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LIETUVA — EUROPOS TARYBOS NARĖ
LIETUVOJE IR
APIE LIETUVA

— JAV dolerio vertė Lietuvos 
talono atžvilgiu vėl smarkiai au
ga. Tik savaitę truko dolerio kur
so kritimas, o jau gegužės 21d. 
JAV doleris vėl buvo perkamas 
po 460-475 talonus. Bet tai buvo 
tos dienos ryte. Į vakarą dolerio 
kursas dar pakilo. Lietuvos ban
kas, numušęs dolerio ir rublio 
kursą Lietuvos vidaus rinkoje, 
sudavė didžiulį smūgį Lietuvos 
įmonėms, eksportuojančioms 
savo produkciją į Vakarus.

— Naują minimalų pragyve
nimo lygį — 2680 talonų patvir
tino Lietuvos vyriausybė. Pa
tvirtinta ir minimali mėnesio 
alga — 2980 talonjų bei minima
lus valandos atlygis — 17,5 talo
no.

— 4600 Lietuvos mokytojų 
streikas, trukęs visą savaitę, bai
gėsi gegužės 20 dieną. Pedago
gai savo reikalavimų neatsisako. 
Streikavusių mokyklų atstovų 
konferencijoje, kurioje dalyvavo 
pedagogai iš 120 įvairių miestų 
ir rajonų mokyklų, buvo pareikš
ta, kad rugsėjo mėnesį pakils 
nauja streikų banga.

— Nusikaltimų banga Lietu- 

truputį po vidurnakčio, Prienų 
rajone vyriškis, ginkluotas kalaš- 
nikovo automatu AK-74, sustab
dė Vokietijos piliečius, važiavu
sius dviem “Mercedes” automo
biliais. Mašinoms sustojus, už
puolikas per radiją iškvietė dar 
10 vyrukų, kurie grasindami 
ginklais atėmė mašinas ir nuva
žiavo Kauno link.

— Laisvųjų ekonominių zonų 
kūrimo tema gegužės 27-28 
Šiauliuose vyko tarptautinė 
mokslinė konferencija, jos ini
ciatoriai — Amerikos lietuvių 
verslininkai. Konferencija na
grinėjo laisvų ekonominių zonų 
galimybes Lietuvoje. Buvęs ka
rinis Zoknių aerouostas, esantis 
Šiaulių miesto ribose, netrukus 
taps laisva ekonomine zona.

— Net 97 miško gaisrai kilo 
Lietuvoje 1993 m. nuo sausio 1 
d. iki gegužės 3 d. Iš jų nuo de
gančios žolės — 42, nuo geležin
kelio — 5, spėjami tyčiniai — 
28. Išdegė apie 40 ha miško. 
Daugiausia gaisrų buvo sausiau- 
siose Trakų, Vilniaus ir Šalčinin
kų urėdijose.

— NATO šalių kariniuose ma
nevruose, kurie birželio 16-18 
dienomis vyks neutraliuose, o 
taip pat ir Danijos bei Vokietijos 
teritoriniuose vandenyse, daly
vaus Lietuva ir Lenkija. Mano
ma, kad gal bus pakviesta daly
vauti ir Rusija. Manevrai vadi
nami “Baltops 1993”.

—/ererų salų žvejai Lietuvai 
priklausančioje Baltijos jūros da
lyje galės sužvejoti 2,000 tonų 
silkių ir 3,000 tonų strimelių. 
Tuo tarpu Lietuva Fererų sa
loms priklausančioje jūros dalyje 
galės sugauti 10,000 tonų žuvų. 
Taip nustatyta Fererų sostinėje 
Torhawene neseniai pasirašytoje 
sutartyje.

— Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto delegacija lankėsi Nor
vegijoje ir būsimųjų žiemos 
olimpinių žaidynių (1994 m.) so
stinėje Lilehamer susitiko su or
ganizacinių komitetų bei spor
tininkų, trenerių, žurnalistų at
stovais.

Gegužės 10 d. Strasburge pra
sidėjo Europos Tarybos parla
mentinės asamblėjos 44-oji sesi-

> ja. Vienas iš jos darbotvarkės 
klausimų — Lietuvos priėmimas 
į Europos Tarybą tikrąja nare.

Į Strasburgą buvo atvykusi 
Seimo delegacija, kuriai vadova
vo Seimo pirmininko pavaduoto
jas A. Sakalas. Delegacijoje taip 
pat buvo Seimo deputatai V. 
Landsbergis, A. Gricius ir Z. 
Siemenowicz. Vėliau buvo at
vykęs ir užsienio reikalų minis
tras P. Gylys, kuris atliko pas
kutiniuosius formalumus.
Gegužės 11 d. ryte pradėtas 

svarstyti Lietuvos priėmimo 
klausimas.

Kalbas pasakė politinių reika
lų komiteto atstovas ir atstovas 
santykių su šalimis, kurios nėra 
ET narės. Jiedu rekomendavo 
Lietuvą priimti pilnateise ET 
nare.

Po to diskusijoje kalbėjo Len
kijos, Rusijos (pastarieji turėjo 
specialų svečio statusą), Vokieti
jos, Norvegijos, Vengrijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Rumu-

■ nijos, Islandijos, Turkijos, Por-
* tugalijos, Suomijos atstovai.
- Lenkijos atstovai daugiausia 

kalbėjo apie lenkų mažumos
’ padėtį Lietuvoje, konstatavo, 

kad dar yra kai kurių problemų. 
Buvo minima, kad neteisingai 
sūdary tos'rfnkimmes apygardoj^ 
ir dėl to Lietuvos lenkai negali 
visai demokratiškai rinkti savo 
atstovų į Seimą. Buvo kalbama 
ir apie žemės grąžinimą Vilniaus 
krašte. Nepaisant įvairių pasta
bų, Lenkijos atstovų pasisaky
mai buvo palankūs Lietuvai.

Diskusijoje dalyvavęs Lietu
vos Seimo lenkų frakcijos narys 
Z. Siemenovvicz taip pat kalbėjo 
apie lenkų mažumos padėtį, ta
čiau jokių problemų nedramati- 
no.

Palankiai apie Lietuvą kalbėjo 
ir du Rusijos oratoriai. Anot jų, 
Lietuva yra pavyzdys Latvijai ir 
Estijai, kaip reikia gerbti mažu
mų teises. Tai, žinoma, buvo 
bandymas įkalti dar vieną nesan
taikos vinį į Baltijos šalių drau
giškus santykius.

Vytautas Landsbergis trum
poje kalboje padėkojo Europos 
Tarybai už draugišką požiūrį į 
Lietuvą ir pasakė, kad tai vi-

— Kaime gyvenantys bendrojo 
lavinimo, vaikų, dailės, muzikos 
ir sporto mokyklų moksleiviai j 
mokyklą ir atgal autobusais ir 
traukiniais bus vežami nemoka
mai — pakaks parodyti mokslei
vio pažymėjimą.

— Lietuvos istorijos institute 
habilituoto humanitarinių moks
lų daktaro disertacijas apgynė 
dvi tautotyrininkės — Regina 
Merkienė (“Gyvulių ūkis Lietu
voje XVI a. — XX a. pirmoje 
pusėje: etninės patirties išta
kos”) ir Angelė Vyšniauskaitė 
(“Lietuvos linininkystė XVIII a.
- XX a. pirmojoje pusėje: inven
torius ir papročiai”).

VERSLININKŲ 
KONFERENCIJA 

Šiemet birželio 10-11 dieno
mis Dupont Plaza viešbutyje 
VVashingtone Lietuvos ambasa
da rengia konferenciją verslo ga
limybėms Lietuvoje aptarti.

Konferencija “Verslo ir inve
sticijų galimybės ’93” bus skiria-

siems lietuviams yra džiaugs
mingiausia diena. Landsbergis 
pasakė, kad nesutinka su kai ku
riomis Lietuvos ir Lenkijos san
tykių istorijos ir lenkų mažumos 
padėties interpretacijomis, nu
skambėjusiomis diskusijoje, ta
čiau plačiau to nekomentavo.

Dauguma oratorių, prisimin
dami Lietuvos nepriklauso
mybės istoriją, daug kompli
mentų pasakė buvusiam Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui 
Landsbergiui. Jis buvo giriamas 
už drąsą ir pasiaukojimą sunkiu 
Lietuvai metu.

Vienas Vokietijos atstovas taip 
pat pagyrė Landsbergį ir kaip 
tikros demokratijos pavyzdį pa
minėjo faktą, kad jis sukūrė tikrą 
pliuralistinę sistemą, ir po to pats 
nebuvo išrinktas.

Po diskusijos Lietuva vienbal
siai buvo priimta ET pilnateise 
nare.

Gegužės 14 d. tai formaliai 
patvirtino ET ministrų taryba, 
kurią sudaro šalių - narių užsie
nio reikalų ministrai. Lietuva 
tapo 27-ąja pilnateise Europos 
Tarybos nare.

Gegužės 14-ąją vyko oficiali 
Lietuvos vėliavos prie ET būsti
nės pakėlimo ceremonija. Joje 
kalbą pasakė Lietuvos Seimo 
pirmininkas C. Juršėnas.

Strasburge įprasta įvairiomis 

priėmimus. Tačiau, kaip infor
mavo Lietuvos delegacijos sek

Lietuvos kariai susipažįsta su Prancūzijos dovanotais “džypais”. V. Kapočiaus nuotrauka

ma verslininkams ir investito
riams, kurie nori susipažinti su 
rinka Lietuvoje. Taip pat ir 
tiems, kurie jau aktyviau toje sri
tyje dirba.

Bus aptartos Lietuvos rinkos 
galimybės, valstybės pagrin
dinės verslo taisyklės ir reikala
vimai, tinkamiausios investici
joms gamybos bei prekybos sri
tys, ekonominėsirfinansinės pa
ramos programos. Į konferenciją 
pakviesti privataus verslo atsto
vai bei vyriausybių rinkų parei
gūnai iš Lietuvos ir Amerikos.

Konferencija prasidės birželio 
10 d. ketvirtadienį, 9 vai. ryto. 
Jį atidarys ambasadorius Stasys 
Lozoraitis. Bus keturios progra
mos dalys: — Lietuvos rinka — 
dabartinė padėtis; užsienio pre
kyba ir investicijų sritys; pagrin
dinės verslo taisyklės; ekonomi
nės ir finansinės paramos pro
gramos.

Kiekvienoje dalyje bus atitin
kami pranešimai ir po jų — dis
kusijos. Prelegentais pakviesti

retorius R. Tranas, šį kartą re
prezentacijai lėšų neskirta. To
dėl .opozicijos lyderio V. Lands
bergio pasiūlymu, Lietuvos de
legacijos nariai ir žurnalistai savo 
lėšomis surengė sau vakarienę 
šios reikšmingos datos proga.

O tik prieš penkias dienas, 
gegužės 5 d., Europos Taryba 
šventė 44 metų sukaktį nuo 
įkūrimo dienos. 1949 m. gegu
žės 5 d. dešimties valstybių įkur
tos tarybos pirminis ir lig šiol ne
pakitęs tikslas buvo ugdyti vis di
desnį Europos valstybių bendra
darbiavimą, skatinti socialinę ir 
ekonominę Tarybai priklausan
čių kraštų pažangą, bendromis 
pastangomis saugoti Europai 
būdingų humaniškųjų vertybių 
paveldą. Simboliškai, norint 
pabrėžti santarvės ugdymo misi
ją, būstinė įkurta Strasburgo 
mieste, kuris per amžius buvo 
Vokietijos ir Prancūzijos teritori
nių ginčų ir karų objektas.

Dabar Europos Taryba išaugo 
iki 27 narių. Dvylika Tarybos na
rių sudaro Europos ekonominę 
bendruomenę, į ją įstoti ketina 
ir likusios 15 valstybių. Dvylikos 
šalių bendruomenė yra ūkinė są
junga, tuo tarpu Taryba yra kur 
kas platesnių horizontų. Jos pa
grindinis tikslas yra suvienytos 
Europos vizija: bendrai puoselė
ti europietiškos kultūros pavel
dą, bendrai rūpintis savo tapa- sybės politiniai posūkiai ir iš jų 
tybės išsaugojimu ir savo ateiti- išeivijoje išsivysčiusios kritiškos 
mi. nuotaikos ir iššūkiai išeivijos

NUSIVYLIMĄ KELIA EUROPOS POLITIKIERIAI
A. Juška, "Darbininko" skai

tytojas iš Melrose, MA, redakci
jos dėmesiui atsiuntė Xerox at
kviestą Antano Terlecko laišką, 
kuris buvo atspausdintas Krikš
čionių demokratų organe “Ap
žvalgoje”, Nr. 12, 1993 m. kovo 
26-gegužės 1 laidoje. Tą laišką 
Terleckas rašo savo buvusiam so
vietinių kalėjimų kameros drau
gui Viktorui (Petkui). Jį kaltina 
dėl dalyvavimo buvusios prem
jerės Prunskienės gimtadienio 

atstovai iš Lietuvos ir JAV lietu
viai, vadovaujantys amerikiečių 
kompanijomis, bei JAV firmų 
tarptautinių operacijų atstovai.

Konferencija baigsis birželio 
11 d., penktadienį, 4 vai. popiet. 
Dėl registracijos ir kitų smulk
menų — norintys dalyvauti krei
piasi į Lietuvos ambasadą, tel. 
202-234-5860. Fax 202-328- 
0466.

Senokai pradėta, bet tik dabar užbaigta remontuoti Vilniaus 
Rasų kapinėse istorinė devynioliktojo šimtmečio koplyčia. 
Prie jos įvairiomis progomis renkasi lietuviai. Priešais ją yra 
dr. Jono Basanavičiaus ir V. Mykolaičio-Putino kapai ir pa
minklai. Jos dešinėje pusėje ilsisi Vilniaus krašto veikėjas kun. 
K. Čibiras. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
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ALGIMANTAS S. GEČYS

Paskutiniųjų mėnesių įvykiai
Lietuvoje, naujosios vyriau-

(50 metų) baliuje vasario 27 d. 
Menininkų namuose.

Primindamas jam epizodus iš 
bendrų pergyvenimų kalėjimuo
se, Terleckas priekaištauja, kad 
Viktoras nuėjo su komunistais, 
palūžęs kovoje prieš čekistus. 
Terleckas kaltina Petkų ir už tai, 
kad jis “nuo išdavystės" nesu
laikė ir dr. Kazio (Bol>elio). Jis 
jam sako: "Seimo nariu jis tapo 
jaunalietuvių ir Tavo dėka .

Toliau Terleckas rašo: "Ir aš 
dr. Kazį rėmiau Seimo rinkimų 
kampanijos metu. Pasipiktinęs 
kai kurių mūsų vadų pastango
mis išstumti iš politinio gyveni
mo išeivius politikus, atėjau dr. 
Kazio pusėn. Tačiau išrinktas 
daktaras ėmė šunuodegiauti ko
munistams, siekti politinės mir
ties. Stengiausi išgell>ėti jį nuo 
naujų paslaugų lietuviškiesiems 
postkomunistams ir kartu Mask
vai. Laiške A. Brazauskui sutei- 

spaudoje, privertė JAV LB Kraš
to valdybą susirūpinti dėl tam
prių ryšių su Lietuva išlaikymo 
ir Lietuvos ir jos išeivijos artimo 
bendradarbiavimo. Kylanti tarp 
Lietuvos ir išeivijos susvetimėji
mo siena skubiai griautina, kol 
tasai susipriešinimas ideoli- 
ginėje plotmėje nepersisunkė į 
žmogiškuosius tarpusavio santy
kius.

Bręstantį konfliktą siekiant 
kuo skubiau aiškintis, JAV' LB 
Visuomeninių reikalų taryba bir
želio 19 ir 20 dienomis (šeštadie
nį ir sekmadienį) Detroito, Mi- 
chigan. priemiestyje Soutlifield, 
MI, esančiose kultūros centro 
patalpose šaukia konferenciją. 
Joje dalyvauti kviečiami Siaurės 
Amerikoje veikiančių lietuvių 
organizacijų darbuotojai, spau
dos ir informacijos atstovai, Lie
tuvai paramą teikiančių organi
zacijų bei vienetų vadovai ir ry
šiais su Lietuva be.sisielojantys 
visuomenininkai.

Kartu ar atskirai?
Konferencijos tema: “Lietuva 

ir išeivija — kartu ar atskirai?”.

(nukelta į 2 psl.)

kiau ponui Kaziui galimybę gar
bingai atsisakyti pretenzijų tapti 
Lietuvos prezidentu. Bet jis, pa
sikvietęs į pagailiu V. Skuodį ir 
kitus, ėmė šmeižti p. St. Lozo
raitį, dėjo daug pastangų A. Bra
zauskui tapti LR prezidentu"....

Kitoje (labai ilgo) laiško vieto
je Terleckas rašo:

"Daug kas mane tikina, kad 
jūs abu su dr. Kaziu KGB agen
tai. Netikiu, ir viskas!... Dr. Ka
zys savo elgesiu daug padėjo ko
munistams 1990 m. rinkimus į 
LTSR AT laimėti. Mūsų tautai 
gali tekti nešti naująjį rusiškojo 
imperializmo jungą. Deja, nebe
galėsime gauti iš mūsų išeivijos 
moralinės paramos. Dr. Kazio 
elgesys atėmė iš mūsų tautos 
tikėjimą politinėmis mūsų išeivi
jos institucijomis"....

Redakcija dėkinga skaitytojui 
A. Juškai už laiško atšvieto at
siuntimą.



LIETUVOS AVIALINIJOS TURI AMBICINGŲ PLANŲ cijos sąlygomis.

Dar tik pusantrų metų, kai įsi
kūrė Lietuvos avialinijos (LAL), 
bet prie tos santrupos jau prade
dama priprasti Lietuvoje ir už
sieniuose. Aviakompanijos lėk
tuvai skraidė į septynis Europos 
miestus: Kopenhagą, Londoną, 
Amsterdamą, Frankfurtą, Berly
ną, Maskvą, Varšuvą, o nuo 
gegužės 14-osios — ir į Paryžių. 
Ateinančiais metais ketinama 
pradėti skraidyti į kurį nors JAV 
miestą. Planuojami reguliarūs 
skrydžiai į Stockholmą ir Milaną. 
Taip pat norima atnaujinti skry
džius į Rytus: Sankt Peterburgą, 
Kijevą, per Orenburgą ir Kazanę 
pasiekti Taškentą bei Alma Atą.

Skraido šių tipų lėktuvai: iš ai
rių išnuomotasis “Boeing-737”, 
JAK-42, TU-134 ir AN-24. Kai 
kurie iš tų sovietiškųjų modelių 
jau pritaikyti tarptautiniams 
skrydžiams, o kiti dar pertvarko
mi. Tačiau “airišius” vienas lig 
šiol davė pelno tiek, kiek visi so
vietinės gamybos lėktuvai. Jis 
skraidina tarptautiniais maršru
tais “valiutinius” keleivius.

Lėktuvai daugiausia skraido 
reguliariais reisais, bet stengia
masi užsidirbti ir kitais būdais, 
pavyzdžiui, čarteriniais skry
džiais į Istambulą (Turkijoje) ir į 
Jungtinius Arabų Emiratus. Vykdo
mi ir specialūs užsakymai (spor
tininkų komandos ar simfoninio 
orkestro kelionės į užsienį). Vie
nas turimų TU-134 atitinkamai 
pertvarkomas ir bus Respublikos 
Prezidento lėktuvas.

Iš viso tokių sovietinio tipo 
lėktuvų esama virš dvidešimties, 
bet skraido tik penki šeši. Vilia-

KONFERENCIJA NESANTAIKAI GRIAUTI

(atkelta iš / psl.)

Konferencijoje ramiai, be emo
cijų, bus siekiama peržiūrėti iš
eivijos ryšius su Lietuva, pana
grinėti, kas mus jungia ir kas 
mus skiria, pasisakyti, kas kitoje 
pusėje džiugina ir kas rūpestį ke
lia. Išeivija, okupacijos metais 
padėjusi Lietuvai laisvajame pa
saulyje išlaikyti valstybingumą, 
dabar norėtų lietuvių tautai pa
dėti atgauti vidinę pusiausvyrą, 
padėti nusikratyti komunizmo 
įtakoje įgytų ydų, padėti tautai 
subrandinti XXI-jam amžiui 
skirtą tikrą lietuvį.

Pranešėjai iš Lietuvos 
ir išeivijos

Konferencijoje simpoziumų, 
paskaitų ir pranešimų forma bus 
gvildenami Lietuvai ir išeivijai 
opūs klausimai. Pranešimus pa
teikti yra pakviesti Lietuvos po
litinio gyvenimo vadovai, išeivi
joje esantys politologai ir visuo
menininkai. Iš Lietuvos konfe- 

masi, kad, atidarius naujus marš
rutus, lėktuvai bus panaudojami 
produktyviau.

Galėtų pasinaudoti 
Amerikos lietuviai

Kadangi “Lietuvos avialini
jos” yra pasirašiusios sutartis su 
British Airvvays, KLM ir Air 
France, tai į Lietuvą skrendan
tys tautiečiai iš Amerikos ar Ka
nados galėtų pasinaudoti ir LAL 
lėktuvais, ypač, kad jiems vis 
tiek reikia persėsti, atskridus į 
Europą. Bilietus į tokius LAL 
reisus galima įsigyti ir Amerikos 
žemyne veikiančių oro linijų 
agentūrose. Amerikos žemyne 
LAL atstovauja “American Airli
nes” ir “Virgin Atlantic”. Pasi
rašytos sutartys ir su vokiečių 
“Lufthansa”, lenkų “LOT”, Ru
sijos “Aeroflotu”. Taigi jei kelei
vis nori nusipirkti ar užsisakyti 
bilietą į kurį nors “Lietuvos avia
linijų” reisą, jis gali pasinaudoti 
šių aviakompanijų agentūrų pa
slaugomis. Visas smulkmenas — 
Lėktuvo išvykimo-atvykimo lai
ką, bilieto kainą, informaciją, 
apie galimus pasikeitimus tvar
karaštyje — norintieji skristi 
LAL maršrutais gali sužinoti, 
kreipęsi į oficialius LAL atstovus 
šiais adresais:

Vilnius: Ukmergės 12. Tel. 
(370) 275 25 88, 75 32 12. Fax 
(370) 235 48 52. Vilnius Airport 
tel.: (370) 263 6077.

Copenhagen: Baltic Rep I/S 
Vester Voldgade 85, D K 1552 

rencijoje dalyvauti atvyksta Lie
tuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, Lietuvos 
Socialdemokratų partijos pirmi
ninkas ir Seimo prezidiumo vi- 
cepirm. Aloyzas Sakalas, Lietu
vos Centro judėjimo pirm. 
Romualdas Ozolas. Tebesitaria- 
ma dėl naujai įsikūrusios 
Tėvynės sąjungos (konservato
rių) atstovo dalyvavimo.

Iš išeivijos konferencijos dar
botvarkėje išgirsime ambasado
rių St. Lozoraitį, dr. Vyt. Bie
liauską, dr. Vyt. Vardį, kun. 
Ant. Saulaitį, dr. Joną Valatį, dr. 
Tomą Remeikį, dr. Kazį Ambro- 
zaitį, adv. Rimą Domanskį, Val
dą Adamkų, Vaivą Vėbraitę- 
Gustienę, Juozą Polikaitį, Sigitą 
Miknaitį, Algimantą Gečį ir dar 
kelis kalbėtojus, kurių sutikimo 
tebelaukiama.

Vieta ir laikas
Konferencija pradedama bir

želio 18 d., penktadienį, susi- 

Copenhagen, Denmark. Tel: 
3333 92 88.

Berlin: Flughafen Berlin — 
TEGEL. Tel: (030) 410 42 75. 
Fax (030) 410 42 74.

Frankfurt: Departure hall B, 
room No 3323. Tel. 69 45 79, 69 
45 80.

London: Airline House, VVest 
Sussex, RH 176 BN U. K. Tel: 
(0444) 40 01 00. Fax: (0444) 40 
07 74.

Moscovv: B. Rzhevsky per. 7. 
Tel: 203 67 30.

t

Jei tautiečius domintų atsto
vavimo LAL klausimai kituose 
žemynose ar valstybėse, bus lau
kiama pasiūlymų bendradar
biauti. Dabar Chicagoje LAL at
stovauja Birutė Zalatorienė, o 
Kanadoje — firma “Pedersen 
World Tours”.

pažinimo vakarone Holiday Inn 
of Southfield viešbutyje, 26555 
Telegraph Rd., Southfield, MI 
48034.

Atidarymas įvyks birželio 19 
d., šeštadienį, 9 vai. ryto, 
kultūros centro patalpose, 25335 
VVest 9 Mile Rd., Southfield, MI 
48034. Posėdžiai tęsis visą die
ną, o vakare bus banketas.

Sekmadienio posėdžiai prade
dami 9 vai. ryto. Mišios, kurių 
metu bus prisiminti Baisiojo 
birželio įvykiai, bus atnašauja
mos prie kultūros centro esan
čioje Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijoje 10:30 vai. ryto. Kon
ferencija bus uždaryta 3 vai. po
piet.

Kodėl pasirinktas 
Detroito priemiestis?

Konferencijos vietovė parink
ta atsižvelgiant į Detroito buvi
mą pačiu pigiausiu lėktuvais pa
siekiamu JAV miestu. Taip pat 
dėmesin buvo paimta veikli Det
roito lietuvių kolonija su konfe
rencijai turimom moderniom 
patalpom. Konferencijos ruoša ir 
darbotvarke rūpinantis JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybai; 
techninius ruošos darbus tvarkys 
LB Michigano apygardos valdy
ba (pirm. Liuda Rugienienė), 
kuriai talkina specialiai susiorga
nizavęs vietos lietuvių komite
tas.

Konferencijos dalyviams kam
bariai yra rezervuoti Holiday 
Inn of Southfield (telef. 313-353- 
7700). Kambario kaina nakčiai 
$49. Būtina užsiregistruoti iki 
birželio 4 d., norint gauti konfe
rencijos dalyviams teikiamą pa- 
piginimą.

Registracijos mokestis iš anks
to — $65. Registruojantis konfe
rencijos dieną — $75. Registra
cijos mokestis padengia dalyva-

Ruošiama “business class”
Kaip jau visame pasaulyje, ir 

čia norima pereiti ir prie dviejų 
keleivių klasių sistemos — “bu
siness” ir “economy class”. Sun
kiau yra pasirengti biznio klasei, 
nes neužtenka vien pertverti neapsimoka, bet suprantama, jog re-
lėktuvo saloną. Reikia ir pareng- ' tas kuris pajėgtų mokėti visą kai
ti patarnautojus, nes jau praėjo 
laikai, kai keleiviai lėktuve te
gaudavo gazuoto vandens ir sal
dainių.

Aviakompanija turi apie 1,300 
darbuotojų. Pagal dabartinį už
imtumą gal užtektų ir trečdalio, 
bet etatų mažinti nenorima dėl 
trijų priežasčių: pirma, tai būtų 
einama prieš Vyriausybės darbo 
vietų išsaugojimo politiką; antra, 
nereikia pamiršti, kad aviacijos 
specialistai Lietuvoje nerengia
mi, o mokymas svetur brangiai 
kainuotų. Pagaliau, daugelis 
darbuotojų dar neperprato, kad 
LAL—tai nacionalinė kompani
ja, kuriai tenka dirbti konkuren-

vimą penktadienio vakaronėje, 
šešt. priešpiečius ir banketą, 
sekmadienio priešpiečius ir kitas 
konferencijos dalyviams teikia
mas paslaugas. Registruojamasi 
išrašant čekį Lithuanian-Ameri- 
can Community, Ine., vardu ir 
jį siunčiant A. Rugieniui, 3620 
Buming Tree Drive. Bloom- 
field, MI 48302.

Visi kviečiami
Konferencijoje dalyvauti kvie

čiami visi politiniais visuomeni
niais reikalais, ir ypač Lietuvos 
šiandieninėmis problemomis 
besirūpinantys asmenys.

Išeivijos lietuvių visuomeni
niam gyvenimui nesant apsaugo
tam nuo vidinių audrų, ši konfe
rencija yra gera proga intelek
tualiniame lygyje aptarti proble
mas, pabendrauti, paieškoti vie
ningo tiesaus kelio, kuriuo visi 
kartu galėtume žygiuoti į švie
sesnę Lietuvos ateitį.

— Lietuvos banko valdyba 
nuo gegužės 10 d. išleido į apy
vartą naujus 500 nominalios ver
tės talonus. Talono antroje 
pusėje, mėlynos ir žalios spalvos 
tinklelio fone, — vilkų pora. Ta
lonų popierius baltas su gelsvu 
atspalviu.

— Sutartį įkurti bendrai įmo
nei “Genčių nafta” pasirašė 
Gargždų valstybinė naftos geolo
ginė jmonė ir Švedijos “Svenska 
Petroleum” firma. Švedai inves
tuos nuo 15 iki 30 milijonų JAV 
dolerių. Nafta yra 1850 metrų 
gylyje. Sutarties sąlygos Lietu
vai labai palankios: Lietuva gaus 
tris ketvirtadalius pelno, nors jos 
kapitaliniai indėliai tesudarys 
vieną ketvirtadalį. Per 20 metų 
tikimasi gauti 1,2 milijono tonų 
naftos.

Bilietų kainos
Lietuvos piliečiams, perkan- 

tiems bilietus Lietuvoje, kainos 
su nuolaida. Nors avialinijai tai

ną. Būtina sąlyga, kad keleivis 
turėtų Lietuvos Respublikos 
pasą. Nepakanka Pilietybės Pa
žymėjimo. |

Kitų šalių piliečiams bilietų 
kainos — maždaug tokios pačios, 
kaip ir kitų oro linijų. Supranta
ma, žiemą pigesni, vasarą — 
brangesni.

Šiuo metu Vilniaus aerouostas 
pasikeitęs. Neseniai perstatytas, 
labiau pritaikant prie Vakarų ša

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose.Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
Pway St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296- 
2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. I staiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami po laido tu vi
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction BlvcL, 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- . 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. S tu kas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Saite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

lių. Pradėjo veikti ir naujas ter
minalas — patogus, jaukus, erd
vus.

Be to, “Lietuvos avialinijos” 
neseniai įsteigė ir valstybinę tu
ristinę firmą “Aviatur”, kuri be 
visų kitų paslaugų, neturintiems 
Lietuvoje giminaičių ar gerų 
pažįstamų, tautiečiams parūpins 
viešbučius, organizuos keliones 
ne tik po Lietuvą, bet ir į Latviją 
bei Estiją.

Jei viskas taip vyks pagal nu
matytus planus, tai, ko gero, at
einančią vasarą atostogų į savo 
Tėvynę iš tolimų pasaulio šalių 
tautiečiai galės atskristi patogiai 
ir greit Lietuvos avialinijos lėk
tuvais, — tikisi tos bendrovėj virši
ninkai.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI 1 VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEVY JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

Basolino 
A MEMORIALS

66-86 80 ST. SfIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379 

PHONES į 718) 326- 1282 ; 326-3150 
- TAI MUSU VIENINTELE VTETA- 

- GAUSI PARODU SALE -

KVECAS 
JONAS 

1933 + 1976

ris

Netoli Vilniaus esančio garsiojo Gariūnų turgaus dalis. Apie šį turgų rašo Alfonsas Nakas “Darbininko” šio numerio 
trečiame puslapyje, atkarpoje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES) 
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MASINOS 
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
MOKĖTI GAUMA 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, FAX 718 769 - 3302
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Vainikų dieną
Miestų bei miestelių aikštėse 

ir laukuose visame krašte gegu
žės 31 d. amerikiečiai pagerbs 
savo žuvusiuosius karo metu. Tą 
dieną atžymės iškilmingos apei
gos. Gėlėmis bus papuošti žuvu
siųjų kapai JAV ir kituose kraš
tuose. JAV karių kapinėse Angli
joje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Olandijoje, Italijoje, Šiaurės 
Afrikoje, Filipinų salose, Meksi
koje užsieniečiai atiduos pagarbą 
Amerikos kariams. Korėjoje, kur 
24,000 amerikiečių prarado savo 
gyvybę, tautinėse Pusano kapi
nėse irgi bus suruoštas minėji
mas.

Specialios iškilmės bus tau
tinėse kapinėse visoje Ameriko
je, karo laivyno kapinėse ir ki
tuose kariuomenės bei karo lai
vyno laidojimo vietose. Visur, 
kur tik yra Amerikos kariuo
menės dalinys ar karo laivas, bus 
pusiau stiebo iškeltos vėliavos ir 
iššautas 21 saliutas. Gėlės bus 
nuleistos j vandenį pagerbti 
žuvusiesiems vandenynuose.

Žuvusių karių Prisiminimo 
diena, vadinama dar Vainikų ar 
Dekoracijos diena, įvesta po Pi
lietinio Amerikos karo, kai mote
rys Vicksburge ir Columbus, Mis- 
sissippi valstijoje, ir Charlesto- 
ne, Pietų Carolinoje, papuošė 
Unijos ir Konfederacijos karių 
kapus. Šiauriečiai pasekė tuo 
pačiu mostu, ir nuo to laiko visa
me krašte pirmosiomis vasaros 
gėlėmis Amerikos karių kapai 
buvo puošiami per organizuotas 
bendruomenių apeigas.

Kai generolas John A. Logan 
tapo pokarinės respublikos Di
džiosios Armijos komendantu, 
jis 1868 m. gegužės 5 d. išleido 
garsųjį įsakymą “kad kiekvienas 
Didžiosios Armijos dalinys ruoš
tų atitinkamus minėjimus ir 
puoštų savo žuvusiųjų draugų 
kapus gėlėmis... kad bet kokie 

šio meto neramumai neliudytų 
ateinančioms kartoms, jog mes 
pamiršome laisvos ir nepadalin
tos respublikos kainą”.

Kapams puošti buvo nustaty
tas paskutinis gegužės pirmadie
nis. Tais metais jis pasitaikė 
gegužės 30-ąją. Tai buvo pirmoji 
žuvusių karių prisiminimo diena 
Washingtone, DC. Greitosios 
pagalbos mašinos vežė gėles iš 
Botanikos sodo, iš privačių sodų 
į Arlingtono kapines. Gen. Ulys- 
ses S. Grant, respublikonų kan
didatas į prezidentus, buvo 
tribūnoje, o gen. James A. Gar- 
field, tada buvęs kongrese, 
vėliau irgi tapęs prezidentu, pa
sakė kalbą.

Daug kalbų nuaidėjo Prisimi
nimo dienomis po šios pirmosios 
tautinės šventės. Vienais labiau
siai jaudinančių buvo pasakyta 
Gettysburgo kovų laukuose 1934 
m. prezidento Franklin D. Ro- 
sevelt. Kalbėdamas apie Pilie
tinį Amerkos karą, jis pasakė: 
“Tautos tragedija buvo ta, kad 
žmonės vienas kito nepažino”.

Šie žodžiai gali būti pritaikyti 
ir dabar pasaulio žmonėms, ku
rie “nepažįsta vienas kito” tiek, 
kad užgniaužtų baimę, įtarinėji
mus, karo grėsmę, kylančią iš 
nežinojimo ir nesusipratimų.

Ginti tėvynę nėra tiktai ginti 
šeimos židinius, asmenis ar tau
tos darbo vaisius, tai gelbėti tau
tai siekti jos idealų, plėsti jos pa
saulėvaizdį, remti jos pastangas 
siekti gėrio, skatinti jos ateities 
viltis ir tuo pačiu tarnauti sau ir 
žmonijai.

Šiose žuvusiųjų pagerbimo 
apeigose nuo amerikiečių neatsi
lieka ir lietuviai. Gražiu pa
pročiu virto Birutiečių, Ra- 
movėnų, Šaulių metinė iniciaty
va: užprašyti mišias, jose ben
drai dalyvauti, po to kartu lanky
ti ir papuošti mirusiųjų kolegų 
ir draugų kapus.

as “Dotacijų demokratijai stip- VYTAUTAS LANDSBERGIS VVASHINGTONE
rinti ir plėsti fondas” (National 
Endowment for Democracy) ba
landžio pabaigoje Washingtone 
suorganizavo konferenciją So
vietų Sąjungos kontrolėje buvu
siose valstybėse ir “Trečiojo pa
saulio” kraštuose demokratijos 
problemoms svarstyti. Į šią kon
ferenciją Fondas iš Lietuvos 
pakvietė buv. Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką ir dabartinį 
opozicijos Lietuvos Seime lyderį 
Vytautą Landsbergį.

National Endovvment for De
mocracy direktorių tarybą suda
ro žymūs Amerikos valstybinin
kai, ir turimas kapitalas naudoja
mas ne ekonominei minėtų kraš
tų paramai, bet komunizmo su
niokotose bei Afrikos, Azijos ir 
Pietų Amerikos valstybėse de-

Prisimename ne tik vietinės 
apylinkės mirusius savanorius- 
kūrėjus, kariškius, bet taip pat 
ir tą nesuskaitomą daugybę 
laisvės kovotojų, žuvusių įvairio
mis progomis; prisimename par
tizanus, o taip pat ir vėlesnių 
dienų — Romo Kalantos, Sausio 
13-osios bei Medininkų laisvės 
aukas; prisimename praradu- 
siuosius savo gyvybes sovietų 
kalėjimuose bei nacių koncen
tracijos stovyklose. Maldos vie
nybėje prisiminsime juos visus 
šią Vainikų dieną. 

Vainikų dieną daugelis lietuvių visame pasaulyje savo mintimis ir maldomis bus Anta
kalnio kapinėse Vilniuje prie Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapų. Juos lanko ir 
gėlėmis puošia ne tik jų giminės, bet ir iš kitur atvykstantys. Gilumoje: “Darbininko” 
bendradarbis Alfonsas Nakas su žmona Brone 1992 metų vasarą.

mokratinėm institucijom kurti ir 
demokratiškam gyvenimo būdui 
ugdyti.

Landsbergio autoritetas
Vakarų pasaulyje Vytauto 

Landsbergio autoritetas, nepai
sant politinių nesėkmių rinki
muose į Seimą, liko nepažeistas. 
Jis tebelaikomas ne tik pagrindi
niu Lietuvos sėkmingos išsilais
vinimo kovos iš sovietų okupaci
jos strategu ir lyderiu, bet ir de
mokratinių reformų iniciatoriu
mi. Pagal lietuvišką patarlę, 
“auksas ir pelenuose žiba”, ir tas 
jo žibėjimas ne tik neblėsta, bet 
pasaulio opinijoje net stiprėja.

Kai kurie politiniai komenta
toriai, o jau ir knygų autoriai, jį 
laiko tarsi pasaulio demokratijos 
tėvu, mat iki 1990-1992 tik Vaka
rų pasaulis praktikavo demokra
tiją, o nuo Lietuvos išsilaisvini
mo ir Rytai išeina iš diktatūrinių 
ūkanų. Tokią mintį Landsbergio 
pagerbimo metu VVashingtone 
balandžio 28 d. pasakė Amerikos 
ats. pulkininkas Joseph Lu- 
kitsch, ėjęs aukštas pareigas 
Amerikos gynybos departamen
te.

Konferencijos metu Lands
bergis darė pranešimus apie de
mokratijos vystymąsi Lietuvoje, 
dalyvavo simpoziumuose bei di-

Vytautas Landsbergis su Lietuvos ambasadoriumi Stasiu Lo
zoraičiu balandžio 28 d. VVashingtone, pagerbiant Landsbergį 
specialioje vakarienėje.

skusijose. Visur jis reiškėsi kaip 
tikras valstybininkas, blaiviai 
vertino demokratinius procesus 
Lietuvoje, sėkmes ir nesėkmes, 
taip pat nurodydamas galimus 
pavojus.

Pagerbimo vakarienė
Pasibaigus National Endow- 

ment for Democracy posėdžiams ir

pasitarimams, Amerikos-Balti- 
jos fondas (US-Baltic Founda-. 
tion) Fort Myer Karininkų klube 
Landsbergiui pagerbti suorgani
zavo priėmimą — vakarienę, ku
rioje dalyvavo 130 žmonių. Pusė 
dalyvių buvo baltų kilmės ameri
kiečiai, antra pusė — kiti ameri
kiečiai, žymūs įvairių sričių pro
fesionalai, politikai, verslinin
kai, USB F tarybos nariai,
stambūs rėmėjai, didžiųjų fondų 
atstovai.

Programą pradėjo Joseph Lu- 
kitsch, USBF generalinis direk
torius, pasveikindamas garbės 
svečią ir išryškindamas istorinę 
Landsbergio reikšmę komunisti
nio giganto žlugimo procese. 
USBF programų vyr. adminis
tratorė Audronė Pakštienė žo
džiais ir skaidrėmis pavaizdavo 
šios organizacijos vystymosi ei
gą, darbų apimtį ir ateities per
spektyvas. Ji vos prieš kelias die
nas buvo grįžusi iš Lietuvos, kur 
su Vytauto Didžiojo universiteto 
vadovybe Kaune pasirašė sutartį 
dėl akademinio savivaldybių dar
buotojų mokymo centro įsteigimo. 
Tokie centrai taip pat įsteigti 
Latvijoje ir Estijoje.

Vakarienė turėjo ir kitą tikslą 
— telkti lėšas mokymo centrui 
Vytauto Didžiojo universitete fi
nansuoti. Sis projektas yra dide
lis ir daug žadantis, nes vienas 
iš didžiųjų Amerikos šios rūšies* 
fondų — The Pew Charitable

Inukelta į -t psl .)■

Lietuvos dienoraščio skeveldros
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Tai pradinių ir vidurinių mokyk
lų mokslo metų pradžia.

įpratę lakstyti kaip patrakę, 
miestų vairuotojai turi susitvar
kyti, kad ant kokio septynmečio 
pipiriuko, nuo motinos žingsnį 
šoktelėjusio, neužvažiuotų. Kenčia 
ir automobiliai, tai yra jų bateri
jos. Mat yra įsakymas tomis die
nomis, kad ir saule tviskančio
mis, važinėti dideles šviesas 
įsižiebus. Mačiau ne vieną auto
mobilį, gatvėj ar aikštėj pastaty
tą, šviesų neužgesinus. Kas pali
ko visai dienai, nebeužves. Ban
džiau net įsibrauti ir užgesinti, 
bet nė pats kvailiausias vairuoto
jas nepalieka automobilio neuž
rakinto. Su šviesomis paliktų 
mačiau ir prie Gariūnų turgaus.

Svainis automobilį pasistatė 
atokiau, už greitkelio, gale maši
nomis nusėtų didelių plotų. Tur
gų pasiekėm lygiai 7 vai. ryto. 
Ten jau šurmuliavo keletas tūks
tančių žmonių. Po pietų būsią 
keliolika tūkstančių, gal dau
giau

Prie pat turgaus ribos pasitiko 
kelios dešimtys savotiškų šmėk

lų, graikų teatro aktorių, ar 
nežinau, kaip jas-juos pavadinti. 
Tai jauni ir senstelėję žmonės, 
dauguma moterys, reklamavo 
galanterijos prekes. Jos ir jie 
stovėjo vienoje eilėje, išsižergę 
ir plačiai išskėtę rankas. Jose — 
baltos suknelės ir palaidinės, 
raštuoti sijonai, margaspalviai 
divonėliai, šviesūs ir tamsūs liet
palčiai, antklodės, paklodės, ir 
t.t. ir t.t.

Daugelis į tas “vaidilutes” ir 
“šmėklas’ iš tolo dėbčiojo, bet tik 
retas prie retos žmogystos priėjo 
prekę pačiupinėti, kainos pak
lausti. Kaip ilgai tos iš pažiūros 
trapios, jaunutės prekiautojos 
ištvers? Kada jų aptirpę rankos 
nusvirs? Kokiais intervalais vėl 
ir vėl skėtosis, kad ką nors parda
vus? Kai turgų per dvi tris valan
das prabėgom apėję, ši tą nusi
pirkę, grįžome prie automobilio, 
minima dekoracija atrodė nė 
kiek nepakitėjusi.

Nebevardysiu pavienių pre
kių. Nebesikankinsiu. Ten buvo 
visko, ką Amerikoje pardavinėja 

maisto parduotuvėse. Ir visko, 
ką gauname metalo dirbinių par
duotuvėse (hardware). Ir ką pas 
mūsų Searsą, Wall-martą, Kres- 
gę ar Kmartą. Nesužinojau, koks 
šio Lietuvoj didžiausio turgaus 
plotas, bet spėju, kad kažkur 
tarp 5 ir 10 ha. Toli, už ilgų pre
kystalių eilių, matėsi daug auto
mobilių ir sunkvežimių. Svainis 
sakė, kad ten autovežimių pre
kyba.

Kaip visuose turguose visame 
pasauly, reikia neskubėti pirkti, 
ieškoti, derėtis. Reikėjo virdulio 
giminaitei, kurios su mumis ne
buvo. Ir reikėjo seseriai. Kai gi
minaitei nupirkom, sesuo nesi
skubino. Už valandos, kelintoj 
vietoj, gavom geresnį ir dvigubai 
pigiau.

Neturiu nė vienos turgaus 
nuotraukos. Čia ne Panevėžys, 
kur fotografuojami tik niurzėjo. 
Čia, Alfredas įspėjo, gali ne tik 
aparatą prarasti, bet ir dantis pa
likti. Čia veikia griežti mafijos 
įstatymai, ir turi elgtis kaip pri
dera.

Man jau labai stokojo rublių. 
Šen ir ten ant prekystalių tupėjo 
užrašai, kad keičiama valiuta. 
Lietuviškai, rusiškai, lenkiškai. 
Už prekystalių sėdėjo, grupelė
se po 3-4, jaunikaičiai. Visi svei
ki, žvalūs, inteligentiški, tartum 
paskutinio kurso studentai (gal 
tokie ir buvo?). Vienas prekiau
ja, kiti jį saugo, Kiekvieną dieną 

spauda praneša, kad tą ar kitą 
jauną “bankininką nudobė ir jo 
kelias dešimtis tūkstančių valiu
tos, kelis milijonus rublių sudo
rojo. Bet tai atsitinka jų butuose, 
miegant. Čia jie drąsūs, kaip 
Dievo užanty.

Pasirinkęs tokį aukštą šviesia
plaukį, klausiu, kiek šiandien už 
JAV dolerį? Atsakymas: 200 ru
blių. Bet, sakau, 200 davė užva
kar. Argi per dvi dienas nepasi

Gariūnų turgavietėje prekės žymiai pigesnės negu Vilniaus valiutinėse parduotuvėse.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

keitė? Jis švilpteli. “Kiek dolerių 
norite parduoti?” Aš: “Penkias
dešimt”. Jis: “Vienas bankno
tas?” “Vienas”. “Už vieną bank
notą duosiu po 203. Gerai, po
nas?” Sutinku. Paduodu bakno- 
tą. Jis švilpteli, iš kišenės traukia 
skaičiavimo mašinėlę. Ir link
smai čiauška: “Ką čia 203, Ge
riau suskaičiuoti po 205. Kaip se
nam ponui duosiu po 205. Ge
rai?” Kas nebus gerai, kai šimt- 

rublė prisidėjo neprašant. Švil
paudamas atskaito 10,250 rb. 
Prašo patikrint. Paspaudžia ran
ką. Tai man vienintelis pinigų 
keitėjas, davęs daugiau negu su
lygta.

Gerai informuota apie viską, 
Danijos karalienė Margareta. 
aplankiusi Kalvarijų turgų, 
norėjusi ir į Gariūnus. Jos vaišin
tojai (Landsbergis?) atkalbėję.

(Bus daugiau)



Vytauto Landsbergio pagerbimo vakarienėje balandžio 28 d. Washingtone, DC. Iš d.: 
Kevin Quigley, iš Pew Charitable Trusts, kuris ŪSBF-ui paskyrė $300,000 savivaldybių 
darbuotojų ruošimo centrams Baltijos valstybių universitetuose organizuoti, Vytautas 
Landsbergis ir Linas Kojelis — USBF grezidentas.

VYTAUTAS LANDSBERGIS VVASHINGTONE
(atkelta iš 3 psl.)

Trusts — tiems centrams kurti 
paskyrė $300,000 su sąlyga, kad 
tokia pat suma ateis dar ir iš kitų 
šaltinių. USBF deda visas pas
tangas kaip galima greičiau kitai 
$300,000 sumai sutelkti, kad nuo 
naujųjų metų pradžios tie cent
rai Baltijos valstybių universite
tuose pradėtų veikti. Vakarienė 
davė $9,000 gryno pelno.

Kevin Quigley, the Pew Charit
able Trusts programų direkto
rius, vakarienėje dalyvavo kaip 
garbės svečias.

Landsbergį publikai pristatė 
Jurgis Ramonas, politiniuose ir 
ekonominiuose Washingtono 
sluoksniuose gerai pažįstamas 
advokatas. Jis yra a.a. dr. Vlado 
Ramono (Ramanausko) sūnus, 
vienas iš USBF’ kūrėjų bei da
bartinis direktorius.

Mato šviesią ateitį

Landsbergis, savo kalbą per- 
pindamas humoristiniais intar
pais, pavaizdavo demokratinio 
vystymosi Lietuvoje eigą, kuri 
prie dabartinės valdžios gerokai 
sulėtėjusi. Valdančioji partija 
varžo opozicijos teises, pažeidi
nėja Konstituciją, rodo tenden
cijų vėl neatsargiai suartėti su 
kaimynu, iš kurio varžtų lietuvių 
tauta prieš trejus metus išsivada
vo. Kalbėtojas vengė asmenišku
mų, netgi neminėjo kritikuoja
mų asmenų pavardžių, valsty
bingumo principą statydamas

LIETUVIAMS JDOMI KNYGA

Italijoje išleista nedidelė ap
imtimi, bet savo turiniu ypač lie
tuviams įdomi knyga italų kalba 
— “Laiškai iš Lietuvos — Mon
sinjoras Luigi Faudutti, Vatika
no diplomatas Lietuvoje - 1924- 
1931 metais”.

Knygos autorius yra antraštėje 
minimo, Lietuvoje tarnavusio 
Vatikano diplomato monsinjoro 
Luigi Faidutti proanūkis Gian 
Francesco Cromaz, paveldėjęs 
dėdės archyvą ir juo pasinau
dojęs knygai parengti.

Monsinjoro Faidutti pavardė 
Lietuvoje turbūt ne daug kam 
žinoma, o tačiau šis Vatikano di
plomatas suvaidino nemažą vaid
menį Lietuvos ir Apaštalų Sosto 
santykiuose šio amžiaus trečiaja
me dešimtmetyje, kai net septy
nerius metus — nuo 1924 iki 
1931 metų — buvo Vatikano at
stovu Lietuvoje, eidamas apašta
linės intemunciatūros, o vėliau 
nunciatūros vedėjo pareigas.

Monsinjoro Faidutti buvimo 
Lietuvoje metu Lietuvos santy
kiai su Apaštalų Sostu vystėsi su
dėtingai, pasižymėjo tiek teigia
mais, tiek, deja, neigiamais ir 
abiem pusėm žalingais reiški
niais. O vis dėlto dabar, po dau

aukščiau už partinę politiką. Ir 
jo ateities prognozė Lietuvai ne
buvo pesimistinė.

Linas Kojelis, USBF prezi
dentas, padėkojęs Landsbergiui 
už apsilankymą, savo trumpame 
žodyje suvedė idealistinių ir 
pragmatinių elementų praktiš
koje veikloje vaidmenį. Vizija, 
anot jo, suranda idealistinį tiks
lą, o jį realizuoja pasiaukojantis 
darbas ir konstruktyvios prag
matinės priemonės. Jis dėkojo 
visiems, kurie patikėjo USBF 

Ambasadorius Stasys Lozoraitis su Ann Smith, Senato užsie
nio reikalų komisijos štabo nare, jos mama ir dr. Terry J. R. 
Kolp, Kolp & Associates prezidentu, VVashingtone, DC, ba
landžio 28 d. specialioje vakarienėje Vytautui Lartdsberrgiui 
pagerbti.

giau negu šešiasdešimties metų 
vertinant tų santykių eigą, joje 
pasireiškusios neigiamybės iš
blėsta, o lieka tai, kas tuo metu 
buvo teigiamo atlikta ir kas stam
biomis raidėmis visiems laikams 
įrašyta į Lietuvos ir Apaštalų So
sto santykių istoriją.

Iš dalies tai mons. Faidutti 
nuopelnas. Tuometinis Apaštalų 
Sosto atstovas Lietuvoje, mūsų 
šalį ir jos žmones pamilęs, apdai
rus ir taktiškas diplomatas mon
sinjoras Faidutti nemažai pri
sidėjo prie Lietuvos ir Apaštalų 
Sosto santykių sunormalinimo, 
tuo būdu paruošdamas palankią 
dirvą Lietuvos ir Vatikano kon
kordatui sudaryti. Šiuo gi kon
kordatu buvo pastatytas tvirtas 
pamatas Valstybės ir Bažnyčios 
santykiams Lietuvoje.

Gian Francesco Cromaz kny
goje “Laiškai iš Lietuvos” su
kaupta nemažai įdomios doku
mentinės medžiagos apie Popie
žiaus atstovo Luigi Faidutti dip
lomatinę ir religinę veiklą Lietu
voje nuo 1924 iki 1931 metų, tai 
yra iki šio prelato mirties nuo 
vėžio ligos Karaliaučiuje. Pažy
mėtina, kad monsinjoras Faidut

tikslais, parėmė darbu ir finan
sais, ir tuo būdu per ketverius 
metus iš nulinės bazės USBF jau 
gali operuoti šešių skaičių pinigi
niais resursais. Virš 80% jų atei
na ne iš baltiškų šaltinių.

Garbės svečiui buvo pristatyti 
USBF štabo darbuotojai ir rėmė
jai. Jis su vakarienės dalyviais il
gai pabendravo, savo demokra
tiška laikysena padarydamas vi
siems malonų įspūdį.

J. Kj.

ti yra palaidotas Kauno arkikate
dros kriptoje.

Tarp svarbesnių knygoje pla
čiau paminėtų istorinės reikš
mės įvykių, prie kurių sumaniai 
prisidėjo monsinjoras Faidutti, 
pažymėtini ypač du: pirmas — 
1926 m. popiežiaus Pijaus XI pa
skelbtoji apaštalinė konstitucija 
“Lituanorum Gente”, kuria bu
vo pagrindinai pertvarkyta ne
priklausomybę atkūrusios Lietu
vos religinė ir bažnytinė struk
tūra. Ir antras — 1927 m. suda
rytas jau minėtasis Lietuvos ir 
Apaštalų Sosto konkordatas, ku
riuo buvo sureguliuoti Valstybės 
ir Bažnyčios santykiai Lietuvoje, 
sudarant Bažnyčios veiklai labai 
palankias sąlygas.

140 puslapių knygą “Laiškai iš 
Lietuvos” sudaro sklandžiu žur
nalistiniu stiliumi parašytų leng
vai skaitomi trumpi straipsniai, 
kurių kiekvienas skujas atskirai 
temai, susijusiai ti^k su monsin
joro Faidutti diplomatine ir reli
gine veikla Lietuvoje, tiek su 
svarbesniaisiais tuometiniais po
litiniais, socialiniais ir religiniais 
įvykiais Lietuvoje. Šių įvykių 
priminimas padeda skaitytojui 
susidaryti aiškesnį vaizdą apie 
sudėtingas aplinkybes, kuriose 
tarp 1924 ir 1931 metų vystėsi

DAR KARTĄ KREIPIAMĖS 
DARIAUS-GIRĖNO REIKALU

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno Transatlantinio skrydžio 
60-ųjų metinių diena artėja. Mi
nėjimo komitetas ir įvairūs jo pa
komitečiai daug dirba, kad šis 
įvykis taptų vienu įsimintiniau
sių. Renginio sėkmė yra visų 
Amerikos lietuvių garbės reika
las: jaunų ir senų, ir dypukų ir 
amžiaus pradžios imigrantų, nes 
Darius ir Girėnas priklauso 
mums visiems. Jiedu, kaip ir 
mes, buvo lietuviai, galvojo lie
tuviškai, dirbo Amerikai ir Lie
tuvai!

Tik susikūręs, Minėjimo komi
tetas aptarė eilę prasmingų pro
jektų. Buvo planuota nukalti 
proginį medalį, atidengti memo
rialinę Dariaus ir Girėno lentą 
Chicagos Midway aerouoste, su
sukti filmą apie lakūnų gyvenimą 
Amerikoje ir pasiruošimą skry
džiui, laikyti iškilmingas mišias 
lietuvių bažnyčiose, surengti lie
tuviškų organizacijų paradą su 
vainikų padėjimu prie Dariaus 
ir Girėno paminklo Marąuette 
Parke, paruošti parodą apie 
lakūnus ir minėjimui skirtą lei
dinį, o taip pat surengti minėji
mo pietus.

Suprantama, tai ne komerci

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

— Kazimieras Bizauskas, Va
sario 16-osios akto signataras, jo 
gimimo šimtųjų metinių proga 
pagerbtas Kaune balandžio 30 
d., atidengiant paminklinę lentą 
prie namo, kuriame jis gyveno 
Vydūno gatvėje. Vilniuje tą 
pačią dieną minėjimas vyko Me
nininkų rūmuose. Velionis buvo 
gimęs 1893 m. vasario 14 d. bol
ševikų sušaudytas 1941 m. bir
želio 26 d. Gudijoje.

— Paskelbtas konkursas ga
minti žemės ūkio mašinoms ir 
padargams, kurių taip reikia ūki
ninkams ir bendrovėms. Tai pa
daryta pramonės ir prekybos mi
nisterijos iniciatyva. Dalis šios 
serijinės gamybės bus finansuo
jama iš valstybės biudžeto. Ga
minių sąrašą patvirtino pra
monės ir prekybos, žemės ūkio 
ir ekonomikos ministrai. Kon
kurse dalyvaus valstybinės, akci
nės, individualios įmonės.

— Tarptautinio valiutos fon
do misija, padirbėjusi Lietuvoje 
kelias savaites ir rekomendavusi 
perdaug nedidinti atlyginimų, 
išvyko iki liepos mėnesio. Tiki
masi, kad per du tris mėnesius 
ekonomika pradės atgyti, pasiro
dys infliacijos tramdymo požy
miai ir įšaldyti atlyginimų nebe
reikės.

— “Klaipėdos autotransportas”, 
akcinė bendrovė, gavo iš Vyriau
sybės rezervo fondo 70,000,000 
talonų neprocentinę paskolą ir 
200,000 Vokietijos mariau dviem 
puspriekabėms pirkti. Jos veš 
specialų Popiežiaus automobilį. 
Paskolą bendrovė privalės grą
žinti iki 1993m. gruodžio 25d.

Lietuvos ir Apaštalų Sosto santy
kiai.

Knygos pabaigoje spausdina
mi dviejų svarbių anksčiau mi
nėtų dokumentų ištisi tekstai: 
Pijaus XI apaštalinės Konstituci
jos Lituanorum Gente lotyniškas 
tekstas ir Lietuvos — Apaštalų 
Sosto Konkordato originalusis 
tekstas prancūzų kalba.

Gian Francesco Cromaz kny
ga “Laiškai iš Lietuvos” yra nau
dingas įnašas į negausią literatū
rą apie nepriklausomos Lietuvos 
ir Apaštalų Sosto santykių pra
dinį laikotarpį ir jo veikėjus, tarp 
kurių buvo ir monsinjoras Fai
dutti, išskirtinai pasižymėjęs 
savo diplomatiniais sugebėji
mais. V. R. 

nis renginys. Jo neremia jokios 
stambios bendrovės. Minėjimo 
komitetą sudaro įvairių lietuviš
kų organizacijų nariai, savanoriš
kai ir nemokamai skiriantys savo 
laiką ir darbą šiam projektui. Ko
mitetas neturi savo pinigų — jo 
darbai visiškai priklauso nuo ge
ranoriškos asmenų ir organizaci
jų paramos.

Komitetas numatė, kad vi
siems planams įgyvendinti rei
kės apie $15,000-20-000. Kai ku
rios išlaidos, kaip pavyzdžiui, 
paruošti leidiniui ar pietums, at
sipirks parduodant skelbimus ir 
bilietus. Tačiau žymiai ilgiau 
užtruktų susigrąžinti pinigus už 
medalį, kainuosiantį $7,000- 
8,000, ir filmą $2,000-3,000. Be 
to, yra daug buitinių išlaidų, 
kaip komiteto blankų, vokų 
spausdinimas, pašto ženklai, 
plakatas ir 1.1.

Gaila, bet iki šiol lietuvių vi
suomenės reakcija į Dariaus ir, 
Girėno pagerbimo planus yra la
bai pasyvi. Nors lietuviškoje 
spaudoje nuolat pasirodo Minė
jimo komiteto aukų prašymai, 
nors buvo išsiųsta virš 500 laiš
kų, prašant paramos iš lietuviškų 
organizacijų, firmų ir privačių

— Prezidentas A. Brazau
skas, susitikęs su Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos tarybos 
nariais, išreiškė viltį, kad su 
KGB archyvais susijęs darbas 
(jie bus perduoti Valstybiniam 
archyvui) vyks be įtarinėjimų ir 
žmonių kiršinimo, kad bus ieš
koma visiems priimtinos išeities.

— P. Stoičevas, Šveicarijoje 
gyvenąs bulgarų kilmės režisie
rius, Panevėžio dramos teatre 
pastatė “Brolybės” spektaklį. Į 
premjerą atvyko ir pjesės auto
rius šveicarų rašytojas Jurg Fe- 
derspiel bei Šveicarijos kultū
ros darbuotojų delegacija.

— Sąrašą 113 asmenų, prara
dusių teisę naudotis diplomati
niais pasais, Užsienio reikalų mi
nisterija perdavė Krašto apsau
gos ministerijos darbuotojams. 
Minėtieji asmenys į raginimus 
grąžinti dokumentus arba juos 
perregistruoti neatsiliepė.

— Politinio švietimo namus, 
statytus už kompartijos pinigus 
Vilniuje, nutarta pabaigti ir pa
vadinti Kongreso rūmais. Staty
bai dar reikia 700,000 JAV dole
rių ir 250 mln. talonų. Iš val-

ŽINIOS IŠ RUSIJOS
- Gegužės 21 d. baigėsi ilgai 

trukę nesutarimai tarp Rusijos vy
riausybės ir Centrinio Banko. Suda
rytas naujas finansinės strategijos 
planas, numatantis kovą prieš in
fliaciją ir ekonomikos suaktyvini
mą.

Manoma, kad susitarimas pa
dės gauti taip reikalingą $3 bilijonų 
paskolą iš Tarptautinio Valiutos 
Fondo. Vyriausybė ir Centrinis Ban
kas bandys sumažinti mėnesinę 
infliadją iki 10% iki metų galo ir 
stabilizuoti kainas 1994 metais.

Dabartinė infliadja - 20%, o 
pernai metinė pasiekė 2,500%. 
730,000 žmonių oficialiai yra be
darbiai, bet tikrasis skaičius siekia 4 
milijonus. Tikimasi, kad dar 5 mili
jonai neteks darbo iki metų galo. 
Tai sudarys 6-7% visų darbingų 
žmonių.

Dabartinis rublio kursas -1000 
rublių už $1.

Beveik pusę metų Rusijos pre
zidentas B. Jelcinas kaltino Cent
rini Banką reformų stabdymu. Pa
galiau ši kliūtis įveikta. Ar pajudės 
Rusija iš krizės?

- Premjerministras V. čer- 
nomirdin gegužės 21 d. pareiškė, 

asmenų visoje Illinois valstijoje, 
nors buvo išsiųsti prašymai Lie
tuvių fondui ir Tautos fondui, — 
kol kas rezultatai katastrofiški. 
Gavome šiek tiek aukų, bet jos 
nė iš tolo neartėja prie reikalin
gos sumos. Į prašymą atsiliepė 
Chicagos Vytauto Didžiojo Sau
lių Rinktinė, aukodama $600, 
Cicero Jūros Šaulių Kuopa 
Klaipėda su $250, ir keletas 
mažesnių sumų aukotojų.

Todėl nuspręsta nebedaryti 
medalio, laikinai sustabdytas fil
mo sukimas. Neaiškus net me
morialinės lentos likimas. Ne
turėdami pakankamai pinigų, 
gal turėsime atsisakyti ir šios 
minties. Praleidus progą, ji gali 
daugiau nebepasitaikyti.

Šio atsišaukimo rašymo metu, 
iš viso yra gauta $1,666. Lietu
viška visuomenė tesprendžia, ar 
tik tiek verti mūsų didvyriai. 
Šios iškilmės parodys ameri
kiečiams ir Lietuvai, kiek esame 
organizuoti ir stiprūs. Kiekvie
nas gali prisidėti\Prašome rašyti 
čekius: Darius-Girėnas Comme- 
moration Fund ir siųsti Valenti
nui Ramoniui į komiteto 
būstinę, kuri yra Balzeko muzie
juje, adresas: 6500 South Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629. Auko
tojų vardai bus atspausdinti mi
nėjimo leidinyje.

Valentinas Ramonis, 
Komiteto pirmininkas

stybės biudžeto skiriama 105 
mln. talonų, “Tauro” bankas 
mainais už jam suteiktą pastatą 
skiria 100 mln. talonų. Kitus pi
nigus įneš firmos, ketinančios 
rūmuose nuomotis patalpas. Čia 
bus 1200 vietų salė, 300 vietų 
amfiteatrinė salė, 16 auditorijų, 
valgykla ir kt.

— Specialus transporto poli
cijos būrys kuriamas Lietuvos- 
Lenkijos pasienyje, Šeštokų gy
venvietėje. Naujo dalinio už
duotis — užkirsti kelią vagys
tėms bei grobimams Šeštokuose 
ir geležinkelio stoties teritorijo
je. Dirbs 28 policininkai ir 
bemaž kita tiek valdininkų.

— “Žaliąją dieną” Vilniuje su
rengė Švedijos-Lietuvos firma 
“Girinis” ir Komunalinio ūkio ir 
paslaugų departamentas. Buvo 
demonstruojama švedų firmos 
“Husquama” technika parkams 
ir miškams tvarkyti, vejoms ir 
gėlynams prižiūrėti.

— Mokslinė konferencija “Re
gioninės kultūros problemos 
gegužės 6 d. įvyko Klaipėdoje. 
Konferenciją organizavo Klaipė
dos universitetas, Lietuvos kul
tūros ir meno institutas ir uos
tamiesčio valdybos kultūros sky
rius.

kad kai kurios buvusios sovietinės 
respublikos norėtų tapti Rusijos 
dalimi. Vicepremjeras A. Šokin pa
tikslino, kad viena iš tų respublikų 
- Tadžikistanas. Kitos respublikos 
nebuvo paminėtos.

Čemomirdin pareiškė, kad 
nepriklausomų valstybių sandrau
gos šalys yra lyg svoriai ant Rusijos 
kojų. Jis taip pat pasakė, kad NVS 
šalys nagrinėja galimos asociacijos 
su Rusijos Federacija formas.

- JAV ambasados Maskvoje 
atstovas pasakė, jog nėra jokių 
duomenų, kad Amerikos diploma
tas buvo girtas, kai jis automobiliu 
partrenkė per gatvę ėjusias motiną 
ir dvi jos dukras. Viena iš mergai
čių buvo užmušta.

Rusi jos užsienio reikalų minist
ras paprašė, kad JAV atšauktų savo 
diplomatą ir pareiškė, kad JAV 
ambasados darbuotojai dažnai pa
žeidinėja eismo taisykles.

JAV ambasados pranešėjas 
John Ohta pareiškė, kad Amerikos 
valdžia taip pat tiria įvykt bet iden
tifikuoti diplomatą atsisakė.

Tuo tarpu Rusijos spauda 
pranešė, kad jis - William Penning- 
ton, 31 metų amžiaus. A. J.



KARTU VILTINGAI ŽENGIA J ŠEŠTĄ DEŠIMTMETĮ
Gegužės 1 ir 2 dienomis Liu

cija ir Vladas Adomavičiai iškil
mingai atšventė 50-ties metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį, daly
vaujant kone visiem§ Sunny 
Hills, FL, tautiečiams ir kelioli
kai tolimų svečių. Apie iškilmes 
kiek vėliau. Pirma apie pačius 
jubiliatus ir jų bendro gyvenimo 
kelią.

Liucija Statulevičiūtė pasaulį 
išvydo 1920 m. liepos 16 d. Ve- 
darių km., Antazavės vi., Zarasų 
apskrity. Mokėsi Zarasų gimna
zijoje ir Kauno prekybos mokyk
loje. Mokslus baigusi, iki 1944 
m. vasaros dirbo Kauno “Mais
to” įmonės sąskaityboje.

Vladas Adomavičius gimė 1917 m. 
lapkričio 20 d., Rusijoje, Orio 
mieste, tėvams nuo I Pasaulinio 
karo ten pasitraukus. Lietuvon 
grįžo 1922 m. Tarp 1927-34 m. 
mokėsi Kauno “Aušros berniu
kų g-joj, o aštuntą klasę užbaigė 
ir brandos atestatą gavo Kauno 
Mokytojų profesinės sąjungos g- 
joje suaugusiems 1936 m. pava
sarį. Porą metų padirbėjęs Kau
no m. savivaldybėje, 1938 m. 
išėjo karinės tarnybos atlikti. Pa
teko į Karo aviaciją. Tarnybą 
baigė 1939 m. gruodžio 1 d., 
buvo pakeltas į ats. jaun. leite
nanto laipsnį ir, dėl Lenkijos- 
Vokietijos karo, kuriam laikui 
mobilizuotas. Nuo 1940 m. dar
bavosi Valstybės kontrolėje, o 
1941-44 m. — Kauno “Maisto” 
įmonėje.

Darbovietėje susipažinę ir su
artėję, Liucija ir Vladas 1943 m. 
gegužės 1 d. buvo sutuokti Anta
zavės bažnyčioje.

Tik vienerius metus su mėne
siais tėvynėje bepagyvenusius, 
didžioji egzodo banga jaunuo
sius Adomavičius išsivedė “į pla
tų pasaulį”. Vokietijoje — Wies- 
baden, Kassel, Mūnchen. Nuo 
1949 m. rugsėjo 29 d. Amerikoje 
— Linden, Clark, Nutley, Mlir- 
ray Hill — visos Nevv Jersey 
valstijos vietovės. Amerikoje 
Vladas dirbo projektuotoju, pra
džioje ITT įstaigoje, vėliau Bell 
laboratorijoje, kol 1983 m. išėjo 
į pensiją ir su Liucija išsikėlė į 
Sunny Hills, FL. New Jersey

Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 18 d., Philadelphijoje 
įvyko pietūs, skirti pagerbti bu
vusiam ilgamečiam Balfo pirmi
ninkui, jo direktoriui Feliksui 
Andriūnui ir dosniausiai Balfo 
rėmėjai L Kizlau.skienei-De- 
Marco bei kitiems stambes
niems rėmėjams.

Pradėta pamaldomis Šv. And
riejaus bažnyčioje. Jų metu gie
dojo solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė, vargonuojant Angelei Kau- 
linytei.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko pietūs. Programą vedė 
Marija Raugienė. Andriūnui Marija Majauskienė

Philadelphijoje suruoštoje BALFo šventėje. Iš k.: prof. Petras Vaškys, Marija Majaus
kienė, direktorius Feliksas Andriūnas, Marija Raugienė, pirmininkas Juozas Majau
skas, I. Kizlauskienė-DeMarco, Albertas DeMarco. Antano Knišinsko nuotr.

jiems gimė sūnus Algis. Išaugo 
sveikas, stiprus vyras. Gavęs 
akademinį išsilavinimą, kaip bu
halteris (accountant) įsidarbinęs 
vienoje Marylando firmoje, šiuo 
metu yra pasiekęs vicepreziden
to postą. Jo žmona Marlie — mo
kytoja.

Vlado biografijos pabaigai pa
silikau tai, kas jį paliks žinomu 
ir už daugelio metų po mirties 
— būtent jo sportinės veiklos lai
mėjimai. Čia Vladas Adomavi
čius — “trigubas Adomavičius”: 
futbolininkas, krepšininkas ir 
stalo tenisininkas. Tai visose tri
jose, tai kurioj vienoj sporto ša
koj jis reiškėsi visą ketvirtį šimt
mečio (1932-1957). Jei ne sužeis
ta koja, būtų iškiliai sportavęs 
dar daugelį metų. Komandos, 
kuriose jis žaidė, skindavo lau
rus. Jo pavardė sporto pusla
piuose būdavo linksniuojama 
Lietuvoje, Vokietijoje ir pirmą 
dešimtmetį Amerikoje. Jis įrašy
tas į sporto istoriją. Kai apie Vla
dą rašiau jo 70-mečių proga 
(“Draugas”, 1987.XII.24), deta
liau paminėjau keletą jo laimėji
mų. Šio rašinio apimtis tokios 
progos neteikia. Tik šioje vietoje 
būtina pasakyti pelnytą kompli
mentą tyliajai, kukliajai Liucijai. 
Pirmuosius 14 metų ji turėjo 
vyrą, kuris laiką leido darbo
vietėse ir sporto aikštėse bei 
salėse, bet ji tą vienatvę kantriai 
ištvėrė.

Dabar grįžkime į Sunny Hills 
Šv. Teresės parapijos salę 1993 
gegužės 1-mosios pavakarį. Gau
siem svečiam sustojus plojant, 
prie garbės stalo Liuciją atvedė 
sūnus Algis, o Vladą — marti 
Marlie.

Prasidėjo valandą su trupučiu 
trukusi sveikinimų bei kalbų 
programa, kuriai, kaip visada, 
sklandžiai vadovavo Klemensas 
Žukauskas. Po kelių taiklių, iš
kilmių tikslą pažyminčių jo pa
ties žodžių, pakviesta Onė Ado
maitienė supažindinti su iš toli 
atvykusiais jubiliatų giminaičiais 
ir draugais. Tai jau minėti sūnus 
Algis ir marti Marlie iš Mary- 
land, Leonas ir Ieva Adomavičiai 
bei Marija Statulevičienė iš To

BALFO SKYRIAUS PAGERBIMO PIETŪS
įteikta Balfo Centro valdybos 
plaketė su pirmininkės Marijos 
Rudienės sveikinimo laišku. 
Perskaitytos ir ištraukos An
driūnui atsiųstų laiškų iš Lietu
vos nuo labdaros ir tremtinių bei 
politinių kalinių organizacijų.

Andriūną sveikino dail. Petras 
Vaškys. Skulptoriaus pagamintą 
dekoratyvinę vazą Andriūnui pa- 
dovanokjo Philadelphijos Balfo 
skyriaus valdyba ir dalyvaujan
tieji pobūvyje. Philadelphijos 
LB pirm. Teresė Gečienė apibū
dino Andriūno veiklą, o po to, 
pakviestas į sceną, ir jis pats pra
bilo, dėkodamas už jam skirtą

ronto, Birutė ir Stasys Meilai, 
Vytas Puzinauskas, Linda ir Ed
mundas Trečiokai, Feliksas ir 
Vaiki Misiūnai, Vytautas ir Joana 
Grybauskai — visi iš pietinių bei 
rytinių Floridos pakraščių. Da
lyvavo dar trys jauni jubiliatų 
draugų giminaičiai iš Lietuvos, 
bet jų pavardžių neužsirašiau. 
Na, ir pusšimtis sunnyhiliečių. 
Visus su visais supažindinus, 
sekė “Valio, ilgiausių metų 
Jums!” daina, kun. Leonardo 
Musteikio specialiai sukurta 
malda ir Kl. Žukausko pakeltas 
tostas.

Trumpas, įdomias kalbeles pasakė 
šie dalyviai: Vlado sporto bičiulis 
V. Grybauskas, Marlie, Algis, 
kitas sportinės veiklos kolega V. 
Puzinauskas, Jonas Zubavičius, 
Vytautas Beleckas ir vietinės LB 
apyl. pirm. Alfonsas Vėlavičius. 
Vaikai paryškino jubiliatų, kaip 
tėvų, gerumą, LB pirmininkas 
pasidžiaugė Vlado visuomeniš
kumu (jis trejus metus LB v-boje 
stropiai ėjo iždininko pareigas), 
o visi kiti, net ir ne sportininkai, 
ryškino Vlado sportinę veiklą. 
Buvo pabrėžta ir tai, kad, Lietu
vos Olimpiniam k-tui prašant, 
Lietuvos sportininkams Barcelo- 
noj iš Sunny Hills lietuvių Vla
das surinko apie pustrečio tūks
tančio dolerių aukų. Gi 1991 m. 
vasarą, lankydamasis Lietuvos 
sporto šventėje, jis buvo garbės 
svečiu.

Prie mikrofono grįžusi sir glė
biu sveikinimų raštu, O. Ado
maitienė paskelbė sveikintojų 
pavardes, o kai kuriuos sveikini
mus iš Lietuvos (Ilgūnų šeimos 
ilgą eilėraštį, Dizmano Ilgūno, 
Geraldo Statulevičiaus ir kelių 
kitų) perskaitė ištisai. Daug juo? 
ko sukėlė gabios feljetonistės 
Elenos Lukienės linksmas pasa- 
kojimasapre^Adomavičių gyve
nimą Sunny \Hills. Paskutinis 
sveikintojas bįvo Šv. Teresės 
parap. klebonas kun. Francis 
Szczykutovvicz. Jis išprovokavo 
dar ir jo pamėgtą “Ilgiausių 
metų!” dainą. Programa baigėsi 
jubiliato Vlado padėkos žodžiu.

dėmesį.
I. Kizlauskienei-DeMarco Bal

fo vardu įteikta gėlių ir Aldonos 
Šidlauskienės dovana Baliui — 
Napoleono tortas. Garbės ir pa
dėkos ženkleliais apdovanoti 
Mašalaičiai. R. Gulbinas, nauja
sis Balfo skyriaus pirmininkas 
Juozas Majauskas, kuris pasakė 
uždarymo kalbą, padėkodamas 
visiems, prisidėjusiems prie 
sėkmingo renginio.

Nevvyorkietis dramos aktorius 
Vitalis Žukauskas pabaigai pa
teikė linksmos programos.

Liucija ir Vladas Adomavičiai

Sekančias kelias pavakario ir 
vakaro valandas vyko gausios 
vaišės ir šokiai.

Sekmadienį, gegužės 2 d., per 
11 vai. lietuviškas pamaldas Liu
cija ir Madas Adomavičiai oficia
liai pradėjo bendro gyvenimo 
šeštąjį dešimtmetį. Bažnytėlei! 
žengiantiems į akis krito keliose 
vietose išdėlioti dideli aukso 
spalvos skaičiai “50 . Čia jubilia
tus angliškai pasveikino klebo
nas F. Szczykutovvicz. Mišių 
metu kun. L. Musteikis iš jubi
liatų priėmė tarpiisavės meilės 
priesaiką ir juos palaimino.

Kaip iš biografijos datų matė

Prof. A. Arminas su VI. Jakūbėno draugijos pirmininku Ed. 
Sulaičiu Chicagoje.

LIETUVIŠKOJE CHICAGOJE
Vaikučiai iš Lietuvos

Chicagoje įsikūrusi organiza
cija “Lietuvos Vaikų Viltis čia 
nuolatos glolx>ja apie desėtką 
Lietuvos jaunų žmonių, kuriems 
yra reikalingos operacijos. Pada
rius operacijas ir pakankamai iš
gydžius. tokie vaikai grįžta 
namo; į jų vietas atvežami kiti 
jaunuoliai su mamomis, nes vie
niems mažamečiams vaikams lx* 
jų nebūtų įmanoma gyventi.

Per Velykas, balandžio 11 d., 
šiuos vaikučius ir jų mainas buvo 
pasikvietę j savo namus Berly
ne čia gyvenantieji dosnūs tau
tiečiai — Birutė ir Vytautas Za
latoriai. Svečiams iš Lietuvos jie 
suteikė malonią popietę, o taip 
pat ir apdovanojo.

Čia buvo susirinkę ir daugiau 
mūsų tautiečių, nes kartu buvo 
susitikimas su šeimininku Vy
tautu Zalatoriumi, kuris jau 10 
mėnesių darbuojasi Lietuvoje, ir 
buvo parvykęs atostogų. Jis iš 
savo darbi Chicagoje išėjęs į 
pensiją, aukoja savo laiką ir pa
stangas atsikuriančiai Lietuvai.

Vaikučius ir jų mamas čia at
vežė “Lietuvos Vaikų Vilties

me. 1992 m. lapkričio 20 d. Vla
das atšventė savo deimantinį — 
75-rių metų jubiliejų. Tuomet 
Liucija surengė jam puotą na
muose. Dėl ribotos vietos, daly
vavome tik apie pora tuzinų 
draugų. Norėjau tą reikšmingą 
amžiaus sukaktį prisiminti spau
doje. bet Vladas man uždraudė. 
Tad prisimenu dabar. Sveikin
damas Liuciją ir Vladą drauge 
pradedančius vedybinį gyveni
mo šeštąjį dešimtmetį, ta pačia 
proga sveikinu Vladą, laimingai 
peržengusį per 75-tą gyvenimo 
slenkstį. Linkiu dar daugelio 
gražių, sveikų ateities metų!

Alfonsas Nakas

steigėja ir viceprezidentė Birutė 
Jasaitienė, kurią neseniai Chica
gos miestas apdovanojo "Neap
dainuotos herojės žymeniu.

Muzikas Anicetas Arminas
Vasario antroje pusėje iš Vil

niaus atvyko vienas žymiausių ir 
talentingiausių lietuvių choro di
rigentų Anicetas Arminas. Jis čia 
renka medžiagą J. Žilevičiaus - 
J. Kreivėno muzikologijos ar
chyve ir kitose įstaigose savo 
mokslo darbams.

Jis baigia rengti monografiją 
“Lietuvių chorai — muzikinės 
kultūros ir tautinės sąvimonės 
žadintojai". Taip pat įpusėtas ir 
pasaulio lietuvių chorų nuotrau
kų albumas, kuriame žymią vietą 
užims ir JAV lietuvių chorai. Au
torius taip pat yra įsipareigojęs 
jvaniošti monografiją apie Vladą 
Jakuliėną.

Prof. Arminas jau 18 metų va
dovauja žymiausiam Lietuvos 
vyrų chorui “Varpas". 1980 m. 
Lietuvos Dainų šventei jis pa
rengė net tris mėgėjų chorus: 
vyrų, moterų ir mišrų,ir du iš jų 
tapo laureatais, o “Varpas" — 
absoliutus nugalėtojas.

Edvardas Sulaitis

— Vytautas Žemkalnis-Lands- 
bergis, Lietuvos Seimo opozici
jos vado tėvas, mirė Lietuvoje 
gegužės mėn. 21 d., eidamas 
101 metus. Palaidotas gegužės 
23 d. Petrašiūnuose. Plačiau ki
tame numeryje.

— Baltijos valstybių misijos 
prie Jungtinių Tautų rengia 
medžiagą, kurią pristatys JT ek
spertams, siekiant, kad būtų su
mažintas narystės mokestis, ori
ginaliai nustatytas remiantis 
senąja SSSR statistika. Šiame 
darbe dalyvauja Lietuvos mi
sijos patarėjas Darius Sužiedė
lis.

— Grupė žurnalistų, rašančių 
turizmo temomis, gegužės 11 d. 
atvyko į Lietuvą iš didžiausių 
Šiaurės Amerikos laikraščių bei 
žurnalų (“Los Angeles Times’, 
“Travel Weekly". “Toronto Star", 
“Boston Herald ir kt.). Per tris 
dienas svečiai susipažino su Vil
niaus senamiesčiu, lankėsi Kau
ne. Trakuose, Rumšiškėse. Pc^to;— 
išvyko į Latviją ir Estiją.

— Kanadoje leidžiamam "Ne
priklausomos Lietuvos laikraš
čiui išlaikyti Montrealyje ba
landžio 24 d. surengtas spaudos 
balius Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos salėje. Meninę programą 
atliko Ottavvos tautinių šokių 
grupė “Vingis", vadovaujamas 
Giedrės Abromaitienės.

— “Lietuvos aidas”, Vilniuje 
leidžiamas dienraštis, apie mė
nesį laiko nepasiekdavo savo 
prenumeratorių Amerikoje. Pri
statymas vėl sunormalėjo,ir ad
ministracija su atsiprašymu pa
žadėjo prenumeratoriams laik
raščio siuntinėjimą pratęsti kaip 
kompensaciją už sutrikusį patar
navimą.

— Everesto viršūnėje su
plevėsavo Lietuvos vėliava. 
Gegužės 10 d. Madas Vitkaus
kas. 40 metų alpinistas. tapo pir
muoju lietuviu. įkopusiu į aukš
čiausią pasaulio viršukalnę.

— Mokslinė konferencija 
Modernioji lietuvių dramatur

gija įvyko gegužės 6 d. Kaune. 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje. Aptarti tėvynėje ir 
užsienyje parašyti dramaturgų 
Antano Škėmos. Algirdo Lands- 
liergio. Kosto Ostrausko. Juozo 
Grušo. Juozo Glinskio, Kazio Sa
jos ir kitų kūriniai, tradiciškumo 
ir modernizmo sąsajos jų veika
luose. Pranešimus skaitė lite
ratūros mokslininkai Jonas Lin
kutis, Algis Sainulionis. Ramutis 
Karmalavičius. \ ida Savičiūnai
tė ir kiti. Lietuvių išeivijai atsto
vavo literatūros tyrinėtojai Rim
vydas Šilbajoris ir Bronius Vaš- 
kelis.

— “Neringos" stovyklavietėje 
ir šią vasarą vyks kelios stovyk
los: anglų kall>a — birželio 27 — 
liepos 10 dienomis; lietuvių kal
ba — liepos 11-31 dienomis; 
lietuvių šeimoms — rugpjūčio 1 
- 8 dienomiv. Informacijas teikia 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys. Adresas: Neringa. 600 Li- 
l>erty Hvvy., Putnam, CT06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Kotryna Žvirblienė. Brook- 
lyn. N Y. užsakė Albinai Murrah. 
Mays Landing. NJ.; Bernardas 
Skripata, Bayville, N J; Madas 
Maželis, Holiday, Fl.

Sveikiname naujus skaitytojus 
ir dėkojame užsakytojams. Dar
bininko prenumerata metams 
tik 30 dol.



DEXTER PARKO PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams* palengvinti Išsiųsti prenumeratų, dedamas 
šis įrėmintas lapelis. Prašome jj išsikirpti, užpildyti ir 

drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

□ Prašau pratęsti prenumeratų 1993 metams........$30.00
□ Atsilyginu už 1992 metus ..................... ...... .......$20.00
□ Atsilyginu už 1991 metus ................. ................. $20.00

Vardas Ir pavardė ....................................................................

Adresas ...................................................................„...............

Siunčiu už prenumeratų ........................................ $............

Už kalendorių ........................................................... $............

Aukoju spaudai stiprinti ........................................ $............

Viso $...............

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Vilniaus senamiestyje kepami “šašlikai” jau kainuoja per 200 talonų. Viktoro Kapočiaus 
nuotrauka

Giminės
— Ar Birutė tau giminė?
— Giminė, bet labai tolima. Iš 

mūsų dvylikos vaikų šeimos ji 
yra vyriausia, o aš — jauniausia.

PASKUTINIS EKPRESS 
KONTEINERIS | LIETUVĄ 

PRIEŠ VASAROS PERTRAUKĄ 
Birželio 16,1993 

TIESIOGIAI IŠ BOSTONO!

Nereikia persėdimy. Kainos žemos.
PRANEŠIMAS

RYGA!
American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

Nuo:

$380
*kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo. 
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; lengva

Dainiu

Kaip ir anksčiau paketus paimsim e iš šių miestų: 
WORCESTER, LOWELL, PROVIDENCE, 

KENNEBUNKPORT, BROCKTON, PUTNAM.
Informacijos teiraukitės Tel: (617) 269'4455 

VILTIS PARCEL SERVICE 
368 W. Broadway

S. Boston, MA 02127

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 metu aptarnavo 
milijonus keleiviu, 
skrendančiu į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš

Pradedant š.m. birželio 2 
d., kelionės į Rygą ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biv i Baltijos 
kraštus.

šventė
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainy šventė!

į vasaros

Jei norite padėti savo giminėms, 
dirbantiems žemę Lietuvoje

TRAKTORIAI: MTZ-82 - skirtos visiems žemės ūkio darbams - sėjai, 
derliaus nuėmimui, pašarų paruošmui, ūkio aptarnavimui; 
LTZ-55 - skirtas visiems žemės ūkio darbams;
T-25A - ratinis, plataus pritaikymo;
DT-75 - vikšrinis, bendros paskirties;
HT2-06 - su priekaba, šienpjove,kultivatoriam, plūgu.

KITI PADARGAI PRIE TRAKTORIŲ: plūgas, šienpjovės, bulvių 
kasamoji.

Prašome kreiptis į Company ”ALIUS"
1712 Main St. W., nr. 102, Hamilton, Ontario L8S 1G7, Cancda.

Tel. faksas (416) 522 3967
SKAMBINTI PO6PM

Nepateikiamos kainos, jos nurodomos jums paskambinus

UNIONTOURS

tarptautinės oro linijos.

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. birželio 16 d.

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892

Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.
Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45A 
agrikultūrai.

Mernber

Clilk

Kelionės į Pabaltijį

LIETUVA 93
Specialūs patarnavimai:

pigesni lėktuvo bilietai
susirinkimai, suvažiavimai
viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose

Aplankykite tėvynę:
individualios ir biznio kelionės

» įvairios grupinės kelionės

1-800-451-9511

Įsteigta 1931

UNIONTOURS
79 Modison Avė., New York, N.Y. 10014 

Tol: 212 - 683 - 9500 fax: 212 - 6Š3 - 9511

^>=7AWZ7/Z7
SCANOINAVIAN AIRLINES

LIETUVIŠKA KOMPANIJAIŠCH1CAGO

IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias i Lietuva
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS ĮM0SU ATSTOVĄ 

TEL (718) 441-4414 
85-17 101 ST.

Richmond Hill, NY 11418
IŠTOUAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE(312) 434-2121

0 atlania mport expoat. lac?



DĖKOJA KUN. STASYS RAILA
Nuolatos dėkoju Dievui už 

pašaukimą j kunigus. Kunigystės 
60 metų sukaktį (1933-1993) troškau 
švęsti drauge su tautiečiais, su 
lietuviais.

Tokią ypatingą šventę ir šven
čiau 1993 m. balandžio 25 d. iš
kilmingomis padėkos Dievui mi- 
šiomis Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne. Mano in
tencija šv. mišias aukojo šie bro
liai kunigai: Msgr. Vytautas Bal
čiūnas, (kurso draugas), Bruno 
Kruzas, Jonas Pakalniškis, Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Msgr. Pranas Bulovas, Vladas 
Jaskiewich, SJ, ir Vytautas Palu
binskas.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, turiningu pamokslu iš
sakė kunigystės pašaukimo dfc' 
dingumą, kunigo reikšmę ir ypa
tingą jo reikšmę lietuviams iš
eivijoje.

A. a. Balys Graužinis, peda
gogas ir visuomenininkas, 
Santa Monica, CA, ligo
ninėje miręs balandžio 30 d. 
ir iš Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios gegužės 4 d. pa
laidotas Šv. Kryžiaus ka- 

, pinėse.

A.t A.
ALEKSANDRAS KARPAVIČIUS, 
gyv. Commack, U, NY, mirė 1993 m. gegužės 15 d. 
Buvo palaidotas St. Charles kapinėse, U, gegužės 
18 d. Nuliūdime liko žmona Eugenija, dukros Dana 
ir Marytė su šeimomis, sūnus Rimantas su šeima ir 9 
anūkai. ~ „ .. „

Žmona Eugenija Karpavtaenė

A.t A.
ALGIRDUI KULPAI

Lietuvoje mirus, jo brolį Vytautą Kulpę, ilga
metį Tautos Fondo ir kitų organizacijų veikė
ją, ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia

TAUTOS FONDAS

PADĖKA

A.t A.
Brolis TOMAS PROSCEVIČIUS, OFM,

mirė 1993 m. gegužės 10 d. Brooklyno pranciškonų 
vienuolyne, NY. Buvo palaidotas pranciškonų sklype Šv. 
Jono kapinėse, Middle Viliūge, NY, gegužės 13 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie taip gausiai atsi
lankė mūsų mylimo brolelio laidotuvėse. Ypatingai dėko
jame Tėv. Leonardui Andriekui, Brooklyno vienuolyno 
vHMnkui, už laidotuvių pravedimq ir mūsų globų; vysk. 
MM faBalM už maldos koplyčioje ir koncelebracines 
mišas; Tėv. Placidui Bariui, provinciolui, už koncele
bracines mišias ir pamokslų; Tėvams pranciškonams: 
Kornelijui Bučmiui, Pranciškui Giedgaudui, Juozui Kamins
kui ir apylinkės kunigams: Jonui Pakalniškiui, Vyt. Palubins
kui ir St. Railai už koncelebracines mišias ir dalyvavimų; 
dideliam būriui pranciškonų novicų iš Kennebunkporto, 
ME, už dalyvavimų ir rožančių koplyčioje; visiems Br. 
Tomo bendradarbiams, draugams ir pažįstamiems už 
dalyvavimų laidotuvėse, maldas ir gėles; Marytei Šalins- 
kienei už rūpestingas laidotuves; Steponių šeimai už gra
žiai paruoštus polaidotuvinius pietus.

Tegul Viešpats būna gailestingas mūsų mielam broliui 
Tornuil Sesuo ir svainis

Janina ir Jonas Brazlauskai
London, Ont., Kanada

Parapijos choras, vadovauja
mas muzikės Gintarės Bukau
skienės, pradedant procesija ir 
per visas mišias lydėjo didingu 
giedojimu. Liturginius skaity
mus su pritaikytu solo giedojimu 
atliko Petras Palys. Aukas mi
šioms atnešė Marytė Shalins ir 
Ona Barauskienė.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
dalyvavusiems šiose pamaldose, 
sudėjusiems savo maldas. Pa
maldose dalyvavo mielieji Ap
reiškimo parapiečiai, mano bi
čiuliai Viešpaties Atsimainymo 
tikintieji, geradariai, kaimynai, 
artima giminaitė Regina iš Lie
tuvos ir keletas kitų iš tėvynės.

Nepaprastai esu dėkingas Lie
tuvos ambasadoriui prie Jungti
nių Tautų Anicetui Simučiui su 
žmona, kad jie rado galimybę da
lyvauti šiose pamaldose ir mel
stis su manimi. Mišių pabaigoje 
savo padėkos žodyje išreiškiau tą 
didelį dėkingumą visiems. Ačiū, 
ačiū! Visuomet melsiuos už jus!

Pagerbimo pietus Apreiškimo 
parapijos didžiojoje salėje su
rengė parapijos komitetas su tal
kininkais. Stalus gėlėm papuošė 
Veronika Kazlauskienė. Progra
mą vedė rašytojas Paulius Jur
kus. Jis pristatė garbės svečius, 
įterpdamas istorinių vaizdelių. 
Taip pat papuošė ir sceną, nu- 
piešdamaas jubiliejui pritaikytą 
piešinį.

Prieš valgį Msgr. Vytautas Bal
čiūnas jautria maldele nuteikė 
dalyvius ir palaimino. Pradžioje 
pasirodė parapijos choras, vado
vaujamas Gintarės Bukauskie
nės. Amerikos ir Lietuvos him
nai. Choro vadovė mane žodžiu 
sveikino ir man pritaikyta dainų 
pyne. Choristė Nijolė Baltrulio- 
nienė sveikina choro vardu ir 
įteikia dovaną. Choro giedoji
mas bažnyčioje ir salėje buvo 

man labai brangi dovana, kurios 
nesu užsitarnavęs. Choras tuo 
nusipelnė didžios padėkos. Valio 
chorui ir jo vadovei Gintarei!

Prie garbės stalo sėdėjo: para
pijos klebonas kun. Vytautas Pa
lubinskas, globojęs minėjimą ir 
rengėjų vardu pirmas pasakęs 
sveikinimo kalbą. Tarp garbės 
svečių buvo: ambasadorius Ani
cetas Simutis su žmona, dvasi
ninkai: Msgr. Vytautas Balčiū
nas, Jonas Pakalniškis, Bruno 
Kruzas, Tėv. Leonardas Andrie
kus, OFM, Msgr. Pranas Bulo
vas, Vladas Jaskiewich, SJ, Eu
genijus Savickis, Aleksandras 
Vakselis su žmona, mano gimi
naičiai: Regina, iš Lietuvos, ir 
Mažeikos: Jane, Ronaldas, Ona 
ir Christoforas, iš Philadelphi- 
jos.

Ambasadorius Anicetas Simu
tis pasakė pagrindinę kalbą, pri
simindamas mudviejų ankstyvą 
susitikimą Telšiuose šaulių veik
loje ir vėliau jau Amerikoje, kai 
buvo organizuojama Lietuvos 
laisvės kova. Visa savo žemaitiš
ka širdimi dėkoju už tuos žo
džius, už didelį jo pasiaukojimą 
Lietuvai. Dėkoju ir poniai Simu
tienei, jo nuolatinei palydovei ir 
darbų rėmėjai.

Dėkoju visiems mane sveiki
nusiems ir įteikusiems dovanas: 
Lietuvių Katalikų Religinei Šal
pai, Antanui Sabaliui už sveiki-

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Apreiškimo ^parapijos metinis 
susirinkimas įvyko gegužės 16 
d., sekmadienį, tuojau po 11 vai. 
mišių, mažojoje salėje.

Susirinkimą atidaręs tarybos 
pirmininkas Bill Kurnėta pakvie
tė parapijos kleboną kun. Vytau
tą Palubinską sukalbėti maldą. 
Po to, klebonas pateikė pagal vy
skupijos nuostatus paruoštą 8 
puslapių metinę apyskaitą. Ji 
apėmė laikotarpį nuo 1991 m. 
rugsėjo 1 d. iki 1992 m. rugpjūčio 
31 d. Per tą laikotarpį pajamų 
turėta $144,850.47, o išlaidų — 
$151,843.28 dol.Tad išlaidų bu
vo daugiau negu pajamų. Bet ki
toje vietoje parodytos nenuma
tytos jjįiniginės įplaukos ir nenu
matytos išlaidos, ko pasėkoje ba
lansas — $20,817.52 parapijos 
naudai. (Iš tų “nenumatytų” įplaukų 
buvo Anna Pocius pomirtinis pa
likimas bažnyčiai.)

Apyskaitoje yra ir tokių buhal
terinių gudrybių, kurios ir pa
čiam klebonui buvo neaiškios. 
Aiškumo dėlei tas “gudrybes” 
reikėtų išsiaiškinti su apyskaitą 
paruošusiuoju, kuriam už jodar-

bąbuvo sumokėta $1,500.
Klebonas teiravosi ir pageida

vo, kad gal kas nors iš parapiečių 
talkos būdu sugebėtų apyskaitą 
paruošti.

, Toliau sekė tarybos pirminin- 
.. ko Bill Kurnėtos pranešimas. Prane

šimas galėjo būti ir išsamesnis, 
nes taryba buvo veikli ir gražiai 
darbavosi.

Priėjus prie naujosios tarybos 
rinkimų, susirinkusiems pagei
daujant, senoji taryba pasiliko 
dar vieneriems metams. Parapi
jos tarybą sudaro: kun. Vytautas 
Palubinskas — par. klebonas, 
Bill Kurnėta — pirmininkas, 
Malvina Klivečkienė — sekre
torė, Gintarė Bukauskienė — 
vargonininkė, nariai Bill Kučin
skas, Aurelija Janavičiūtė, į tary
bą naujai pakviesta — Julija Kal- 
kienė.

Tolimesnėje darbotvarkės da
lyje sekė klausimai ir sumany
mai. Gaila, nes jų reikėjo atsisa
kyti, kadangi dauguma susirinki
mo dalyvių išvyko į LB Queens 
apylinkės susirinkimą, kuris pra-

VVORCESTER, MA

Mirė Jonas Tamašauskas

Gegužės 8d. Providence Care 
Center namuose mirė Jonas Ta
mašauskas, 85 metų amžiaus.

Velionis gimė Lietuvoje. Tar
navo Lietuvos kariuomenėje. 
Sukūrė šeimą su Brone Stadal- 
ninkaite. 1944 m. su šeima pasi
traukė į Vokietiją. 1949 m?atvy
ko į JAV ir apsigyveno Athol, 
MA. Po keleto metų persikėlė į 
VVorcesterį ir čia išgyveno iki 
mirties. Jis dirbo George J. 
Meyer Mfg. Co. Išaugino ir iš
mokslino dvi dukras. įsigijo 
gražius namus ir puikiai gyveno. 
1974 m. išėjo į pensiją. 1989 m. 
lankėsi Lietuvoje. Aplankė brolį 
ir kitus gimines, su kuriais susi
tikęs taip susijaudino, kad gavo 
širdies ataką ir pateko į ligoninę. 
Dievui padedant, laimingai 
sugrįžo į Ameriką. Buvo pasi
ryžęs dar kartą su žmona skristi 
į Lietuvą, bet nesulaukė.

Tamašauskas priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai. Buvo uolus 
parapietis. Priklausė VVorceste- 
rio LB apylinkei, jos valdyboje 
keletą metų dirbo revizijos ko
misijoje. Buvo narys ir rėmėjas 

nimą ir dovanas, Lietuvių Kata
likių Moterų Kultūros draugijos 
pirmininkei Birutei Lukoševičienei 
už sveikinimus draugijos vardu 
ir jų dovaną, Joanai ir Antanui 
Pumpučiams už prisiminimą, jų 
talką Religinės Šalpos darbuose. 
Pranė Ąžuolienė sveikino New 
Yorko ateitininkų vardu ir įteikė 
dovaną. Savo sveikinimus su do
vana įteikė kun. Eugenijus Sa
vickis, Paulina ir Vytautas Ver
šeliai, Raimundas Dulkė, Levo- 
nai, Rudžiai, Remeikiai ir kele
tas atsiuntė paštu: kun. J. Girdis, 
Msgr. J. Bertašius, buvę moki
niai Antanas Bagdžiūnas ir Me- 
čys Moleris, kun. J. Pakalniškis 
asmeniškai, kun. V. Palubins
kas, Apreiškimo parapija, Lietu
vos Vyčių 110 kuopa, K. Šven- 
toraitienė, Paulius Jurkus ir ke
letas iš toliau, Vyties” redaktorė 
M. Kober ir šeima, Raugai, Skla- 
daičiai, Marytė Shalins sveikin
dama įteikė dovaną ir buvo vy
riausia šeimininkė, dovanojo tortą. 
Danutė iš Lietuvos pasveikino 
man skirtu eilėraščiu. Ji pažy
mėjo mano veiklą Lietuvai ir iš 
Lietuvos atvykstantiem tau
tiečiams.

Visiems visiems nuoširdžiau
siai dėkoju. Kiekvienas lieka 
mano maldose ir padėkos minty
se.

Ypatingai noriu padėkoti Phi-

Lietuvių fondo, Lietuvių Lab
daros dr-jos. Aukomis ir darbu 
rėmė lietuvių pranciškonų ir 
Nek. Marijos Prasidėjimo seserų 
vienuolijas.

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas Jono Kazlausko laidotuvių 
namuoe. Gegužės 11 d. Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje už 
jo sielą mišias koncelebravo trys 
kunigai. Pagrindinis celebrantas 
ir pamokslą pasakė Nek. Marijos 
Prasidėjimo seserų kapelionas 
kun. dr. V. Cukuras. Kartu kon
celebravo kleb. kun. V. Parulis, 
MIC, ir kun. R. Šakalys, OFM, 
iš Kennebunkport.

Po pamaldų, velionio palaikai 
nulydėti į Notre Dame kapinių 
mauzoliejų. Dalyvavo visi trys 
mišias koncelebravę kunigai. Po 
visų maldų, sugiedota "Viešpa
ties angelas" ir Lietuvos himnas. 
Polaidotuviniai pietūs buvo Mai
ronio Parke.

Nuliūdime liko žmona Bronė, 
dvi dukterys su šeimomis, sesuo 
B. Liaudanskienė — Kalifornijo
je, šeši vaikaičiai, trys provai
kaičiai ir kiti giminės.

J. M. 

ladelphijos Šv. Andriejaus para
pijai, jos parapiečiams ir dvasios 
vadovui kun. Timotiejui Burkaus- 
kui. Klebonas su parapijos tary
ba, parapiečiais, ateitininkais. 
“Bendruomenės balso” radijo 
programa mane sveikino, atsiun
tė dovaną ir meldėsi mano inten
cija. Ačiū jiems.

Labiausiai dėkoju Apreiškimo 
parapijos klebonui kun. Vytau
tui Palubinskui, parapijai už glo
bą ir už ilgą darbavimąsi jubilie
jaus rengime. Parapijos Taryba 
ir visas komitetas paskyrė nema
žai laiko ir energijos, kad minėji
mas pasisektų. Komitete darba
vosi: globėjas kun. V. Palubins
kas, pirmininkas Bill Kurnėta, 
Gintarė Bukauskienė, Malvina 
Klivečkienė, Aurelija Janavičiū
tė, Paulius Jurkus, Petras Palys, 
Bill Kučinskas, Marytė Sha
lins. Komitetui talkino: Angelė 
Petraitienė, Onutė Povilaitytė, 
Vida Jankauskienė, Andrius 
Adams, Petras Baltrulionis.

Mano maldos, ypač šv. mišių 
auka, lydės visus mano gerada
rius, nes kitaip nepajėgčiau pa
dėkoti.

Jei ko būčiau nepaminėjęs, tai 
prašau žinoti: visi ir kiekvienas 
esate mano maldose. Ačiū vi
siems ir kiekvienam.

Dėkingas kun. Stasys Raila 

sidėjo 2 vai. popiet. Ateityje 
reikėtų renginių ir susirinkimų 
laiką koordinuoti, kad vieni ki
tiems netrukdytų.
Šiame susirinkime, kuriam pir

mininkavo Alfonsas Samušis, da
lyvavo tik 21 parapietis. Naujoji 
klebonijos šeimininkė susirinki
mo dalyvius pavaišino užkan
džiais ir kavute.

p. palys

NEW YORKO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Balandžio 25 d., Kultūros Ži
dinyje, Brooklyne, įvyko draugi
jos metinis susirinkimas. Daly
vavo 22 asmenys iš New Yorko 
ir apylinkių, ir tik vienas iš to
liau, dr. J. Kriaučiūnas, iš Putna- 
mo.

11 vai. ryto lietuvių pranciško
nų koplyčioje dalyvauta mišiose 
už mirusius draugijos narius. Po 
mišių medikai ir dalyvaujantieji 
jų šeimų nariai susirinko Židinio 
mažojoje salėje bendrų pusry
čių.

Toje pat patalpoje buvo drau
gijos susirinkimas, kurį pradėjo 
ir vedė draugijos pirmininkė dr. 
Konstancija Paprockaitė-Šimai
tienė.

Susikaupimu prisiminti ir pa
gerbti mirę draugijos nariai. Dr. 
Regina Ciurlienė (Saldaitienė) 
perskaitė praėjusių metų su
sirinkimo protokolą, kuris buvo 
visų priimtas. Apie Draugijos 
veiklą informavo pirmininkė. Toji 
veikla menka, nes nariai gyvena 
toli vienas nuo kito, susitinka tik 
atsitiktinai. Draugijos valdyba 
pasirūpino, kad Kauno Medici
nos Akademija gautų medicini
nių žinių diskečių, kurios kaina
vo $2,400. Už disketes apmokėjo 
Tautos Fondas, nes draugijos 
iždas tuščias.

Pirmininkė pranešė, kad šie
met Amerikos Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos suvažiavimo nebus, 
o Chicagoje kaip tik šiandien 
(bal. 25 d.) minima Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 50 
metų veiklos sukaktis. Ši draugi
ja nebus ten atstovaujama. Sąjungos

— Kontrabandininkai per Za
rasų rajoną į Latviją veža viską, 
iš ko gali pasipelnyti — duoną, 
grūdus, miltus ir 1.1. Muitinės 
darbuotojų teigimu, pasienio 
tarnybos tesulaiko apie 10% va
liutos gaudytojų.

Motinos dienos minėjimas

LM K federacijos Bostono klu
bas gegužės 2 d., sekmadienį, 
suruošė tradicinį Motinos dienos 
minėjimą. Mišias už gyvas ir mi
rusias motinas lietuvių Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje aukojo kle
bonas kun. A. Kontautas. Savo 
pamoksle jis iškėlė vaikų auk
lėjimo svarbą. Per mišias giedojo 
parapijos choras ir sol. Benedik
tas Povilavičius, vargonais paly
dint prof. Jeronimui Kačinskui.

Po pamaldų, salėje po bažny
čia vyko minėjimas. LM K pirmi
ninkė Elena Vasyliūnienė pa
sveikino gausiai susirinkusiuo
sius, pradžioje ji pasveikino klu
bo vicepirmininkę Ireną Rasie- 
nę, kuri tapo močiute vos prieš 
porą dienų gimusios dukraitės. 
Pirmininkė savo kalboje iškėlė 
ypatingą motinos reikšmę kaip 
gyvybės saugotojos ir su meile 
pasiaukojančios auklėtojos. Ji 
priminė,kaip pasaulyje gerbiama 
motina. Sustojo ypač ties lietuve 
motina.

Po to, akompanuojant J. Ka
činskui, solistas B. Povilavičius 
padainavo B. Gorbulskio “Moti
nos šviesa , B. Budriūno “Šauk
smas” ir Antonin Dvorak “Grįž
tant namo . Motinos dienai pri
taikytos dainos ir geras atlikimas 
žavėjo klausytojus. Tai buvo 
aukšto lygio koncertas, publikos 
labai šiltai priimtas.

Po koncerto, Klubo pirmi
ninkė padėkojo klebonui, meni
ninkams ir Klubo narėms, ypač 
Irenai Ulpaitei, už atliktus dar
bus ir aukas, ruošiant vaišes po 
minėjimo. Po to visi pasivaišino. 
Minėjimas praėjo šilta nuotaika.

Vai. Vaičjurgienė

suvažiavimas įvyks 1994 m.
Draugijos iždininkė dr. Leo- 

nilda Giedraitienė m-anešė iždo 
stovį, nurodydama/Kad ižde likę 
tik $300. Sakė, kad būtina padi
dinti sumą draugijos veiklos rei
kalams.

Priėmus pranešimus, med. 
dr. farmacininkas Algis Pliūra 
skaitė paskaitą. Jis, prieš porą 
metų atvykęs iš Lietuvos, New 
Yorke gilina žinias. Dabar jis dir-

(nukelta į 8 pslj

ĮVAIRŪS 
PAGEIDAVIMAI, 

IEŠKOJIMAI
— Ieškomas Pečiūra Algiman
tas — Matas, sūnus Antano, 
gimęs 1926 m. 1944 m. buvo mo
bilizuotas į Raudonąją Armiją, 
po karo buvo Vokietijoje, tarna
vo armijoje prie amerikiečių 
okupacinės zonos. 1945 m. bir
želio mėn. iš armijos pal)ėgo. 
Manoma, kad paliego į ameri
kiečių zoną. Žinių apie jį neturi
me. Ieško: Bronislovas Pečiūra, 
Kęstučio g-vė 68, 6-2, Kaunas, 
Lithuania. Tel. 227403.

— Ieško giminių Amerikoje. 
Barauskaitė-Balynienė Eufemi- 
ja, Felikso, ieško giminių, gyve
nusių Bostone: Andžejauskaitės
- Stramackienės Stasės vaikų: 
Vaclovo, gim. 1916 m., Jadvy
gos, gim. 1921 m., ir Kazimie- 
ros. Jie patys arba žinantieji apie 
juos prašomi rašyti: Eufemija 
Balynienė, Dariaus ir Girėno 6 
B, 4580 Alytus, Lithuania.

— Giminės iš Lietuvos ieško 
Stepono ir Magdalenos Mikočio- 
nių, gyvenusių 192 Benvick 
Avė., Fairfield, CT, arba jų vai
kų. Jie patys arba ką nors žinan
tieji apie minėtus asmenis, 
prašomi pranešti “Darbininko” 
administracijai telef. 718 827- 
1350.
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SPORTO SAVAITGALIS NEW YORKE

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, birželio 1 d. dalyvaus Šv. 
Patricko katedroje, New Yorke, 
minint ukrainiečių bado sukaktį, 
birželio 11d. Putnam, CT, daly- . 
vaus Matulaičio slaugos namų 25 
metų sukakties šventėje; birže
lio 16-20 dienomis dalyvaus JAV 
vyskupų konferencijos posė
džiuose New Orleans, LA.

Dr. Kazys Bobelis, buvęs 
VLIKo valdybos pirmininkas, 
dabar Lietuvos Seimo narys ir jo 
užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas, birželio pradžioje atvyk
sta į New Yorką.

Linksmavakaris Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje rengiamas 
birželio 5 d., šeštadienį, 6:30 
v.v. Programoje anglų kalbos 
kursų mokslo metų užbaigimas, 
muzika, dainos, loterija, šokiai ir 
kitos linksmybės. Rengia LB 
Queens apylinkės valdyba ir an
glų kalbos kursų lankytojai ir 
kviečia visus, jaunus amžiumi ir 
širdimi, vietinius ir naujai atvy
kusius atsilankyti į linksmava- 
karį.

Bazaras - apsipirkimas vyksta 
gegužės 29-30 dienomis Apreiš
kimo parapijos mokyklos apa
tinėje salėje. Bus didelis pasirin
kimas moteriškų batų, įvairių 
drabužių ir medžiagų. Apsipirki
mą Apreiškimo parapijos labui 
rengia Marija Pakutkienė, o jai 
talkina kelios pagelbininkės. 
Šeštadienį apsipirkimas prasidės 
5 v.v., o sekmadienį — tuoj po 
sumos.

Kun. Bruno Kruzas, kuris da
bar gyvena Apreiškimo parapijos 
klebonijoje, birželio 13 d., sek
madienį, tos parapijos bažnyčio
je mini savo kunigystės 55 metų 
sukaktį. Po pamaldų sukaktu
vinės vaišės bus Polonaise vieš
butyje, Astoria, LI. Kun. B. 
Kruzas yra gimęs ir augęs Brook
lyne, į kunigus įšventintas 1938 
m. birželio 11d. Savo giminių 
ir pažįstamų tarpe jis nori 
atšvęsti šią sukaktį.

Kelionių agentūra “Vytis” 
gegužės 21 d. gavo atžymėjimą 
iš SAS oro linijos už stambia jai 
talką. Įteikimo ceremonijos ir 
banketas įvyko Rainbow Room, 
Rockefeller Plaza, Manhattane. 
“Vytį" atstovavo: Romas, Algis 
ir Vytis Keziai.

National Credit Union Ass. 
traukia į teismą Vytautą Vebe- 
liūną, Litas Investings Corp., 
Juozą Miešelį, Raimundą Mie- 
šelį ir Valdą Duobą. Šią žinią ge
gužės 23 dienos laidoje pranešė 
“Laisvės Žiburio radijas New 
Yorke.

Išnuomuojamas 5 kambarių 
butas Brooklyne, netoli Kultū
ros Židinio. Pageidaujama dir
bančiųjų pora. Skambinti po 6 
vai. vak. tel. (718)827-6472. (sk.)

Specialios nuolaidos skren
dant į Vilnių iš Newark, NJ. 
Skrendant tarp birželio 28 d. ir 
liepos 13 d. — tik $960 į abi pu
ses. Skrendant iš JFK j Vilnių 
(viena kryptimi) — tik $498. Prie 
šių kainų dar pridedami mokes
čiai. Kreiptis į kelionių agentūrą 
Vytis, telef. 718 769-3300. (sk.)

Išnuomojamas labai gražus 
dviejų kambarių ir virtuvės bu
tas su visais patogumais-priešais 
St. John s universitetą Jamaiea 
Estates, Ųueens. Nuoma 650 
dol. (įskaityti ir gazas ir elektra). 
Pageidaujama vienas asmuo arba 
du dirbantieji. Skambinti (718) 
380-3702. (sk.)

Šį savaitgalį New Yorke vyks
ta 43-sios JAV ir Kanados lietu
vių sporto žaidynės. Apie tai 
buvo rašyta praeituose nume
riuose ir įdėtas skelbimas, kur ir 
kas vyksta. Kultūros Židinyje 
bus šachmatų ir stalo teniso 
varžybos. Sekmadienį 11 vai. iš
kilmingos pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Brooklyne 
ir Viešpaties Atsimainymo para
pijoje Maspeth.

Iš Buenos Aires, Argentinos, 
j New Yorką yra atvykusi aukštų 
dvasininkų delegacija: kardino
las Qurracino ir vyskupas Lagū
na. Kardinolas yra didelis lietu
vių draugas, pažįsta daug Argen
tinos lietuvių. Gegužės 23 d., 
sekmadienį, Šv. Patricko kated
roje Manhattane jis koncelebra- 
vo mišias. Jam asistavo 14 kuni
gų, kilusių iš Argentinos. Iš jų 
du buvo lietuviai: kun. Vytautas 
Palubinskas, Apreiškimo parapi
jos klebonas Brooklyne ir kw». 
Adolfas Klimanskis, Providence, 
RI, lietuvių parapijos klebonas. 
Abu lietuviai yra jo geri pažįsta
mi, taip pat pietų metu sėdėjo 
kardinolo artumoje.

Lietuvių Religinės Šalpos di
rektorių posėdis įvyko gegužės 
23 d., sekmadienį, New Britain, 
CT, Šv. Andriejaus Lietuvių pa
rapijos klebonijoje. Nutarta Vil
niuje atidaryti savo skyrių, kurį 
globos Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Bačkis.

Raimundas Jurgis Sližys ge
gužės 22 d., šeštadienį, 5 v. po
piet Apreiškimo parapijos baž
nyčioje susituokė su Tracey Lynn 
Bell. Vestuvių puota įvyko Nie- 
derstein restorane, Middle Vil- 
lage, Queens. Raimudas Jurgis 
yra sūnus prieš keletą metų mi
rusio Jurgio Šližio, kurį visi 
pažinojo ir kuris uoliai dalyvavo 
lietuviškuose renginiuose, jiems 
talkindamas. Jo našlė Valerija 
Šližienė gyvena VVoodhavene.

Liuda Mikulskytė, praeityje 
labai aktyviai dalyvavusi antiko
munistinėje veikloje, rengusi 
demonstracijas ir jom vadovavu
si, buvo sunegalavusi. Šiuo metu 
ji sveiksta.

Šventasis Raštas, Senojo te
stamento tomas, pranašų kny
gos, išleista gražiu leidiniu. Iš 
hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų 
išvertė kun. Antanas Rubšys, 
kuris profesoriauja Manhattano 

’ kolegijoje ir dėsto Šventąjį Raš
tą. Knyga turi 670 puslapių. Jos 
kaina 12 dol. Gaunama “Darbi
ninko” administracijoje. Per
siuntimo išlaidoms pridėti 2 dol.

TRANSPAK siunčia talpintu- 
vus (konteinerius) į Lietuvą kas 
savaitę, skubius siuntinius siun
čia AIR CARGO. Pinigai perve
dami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69tb St., Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje gy
veną klientai gali kreiptis telef. 
203 232-6600. BOSTONO apy
linkėje gyvenantys gali kreiptis 
telef. .508 428-1004.

IŠSIKIRPKITE! Privati firma 
RUNA teikia ekskursinius pa
tarnavimus Kaimų buities mu
ziejuje Rumšiškėse ir kitur Lie
tuvoje. RUNA, Ltd., Žuvėdrų3, 
4237 Rumšiškės (prie Kauno). 
Tel. (370 56) 472-47; fax (370 56) 
475-69. Mūsų paslaugos — Jūsų 
patogumui ir malonumui, (sk.)

Šį savaitgalį šimtai sportuojan
čio jaunimo suplaukia į New Yor
ką, kur vyks JAV ir Kanados lie
tuvių sporto žaidynės. New Yor- 
ko Lietuvių Atletų Klubas turėjo 
apsčiai darbo per paskutinius 
porą mėnesių, atlikdamas visus 
šventės ruošos darbus. Čia' dau
giausia pasidarbavo organizaci
nio komiteto pirm. Pranas Gvil
dys ir sportinio komiteto pirm. 
Algirdas Jankauskas, taip pat ke
liolika jų talkininkų.

Žaidynėse dalyvaus 21 krepši
nio komanda, 8 tinklinio koman
dos, 50 lauko teniso žaidėjų, 20 
stalo teniso žaidėjų ir 6 šachma
tininkai. Taigi, šventėje domi

DARIAUS — GIRĖNO SKRYDŽIO
MINĖJIMAS IR

Šiemet sueina 60 metų nuo 
Dariaus ir Girėno skridimo iš 
New Yorko į Kauną ir jų tragiško 
žuvimo Soldino miške.

Prieš kokius metus buvo daug 
kalbėta. Buvo rašyta, kad Lietu
voje bus pastatytas panašus į Li- 
tuanica lėktuvas, ir jis iš Lietu
vos atskris į New Yorką. Lėktuvo 
pastatyti nepasisekė.

Kalbėta, kad Amerikos lietu
viai vėl pakartos panašų skrydį, 
panašiu lėktuvu iš New Yorko 
nuskris į Kauną. Ir tas sumany
mas liko tik popieriuje.

LB New Yorko apygardos val
dyba jau ieškojo būdų, kaip tą 
sukaktį paminėti. Buvo sumany
mas apankyti Floyd Bennett 
Field aerodromą, iš kurio 
lakūnai išskrido, ir ant skridimo 
tako padėti gėlių vainiką, pasa
kyti patriotinių kalbų. Bet aero
dromo vadovybė atsakė, kad tai 
neįmanoma. Aerodromas lėktuvam 
nebenaudojamas, yra užžėlęs 
aukšta žole. Šiose sąlygose ne
įmanoma tos žolės nupjauti, nei; 
pakilimo vietos apžiūrėti.

Minėjimai prie paminklo

New Yorko lietuvių pastangoj 
mis Brooklyne, Union Avė, aikš-| 
telėje, kuri pavadinta Lituanica? 
Square, pastatytas lakūnams pa
minklas — aukštas vėliavos stie-; 
bas su dideliu vėliavos pjedesta
lu, kur yra bronziniai lakūnų rel-» 
jefai ir įrašai.

Kai šitame kvartale gyvena 
daug lietuvių, paminklas buvo

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis;-diĮo. 
da objektyvų atsikuriančios Lie? 
tu vos vaizdą. Tokios žinios išer* 
vijai yra naudingos. Nuo šių 
metų pradžios laikraštis siun-. 
nčiams du kartus savaitėje orą 
paštu. Prenumerata metams 
$85. Čekius rašyti “Lietuvos ai
do" vardu ir siųsti JAV įgalioti? 
niui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. (sk.)

Jaunas lietuvis stalius, at- 
vykęs iš Lietuvos, ieško darbo. 
Gali atnaujinti namus viduje ir 
iš lauko, uždengti stogus, dažyti, 
įrengti kambarius, užbaigti rū
sius, įruošti virtuvės spinteles ir 
kt. Skambinti (908) 686-8612. 
(sk.)

Palangoje (Lietuvoje) nauja
me rajone parduodamas 3-jų 
kambarių ir virtuvės butas su 
visais baldais. Yra trečiame aukš
te plytų name, turi du didelius 
balkonus, kambariai nepereina
mi. Skambinti (908) 521-5784. 
(sk.)

TIK $35 kava, arbata, kakava, 
apelsinų koncentratas, aliejus, 
mėsos konservai, vitaminai — 
viskas užsienietiška. 55 sv. įvai
raus maisto — $98. Produktai už
sienietiški, išskyrus mėsos gami
nius ir sūrį. 45 sv. įvairaus mais
to be mėsos. — $75. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772. (sk.)

nuos krepšinis.
Baigminės krepšinio rung

tynės bus gegužės 31 d., pirma
dienį, prasidės 12:30 dėl III ir 
IV vietos, o 2:00 vai. — dėl pir
mos vietos. Šios rungtynės vyks 
Lutheran High School, Bayville 
Rd., Brookville, NY. Tinklinio 
baigminės rungtynės bus gegu
žės 30 d., sekmadienį, prasidės 
apie 1:00 vai. St.Dominic’s High 
School, Oyster Bay, NY.

Visuomenė kviečiama daly
vauti visose sporto žaidynėse, o 
taip pat ir pasilinksminimuose. 
Dėl informacijų skambinti Pr. 
Gvildžiui, tel. 718-356-7871.

PAMINKLAS

prižiūrimas. Buvo lengva prie jo 
susirinkti, prisiminti lakūnų 
žygį, pasakyti kalbas.

Dabar gi lietuviai iš to rajono 
išsikėlę. Paminklas apleistas, 
aprašinėtas “grafičiu”. Dar taip 
neseniai ir tose sąlygose vyko 
minėjimai prie paminklo. Ta 
proga ir paminklas, ir aikštelė 
buvo sutvarkoma, apvaloma. 
Tuo rūpindavosi Paminklo staty
mo komitetas ir Lietuvių Darbi
ninkų 7-toji kuopa, kuriai pirmi
ninkavo Bronė Spūdienė. Ji, na
rių talkinama, ir organizavo 
minėjimus, rūpinosi paminklu. 
Dabar pirmininkė Spūdienė ir 
jos buvę talkininkai yra paliesti 
senatvės negalios. Sunku jiems 
tai organizuoti.

Gal jie ir dabar imtųsi iniciaty
vos, kad ir tose sąlygose vyktų 
lakūnų prisiminimai prie pa
minklo.

Platesnio masto minėjimas

Tačiau liepos mėnesio pradžia 
yra karšta. Ir tada, kai buvo mi
nima 50 metų sukaktis, minėji
mas buvo plačiau organizuoja
mas ir perkeltas į rudenį.

Ir dabar LB apygardos valdy
ba numato tokį minėjimą rugsėjo 
12 d. Kultūros Židinyje. Iš anų 
laikų ne daug kas liko, tik vienas 
Antanas Vaivada, kuris kalbėjo 
50 metų skridimo minėjime. Gal 
jis dabar turi kokių įdomių min
čių pasakyti.

Bus sudaryta ir kita plati bei 
įdomi programa. Lietuvoje buvo 
sukamas filmas. Gal jis baigtas. 
Gal jį galima pasiskolinti.

Minėjimas bus surengtas, bet 
kaip išspręsti lakūnų paminklo 
klausimą? Ar negalima paminklo 
iš ten perkelti į tokią vietą, kur 
galėtų lietuviai jį lankyti ir 
prižiūrėti? Kas turėtų imtis ini
ciatyvos tai padaryti? Gal galėtų 
LB NY apygardos valdyba klau
simą išjudinti ir jį išspręsti tei
giamai. Metai iš metų apie tai 
šnekama, o nieko nepadaroma. 
(P-j-)

NEW YORKO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS METINIS SUSIRINKIMAS

(atkelta iš 7 psl.)

ba institucijoje, renkančioje, 
skirstančioje ir, pareikalavus, 
teikiančioje žinias apie širdies 
kraujagyslių ligas ir kraujo spau
dimą bei jų gydymą, tiek reži
mu, ypač maistu, tiek vaistais.

Jo paskaita buvo apie aukštą 
kraujo spaudimą, kuris gydyto
jams žinomas, bet visada aktua
lus, nes nauji sergančiųjų stebė
jimo duomenys, specifinis gydy
mas ir daugybė naudojamų vai
stų to reikalauja. Jis pateikė 
klausytojams lenteles apie krau
jo spaudimo klasifikaciją ir ilgą 
sąrašą vaistų su nurodymu, ku
riais aukšto kraujo spaudimo at
vejais jie naudotini.

Dr? Pliūra prašomas papasa

Metropolitan operos solistė Carol Vaness. Vytauto Maželio nuotr.

CAROL VANESS KONCERTAS
Metropolitan operoje New 

Yorke dainuoja lietuviškos kil
mės solistė Carol Vaness, kurios 
tėvas yra lietuvis Vyšniauskas. 
Jos koncertas buvo gegužės 19 
d., trečiadienį, AliceTully Hali. 
Publikos buvo pilna salė, apie 
1200. Palankią koncerto recenzi
ją išspausdino “The New York 
Times” dienraštis gegužės 22 d.

Jau anksčiau buvo bandyta pa
sikalbėti su iškilusia soliste, bet 
prieiti buvo gana sunku. Dabar 
šio koncerto proga muzikos en
tuziastas Vytautas Maželis suor
ganizavo per 20 asmenų grupę, 
kuri atsilankė koncerte, po kon
certo nuėjo jos pasveikinti. .

Dr. Juozas Kazickas lietuvių

N. ŠČIUKAITĖS KONCERTAS 
RADIJO ŠVENTĖJE

Solistė Nijolė Ščiukaitė, iški
lioji lietuviškos estradinės muzi
kos solistė, antrą kartą gastrolia
vo Amerikoje. Aplankiusi su 
koncertais eilę lietuvių kolonijų, 
prieš grįždama į Lietuvą, atliko 
koncerto programą su didžiu pa
sisekimu ir publikos entuziastiš
ku priėmimu gegužės 23d., sek
madienį, Keamy, NJ, Lietuvių 
Katalikų Centro salėje, kai ten 
buvo minima prof. dr. Jokūbo 
Stuko vadovaujamų radijo pro
gramų “Lietuvos atsiminimų" 
52-oji metinė sukaktis.

Prieš koncertą,Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi
jos bažnyčioje už gyvus ir miru

kojo apie gydytojų darbą Lietu
voje ir galimybes ligoniui gauti 
vaistų. Suglausti jo atsakymai: 
Lietuvoje gydymas dar valstybi
nis, tik mažas skaičius gydytojų 
turi šiek tiek privačios praktikos. 
Vaistai — iš įvairių pasaulio kraš
tų, iš Rusijos tik skiepai nuo pa
siutligės. Caritas vaistus dalija 
teisingai, tik jų neturi pakanka
mai.

Dr. Pliūra paprašytas savo pa
skaitą, parašytą ar juostelėn 
įkalbėtą, pasiųsti Amerikos lie
tuvių gydytojų žurnalui “Medi
cina”.

Toliau buvo aptarti organiza
ciniai reikalai. Nario metinis mo
kestis draugijai paliktas $50 (Są
jungos suvažiavime priimtas 
$100), nes dauguma narių yra 

vardu įteikė gėlių puokštę ir lie
tuvišką iliustruotą knygą apie 
Lietuvą. Ją pakvietė atvykti į 
Lietuvą ir dainuoti Vilniaus ope
roje. Solistė atsakė, kad tai būtų 
jos didelė svajonė aplankyti tėvo 
šalį.

Labai buvo patenkinta lietu
vių atsilankymu, gėlėmis ir dr. 
J. Kazickui pažadėjo, kad palai
kys ryšius dėl galimos jos vieš
nagės Lietuvoje. Lietuviai 
priėmimo salėje dar jai sugiedo
jo “Ilgiausių metų”. Didelei 
amerikiečių miniai nebuvo aiš
ku, kokia čia kalba jai dainuoja
ma pasveikinimą ir kas tie, kurie 
atnešė gėlių. Bet vėliau sužino
jo, kad tai lietuviai.

sius šios radijo programos rėmė
jus bei “Rūtos” klubo narius 
buvo aukojamos mišios. Jas kon- 
celebravo klebonas prel. Domi
ninkas Pocius ir kun. dr. Korne
lijus Bučmys, OFM. Viešnia so
listė mišių metu irgi pagiedojo 
keletą giesmių.

Po koncerto salėje vaišes pa
rengė Mėlinių ir Jadelių įstaiga. 
Šokiams grojo St. Telšinskis.

Šia proga “Lietuvos atsimini
mų" radijo vadovui dr. Stukui 
sveikinimą atsiuntė New Jersey 
gubernatorius Jim Florio, palin
kėdamas visokeriopos sėkmės 
šiai lietuviškai institucijai ir jos 
nariams.

pensininkai ar pradedantys ver
stis praktika. Iš tos sumos $30 
lieka draugijos ižde, o centrui 
$20, kurių $10 už “Mediciną”. 
Dantų gydytojoms nario mokes
tis $20.

Dabartinė draugijos valdyba, 
susirinkusiųjų paprašyta, sutiko 
darbuotis ir toliau: dr. Konstan
cija Paprockaitė-Šimaitienė — 
pirm., dr. Petras Dičpinigaitis 
— vicepirm., dr. Regina Čiur- 
lienė (Saldaitienė) — sekr., dr. 
Leonilda Giedraitienė — ižd. ir 
dr. Paulius Švitra bei dr. Filo
mena Ignaitienė— nariai. Kont
rolės komisijos pirm, palikta dr. 
Jolita Trojanienė. Jai pavesta pa
sikviesti kitus draugijos narius 
sudaryti komisijai.

Juozas Kriaučiūnas, MD
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