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LIKĘ ĮSPŪDŽIAI IŠ KOPENHAGOS KONFERENCIJOS
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(New Yorkas, 1990 birželio 

12, LIC) PLB-nės vicepirminin
kei Gabijai Petrauskienei koor
dinuojant, Lietuvos atstovas de
putatas V. Čepaitis aplankė eilę 
delegacijų Kopenhagos konfe
rencijoje, pranešė LIC. Lydint 
Petrauskienei, bei talkinant kitai 
PLB-nės atstovei G. Damušytei, 
Čepaitis susitiko su delegacijų 
galvom, nušviesdamas Lietuvos 
politinę padėtį ir keldamas 
opiausius šiuolaikinius rūpe
sčius.

Pvz., šalia kitų rūpimų klausi
mų, Čepaitis ir Petrauskienė 
danų delegacijai išreiškė protes
tą prieš Danijos Raudonojo Kry
žiaus tendencingą raportą apie 
Lietuvos medicinos dabartinę 
padėtį.

Kaip žinia, Danijos Raudona
sis Kryžius pasiuntė delegaciją į 
Lietuvą ištirti gydymo padėtį 
Maskvai paskelbus blokadą. Pa
sak Lietuvos Sveikatos Apsaugos 
ministro Juozo Oleko, jam ne
žinant, Danijos Raudonojo Kry
žiaus atstovai aplankė spec-ligo- 
nines, kur susidarė neteisingą 
tikrosios padėties vaizdą. Be kita 
ko, Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius nepripažįsta Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, o tik visa
sąjunginį vienetą Maskvoje.

Danijos RaudohdJo~Kryžiaus 
pokelioninė išvada: Lietuvos 
padėtis nekatastrofinė; ji nesiski
ria nuo padėties TSRS. Dėka 
šios iškraipytos išvados bent vie
na Vakarų Europos vyriausybė 
atmetė numatytą humanitarinę 
pašalpą Lietuvai. Čepaičiui ir 
Petrauskienei išdėsčius tikrąją 
padėtį ir paaiškinus kokią žalą ši 
neteisinga išvada padarė, Dani
jos delegacija Kopenhagoje 
žadėjo šį klausimą išsiaiškinti ir 
pasistengti jį atitaisyti.

Tuo tarpu PLB-nės atstovai 
susitiko su Tarptautinės žmo
gaus teisių.asociacijos atstovėm,

Lietuvos Aukse, taryba pra
dėjo svarstyti vyriausybės 
pasiūlytą planą paskelbti nepri
klausomybės atstatymo deklara
cijos moratoriumą, jei Sovietų 
Sąjunga tuojau pat panaikins 
ūkinę blokadą ir pradės derybas 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Moratoriumas galiotų tik derybų 
laikotarpiui. Esą galimas daly
kas, kad tuo reikalu gali būti 
įvykdytas gyventojų atsiklausi- 
mas.

NYT birželio 19 vedamuoju 
teigia, kad prezidento George 
Bush susilaikymas kritikuoti 
Gorbačiovą dėl jo veiksmų prieš 
Lietuvą pasiteisinęs, nes Gor
bačiovas palengvinęs blokadą. 
Dabar tik nuo Lietuvos parla
mento priklauso, ar derybos 
galės prasidėti. Vedamasis ragi
na, kad ir Kongresas tuoj pat pat
virtintų pasirašytą su Sov. S-ga 
prekybos sutartį ir padėtų Gor
bačiovui užbaigti reikalą.

Sov. S-ga birželio 13 padidino 
. natūralių dujų tiekimą Jonavos 

trąšų fabrikui.
Izraelio min. pirmininkui Yit- 

zhak Shamir paskelbus naujus 
griežtesnius reikalavimus taikos 
derybom ’ palestiniečiais^-— 
valst. sekretorius James A. Ba
ker įspėjo Izraelį, kad JAV ne
siims jokios iniciatyvos derybom 
pradėti tol, kol pats Izraelis to 
paprašys.

Alžiro pirmus laisvus savival- 
dybinius rinkimus laimėjo kraš
tutinės islamo fundamentalistų 
partijos kandidatai. Tai sukėlė 
visų arabų valstybių susirūpini
mą.

Rumunijos opozicijos partijų 
nepasitenkinimas prezidento 
lon Illescu vyriausybe dėl jos 
sudėty tebesančių komunistų 
pavirto į riaušes, kurių metu 
buvo užpulta ir sudeginta polici
jos būstinė, sunaikinta televizi
jos stotis ir sudeginta daug auto- 
vežimių. Malšindama demonst
racijas, policija 4 žmones nušovė 
ir 93 sužeidė. Vėliau Illescu pa
ragino angliakasius ginti vyriau
sybę nuo “fašistų”. Suvežti an
gliakasiai lazdom daugelį de
monstruojančių sužeidė. Tai 
sukėlė Vakarų valstybių protes
tus, o Rumunijai pažadėta ūkinė 
parama buvo .sustabdyta. De
monstracijos tebevyksta ir to
liau.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas suteikė prezidentui 
Gorbačiovui mandatą paskubinti 
ūkinį persitvarkymą, bet panai
kino numatytą duonos ir kitų 
maisto produktų kainų pakėlimą 
liepos 1.

Prezidentas George Bush pa
vedė savo štabo viršininkui John 
H. Sununu supažindinti Gorba
čiovo patikėtinį Michail S. Ska- 
bardnia su prezidento štabo 
veiklos metodais Baltuosiuose 
Rūmuose ir vėliau, štabo virši
ninkui nuvykus į Maskvą padėti 
suorganizuoti Gorbačiovo štabo 
įstaigą. -

Nikaragvos prezidentė Viole
ta Barrios de Chamorro įsakė 1/3 
sumažinti krašto ginkluotąsias 
pajėgas iš 61,000 iki 41,000 iki 
rugsėjo 3. Ateity numatoma tu
rėti tik savanorių armiją, o visus 
pašauktuosius į karinę tarnybą 
paleisti į atsargą iki gruodžio 7.

Iranas sutiko sumokėti Amo- 
co korporacijai 600 mil. dol. už 
tos nusavintus turtus Irane.

atvykusiom į Kopenhagos konfe
renciją iš Frankfurto, ir aptarė 
galimus bendradarbiavimo bū
dus. Si organizacija šiomis die
nomis siunčia stambesnį vaistų 
krovinį į Lietuvą.

Pasimatymų su Kopenhagos 
delegatais pagrindinis tikslas^ 
įtaigoti delegacijas stipriau pasi
sakyti Lietuvos atžvilgiu, keliant 
žmogaus teisių ir žmogiškumo 
pažeidimus pagrindinėse ir dar
bo sesijose, bei privačiuose po
kalbiuose su Sovietų delegatais. 
Čepaitis, kuris atvyko į Kopen
hagą PLB-nės kvietimu, kiek
vienai delegacijai įteikė G. Pe
trauskienės iniciatyva paruoštą 
PLB-nės memorandumą apie 
žmogaus teisių pažeidimus. Sia
me leidinyje sukauptos žinios 
nušviečia įvairias problemas: 
sunkią lietuvių kareivių būklę, 
pašto ir komunikacijos varžymą, 
vizų blokavimą, ekologinę kata
strofą ir pan. Memorandumas 
papildytas gautais dokumentais 
iš Lietuvos.

Salia Islandijos Užsienio rei
kalų ministro stipraus pasisaky
mo už Pabaltijo kraštų neprik
lausomybę, kelios kitos delega
cijos CSCE konferencijoje Ko
penhagoje paminėjo Lietuvos 
vardą savo kalbose.

Didžiosios Britanijos Užsienio kfąusiijįų,. Jis vėl pabrėžė, kad 
reikalų ministras Sir Douglas r 
Hurd išreiškė susirūpinimą, dėl 
interesų konflikto, kuris iškilo 
tarp tarybinės valdžios ir trijų 
Baltijos respublikų.

Nepaisant tam tikrų teigiamų 
signalų, “mes esame susijaudinę 
dėl progreso stokos ir dėl Lietu
vos esamųjų sunkumų, kuriuos 
iššaukė sovietų ekonominė blo
kada”, tvirtino Hurd. “Mes vėl, 
kaip ir anksčiau, raginame So
vietų valdžią parodyti lankstu
mą..., kuris sudarytų sąlygas 
konstruktyviam dialogui... pri
vedančiam kuo greičiau prie vi-

siems patenkinamos išeities .

Kalindamas apie dramatiškus 
pasikeitimus centrinėje ir rytų 
Europoje, Airijos Užsienio rei
kalų ministeris Gerard Gollins 
sakė, kad Europos Bendruo
menė (European Community) 
remia šias politines ir ekonomi
nes reformas. Siame kontekste 
jis atkreipė dėmesį į tai, kad 
CSCE principų įgyvendinimas 
dar kai kur gerokai šlubuoja. 
Pvz., dvylikos kraštų vadovybės, 
įeinančios į Europos tarybą, “jau 
ne kartą yra išreiškusios su
sirūpinimą dėl Lietuvos 
padėties. Mes atidžiai sekame 
padėtį toliau ten ir kitose Baltijos
respublikose. Mes tvirtai tiki
me, kad reikia prieiti prie vi
siems patenkinamos išvados, ir 
kad ją galima rasti tik per dialo
gą. Smurto priemonės nepadės 
pasiekti sprendimo. Mes pakar
totinai raginame... greičiausiu 
laiku pradėti konstruktyvias di
skusijas”.

JAV Valstybės departamento 
sekretorius James A. Baker III 
Kopenhagoje tvirtino, kad Wa- 
shingtono pasitarime, “prezi
dentas Bush išreiškė mūsų gilų 
nepasitenkinimą sovietų linija 
Pabaltijo nepriklausomybės 

-mūsų požiūriu reikia pradėti si- 
stematinį dialogą, kad Pabaltijo 
žmonų lūkesčiai galėtų išsipildy
ti”.

(Bus daugiau)
Gintė Damušytė (LIG)

Abiem Vokietijom pradėjus 
bendradarbiauti. Rytų Vokieti
jos policija areštavo ten iki šiol 
prieglaudą radusius Vakarų Vo
kietijoj veikusios Raudonosios 
Armijos teroristų grupės 9 na
rius ir perdavė juos Vakarų Vo
kietijos policijai.

Tėv. Dr. Leonardas Andriekus, OFM, birželio 29 
Švenčius kunigystės 50 metų sukaktį.

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ!
Birželio 29 sueina 50 metų, 

kaip Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, įšventintas į kuni
gus.

Jis gimė 1914 liepos 14 Barsty
čiuose, pakrikštytas buvo Kazi

KGB ats. gen. Oleg D. Kalu- 
gin, buv. užs. reikalų ministeri
jos kontržvalgyvos viršininkas, 
Spaudos konferencijoj pareiškė, 
kad KGB ir toliau vykdo gyven
tojų sekimą ir naudoja tuos 
pačius metodus, kuriuos ji nau
dojo prieš 20 metų — insifil- 
truoja į įvairias organizacijas, 
įskaitant ir stačiatikių Bažnyčios 
sinodą, nusiklauso pasikalbėji
mus telefonu, o parlamento su
darytas komitetas KGB veiklai 
sekti vengia savo uždavinį vyk
dyti.

Šri Lankos vyriausybė ir prieš 
jį veikių Tamil partizanai pa
skelbė paliaubas. Iki šiol per jų 
kovas žuvo apie 11,000 žmonių. 

miero vardu. 1934 įstojo į pran
ciškonų vienuolynmą ir gavo 
Leonardo vardą. Teologiją studi
javo Austrijoje, Jugoslavijoje, 
Italijoje. Italijoje 1940 birželio 
29 įšventintas į kunigus. Sv. An
tano universitete 1945 gavo dak
taro laipsnį..

Į Ameriką atvyko 1946 ir ėjo 
vienuolynuose įvairias pareigas 
— buvo vienuolyno viršininkas, 
patarėjas, provincijolas, gimna
zijos direktorius, įvairių laik
raščių redaktorius. Redaguoja 
Aidų žurnalą, vadovavo Lietuvių 
Rašytojų draugijai, rengė lite
ratūros vakarus, dailės parodas, 
puoselėjo lietuvišką tautodailę.

Yra išleidęs eilę poezijos kny
gų: Atviros marios 1955, Saulė 
kryžiuose 1960, Naktigonė 1963, 
Amens in Amber, versta Demie 
Jonaitis, Už vasaros vartų 1976, 
Eternal Dream, vertė Jonas Zda
nys, Atmink mane rūpintojėli. 
Balsai iš anapus 1988.

Sveikiname sukaktuvininką. 
Ad multos annos!

ingio parko demonstrantai Vilniuje rodo, kad Lietuva nori likti laisva. Nuotr. V. Kapočiaus



JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West SL, Simsbury, Conn. 
06070. Tol. 203 651-0261.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl mano, kad abi Vo
kietijos gruodžio mėn. jau galės 
rinkti bendrą parlamentą.

Alžirą valdantis Tautinio iš
laisvinimo frontas paragino kitas 
partijas sudaryti demokratinių 
jėgų koaliaciją, kad savivaldybi- 
nius rinkimus laimėję islamo 
fundamentalistai nepagrobtų 
valdžios į savo rankas.

Bulgarijos papildomus parla
mento rinkimus laimėjo Sociali
stų partija (buv. komunistų). 400 
atstovų parlamente ji turės 211 
atstovų, o demokratinių jėgų 
unija — 114.

Prancūzija, Vakarų Vokietija, 
Olandija, Belgija ir Luksembur- 
gas sutarė iki 1993 m. įgyvendint 
laisvą savo piliečių judėjimą. Esą 
būsiąs sustiprintas sekimas, kad 
svetimšaliai be leidimo nepatek
tų j susitariančių šalių teritoriją.

Gynybos sekretorius Diek 
Cheney pateikė kongresui planą 
per ateinančius 5 metus suma
žinti ginkluotųjų pajėgų skaičių 
25 proc.

Nikaragvos prezidentė Viole
ta, Barrios de Chamorro painfor
mavo JAV ir Salvadorą, kad per 
jps teritpriją yis dar siunčiamos 
ginklų siuntos Salvadoro partiza
nam.

Sov. S-gos Dniepropetrovsko 
kalėjime dėl žiaurių gyvenimo 
sąlygų kilo kalinių riaušės, kurių 
metu buvo paimta įkaitų. Jom 
malšinti iškviesta kariuomenė 
įkaitus išlaisvino ir 1 kalinį 
nušovę ų .kįtą sužeidė.

Europos,•; bendrosios rinkos 
valstybės savo konferencijoj nu
tarė svarstyti, kaip padėti Sov. 
S-gos prezidentui Gorbačiovui 
nugalėti ūkinius sunkumus.

JAV susitarė su Japonija 
sumažinti ten veikiančios Okina- 
va bazės teritoriją ir jos 2000 
akrų žemės perduoti japonams.

JAV Aukšč. teismui išaiški
nus, kad JAV vėliava gali būti 
deginama, kongrese daugėja 
balsų priimti konstitucijos papil
dymą, uždraudžiantį vėliavos 
deginimą.

KODĖL IŠVYKTI?

Blokadinis Atgimimas, Lietu
vos Sąjūdį remiantis savaitraštis, 
savo birželio 6-13 savaitės nume
ryje paskelbė šį Lietuvos Tauti
ninkų sąjungos kreipimąsi į iš
vykstančius lietuvius.

“Sunkiu istoriniu laikotarpiu, 
kada galingas kaimynas stengiasi 
perblokšti tautą ant kelių ir pri
versti nepelnytai prašyti atleidi
mo, mes turime būti ypatingai 
susitelkę, nesiblaškyti po pasau
lio platybes.

Demonstracijos New Yorke prie Sovietų misijos. Iš k.: W. Rodgers, P. VVytenus, 
populiarus radijo komentatorius BarryFarber. Nuotr. R. Doyle

Delegacija Kopenhagos konferencijoje. Iš k.: Vhko valdybos vice- 
pirm. A. Budreckis, Norvegijos Užsienio reikalų ministerio sekre
torius A. Christiansen, Lietuvos Užsienio reikalų ministeris A. Sau- 
dargas, Vliko pirm. dr. K. Bobelis

mas Šiaurės Atlanto Taryboje, 
kurią sudaro Islandija, Norvegi
ja, Danija, Švedija ir Suomija.

• • '

Ministras Bondevik buvo ne
paprastai malonus, labai gražiai 
priėmė delegaciją, suruošė pie
tus, pakėlė tostą už Lietuvos, 
Lajvijos ir Estijos nepriklauso
mybės atstatymą ir paklausė ko
kiais kitais reikalais Norvegija 
galėtų padėti Pabaltijo val
stybėms. Jis taip pat pasakė, kad 
stebėtojų klausimą jis labai sti
priai kels Europos sauguiho ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
sekančioje sesijoje, kuri vyks 
lapkričio mėnesio pabaigoje 
Paryžiuje ir jisai tikisi, kad Pa
baltijo valstybės stebėtojų statu
są gal būt gaus. Taip pat tą klau
simą kels, kaip ir anksčiau ir 
Siaurės Atlanto Taryboje.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laMotuvts. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių d (rektorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ava.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruoiiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter/Sarden Tavam. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vaatu- 
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.NORVEGIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTRAS PRIĖMĖ BALTIEČIUS

1990 m. birželio 9 d. Norvegi
jos Užsienio reikalų ministras 
Kjell Magne Bondevik priėmė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Užsienio reikalų ministrus — Al
girdą Saudargą, Janį Jurkans ir 
Lennart Meri. J uos lydėjo latviai 
Olgerts Pavlovskis ir Gunars 
Meierovics, lietuvis dr. Kazys 
Bobelis ir estas M aido Kari. Taip 
pat šioje delegacijoje dalyvavo 
Maurika Vulfsons, Latvijos Au

DANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 
PRIĖMĖ BALTŲ DELEGACIJA

1990 m. birželio 12 d. bal- 
tiečių delegacija, kurią sudarė 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, Lat
vijos Užsienio reikalų ministras 
Janis Jurkans, dr. Kazys Bobelis, 
M aido Kari, Gunars Meierovics 
ir Algirdas Budreckis, buvo 
priimti Danijos Užsienio reikalų 
ministro Uffe Elleman-Jensen 
privačioje audiencijoje, kurios 
metu Užsienio reikalų ministras 
pasakė labai gražią kalbą, pa
brėždamas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybių atsta
tymo reikšmę bei faktą kad Da
nija niekada Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijos nepri

“Broliai ir sesės, nepalikime 
nelaimės ištiktos tautos, nebė
kime į užsienius. Būkime kartu 
su tauta, kuri patyrė tiek negan
dų ir kančių. Mūsų susitelkimas 
šiandien ypač reikalingas.

“Tie, kurie nori mūsų tautos 
išsisklaidymo, ir sudarė sąlygas 
tautiečiams išvykti, o išvažiuoja 
juk vieni iš gabiausiųjų organi- 
zuočiausiųjų, tie kurie taip rei
kalingi atgimstančiai Lietuvai. 
Tad dabartiniu istoriniu laiko- 

kščiausios Tarybos narys, poli
tinės komisijos pirmininkas bei 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos politinės komisijos na
rys.

Pasikalbėjime su/Užsienio rei- 
kalų*ministru Bondevik buvo iš
kelta Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos stebėtojų klausimas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje ir taip pat Lietu1 
vos, Latvijos ir Estijos atstovavi

pažino. Pasimatymas užtruko 
apie porą valandų.

Taip pat buvo paruošti gražūs 
pietūs, kurių metu vėl buvo pa
keltas tostas už Lietuvą, Latviją 
ir Estiją ir buvo pasidalinta įvai
riomis mintimis, ypač dėl Balti
jos valstybių stebėtojų statuso 
pripažinimo Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenci- 
joje.

Kadangi Danija yra šios konfe
rencijos šeimininkė, tai Danijos 
Užsienio reikalų ministras yra 
nuolatinis konferencijos pirmi-Įį. 
ninkas ir jisai pasakė, kad jis sti
priai parems Baltijos valstybių 
aplikaciją stebėtojų statusui gau-'
ti.

Ministras Jensen taip pat 
pabrėžė, kad stebėtojo statuso 
klausimas bus galutinai išspręs
tas Paryžiaus konferencijoje pri-

tarpiu kiekvieną žingsnį reikia 
labai apgalvoti, negalima rūpin
tis vien tik savo interesais, visiš
kai užmirštant tautą, kurioje gi
mei ir užaugai.

“Brangūs tautiečiai prieš 
žengdami šį labai svarbų žingsnį, 
susimąstykime, ar dora palikti 
tautą nelaimėje vardan tariamo 
praturtėjimo”.

Lietuvos Tautininkų 
Sąjunga

Po konferencijos su Užsienio 
reikalų ministru delegacija buvo 
priimta taip pat Norvegų parlia- 
mento Užsienio reikalų komisi
jos pirmininko ir jo pavaduotojo. 
Po to delegacija buvo priimta 
Oslo universiteto baltų-slavų fa
kulteto dekano ir jo fakulteto na
rių, kurie visi pasakė atitinkina- 
mas kalbas ir pasidžiaugė, kad 
šiuo metu jie turi vieną lietuvį 
studentą iš Lietuvos šiame fakul
tete. Jie pažadėjo ir toliau plėsti 
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silaikant konferencijos nustaty
tos procedūros. Jis taip pat 

.pabrėžė, kad danai nori užmeg- 
’ftti ryšius dėl ekonominės p^gal- 
■Bos Lietuvai. Jie taip pat nori 
sudaryti sutartį, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos studentai 
galėtų atvažiuoti į Daniją moky
tis įvairių ekonominių metodų, 
kad eventualiai atsistačius Lietu
vai, Latvijai ir Estijai galėtų būti 
tiesioginiai naudingi ekonomi
nių ryšių išplėtimui.

Po šio pasimatymo Algirdas 
Saudargas išskrido į Maskvą, kur 
jis dar norėjo pasikalbėti su pre
zidentu prieš jo tą vakarą įvyks
tantį pasimatymą su Gorbačio-

•» ’otprr -s.

R e m k i m e

G

vu. Latvis Janis Jurkans išskrido 
į Latviją. Su juo skrido Janis Ri
tėms, Latvių Sąjungos veikėjas 
Vokietijoje, bet nuskridus į Rygą 
jis buvo įsodintas į kitą lėktuvą 
ir grąžintas į Kopenhagą.

Ypatingai stiprų pareiškimą 
Pabaltijo valstybių klausimu 
birželio 11d. plenumo posėdyje 
padarė Norvegijos delegacijos 
pirmininkas ir taip pat Amerikos 
delegacijos pirmininkas Max 
Kampelman. Jis stipriai pasisakė 
dėl Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės atstatymo ir jų 
įjungimo į Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
procesą.

Atidaromoje sesijoje stipriau- • 
šiai pasisakė Islandijos užsienio 
reikalų ministras Jon Baldvin 
Hannibalsson, iškeldamas svar
bą, kad Baltijos valstybių nepri
klausomybė būtų kuo greičiau 
atstatyta. Atidaromoje sesijoje 
birželio 6 d. ir taip pat birželio 
11 plenumo sesijoje Baltijos 
valstybių klausimu teigiamai pa
sisakė Olandijos delegacijos pir
mininkas Max Van Der Stoel.

(Elta)

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
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Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
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Uthuanian National Foundation, Ine., 
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VVoodhaven, N.Y. 11421.
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Lietuvos Respublikos vyriau
sybės pasiūlymas Aukščiausiai 
Tarybai paskelbti Lietuvos ne
priklausomybės moratoriumą 
Lietuvoje sukėlė daug klausimų. 
New York Times praneša, kad 
manoma net pateikti šį klausimą 
visuotiniam balsavimui. Prie 
Aukščiausios Tarybos būstinės 
buvo suorganizuotos demonstra
cijos prieš K. Prunskienės 
valdžios pasiūlymą dėl morato
riumo. —
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PIRMŲJŲ ATKURTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ 
GEDULO, VILTIES IR PASIRYŽIMO DIENA 
"LIETUVA SU KRISTUMI"

1990 birželio 14-oji Lietuvoje
“Nebijokite tų, kurie žudo 

kūną, bet negali užmušti sielos. 
Verčiau bijokite to, kuris gali 
pražudyti ir sielą, ir kūną praga
re”., (M t 20, 28)

Tie, iš pirmo žvilgsnio paprasti 
žodžiai, nuskambėję prieš du 
tūkstantmečius, šiandien palietė 
kiekvieną. Kiekvieną, kuris ne
palūžo nei po kūno, nei po sielos 
kankinimų. Kuris šiandien išėjo 
prisiminti savo tautos nueito ke
lio kančių.'“Vulnere sanato cica- 
trix manėt” (Žaizdas užgydžius 
— randai lieka), kaip sakydavo 
romėnai. Visa Lietuva tarsi prisi
lietė prie savo randų, bet ne 
tam, kad išsigąstų dabartinės po
litinės prievartos, ne tam, kad 
priekaištautų praeičiai, ne tam, 
kad užsidegtų neapykanta. Ne! 
Šie randai — garbingos, o ne 
gėdingos istorijos ženklai, ku
riuos išskaitydama, tauta iš naujo 
suvokia sąvąją paskirtį, kelią ir 
laikyseną, Suvokia ir psiryžta nė 
žingsnio nežengti atgal nuo kovo 
vienuoliktosios akto.

Visose Dievo šventovėse šian
dien, Gedulo, Vilties ir Pasi
ryžimo dieną, tikinti tauta kėlė 

•rankas aukštyn, maldaudama: 
Dįeve,~ palaikyk mūsų tikėjimą: 
juk tu esi su mūsų Tėvyne Lietu
va!

Sostinė Vilnius su tavimi! Nei 
kiek nemažesnė minia, tą atmin
tiną sausio vienuoliktosios vaka
rą, kai buvo atvykęs kaimyninės 
valstybės vadovas, norėdamas 
“susipažinti” su Lietuvos situaci
ja, birželio keturioliktąją susi
telkė prie Lietuvos šventovių 
širdies. Čia iškilmingas mišias 
koncelebravo visi Lietuvos vy
skupai. Po to senamiesčio 
gatvėmis vos ne po penkia
sdešimties metų tūkstančiai tiki
nčiųjų išėjo į Devintinių procesi
ją. Procesijai sugrįžus į Katedrą, 
buvo atnaujirtas 1934-ųjų metų

tautos pasiaukojimo Švč. Jėzaus 
Širdžiai aktas. Po iškilmių Kate
droje tremtiniai pakvietė visus 
drauge aplankyti Trijų Kryžių 
kalną.

Pusę septynių vakaro Univer
siteto Didžiajame kieme skam
bėjo pernai Gedulo ir Vilties die
nai kompozitoriaus Vidmanto 
Bartulio sukurtas Reguiem (už 
laisvę žuvusiems).

Aštuntą valandą vakaro Kate
droje buvo aukojamos mišios už 
žuvusiųjų ir iškentėjusiųjų au
kas. Po jų Katedros aikštė nu
švito uždegtų žvakučių liepsno
mis.

Iš kitų gausesnių tikinčiųjų su
sitelkimų sostinėje galima pa
minėti gausų būrį tikinčiųjų, su
sirinkusių prie Vilniaus Aušros 
Vartų Madonos.

Tautos aukos buvo pagerbtos 
ir visose didesnių Lietuvos mies
tų bei miestelių geležinkelio sto
tyse, iš kurių išriedėjo pilni gy
vuliniai vagonai žmonių į neži
nią. Išriedėjo ir negrįžo... Lyg 
gyvi praeities liudininkai tebe
stovi Subačiaus geležinkelio sto
tyje dešimtys lokomotyvų, trau- 

7 kušlų tuos prakeiktus, dabar jau 
^-tautos genocido simboliais tapu

sius vagonus. Kas žino: ar nebus 
jie panaudoti antrą kartą! Juk dar 
yra jėgų, norinčių palaužti tautos 
pasiryžimą būti laisvai!

Tokias šviesias mintis sukelia 
patirti teigiami įspūdžiai. Kaip 
nuostabiai atrodo ta pati procesi
ja iš paukščio skrydžio! Tuo teko 
įsitikinti, pakilus virš Panevėžio 
ir aplinkinių parapijų. Nuosta
bus vaizdas — procesija sujun
gusi visas tris Panevėžio bažny
čias.

Žymiausiu šio Juodojo jubilie
jaus paminėjimu reikia laikyti iš-

(nukelta i 4 vsl.)

Kai pasaulio valdovai į jaunųjų 
dovydų — Mažutės Lietuvos, 
kuklaus Pabaltijo - priešinimąsi 
milžinui galijotui žiūri gana abe
jingai, vis daugiau Lietuvos 
žmonių sako, kad tik Viešpats 
Dievas gali ištiesti mums tvirtą 
'pagalbos ranką. Todėl daugelis 
tikinčiųjų karštai meldžiasi ir 
pasninkauja, ir laukia, kad visa 
tauta stotų bendrai ir viešai 
melstis, atgailotų ir pareikštų pa
sitikėjimą Dievo Apvaizda.

Mes, Lietuvos Katalikų 
bažnyčios Vadovai, nutarėme 
pakviesti visus tikinčiuosius ir 
prijaučiančiuosius geros valios 
žmones pagal išgales pasninkauti 
bei susikaupti birželio 11, 12, 13 
d., t.y. tris dienas prieš tragišką
ją birželio 14-ąją kurią jau pernai 
minėjome kaip-Gedulo ir Vilties 
dieną, kuri šiemet turi būti kartu 
ir pasiryžimo diena. Šį kartą ji 
sutampa su gražia katalikų šven
te — Devintinėmis, kada laisvo
se šalyse vad. Dievo Kūno pro
cesija išeina į papuoštas gatves 
ir aikštes ir dalyvauja tose proce
sijose ne tik nuolatinė bažnytinė 
publika, bet ir laikančios save 
krikščioniškomis visuomeninės 
draugijos bei organizacijos su 
savo vėliavomis, taip pat vals
tybinės valdžios atstovai. Nori
me tad ir Lietuvoje šiais pirmai
siais Atkurtos Nepriklausomy
bės metais Švenčiausiojo Kris
taus Kūno ir Kraujo šventę kuo 
gražiau pagerbti, savo gedulą ir 

- u-
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Malda, pasninkas ir asketika už nępiiklausomą Lietuvą. Pastovios demonstracijos prie 
Vilniaus katedros. Nuotr. V. Kapočiaus

(nukelta į 4 psl.)

viltį eucharistinio Jėzaus Kri
staus artumoje atšvęsti.

Kartu mes prisimename 1934 
m. per Pirmąjį tautinį euchari
stinį kongresą atliktą reikšmingą 
aktą— Lietuvių tautos pasiauko
jimą Švč. Jėzaus Širdžiai, t.y. 
Jėzaus Kristaus meilei ir globai 
ir nutarėme tą aktą iškilmingai 
atnaujinti kaip tik birželio 14 d. 
Tai padarys Vilniuje Kardinolas 
su Vyskupais, dalyvaujant aukš
tiesiems Valstybės valdžios at
stovams. Akto tekstas siuntinė
jamas ir turi būti skaitomas per 
Devintinių- iškilmes visose Lie
tuvos vyskupijose ir parapijose.

Tris pasirengimo dienas — 
birželio 11, 12, 13 — siūloma 
bažnyčiose rengti susikaupimo, 
atgailos, adoracijos vakarus.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS GANYTOJŲ 
ŽODIS TAUTOS PASIAUKOJIMO ŠVČ. JĖZAUS 
ŠIRDŽIAI AKTO ATNAUJINIMO PROGA

Brangūs Broliai ir seserys!

1934 m. liepos 1 d. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos 

Pačią birželio 14-ąją, kiek galima 
vienu metu, 12 valandą, laikoma 
iškilminga suma, joje skaitomas 
Ganytojų žodis. Sumos pabaigo
je išstatomas monstrancijoje 
Švč. Sakramentas, skaitoma Švč. 
Jėzaus Širdies litanija, atnaujina
mas pasiaukojimas ir pradedama 
procesija su keturiomis evange- 
lijomis prie parengtų laikinųjų 
altorių gatvėse, aikštėse ar šven
toriuje (maršrutas už šventoriaus 
ribų derinamas su vietos val
džia). Birželio 13-osios ar 14- 
osios vakarą dera surengti pa
maldas už visus baisiųjų laikų 
žuvusiuosius - nelaisvėje, trem
tyje ar kovose, neskiriant, kurio
je pusėje kas kovojo, nuo kieno 
rankos žuvo. Birželio 14 d. vaka
rą būtų gražu susieiti tvliam su
sikaupimui su degančioms žva
kutėmis Vilniuje prie Arkikate-

Respublikos Vyriausybės vado
vai bei visuomenės atstovai iškil
mingai pasirašė tautos vardu pa- 

droš, Kaune prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
kitur — savu pasirinkimu.

Kur šalia katalikų gyvena kitų 
religijų išpažinėjai, kviečiami 
dalyvauti ir jų atstovai. Gyvento
jai raginami nuvalyti kelius bei 
gatves, kuriomis eis procesija, 
papuošti pakelės namus šventais 
paveikslais, gėlėmis, tautinėmis 
ir popiežiaus vėliavomis.

Šventė “Lietuva su Kristumi” 
duos mums pasijusti vienin
giems Dievo ir pasaulio akyse, 
susitaikinti, atsinaujinti dvasia, 
įgyti naujo pasitikėjimo ir rim
ties, pasiryžti darbuotis, kad 
mūsų Tėvynė būtų laisva, graži 
ir garbinga, kad galėtų visada 
džiaugtis Viešpaties palaima.
Lietuvos Kardinolas ir Vyskupai 

1990.06.04 

siaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai 
aktų. Tai buvo I-jo tautinio Eu
charistinio kongreso baigiamasis 
akordas. Šimtatūkstantinių mi
nių akivaizdoje Lietuva savo 
dvasinių ir pasaulietinių vadovų 
lūpomis pareiškė visam pasau
liui, kad savo Valdovu ji pasiren
ka Kristų, kurio Švč. Širdžiai iš
kilmingai pasiaukojo.

Brangūs Lietuvos katalikai! 
Nuo tos atmintinos dienos 
praėjo daugiau kaip pusė 
amžiaus. Per tą laikotarpį pergy
venome TI-jj pašauliriŲkarą, ku
ris mūsų tautai atnešė ri^įą dva
sinę ir fizinę vergovę, iškentėme 
nemaža skriaudų ir neteisybių. 
Dalį mūsų tautiečių skaudžiai 
sužalojo prievarta brukama ate
istinė pasaulėžiūra, pastūmėda
ma juos į baisų dorovinį nuosmu
kį. Savanaudiškumas, moralinis 
palaidumas, alkoholizmas, nar
komanija, abejingumas dvasiai 
užderėjo nudvasintoje, praradu
sioje ryšį su Dievu visuomenėje. 
Natūraliai kyla klausimas: kas 
mus išgelbės iš to baisaus doro
vinio skurdo?

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno Istorikas, 
muziejininkas, grafikas.
Jo gimimo 100 metų 22 
sukaktį prisimenant —
PAULIUS JURKUS--------------

Kai 1947 buvo švenčiama pir
mos knygos 400 metų sukaktis, 
P. Galaunė parašė straipsnį apie 
M. Mažvydo išleistų knygų me
niškąją pusę. M. Mažvydas išlei
do 6 religinio turinio knygeles. 
Daugiausia tų knygų papuošimo 
ornamentai buvo skolinti iš kitų 
spaustuvių išleistų knygų. P. 
Galaunė nustatė, kad Mažvydo 
išleistų knygų estetinė vertė 
esanti nevienoda. Jo teigimu, tik 
XVII a. lietuviška knyga pradėjo 
įsigyti savitesnių meninių 
bruožų.

Knygos grafinis apipavidalini
mas visą laiką P. Galaunei buvo 
dėmesio rate. Jis džiaugėsi, kad 
užaugo dailininkų grafikų karta 
ir piešia lietuviškus pašto ženk
lus, knygų viršelius, iliustraci
jas, plakatus.

Studija apie ekslibrisus

Minėjome, kad jis jau 1926 iš
leido studiją apie lietuvių knygų 
ženklus Ekslibrisas Lietuvoje 
(XVLXX šimtmečiai). Čia buvo 
aprašyti ir pirmieji ekslibrisų 
raižytojai, suminėti asmenys ir 
bibliotekos, kurios turėjo savo 
knygų ženklus. Studija iliustruo
ta 59 ekslibrisų piešiniais ir nuo
traukomis, duotas tikslus moks
linis aprašymas.

Studija susilaukė plataus at
garsio užsienyje — Prancūzijoje, 
Belgijoje, Lenkijoje.

Leidiniai apie lietuvišką 
dailę

P. Galaunė beveik kasmet pa
rengdavo po leidinį iš Lietuvos 
dailės istorijos, paliesdamas ir 
tolimesnę praeitį.

Jis surado ir aprašė architektą 
Lauryną Stuoką Gucevičių. Iš 
praeities iškėlė tapytoja Juozą

Oleškevičių, žemaitį bajorą, ki
lusį iš Šiluvos apylinkės. Šį dai
lininką jis pasirinko tik dėl to, 
kad jis buvo vienas iš žymiausių 
Pranciškaus Smuglevičiaus auk
lėtinių, gi Smuglevičius dėstė ta
pybą Vilniaus meno mokykloje 
•— universitete. Juozas Ole.ške- 
vičius, baigęs Vilniaus meno mo
kyklą, dar mokėsi Paryžiuje pas 
žymų tapytoją Daivdą. Buvo ta
lentingas portretistas, nutapęs 
daug istorinių portretų.

Be gausių klasikinio stiliaus
portretų, J. Oleškavičius sukūrė 
nemaža istorinės, religinės te
matikos darbų. P. Galaunė, 
rašydamas apie jo kūrybą, iškelia 
jį kaip gerą piešėją, nes tuo metu 
iš visų dailininkų reikalauta, kad 
jis būtų geras piešėjas. Duoda
ma plati to meto kultūrinio gyve
nimo panorama. Į monografiją 
įdėta 23 portretai ir 12 kompozi
cijų. P. Galaunei buvo žinomi 
šio dailininko darbai, esą Peter
burge. Vėliau tyrinėtojai išsiaiš
kino, kad jo darbų yra Krokuvos 
nacionalinėje bibliotekoje, Er
mitaže, Paryžiuje, privačiose ko
lekcijose. Lietuvoje šio dailinin
ko darbai retenybė. Monografija 
ir šiandien neprarado savo 
vertės.

Studija apie Vilniaus 
meno mokyklą

1928 metais pasirodė trečia P. 
Galaunės knyga, skirta to paties 

laikotarpio lietuviškai dailei — 
Vilniaus meno mokykla (1793 - 
1831).

Medžiagą šiam darbui jis buvo 
sukaupęs, skaitydamas Lietuvos 
meno istorijos kursą universite
te.

Aštuonioliktojo amžiaus pa
skutiniame dešimtmetyje prie 
Lietuvos Vyriausios mokyklos 
(taip buvo pavadintas universite
tas) 1793 metais buvo įsteigta ar
chitektūros katedra, o 1797 tapy
bos katedra, skulptūros katedra 
1803, raižybos 1805. Juose dėstė 
ir mokė eilė žymių dailininkų ir 
architektų — L. Stuoka Guce
vičius, M. Šulcas, P. Smugle
vičius, J. Oleškevičius, J. Ruste- 
mas, J. Damelis, V. Smakauskas 
ir daugelis kitų.

P. Galaunė, aptardamas šią 
mokyklą ir šią grupę, į Lietuvos 
meno istoriją įvedė naują vardą 
— Vilniaus meno mokyklą. Šiuo 
vardu pavadinti ir tos mokyklos 
mokiniai, kurie pasižymėjo savo 
tapyba ir kėlė krašto savitą 
kultūrą.

P. Galaunė aprašė minėtų ka
tedrų pedagoginę sistemą, 
dėstymo metodiką, mokymo 
programas, pateikė gabiausių 
mokinių biografijas, apibūdino 
jų darbus. Visa ši medžiaga buvo 
išblaškyta įvairioje literatūroje, 
kuri buvo parašyta lenkų ir rusų 
kalba. Jo darbas parodė, kad lie
tuviškosios dailės pradi nr 
kia ieškoti v’ 

pradžioje, bet jau aštuoniolikto
jo amžiaus pabaigoje.

Aprašyti dailininkai iki tol Lie
tuvoje buvo nežinomi, nors ir 
buvo baigę Lietuvos meno mo
kyklą. Tik su P. Galaunės darbu 
jie tartum antrą kartą atgimė 
Lietuvoje.

Vytauto portretai

1930 metais buvo švenčiama 
Vytauto Didžiojo 500 metų mir
ties sukaktis. Buvo sukurta lietu
vių dailininkų portretų, 
skulptūrų, medalių.

P. Galaunė ir iškėlė klausimą, 
ar išliko autentiškas Vytauto por
tretas? Jis aptaria visus žinomus 
iš senovės portretus, raižinius. 
Jie esą sukurti vėlesniame laiko
tarpyje, jau po Vytauto mirties.

Trakų bažnyčioje yra vadina
mas Vytauto portretas. Ten pa
vaizduotas barzduotas didikas ir 
turi tokį įrašą: "Alexander Vitol- 
dus Magnus Dux Lituani“. P. 
Galaunė ir sako, jog šio paveikslo 
nė viena detalė neprabyla, kad 
paveikslas ką nors bendro turi su 
Vytautu.

P. Galaunė sako, kad kitose 
kronikose rodomi Vytauto por
tretai buvo vartojami r kitiems 
Lietuvos kunigaikščiams, Lenki
jos karaliams pavaizduoti.

P. Galaunė ir daro tokią išva
dą, nors Vytauto dvare dirbo dai
lininkų, bet jo portreto nebuvo

Darbai apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą

Jau nuo Peterburgo laiko P. 
Galaunė domėjosi M. K. Čiur
lionio kūryba ir jai skyrė daug 
dėmesio. Jau 1912 - 1913 pasi
rodė jo pirmosios recenzijos apie 
M. K. Čiurlionio parodas ir jam 
skirtus leidinius. Aptarė jo grafi
kos darbus.

P. Galaunė parengė du M. K. 
Čiurlionio kūrinių katalogus, 
vieną — 1927 metais, kitą 1937 
m. Pirmasis katalogas buvo pa
rengtas M. K. Čiurlionio galeri
jos įkūrimo proga. Buvo 
nagrinėjama M. K. Čiurlionio 
kūrinių apsauga, pateikiama jo 
biografija.

Antrame kataloge talkino dar 
du autoriai: V. Kairiūkštis rašė 
apie M. K. Čiurlionio kūrybą, 
V. Kuprevičius pateikė galerijos 
darbų apžvalgą.

1938 m. išėjo didelis leidinys, 
redaguotas P. Galaunės, išleistas 
Vytauto Didžiojo kultūros mu
ziejaus. Šiame stambiame ir 
puošniame leidinyje P. Galaunė 
pateikė jo sudarytą galerijoje 
esančių ir kitur išblaškytų Čiur
lionio kūrinių sąrašą, nustatė jų 
chronologiją.

Tai labai svarbus darbas, nes 
parodo Čiurlionio kūrybos raidą 
ir nusako jo kūrinių likin^



LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS GANYTOJU ŽODIS

(atkelta iš 3 psl.) gerumu.

Kilniausių mūsų tautos sūnų 
ir dukterų nuoširdaus darbo ir 
didelių pastangų dėka buvo at
kurta Lietuvos nepriklauso
mybė. Turime teisėtą, demokra
tiškai išrinktą parlamentą ir vy
riausybę. Jų vadovai yra pa
reiškę gilią pagarbą Lietuvos Ka
talikų Bažnyčiai už tai, kad ji 
sunkiausių represijų metais stip
rino tautos dvasią, nesutiko tar
nauti melui ir neteisybei, mora
liai rėmė Lietuvs atgimimo bei 
atsinaujinimo sąjūdį. Oficialia
me Lietuvos respublikos Au
kščiausios Tarybos ir Ministrų 
Tarybos kreipimąsi į Lietuvos 
Vyskupų Konferenciją išreiškia
me viltis, kad “Lietuva ir 
Bažnyčia liks amžiams kartu, su
tartinai puoselės tautos dvasią”.

Akivaizdoje naujų sunkių iš
bandymų, kuriuos patiria mūsų 
tauta, einame nepriklausomybės 
įtvirtinimo keliu, mes jūsų gany
tojai, kartu su valstybės vado
vais, ryžtamės atnaujinti Lietu
vos pasiaukojimo Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai aktą. Tikimės, 
kad mūsų atgimusios Tėvynės 
žmonės, ištikimai laikydamiesi 
Dievo ir Bažnyčios įsakymų, pa- 
reikšdami meilę ir ištikimybę 
Kristui^pajėgs, pakilti iš morali
nio* skurdo, susitelkę tarpusavio 
meilėje ir vienybėje.

IŠginytojas per savo ištikimą 
tarnaitę Margaritą Mariją Ale- 
kok yra pažadėjęs gausių malo
nių Švenčiausios Jėzaus Širdies 
garbintojams: “Aš duosiu jiems 
visų reikalingų jų luomui malo
nių, suteiksiu ramybę jų šei
moms, būsiu priebėga jiems gy
vent, o ypač mirties valandą, pa
laiminsiu visus jų darbūs'.  " 
sidėjėliai mano širdyje ras gaile
stingumo šaltinį, atšalusios sie
los taps uolesnės, uoliosios sielos 
trumpu laiku pasieks aukščiausią 
tobulumo laipsnį”.

Brangūs Katalikai! Mes kvie
čiame jus atidžiai įsiklausyti į 
šiuos Išganytojo žodžius. Pa
kvieskite Kristų į savo šeimas, 
veskite prie Jo vaikus ir jaunimą. 
Tegul Jo Švenčiausioji Širdis 
viešpatauja visoje mūsų Tėvy
nėje. Nepamirškime, kad Kris
taus Karalystė yra taikos, meilės, 
teisingumo ir gailestingumo Ka
ralystė. Iš Kristaus mokykimės 
atlaidžios meilės, kuri neprisi
mena jai padarytų skriaudų, bet 
visuomet stengiasi blogį nugalėti

“AteikitejSas mane visi, kurie 
vargstate ifTsate prislėgti: aš jus 
atgaivinsiu”! (Mt 11,28).

Taip kalbėjo Kristus prieš dvi
dešimt amžių Palestinos gyven
tojams. Šie jo žodžiai tebėra ak
tualūs ir šiandien. Ir dabar pa
saulis, nežiūrint mokslo ir tech
nikos pažangos, išgyvena skau-

džią politinę, ekonominę ir mo
ralinę krizę. Tarp daugybės savo 
protu ir rankomis sukurtų daiktų 
žmogus jaučiasi pasiklydęs, ne
laimingas, našlaitis. Jam reikia 
mylinčios atjaučiančios širdies, 
prie kurios prisiglaudęs pasijus
tų ramus ir saugus.

M ūsų Tauta, sujungtomis ran
komis išėjusi į Baltijos laisvės ke-

lią, dabar sujungtomis širdii 
teišeina į Kristaus Meilės Ke 
nes tik Kristus mūsų Tautai 
šviesios ateities “Kelias, Ties 
Gyvenimas”. 0n. 14, 6).

Švenčiausioji Jėzaus Sirt 
teateinie tavo karalystė į m 
nepriklausomą Lietuvą!

1990.06.14

ATNAUJINAMAS LIETUVOS 
PASIAUKOJIMAS ŠVENČIAUSIAI 

JĖZAUS ŠIRDŽIAI

Tavo Švenčiausiosios Širdies ,Lietuvos Tauta, šių 1990 metų
kovo 11 dieną atkūrusi savo vals- meilei ir globai mes pavedame 
tybingumą ir šiandien, tų pačių 
metų birželio 14-tąją, minėdama 
savo Gedulo ir Vilties dieną,

Ganytojų, valstybinės val
džios atstovų ir piliečių lūpomis 
ir širdimis atnaujina prieš 56- 
erius metus padarytą savo 
Tėvynės paaukojimą Švenčiau
siajai Jėzaus Širdžiai tardama:

Žmonijos Gelbėtojau Jėzau 
Kristau,

savo tėvynės Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Meldžiame —
Stiprink Bažnyčios ir Valsty

bės vadovus, apšviesk visuo
menės ūkio ir kultūros darbinin
kus, laimink šeimas, vaikus ir 
jaunimą.

Suburk vienybėn svetur iš
blaškytus Lietuvos sūnus ir duk
teris, sujunk mus Tėvynėje atlai-

durno ir broliškumo ryšiais.
Atleisk mūsų nuodėmes uvi 

klaidas, uždek širdis Dievo ir ar
timo meile, doros ir ištvermės 
pasiryžimu.

Priimk kaip garbingos ateities 
auką mūsų krašto žmonių išken
tėtus vargus ir neleisk niekad 
svetimiems viešpatauti Nemuno 
ir Neries šalyje.

Geroji Švenčiausioji Jėzaus 
Širdie, teateinie Tavo karalystė 
mūsų brangioje Lietuvoje!

Latviai demonstruoja Washingtono demonstracijoje gegužės
28. Nuotr. L. Žarskus-Timbol

KOKIE GRAŽŪS ŽODŽIAI!
JAV prezidentas George Bush 

pasirašė proklamaciją, skelbia
nčią birželio 14 Baltijos kraštų 
laisvės diena:

Kova už Pabaltijo žmonių 
laisvę įžengė į naują didelių 
lūkesčių ir vilties etapą. 50-šimt 
metų vykusios Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos žmonių pastangos 
atgauti laisvę ir demokratiją 

’ pradėjo duoti vaisių.
Tarptautinė bendruomenė jau 

seniai pasmerkė tamsiuosius 
1940-tų metų vasaros įvykius, 
kai dėl savanaudiškų Hitlerio ir 
Stalino susitarimo — Molotovo- 
Ribbentropo pakto, iš Baltijos 
šalių buvo atimtas nepriklauso
mybės statutas. Tą lemtingąją 
vasarą sovietų kariuomenė 
įžengė ir okupavo Pabaltijo val
stybes. Po to, surengti su
režisuoti rinkimai padarė galą 
Pabaltijo šalių apsisprendimui.

Minėti įvykiai, tačiau nepa
darė galo pabaltiečių laisvės ir 
nepriklausomybės troškimui. 
Per praeitus metus jie žengė 
svarbius žingsnius apsisprendi
mo linkme. Buvo surengti laisvi

Vilnius 1990 m. birželio 14, 
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo 
šventė,
Tautos Gedulo ir Vilties diena

ir teisingi rinkimai, pagrįsti dau
giapartine. politine sistema, ku
rie j valdžią atvedė gyventojų re
miamas vyriausybes. Priimda
mos nutarimus, atspindinčius 
Pabaltijo žmonių valią, Lietuva, 
Latvija ir Estija paskelbė savo 
norą atstatyti nepriklausomybę 
Pabaltijo šalių atstovai pasirinko 
nesmurtingą kelią ir pastoviai 
pasisakė už dialogą ir derybas su . 
Maskva. . L

50-šimt metų Jungtinės Vals
tijos nepripažino prievartinio 
Baltijos šalių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Kaip jau esu 
užtikrinęs Lietuvos ministrę pir
mininkę jos vizito čia metu, 
Jungtinės Valstijos tos politikos 
laikysis ir toliau. Mes remiame 
Pabaltijo žmonių apsisprendimo 
teisę ir raginame Sovietų Sąjun
gą gera valia pradėti dialogą su 
Pabaltijos vyriausybių atstovais, 
gavusiais liaudies mandatą lais
vuose ir teisinguose rinkimuose. 
Paskiausi žingsniai ta kryptimi 
teikia vilčių, ir mes viliamės, kad 
prasidės pilnas ir produktyvus 
dialogas.

Teisė į laisvę, apsisprendimą, 
laisvi ir teisingi rinkimai, gere
snis gyvenimas sau ir savo vai
kams — tai teisėti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos žmonių troški
mai. Šią, Pabaltijo laisvės dieną, 
mes pakartojame savo paramą 
šioms teisėms.

Amerikos Kongresas bendra 
Senato rezoliucija No. 251 pa
skelbė birželio 14-tą PABALTI
JO LAISVĖS DIENA ir įgaliojo 
ir paprašė prezidentą paskelbti 
proklamaciją paminėti šiądien^.

Todėl aš, George Bush, Jung
tinių Amerikos Valstijų prezi
dentas, šiuo skelbiu 1990-tų 
metų birželio 14-tą dieną PA
BALIUOS LAISVĖS DIENA. 
Aš raginu Jungtinių Amerikos 
valstijų žmones tą dieną tinka
mai prisiminti ir paminėti, at
naujinti, savo įsipareigojimą visų 
priespaudoje gyvenančių žmo
nių laisvės principams.

Tą patvirtindamas, aš po šiuo 
dokumentu padedu savo parašą 
šią birželio mėnesio 14-tą dieną, 
1990-siais mūsų Viešpaties me
tais ir Jungtinių Valstijų nepri
klausomybės 214-tais metais.

Pasirašė:
George Bush

N.Y. (Catsldll kalnų
Laimos Žarskus-Timbolienės vaikai Amber ir Brent atvykę į 
demonstracijas iš Livingston Manor, 
apskrities). Nuotr. L. Žarskus-Timbol.

Demonstracijose, gegužės 28 rengtose Washingtone, D.C., 
dalyvavo du autobusai iš Elizabeth, N.J., o taip pat baltų 
atstovai iš įvairių miestų. Čia New Jersey jaunuoliai lydi 
demonstracijas nuo Baltųjų Rūmų. Nuotr. L Žarskus-Timbol

NIJOLĖ SADŪNAITĖ PHILADELPHIJOJE

1990 birželio 14-oji Lietuvoje
(atkelta iš 3 psl.) 
kilmes Šiauliuose ir prie Kryžių 
kalno.

Pusę dešimtos iš ryto Vilniaus 
gatvėje “susitiko” visi kryžiai, at
keliavę iš įvairių Lietuvos vietų 
(iš Vilniaus, Kauno, Pajūrio, 
Klaipėdos, Palangos, Pasvalio, 
Alytaus). O žygis prasidėjo dar 
birželio 2 dieną, išnešus pirmąjį 
kryžių nuo Vilniaus Katedros. Ir 
štai susitikimas! Duona ir drus
ka. Toliau kryžių procesija ateina 
į Šv. apašt. Petro ir Povilo 
bažnyčios šventorių. Nuvilnijo 
Šiaulių valstybinio kamerinio 
choro giesmė. Nedidelis mitin
gas iki II vai., kai jau prasideda 
.mišių auka. Po sumos gausybė 
l^ąmftių.ausidriękė nuo bažny- 
čios ^iaulių-Joniškio plentu link 
Kryžių kalno per keturius kilo
metrus — apie du šimtai tūks
tančių tikinčiųjų! Po poros valan
dų juos jau pasitiko Meškuičių 
klebonas Alfr. Vanagas. 16 va
landą prasideda mišios. Jas kon- 
celebruoja: Pajūrio klebonas Vy
tautas Sadauskas, pats su tiki- 

'MMdisfais atėjęs 170 km ir at- 
* kryžių; Gruzdžių klebonas 
1 Aleksandras Milašius ir latvių 
katalikų žurnalo redaktorius 
kun. Andrėj Agluoniets, kuris 
atvyko su Rygos, Rezeknės ir 
Agluonos jaunimu, priklausan

PRAŠVIS IR

Po triumfalinės kelionės po 
Afriką ir Vakarų Europą kovo
jančios Afrikos simbolis, sąžinės 
kankinys ir kovotojas už lygias 
žmonių teises, Nelson Mandela 
jau Jungtinėse Valstijose.

Pietų Afrikos tautų kova prieš 
rasizmą ir apartheidą savo auka 
ir reikšme ne didesne už auką, 
kurią ant laisvės aukuro sudėjo 
Pabaltijo respublikų patriotai, 
kovodami prieš sovietinį totalita
rizmą ir genocidą.

Šiandienos pasaulis žengia de
mokratijos ir šviesos link. 
Griūna odioziniai režimai, kurių 
tendencija vienoda — ar tai būtų 
pseudomoksline teorija grįstas 
proletariato diktatas ar antihu
maniškas vienos rasės priešpa
statymas kitai rasei — slopinti 
tautų laisvę ir apsisprendimą.

Tačiau paradoksalu, kad bal- 
tiečių pastangos ir išsivaduoja
moji misija nepasiekia Vakarų 
demokratinių valstybių vadovų 
ir žmonių širdžių ir protų. Euro
pos centre, išduotos savo bevil
tiškomis pastangomis, tautos štai 
jau keli dešimtmečiai šaukiasi 
pozityvios pasaulio opinijos.

Simboliškai, lietuvių tauta su 
kovojančia Afrika, tačiau konk
rečioje solidarumo akcijoje ne
matysime mūsų pasiuntinių,

čiu prie Latvijos katalikų jauni
mo organizacijos “Adveniat”.

Po mišių pakviečiami ir pager
biami pirmojo kryžiaus nešėjai 
po vandališko Kryžių kalno nu
siaubimo 1973 gegužės 18-19 
naktį. Tačiau jų kryžius nesu
laukė net aušros — buvo dar 
naktį nupjautas. Bet jį nupjovus, 
tą dieną kryžių atnešė Panevėžio 
Eucharistijos bičiuliai. Ir taip 
kryžiai keitė kryžius, kol buldo
zerinio ateizmo kariūnai nebe
pajėgė išnaikinati vis atstatomų 
kryžių. Visiems to ir šito žygių 
dalyviams buvo įteiktos kito Lie
tuvoje nusiaubto — Vilniaus Tri
jų Kryžių kalno nuolaužos nuo 
išsprogdinto monumento. Pa
skui visi kryžiai buvo nunešti ant 
rytinėje kalno dalyje esančio ir 
nuo šiandien vadinamo Blai- 
vystės kalnelio ir “pasodinti”. Be 
jokios abejonės jie “prigis”, nes 
juos palaistė ne vien praeities 
ašaros, bet ir šio žygio prakaitas 
ir stipri liūtis, užuolusi visus su
sirinkusius, bet jų neišvaikiusi, 
kaip anuomet iš KGB kabinetų 
pakilusios audros.

Tikėkime, Dievo laiminami 
Kryžių šalyje išsaugosime taiką 
ir ramybę! Garbė Jėzui Kristui!

Vismantas Vidugiris

MUMS!

sveikinančių bebaimį kovotoją 
Mandelą, praleidusį Pretorijos 
režimo kazematuose dvidešimt 
septynerius metus — nes Lietu
vos žmonių veikla tarptautinėje 
arenoje izoliuota diplomatiškai ir 
bejėgė finansiškai, o laisvojo pa
saulio lietuviškosios organizaci
jos ir jų veiksniai paskendę tar
pusavio rietenose ir nereikšmin
guose sambrūzdžiuose.

Su mažom tautom būdingu 
provincialiu pasipūtimu, šie 
veikėjai neketina įveikti stereo
tipinio rasinio mąstymo, neran
da tolerancijos pagerbti kitas ko
vojančias tautas, per kurių pa
stangas gali būti patys išgirsti 
plačiu mastu. Matydami pasaulį 
tik iš savos varpinės, vargu ar 
susilauksime milijonų pasaulio 
žmonių pritarimo užsitęsusioje 
kovoje.

Dėl politinio trumparegišku
mo lietuvių emigracija nesu
gebėjo sukurti politinio lobby 
Washingtone, todėl šiuo palan
kiu momentu būtų tikslinga pro
paguoti viešąją diplomatiją soli
darizuojantis su kitomis paverg
tomis XX-ojo amžiaus pabaigos 
tautomis.

Tačiau milžiniškos žmonių pa
stangos nenueis veltui. Istorijos 
teismo neišvengs ne tik tiesiogi-

Prieš porą savaičių Nijolė 
Sadūnaitė buvo atvykusi į Phila- 
delphiją ir ten kalbėjo Romo Ka
lantos minėjime. Tą pačią dieną 
turėjo net du pasikalbėjimus te
levizijoje. Trumpai supažindino 
su savo gyvenimu ir su padėtimi 
Lietuvoje.

Philadellphijoje ji dar išbuvo 

niai nusikaltę režimai, bet ir tie, 
kurie žodžiais gina demokratijos 
principus, kurie deklaruoja tau
tų lygybės ir laisvo apsisprendi
mo frazes, tačiau tikrovėje linkę 
ramstyti griūvančias imperijas 
dėl besočių stambiojo kapitalo 
interesų, kuriam neegzistuoja 
panašios sąvokos, nes vienintelis 
motyvas — milijardinis pelnas.

Pamindami Amerikos demok
ratijos tėvų priesakus, šiandieni
niai Washingtono pragmatikai 
rikiuojasi prie istorijos šiukšlyne 
atsidūrusių diktatorių šmėklų. 
Neišvengiamas demokratizaci
jos procesas, kaip upės bėgimas, 
atneš ir lietuvių tautai ilgai lauk
tą laisvę, tačiau jau be šiandienos 
galingųjų konkrečios paramos. 
Su kokia politine reputacija besi
keičiančio pasaulio arenoje lietu
vių tauta ateis į galutinį tikslą, 
priklauso nuo mūsų pačių kuria
mo kovojančios tautos įvaizdžio, 
kuris mūsų rankose.

Antanas Baniūnas 

savaitę laiko ir buvo nuvykusi 
aplankyti seselių kazimieriečių 
S v. Juozapo senelių namuose.

Prieš išvykdama iš Philadel- 
phijos ji dar turėjo pasikalbėjimą 
su didžiausiu Philadelphijos 
dienraščiu Philadelphia Jnųui- 
rer

10 MILIJONŲ LIETUVAI

Šen. Daniel Patrick Moyni- 
han birželio 19 Senatui pateikė 
įstatymo projektą (“BilI”), kuris 
siūlo papildyti 1961 metų 
“Užsieniui pagalbos” aktą ir sku
bos keliu Lietuvai paskirti 10 mi
lijonų humanitarinę pagalbą.

Kiek skirtingą to paties įstaty
mo versiją prieš kelias dienas Se
natui pateikė ir senatorius Will- 
iam L. Armstrong. Jo įstatymas 
siūlo taip pat 10 mil. sumą.

Įstatymo projektai atsirado 
Senate dėka ištvermingos An
gelės Nelsienės veiklos Wa- 
shingtone. Tą akciją ji vykdė be
veik tris mėnesius, tarėsi su se
natorių štabų nariais ir pačiais 
senatoriais ir aprūpino juos rei
kiama informacija ir dokumen
tais. Nelsienė yra JAV LB Tary
bos prezidiumo ir Baltų Laisvės 
Lygos pirminininkė.



MAIRONIO MOKYKLA BAIGĖ 
40-TUOSIUS MOKSLO METUS

Birželio 3 Kultūros Židinyje 
buvo dviguba šventė — Mairo
nio lituanistinė mokykla baigė 
40-darbo metus.Taip pat ir tauti
nių šokių mokytoja Jadvyga Ma
tulaitienė paminėjo 40 metų su
kaktį, kaip ji vadovauja New Yor- 
ko tautinių šokių grupei.

Išleido 5 abiturientus

Mokslo baigimo aktui vadova
vo mokyklos vedėjas Pranas 
Gvildys. Į garbės prezidiumų 
pakvietė vysk. Paulių Baltakį, 
OFM, Lietuvos gen. konsulų 
Anicetų Simutį, LB apygardos 
pirmininkų Vytautų Alksninį, 
mokyklos kapelionų Tėv. Antanų

Gailutė Kligytė

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

Kelionė #808 rugpiūčio 8-22:
$2,399.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,599.00 iš Chicagos.

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

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

LIETUVA ir SUOMIJA - 14 dienų kelionė.
11 naktų VHniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair iinija.

Kelionė #913 rugsėjo 13-26:
$2,209.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2,409.00 iš Chicagos.

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

Kelionė *105 spalio 1-15: 
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.359.00 iš Chicagos.

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

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

SV. KALĖDOS Ir NAUJIEJI METAI LIETUVOJE ‘
15 dienų kefonė. 12 naktų Všniuje. 1 naktie Prahoje. CSA Rnįa.

-Kelionė *1225 gruodžio 21 -sausio 4,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

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

Kelionė *1280 gruodžio29-sausio 11,1991: 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$1,999.00 iš Chicagos.

• Visų kelbnkj. išskyrus 9703D. kainose įskaitoma bilietai j 
Fastivalb programas, tris pamaitinimus kasdieną. pusryčius, 
pietus r miesto api'Mtmą Hest Berlyne ir Hetsmkyje. perve
žtą r asmeninį BALTtC TOURS palydovo patarnavimą visoje 
ketonije.

PAPILDOMA KEUONĖ

LIETUVA-RUSIJA-SUOMIJA — 15 dienų kelionė. 
2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade, 
2 naktys Helsinkyje.

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

Smulkesnėms informacijoms Ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

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

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

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

Kelionė #801 - rugpjūčio 1-15 : 
$2,389.00 iš Bostono ir New Yorko, 
$2.589.00’iš Chicagos.

VVashingtono demonstracijų metu Joe Karnuza iš Gulfport, Conn., ir Vaiva Vėbraitė 
padeda vainikų prie JAV nežinomo kareivio kapo.

Aleksas Lileika

Vydas Marijošius

Prakapų, OFM, Tėvų komiteto 
pirmininkę Aldonų Marijošienę, 
klasės auklėtojų Alfonsų Samušį 
ir sukaktuvininkę Jadvygų Matu
laitienę.

Invokacijų sukalbėjo mokyk
los kapelionas Tėv. Antanas Pra- 
kapas, OFM, Aldona Marijošie- 
nė perskaitė pedagogų tarybos 
protokolų.

Per 40 metų daug kas mokyk
loje pasikeitė. 1954 metais Mai
ronio mokykla turėjo 220 moki
nių, pirmųjų mokyklos laidų 

TRANSPAK

2638 WEST 69TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60629

TRANSPAK ir labdaringos “Pagalbos Fondas” Lietuvoje sudarė sutartį, kad būtų galima 
persiųsti į Lietuvą dėvėtus drabužius ir vartojamus daiktus neribotais kiekiais be jokio 
muito. Fondo tikslas — šelpti senus žmones, invalidus, vaikus našlaičius ir kitus para
mos reikalingus žmones. ’ 1‘

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.persiųsim į Lietuvą.

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

Pervedame PINIGUS, tvarkome PAUKIMUS, perkame pigiai naujus AUTOMOBILIUS.

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

Parduodame ir siunčiame kompiuterius, faksus, siuvimo, mezgimo, kopijavimo maši
nas ir t.t. 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 numerj — 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 įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v.
TRANSPAK šešt 9-2 v. p. p.
2638 W. 69th St
Chlcago, IL 60629 '
1-312-436 - 7772

baigė 13 abiturientų, dabar mo
kykla turi tik 50 mokinių ir iš
leidžia 5 abiturientus.

Tie baigusieji yra: Daina Cer- 
nauskaitė, Gailutė Kligytė, 
Aleksandras Lileika, Vydas Ma
rijošius, Christina Senkens.

Abiturientai buvo susodinti 
prie garbės stalo kairėje pusėje. 
Jų kiekvienas tarė trumpų 
žodelį. Reikėjo pasidžiaugti 
gražia jų kalba. Vydas Marijošius 
baigė vienais penketukais.

Atestatus įteikė Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis.

Vaiva Vėbraitė Gust ir Zina 
Dresliūtė iš Connecticut jungti
nio lietuvių komiteto gegužės 29 
įteikė Sickan Siv, Baltųjų Rūmų 
— JAV prezidento pareigūnui 
115,000 parašų, surinktų per ke
turias savaites Amerikoje iš įvai
rių valstijų, raginant JAV prezi
dentų pripažinti Lietuvos res
publikų. Birželio 12 Vaiva ir 
Connecticut Lietuvių Bendruo
menės delegacija susitiko su se
natoriumi George Mitchell ir se
natoriumi Robert Dole. Su jais 
tartasi aktualiausiais dabartinės 
Lietuvos klausimais.

Vyskupas linkėjo nepasimesti 
pilkoje masėje, skatino išaugti 
lietuviais, sveikino tėvus, kurie 
tiek metų ištvermingai vežiojo 
vaikus. Pasveikino ir ištvermin
gųjų mūsų tautinių šokių moky
tojų Jadvygų Matulaitienę. Lie
tuvoje ji jau šokius mokė nuo 
1937 metų. Į Amerikų atvyko 
1950 metais. Grupė prieš 15 
metų pasivadino Tryptinio var
du. Sukaktuvininkei sugiedota 
ilgiausių metų.

Mokiniams įteikta daug kny
gų. Klasės auklėtojas dovanojo 
Baranausko A nykščių šilelį, Apy- 

(nukelta į 7 psl.)

$$$$$
iš viSuR
— Dr. Vytautas Dambrava, 

Venecuela, iki šiol buvęs PLB 
valdylx)s vicepirmininkas visuo
meniniams reikalams, iš šių pa
reigų pasitraukė, nes paskirtas 
Lietuvos Respublikos diplomati
niu atstovu Venecuelai. Dr. V. 
Dambravos vietų PLB valdyboje 
užėmė Algimantas Gureckas iš 
Hartfordo.

— JAV LB Krašto valdyba ir 
Margutis liepos 1 - 7 organizuoja 
giesmių, dainų, žodžio ir muzi
kos savaitės renginius. Vilniaus 
universiteto mergaičių “Virgo 
choras liepos 1 d. 10:30 vai. ryto 

| giedos Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Tų dienų 3 
vai. popiet atliks koncertą Jauni
mo Centre.

— Kun. Stanley Gaucias, Sv. 
I Kazimiero Seserų vienuolyno 
Į kapelionas, mirė Chicagoje 
I birželio 4, sulaukęs 77 m. 
I amžiaus.

— Kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, Kenoshos Šv. Petro para- . 
pi jos klebonas, kunigystės 50 j 
metų sukaktį minėjo birželio 3 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje mišiomis ir banketu 
parapijos salėje. Sukaktuvinin
kas yra kilęs iš Brighton Parko. 
Banketui vadovavę Jęun. Antanas , 
Zakarau$kąą,.n .... ?II?IV -.;;i

Vizos kelionėms į Liefuvą dar 
vis neduodamos. Iš Lietuvos 
pranešama, kad net ir gavus 
vizų, neverta važiuoti dabar į 
Lietuvų, nes trūkstant benzino, 
neįmanoma pasivažinėti, trūksta 
karšto vandens ir kitų patogu
mų. Tai erzintų amerikiečius tu
ristus. Kai dėl vizų, tai sulaukta 
staigmenos — vizos suteiktos 
Grandinėlės iš Clevelando an
samblio nariams.

Sovietinės imperijos braškėji
mas ir skilimas vystosi ir toliau. 
Šį istorinį procesą pradėjo Lietu
va. Jos pėdomis pasekė Latvija 
ir Estija. Net ir Rusijos respubli
ka paskelbė, kad jos įstatymai vi
ršija Tarybų Sąjungos įstatymus 
Rusijos teritorijoje. Panašią su
vereniteto deklaraciją patvirtino 
ir Uzbekistano respublikos par
lamentas. Sekanti tokia su- 
kilėlė” respublika bus Gruzija. 
Jos parlamentas jau kovo mėn. 
paskelbė, kad jos įjungimas į Ta
rybų Sąjungą buvo nelegalus.

Į Taigi, paskutinė pasaulio impe
rija braška iš visų galų.

_“Draugo” dienraščio meti
nis banketas įvyks rugsėjo 23, 
Chicagoje, Martiniąue pokylių 
salėje.

— A. a. Jurgis Vasiliauskas, 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės vienas iš žymesnių vei
kėjų, po sunkios, bet neilgos li
gos mirė gegužės 23. Velionis 
buvo gimęs 1912 rugpjūčio 22 
gausioje ūkininko šeimoje Kazlų 
Rūdos valsčiuje, Marijampolės 
apskrity. Nuo pat Jaunų dienų 
reiškėsi katalikiškose organizaci
jose, talkino spaudoje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Burba, Philadelphia, Pa., 
V. Kiaunė Opfell, Irvine, Calif. 
Užsakė kitiems: D. DeGerraro, 
Sothbury, Conn. — M. Barzda, 
VVaterbury, Conn. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems ■skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams. k
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DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIET1ŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVE

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų)

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDNMO APARATŪRA

LIETUVIŠKI LEIDINIAI
Sidabro lietus, pasakos 

$20.00.
600 Lietuvos krikšto jubiliejus 

$12.00.
Atlaidai/lathuanian Pilgrima- 

ges $25.00.
Vilnius lietuvių liaudies dai

nose $20.00.
J ieškančiojo pėdsakai, Evan

gelijų mastymai $10.00.
' . J. Aisčib poezijos rinkinys 

$8.00.
J. Audėno Paskutinis posėdis 

$5.00.
J. Gliaudos Kovo Ketvirtoji 

■- $5.00.
J. Gailįušio Visaip atsitinka 

$3.00.
VI. Ramojaus Kritusieji už 

laisvę $3.00.
Puzino spalvotas albumas 

$25.00.
Persiuntimui pridedama 

$1.50.
Šitie ir kiti leidiniai gaunami: 

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. 11207.

BOOKS IN ENGLISH

BdiiK-av mniL
Postogaptc both woųs

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių flr- ' 
mos INNOVAT1ON, kuri duoda vienerių metų garantiją

TELEFONU ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

English-Lithuanian Dietiona- 
ry $12.00.

Lithuanian Pilgrimages/Atlai- 
dai $23.00.

The Lithuanian women — 
$5.00.

Serving Lithuania by J. 
Valiūnas $18.00.

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

uanian $18.00.
4 Casscttcs to ūse with aliove 

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

huania $10.00.
Ilistory of thc Church in Lit- 

huattia $10.00. 0-
Vy Dietionary in English*— 

Lithuanian — $12.00.
Persiuntimui pridedama 

$1.50. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Br<x)klyn, N. Y.
H 207.

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
sallonas

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

Galite įsigyti:

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

* Tautinių rūbų. Juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

* Tautinių vėliavų. Vyčių. Įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

* tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

Visą tai galima užsisakyti pagal katalogą 
kuri galite gauti atsiuntę 2 dol. čeki 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

ERI

1990 M

stovyklų kalendorius

Lietuviu kilmės — angly kalba — liepos 1 -14 d. 
Lietuviškai kalbantiems — liepos 15 - rugp. 4 d. 

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

Šeimų savaitė — rugp. 5 -12 d.

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

SSRS
NEPRIKLAUSOMAS

DARBININKŲ

JUDĖJIMAS

UŽ SKRIAUDŽIAMĄ

LIETUVĄ

Lietuvos Aukščiausios Tary
bos deputatas Kazimieras Uoka 
gegužės 4 supažindino savo kole
gas su Novokuznecke įvykusio 
nepriklausomo darbininkų judė
jimo ir organizacijų pirmojo su
važiavimo rezoliucija dėl Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos santykių 
(Tiesa,, 1990.V.8). Šiame doku
mente pabrėžiama, kad suvažia- - 
vimas supranta Lietuvoje vyks
tančius politinius procesus ir rei
kalauja nedelsiant nutraukti eko- 
nominę-politinę blokadą. SSRS 
vadovybė turi pradėti derybas su 
Lietuva be kokių nors išanksti
nių sąlygų. Suvažiavimas kviečia 
darbo kolektyvus, turinčius ūki
nius ryšius su Lietuva, juos tęsti 
ir plėsti.

(Elta)

Ttaft lutat BflnKIIMrBVdmniS
Gretai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka--1|| 
Inai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti | ban
ke ar juos atsiimti, tsl galite atlikti namie bet .

kuriuo tatai. JOsg stuntg gavgs, bankas tuoj F 
traukia sumg I H*** Prisideda ir uMkrlnl-

' - ‘Tt^ipalno'aukščlauslus

>

ALFMO W. AMCMMMA PMSIDtNT

|Įk* procentus, -----
EaHr IstoŽiamua (statymų. Vi 
pP rDai lengvo taupymo bO- .♦ 

do per paštų skambinkit kB.
Donahue 288-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

South Boston 7 
Savings Bankv

TH£ L£AD£R

SOVIETŲ DEPUTATAI PRIEŠ BLOKADĄ

Sovietų liaudies atstovų “tarp- 
regioninės deputatų grupės, na
riai paskeH>ė pareišk’mą dėl 
padėties Lietuvoje, kurio verti
mas išspausdintas gegužės 4 d. 
Tiesoje. Jie pasisako prieš tiesio
ginio prezidento valdymo įvedi
mą Lietuvoje ir prieš ekonominę 
blokadą. Tokią blokadą Užkau
kazėje, primena jie, pasmerkė 
SSRS liaudies deputatų antrasis 
suvažiavimas kaip politinio spau
dimo metodą, dėl kurio taikymo 
kenčia visi gyventojai tarp jų 
seni žmonės, moterys, vaikai. 
Dabar į šį kelią stojo SSRS pre
zidentas ir vyriausybė.

Pareiškimo autoriai raginį- 
SSRS ir Lietuvos vyriausybę7 
tuojau pat pradėti derybas, nes, 
pagal galiojančią SSRS konstitu
ciją, sąjunginė respublika yra su

vereni valstybė ir neįtikinami 
yra SSRS prezidento argumen
tai, kad derybas vesti galima tik 
su užsienio valstybe.

(Elta)

— “Gimtasis Kraštas’' pra
neša, jog iš Londono gauta žinia, 
kad šių metų 33-sios Derby ark
lių lenktynių loterijos pelnas yra 
skiriamas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai. Ši parama būsianti 
perduota Lietuvos vyskupų kon
ferencijai.

DEXTER PARK 
m PHARMACY Jgi

' ^MftnWm.,Anastaai, S; z
1 ^ 77-01 JAMAICA AVENUE -

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

WE DELIVER
296-4130

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ 
FONDĄ
Ir didinkime turimus jnašus, nes
Lietuvių fondas remia lituanistini švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

POST AGE 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.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEWYORKE: 86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 716441-6401

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

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

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

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

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



Ateitininkai sendraugiai

Bostono lietuvių jaunimas energingai vykdė parašų rinkimą 
po peticija JAV prezidentui Lietuvos reikalais. Čia Elytė Kaz- 
laitė iš Cambridge, Mass. Nuotr. L. Kulbienės

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖ 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Viena už kitą ta istorija šiur
pesnė, žiauresnė. Paskaitę pas
kui užlenda už tos knygos.

Viena reikia pasidžiaugti, kad 
jaunimas įdėjo daug darbo —

Didieji birželio trėmimai šie
met paminėti įspūdingiau ir 
prasmingiau. į programą įsijun
gė žmonės iš Lietuvos ir Phila- 
delphijos Lietuvių Bendruome
nės dramos būrelis. Minėjimą kalbėjo be akcento tikrai švaria, 
rengė LB Nęw Yorko apygardos, gražia kalba. Montažo turinys 
v^dybaji_Visąų)rogramą^«>gfr-* g^Į .kiek statiškas, labai žiaurias, 
dizavo ^Tvarkė Kęstutis Miklas,f--bet ką padarysi, kad toks buvo 
renginių vadovas. Pirmininkas 
Vytautas Alksninis tik atidarė 
minėjimą ir visą vadovavimą 
perdavė K. Miklui.

K. Miklas vadovavo" pakiliai ir 
stamantriai, duodamas minėji
mui didesnę dinamiką. Didelė 
steigmena buvo iš Vilniaus at
vykęs kun. Vaclovas Aliulis, Ka
talikų pasaulio vyr. redaktorius.

Jis pirmiausia ir buvo pa
kviestas tarti žodį, kaip svečias, 
vakarykščiai atvykęs iš Lietuvos. 
Jo žodis buvo lakus, jautrus ir 
giliai prasmingas.

Buvo paklausta gal kas salėje 
yra tokie, kurie buvo ištremti, 
ten gyveno ir ten mokėsi. Buvo 
viena svečio Anzelmo Bačausko 
žmona. Kaip esame minėję, An
zelmas Bačauskas yra Kauno po
litechnikos instituto profesorius, 
dėsto elektros mokslus. Jis 
skubėjo savo dėdės, Kazimiero 
Bačausko, aplankyti, bet jį rado 
jau mirusį. Dabar tvarko paliki
mo reikalus.

Jis yra gana jaunas vyras, 
gimęs 1940 metais, tų baisiųjų 
birželio trėmimų gerai ir nepri
simena. Kalbėjo apie vėlesnius 
trėmimus, kaip žmonės slaps
tėsi, kaip vargo tremty.

Dėmesio centre buvo mon
tažas — Amžino įšalo žemė. Jį 
suvaidino Philadelphijoje ir čia 
atvežė parodyti. Veikalas — 
montažas padarytas pagal to pa
ties vardo knygą, kur aprašomi 
didžiausi mūsų.tautos vargai. 
Veikalą — montažą parašė Julija 
Dantienė, kuri čia nekartą jau 
pasirodė su savo vaidinimais.

Scenos viduryje buvo pastaty
ta didžiulė knyga — kokių 8 
pėdų aukščio, 4 pėdų pločio. 
Dekoracijas padarė Aleksas 
Danta, muziką pritaikė R. Ru- 
kšienė.

tų tremtinių gyvenimas — be 
galo žiaurus

Teko girdėti, kad montažą veš 
į Chicagą. Reikėtų jį kiek ap- 
trumpinti, nes kitos istorijos pa
našios viena į kitą. Tada jo slink
tis pasidarytų greitesnė ir įvai
resnė. Reikia pagirti ir Juliją 
Dantienę ir visą grupę, kurie ne
sigailėjo nei laiko nei darbo ir 
taip paįvairino mūsų renginius, 
drauge ir patys lavinosi.

Į minėjimą buvo užsukęs ir 
Vilniaus universiteto rektorius, 
kuris buvo publikai pristatytas. 
(P-j-)

MAIRONIO MOKYKLA BAIGĖ 
40-TUOSIUS MOKSLO METUS

(atkelta iš 5 psl.)
gardos valdyba Anglų - lietuvių 
kalbos žodyną. Visi buvę mokyk
los mokytojai apdovanoti gėlė
mis. Devintojo skyriaus vardu 
atsisveikino Rūta Ilgutytė, bai
gusiųjų vardu — Vydas Marijo- 
šius, padėkojo tėvams, mokyto
jams, klasės auklėtojui įteikė do
vaną — odinį albumą. Aldona 
Marijošienė pristatė naują mo
kyklos vedėją Rasą Juškienę ir 
taip pat padėkojo buvusiam ve
dėjui Pranui Gvildžiui.

Vaidino: Rasa Krokytė, Ani- 
liora Mašalaitienė, Jonas Meš
kauskas, Raimunda Rūkšienė, 
Vldmanas Rukšys, Rasytė Stii- 
bytė, Virgus Volertas, Kristina 
Volertienė.

Montažo aktoriai apsisiautę 
juodom marškom, išsidėstė sce
noje, jie tik skaito savas istorijas.

Tautinių šokių dalis

Tautinių šokių mokytoja buvo 
netekusi balso. Tai už ją tekstus 
perskaitė Giedrė Stankūnienė. 
Kiekvienas šokis buvo trumpai 
aptartas. Šoko jaunesnieji ir vy
resnieji. Iš viso pašoko šiuos šo
kius: Kepurinę, klumpakojį, lė- 
tūną, blezdinginį jonkelį, šiau- 
delę, vakaruškas, gyvataras, še
šių šokių pynė. Pabaigai pašoko 
suktinį.

Pabaigoje dar pasveikinta Jad
vyga Matulaitienė — sveikino 
Daiva Kezienė. Vytautas Alksni
nis sveikino LB New Yorko apy
gardos vardu. Gauta sveikinimų 
raštu, telegramų, prinešta gėlių, 
tik gaila, kad mieloji mūsų mo
kytoja negalėjo ištarti žodžio, — 
taip buvo užkimus. Jos kalbą

lai prasmingas paminklas miru
siam. įnešta suma padidintas 
Lietuvių Fondo pagrindinis ka
pitalas, kuris skiriamas Lietuvai, 
kai ji atgaus pilną laisvę, o jos 
nuošimčiai remiami įvairūs lie
tuviški reikalai. Tuo būdu 
įamžintasis toliau tebedalyvauja 
lietuvių visuomeniniame ir kul
tūriniame gyvenime, nors yra iš
siskyręs iš gyvųjų tarpo.

1991 m. balandžio 7 d. So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje koncertas, 
kurio programą atliks sol. Irena 
Milkevičiūtė, sol. Virgilijus No
reika ir pianistė Gražina Land
sbergienė — visi iš Lietuvos.

Kelionė į Putnamą
Putnamo Seselių ruošiama 

Lietuvių Susiartinimo šventė 
šiais metais įvyks liepos 29, sek
madienį. Jei susidarys reikiamas 
skaičius žmonių, norinčių į tą 
šventę vykti, tai bus samdomas 
autobusas. Užsirašyti iki liepos 
8 d. Šv. Petro lietuvių parapijos 
klelx)nijoje, 7-tos gatvės koply
čioje arba telefonu: Antanas Ja
nuška 696 - 5438, klelx>nija 268 
- 0353. Užsirašant įmokama 15 
dol. už asmenį. Jei nebus reikia
mo dalyvių skaičiaus, autobusas 
nebus samdomas ir įmokėti pini
gai bus grąžinami.

Cape Codo lietuviai
Vis daugiau lietuvių įsikuria 

gražiame Cape Code. Tolygiai 
ten auga ir stiprėja lietuvių veik
la, kurią organizuoja Lietuvių 
Bendruomenės Cape Codo apy
linkė, dabar vadovaujama Alfon
so Petručio. Paskutiniu metu ten 
viešėjo Lietuvos tinklininkų ko
manda, atvykusi į Sporto šventę, 
vykusią Bostone. Ji susipažino su 
Cape Codo aplinka ir lietuviais, 
pabendravo su jais ir vienu auto
busu vyko į demonstracijas Lie
davo reikalu Washingtone. Įdo
minu, kad vietos dienraštyje Cape

Bostono ir apylinkių ateitinin
kų sendraugių skyriaus susirin
kimas įvyko gegužės 28 erdvia
me V. Keturakienės bute, So. 
Bostone. Šį kartą ypač gausiai 
dalyvavo skyriaus Putnamo pa
dalinys: ateitininkų dvasios Va
das kun. dr. V. Cukuras, prel. 
V. Balčiūnas, kun. R. Krasaus
kas, dr. Č. Masaitis ir kt.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. A. Girnius ir pakvietė B. 
Paliūtį susirinkimui vadovauti, o 
sekretoriumi E. Eivą.

Kalbėtojas ekonomistas dr. 
Edvardas Bubnys, kuris dabarti
niu metu dėsto finansinę ekono
miką Suffolk universitete, Bo
stone, yra pakviestas Vlikui Įsi
rengti dokumentą, kiek Sovietai 
yra skolingi Lietuvai. Su šio do
kumento santrauka buvo su
pažindinti susirinkimo dalyviai. 
Profesoriaus apskaičiavimu''S o- 
vietai yra skolingi bilijonus dole
rių už genocidą, turto atėmimą, 
aukso konfiskavimą, ekono
minės pažangos sustabdymą ir 
pan.

Kitas susirinkimo punktas 
buvo dr. Juozo Girniaus 75 metų 
amžiaus paminėjimas. Sukaktu- ' 
vininko gyvenimą, kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą nušvietė S. 
Cibienė ir priminė, kad po sa
vaitės, t. y. birželio 3 bus plate
snio masto dr. J. Girniaus jubi
liejaus minėjimas. J. Ambrazie- 
jienė ir B. Paliulis sukaktuvinin
ką papuošė lietuviška juosta, o 
O. Gimiuvienę—orchidėomis.

Susirinkime buvo aptarta ke
letas artimųjų reikalų, kaip tai 
knygų siuntimas į Lietuvą, narip • 
mokestis. Pasiūlytas naujas sky
riaus pavadinimas: Bostono - 
Brocktono - Putnamo, Worces- 
tesrio ateitininkų sendraugių 
skyrius. f

Susirinkimas baigtas malda ir 
ateitiinkų himnu.

A. B.

Prasmingas paminklas

Mirusio rašytojo Antano Gus
taičio įamžinimui Lietuvių Fon
de sudaryta ir įnešta 2,500 dol.

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie-, 
siems užsakyk Darbininką.

perskaitė Giedrė Stankūnienė.
Po šokių programos buvo pui

kios vaišės. Dalyvavo ypač daug 
jaunimo. Malonu buvo jų tarpe 
pasižmonėti ir pasidžiaugti au
gančiu lietuvišku atžalynu, (p.j.)

LIETUVOJE
Rublis ne tik Lietuvoje, l>et ir ’ 

visoje Sovietų Sąjungoje smun--? 
ka. Dabar juodoje rinkoje Vii-., 
niuje už 1 dol. mokama net iki 
25 rublių.

Petro Vaičiūno, dramaturgo, 
poeto ir vertėjo, 100-sios gimi
mo metinės minimos šiais me-' 
tais. Birželio 7. P. Vaičiūno mir
ties dieną, gnipė rašytojų ir tea
tralų kartu su Teofilija Vaičiūnie
ne aplankė rašytojo kapą Vil
niaus Rasų kapinėse. Gimtasis 
Piliakalnių kaimas priklauso prie 
Jonavos rajono. Tvarkoma sody
ba, atnaujinama ekspozicija, 
skulptorius V. Vildžiūnas kuria 
rašytojo biustą, numatyta P. 
Vaičiūno vardu pavadinti gatvę 
Jonavoje ir Panoterių vidurinę 
mokyklą. Janavos kultūros na
muose jubiliejinis vakaras įvyks 
liepos 14. Vilniuje, akademinia
me dramos teatre, jubiliejinis 
minėjimas įvyks rugsėjo 3.

Esate kviečiami pabendrauti 
su poetu

VYTAUTU LANDSBERGIU 
ir kitais jaunais

LIETUVOS KINEMATOGRAFAIS

Lietuviškų Filmų Vakaronė
J VYKS 

šeštadienį, liepos 7 d. 7 vai. vak. 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
396 Church St., New Britain, CT

Filmus pristato Jų kūrėjai!!!

Padraugaukime ir pasisvečiuokime kartu su 
vakaronės prelegentais!

Ruošiama šilta vakarienė visiems.

Auka: įskaitant vakarienę: $12 iš anksto, $15 prie durų 

Bilietai užsakomi per CT LB RYŠIŲ CENTRĄ 521-7057

Cod Times parašius apie tą išvy
ką į VVashingtoną, atsirado naujų 
lietuvių, kurie ligi šiol lietuviš
koje veikloje mažai buvo žinomi. 
Jie finansiškai prisidėjo prie tos 
kelionės išlaidų padengimo. To
kiais minėtini dr. Jonas Bemota- 
vičius, įteikęs 100 dol., o taip 
pat Bunda Charlas, skyręs 50 
dol. Salia to minimą išvyką pini- 
giškai parėmė uolūs tos kolonijs 
nariai Zidžiūnienė ir Vieškalnis, 
paaukoję po 50 dolerių, o taip 
pat eilė kitų, skyriusių mažesnes 
sumas. Salia peticijos Lietuvos 
reikalu, po kuria surinkta 900 pa
rašų su viršum, išvyka į Wa- 
shingtoną demonstracijai Lietu
vos reikalu, buvo vienas svar
biausių įvykių vietos lietuvių gy
venime, sustiprinusių ryšius su 
tautos kamienu ir padėjusių jam 
kovoje už laisvę.

Laisvės varpas
Vienintelė lietuvių greito 

viešo susižinojimo priemonė Bo
stono ir apylinkės lietuviams yra 
Laisvės Varpo radijo programa, 
perduodama lietuvių ir anglų * 
kalba kiekvieną sekmadienį 9 - 
10 vai. ryto iš radijo stoties 
WCAV — FM 98. Jos vedėju 
yra Petras Viščinis, 173 Arthur 
St., Brockton, MA. 02402, tele
fonas: (508) 586 - 7209. Progra
mos metu skubiais reikalais 
skambinti į radijo stotį telefonu: ? 
(508) 587 - 9898. Žinias galima i 
perduoti Faxu, skambinant tele
fonu: (508) 586 - 7209. Tuo tarpu 
telefonas ir Fax yra toje pačioje 
telefono linijoje, tad dėl žinių 
perdavimo Faxu reikia pirma pa- 

’ ambinti telefonu, prašant kad 
būtų įjungtas Fax.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCĄV-FM banqt 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspethe birželio 24 paminėjo 
Baisiojo Birželio įvykius. Po 
mišių už Lietuvą apeigos vyko 
prie lietuviško kryžiaus sodely
je. Vadovaujant pirm. Jonui 
Adomėnui buvo pagerbtas ir 
kuopos dvasios vadas kun. S. 
Raila, kuris išvyksta pensijon. 
Vyčiai įteikė dovanų ir linkėjo 
geros sveikatos.

Romas Kezys, Laisvės Žibu
rio radijo valandos direktorius, 
su mamyte Eugenija Keziene 
birželio 25 išskrido į Chicagą. 
Tarp kitų užsiėmimų posėdžiaus 
su Margučio radijo programos 
vadovybe, dalyvaus Vilniaus 
Jaunimo Teatro spektaklyje, o 
taip pat priėmime Blackstone 
viešbutyje.

New Yorko Lietuvos nepri
klausomybės komiteto posėdy 
birželio 19 pirm. Vytautas Alk
sninis pranešė, kad piniginis va
jus tarp nelietuvių vyksta sėk
mingai. Apie 4,000 dol. suaukojo 
latviai, lenkai, ukrainiečiai ir ru
sai. Šį darbą koordinuoja Rai
mundas Sližys.. Pinigai persiųsti 
į PLB būstinę Cincinnati, iš kur 
jie naudojami tiesioginei para
mai Lietuvai.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
susirinkimas Kultūros Židinyje 
vyko birželio 22. Nutarta siekti 
bendradarbiavimo ir gerų santy
kių palaikymo su Kultūros Židi
nio vadovybe. Stengiamasi su
rasti kompromisą dėl salės nuo
mavimo sporto treniruotėms. 
Šiam reikalui tarpininkauti tarp 
Kultūros Židinio ir Lietuvių 
Atletų Klubo vadovybių pa
kviestas žinomas Visuomeninin
kas Aleksandras Vakselis.

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

Spaustuvė.. 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salė (kor.).. 
Salės adm. .

• • .(718) 827-1350 
.. .(718) 235-5982 
- (718)827-7932 
.. (718) 827-9645
.. .(718) 235-8386

Nuo a. a. Veronikos Cintau- 
tienės mirties pirmosios metinės 
sueina liepos 14 d., šeštadienį. 
Mišios pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje bus 10 vai. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi da
lyvauti mišiose ir pasimelsti. Po 
mišių bus pietūs.

A. a. dr. Lidijos Stanaitienės 
šviesiam prisiminimui Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai skiria50dol. 
Darbininkui ir 50 dol. Kultūros 
Židiniui paremti.

Vilniaus radijas praneša, kad 
dainų šventė Lietuvoje įvyks, tik 
bus sutrumpinta iki trijų dienų. 
Vilniuje liepos 6 bus atidaryta 
tautodailės darbų paroda, vakare 
dainų ir šokių ansambliai kon
certuos dainų parke, o senamies
čio aikštėse vyks folkloro vaka
ronės. Liepos 7 šokėjai Žalgirio 
stadijone surengs du koncertus. 
Liepos 8 konceras vyks Vingio 
parke. Šventėje ketina dalyvauti 
30,000 su viršum šokėjų ir chori
stų. Daugumas jų į Vilnių atvyks 
traukiniais.

AUTOBUSAS J 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 
Funeral Home 84 - 02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kaina 
asmeniui 25 dol., įskaitant 
įėjimą į pikniką. Registruotis pas 
Marytę Šalinskienę, tel. 296 - 
2244 arba Darbininko admini
stracijoje, tel. 827 - 1351.

Madų Paroda
~ rengiama Kultūros Židinyje

1990 liepos 15, sekmadienį, 3 vai. popiet 
įdomius drabužius demonstruos Sydney (Australijos) 

madų kūrėjos (tarp Jų RAMONA RATAS) 
Pelnas atsikuriančiai Lietuvai

Lietuvių Moterų Federacijos New Yorko Klubas

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 6 iki 8 vai. vak. linksmina 
klasikinis gitaristas. Pirmadieniais uždaryta. Automobiliai 
paliekami privačiame kieme, 86-21 114th St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Galima susitarti grupėms dėl specialių 
patiekalų ar kainų. Skambinti 718 846 - 5900.

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, 
panaudojantvadovavimoirorga- * dienį birželio 28, 8 v.v. pristato 
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-

Wittol D. Gambrowicz veikalą 
Princess Ivona. Režisuoja Rasa 
Allen Kazlas. Kiti veikalai bus: 
liepos 12, 19, 26 (Sbakespearo 
— A Comedy ofErrors). Įėjimas 

Birželio 18 į pranciškonų vie- nemokamas, bet aukos p^T^ina- 
nuolyną Brooklyne atvyko Tėv. mos. Adresas: Aušros Vartų pa- 
Sigitas-Benediktas Jurčys — rapija, 570 Broome St. NYC. In- 
Lietuvos pranciškonas, kuris 
studijuoja Romoje. Šiuo metu 
Kennebunkporto vienuolyne 
svečiuojasi keturi jaunosios kar
tos kunigai pranciškonai iš Lie
tuvos: Liudas Jurevičius, Ed
mundas Atkočiūnas, Astijus 
Kungysir Sigitas-Benediktas Ju
rčys. Penktasis — Tėv. Robertas 
Ruzgą — iš Vilkaviškio atvyksta 
liepos 15 d.

PRANCIŠKONAI 
IŠ LIETUVOS

formacija — (718) 768 - 0925.

Jauni filmininkai (šiuo kartu 
8) iš Lietuvos birželio 22 demon
stravo savo sukurtus filmus. 
Dviejų valandų programai vado
vavo Romas Kezys. Vakarą suor
ganizavo Audra Misiūnienę. Jai 
talkino Jaunimo Sąjunga. Filmų 
rodymo aparatūrą parūpino Dai
va Kezienė. Ji salėje pardavinėjo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo ir kitokias video juos
tas. Gautas pelnas paskirtas jau
niesiems menininkams ir Kul
tūros Židiniui, kurio vardu 
padėkojo Kultūros Židinio tary
bos pirm. Algirdas Mačiulaitis. 
Apsilankė apie 50 asmenų.

— 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.

TRANSPAK firmos savinin
kas Romas Pūkštys vėl važiuoja 
į Lietuvą liepos mėn. pradžioje. 
Tvarkomi palikimai, pervedami stencinio sąjūdžio suvažiavimas 
pinigai, perkami nauji automo
biliai pigiai. Atsiskaityti iki 
birželio 30 dienos. TRANSPAK, 
2638 West 69th Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-312-436-7772.

Irena ir Vytautas Alksniniai 
iš Glen Cove, L. L, birželio 23 
antrą kartą tapo seneliais. Jų 
dukra Lina ir Saulius Anužiai, 
dabar gyveną Detroit, Mich., 
susilaukė antro sūnaus, kuriam 
duotas Tado vardas.

JAV LB Newarko apylinkės 
valdyba kviečia į metinį visuo
tinį susirinkimą, kuris įvyks lie
pos 1, sekmadienį, tuoj po 11 
vai. mišių Nevvarko Švč. Tre
jybės parapijos salėje, 207 
Adams St., Newark, N.J.

Jaunas lietuvis, turįs darbą, 
ieško buto iš dviejų kambarių su 
virtuve. Butas gali būti su bal
dais ar be jų. Informacijai skam
binti 718 235 - 5962.

MADŲ PARODA 
IŠ AUSTRALIJOS v

Grupė jaunų drabužių kūrėjų , / Reikalinga mergina-draucė 
(designers), baigusių Sydnėjaus - 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. 
111421 USA.

Ekskursiją į Floridos dirbti
nes vietas ir paskui kelionę laivu 
į salas rengia Apreiškimo parapi
jos taryba drauge su kelionių 
biuru Vytis, kuriam vadovauja 
Romas Kezys. Ekskursija bus 
Sausio mėnesį.

A. Merkelio “Didysis varpi
ninkas Vincas Kudirka” — 416 
puslapių leidinys, įrištas į kietus 
■viršelius. Išleido Vydūno jauni- 
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
i 1207.

Australų nacionalinę meno kole
giją, keliauja su paroda j Istam- 
bulą, Paryžių, New Yorką. 
Draiige važiuoja ir modeliai.

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

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

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

Visas pelnas skiriamas atsiku
riančiai Lietuvai.

— Prel. dr. Juozas Prunskis 
įteikė Marijos aukštesniajai mo
kyklai didesnę sumą pinigų, kad 
iš jų procentų padėtų plėsti mo
kyklos biblioteką auklėjimo sri- 
tvie.

Lietuvė mergina, atvykusi iš 
Lietuvos ilgesniama laikui, ieško 
darbo lietuvių šeimoje. Gali 
padėti, patarnauti nepajėgiems, 
slaugyti ligonius, bei atlikti bet 
kokius darbus. Tel. 718 - 894 - 
1968.

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

KULTŪROS ŽIDINYS ŠAUKIASI JŪSŲ PAGALBOS!
Panaudokite šią atkarpą ir siŲskite šiuo adresu:

UTHUANIAN CULTURAL CENTER, 355 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

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

PAGALBINĖ AUKA:______ ___ _______________________

Organizacijos pavadinimas, arba asmens vardas ir pavardė:

Adresas:
(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

Darbininko administratorius Tėv. Petras Baniūnas, QFM, 
birželio 2 atšventęs 50 metų kunigystės sukaktį po mišių vie
nuolyno koplyčioje. Nuotr. A. Baniūno

— Mažosios Lietuvos Rezi-

įvyks rugsėjo 2 Chicagoje.

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

sekmadienį, liepos 29 d.

Kieouolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
- Lietuvių susiartinimo šventė

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. Pugevičius 
Tikėjimo liudijimas - Nijolė Sadūnaitė

Atvykite pabendrauti• pasidžiaugti!
Pasikvieskite ir savo draugus! .

Lietuvos Valstybės Ateitis

Adv. Povilas Žumbakis
ir 

Viktoras Nakas

Pristatys Lietuvos Konstitucijos ir įstatymų rinkinį 
"Lithuanian Independence."

Analizuos teisines ir politines galimybes Lietuvos Valstybės 
gyvavimui.

Kultūros Židinio Mažojoj Salėj

Liepos 6d. - Penktadienį 
7:00 v.v.

Vakarą rengia ir visus atsilankyti 
kviečia 

Tgjgtos Fondas 
" ir

JAV LB-ės N.Y. Apygarda


