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Savaitės 
Įvykiai

Lietuvos kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus pasikalbėjimų iš
spausdino Lietuvoje lankęsis 
prancūzų dienraščio Le Figaro 
bendradarbis. Pasikalbėjimų Le 
Figaro pateikė skaitytojam 
gegužės 27 d. laidoje.

Prancūzas žurnalistas pirmiau
sia paklausė kardinolo Sladke
vičiaus, kaip jis ištvėrė 25-erius 
metus užtrukusių tremtį, nepra
rado patvarumo ir vilties. Tikė
jimu gyvenantis žmogus negali 
netekti vilties ir kantrybės, at
sakė kardinolas. Esu lietuvis, gi
miau Lietuvoje, Lietuvoje bu
vau įkalintas, Lietuvoje buvau 
paskirtas kardinolu ir tikiuosi, 
kad Apvaizda man leis mirti Lie
tuvoje.

Toliau kardinolas Sladkevičius 
atsakydamas į žurnalisto klausi
mus apie Lietuvos Bažnyčios pa
dėtį, priminė, kad pagerėjimo 
ženklai pradėjo reikštis 1982 me
tais', kai jam buvo leista sugrįžti 
į vyskupo pareigas. Bet tai buvo 
dar nežymūs pagerėjimo ženk
lai. Tikrasis posūkis į gerąją 
linkmę įvyko 1988 metais, kai 
buvau paskirtas Kauno arkivys
kupu ir kardinolu, pasakė Vin
centas Sladkevičius.

Į klausimų, ar šis posūkis įvyko 
Gorbačiovo dėka, kardinolas at
sakė teigiamai.. Tiesa, pridūrė 
kardinolas, Gorbačiovas yra tik
ras rusas, o ne lietuvis, bet jis 
mąstantis žmogus ir galėtų pa
jėgti suprasti mūsų problemas. 
Naujoji tikėjimo laisvė yra nau
jos mąstysenos pasekmė.

Į žurnalisto pastabų, kad vadi
nama naujoji mąstysena nesu
trukdė ekonominės blokados pa
skelbimo Lietuvai, kardinolas 
atsakė, kad ekonominė blokada 
yra tikrai didelė nelaimė lietuvių 
tautai. Bet tauta yra patvari, 
praeityje išmokusi kentėti ir po 
nepriklausomybės netekimo, 
patyrusi dideles kančias. Kardi
nolas nenuslėpė savo nusi
stebėjimo, kad laisvųjų kraštų 
bendruomenė dabar vis dar del
sia priimti Lietuvą į savo tarpą.

Mes matėme, sakė kardinolas, 
kaip ilgai Namibija laukė nepri

Prezidentas Gorbačiovas, pa
sikvietęs Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentus (Vytautų 
Landsbergį, Anatolijs Gorbunov 
ir Arnold Ruutel) išdėstė sąly
gas, pagal kurias respublikos 
galėtų pradėti derybas dėl ne
priklausomybės. Sąlygos neskel
biamos, kol bus painformuotos 
respublikų Aukšč. Tarybos. Kar
tu jis įspėjo, kad gali būti imtasi 
ir kietesnių priemonių prieš į ne- 
prilausomybę besiveržiančias 
respublikas.

Sov. S-gos min. pirmininkas 
Nikolai Ryžkov pasikvietė Lietu
vos min. pirmininkę Kazimierų 
Prunskienę pasitarimam dėl 
ūkinės blokados panaikinimo. 
Esu blokada labiau pakenkusi 
Sov. S-gai kaip Lietuvai, nes už 
kyšius pasienio sargybom vyksta 
gana smarki nelegali prekyba su 
Gudija, Rusija ir Ukraina.

Sovietinėj Kirgizijos respubli
kai vykusių riaušių tarp kirgizų 
ir uzbekų žuvo 107 ir buvo su
žeista 436 žmonės. Beto sude
ginta apie 500 pastatų.

Vakarų žinovai yra labai su
sirūpinę Sov. S-gos ir Rytų Eu
ropos valstybėse esančių bran
duolinių jėgainių saugumu.

Vakarų Vokietijos teismas nu
teisė buv.JAV-armijos -seržantą 
Clyde Lee Conrad kalėti iki gy
vos galvos. Manoma, kad už 
Vengrijai ir Čekoslovakijai per
duodamus slaptus dokumentus 
jis galėjo susirinkti iki 5 mil. dol. 
Šioj byloj buvo areštuotas Flori
doj ir kitas JAV seržantas Rode- 
rick James Ramsay.

Sov. S-ga sutiko pradėti 
grąžinti jai Antrojo pasaulinio 
karo metu teiktų Lend-Lease pa
ramų, kuri siekė 674 mil dol., jei 
sudaaryta prekybos sutartis tarp 
JAV ir Sov. S-gos bus patvirtin
ta.

Varšuvos pakto valstybių gal
vų konferencija nutarė sudaryti 
komisijų paktui perorganizuoti iš 
karinės į politinę organizacijų.

General Motors Corporation 
pasirašė prekybos sutartį su Sov. 
S-ga pagal kurių Sov. S-ga sutiko 
per 5 m. pirkti išjos automobilių 
dalių už 1 bil. dol. Mokėjimai 
bus daromi doleriais.

JAV numato parduoti Saudi 
Arabijai karinių reikmenų, kaip 
šarvuotų autovežimių, prieštan
kinių raketų ir kt.

Sov. Rusijos Aukšč. taryba 
priėmė neįpareigojančių rezoliu
cijų, pagal kurių respublikos įsta
tymai turėtų aukštesnę galių už 
sąjungos įstatymus. Rezoliucija 
šį kartų nesurinko reikalaujamos 
2/3 daugumos, bet buvo priimta 
544 balsais prieš 271.

Izraelio min. pirmininko pa
reigas ėjęs Yitzhak Shamir su
darė naujų ministerių kabinetų 
iš kraštutinių dešiniųjų partijų. 
Kabinetas yra pasiryžęs plėsti 
žydų kolonijas okupuotose arabų 
žemėse.

Bulgarijos parlamento rinki
mus laimėjo Socialistų partija, 
kuri faktinai yra persikrikštijusi 
komunistų partija, surinkdama 
48 proc. balsų, o opozicinė De
mokratinių jėgų unija — 34 
proc.

Maskvos stačiatikių Bažnyčios 
patriarchu buvo išrinktas Estijoj 
gimęs Leningrado metropolitas 
ir tuoj pat pareikalavo, kad į są
jungos mokyklas būtų įsileistas 
religijos dėstymas tiem, kurie to 
pageidautų.

KARDINOLAS V. SLADKEVIČIUS PASISAKO 
LIETUVOS OPIAISIAIS KLAUSIMAIS

klausomybės, bet, kai jų išsiko
vojo, Namibija buvo su džiaug
smu priimta į tarptautinę ben
druomenę. Kodėl tad Lietuva 
nėra priimama? Tai sunkiai su
prantamų. Kodėl Namibija ir 
Angolų, bet ne mes? Kodėl?

Toliau kardinolas Sladkevičius 
pažymėjo prancūzų žurnalistui, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
pasekmių laikinas sustabdymas 
galėtų būti priimtinas kompro
misas Lietuvos problemai iš
spręsti. Svarbu, kad nebūtų pa
naikinta pati nepriklausomybės 
atkūrimo deklaracija. Maskva 
negali iš mūsų reikalauti nepri
klausomybės deklaracijos panai
kinimo.

Reikia, tačiau, tartis, reikia 
derėtis visais klausimais, išsky
rus kovo vienuoliktos dienos 
deklaracijos reikalu. Mes ilgai, 
dargi labai ilgai laukėme neprik
lausomybės, kalbėjo kardinolas, 
ir įsitikinom, kad kovo vienuo
liktųjų išmušė valanda nepriklau
somybę atkurti. Kardinolas pa
stebėjo, kad nuo lietuvių apdai
rumo priklausys, kaip greitai

EUROPOS PARLAMENTO VICEPIRMININKAS
PRIEŠ PATAIKAVIMĄ PREZ. GORBAČIOVUI

“Nesilenkime prieš Gorbačio
vų, negarbinkime jo ir nekelki
me į padanges, o verčiau blaiviai 
įvertinkime Sovietų Sąjungoje 
esamų padėtį, aiškai ir dosniai 
paremkime Rytų Europos tau
tas”, pažymėjo Europos Parla
mento vicepirmininkas italas 
Roberto Formigoni Italijos kata
likų dienraščiui Acvenire duota
me interview.

Besaikis Gorbačiovo garbini
mas sudaro nemalonų įspūdį, 
kalbėjo Formigoni, stebina ir 
Vakarų palinkimas pasiduoti ab
strakčiom svajonėm, vietoje 
blaiviai žvelgti į tikrovę, į drama
tiškas problemas, su kuriomis 
susiduria Kremliaus vadovas. 
Formigoni pažymėjo, kad Gor-
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Lietuva atgaus pilnų nepriklau
somybę.

Kardinolas Sladkevičius toliau 
aptarė katalikų Bažnyčios Lietu
voje dabartinę padėtį, pasakė, 
kad ji dabar gali pasinaudoti vi
somis jai priklausančiomis teisė
mis, kad visos vyskupijos turi 
savo ganytojus, auga dvasinių 
pašaukimų skaičius, Kaune se
minarijoje panaikintas kandida
tų limitas. Praėjo ir tie laikai, kai 
valdžia atrinkdavo kandidatus, 
būtent, teoriškai Religijų reikalų 
taryba, bet iš tikrųjų KGB.

Baigdamas pokalbį su .prancū
zų dienraščio Le Figaro bendra
darbiu, kardinolas Sladkevičius 
pasakė, kad lietuviai laukia Po
piežiaus, trokštąjį pakviesti, bet 
mano, kad Šventasis Tėvas turė
tų atvykti į Lietuvų, kai ji bus 
jau nepriklausoma. Priešingu at
veju Popiežiaus vizitas galėtų 
būti palaikytas pripažinimu, kad 
Lietuva tebepriklauso Sovietų 
Sąjungai, o to mes norime iš
vengti bet kuria kaina. Dar nėra 
pribrendęs laikas Popiežiaus vi
zitui Lietuvoje, pasakė kardino
las Sladkevičius.

bačiovas Sąjungoje yra vis 
mažiau mėgiamas, vis labiau 
jaučiamas nusivylimas jo veik
smais, vis dažniau pasigirsta ne
pritarimo balsai, gausėja dabar
tinės valdžios priešininkų būriai, 
stiprėja tautiniai sąjūdžiai, jau 
nekalbant apie dramatiškų eko
nominę Sąjungos padėtį.

Jeltsinas tai tik ledkalnio vir
šūnė. Formigoni įsitikinimu, di
dieji istorijos pasikeitimai galbūt 
yra susiję su asmenybėmis, bet 
juos brandina tautos ir įvykių 
eiga. Nėra jokio reikalo nuolat 
klupčioti prieš Gorbačiovų. De
mokratizacijos procesui Sąjun
goje būtų labiau patarnaujama, 
jei Vakarai nuolat ir ryžtingai rei
kalautų vykdyti pertvarką, kuri

Plakatas iš demonstracijų Vilniuje prieš Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos komunistų partijas. Nuotr. V. Kapočiaus

LIETUVOS KRIKŠČ. DEMOKRATŲ PARTIJOS 
KREIPIMASIS J PASAULIO KRIKŠČIONIŠKAS 
PARTIJAS IR VISŲ KONFESIJŲ KRIKŠČIONIS

Kreipiamės į jus sunkių mūsų 
gyvenimo valandų. Vadovauda
masis prigimtine tautų apsi
sprendimo teise į nepriklauso
mybę ir mūsų tautos didžiosios 
dalies suteiktu jam mandatu, 
Lietuvos parlamentas 1990 metų 
kovo 11 dieną paskelbė atkuriąs 
nepriklausomą Lietuvos Respu
bliką ir tuo nutraukė politinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga, be
veik 50 metų prievarta mus lai
kiusią savo sudėtyje pagal 1939 
metų Ribbentropo - Molotovo 
pakto susitarimus ir po to seku
sius inkorporavimą pateisina
nčius dokumentus.

Paskelbdami nepriklausomy
bę mes žengiame žingsnį į Euro- 

žadama, bet nevykdoma.
Formigoni čia priminė ir Lie

tuvą, išreiškė nusivylimų Vakarų 
neryžtingumu Lietuvos klausi
mu. Laisvės ir nepriklauso
mybės trokštančiai 50 metų ver
gavusiai tautai, pažymėjo For
migoni, mes siūlome dar kiek 
kantriai pavergauti, nes mūsų 
draugas Gorbačiovas negalįs pa
tenkinti jų teisėtų reikalavimų. 
Tokie kompromisai ne tik nepa
tarnauja reformų vykdymui,bet, 
priešingai, ' sustiprins naująjį 
režimą. Susidaro įspūdis, kad 
Vakarai bijo bet kokių naujovių, 
ypač staigių pasikeitimų. O Rytų 
Europos tautom dabar, labiau 
negu betkada, kaip tik reikia Va
karų pagalbos.
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pos šalių tarpą, nes europinio 
modelio valstybių struktūroje 
matėme it matome mūsų ateitį. 
Nutraukdami politinius ryšius su . 
Sovietų Sąjunga, mes sten
giamės sąžiningai ir džentelme
niškai išlaikyti ekonominius 
ryšius su ja ir nenutraukti jokių 
ekonominių sutarčių, sudarytų 
iki 1990 metų kovo 11 dienos.

Tačiau, mūsų ekonominis 
bendradarbiavimas su Sovietų 
Sąjunga po nepriklausomybės 
atkūrimo tęsėsi neilgai, nuo 
kovo 11-os iki balandžio 18-os kai 
Sovietų Sąjungos vyriausybė, 
bausdama mus už siekimą «būti 
laisvais ir nepriklausomais poli
tiškai; pradėjo Lietuvos ekono
minę blokadą, vienašališkai nu- • 
traukdama taip jos pačios puo
selėjamus ekonominius ryšius ir 
atsisakydama vykdyti ekonomi- • 
nius įsipareigojimus.

Ekonominę blokadą lydi gru
biais būdais tiekimų ir prekybi
nių ryšių su kitomis šalimis 
uždraudimas, susisiekimų per 
valstybinę sieną ir tarptautinių 
komunikacijų šiurkštus apriboji
mas pasitelkiant netgi Sovietų

(nukelia į 2 psl.)

Banditas
Gorbačiovas 
“žaidžia 
tik peiliuku”

Maskvos agresiją Lietuvoje iš
kalbiai pasmerkė garsus rusų fi
lologas, autorius Vladimir Tol- . 
porov. Literatūroje ir mene 
(1990. V. 19) išspausdintdame 
“Laiške iš Maskvos” jis tarp kitko ’ 
rašo:

“Kaip šiandien elgiamasi su 
Lietuva, pabudusia iš ilgamečio 
dešimtmečius trukusio giliausio 
fizinio ir dvasinio alpulio? Regi-, 
me ne tik difamaciją, melą ir 
šmeižtą, bet ir kur kas rafinuo- 
tesnį, gręsiantį lengvai nuspėja
momis pasekmėmis reiškinį — 
įžeidinėjimus, keiksmus, grasi
nimus ir pagaliau prievartą, 
prievartą, prievartą.

“Banditas toli gražu ne visuo
met vartoja peilį. Jeigu jis žino, 
kad auka pati atiduos savo pini
ginę, jam pakanka tik 'pažaisti 
peiliuku’. Tas pats šiandien yra 
Lietuvoje, kurios tikrieji gyven
tojai, įkūnijantys jos kūrybinę 
dvasią, gyvasis jos kūnas, tapo 
įkaitais, svetimšaliais savo pačiu 
namuose, apšaukti kurstytojais 
ir priešais, kuriems grasinama 
viskuo jeigu tik nebus “savano
riškai” atsisakyta savo turto — 
savo laisvės, savo teisės į ją.

Agresyvaus skriaudėjo, ne
teisėtai kalbančio 300 milijonų 
vardu giluminių insįinktų pri
gimtis aiški: įtarumas, baimė, 
pavydas, pyktis — vergo nepil
navertiškumo komplekšo pa
sekmė. Vergo, kuriam jau pati 
laisvė, pati perspektyva netekti 
vergijos yra baisesnė ir už asme
ninę laisvę". (Elta)



Savaitės 
įvykiai

Baltijos respublikų prašymas 
dalyvauti stebėtojo teisėm Dani
joj vykstančioj Europos bendra
darbiavimo ir saugumo konfe
rencijoj buvo atmestas.

Čekoslovakijos parlamento 
rinkimus laimėjo jos prezidento 
Vaclavc Havel vadovaujamas Pi
liečių forumas.

Kanados provincijų ministe- 
rių pirmininkų konferencija po 
ilgų debatų nutarė suteikti Que- 
becko provincijai specialų statu
są, kad ji pasiliktų Kanados 
sudėty.

Peru prezidentu per antrinius 
rinkimus buvo išrinktas japonų 
imigrantų sūnus inž. Alberto 
Fujimara.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas priėmė spaudos įsta
tymą, kuris draudžia cenzūrą ir 
suteikia teisę privatiem asme
nim spausdinti laikraščius.

Prezidentas Gorbačiovas, su
sikvietęs visų 15 respublikų pre
zidentus, išdėstė planą, pagal 
kurį respublikos pasidarytų su
verenios ir galėtų laisvai tvarkyti 
savo ūkį.

Dominikos prezidento rinki
muose komisijai antrą kartą per
skaičiavus balsus, paaiškėjo kad 
krašto prezidentu buvo išrinktas 
dabar tas pareigas ėjęs Jasųuin 
Belaguar, surinkęs 25,000 balsų 
persvarą.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pirmą kartą sutiko, kad 
Vakarų Vokietijos kariuomenė 
pasiliktų Nato organizacijoj, o 
Rytų Vokietijos .— priklausytų 
Varšuvos paktui kaip nepilnatei- 
sis narys.

Čekoslovakijos užs. reik, mi- 
nisteris Jiri Dienstbier pareiškė, 
jog Sov. S-ga sutikusi, kad Va
ršuvos paktas pavirstų tik į poli
tinį, o ne karinį susigrupavimą.

Prezidento Gorbačiovo pa
tarėjas ūkiniam reikalam Nikolai 
Y. Petrakov pareiškė, kad Gor
bačiovas savo dekretu turėtų at
šaukti numatomą duonos ir kitų 
maisto produktų kainų pakėli
mą, panaikintų visas valstybės 
kontrolės įstaigas ir sukurtų akci
jų biržą, kuri valstybei priklausa
nčias įmones pervestų į privačią 
nuosavybę, skatintų smulkų pri
vatų biznį ir sukurtų nepriklau
somą bankų sistemą.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas

06070. Tel. 203 651-0261.

Prie Kapitoliaus rūmų Washingtone birželio 1 d. demonstracijų metu kalba senatorius
Alfonse M. D’Amato. Nuotr. L. Tamošaičio

JUOZO ANDRIUŠIO Rsal Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikla naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N. Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentals. ...

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Flan 
'33706. 813 360 - 5577. K£NFIELD WQODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 10T 58th St'., S. St Petersburg, Fla. 33707.813 345 
- 9393.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Fbrest 
P*way St), Woodhevsn, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tek 296 - 2344.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teix*ira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafsystte St. (Cor. Wll*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orą* šaldomas. 
Daug vietos automobHiam pastatyti.
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(atkelta iš 1 psl.) Šitokios katastrofos akivaizdo

je mes negalime likti neveiklūs 
ir jaučiame neatidėliotiną reikalą 
maldauti jūsų pagalbos. Tinka
mą pagalbą mes jau esame gavę 
prieš 70 metų, kai pirmojo pa
saulinio karo sūkuriuose at-

Sąjungos ginkluotąsias pajėgas.
Negatyviai tęsiasi ir Lietuvos 

Respublikos nepripažinimas iš 
eilės, nors mums ir palankių Eu
ropos ir Pasaulio valstybių. 
Mūsų jauna Respublika atsidūrė sidūrėme panašioje būklėje ir 
tragiškoje ekonominėje būklėje, 
nes per 50 metųjjesitęsiantį re
liginės, tautinės, kultūrinės ir 
ekonominės prievartos laiko
tarpį, 1940-1990 — buvusioji 
Lietuvos ūkio struktūra buvo vi
siškai suardyta, senieji ryšiai su 
demokratinėmis valstybėmis 
brutaliai sutraukyti, o naujasis 
mūsų ekonominis pagrindas 
buvo paverstas kolonijine žalia
vų perdirbimo baze, įjungta į so
vietinio ūkio sistemą.

. Todėl šiandien, vienašališkai

tada atgimstančiai mūsų Valsty
bei.

Su dėkingumu prisimindami 
praeityje parodytą gailestingu
mą, šiandien vėl tikime Jūsų, 

’ mylimi broliai, pagalbos. Prašo
me Jus kreiptis į savo vyriausiuo
sius ganytojus, kad jie teiktųsi 
paskirti pasaulinę Dieną maldų 
ir aukų Lietuvai — tam kraštui, 
kurio ištikimybė Kristui gerai 
žinoma pasaulio krikščionims. 
Kreipdamiesi į krikščioniškų 
partijų vadovus, prašome jų da
ryti kuo didesnę įtaką savo vy
riausybėms, kad jos kuo greičiau 
pripažintų mūsų Lietuvos Res
publiką. Tuo mums irgi bus su
teikta neįkainuojama parama, 
įveikiant ekonominės blokados 
gniaužtus ir grįžtant į Europos 
ir pasaulio valstybių tarpą.

Tikimės iš Jūsų visokeriopos 
paramos!

Tepadeda Jums ir mums Visa
galis Dievas!
Lietuvos krikščionių demokratų 

partijos valdyba

ieškojome kelio į napriklauso- 
mybę.

Tada 1917-ais metais,leidžiant 
popiežiui Benediktui XV, į kurį 
kreipėsi Lietuvių delegacijos, 
Lietuvos ganytojai galėjo prašyti 
pasaulio vyskupų bet kurią 
bažnytinės šventės dieną pa
skelbti diena, kurią bažnyčiose 
būtų viešai meldžiamasi ir ren
kamos aukos lietuvių vargui pa
lengvinti.

Šis paraginimas paskatino pa
saulio katalikus melstis ir aukoti 

"daugiau kaip trejus metus, o tas "y/ -
_ *Wfi1us, 1990 m. 

moralinę ir materialinę pagelbą ■- Segužės mėn. 29 d.

Com.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter,G*rden Tavam. 
1883 Madlsoh St, Ridgewood, N-Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai platūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklrig Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvcf, Carona, Gueenš, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. VVICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Trsč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 817 753 - 7232.

NEW YORK^N^W JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 

vai. ryto WNWK10S9 FM.Romas Kazys 217-25 54th Avė. BaysKJe, 
N.Y. 11364, Tei. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atslnjjnlmal”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Lithuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. j. J. Štokas—direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tei. 201 753 - 5636.

— Vilniuje apklausinėta apie 
1000 asmenų: ar Lietuva turėtų 
atšaukti nepriklausomybės dek
laraciją ir Lietuvos valstybingu
mą. Apklaustųjų 72 proc. atsakė 
kad ne, o 19 kad taip. Prieš 
mėnesį tokiame pat apklau
sinėjime pasisakė 21 proc. už ne
priklausomybės atšaukimą.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

------------ - ,--------—v 

ho būtiniausių prekių tfėMąTT"* suteikė neįkainuojamą dvasinę, 
Sovietų Sąjungos į Lietuvą, 
mums patiems kiek tai įmano
ma, sąžiningai vykdant buvusius 
ir naujus ekonominius įsiparei
gojimus ir negalint viso to įsigyti 
iš kitų pasaulio šalių, Lietuvos 
žmonėms iškyla baisi naujo ge
nocido grėsmė.

Paeiliui užsidaro fabrikai ir ga
rny klos, daugėja bedarbių, įra fi
nansinė sistema, neišvengiamai 
artinasi diena, kai išsekus kuro 
atsargoms išsijungs elektros ir 
vandens tiekimo stotys, sustos 
duonos kepyklos, mėsos ir pieno 
perdirbimo įmonės apmirs 
transportas, įskaitant maisto ga
benimo, medicininės pagalbos, 
ugnegesių automobilius ir laido
jimo katafalkus.

Pabrėžiame, kad visa tai daro
ma baudžiant mūsų tautą už savo 
apsisprendimo teisės realizavi
mą po 50 metų trukusios aneksi
jos ir neatsižvelgiant į pačios So
vietų Sąjungos gyventojų pati
riamą žalą, nes ekonominė blo
kada prieš mus atsigręžia ir prieš 
Sovietų Sąjungą, ten taip pat ne
gaunama ta produkcija, kurią ga
mino mūsų eamvklos ir įmonės.

SVARSTANT SUNKIĄ LIETUVOS 
EKONOMINĘ PADĖTĮ

Iš Vilniaus gautomis žiniomis, 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
birželio 5 d. svarstė krašto eko
nominę padėtį. Spaudos agen
tūros rašo, kad ekonominės blo
kados pasekmėje ekonominė 
padėtis Lietuvoje yra sunki: dau
giau kaip keturi šimtai pramonės 
įmonių turėjo sumažinti darbo 
valandas, kai kuriose įmonėse 
darbas visiškai nutrauktas. Be
darbių skaičius siekia apie 
.50,000.

17,000 pramonės įmonių dar
bininkų ir įstaigų tarnautojų 
buvo išleisti į apmokamas atosto
gas. Krašto ekonominė padėtis 
birželio 5 d. buvo svarstoma ir 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komitete. Pirmasis sekre
torius Brazauskas, tarp kita ko, 
savo pranešime pasakė, kad Lie
tuvos problemai išspręsti reikia 
nedelsiant pradėti derybas .su 
Gorbačiovu.

Apžvalgininkai šia proga at
kreipia dėmesį, kad Brazauskas 
tikrai nieko naujo nepareiškė. 
Lietuvos vyriausybė, rašo spau
dos agentūros, nuo kovo vienuo
liktos dienos, o ypač po ekono
minės blokados paskelbimo, 
nuolat ragina Maskvą užmegzti 
su Vilniumi derybas, bet Maskva 
iki šiol atsisako sėsti prie derybų 
stalo.

Vilniuje paminėta 
okupacijos sukaktis

Remkime

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

Tautos Fondas,
Uthuanian National Foundation, Ine., 

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

III

Minint Pekingo demonstracijų kruvinų tramdymų metines, birželio 3 prįe Kinijos 
kcr. i lato New Yorke vyko masinės demonstracijos už laisvę. Kalbėjo įvairių tautų 
atstovai. Iš lietuvių kalbėjo Peter C. Wytenus. Čia jis su Victor Tauan, kiniečių-ame- 
rikiečių organizacijos pirmininku' Fairleigh Dickinson Universiteto profesorium ir 
kiniečių atstovu Pavergtų Tautų komitete. Nuotr. W. Rodgers

Specialus Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos posėdis atžymėti 50 
metų sukaktį nuo Lietuvos oku
pacijos buvo sušauktas birželio 
15 Vilniuje. Tą pačią dieną Vil
niaus katedros aikštėje buvo 
sušauktas masinis mitingas Lie
tuvos okupacijos sukakčiai pa
minėti. Mitingą organizavo Lie
tuvos Laisvės Lyga, sociaide-
mokratų, krikščionių demokratų , . 
ir kitos partijos.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-SftSOST. MIDDI.EVH.IAGE. ŲLEENS. X Y 
1’1 K )X ES (7IH» 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALĖ_______

KVECAS
JONAS 

H3Jri3+1976

Kalbėtojų tarpe buvo ir Petras 
Cidzikas, kuris jau 45 dienas ba
dauja. Visi kalbėtojai išryškino 
vieną mintį — kovo 11-tos ne
priklausomybės akto negalima 
atšaukti nei dabar, nei bet kada.

Visoje Lietuvoje tą dieną buvo 
iškeltos trispalvės iki pusės stie
bo, perrištos juodais kaspinais.

Minėtame Aukščiausios Tary
bos posėdyje dalyvavo ir nemaža 
svečių iš kaimyninių respublikų, , 
įskaitant ir Rusijos respubliką. 
Buvo daug ir žurnalistų. Posė
džio eigą transliavo Lietuvos ra
dijas ir televizija Buvo priimta 
deklaracija, skirta Jungtinėms 
Tautoms ir kreipimasis į Lietu
vos žmones. AT prezidentas Vy
tautas laindsbergis savo žodyje 
visus kvietė pamąstyti apie Lie
tuvos valstybę ir lietuvių tautą.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ.
_ PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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BALTIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI 
TARĖSI KOPENHAGOS KONFERENCIJOJE

Kas laimėjo?
Po viršūnių konferencijos po

litinė nuotaika gerokai pasikeitė 
nuo tos nuotaikos, kuri vyravo 
konferencijos metu. Konferenci
jos metu Gorbačiovą garbino 
JAV platūs visuomenės sluok
sniai, pradedant nuo prezidento 
Busho, didžiųjų biznierių iki ei
linių JAV piliečių. Gorbačiovui 
grįžus į Maskvą, jis įkrito į tokias 
bėdas, kad visi žvaigždėmis 
nusėti jo takai JAV-bėse virto 
grubiais akmenėtais keliais, ku
riais bevažiuojant jo perestroi- 
kos vežimas gali visai subyrėti.

Didžiausią problemą Gorba
čiovui suteikė jo buvęs draugas, 
dabar prieš Gorbačiovo norą iš
rinktas Rusijos respublikos pre
zidentas Jeltsenas. Ką tik Rusijos 
respublikos parlamentas didele 
balsų dauguma 544 prieš 271 nu
balsavo, kad Rusijos respublikos 
įstatymai viršija Tarybų Sąjun
gos įstatymus. Tai yra, kai Tary
bų Sąjungos įstatymai nesutinka 
su Rusijos įstatymu, tai Rusijos 
įstatymai galioja. Šis balsavimas 
dar nėra įstatymas, tik suverenu
mo deklaracija, tačiau tai labai 
reikšmingas žingsnis Rusijos su
verenumo kelyje. Sis sprendi
mas, turės reikšmingos įtakos ir 
Lietuvos ateičiai.

Šalia Rusijos problemų Gor
bačiovas, grįžęs iš JAV, rado dar 
vis didėjančias ekonomines pro
blemas, kautynes sovietinėje 
Kirgizijoje, kur jau apie 100 
žmonių žuvo, yįs augančius Bal
tijos kraštų laisvės judėjimus.

Žodžiu, Gorbačiovo žvaigždė, 
galingai švitėjus! JAV pa
dangėje, visai blėsta Kremliuje 
ir kai kurie politiniai komentato
riai mano, kad Gorbačiovas gali 
netrukus tapti karaliumi be kara
lystės. Taip stipriai ir taip dra
matiškai keičiasi įvykiai pasau
linėje politikoje.

Na, o kaip JAV prezidentas 

Bush jaučiasi po viršūnių konfe
rencijos? Jis bando įtikinti JAV 
visuomenę, kad konferencija 
buvo sėkminga- Tačiau tai jam 
nelabai sekasi. Ir tai daugiausia 
dėl Lietuvos. Gausu pasisakymų 
televizijoje ir straipsnių laik
raščiuose, kur priekaištaujama 
prezidentui, kad jis pardavė JAV 
remiamus laisvės principus, 
idant pataikautų Gorbačiovui. Ir 
iš viso politiniai komentatoriai 
stebisi, kam prezidentas Bush 
turėjo taip nuolaidžiauti Gor
bačiovui, kada Gorbačiovas yra 
praradęs kuone visus savo politi
nius kozerius ir abejotina kiek 
ilgai jis Kremliuje išsilaikys.

Pereitą savaitę prezidentas 
Bush lankėsi vidurio JAV mie
stuose, kur savo kalbose bandė 
žmones įtikinti viršūnių konfe
rencijos sėkmingumu. Chicago- 
je, kaip rašo New York Times jį 
sutiko 150 demonstrantų, kurie 
mojavo lietuviškom vėliavom ir 
kaltijo prezidentą, kad jis par
davė savo principus.

Tame pačiame straipsnyje 
rašoma, kad prezidentą erzino 
kongreso priekaištai jam už tai, 
kad jis pasirašė prekybos sutartį 
visai nestatydamas Gorbačiovui 
sąlygų dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atsatatymo.

Cituojame iš to straipsnio: 
“Lietuvos klausimas iškilo visur, 
kur prezidentas lankėsi vidurio 
vakarų miestuose. Prezidentas 
siekė užtikrinti savo kritikus, 
kad jis nesutiko su Gorbačiovu 
šiuo klausimu. Prezidentas retai 
pamini mažas baltiečių demon
strantų grupes. Tačiau jis pa
minėjo Lietuvos demonstrantus 
Chicagoje, sakydamas: “Šie yra 
geri, garbingi žmonės, kurie turi 
stiprius nusistatymus dėl Lietu
vos laisvės. Aš taip pat turiu sti
prią nuomonę dėl laisvo apsi
sprendimo ir laisvės Lietuvoje.

(Tąsa iš praeito nr.) 
(Kopenhaga,

1990 birželio 6, LIC)
Lietuvos prašymas dėl stebė

tojo statuso gana ryškiai iškilo 
šioj konferencijoj, nes ne ji viena 
jo prašė. Albanija prašė stebė
tojo statuso — ir jį gavo. Tačiau 
šis statusas jai buvo siūlomas, 
Suomijai vadovaujant nuo 1972 
m. Albanijos delegacijos šian
dien sušauktoje spaudos konfe
rencijoje paaiškėjo, kad šio re- 
presyvaus krašto gyvenimas toli 
gražu nesiruošia derintis su 
CŠCE dvasia. Albanų delegaci
jos atstovų teigimu, politinio 
pliuralizmo ir demokratinių rin
kimų Albanijoj nereikia, nes jos 
istorija ir tradicija yra unikali: 
niekad nebuvo organizuotos 
opozicijos, jos nesitiki ateity, nes 
albanų valstybė kilo iš žmonių 
su žmonių vieningu pritarimu, 
tai kodėl forsuoti falsyvios opozi
cijos klausimą? Iš salės pasigirdo

Taip kad tarp jų, tai yra, tų de
monstrantų ir manęs šiuo atžvil
giu skirtumo nėra”. Vienas lietu
vių plakatas buvo toks: ‘Visi prin
cipai yra parduodami pigiai. 
Kreiptis į Jurgį Baltuosiuose 
Rūmuose’ ”.

Taigi, nei prezidento Gor
bačiovo, nei prezidento Busho 
problemos su viršūnių konferen
cija nesibaigė. Gi Lietuvai tokia 
padėtis yra naudinga. Juo dau
giau pasaulinio dėmesio, tuo 
daugiau galimybių Lietuvai išsi
laikyti ir eventualiai laimėti. 

Praeitais metais birželio mėn. 24 d. trys lietuviškos jachtos iš Klaipėdos pasiekė New 
Yorko miestą ir įplaukė į uostą. Jas pasitiko tūkstantinė lietuvių minia. New Yorke 
South Street Seaport uostės į tribūną buvo pakviesti atplaukę jūreiviai, priekyje sėdi 
kapitonai. Jachtas ir jų įgulas pasveilano Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis. 
Nuotr. Liudo Tamouaičio

vieno korespondento taikli reak
cija: Tai kodėl, po velnių, jūs 
staiga norite dalyvauti Helsinkio 
procese”?

Todėl taip ironiška, rašo šian
dienos London Times, cituojant 
Virgilijų Čepaitį, kad “Albanijai, 
su jos marga žmogaus teisių 
pažeidimų istorija, yra suteikia
mas stebėtojo statusas, o Lietu
vai, turinčiai demokratiškai iš
rinktą parlamentą, užkirstas ke
lias”.

Kaij) anksčiau buvo minėta, 
dep. Čepaitis šiandien susitiko 
su Danijos Užsienio reikalų mi
nistru ir trimis kitais danų dele
gacijos nariais. Ministras Elle- 
mann teigė, kad Albanijos atve
jis skiriasi nuo Lietuvos, nes Al
banija yra pripažinta valstybė. 
PLB vicepirmininkei G. Petrau
skienei dalyvaujant, Danijos 
Užsienio reikalų ministras iš
reiškė norą priimti į Kopenhagą 
besiruošiančius vykti Pabaltijos 
Užsienio reikalų ministrus. 
Šiandien Baltijos Taryba, susi
dedanti iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyriausybių galvų, buvo 
susirinkusi Rygoj, kur aptarė 
bendradarbiavimo klausimus.

Susitikimo su dep. Čepaičiu 
proga, p. Ellemann sušaukė 
spaudos konferenciją, kurioje 
dalyvavo televizija ir radijas. 
Joje Ellemann aiškiai pabrėžė, 
kad “CSCE gavo du prašymus 

stebėtojo statusui — iš Lietuvos 
Respublikos ir iš Albanijos”. Al
banijos prašymas, pasak Elle
mann, nereikalavo balsavimo, 
nes tai buvo senas reikalas, rei
kalaujantis tik albanų sutikimo. 
O Lietuvos prašymas reikalauja 
balsavimo dėl jos ypatingo statu
so; konsenso šiuo metu jai 
neįmanoma gauti. Tačiau Danija 
nepripažįsta Lietuvos okupaci
jos, kalbėjo Ellemann, ir laiko 
Lietuvos atvejį unikaliu klausi
mu.

Šitoks pritarimas Lietuvai bu
vo akivaizdus kituose susitiki
muose, kaip pvz. su Austrijos ir 
Belgijos delegacijų vadovais, bei 
ir kitų Užsienio reikalų ministrų 
pasisakymuose plenarinėse sesi
jose.

(Kopenhaga 1990 birželio 9, 
LIC) Vakar Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikų Užsienio 
reikalų ministrai kalbėjo apie Pa
baltijį ir Helsinkio procesą spe
cialiai sušauktoj spaudos konfe
rencijoj, praneša LIC iš Kopen
hagos.

į Pabaltiečių pasaulinės tary
bos spaudos konferenciją, kurią 
suorganizavo ir pravedė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atstovė 
Gintė Damušytė iš Lietuvių In
formacijos Centro, suplaukė pu
santro šimto su viršum kores
pondentų ir delegatų į Bella 

Center, kur vyksta CSCE (Con- 
ference on Security and Coope- 
ration in Europe) konferencija. 
Dalyvių skaičius net viršijo susi
rinkusius į prieš porą dienų įvy
kusią JAV Valstybės sekretoriaus 
J. Baker preskonferencijąl 
Pažymėtina ir tai, kad žengiant 
į preskonferencijos auditoriją, 
ministrus sutiko Islandijos dele
gatas, kuris kiekvienam perdavė 
asmeniškus linkėjimus nuo Is
landijos Užsienio reikalų mini
stro Jon Baldvin Hannibalsson ir 
jiems įteikė jo konferencijos ati
daryme pasakytą kalbą.

Preskonferencijos įžanginį 
žodį tarė JAV delegcijos narys, į 
ją įtrauktas kaip visuomeninės 
organizacijos atstovas, estas 
M aido Kari. Latvis Gunars 
Meierovics, Pasaulinės baltų ta
rybos pirmininkas, perskaitė 
šios išeivijos koalicinės grupės 
pareiškimą, akcentuojantį tris 
pagrindinius pageidavimus 
CSCE nariams: 1) Pripažinti de 
facto Baltijos kraštų vyriausybes, 
2) Pasmerkti ekonominę blokadą 
Lietuvoj ir raginti TSRS ją nuim
ti, 3) Iškelti ir paremti Baltijos 
kraštų dalyvavimą Helsinkio 
procese.

Estijos Užsienio reikalų mini
stras Lennart Meri davė istorinę 
Pabaltijo apžvalgą, išryškinda
mas šių trijų valstybių demokra
tinę tradiciją prieš sovietų oku
paciją. Lietuvos Užsienio reika
lų ministras Algirdas Saudargas 
plačiau palietė ekonominės blo
kados pasekmes, pranešdamas, 
kad Ignalinos atominė jėgainė 
nustojusi veikti ir kad benzino 
bei alyvos rezervai Lietuvoj bai
giasi. Jis perskaitė ištrauką iš vie
nos motinos laiško, jautriai ape
liuojantį gelbėti jos 11 m. cukra
lige sergantį sūnų, kuriam dėl 
blokados trūksta insulino. Sau
dargas pridūrė, kad dalyvaujant 
žmogaus teisių ir žmogiškumo 
konferencijoj, jam sąžinė ne
leidžia tylėti apie šiuos gyvybiš
kus pavyzdžius,tvirtindamas, 
kad kalbant apie blokadą “nega
limąją matuoti pagal vien alyvos 
rezervus, o reikia galvoti apie 
rimtus žmonių sunkumus”. Jis ta 
pačia proga padėkojo CSCE 
konferencijai už svečio statusą, 
pirštu rodydamas į antlapyje pri
segtą žalią įėjimo pasą, be kurio

(nukelta į 4 psl.)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno istorikas, 
muziejininkas, grafikas.
Jo gimimo 1OO metų 
sukaktį prisimenant — 
PAULIUS JURKUS--------------

P. Galaunė savo veikla padėjo 
pagrindus ir nusmaigstė gaires 
ateičiai: tautinei dailės istorijai 
ir kritikai muziejinio darbo teori
jai ir praktikai, paminklų apsau
gai ir propagandai.

Nuo 1910 iki 1987 metų jis yra 
paskelbęs 430 publicistinių ir 
mokslinių straipsnių, studijų 
įvairiais Lietuvos meno bei 
kultūros klausimais. Svarbiausi 
jo straipsniai išleisti rinkinyje 
1970 metais Dailės ir kultūros 
baruose.

Knyga suskirstyta į penkias te
mas: Dailės klausimais. Grafikos 
ir knygos meno klausimais, 
Liaudies meno klausimais, 
Kultūros turtų ir jų likimo klau
simais, Muziejų klausimais. Tai 
sritys, kuriomis jis domėjosi, jas 
puoselėjo, visokiais būdais ugdė 
ir tvarkė.

Jis iškėlė praeities dailinin
kus, tų epochų problemas, tą lie
tuviškų meną, kuris buvo laiko 
dulkių apneštas ir užmirštas. 
Kalbėdamas apie dabartį, su ja 
supažindino ir kitų tautų meno 
tyrinėtojus.

Liko jo ir neišleistų veikalų 
rankraštyje. Tai Lietuvos meno 
istorija. Gotika, Renesansas, Ba
rokas, Klasicizmas, Lietuvos 
muziejų istorija, Lietuvoje dir
busių dailininkų žodynas, XVI- 
XIX a. pirmosios pusės grafikų 
žodynėlis ir kita medžiaga- Iš 
viso sudaro apie 2000 puslapių 
rankraštinį fondą. Gal kas ateity
je išleis šiuos jo rankraščius.

Rašė jis parodų recenzijas, 
įvadus į katalogus, nevengė po
lemikos, provakavo kūrybinį 
mąstymą. Visur jaučiama simpa
tija jaunajai kartai ir jos kūrybi
niams ieškojimams.

Studija apie architektą 
Stuoką Gucevičių

Pirmas didesnis P. Galaunės 
darbas buvo studija apie žymųjį 
architektą Lauryną Stuoką-Gu- 
cevičių, kuris Vilniuje perstatė 
katedrą, suteikdamas jai dabar
tinę išvaizdą, perktatė miesto ro
tušę, kur dabar Dailės muziejus, 
pastatė didelius .vyskupų rūmds 
Verkiuose. /

Jis buVo klasikinės archi
tektūros pradininkas Lietuvoje. 
Rašydamas šią studiją, jis norėjo 
atskleisti šydą nuo to, apie kurį 
tada niekas nekalbėjo, nes nie
kas jo nepažino ir nežinojo.

Studiją jis pradėjo rašyti, dar 
būdamas Peterburge. Naudojosi 
tik ten gaunama ir jam prieinama 
literatūra. O tos medžiagos gana 
daug dar buvo Vilniuje ir Lenki
joje. Yra išlikę ir architektų su
kurtų projektų originalai.

P. Galaunė plačiai supažindi
na skaitytojus su Lauryno Stuo
kos-Gucevičiaus biografija, kuris 
buvo baudžiauninko sūnus, kilęs 
nuo Panevėžio. Jį iškėlė ir į mok
slus išleido Vilniaus vyskupas L. 
Malsiąs. Išsilavino ir archi
tektūrą baigė Paryžiuje. Iš ten 
ir atnešė klasicizmą į Lietuvą. 
Buvo talentingas Lietuvos klasi
cizmo architektūros pradinin
kas. Kaip minėjau, jo sukurtoji 
architektūra ir dabar puošia Vil

nių, tik iš Verkių rūmų yra iš
likęs vienas pastatas.

Jis dar buvo ir profesorius. 
Buvusiame Vilniaus universite
te, kurį, uždarius jėzuitų ordiną, 
pavadino Vyriausiąja Lietuvos 
mokykla, jis dėstė architektūrą, 
sudarė mokymo programą, pagal 
kurią jis diegė klasicizmo archi
tektūros principus.

Sis P. Galaunės užsimotas 
darbas neišaugo į plačią studiją, 
bet buvo pirmą kartą lietuvių 
meno istorijoje atkreiptas dėme
sys į šį žymų architektą.

Reikia tikėtis, kad prie šios te
mos dar grįš ateities lietuviškojo 
meno tyrinėtojai, nes dar yra 
likę daug medžiagos, kuri nebu
vo P. Galaunės apžiūrėta.

Dėmesys architektūrai

Kalbėdamas apie architektą 
Stuoką - Gucevičių, jis susidūrė 
ir su Lietuvos architektūros pro
blema. Ir šiai problemai neliko 
šaltas ir abejingas. Jam rūpėjo 
architektūros paminklų apsauga. 
Tuo klausimu ne kartą rašė, ryš
kino, ką reiškia mum senoji ar
chitektūra. Juk tai praeities 
gražiausi kultūros ir istorijos pu
slapiai, ir juos reikia išsaugoti.

Parašė eilę straipsnių apie Vil
niaus architektūrą. Rašė su giliu 

žinojimu ir su jausmu, kad pa
veiktų skaitytoją.

Nemažai straipsnių skirta ir 
Kauno architektūrai. Jį tada la
bai jaudino Pažaislio ir Zapyškio 
architektūros paminklų likimas, 
nes tuo metu jais niekas ne
sirūpino. Iškėlė architektą V. 
Dubeneckį, kaip pirmąjį lietu
viško stiliaus pradmenų^ieškoto
ją. V. Dubeneckis perstatė Kau
no dramos ir operos teatrą ir 
sukūrė dabartinį Vytauto 
Didžiojo Kultūros muziejaus ir 
Karo muziejaus ansamblį, kuris 
ir parodo jo talentą.

Kas tie Lietuvos turtai?
Nuo Petrapilio dienų Jam teko 

pastebėti, kad daug Lietuvos 
meno turtų yra išblaškyta po pa
saulį, svetimųjų išvežta. Kaip 
buvo sakyta, rūpinosi juos atgau
ti, o svarbiausia, jis rūpinosi, kad 
panašūs turtai Lietuvoje nežūtų. 
Jis nekartą rašė, kad Lietuvos 
turtą sudaro ne tik jos miškai, 
auginama duona, linai, bet ir 
protėvių palaikai, jų sukurti bui
ties daiktai, jų pastatytos 
bažnytėlės, sukurti rūpin
tojėliai, audiniai ir kitas liaudies 
menas. Jie sudaro pagrindą, ant 
kurio auga jau dabartinis lietu
viškas menas ir kultūra. Todėl ir 
reikia gerbti ir saugoti tą praeitį.

Pagarba knygai

Nuo pat jaunystės jis tyrė lie
tuviškos knygos meno raidą. 
Domėjosi senųjų knygų apipavi
dalinimu, tuo klausimu paskelbė

vieną studiją: “Pirmųjų Lietuvos 
litografijų istorijos bruožai” 
1933, Grafikos meno rinldniai 
Lietuvoje, Lietuvos grafika XVI- 
XIX, Prie V. Smakausko iliustra
cijų J. Kraševskio VitoZio raudai 
istorijos — 1967. Vilniaus uni
versitetas — litografijos pradi
ninkas Lietuvoje — 1981.

Savo straipsniuose nušviečia 
grafikos meno kelią Lietuvoje. 
Grafikos menas į Lietuvą atėjo 
kaip knygos papuošimas — pa
gražinimas.

Spaustuvininkai į Vilnių atvy
ko XVI amžiaus antroje pusėje 
ir kartu atnešė savo krašto Įmygu 
papuošimo stilių. P. Galaunė ge
rai pažino slavų ir vokiečių seno
sios knygos puošimą, tai jis ir nu
rodo, kokios grafikos įtakos ir iš 
kur pasiekė Lietuvą. 1599 me
tais išspausdinta Daukšos Postilė 
turi tą patį titulinį lapą — rene
sansinį portalą, kaip Maskvoje 
1564 išspausdintas Apostolas.

(Bus daugiau)
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LIETUVIUS

Santrumpos: atm. jn. —atmi
nimo jnašas, pavardė po dvitaš
kio — aukotojas, jm — jmokėjo, 
atst. — atstovauja, asm. — 
asmuo, suma po pavardės — 
jnašų iš viso.

1 x $258.50—Wootton (Abro
maitis) Vilija, $258.50.

1 x $300 — Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Klubas, $300; 
Remienė Marija, $1,800.

1 x $350 — Andrulis, Adolfas 
atm.: Andrulienė, Viktorija, 
$1,000
x 1 x $412.36 — Brencius Kazi
mieras, Testamentinis Paliki
mas, $5,112.36..

10 x $500 — Didžiulis Vytau
tas ir Jadvyga, $1,000; Griežė- 
Jurgelevičius Stasys ir Barbora 
(mirusi), $11,000; Juška Petras, 
$3,500; Seibutis Edward ir Le- 
vutė, $500; Shukis Eilėn, $500, 
Stančikas Bronius, $600, Štan- 
genbergas Edvardas atm. įn.: 
Štangenbergienė Bronė, Bronė, 
$1,010; Edvardas Žitkus atm. 
jn.: Žitkienė Janina, $1,800;Zul- 
pa Kazys atm. jn.: Daunoras Juo
zas ir Jane, $1,000.

3 x $1,000 — Didžiulienė Ka
zimiera atm. jn.: Didžiulis Vy
tautas ir Jadvyga, $9,000; Rimas 
dr. Motiejus ir Aldona, $4,000; 
Sidrys dr. Rimvydas, $59,000.

1 x $1,486.73 — Tamolonis 
Anna, Testamentinis Palikimas, 
$1,486.73.

Iš viso $16,130.60.

1990 m. kovo mėn.
2 x $10 — Palionienė Sofija, 

$155; Vaitkevičius Stasys, $180.
1 x $15 — Matvekienė Stasė 

atm., $60.
4 x $20 — Galinis, Bronius 

atm. įn., $2,040; Janušauskas Jo
nas, $120; Šimėnas Alysa, $590; 
Vainauskas Jonas atm., $450.

1 x $23.32 — Cheleden Char
les S., $1,400.

15 x $25 — Ambraziejus Pe
tras ir Janina, $50; Bačiulis Pe
tras, Alfonas ir Salomėja atm. 
įn.: Bačiulis Vladas, $350; Bub
nys Edvardas, $175; Daukantas 
Bladas ir Zuzana, $550; Jonikas 
dr. Petrras ir Ona. $800; Keb
linskas Darius Antanas, $125; 
Keblinskas Julius Pranas, $125; 
Keliuotis Juozas atm. įn.: Pe
trauskienė Marijona, $150; My
kolaitis Kostas atm.: Vaitas O. ir 
V., $125; Petrauskas Steponas 
atm. įn.; Petrauskienė Marija, 
$395; Raila Neringa, $300; Sa- 
vaitis Jurgis, $100; Steponaitis 
kun. Justinas, $200; Urbutis Pra
nas atm.: Sufrin Barry ir Irene, 
$780; Venclova Tomas, $360.

35 x $30 — JAV LB Wauke-, 
gan/Lake County Apylinkė, 
$3,460; Norkus Alfonsas atm. 
įm. 2asm., $155; Straukas Char
les K., $30.

8 x $50 — Bikirias Juozas ir 
Kotryhaatm. įn.: Mikalauskienė 
Emilija, $150; Draugelis Arūnas 
ir Irena, $425; Keblinskas Algir
das $600; Keblinsldenė Vida, 
$800; Laučka Juozukas atm. įn.: 
Laučka Juozas, $200; Narusze- 
wicz Michalina, $250; Rauckis 
Vytautas ir Valentina, $600; Sa
dauskas Albina $50.

1 x $50.93 — Greater Hart
ford Area Combined Fed. Cam- 
paign, $50.93.

1 x $69 - Dariaus ir Girėno Li
tuanistinė Mokykla, $1,390.72.

1 x $90 — Lesčinskas Vaclovas 
atm.: įm. Vsm., $190.

22 x $100 — Abelkis Povilas 
atm.: Abelkis Sigutė M., $800; 
Baltrėnas Laima, $100; Chainas 
Viktoras, $700; Garbenis Vladas 
atm. įn.r Atutis Aleksandras, 
$100; Grigaliūnas Raimundas, 
$300; Grinius Antanas ir Jadvyga 
$200; Janušis Antanas ir Zuzana, 
$1,200; Juknevičienė Elena J., 
$200; Kliorys Petras ir Jadvyga, 
$600; Klova Vincas, $3,300; Ku- 
čiauskas Igoris ir Kunigunda, 
$200; Lapatinskas Vytautas ir 
Alice, $500; Liaukus Justinas ir 
Elena, $2,500; Liulevičius dr. 
Arūnas ir Aušrelė, $100; Miro
nas kun. Vladas atm. įn.: Miro- 
naitė dr. Ona, $1,800; Pagirys 
Vytautas atm.: Pagirys Elena, 
$200; X. $2,000, Rastonis Vytau
tas ir Eugenija, $300; Rasys Juo
zas A., $2,300; Rimas Bronė, 
$220; X. $100; Vilutis Edvardas 
atm. įn.: Vilutienė Marija, $200.

2 x $150 — Bankauskas Česlo
vas, $500; Juškys Bronius ir Vie- 
ra, $150.

1 x $198.76 — Abromaitis 
Šarūnas, $198.76.

7 x $200 — Bumelienė Janina 
atm. įn.: Bumelis Ignas, $700; 
Černius Kazys ir Filomena, 
$3,700; Juška Adolph, $200; X. 
$1,200; Kairienė Liucija atm.
įn.: Kairytė Irena, $1,800; Paro- Alfonsas, M. D., $1,000. 
nienė Brangoulė, atm.: Kairytė 
Irena, $300; Šambrotas Andrius 
atm. įn.: Rūta Tadas, $300.

1990 m. balandžio mėn.
1 x $10 — Grušienė Emilija, 

$120.
2 x $20 — Šiurkus Antanas ir 

Vladė, $220; Vaičeliūnienė 
Kazė, $450.

2 x $25 —Jankus Vytautas ir 
Vanda, $200; Sakadplskis Romas 
ir Emilija, $135, .ų.

6 x $50 — Kloris Jonas, $520; 
Mickus Vytautas J., $154; Mu- 
liolis Algirdas ir Amanda. $150; 
Petravičienė Lidija, $180; Sha- 
tas Romas, Gertrude ir Mrs. S., 
$1,200; Zalubas Romualdas,. 
$275. x

1 x$60 — Makaras Antanas ir 
Cecilija, $2,100.

1 x $75 — Galdikas Valentinas 
atm. įn.: Galdikas Sofija, $400.

15 x $100 — Ashmanskas To
mas, $200; Anysas Jonas atm. 
įn.: Anysienė Adelina, $450; Da- 
bušis kun. Viktoras, $900; JAV 
LB Phoenix apylinkė, $1,559; 
Juzelskis Antanas ir Stasė, $900; 
Karaitis Aušrinė, $650; Kaunas 
Roman R., $200; Kasa Lith. 
Fed. Credit Union, St. Peter- 
sburg Beach, $550; Lekienė 
Emilija atm. įn.: Lėkiai Juozas 
ir Aldona, $100; Makarienė Ona 
atm. įn.: Makaras Antanas, $100; 
Martiniais Pranas atm. įn.: Mar- 
tinkienė Birutė, $415; Pakulis 
dr. Viktorija A, $100; Užgiris Vy
tautas L, $100; Landsbergytė- 
Veillon Irena, $700; Žolynas Ko
stas ir Ona, St. Baro gimtadienio 
proga, $200. * " -

1 x $123 — Blumenthal Mil- 
ton, $323.

1 x $130 — Gintautas Romas 
atm.: įm. 9 asm., $230.

1 x $165 — Rackienė Marija 
atm. įn.: Rugienius Vitas ir Juri- 
na $100 ir 5 kt. asm., $265.

4 x $200 — Bartoševičius Eu- 
tenijus atm. įn.: Bartoševičius 
Eugenija, $2,900; Liutermoza 
Pulk. Albertas atm. įn.: Liuter- 
mozienė Ona, $2,000; Matke- 
vičius Klemensas, $2,000; Nor
vilą Kostas A.; $400.

1 x $291.15 — Birulis dipl. 
inž. Nikolojus ir Lydija atm. įn.: 
Dolles Nina, $891.15.

1 x $300 — Pakalnis Vytautas

1 x $220 — Tamulis Juozas 
atm. jn.: įm. Svotelis A. M. ir 
V. $100, Jelionis S. ir A. $25, 
KaraitisG. ir V. $25ir4kt. asm., 
$220.
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BALTIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI 
TARĖSI KOPENHAGOS KONFERENCIJOJE

(atkelta iš 3 psl.)
į patalpas nejn^noma įžengti. 
“Tačiau kokia ironija”, sakė jis, 
“kad mes pabaltiečiai, bandę 
tiek metų numesti raudono paso 
jungų, dabar veržiamės jį pakei
sti nauju raudonu pasu” — tai 
yra raudonu pasu, kurį nešioja 
visi konferencijos delegatai.

rystės klausimų j numatytų Pary
žiaus suvažiavimo darbotvarkę. 
Paryžiaus suvažiavimas jvyks š. 
m. gruodžio mėn.

Danijos televizijos atstovai 
užklausė ar Baltijos Taryba 
užmegs glaudesnius ryšius su 
Siaurės Taryba (Nordic Coun- 
cil)? Yurkans pažymėjo, kad Pa
baltais trokšta jeiti j Europos 
kraštų bendrijų, kuriai vienu lai
ku priklausė. “Mes norime, kad 
Europa mums ištiestų rankų 
sugrįžti namo, nes iš tų namų ne 
savo noru buvom jėga pagrobti. 
O dabar matom, kad Baltijos jūra 
ne vien mus skiria, o ir jungia...”

Užsienio korespondentai itin 
domėjosi Lietuvos ekonomine

Janis Yurkans, Latvijos Užsie
nio reikalų ministras, tikino 
klausytojus, kad Vakarų valsty
bių interesus sustiprintų Baltijos 
kraštų nepriklausomybė. Be jos, 
bendras Europos namas ne
stovės ant tvirto pagrindo. Vaka
rai turi remti demokratinius pro- - 
cesus, o nesudėti visas politines padėtim. Užklaustas kaip ilgai 
viltis į Gorbačiovo asmenį. Yur- Lietuva ga ės išlaikyti blokadų, 
kaus išdėstė skirtumus tarp Bal- 
tijos kraštų, išryškindamas ke
blių Latvijos’ demografinę 
sudėtį, užbaigdamas mintim, 
kad Latvija aiškiai stoja už lygias 
teises visom tautinėm grupėm 
respublikoje.

Pasipylė korespondentų klau
simai iš auditorijos: Ar Estija, 
Latvija ir Lietuva prašys 
stebėtojo statuso Kopenhagos 
konferencijoje? Taip, buvo atsa
kymas. Ministrai atskirai pa
ruošė ir po preskonferencijos 
įteikė po kreipimųsi CSCE kon
ferencijos sekretoriatui, prašantį 
suteikti stebėtojo statusų Kopen
hagos konferencijoj. Šie trys 
prašymai buvo papildyti jungti
niu Baltijos Tarybos kreipimusi 
įtraukti Baltijos kraštų CSCE na-

1 x $305 — Nevasaitienė Ona 
atm. jn.: Rugienius Vitas ir Juri- 
na $ 100, Janušis Antanas ir Zuza
na $25, Pajaujis Zenonas $25, 
Rauckis Victor ir Valentina $25, 
Rugienius Algis ir Liūda $25, 
Ųdrys Narimantas ir Janina $25 
ir 7 kt. asm., $1,245.

1 x $1,000—Garbenis Vladas, 
Testamentinis palikimas, 
$1,000.

1 x $1,100 — Birmantas Euge
nijus ir Charlotte, $1,500.

1 x $2,000 — Karvelis Juozas 
ir Valė, $2,000.

1 x $3,000 — Prunskis Jonas 
ir Vanda, $4,600.

1 x $50,000 — XX.
Iš viso $61,249.15.
Pataisas: 1989.XII.32 auka X. 

$1,000 buvo Jadvygos Tamaše- 
vičienės, a.a. Juozo Tamaše- 
vičiaus mirties 2-rųjų metinių- 
proga.

Lietuvių Fondo pagrindinis 
kapitalas 1990. IV.30 pasiekė 
4,670,514 dol. Gautomis palūka
nomis parėmė menų, lietuviškų 
švietimų, kultūrų ir jaunimų 
2,537,586.

Palikimai sudaro svarbių Lie
tuvių Fondo dalj. Iš viso paliki
mais gauta 1,182,516 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalj turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente jrašykir ” 
tikslų pavadinimų: “TJTHUA 
FOUNDATION INC., A NOT- 
FOR-PROFIT TAX EXEMPT IL
LINOIS CORPORATION, CH1- 
CAGO, DL”.

Visi remkime Lietuvių Fondų 
nes gautomos palūkanomis re
miama lietuvybė.

_ Šv. Tėvas Jonas Paulius II lie
pos 1 iš Vatikano atvyksta į Lie
tuvių Popiežiškų Šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje. Ten su lietu
viais vyskupais koncelebruos Šv. 
Mišias. Po pusryčių vyks pokal
bis su Romos lietuviais. Iš New 
Yorko j pasitarimus vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, išskrenda į 
Romų birželio 27. Grįš liepos 8.

nariai, kaip nevaldinės organiza- 
cijos atstovai, irgi lankėsi pas de
legacijas keldami bendrus pabal
tiečių interesus.

Ir vieni ir kiti įteikė dokumen- , 
tinės medžiagos kiekvienai dele
gacijai. Pvz., PLB-nės specialiai 
paruoštą memorandumų, LIC 
ekonominės padėties apžvalgų 
bei Lietuvos einamųjų įvykių , 
kroniką, adv. P. Zumbakio reda
guotų Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos dokumentų rinkinį, Vil
niuje leidžiamų Lithuanian Re- 
view ir pan.

Šalia su CSCE konferencija 
surišta programa, Lietuvos re
prezentacija vyko ir užjos ribų. . 
Čepaitis, Petrauskienė ir Damu- 
šytė susitiko su Siaurės Tarybos

mitus, nušviesdamas kaip* sten
giamasi blokadų įveikti. Viena iš 
salės pranešė, kad jos atstovauja
ma žmogaus teisių organizacija 
ateinančių savaitę į LietuVų siu
nčia stambesnį humanitarinės 
pašalpos krovinį. ■ -

Net tris kartus koresponden
tai — danas, anglas ir kanadietė 
— klausė ar JAV globodama šių 
preskonferencijų, išreiškia pri
pažinimų Baltijos vyriausybėm. 
JAV delegacijos atstovas pakar
tojo pabaltiečiams dažnai girdi
mų bei gerai žinomų JAV linijų: 
Amerika niekad nepripažino Pa
baltijo kraštų prievartinio įjungi
mo j TSRS sudėtį. Taškas. Salėje 
šurmulys. Estas ministras dar 
paaiškino, kad jo respublika kol 
kas neieško pripažinimo, “nes 
mes dar esame pereinamajame 
laikotarpyje”.

Preskonferencijai užsibaigus, 
danų delegacija, PLB-nės vice
pirmininkės Gabijos Petrau
skienės rūpesčiu, priėmė tris 
ministrus bei deputatų Virgilijų 
Čeplaitj, lydint Pabaltiečių pa
saulinės tarybos atstovams.

Danai ministrams perdavė ofi
cialų kvietimų dalyvauti specia
liai numatytame priėmime ant
radienį. Danijos Užsienio reika
lų ministras Uffe Ellemann-Jen- 
sen tada jiems surengs pietus, 
kuriuose dalyvaus CSCE dele
gacijos ir spauda. Ministras Elle- 
mann-Jensen šiuos planus ap
tarė su anksčiau į konferencijų
atvykusiu iš Lietuvos svečiu, atstove, kuriai paskirta sudaryti 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos kultūrinių mainų programų ir jos 
deputatu Virgilijum Čepaičiu, biudžetą su Pabaltijo kraštais. 
Jų susitikime Ellemann pakarto- Lietuvos ir Estijos Užsienio rei- 
tinai išreiškė Danijos solidarumų 
su Lietuva ir sušaukė bendrų 
preskonferencijų su Čepaičiu. 
Jos metu Ellemann-Jensen iš
reiškė viltį, kad netolimoj ateity 
CSCE dalyvių skaičius gali pa- 

. kilti rįuo 35"dd‘B8^Čepaičid^&- 
sišakymai šioj trečiadienį įvyku
sioj preskonferencijoj plačiai nu
skambėjo per skandinavų masi
nes informacijos priemones.

Iš pasimatymo su danais, Pa
baltijo ministrai ėjo pas anglus 
kalbėtis, prisidedant iš Londono 
atvykusiam Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sųjungos atstovui 
Romui Kinkai;

Visų savaitę vyko pabaltiečių 
susitikimai su paskiromis dele
gacijomis. Deputatas Virgilijus 
Čepaitis pirmomis dienomis, 
kaip tada vienintelis esantis 
valdžios atstovas iš Lietuvos, at
skirai lankėsi, lydint ir koordi
nuojant PLB-nės atstovėm G. 
Petrauskienei ir G. Damušytei, 
pas delegacijų galvas, nuš
viečiant Lietuvos padėtį bei 
prašant jų paramos įgyti Lietuvai 
stebėtojo statusų ir keliant jos in
teresus konferencijoje. Sueita su 
JAV, Austrijos, Belgijos, Kana
dos, Danijos Didžiosios Britani
jos, Airijos, Olandijos, Vatikano, 
Šveicarijos, Čekoslovakijos at
stovais ir kt.

Pabaltiečių pasaulinės tarybos

kalų ministrai kalbėjo žydų anti
semitizmo seminare. Saudargas 
ten tarė jautrų žodį bibliniais 
nuansais: “Lietuvą, kaip Mozė 
peržengė Jordano upę, ir nebe
grįš atgal.'Lietuva yra klajojantį 
ir tro^liu'Tnarinama tauta dy-£ 
Kūmoje, varčių Sovietų Sąjun
ga”. 0 vakar vakare net buvo 
sueita su naujai veikiančia Dani
jos lietuvių draugija

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Užsienio reikalu ministrai atvy
ko į Kopenhagų Europos demok
ratų grupės bei Europos liaudies 
partijos (Krikščionių demokratų 
grupės) t.y. kitos Europarla
mento frakcijos, kvietimu. Šių 
grupių lyderiai vakarieniavo su 
ministrais ketvirtadienį Tivoli 
soduose, o penktadienį jiems su
teikė progą kalbėti Sheraton 
viešbutyje surengtame forume. 
Ten Saudargas bei kiti du minist
rai nušvietė rūpimus klausimus 
susirinkusiems parlamentarams 
ir spaudos atstovams.

Šiandien Užsienio reikalų mi
nistrai išskrido dienai į Oslo su
sitikti su Norvegijos Užsienio 
reikalų ministru Kiell Magne * 
Bondevik. Po susitikimo, įvyko 
darbo posėdžiai su Norvegijos 
parlamentarais bei preskonfe- 
rencija. / ,

Gintė Damušytė (LIC)

New Yorke, prie Sovietų misijos demonstracijos dalyviai balandžio 22. Iš k. Ruth 
Doyle, senatorius A. D’Amato, Al Marcelin. Nuotr. W. Rodgers



“BALTIJOS SANTARVĖ” APVILTA

Trijų Pabaltijo respublikų va
dovai, birželio 6 posėdžiavę Jūr
maloje, Latvijoje, pakartojo bal- 
tiečių pasiryžimą bendromis, su
derintomis jėgomis siekti visiš
kos nepriklausomybės nuo Mask
vos. Neseniai atkurtos “Baltijos 
Santarvės” tarybos dalyviai, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Au
kščiausiųjų Tarybų pirmininkai, 
ministrai-pirmininkai ir užsienio- 
reikalų ministrai, pasiuntė laišką

Baltijos tautų laisvės dieną 
paskelbė Amerikos kongresas

Baltijos tautų laisvės dieną 
birželio 14 paskelbė JAV kongre
sas specialia rezoliucija. Doku
mente sakoma, kad kova dėl Bal
tijos respublikų laisvės įžengė į 
naują didelių pažadų ir vilties 
erą.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pusės amžiaus kova dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės 
pradėjo duoti vaisių. Dokumen
te pareikšta, kad jAV yra ištiki- 
inos politikai, kuria jos nepri
pažįsta Baltijos valstybių įjungi
mo smurto keliu į Tarybų Sąjun
gą. Tarybų Sąjunga paraginta 
pradėti dialogą su Baltijos valsty
bių atstovais.

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

Kelionė #801 - rugpjūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko. 
$2,589.00’8 Chicagos.

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

Kelionė #808 rugpjūčio 8-22:
$2.399 00 iš Bostono ir New Yorko.
$2,599.00 iš Chicagos.

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

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

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

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

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 15 dienų kelionė.
11 naktų Vilniuje. 2 naktys Prahoje. CSA linija.

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

LIETUVA ir ČEKOSLOVAKIJA - 12 tfienų kelionė.
9 naktys Vilniuje. 1 naktis Prahoje. CSAlinija.

Kelionė #106 lapkričio 5-16:
$1,699.00 B Bostono ir New Yorko, 
$1,899.00 B Chicagos.

ŠV. KALĖDOS Ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kefonė. 12 (ūkių Viniujs. 1 naktis Prahoje. CSASniįa.

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

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė.
12 naktų Viniuje. 1 naktis Prahoje. CSA fcnįa.

Kelionė #1280 gruodžio 29 - sausio 11.1991: 
$1.799.00 B Bostono ir New Yorko. 
$1,999.00 B Chicagos.

Visu Maniu, išskyrus 97030. kainose įskaitoma Mietai j 
FestiMo programas. tris pamataūmus
pietus k miesto apiMimą West Berlyno r Hebmkyje, perve- 
’Smą k asmeninį BALTfC TOURS palydovo potamavima vrsoje

PAPILDOMA KEUONĖ

UETUVA-RUSIJA-SUOMUA - 15 dienų kelionė. '
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade,
2 naktys Helsinkyje.

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

Smulkesnėms Informacijoms Ir brožiūrai kreipkitės adre-

BALTIC TOURS 
77 Oak St, Sutte 4 
Newton.MA, 002164

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

Michailui Gorbačiovui.
Laiške pakartojama kad trys 

Pabaltijo respublikos trokšta po
litinėmis priemonėmis ir dialogo 
su Maskva keliu išspręsti Pabal
tijo krizę, pažymima, kad dery
bas su Maskva baltiečiai trokšta 
vesti ne atskirai, bet drauge ir 
yra pasirengę tam tikslui sudary
ti jungtinę delegaciją.

“Baltijos Santarvės” taryba 
taip pat kreipėsi į viso pasaulio

Šį laisvės diena — toliau rašo
ma tame dokumente — simlx>li- 
zuoja JAV žmonių solidarumą su 
pavergtųjų Baltijos tautų žmo
nių siekiais. Prezidentas įgalioja
ntis ir prašomas padribti at
sišaukimą, raginant] JAV žmo
nes atžymėti Baltijos laisvės die
ną atitinkamais renginiais. Kon
gresas prašo prezide >tą pei 60 
dienų pateikti kongresui pareiš
kimą, nurodantį - specifiškus 
veiksmus, kurių imasi vyriau
sybė, vykdydama nepripažinimo 
siekio — remti Baltijos valstybių 
nepriklausomybės atkūrimą ir 
skatinti sovietus remti Baltijos 
valstybių taikų perėjimą į ne
priklausomybę ir demokratiją.

Parlamentus ir vyriausybes, ra
gino jas paremti trijų Pabaltijo 
respublikų pageidavimą įsijung
ti į Jungtinių Tautų ir kitas 
didžiąsias tarptautines organiza
cijas..

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Aukščiausiųjų Tarybų pirminin
kai ir jų bendradarbiai apžvelgė 
amerikiečių ir sovietų viršūnių 
susitikimo rezultatus, pilnai pri
tarė pasiektiem susitarimam nu
siginklavimo klausimais, bet nei
giamai įvertino prezidento Bu- 
sho laikyseną Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės klausimu.

SUDARYTA KOMISIJA 
PASKIRTI 1989 M. 

LITERATŪROS PREMIJAI
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

valdyba kreipėsi į Chicagos lie
tuvių rašytojus, kad iš jų būtų 
sudaryta komisija, kuri paskirtų 
1989 metų grožinės literatūros 
premįįą. Iniciatyvos ėmėsi rašy
tojas Česlovas Grincevičius. Jis 
tokią komisiją ir sudarė. Į ją įei
na: Danutė Bindokienė, Aušta 
Liulevičfenė, Nijolė Užubalie- 
nė, Kazys Brudūnas ir Česlo- ; 
Grincevičius.

Praeitais metais išleidę 
grožinės literatūros knygas 
prašomi bent tris tos knygos eg
zempliorius pasiųsti Aušrai Liu- 
levičienei šiuo adreesu: Drau
gas, 4545 W. 63 St. Chicago, IL, 
60629. Aušra Liulevičienė dirba 
Draugo redakcijoje ir redaguoja 
jo kultūrinį priedą.

ŽMOGAUS TEISIŲ APIMTIES 
KONFERENCIJA KOPENHAGOJE

Pirmoji sesija antros Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos (CSCE) pavadin
tos Žmogaus teisių apimtis (The 
Human Dimension) atidarymas 
įvyko birželio 5 - 6 d. Kopenha
goje, Danijoje. Sesiją atidarė 
visų narių užsienio reikalų mi
nistrai.

Albanija buvo priimta į konfe
renciją stebėtojo statusu (obser- 
ver status), tačiau Lietuvos pra
šymas buvo šiuo laiku atmestas.

Norvegija, Islandija, Airija ir 
Liuksemburgas stipriai parėmė

TRANSPAK

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

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

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

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

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

2638 WEST 69TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Pervedame PINIGUS, tvarkome PALIKIMUS, perkame pigiai naujus AUTOMOBILIUS.

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

* ■ S . '

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

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

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

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

Dr. Juozo Girniaus pagerbime birželio 3 sukaktuvininkas 
kalbasi su fotografu Vytautu Maželiu. Nuotr. K. Daugėlos

NEW YORKE
Sofia G. Liubartas iš Sun 

City, AZ, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 40 dol. spau
dai palaikyti. Labai ačiū.

Kęstutis A. Keblys iš Baton 
Rouge, LA, visada palaiko mūsų 
spaudą ir šiemet atsiuntė 40 dol. 
Dėkojame.

U. Saduilds iš So. Boston, 
MA, atnaujino prenumeratą su 
20 dol. auka. Dėkingi Darbinin
ko leidėjai.

Antanas Masionis iš Fair 
Lavvn, N.J.,daugelio metų Dar
bininko bendradarbis ir 
rėmėjas, su prenumeratos , at
naujinimu atsiuntė 100 dol. Dar

Lietuvą ir Pabaltijo valstybes. 
Jon Baldvin Hannibalsson, Is
landijos Užsienio reikalų minist
ras, ypatingai iškalbingai pasi
sakė Lietuvos vardu. Po to dr. 
.C.‘K. Bobelis ir Algirdas Bu- 
dreckis dalyvaudami Amerikos 
lietuvių delegacijos vardu, šiltai 
padėkojo Hannibalssonui už po
zityvius žodžius.

Šiuo metu vienintelis dalyvis 
iš Lietuvos yra vilnietis Virgilius 
Čepaitis, Lietuvos parlamento 
narys.

(Elta)

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

— JAV Atstovų rūmai birželio 
6 patvirtino (360 už, 24 prieš) 
kongresmano Richard Durbin 
papildymą pataisą (amendment) 
Rūmų rezoliucijos 4653. Si rezo
liucija — Eksporto palengvini
mo aktas (Export Facilitation. 
Act) — sulaiko Amerikos aukštos 
technologijos eksportavimą į Ta
rybų Sąjungą tol, kol Amerikos 
prezidentas bus tikras, kad Lie
tuvos ekonominė blokada yra 
nutraukta ir derybos vyksta tarp 
Maskvos ir Lietuvos vyriausybių 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. (Elta).

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus moterų gildija 1990 
metų stipendiją paskyrė Linai 
Ramonai Vitkauskaitei, gyv. Pa
los Park, 111.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Pagalbos Lietuvai va
jaus komitetas skelbia vajų su
telkti vieną milijoną dolerių Lie
tuvai. Rinkliavos bus pradėtos 
prie parapijų ir kitų institucijų. 
“Esame vienos tautos vaikai, ne
palikime Lietuvos vienos bū
kime jai dosnūs” — yra šio svar
baus vajaus šūkis.

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus meno galerijoje 
birželio 22, penktadienį, 7430 

-V.’V. atidaroma meno renginių 
plakatų paroda, kurioje atsi
spindės per 60 mėtų su viršum 
Amerikos lietuvių kultūrinis 
įnašas. Paroda tęsis iki rugpjūčio 
31.

bininko jubiliejinių metų proga. 
Dėkingi laikraščio leidėjai už do
snumą. '

Dr. Andrew V. Valiūnas iš 
Reston, VA, atsiuntė 50 dol. pre
numeratai atnaujinti bei spaudai 
paremti. Ačiū už paramą.

Kun. Paul A. Gillis iš Vanclea- 
ve, Mississippi, treti metai pare
mia spaudą. Šiemet atnaujino 
prenumeratą su 50 dol. auka ir 
palinkėjo gerų sėkmių. Ačiū už 
viską.

Ligija Simanavičius iš Pough- 
keepsie, N.Y., atnaujino prenu
meratą su dvigubu prenumera
tos mokesčiu. Ačiū už 40 dol. 
čekį.

Apie vysk. Tadeusz Kendru- 
siewicz, popiežiaus paskirtą Bal
tarusijai —Gudijai, rašo tas pats 
Our Sunday Visitor birželio 17 
numeryje. Ten katalikų yra 2.5 
milijonų, o kunigų tik 62, iš jų 
12 per 80 metų. Jam neleidžiama 
būti Minske, nes jo katedra pa
versta" sporto centru. Gimęs 
1946 prie Grodno, galėjo moky
tis tik Leningrado technikos in
stitute. Dirbo kaip inžinierius 
Vilniuje. Būdamas 29 metų apsi- * 
sprendė būti kunigu. Kunigų se
minariją baigė Kaune. Įšventin
tas kunigu 1981 m. Tada jis buvo 
35 metų. Dirbo Vilniuje, paskui 
Gardine-Grodno. 1989 lieps 25 
paskirtas Minsko vyskupu. Ten 
nuo 1928 metų nebuvo katalikų 
vyskupo.

— Vasario 16 gimnazijoje Vo
kietijoje vasaros atostogos vyks 
nuo birželio 30 iki rugsėjo 3.

— Vilniaus Jaunimo teatras 
liepos 3 d. 7:30 v.v. ir liepos 4 
d. 3 v. popiet Chicagos Jaunimo 
Centro salėje suvaidina Žemai
tės dviejų dalių komediją Trys 
mylimos. Rengia JAV LB krašto 
valdyba ir Margutis.

— Philadelphijos lietuvių ra
dijas, kuris šiais metais gavo LB 
Kultūros tarybos 1000 dol. pre
miją, visą šią sumą paaukojo Vil
niaus radijui ir pervedė į šio ra
dijo sąskaitą Kasoje.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje, kuri bus 
rugpjūčio 5-12 Dainavoje, Stasė 
Petersonienė, Pedagoginio li
tuanistinio instituto direktorė, 
skaitys paskaitą ‘Tremtinių poe
zija”.

— Mažosis Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio suvažiavimas . 
Chicagoje, įvyks rugsėjo 2.

— Pašto ženklų laikraštis Lin- 
ns Stamps News birželio 11 d. 
laidoje aprašo detaliai apie Lie
tuvoje nepriklausomybės pa
skelbimo dienai (kovo 11) 
atžymėti išleistą voką su pašto 
ženklu — siuntinėti galima tik 
Lietuvoje. Tokių vokų atspau
sdinta 1 milijonas. Tas pats laik
raštis birželio 18 d. laidoje iš
spausdino ilgą straipsnį "Lietuva 
išėmė raides SSSR nuo savo paš
to ženklų antspaudo”.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. K.Opfell, Ph. D, Irvine, 
Calif., Respublikinė Mokslinė- 
Tech. Biblioteka, Vilnius- Svei
kiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi- 

I siems 2? dol metams.



Galite įsigyti:

DOVANA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Naujųjų Metų, įvairių Jubiliejųar bet kuria 
kita proga - siūlome platų pasirinkimą.

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
salionas

• žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni-, 
ninku pakeiksiu, grafikos darbų, me
džio drožinių;
Tautinių tūbų. Juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika: . <

• . Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių
lipdžių;
Knygų apie Lietuva anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių:
audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;
tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kurį galite gauti atsiuntė 2 dol. čekį firmai 

BALTIC ASSOCIATES, LTD
P.O. Box 1406 GMF Boston, MA 02201 

Tel. (617) 269-4455 • Fax (617) 268-8376
368 Broadway, So.Boston, MA 02127

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 45S PAGES)

Paraiyta J. Purino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrocklo k St 
Lozoraičio, (vadas R. Sealoy. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų

- kalbų- H»tlna: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11267.

Užsakau “Lfthuania 700 Yeari’’ už 18 doL Persiuntimas — 2 
doL

Vardas, pavarde--------------------------------------------------- ---------------

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

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

LIETUVIŠKI LEIDINIAI INFORMACINIS BIULETENIS 
■■■■■■ LIETUVOS TURIZMO KLAUSIMU

G. T. International kelionių 
biuras nori pranešti: matant, kad 
niekas nesikeičia turizmo bloka-

Sidabro lietus, pasakos
$20.00. /

600 Lietuvos krikšto jubilfoįus 
$12.00.

Atlaidai/Litbuanian Pilgrirha-
‘ ges $25.00. _ ---------- ----------------

Vilnius lietuvių liaudies dai- ^os reikaluose, reikia šitoje sfe- 
nosc $20.00. roJe imtis konkrečios veiklos.

j ieškančiojo pėdsakai, Evan- Nedarant žingsnių padėčiai pa- 
gclijų mąstymai $10.00. keisti, ji ir nepasikeis. Taigi

J. Aisčio poezijos rinkinys Veiklos planas ir įvykdytų 
$8.00. akcijų programa yra tokia:

J. Audėno Paskutinis posėdis Prieš Gorbačiovui, atvyk- 
$5.00. __ stant I JAV išsiuntėme laiškus

J. Gliaudos Kovo Ketvirtoji įvairiems turizmo reikaluose įta- 
$5.00. ' '

J. Gailiušio Visaip atsitinka 
$3.00.

VI. Ramojaus Kritusieji už 
laisvę $3.00.

Puzino spalvotas albumas 
$25.00.

Persiuntimui pridedama
$1.50.

Šitie ir kiti leidiniai gaunartln.
Darbininkas, 341 lligbland 
Blvd., Br<x)klyn, N Y. 11207.

BOOKS IN ENGUSH
Englisb-1 Jthuanian Dictiona- 

ry $12.00.
Lithuanian Pilgrimagcs/Atlai- 

dai $23.00.
The Lithuanian vvomen — 

$5.00. ’ .
Scrving Lithuania by J.

Valiūnas $18.00.
Samogitia - Žemaitija $8.00.
Map of Lithuania $8.00.
Lithuania 700 Years $18.00.
Introductidn to Modom Lith

uanian $18.00.
4 Cassettes to ūse with alx>ve 

lxx)k $30.00.
Lithuanian Cookcry $12.00.
Fightcrs for Frecdom in Lit

huania $10.00.
History of the Cbureh in-Liį- 

huapia $10.00.
My Dictionary in English — 

Lithuanian — $12.00.
Persiuntimui pridedama 

$1.50. Darbininkas^ 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

USSR, Turime ten stiprų ryšį su 
Šen. Pressler.

2) Prašysime Senato bei Un-

taikytų rusų turistams tas pačias 
sankcijas kurios taikomos-dabar 
mums. •

3) Turime pasiruošusį žmogų 
Minnesotoje, kur sudarytas kon
taktų tinklas su tom firmom, ku
rias Gorbačiovas kalbino į bend- 
radarabiavimą. Bus paaiškinta iš 
Amerikoniškos turizmo firmos 
perspektyvos kokia tai nelaimė.

4) ASTA Legislative Commit
tee yra sutikusi padėti mums 
apeliuoti šiuo klausimu bei 
stengtis padaryti įtaką į Ameri-

nimą su USSR. kos turistines firmas, kad jos ne-
2) Paruošėme laiškus nuo veštų VISAI turistų į USSR, kol 

nenuims turistinės blokados nuo 
Lietuvos.

Norime patikslinti, kad Drau
ge skelbiama informacija, kad 
neišduodamos (grupėms vizos 
yra neteisinga. Si sankcija yra 
pritaikyta tik Inturisto grupėms. 
Tvirtinamą, kad G. T. Interna
tional nei viena grupė ir nei vie
nas pavienis keliautojas neįeina 
į šią kategoriją ir kol kas vizų 
klausimu liepos mėnesio kelei
viams neigiamo atsakymo nėra.

Toliau pranešame, kad Svei
katos Ministerija kreipėsi į mus 
perduoti visiems užsienio gydy
tojams kvietimą į nukeltą Jų su
važiavimą, kuris įvyks spalio 7 - 
10 dienomis. Taipogi Dainų 
Šventė kol kas įvyksta pagal in
formaciją, gautą birželio JI faksu 
iš Kultūros Ministesrijos.

G. T. International

kingiems žmonėms. Svarbiau
sias iš šių asmenų yra Undersec- 
retary of Commerce for Tourism 

' and Trade, Mr. Rockwell Schna- 
bel. Jis jau kuris laikas yra atsa
kingas už turizmo klausimų deri-

Grandies ansamblio ir nuo kituo
se JAV miestuose gyvenančių 
studentų Schnabeliui. kurie 
buvo jam nusiųsti. Į laišką jis 
reagavo ir atsakė.

3) Telefonu ir laiškais buvo 
kreiptasi į American Society of 
Travel agents Lęgislative Com- 
mittee, kurie išreiškė rūpestį 
šiuo klausimu.

4) Po Gorbačiovo vizito ir visų 
kalbų apie bendras įmones pasi
naudojome proga kreiptis į USSR 
ambasadorių Washingtone, iš
reiškiant rūpestį ir nepasitenki
nimą, kad mes turėdami bendrą 
įmonę su jų Aeroflotu negalime 
įvygdyti kontrakto, nes jie patys 
blokuoja.

Birželio 14 d. vykstame į Wa- 
shingtoną, kur turime pasimaty
mą su USSR Ambasadorium šiuo 
klausimu. Jam neigiamai atsa
kius, arba atsisakius reaguoti, 
esame suplanavę tokius žing
snius.

l)Turime sekančią dieną pa
skirtus pasimatymus su Foreign 
Relations Committee atstovais 
Senate, kur bus pareikšta kaip 
negarbinga yra prekiauti su

DEXTER PARK
Kg PHARMACY Itti 

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01JAMATCAAVENUE 

(Cor. 77th Street)' 
Woodhaven» N.Y. 11421

WE DELIVER 

296-4130

"t

1990 M

Nerim5a stovyklų kalendorius

Lietuvių kilmės — anglų kalba — liepos 1 -14 d. 
Lietuviškai kalbantiems — liepos 15 - rugp. 4 d. 

(Stovyklauja dvi ar tris savaites) 
Jaunimui 17 -18 m. — Hepos 29 - rugp. 4 

—- Šeimų savaitė — rugp. 5 -12 d.

Informacijai: NERINGA ICC-RT 21, PUTNAM, CT. 06260

SPORTO ŠVENTĖ
JAV ir Kanados lietuvių sporto 

šventė, įvykusi prieš porą sa
vaičių Bostone, New Yorko Lie
tuvių Atletų klubui buvo labai 
sėkminga. Abiejose vyrų krep
šinio klasėse A ir B New Yorkas 
laimėjo pirmas vietas. Krepšinio 
A klasės laimėjimas tokiose 
šventėse skaitomas pats didysis 
laimėjimas. New Yorkas tą vietą 
laimi jau antri metai iš eilės. Pa
grindiniai New Yorke LAK vyrų 
A klasės žaidėjai buvo Šimkus, 
Karnišovas, Schaefer, Shimko, 
Mikalauskas, St. Birutis ir Tor- 
ney.

Vyrų krepšinio B klasėje už 
Nevv Yorką žaidė Winslow, bro
liai Ričardas ir Bręndon Vaitkai, 
broliai Ričardas, Vytis ir Rimas 
Keziai, Didžbalis, O’Brien, Pau
lius Birutis.

Už N.Y. LAK žaidė ir šio klu
bo Lietuvoje globojamas sporto 
klubas “Pluoštas”. Iš šio klubo 
Birutė Adomavičienė paėmė 
lauko teniso pirmą vietą, Dita 
Babrauskaitė plaukime paėmė 
net tris pirmąsias vietas.

Iš New Yorko šventėje dalyva
vo apie 50 sportininkų. LAK 
sėkmingai vadovauja Pranas 
Gvildys.

STOKIME NARIAIS J LIETUVIU ' 
FONDĄ
ir didinkime turimus Įnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistinį švietimą, mok- 
šią Ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

POSTAGE STAMPS OF LITHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

pašto ženkluose. Kaina 20 dol. su persiuntimu. Graži 
dovana jaunesniems ir vyresniems, čia ir Lietuvoje. 
Su užsakymais kreiptis adresu: C. Matuzas, 107 - 32 
117 St., Richmond Hill, N.Y. 11419.

NEVVYORKE 86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718^41-6401

CHICAGOJ 2615 W. 71st Street, Chicago, 1L 60629, 312-737-2110
1445 SoSOth Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201 
9525So79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

FLORIDOJ:

DETROITE:

WATERBURY:

400 /Oth Avė., St. PetersburgBeach, FL33706, 813-367-6304

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

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

Aukšty nuošimčių taupymo sąskaitos Ir certifikatal, 
Jvairios paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Vist lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE — .

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



Dalis svečių “dviejų motinų” pagerbime. Kairėj šeimininkė 
Regina Siniūtė-Ayre, dešinėj jos vyras Michael Ayre. Nuotr. 
B. Balčiauskaitės-Martino

Dar keliom savaitėm prieš 
Motinos dienų, balandžio 21, 
“žemutinio Manhattano kaimo” 
lietuviai bei draugai, kurių 
“būstinė” yra Aušros Vartų para
pija ir dvasios vadas — kun. Eu
genijus Savickis, nutarė pagerbti 
dvi būsimas motinas, kurios 
daug prisideda prie New Yorko 
lietuvių veiklos.

Pobūvis įvyko “žemutiniame 
Manhattano kaime”, Reginos ir 
Mykolo Ayre namuose, kurie, 
savo žalumynais gali prilygti bo
tanikos sodui. Svečiuojantis visai 
nesijautė, kad būtume Nevv Yor
ko didmiesčio viduryje.

Susipažinkime su mamom: Ju
dita Sedaitytė-Glinskienė, 1984 
m. kursų metų Vilniuje susi
pažinusi su architektu Rimvydu, 
geriau žinomu kaip Danium, 
Glinskiu. Susituokė 1987 Vilniu
je. Abu gyvai dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Danius yra Man- 
hattAno Lietuvių -Bendruome^ 
nės apylinkės vicepirmininkas, 
dirba su Branduoliu bei daug 
prisideda prie pagalbos atvyks
tantiems iš Lietuvos. Dirba ar
chitekto srityje South Sea Sea- 
port.

Judita Sedaitytė-Glinskienė iš 
Chicagos, taip pat veikli Bran
duolio dalyvė, ruošia doktoratų 
Columbijos universitete iš socio
logijos, disertacija — “Demok
ratizacija Tarybų Sąjungoje”. 
Neseniai suorganizavo simpo
ziumų “Dabartinė krizė Pabalty- 
je” Averell Harriman Institute 

TENKA MIRTI NORS IR PO 100 METŲ

Ona Račiukaitienė, sulau
kusi 102 metų.

A. A.
KAZIMIERAI VASILIAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžiu užuojautų jos 
sūnui inž. Jonui Vasiui, jo žmonai Bronei ir sūnums.

Aga ir Viktoras Kubiliai

for Advanced Studies of Soviet 
Union, Columbijos universite
te.

Antra mama — Gintarė Jake- 
laitytė-Bukauskienė, baigusi
Čiurlionio vidurinę meno mo
kyklų Vilniuje, kur susipažino su 
būsimu vyru Narūnu Bukausku. 
Gintarė studijavo chorinį diriga
vimų Vilniaus konservatorijoje, 
dainavo kameriniame chore 
“Cantemus” — “Dainuokime”. 
Dirbo konservatorijoj kaip 
akompaniatorė—koncertmeis
terė. Į Amerikų atvyko 1989 me
tais. Šiuo metu yra Apreiškimo 
choro vadovė, be to yra N. Y. Et
nografinio ansamblio vadovė. 
Narūnas Bukauskas taipogi 
meno žmogus. Baigęs Cooper 
Union tapybų su Bachelor of Arts 
laipsniu. Su tapybą dalyvavo 
įvairiose parodose. Dirba kaipo 
“free lance artist”.

Pobūvis buvo tikrai sėkmin
gas. Gausiai apdovanotos abi 
motinos. Šokom, dainavom ir 
linksminomės svetinguose Regi
nos ir Mykolo namuose. Atrodė, 
kad niekas nenorėjo eiti namo. 
Tik vėlai vakare, kažkas prisi
minė rytojaus “balandžio 22 de
monstracijas”. “Bičiuliai — rei
kia pasaugoti balsus” — pareiškė 
dail. Povilas Debesys. Paklu
sniai, bet nenoriai visi išsi
skirstėm.

Malonu pranešti, kad šiuo me
tu abi mamos su tėveliais augina 
nauja lietuviškų atžalynų — 
sūnelius — vienas gegužinis ki
tas birželinis.

Dalia Bulvičiūtė

Brocktone gegužės 28 su šiuo 
pasauliu atsiskyrė Kazlų-Rūdos 
klebono kun. Antano Bakio mo
tina Ona Račiukaitienė, išgyve
nusi 102 metus.

Antrojo pasaulinio karo metu, 
artinantis rusų frontui, velionė 
su vyru vokiečių buvo evakuota 
iš Sintautų į Vokietijų. Jos sūnus 
kun. Antanas Bakys liko Lietu
voje, vėliau rusų buvo išvežtas į 
Sibirą. Ten išbuvo 13 metų, 
dirbdamas sunkius darbus.

Vėliau kun. Bakys grįžo Lietu
von ir prieš kelerius metus 
aplankė savo motiną Brocktone. 
Po kelerių metų mirė kunigas 
tremtinys, jo brolis skulptorius 
Juozas Bakys. Sesuo. Račiukai
tienė liko vieniša — be giminių, 
be sveikatos ir dar svetimame 
krašte. Jai esant senelių prie
glaudoje jų aplankydavo drau
gės: Baškauskienė, Sakadaus- 
kienė, Senūtienė ir kitos. Didelė 
padėka Nukryžiuotojo Jėzaus se
selėms už didelę meilę artimui,

SU A.A. KAZIU BARČIU
ATSISVEIKINANT

Trumpai pasirgęs gegužės 5 
Elizal>eth, N.J. mirė uolus LB v 
ir kitų organizacijų veikėjas Ka
zys Bartys, išvaręs ilgų ir gilių 
vagų N. J. lietuvių visuomeni
niam gyvenime. Atvykęs čia 
1949 gruodžio 23 su penkių vai
kų šeima iš Vokietijos stovyklų, 
jis, vos tik šiaip taip įsikūręs, 
jungėsi j vietos lietuvių visuo
meninį gyvenimų, priklausyda
mas prie tuometinės Tremtinių 
draugijos, Balfo, Lietuvai 
gelbėti komiteto, Tautos Fondo 
ir kt.

Tremtinių draugijai persior
ganizuojant į JAV Lietuvių Ben
druomenę, velionis plačiai 
reiškėsi LB Nevv Jersey apygar
dos ir kiek vėliau LB Elizabeth 
apylinkės steigimo darbuose. 
Turbūt nebuvo nei vieno apy
linkės lietuvių susirinkimo ar 
posėdžio, kuriame velionis 
nebūtų dalyvavęs.

Visi čia panašiai kurdamiesi 
pastovesniam gyvenimui žinom, 
kad kūrimosi sąlygos nebuvo 
lengvos, ypač didelėm šeimom. 
Amerika mėgo vaikus, bet ne
norėjo jų įsileisti į savus namus, 
. todėl šeimom su vaikais dažnai 
nelikdavo kito kelio kaip įsigyti 
savo pastogę. Tuo keliu teko pa
sukti ir velionio šeimai.

Būdamas giedrios nuotaikos ir 
socialaus būdo, velionis įsigijo 
daugybę draugų. įsidėjęs giliai į 
širdį Lietuvių Chartos skelbia
mus idealus, jis visom savo ga
liom stengėsi juos ir praktiškai 
įgyvendinti, dalyvaudamas įvai
riose lietuvių organizacijose, bet 
visų savo širdį atiduodamas LB.

Kaip ir daugelis kitų, velionis 
turėjo savo politines pažiūrai^ 

žibėt jos jam nekliudė išlikti neša
lišku, kur buvo liečiami lietuviš
ki reikalai. Jo partija buvo Lietu
va, ypač kai ji buvo atsidūrusi 
tokioj baisioj vergijoj. Jai padėti 
išsilaisvinti velionis negailėjo nei 
laiko, nei pinigo, nei darbo.

Kartu su taip pat į visuome
ninį darbų įsijungusia žmona 
Adele sugebėjo visus savo vaikus 
ne tik išmokslinti, bet ir išauklėti 
pavyzdingais lietuviais, paliku
siais čia gilias vėžes, ypač mer
gaičių skaučių veikloj. Perjos ei
les perėjo didelė dauguma Eliza- 
betho ir apylinkių mergaičių, įsi- 
gydamos čia pagrindines lietu
viško auklėjimo žinias ir 
įpročius.

Velionis buvo gimęs 1905 spa
lio 15 Alvito valse., Kalvarijos 
apskr. Pasimokęs ir bedirbda
mas įstaigose įsigijo buhalterio 
specialybę ir ilgų laiką buvo Lie
tuvos cukraus bendrovės Paven
čių cukraus fabriko buhalteriu. 
1930 sukūrė šeima su Adele Zin
kevičiūte ir susilaukė keturių 
dukrų, dabar jau auginančių 
savo šeimas, ir sūnaus. Tai žino
ma tautinių audinių audėja Mil
da Kvedarienė, veikli visuome
nininke ir skautė Ramutė Cesna- 
vičienė, skaučių veikėja Gilanda 
Matonienė, pritaikomojo meno 
dailininkė Audronė ir sūnus inž. 
Vitalis su šeimoms.

Velionio kūnas buvo pašarvo- 

didelę kantrybę Račiukaitienę 
slaugant, jų prižiūrint ir išklau
sant Jos aimanų. x

Gegužės 31 iš Edvardo Vaite
kūno laidotuvių namų karstas 
buvo atvežtas į Šv. Kazimiero 
bažnyčių. Laidotuvių mišias 
koncelebravo klebonas kun. Pe
tras Šakalys, kun. A. Abračins- 
kas ir kun. A. Baltrušiūnas. 
Mišių metu solo giedojo A. Fer- 
rini, vargonavo seselė Dovydą.

Palaidota Kalvarijos kapinėse 
žalia anksčiau mirusio savo vyro. 
Pasimeldus prie kapo, pašventi
nus duobę ir karstų keletu atsi
sveikinimo žodžių tarė Vaclovas 
Senūta.

V. Senūta

Kazys Bartys

tas Brazinski Funerai Home, 
Elizabeth, kur su juo atsisveikin
ti atvyko daugyl>ė jo darbo, veik
los ir asmeniškų draugų, kurie, 
kurie* jo atminimų pagerbdami, 
.užprašė mišių už jo vėlę ir Lietu
vos laisvinimo darbams paremti 
suaukojo 2100 dol. Jo kūnų pri
glaudė Šv. Gertrūdos kapinės, 
Colonia,* N. J. Laidotuvinės 
mišios buvo Šv. Petro ir Pauliaus 
lietuvių parapijos'bažnyčioj. Jas 
aukojo ir pamokslą pasakė para
pijos klebonas kun. Alfredas 
Žemaitis su diakonais Henriu 
Keturvičiu ir Antanu Samalio- 
niu. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Eric 
Haughton, solo giedojo Irena 
Mogenienė ir smuiku grojo Ju
lius Vėblaitis. Laidotuvių daly
viam buvo suruošti pietūs para
pijos salėj.

Paskutinio atsisveikinimo 
žodžius šermeninėj pasakojo ar
timiausieji bendradarbiai Kazi
mieras Jankūnas ir Julius Veblai- 
tis.
t K Jankūnas
» - ............—

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banM 
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Filmas

Filmas Legenda apie geležinį 
vilkų bus vėl rodomas birželio 
24, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių klube, So. Bo
stone. Bilietų kaina 10 dol. 
asmeniui.

Norwood, Mass.

Lietuvos vyčių 27 kuopa 
birželio tragiškų dienų minėjimų 
rengia trimis atvejais. Mišios su 
procesija įvyko birželio 3, sek
madienį. Miesto viršininkai (sė
leetmen) birželio 12 paskelbė 
proklamaciją apie 1940 metų 
birželio baisiuosius įvykius. Vie
tinėje bibliotekoje birželio 18 - 
20 vyks paroda, kuri supažindins 
kitataučius su Lietuvos krikščio
nybės pradžia, 1940 m. birželio, 
o taip pat dabarties įvykiais.

Ieškomas A. Sadutis

Ieškoma žinių apie Adomą Se- 
dutį, kuris 1959 m. gyveno Bo
stone. Jis gimė Vilniaus rajone, 
į JAV atvyko apie 1950 - 1951. 
Jis pats arba apie jį žinantieji 
prašomi pranešti adresu; kun. 
Vincas Valkavičius, 36 St. Geor
ge Avė., Nonvood, Mass. 02062.

Mirtis retina ntūsų eiles

Hyannis ligoninėje mirė ilga
metė CapeCodo lietuvių koloni
jos narė Olga Pelanytė-Šlapa- 
vičienė, sulaukusi 93-jų metų. Ji 
palaidota St. Francis Xavier ka
pinėse. Laidotuvės įvyko birže-

lio 4. Vietoje gėlių lankytojai šer
menyse jos intencija suaukojo 
660 dolerių vaikams ir ligoniams 
Lietuvoje sušelpti. Ji buvo gi
musi Biržuose, Lietuvoje.

Veiklus profesionalas
Dr. Edmundas Saulius Cibas, 

baigęs Harvardo universiteto 
medicinos fakultetų, dirba Bri- 
gham & Women’s Hospital Bos
tone. Salia savo tiesioginio darbo 
jis dažnai skaito paskaitas aktua
liais medicinos klausimais. 
Siemte jis vėl Harvardo medici
nos fakulteto rėmuose organi
zuoja penkių dienų kursus tiems 
gydytojams, kurie nori susi
pažinti su naujais mokslo pasie
kimais patalogijos, o ypač citolo-
gijos srityje. Kursai vyks birželio 
25 - 29 Ritz-Carlton viešbutyje 
Bostone. Pernai jo suorganizuoti 
tos rūšies kursai sukėlė didelį su
sidomėjimą ir praėjo labai. 
sėkmingai.

J?

Pažymėtina, kad dr. Edmun
das Saulius Cibas neužsidaro 
vien tik savo profesijos reikaluo
se, bet reiškiasi ir lietuviškame 
gyvenime. Kaip geras pianistas, 
neseniai Baltų d-jos koncerte jis 
akomponavo smuikininkei Ele
nai Kuprevičiūtei-Bergen, o pa
skutiniu metu rašytojo Antano 
Gustaičio šermenyse pasakė at
sisveikinimo kalbą Bostono au
kštesniosios lituanistinės mo
kyklos vardu.

RENGINIAI
Birželio 24 d. 1 vai. popiet Ro

muvos parke, Claremont St., 
Brocktone tradicinė Joninių 
gegužinė, rengiama Naujosios 
Anglijos šaulių Trakų rinktinės.



DARBININKAS

Kultūros Židinyje šį savait
galį: birželio 22, penktadienį, 1 
7:30 v.v. jauni filmavimo meno 
studentai iš Lietuvos rodys savo 
pagamintus filmus. Tų studentų 
yra 11. Jų tarpe yra ir Lietuvos 
prezidento Vytauto Landsbergio 
sūnus, taip pat Vytautas. Šio va
karo pelnas skiriamas jaunie
siems menininkams paremti, 
taip pat ir Kultūros Židiniui išlai
kyti. Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
šį savaitgalį dalyvauja Montrea- 
lio Aušros Vartų parapijos 40 
metų ir kun. J. Kubiliaus kuni
gystės 50 metų sukakčių 
minėjime. Vyskupas taip pat da
lyvaus ir Sv. Kazimiero Lietuvių 
parapijos Montrealyje klebono 
kun. S. Šileikos kunigystės 40 
metų sukakties minėjime.

Kun. Vaclovas Aliulis, Vilniu
je leidžiamo Katalikų pasaulio 
vyr. redaktorius, atvyko iš Lie
tuvos į New Yorką. Svečiuojasi 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne. Birželio 1‘7, sekmadienį, 
dalyvvaavo specialiose pamaldo
se, kurios buvo skirtos Sibiro 
trėmimams ir patiems tremti
niams prisiminti. Pamaldos 
buvo 11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Jis ten pasakė 
gražią ir prasmingą kalbą, apie 
trėmimus, tremtinius ir dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje. 3 vai. 
popiet dalyvavo ir Birželio 
trėmimų minėjime Kultūros 
Židinyje, kur taip pat pasakė 
prasmingą ir gražią kalbą, kaip 
Vilniuje tremtiniai buvo prisi
minti praeitais metais ir šiemet. 
Vilniuje kun. V. Aliulis plačiai 
reiškiasi visuomeniniame ir reli
giniame gyvenime, įvairiose or
ganizacijose, yra Lietuvos vy
skupų liturginės komisijos pir
mininkas. Iš New Yorko savaitės 
pradžioje išvyko į Waterbury, 
Conn., aplankyti ten gyvenančių 
savo giminių.

Puikius moteriškus tautinius 
drabužius, spalvingus, rankų 
darbo, galite įsigyti už prieinamą 
kaina. 718 972 - 1351.

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiavo birželio 13 ir 
aptarė skubius reikalus. Pirmi
ninkas Vytautas Alksninis pain
formavo apie rengtas demonst
racijas Washingtone ryšium su 
Gorbačiovo apsilankymu Ameri
koje. Aptarta birželio trėmimų 
minėjimo reikalai. Apygardos 
valdybos renginių vadovas yra 
Kęstutis Miklas. Jis rūpestingai 
ir organizavo visą minėjimo pro
gramą. Jo iniciatyva pakviestas 
ir paskaitininkas, ir Philadelphi- 
jos vaidintojų grupė, kuri suvai
dino montažą “Amžino įšalo 
žemėje”.

Baisiojo Birželio minėjimas 
surengtas birželio 17, sekma
dienį, 11 vai. buvo pamaldos 
Apreiškimo* parapijos bažnyčio
je. 3 vai. Kultūros Židinyje aka
deminė dalis. Paskaitą skaitė 
Kauno Politechnikos Instituto 
profesorius Anzelmas Bačaus- 
kas, gi Philadelphijos LB dramos 
būrelis atliko montažą “Amžino 
įšalo žemėje”. Montažas skirtas 
Sibiro tremtiniams pagerbti ir 
prisiminti. Platesnis aprašymas 
spausdinamas vėliau.

Baltijos restorane, 86-21 
114th St., Richmond Hill, N.Y., 
trečiadieniais galima gauti cepe
linų. Taip pat galima gauti šaldy
tų kaldūnų išsinešimui.

Muzikei Gintarei Bukau
skienei, kuri vadovauja Apreiš
kimo parapijos chorui, 
sekmadienį, balandžio 29, tuo
jau po sumos buvo padaryta 
staigmena. Įėjus į choro kambarį 
repeticijai, ji buvo sutikta choro 
narių ir bičiulių su griausmingu 
“Ilgiausių metų”. Sujaudinta 
Gintarė buvo pasodinta į garbės 
sostą ir apdovanota įvairiom do
vanom. Tai buvo' tikrai gražus 
choro įvertinimas savo mielos 
vadovės.

AIDŲ PAVASARINIS 
NUMERIS

Šių metų žurnalo Aidų pavasa
rinis numeris (Nr. 2) baigiamas 
spausdinti. Prenumeratoriams 
bus išsiuntinėtas birželio pabai
goje.

Lietuvių Atletų Klubo
Piknikas - Gegužinė 

įvyks birželio 23, šeštadienį, 1 vai. popiet 
Vytauto ir Vandos Vebeilūnų sodyboje, 
304 Bayville Rd.
Lattlngtown, N.Y.
Telefonas 516 759 - 1676

Žaidimai — Baseinas — Tenisas
Visi kviečiami kuo gausiau atsilankyti, 

įėjimas nemokamas

Lietuvių Atletų Klubo pikni
kas — gegužinė bus birželio 23, 
šį šeštadienį, 1 vai. popiet Vy
tauto ir Vandos Vebeliūnų sody
boje, 304 Bayville Rd., Letting- 
town, N.Y. Įėjimas nemokamas. 
Programoje: žaidimai, baseinas, 
tenisas.

Amerikos Lietuvių jaunimo 
sąjūdis rugpjūčio 9-12 dienomis 
rengia seminarą Apreiškimo pa
rapijos mokyklos patalpose 
Brooklyne. Bus kalbama kaip pa
kelti lietuvišką sąmoningumą 
universitetuose, darbovietėse, 
panaudojant vadovavimo ir orga
nizavimo talentus.

Branduolys, birželio 24, sek
madienį, 3 v. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje, Manhattan, 
N.Y., rengia filmų bei lite
ratūros popietę. Dalyvaus jauni 
filmininkai iš Lietuvos.

Arts Club Teatras, ketvirta
dienį, birželio 28, 8 v. v. pristato 
Wittol D. Gambrowicz veikalą 
Princess Ivona. Režisuoja'Rasa 
Allen Kazlas. Kiti veikalai bus:. 
liepos 12, 19, 26 (Shakespearo 
—A Comedy ofErrors). Įėjimas 
nemokamas, bet aukos įvertina
mos. Adresas: Aušros Vartų pa
rapija, 570 Broome St. NYC. In
formacija — (718) 768 - 0925.

Už a.a. dr. Lidijos Stanai
tienės sielą, jos mirties 21 metų 
sukakties proga mišios bus auko
jamos birželio 27, trečiadienį, 11 
vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Duktė Marina ir 
žentas Zigmas Raulinaičiai prašo 
draugus ir pažįstamus prisiminti 
ją savo maldose.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo Aukščiausios Tarybos 
posėdyje kovo 11d. videojuostą 
anglų kalba yra pagaminusi Dai
va Kezienė. Juosta 21 minučių 
su istoriniu įvadu ir atitinkamais 
komentarais. Ji tinkama mokyk
loms, klubams ir pan. Juostą ga- \ 
Įima įsigyti Laisvės Žiburio radi
jo raštinėje. Tel. 718 229 - 9134. 
Panaši juosta yra pagaminta ir 
lietuvių kalįa.

A. a. Juozo Jurkuvėno atmi
nimui žmona Pranė Darbininkui 
paskyrė 20 dol. auką. Admini
stracija dėkoja.

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

FREE TRAVEL BENEFITS! 
AIRLINES NOW HIRING! 
ALL POSITIONS! $17,500 - 
$58,240. Call (1) 602-838-8885. 
Ext. X-6057.

FREE TRAVEL BENEFITS! 
CRUISE SHIPS AND CASI- 
NOS N0W HIRING! ALL PO- 
SITIONS! Call (1) 602-838-8885. 
Ext. Y-6057.

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

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

ATTENTION - HIRING! 
Government jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout waiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Vali (1 >-602-838-8885, 
Ext. R 6057.

Pranciškonų spaustuvėje pa
rengiama spausdinti — Pa- 
saulėiiūros klausimai — šių die- '

krikščioniškąją pasaulėžiūrą. 
Knygos išleidimu rūpinasi vysk. 
P. Baltakis, OFM. Neseniai jo . 
rūpesčiu buvo išleista Lellote 
knyga Gyvenimo problemos 
sprendimas.

Adv. Povild Žumbakio pa
stangomis išleista anglų kalba 
knyga Lithuanian Independence 
— The Reestablishment of the

■ Rule ofLaw. Tai Lietuvos įstaty
mų rinkinys, laikinoji Konstitu
cija ir iš Sovietų Sąjungos išsto
jimo įstatymas. Knygoje yra ir 
adv. Hough ir Wyman, tarptau
tinės teisės ekspertų, pasisaky
mai dėl Lietuvos teisinio kelio į 
nepriklausomybę. Tautos Fon
das yra įsigijęs didesnį kiekį šių 
knygų dalinimui amerikiečių pa
reigūnams, teisės profesoriams

• ir 1.1.

LKR Šalpos Medicininės Pagalbos komiteto pirmininkas dr. 
Jonas Gintautas (k.) tariasi “Gyvybės Lietuvai” reikalais su • 
LKR Šalpos vedėju kun. K. Pugevičium ir iždininke Marijona 
Skabeikiene

KULTŪROS ŽIDINYS ŠAUKIASI JŪSŲ PAGALBOS!
Panaudokite iią atkarpą ir siųskite šiuo adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CENTER, 355 Hlghiand Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

NARIO MOKESTIS:
Organizacijai ($50.00).
Asmeniui ($25.00) -

Albertas Cizauskas, daug 
rašąs Lietuvos istorijos klausi
mais Bridges žurnale, Our Sun- 
day Visitor laikraštyje išspausdi
no laišką, kuris liečia Lietuvos 
nepriklausomybės klausimą. Jis 
prisimena Lietuvos vyskupą An
taną Vaičių, jo laišką Amerikos 
prezidentui. Laiško autorius pri
mena, kad Lietuva prašė ne ka
rinės intervencijos, bet mora
linės ir politinės paramos. Jis 
mano, kad prezidentas turi lai
kytis senos Amerikos tradicijos 
nepripažinti Lietuvos įjungimo į 
Sov. Sąjungą, tai dabar Amerika 
Lietuvai turi suteikti pilną diplo
matinį pripažinimą.

Elena Vizbaras iš St. Peter- 
sburg Beach, FL, jau penkti me
tai prisiųsdama metinę prenu
meratą prideda auką spaudai. 
Labai ačiū už 20 dol. paramą. 

, /-------
TRANSPAK firmos savinin

kas Romas Pūkštys vėl važiuoja 
į Lietuvą liepos mėn. pradžioje. 
Tvarkomi palikimai, pervedami 
pinigai, perkami nauji automo
biliai pigiai. Atsiskaityti iki 
birželio 30 dienos. TRANSPAK, 
2638 West 69th Street, Chicago, 

TL 60629. Tel 1-312-436-7772.
Reikalinga mergina-draugė 

arba našlė, kuri gali kartu gyven
ti ir prižiūrėti senesnio amžiaus 
žmones ir jų namus, (turtą, svei
katą ar slaugyti ligoje). Rašyti Jo
seph Lugau arba John Conwood, 
P. O. Box 21270, Jamaica, NY. 
11421 USA.

Ekskursiją į Floridos turisti
nes vietas ir paskui kelionę laivu 
į salas rengia Apreiškimo parapi
jos taryba drauge su kelionių 
biuru Vytis, kuriam vadovauja 
Romas Kezys. Ekskursija bus 
rsausio mėnesį.
• A. Merkelio “Didysis varpi
ninkas Vincas Kudirka” — 416 
puslapių leidinys, įrištas į kietus 
yiršelius. Išleido Vydūno jauni
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

* Lietuvė mergina, atvykusi iš 
. Lietuvos ilgesniama laikui, ieško 
t darbo lietuvių šeimoje. Gali

padėti, patarnauti nepajėgiems, 
slaugyti ligonius, bei atlikti bet 

L kokius darbus. Tel. 718 - 894 - 
į- 1968. ' 
j

Arts Club teatras, penkta
dienį, birželio 22, 8 v. v. ruošia 
pobūvį — ’“Old Man Just Let 
Go”. Pobūvis pagerbs Lietuvos 
jūreivių atplaukimo metines ir 
paragins Gorbačiovą “paleisti” 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Kartu 
bus atšvęstos latvių ir estų JANI 
ir JAAN dienos. Atgaiva. Adre
sas: Aušros Vartų parapijos salė, 
570 Broome St., N.Y.C. Auka 5 
dol. Del informacijos: Joseph — 
212 779 - 9820; Linda 201 451 - 
7278.

EL1ZABETH, N.J.
Kun. Juozas Pragulbickas, il

gametis, šios parapijos vikaras, 
kuris 1981 metais atšventė savo 
kunigystės 50 metų sukaktį, šiuo 
metu sveiksta ir stiprėja sveika
tos pataisymo ir priežiūros na
muose, 205 Birchwood Avė., 
Cranford, N J. 07016.

Parapijos klebonas ir parapi
jos taryba dėkoja visiems, kurie 
padėjo surengti sėkmingą para- 
pijs pikniką. Iš pikniko gauta arti 
4000 dol. pelno.

AUTOBUSAS Į SESELIŲ 
PIKNIKĄ

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

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos programa medicininei 
pagalbai Lietuvai yra susilauku
si stambios vaistų dovanos ir 
tarptautinės sveikatos ir šalpos 
organizacijos — MAP Interna
tional. MAP paskyrė $84,000 
vertės vaistų. Dovana buvo pa
skirta LKR Šalpai kaip pripažin
tai nepelno krikščioniškos labda
ros organizacijai, turinčiai ilga
metę patirtį šalpos darbuose. Pa
gal sutartį su MAP, LKR Šalpa 
sutinka padengti persiuntimo ir 
administracines išlaidas, tokiu 
būdu prisidėdama kelių tūksta
nčių dolerių įnašu. Amerikos af
ganų grupė paaukojo 700 svarų 
vaistų ir medikamentų Lietuvai. 
Šis medicininės pagalbos projek
tas yra pavadintas GYVYBĖ 
LIETUVAI. Jam vadovauja dr. 
Jonas Gintautas. LKJR Šalpos 
vedėjas yra kun. Kazimieras Pu- 
gevičius. Vaistai siunčiami CA
RITAS sambūriui Lietuvoje, ku
ris koordinuoja vaistų dalinimą 
su Lietuvos Sveikatos Apsaugos 
ministerija. Į Medicininės Pa
galbos Komitetą įeina dar dr. 
Daiva Bajorūnaitė, dr. Juozas 
Laukaitis, dr Jonas Kazickas ir 
Daiva Kezienė. Lietuvos reika
lingiausių vaistų sąrašus pritaikė 
Amerikos firmom N.Y., vaisti
ninkas Algirdas Lukoševičius.

Aukas šiam projektui rašyti 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid — Life for Lithuania ir siųsti 
351 Highland Blvd. Brooklyn, 
New York, 11207.

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

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

sekmadieni, liepos 29 d.

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 

PUTNAM, Connectlcut

METINIS PIKNIKAS
- Lietuvių susiartinimo šventė

PAGALBINĖ AUKA:-------------------------------------------------------
Organizacijos pavadinimas, arba asmens vardas Ir pavardė:

Adresas:
(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

Išnuomojamas dviejų kamba
rių butas Kew Gardens rajone. 
Arti traukiniai, autobusai. Nuo
ma 650 dol. Skambinti bet kokiu 

•' laiku 718 441 - 4604.

t
i

Parduodami tautiniai dra
bužiai: berniukui ir mergaitei. 
Su persiuntimu tik 85 dol. kiek
vienas. Darbininkas, 341 Higb- 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. 718 827-1351.

Šv. Mišios ir Tikėjimo liudijimas
Pietūs, pramogos
Neringos stovyklautojų programa 
Šv. Valandėlė už Lietuvą 
Didž. Loterijos Laimėjimai

11:00
12:00
3:00
4:00

> 4:45
Mišias laikys Kun. K. Pugevlčlus
Tikėjimo liudijimas - Nijolė SadŪnaitė

Atvykite pabendrauti« pasidžiaugti!
Pasikvieskite ir savo draugus!

-


