERIBOJAMI,
tis, vargonais palydint Eric
MUITO NĖRA. Savo daiktus
Minėjimo metu suaukota šį
Houghton. Mišių skaitinius atli kartų rekordinė suma: $6732.
siųskite mums paštu arba UPS.
ko Vytautas Kavolius.
Negalėjusiems minėjime daly TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
Po pamaldų dalyviai persikėlė vauti buvo pasiųsti laiškai su vil
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436 >
į parapijos salę. Vos tik įžengę į timi, kad ir jie dar papildys au
-7772.
vidų, žmonės išvydo gausiai kotojų sąrašą. Minėjime dalyva
G.T.
INTERNATIONAL
išdėstytą amerikiečių spaudos vo apie 50 šeimų ar pavienių
parodą apie pereitų ir šių metų asmenų.^ Pasibaigus programai, parūpina jūsų giminėms bilietus
įvykius Lietuvoje. Čia matėsi visi buvo pakviesti bendrom iš Lietuvos į įvairius Amerikos
miestus, neskrendant per Mask
įvairių Amerikos žurnalų bei vaišėm apatinėje salėje.
dienraščių aprašymai su gausiom
Julius Veblaitis vą. Su jūsų giminėmis ryšį palai
ko ir perduoda visas informacijas
iliustracijom. Parodos ekspona
mūsų raštinės atstovė Vilniuje.
tus atrinko ir paruošė Arūnas
Prašome kreiptis: G. T. INTER
Bitėnas, Rimas Bitėnas ir Julius
Lietuvos nepriklausomybės
NATIONAL, INC. 9525 S. 79th
Veblaitis.
minėjimo proga aukų surinkta
Avė.,
Hickory Hills, IL 60457
Minėjimas pradėtas Amerikos $6732. Štai aukotojai:
Tel. 708 430 - 7272
ir Lietuvos himnais, kuriuos gie
$2000 — Juozas Liubinskas.
dojo Juliana Liana (Peskutė), jos
“ŽAIBAS” N R. 6 — maisto
$1000 — Ieva Bilienė.
duktė Gina Zingerman ir Balys
$250 — Brigita ir Albinas Sto produktai bus pristatyti Jūsų nu
Miškinis, pritariant fortepionu kai.
rodytu adresu bet kur Lietuvo
vargonininkui Eric Houghton ir
Po $200 — Dalia ir Rimas Bi je 10 darbo dienų laikotarpyje.
visiem dalyviam. Minėjimo eigą tėnai, Ona ir Vaclovas Budnikai, 10 sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5
tvarkė Julius Veblaitis. Po jo Emma Dietrich/Bruno Šilas, sv. ryžių, 29 oz. dėžė persikų, 4
trumpo įvado, LB apygardos pir Ona ir Petras Laniai, Irena ir Ju- sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis
mininkė Rasa Ardytė-Juškienė 4 liūs Veblaičiai.
sviestas, 2 dėž. džiovintų slyvų,
pristatė dar čia niekur negirdėtą
$150 — Bronė Lukas.
2 dėž. razinų, 64 oz. aliejus, 1
kalbėtoją Vaivą Vėbraitę-Gus$102 — Kazimieras Čiurlys.
dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
tienę. Ji buvo puikiai pasiruošu
Po $100 — Anne ir Anthony lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna
si. Dalį savo kalbos sutrumpintai Baronai, Audronė ir Vitolis Ba- kaina $100 — kreiptis “ŽAI
ji pasakė ir angliškai. Klausytojai rčiai, Vanda ir Alfonsas Jarmai, BAS”, 9525 South 79th Avė.,
buvo tiesiog sužavėti jos minčių Kazys Kaspariūnas, Uršulė, Hickory Hjįlls, IL 60457. Telefo
ir žinių gausa. Aukų reikalingu Gerda ir Vytas Maceikoniai, Ve nas 708 430 - 8090.
mą raginančius žodžius tarė Al ronika ir Vincas Misiūnai, Irena
binas Stukas.
Mogenis, Petras ir Albina Nor
Šį kartą vietoj įprastinės me mantai, Birutė ir Antanas Pociai, Gurskienė, Mykolas Macys, Ka
ninės dalies buvo rodoma vaiz Antanina Ragauskienė, Monika zys Ozalas, Ona Savokaitis, Ele
dajuostė iš Kruvinojo Sekma ir Jonas Ramai, Emilija ir Juozas na Šeštokienė.
dienio Vilniuje. Išvydę siaubo Stankūnai.
Po $20 — Angelė Prapuole
vaizdus, suglumę žiūrėjome,
$80 —Vaičiūnų šeima. r (/i nis, Raudys, Kristina Va^ilakos,
stebėdami rusų desantininkų
Po $60 — Genovaitė ir Henri Balys Vyliaudas, Sigita Žibąs.
barbariškus veiksmus: šaudy kas Bitėnai, Vilūne ir Arūnas
Po $15 — Antanas Strazdas,
mus ir buožėmis mušamus be Bitėnai,’ Valerija ir Vytas Kligiai. Vincas Vyžas.
ginklius žmones.
Lietuvos
Po $50 — Marian Dudis, Va
Po $10 — Agota Davis. N.N.,
žmonės ir pasaulis jau žino, kad lerija Janavičienė, Birutė ir Jo William Senkus.
viso to teroro šaltinis atėjo iš nas Kasauskai, Rūta ir Vytautas
$5 — Marianna ir Frank EvaMaskvos.
Kavoliai, Milda ir Algis Kveda nauskas.
Visus tuos puolimus Lietuva rai, Danielius Švenčiūnas, Julija
Iš viso surinkta $6732. Pagal
atlaikė nepaprastai garbingai,
Valaitienė.
aukotojų pageidavim aukos pa
tiesiog heroiškai ir be keršto nei
Po $40 — Antanas Kaspa skirstytos taip: Amerikos Lietu
savo žmonių žudikams, nei kitų
riūnas, Ona Linartienė.
vių Tarybai $390, Lietuvių Ben
tautybių gyventojams. Nepai
$3041,
VLIKui
Po $25 — Adelė Bartienė, druomenei
sant siaubingos padėties ir rusų
Cristina ir Algis Bitėnai, Agota $1351, Lietuvių Religinei Šalpai
$450, Sąjūdžiui $125, Vilniuje
sausio 13 kritusių šeimoms
$1215, BALFui $20, Radijui
$100, AIL $100.

NEW YORKE

SAMUEL TRANCONE
mirus, jo žmonai Giedrei Jonynaitei-Trancone, jo šei
mai Ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą.

Kęstutis J. Jonynas

PADĖKA
Šių metų vasario 28 dienų Columbia Presbyterian
Medlcal Center ligoninėje, New Yorke, mirė mūsų
brangus vyras, tėvas ir senelis, sulaukęs 85 m.
amžiaus,

A. A.
ANUPRAS KRINICKAS
Nuoširdus ačiū prel. Frank Bulovui už rožančiaus
sukalbėjimą, religinių apeigų pravedlmą ir jautrų lai
dotuvių pamokslą.
Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams
bei pažįstamiems, dalyvavusiems jo laidotuvėse ir pri
siminusiems jį savo maldose. Labai ačiū visiems, Isreiškusiems mums užuojautą asmeniškai, spaudoje,
raštu ar gėlėmis.
Ypatinga padėka anūkei Viktorijai už labai jautrius
ir jaudinančius atsisveikinimo žodžius bažnyčioje, kur
visų 10 anūkų vardu labai gražiai apibūdino jiems iš
reikštą senelio meilę ir jiems paliktą gražų ir nepa
mirštamą gyvenimo pavyzdį.
Dėkojame Kodžio Laidotuvių Namų direktoriui už
puikų jo paskutinės kelionės sutvarkymą.
Labai ačiū ir visiems, jį ligoninėje lankiusiems Ir
mums vienaip ar kitaip padėjusioms jo ligos metu.
Palikę giliame liūdesy:

Žmona Malianija, sūnus Kęstutis,
dukros Našta, Regina ir Dana su šeimomis

Informacija apie Lietuvą

Įdomiai ir turiningai kovo 24
įvyko susitikimas Lietuvių Pi
liečių salėje ‘su dviem teisės
specialistais Lovvery Wyman ir
Barnabas
Johnston,
kurie
kalbėjo apie “Įstatyminės teisės
vystymąsi Lietuvoje”.
Lawrey Wyman, Sovietų teisės specialistė, Harvardo Rusijos
Tyrimo Centro bendradarbė,
“Sąjūdžio” ir Lietuvos AT kvieti
mu nuvyko į Lietuvą pereitų
metų lapkričio pradžioje. Prieš
pat Kalėdas atvažiavo Lietuvon
jos vyras Barnabas Johnston,
žinomas konstitucinės teisės
specialistas.
Abu teisės žinovai konsultavo
ruošiant teisinius dokumentus,
padėjo ruošti peticijas, dalyvavo
ruošiant pagrindinį svarbiausią
įstatymą — naują konstituciją.
Skaitė paskaitas teisininkams,
kalbėjo per radiją ir TV, aiškin
dami teisinės valstybės esmę,
paskelbė spaudoje eilę straip
snių apie įstatymus ir žmogaus
teises. Dirbdami Parlamento
Šią Elenos Vasyliūnienės nuotrauką išspausdino kovo 11 Bos
rūmuose pačiu kritiškiausiu
ton Herald laikraštis prie straipsnio “Malda už laisvę”, kur
metu, patys patyrė sovietinį be
buvo
aprašomos So. Bostone, Sv. Petro lietuvių bažnyčioje,
teisiškumą, žiaurumą, turėjo
įvykusios pamaldos, minint Lietuvos nepriklausomybės
progos paliudyti propagandos
atkūrimą — Kovo Vienuoliktąją. Nuotr. Boston Heraldfotografo
varomą melą. Prieš plebiscitą
padėjo paruoštųdokumentą, pa
dedantį suprasti balsuojantiems venimą ir draugiškus santykius ne tik politiką, bet ir grojo muzi
žmonėms jų balsų ir apklausos tarp įvairių tautų Lietuvoje: ką. Ir šiandien Landsbergis yra
reikšmę. Nepaisant neįprasto rusų, lenkų, žydų, totorių ir muzikas, tapęs prezidentu. Per
darbo ir gyvenimo sąlygų, jie pa armėnų. Jie dalyvavo kovo 11d.
nai, kada Bostone buvo minimas
ruošė ir pateikė svarstymui visiš politiniame seminare VVashing- Lietuvos nepriklausomybės at
kai naują konstitucijos projektą, tone, ragindami teikti didesnę gimimas, buvo grojama Beethokuris bazuojasi JAV Konstituci pagalbą Lietuvai iš Amerikos ir veno devintoji simfonija. Ji
skambėjo ir Vilniuje tą dieną. Ir
ja-,
Vakarų valstybių. Jų nuomone,
Šio projekto oponentai siūlo reikalinga daugiau ekspertų ir kituose Lietuvos miestuose.
sugrįžti į 1922 ir 1938 m. Lietu specialistų, kad jie tarpininkautų
Prelegentė klausė: “Kur jūs rasi
vos Konstitucijas, o po to jas to Lietuvai, visam pasauliui roda te kitą kraštą, kuris savo politibulinti. Tai, pasak ekspertų, nčiai pavyzdį, kaip taiki, “dai *nes šventes minėtų Beethovebūtų žengimu atgal, praeities nuojanti revoliucija nori suar nu?”
klaidų pakartojimu ir šiuo dyti “blogio imperiją”.
Vasyliūnienė priminė ir išeivi
sudėtingu laikotarpiu galėtų
Buvo parodyta 45 min. ištrau jos nuopelnus kovoje už Lietu
duoti neigiamų rezultatų, pvz. ka iš 6 vai. vaizdajuostės, parsi vos nepriklausomybę. Ji iš
autoritarizmo. Norint sukurti vežtos atsiminimui. Nuotraukų
minėjo kultūrines Bostono lietu
teisinę, demokratinę valstybę, albumas ir plakatų paroda pri vių organizacijas ir veiklą ir šiltu
reikalingas ne trumpalaikis įsta minė nesenus įvykius Lietuvoje,
žodžiu minėjo Cambridge Li
tymas, o priimtas visų Lietuvos kur amerikiečių pora susilaukė
brary, kuri yra jų kultūrinio gy
piliečių, garantuojantis visas tei pelnytos pagarbos ir tikrų, gerų
venimo užuovėja ir palaikytoja.
ses.
Ji reiškė viltį, kad biblioteka ir
draugų.
Grįžę vasario 26 L. Wyman ir
toliau pasiliks ištikima lietuvių
B. Johnston noriai susitinka su
draugė
LB apylinkėmis, pasakodami
CAMBRIDGE, MA
Po to buvo koncertinė dalis.
parsivežtuosius
neišdildomus
Dainavo
operinis tenoras Ranįspūdžius apie lietuvių tautos
Kovo Vienuoliktosios
dall Kuluinis, lietuvių kilmės, iš
didvyriškumą, apie gražų sugyminėjimas
VVorcester. Jis yra lankęsis Lie
Cambridge Public Library
tuvoje ir Vilniaus arkikatedroje
kovo 12 paminėtos Lietuvos
giedojo netrukus po to, kai ji
Respublikos nepriklausomybės
buvo grąžinta tikintiesiems. Su
A. A.
atstatymo pirmosios metinės.
Kalniniu dlbar dainavo ir solis
Atidarė bibliotekos direktorė
DR. PR. BAGDUI
tas Frank Walker. Dainininkams
Suzan Flaherty, pasveikindama
akomponavo Linda Papatopoli.
mirus, gilią užuojautą reiškiu jo žmonai, sūnui, broliui
savo ir bibliotekos vardu ir
Programoje buvo operos arijų ir
kun. dr. V. Bagdanavičiui, seserims Onai Strimaitie
linkėdama Lietuvai sėkmės. Ji
duetų, ir B. Dvariono — “Žvaigž
nei, Elenai Juškienei ir visai giminei.
pakvietė invokacijai Nekalto
dutė . Po koncerto buvo vaišės.
Balys Vyliaudas
Prasidėjimo par. klelnjną kun.
Simeoną Saulėną. kuris trumpai
priminė tris įvykius: Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimą
1918 metais, jos atkūrimą pernai
A. A.
kovo 11-ąją ir jos tragediją šie
DR. PRANUI BAGDUI
met sausio 13-ąją. melsdamas
užmigus amžinu miegu New Yorke, velionio žmoną
Dievo palaimos ir globos Lietu
Janę, sūnų Tomą, seserį, skyriaus narę, Mariją Juš
vai.
kienę, seserį Oną Strimaitienę, brolius kun. dr. Vytautą
Miesto patarėjas \Valter SulliBagdanavlčių Chicagoje Ir Stasį Lietuvoje bei jų šei
van sveikino lietuvius už jų ryžtą
mas nuoširdžiai užjaučiame.
ir drąsą, skelbiant nepriklauso
Lietuvių Tautinės Sąjungos
mybę, ir reiškė tikėjimą Lietu
Elizabetho skyrius
vos ateitimi.
Elena Vasyliūnienė savo kal
boje sustojo ties kultūriniu
aspektu, pabrėždama, kad ypač
jaunimas, nors ir užaugės mark
sistinėje sistemoje, visą laiką
A.A. domėjosi Amerika, muzika ir de
mokratija Naujoji karta žinojo
. DR. PRANUI BAGDUI
mirus, žmonai Janinai, sūnui Tomui, seserims ir bro
liui Lietuvoje bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią
užuojautą ir kartu liūdime.

Ona ir Vaclovas

Budnikai

Lietuvos Vyčių 110 kuopa.
Maspeth. NY organizuoja ketu
rių dienų ekskursiją į St Ann de
Beaupre šventovę. Kanadoje,
birželio « - 10 Dėl informacijų
galioja kreiptis į llelen Matulio
nis 718 326 - 3398 ari m ) pirm
Bruno Rutkūnas 516628 2292

Tomas Nenortas, West
Hartford, CT, laimėjęs Eu
genijaus Kriaučeliūno vardo
jaunimo premiją už 1990
metus. Premija bus įteikta
balandžio 13 VVashington,
DC, Amerikos lietuvių jau
nimo sąjungos metinio suv ažiavimo metu.
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KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS METAI
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Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964

DARBININKAS

JIS UŽ MUS - MES UŽ Jį

New Yorko žinių dar yra ir
penktame bei septintame pusla• piuoše.
SfMwstUMe......... (718)827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962
Vyskupas ... (718)827-7932
Salė (kor.).......... (718) 827-9645
Salės adm. ....(718)235-8386

341 Highland Bivd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: Balandžio 14, sekmadienį,
nuo 5 iki 7val; vak. didžiojoje
salėje susitikimas ir pabendravi
mas su senatorium Alfonse D’Amato.

Apreiškimo parapijoje Brooklyne balandžio 14, šį sekma
dienį, vyks tradiciniai 40 valan
dų atlaidai — Svč. Sakramento
pagarbinimas. Po sumos prade
dama adoracija. 3 vai. popiet
mišparai ir procesija. Mišias au
kos ir pamokslą pasakys svečias
kun. Kazimieras Pugevičius,
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos ir Lietuvių Informacijos
Centro vedėjas.
Lietuvių Kunigų Vienybės,
New Yorko ir New Jersey apylin
kių narių susirinkimas įvyks ba
landžio 14, sekmadienį, po litur
ginių apeigų, Apreiškimo para
pijos klebonijoje.

Vacys Karmazinas, laisvos
Lietuvos kariuomenės (paskuti
nės laidos) karininkas, paskuti
niu laiku gyvenęs VVoodhaven,
NY, sulaukęs 76 m. amžiaus, ba
landžio 8 mirė, ištiktas širdies
smūgio.

<_____

New Yorko Šaulių kuopa per
Zigmą Dičpinigaitį Darbininkui
paaukojo 30 dol. Nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo visuotinis narių
susirinkimas yra numatytas,
1991 gegužės mėn. 4 d., šešta
dienį, Kultūros Židinyje, Brook
lyn, N. Y.

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

LietuviŲ Federalinės Kredito Unijos KASOS
metinis narių

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 jėjimo auka bus 25 dol. Salia pokalbių bus galima pasivaišinti
vynu ir užkandėliais.

- Bilietus iš anksto galima įsigyti KASOJE, pas Vidų Jankauskienę, Marijų
Žukauskienę ir Ramutę Česnavičienę.

♦

Dail. Česlovas Janusas, iš
Ozone Park, NY, iš ligoninės
grįžo į namus ir sveiksta bei
stiprėja geraširdžių žmonių
priežiūroje.

Petras Jurgėla, lietuvių skautijos pirmūnas, paguldytas Nassau County Medical Centre ligo
ninėje, kur jam balandžio 2 pa
daryta operacija.

SUSIRINKIMAS
įvyks 1991 m. balandžio 28, sekmadienį
2 vai. po piety Kultūros Židinyje.

New York šaulių kuopos val
dybos posėdis šaukiamas balan
džio 13 d., šeštadienį, 3 vai. po
piet V. Butkio bute. Bus pasitar
ta dėl dalyvavimo Saulių Sąjun
gos suvažiavime balandžio 20 21 Hamiltone, Kanadoje.

Programoje:
Pranešimai
Diskusijos
Tarybos rinkimai

Po susirinkimo — vaišės

Rekordiniai karščiai New
Yorke buvo balandžio 8. Tempe
ratūra Centriniame Parke buvo
pasiekusi 90° F. Oro biuro įstai
ga sakė, kad tokių karščių ba
landžio aštuntą nesą buvę visoje
šio miesto istorijoje per tą laiką,
kai pradėta skelbti oro tempe
ratūra.

Narių registracija 1:30 vai. p.p. punktualiai

Liudas Normantas, iš Hiram,
M E, šešeri metai yra dosnių
spaudos rėmėjų eilėse. Atnauji
no prenumeratą ir paskyrė Dar
bininkui palaikyti 70 dol. auką.
Dėkojame.

Senatorius Alfonse D’Amato pagerbiamas Kultūros Židinio
scenoje, kai buvo atsilankęs į Lietuvos nepriklausomybės
minėjimą. Lietuviška juosta senatorių puošia Aldona Macke
vičienė ir Lilė Milukienė. Balandžio 14, šį sekmadienį, sena
torius ir vėl lankysis Kultūros Židinyje, kur pabendraus su
New Yorko lietuviais. Nuotr. L. Tamošaičio
.
1“. .

LAISVĖS ŽIBURYS

]
'. •

ŠVENČIA

j

25 METŲ SUKAKTJ
ŠEŠTADIENJ IR SEKMADIENJ - BALANDŽIO 20 IR 21.
TAI BUS JAU 49-tas “LAISVĖS ŽIBURIO” renginys.

Iš Lietuvos vasario 3 atskrido naujasis ir dabartinis Čiurlionio ansamblio dirigentas
muz. Gediminas Purlys. Sutiktuvėse kalbasi iš k.: dirigentas G. Purlys, Čiurlionio
ansamblio pirm. V. Plečkaitis ir žurnalistė A. Balašaitienė. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

PROGRAMOJE - IŠKILUSIS ANSAMBLIS

Čiurlionis

\ ’

.1

{

:

i

METINIAI ŠVČ. SAKRAMENTO ATLAIDAI,

j
i

maldaujant Dievo pagalbos Lietuvai,
•

įvyks

\

Po programos pobūvis. Veiks turtinga loterija, valgių ir gėrimų bufetai
visose Kultūros Židinio salėse. Maistų gamina EUGENIJA KEZIENĖ. Šokiam
gros BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS.

APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

-OPolicija patruliuos gatvėje Ir saugos mašinas nuo vandalų.

BROOKLYNE, N.Y.

Baliui stalus galima Iš anksto užsisakyti pas Stasį Karmazinų 441-1252.

SEKMADIEN], BALANDŽIO 14 D.
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI SUMOJE 11 vai.,
ADORACIJOJE,
MIŠPARUOSE, PROCESIJOJE 3val.

iš Clevelando. Ansamblio dirigentas GEDIMINAS PURLYS specialiai atskraidin
tas iš Lietuvos.
Koncertas įvyks balandžio 20, šeštadienį, 7 vai. punktualiai Kultūros Židi
nyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY. Prieš koncertų trumpa akademija
“Laisvės Žiburio” sukakčiai atžymėti.
*

Visos vietos numeruotos. Bilietų kaina — 15 dol. Jaunimui Iki 15 metų —5

dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie Jėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto
paštu. Čekį atitinkamai sumai Ir sau adresuotų su pašto ženklu vokų siųsti Llthua-

*

nlan Radlo Club vardu, 217-25 54 Avė* Bayslde, N.Y. 11364.
BILIETŲ PLATINTOJAI
NEW JERSEY (Area code 201)
P. Macijauskas 998 - 6797

Ypatingai kviečiamas jaunimas,
pasipuošęs tautiniais drabužiais,
organizacijos su uniformomis ir vėliavomis.
Mišias aukos ir pamokslų pasakys

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
PIETŪS PARAPIJOS SALĖJE PO SUMOS
KUN. V. PALUBINSKAS, KLEBONAS

R. Graudis — 828 - 8624
A. Sta n kartie nė 942 - 2344
D. Didžbalienė 925-4761
Iš New Jersey organizuojamas autobusas

BROOKLYN, OUEENS (area code 718)
N. P. Baltrulionis 297 - 0991
A. Diržys 296 - 7385
Z. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kazys 769-3300, 229 - 9134
M. Šalinsklenė 296 - 2244
KASOS įstaiga — 441 - 6401

ŠIAURĖS NEW YORKAS
R. Brtėnas 914 961-7041

Balandžio 21, sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooklyne bus iškilmingos padėkos mišios. Giedos “Čiurlionio” ansamblis. Pamokslų
pasakys kun. S. Raila. Po sumos parapijos salėje atsisveikinimo su “Čiurlionio”
ansambliu pobūvis. Pietūs su gėrimais (“open bar”) 20 dol. Bilietus j šį pobūvį
reikia įsigyti Laisvės Žiburio raštinėje iki balandžio 13 d.

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

1

