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Savaitės
Įvykiai |

Lietuvos min. pirmininkė Ka
zimierai Prunskienei padarius 
Aukščiausioj taryboj pranešimą 
apie jos lankymąsi Kanadoj, 
JAV, Prancūzijoj ir Britanijoj ir 
po to įvykusį jos susitikimą su 
prezidentu Gorbačiovu, Aukšč. 
taryba nutarė neliesti nepri
klausomybės atstatymo deklara
cijos, bet pasiūlyti suspenduoti 
priimtus įstatymus nepriklauso
mybės įgyvendinimo reikalu, jei 
Gorbačiovas sutiks pradėti dery
bas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir panaikins blokadą.

Estijos ir Latvijos prezidentai 
buvo nuvykę į Maskvą tartis su 
Gorbačiovu, bet pastarasis juos 
tik išbarė už Sov. S-gos konstitu
cijos nesilaikymą tuo pabrėžda
mas, kad jam nepatinka nei Lie
tuvos staigesnis nei Estijos ir 
Latvijos lėtesnis būdas Baltijos 
valstybių nepriklausomybėm 
įgyvendinti.

Sov. S-gos prezidento taryba 
pasiūlė Liaudies atstovų kongre
sui -planą ūkinėm reformom są
jungoj įgyvendinti. Pagal planą 
nuo liepos 1 duonos ir avalynės 
kainos pabrangs dvigubai, kitų 
prekių kainos palaipsniui bus ke
liamos per 5 m. Neturtingiesiem 
numatomos pašalpos kainų 
pakėlimui kompensuoti, o nete- 
kusiem darbo — bedarbių pašal
pos. Vakarų ūkio žinovai teigia, 
kad sovietų ūkis yra visai su
griuvęs, ir lėtos reformos jo ne
pataisys.

Prezidentas George Bush, 
gelbėdamas prekybininkų reika
lus, numato pratęsti Kinijai pre
kybos lengvatas dar vieneriem 
metam.

200 Kinijos mokslininkų pa
reiškė nedalyvausią ruošiamose 
mokslininkų konferencijose, jei 
vyriausybė neleis į užsienį išvyk
ti JAV ambasadoj nuo studentų 
revoliucijos laikų prisiglaudusių 
mokslininkų Feng Lizhi ir jo 
žmonos Li Shuxian.

Pietų Afrika, pamažu naikin
dama aparteidą, nutarė visų ra
sių ligonius priimti į ligonines.

Vakarų Vokietijos federacinė 
ir provincijų vyriausybės susi
tarė sudaryti 70 bil. dol. fondą 
Rytų Vokietijos susmukusiam 
ūkiui atgaivinti.

Švedijos Vaikų stebėjimo fon
do tyrimai parodė, kad Izraelio 
okupuotose arabų žemėse pale
stiniečių sukilime dalyvaują vai
kai nuolat patiria iš Izeraelio ka
rių žiaurų elgesį ir nereikalingas 
mirtis.

Domininkos respublikos pre
zidento rinkimuose abu kandi
datai nuosaikus marksistas Juan 
Bosch ir dabartinis prezidentas 
Josquin Belaguer surinko po 
maždaug vienodą balsų skaičių, 
todėl, buv.’ prezidentui Jimmy 
Carter patarus, balsai bus iš nau
jo perskaityti.

Rusijos respublikos nesenai 
išrinktos Aukšč. tarybos radika
lesni atstovai pasiūlė pataisyti 
konstituciją taip, kad respubli
kos įstatymai turėtų pirmenybę 
prieš sąjungos įstatymus.

Britanijos Lordų rūmai nėra 
linkę patvirtinti parlamento 
priimtą įstatymą dėl kėlimo bylų 
ten gyvenantiem nacių bendra
darbiam. Esą nusikaltimai pada
ryti ne Britanijos teritorijoj ir 
praėjus 50 metų neįmanoma 
tikėtis nešališko sprendimo. 
Beto bausti nusikaltusius pagal 
vėliau išleistą įstatymą yra netei
singa.

KARDINOLAS IR VYSKUPAI KREIPĖSI 1 GORBAČIOVĄ
f

Kun. prof. dr. Viktoras But
kus iš Vilniaus pranešė, kad ge
gužės 9 Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Kaune Senatas nutarė 
įsteigti Teologijos-Filosofijos fa
kultetą, kuris pradės veikti nuo 
ateinančių mokslo metų pra
džios. Šiemet atsidarys dar tik 
Teologijos skyrius, į kurį bus 
priimami 25 studentai.

Gegužės 24 Universiteto Se
natas toliau svarstė su Fakulteto 
atsteigiinu susiejusius reikalus 
— profesūros ir panašius klausi
mus.

Gegužės 15 Kaune Lietuvos 
kardinolas ir vyskupai susirinkę 
į savo konferenciją svarstė 
bažnytinio gyvenimo klausimus. 
Kaip painformavo kun. Vaclovas 
Aliulis, Konferencija paskyrė 
30,000 rublių blokados fondui ir 
paragino kunigus, kad patys au
kotų ir bažnyčiose rengtų rink
liavas šiam fondui, iš kurio bus 
remiami laikinai darbo netekę 
Lietuvos gyventojai, Vyskupai 
kviečia tikinčiuosius rimtimi, 
darbu ir malda stiprinti at
gimstančią Tėvynę šiuo sunkiu 
išmėginimo metu. Vyskupų kon
ferencija taip pat nusprendė pir
muosius patvirtintus nepriklau- 
somybėis metus pažymėti nepa- 

1 prastu religiniu aktu — Lietuvos
■ pasiaukojimą Švenčiausiajai
_^ėzaus_;ŠjidžiąL..atnaujinimu _

birželio 24-tą dienų — Jėzaus 
Širdies sekmadienį.

Pirmą kartą mūsų Bažnyčia ir 
Valstybės vadovai paaukojo Ne
priklausomą Lietuvą Švenčiau
siai Širdžiai 1934 liepos 1 — per 
Pirmąjį Tautinį Eucharistinį 
Kongresą Kaune. Dabar, šį pa-

aukojimą iškilmingai atnaujins 
Bažnyčios ir atgimstančios Vals
tybės vadovai. Penktadienis ir 
šeštadienis prieš tą šventę bus 
paskelbti atgailos, pasninko ir 
susitaikinimo dienomis. Šventė 
bus rengiama tandromis Bažny
čios, Sąjūdžio ir Vaistytas jėgo
mis, laikantis Konstitucijos nuo
statų, kad Valstybė ir jos įstaigos 
bendradarbiauja su Bažnyčia ir 
religinėmis organizacijomis sti- ,tuvių kalbą): 
prinant visuomenės moralę. 
Šiuo metu, labiausiai rūpimi mo
ralės dalykai — susitaikymas, 
ištvermė, viltis.

ęenzijoms, Lietuvos ir užsienio 
šalių religinio kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo apžvalgoms. 
Šiuo metu formuojama Naujojo 
Židinio redakcija, o pirmasis nu- 
Yneris turės pasirodyti šių metų 
pabaigoje per Kalėdų šventes.

Iš Kauno pranešama, kad ge
gužės 17 į Maskvą pasiųsta tokio 
turinio telegrama (vertimas į lie-

. “Jo Prakilnybei Tarybų Socia- 
Jistmių Respublikų Sąjungos 
Prezidentui Michailui Gorbačio
vui.

Mes, Lietuvos katalikų Epis
kopatas ir visa dvasininkija, 
būdami labai artimi savo liau
džiai, giliai jaučiame jos vargus. 
Mes negalime likti abejingi trū
kumams ir kentėjimams, užgriū
vantiems visi| tautybių papras
tuosius žmones, ligonius, sene
lius, o ypač vaikus, jų motinas. 
-Todėl mes kreipiamės į Jus, di
džiai gerbiamas Tarybų Sociali
stinių Respublikų Sąjungos Pre
zidente, su nuoširdžiu prašymu 

J— žmoniškumo ir teisingumo 
vardu atšaukti ekonomines sank
cijas prieš Lietuvą ir patvarkyti, 
kad galėtų prasidėti lojalus dialo
gas, skaitantis su mūsų neprik
lausomybe.

Nuoširdžiai Jus Gerbiantis 
Vincentas kardinolas Sladkevi-

Lietuvos Ganytojai taip pat 
sutiko, kad leidybinė grupė prie 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos persitvarkytų į Katalikų Pa
saulio leidyklą, veikiančią prie 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos. Leidykla rūpinsis leisti kri
kščioniškos minties žurnalus, 
knygas, maldynus, religinės 
dailės kūrinių reprodukcijas, ki- 
tavaizdinę produkciją. Laidyklos 
vadovu patvirtintas kun. Vaclo
vas Aliulis, jo pavaduotojas 
kun.Virgilijus Vedantas.

Greta Katalikų Pasaulio žur
nalo, ši leidykla pradės leisti dar 
vieną šviesuomenei skirtą 
mėnraštį Naujasis židinys. Jame 
bus spausdinami straipsniai filo
sofijos, teologijos, religiologijos,

-kultūrologijos, istorijos klausi- -Kauno^ Arkivyskupas, Lie- 
mais. Šiais klausimais nemaža tuvos Vskupų Konferencijos Pir- 
vietos numatyta skirti knygų re- mininkas”.

JAV POLITIKOS 
PALYGINIMAS 
SU MŪNCHENU

1938 METAIS
Daugelis JAV komentatorių 

pritaria prezidento Landsbergio 
nuomonei, kad Amerikos nuolai
džiavimas Gorbačiovui primena 
1938 m. kapituliaciją Mūnche- 
ne. Dienraštyje The Record 
(1990.V.I) Lou Cannon atsako į 
klausimą “Ar mes turėtumėm 
padėti Lietuvai”?

‘“Nenuostabu”, rašo jis, “kad 
Vakarų parodytas bailumas lie
tuvių vadovams priminė Mūn- 
cheną. Tai tikslesnė analogija už 
Busho nerimtą tvirtinimą, kad 
jis išvengęs “kitos Vengrijos’, kai 
Vakarai 1956 metais pakurstė re
voliuciją, kurią sutriuškino so
vietų tankai. Lietuviai niekada 
nesigriebėginklo. Jų rezistenci
jos modelis buvo Gandžio ir M. 
L. King pilietinis nepaklusnu
mas”. ,

“Istorija nėra Busho stiprioji 
korta”, tvirtina Cannon. 
“Sprendžiant iš jo atsakymo re
porteriams, kurie paprašė jo pa
siteisinti, kodėl JAV apleido Lie
tuvą, moralė užsienio politikoje 
irgi nėra jo stiprybė. ‘Man nerei
kia teisintis“, atsakė Bush. ‘Mano 
politiką tvirtai parėmė ameri
kiečiai, kuriems aš dirbu’. Kas 
nors turėtų paaiškinti Bushui, 
kad viešoji nuomonė rėmė 4r 
Mūncheno nutarimus”. (Elta)

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, birželio 2 švenčia kunigystės 
50 metų ir “Darbininko” administracijoje 32 metų sukaktis. 
Čia matomas prie spaudos stalo Kultūros Židinyje su Br. 
Pranciškum Maluku, OFM. Nuotr. R. Kisieliaus

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ

T. Petras Baniūnas, OFM, Janiūnas pasireiškė Brooklyne, 
gimęs 1912 rugsėjo 1 Vadonių^ai 1958 buvo paskirtas Darbi

ninko administratorium. Tas pa
reigas jis atlieka iki šiol.

Administruodamas Darbinin
kų, T. Petras Baniūnas turėjo 
progos išvystyti savo didelius 
ekonominius gabumus, sueiti į 
kontaktą su visuomene ir žymiai 
prisidėti prie Kultūros Židinio 
pastatymo. Jam rūpinantis, Dar
bininkas finansiškai stovi ant sti
prių kojų. Be rengiamų piknikų, 
ekskursijų, koncertų, spaudos 
kiosko ir kitų žygių tai būtų 
neįmanoma.

Gražų darbą T. Petras atlieka, 
ypač platindamas lietuvių spau
dą. Darbininko administracija 
yra tapusi lietuviškų leidinių 
centru^ kur randamos laisyąjame 
pa šauly išleistos knygos.

kaime, Svėdasų valsčiuje, teoFo- 
giją studijavo centrinės Italijos 
pranciškonų seminarijose Colle- 
viti, Sargiano ir Florencijoj.

Kunigu įšventintas 1940 
birželio 2 Arezzo mieste, kurį 
laiką darbavosi pastoracijoj tarp 
italų. Kiek vėliau, gyvendamas 
šiaurinėj Italijoj netoli Milano 
(Monza) labai daug padėjo lietu
viam, išsivaduojant iš vokiečių 
dalinių; juos globojo ir šelpė, kol 
įjungė į organizuotas tremtinių 
stovyklas.

Į JAV atvyko 1946 pavasarį. 
Buvo Greeno ir St. Catherines 
(Kanadoje) lietuvių pranciškonų 
vienuolynų vyresniuoju. Trum
pai pagyveno ir Toronte, paskui 
— Kennebunkporte, rūpinda- 
masis vasarvietės reikalais.

Gyviausiai Petras

Kultūros Židinyje. Sėdi iš k.: L Vakselienė, viešnia 
iš Lietuvos, I. Kriaučeliūniėi r p. Vizbarienė, I. Simutienė, V. Penikienė, Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, V. Butkys, L. Valiūnienė, J. Valaitis, Lietuvos Aukšč. Tarybos 
atstovas Mačys, p. Gudaitienė, dr. J. Valiūnas, p. Mačiūnienė, dr. K. Bobelis. Nuotr. 
L. Tamošaičio

Tautos Fondo narių suv

TARĖSI TAUTOS FONDO NARIAI

JAV SENATO
PARAMA LIETUVAI

JAV Senatas gegužės 1 priėmė 
neįpareigojančių rezoliuciją (73 - 
už, 24 - prieš), kuri ragina prezi
dentą Bushą sustabdyti naujo, 
Maskvai palankaus, prekybinio 
įstatymo eigą, kol SSRS nenu
trauks ekonominės blokados ir 
nepradės derėtis su Lietuvos iš
rinktais atstovais. Rezoliuciją 
įvedė senatorius Alfonse D’A- 
mato, kurį parėmė Senato dau
gumos vadovas George Mit- 
chell.

Rumunijoj vykusius parla
mento rinkimus didele balsų 
dauguma laimėjo dabartinio 
min. pirmininko lon Illescu va
dovaujamas Tautinio išgelbėji
mo frontas, kuriame yra daug 
prisiglaudusių komunistų.

Tautos Fondo XVI metinis na
rių susirinkimas įvyko gegužės 5 
Kultūros Židinyje, Br<xiklyn, 
N.Y.

Susirinkimą pradėjo Tautos 
Fondo tarytas pirmininkas Jur
gis Valaitis. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Sugiedojus Lietuvos him
ną, žodžiu sveikino:

Telšių vyskupas Antanas Vai
čius labai jautriai nušvietė Lietu
vos vargus ir rūpesčius ir prašė 
visų paramos Lietuvai.

Lietuvos Generalinis konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis, 
pasveikinęs T. F. vadovybę ir 
narius, trumpai nušvietė poli
tinę padėtį ir skatino visus stoti 
talkon.

Vliko pirmininkas dr. K. Bo
belis kvietė visus Vliko ir kitų 
veiksnių vadovybėje eiti į bend
rą darbą dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

Vytautas Alksninis, sveikinda
mas Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos vardu, 
kvietė visus talkon Lietuvai ir 
lietuviams.

Gauti sveikinimai raštu iš 
vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 
JAV LB Krašto valdytas pirm, 
dr. Antano Razmos, Alto pirm. 

. Gražvydo Lazausko ir Tautos 
Fondo atstovybių pirmininkų: 
P. Lisausko, A. Vaidylos ir J. 
Jurkūno.

Sudarytos mandatų ir nomina
cijų komisijos. Pirmai vadovavo 
V. Penikienė, antrai — J. Bobe
lis. I nutarimų komisiją pirmi
ninku pakviestas J. Nasvytis.

Žodį tarė ir svečias iš Lietuvos 
— agronomas Mačys, Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatas.

Pranešimus apie Tautos Fon
do veiklą padarė: T. F. tarybos 
pirm. Jurgis Valaitis, T. F. val
dybos pirm. Juozas Giedraitis ir

T. F. kontrolės komisijos pirm. 
Pranas Ąžuolas.

Kadangi nei vienai T. F. atsto- 
vytai nebuvo atstovaujama, T.

(nukelta į 2 psl.)

JAV Senatas patvirtino 10 mi
lijonų dolerių fondą būsimai 
Amerikos ambasadai Lietuvoje 
— kaip VVashingtonas formaliai- 
pripažins jos nepriklausomybę. 
Bush vyriausybės pareigūnai pa
vadino tą žingsnį “neparankiu” 
ir “nereikalingu”. Penki milijo
nai dolerių taip pat buvo patvir
tinti ypatingai paramai, kuri 
būtų suteikta Lietuvai per tarp
tautines pašalpos agentūras.

(Elta)

LIETUVOS TRYS DIDIEJI PASISAKO
Lietuvos kardinolas Vincen

tas Sladkevičius balandžio mėn. 
pataigoje angliškai spaudai duo
tame pokalbyje pasakė, kad lie
tuvių derylx)se su Maskva viskas 
gali būti svarstoma, išskyrus ne-

skelbimą.

Lietuva niekuomet neatsisa
kys nepriklausomybės, pabrėžė 
kardinolas Sladkevičius. Ji ilgus 
dešimtmečius laukė nepriklau
somybės atkūrimo.

Kardinolas Sladkevičius pa!žy- 
mėjo, kad Lietuvos Bažnyčia re
mia Persitvarkymo Sąjūdį, dabar 
pasivadinusį Lietuvos Sąjūdžiu, 
ir jo užsibrėžtus tikslus. Kardi
nolas pažymėjo, kad Lietuvos 
klausimu reikia siekti kompro-

misinio sprendimo tačiau Mask
va negali reikalauti, kad Lietuva 
panaikintų kovo 11 dieną pa
skelbtą nepriklausomybės atsta
tymo deklaraciją. Tikiuosi, pa
sakė kardinolas, kad sulauksiu 
dienos, kai Lietuva bus pilnai 
nepriklausoma.

Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis Paryžiaus dienraščiui Le 
Figaro duotame pokalbyje pa
kartojo, kad Lietuva pasirengusi 
visais klausimais vesti derybas su 
Maskva, išskyrus nepriklauso
mybės klausimu.

Lietuvos vyriausybė galėtų 
apsvarstyti pasiūlymą, kad ne-

(nukelta į 2 psl.)



Abi Vokietijos pasirašė ūkinio 
susijungimo paktų, padarantį 
Vakarų Vokietijos markę abiejų 
valstybių valiuta.

JAV ir Sov. S-ga padarė di
delės pažangos dėl strateginių ( 
branduolinių ginklų kontrolės ir 
susitarė nutraukti cheminių 
ginklų gamybų, o turimus jų kie
kius žymiai sumažinti. Šitie susi
tarimai ir prekybininkų viltys 
rasti Sov. S-goj savo prekėm 
naujas rinkas paskatino JAV atsi
sakyti idealistinių politikos prin
cipų ir palikti Baltijos valstybes 
Gorbačiovo malonei.

Teisingumo departamentas
pasiuntė į Rytų Berlyną savo pa- 

.. . TARĖSI TAUTOS FONDO NARIAI
Izraelio atsargos karys be jo

kios priežasties nušovė 7 palesti
niečius darbininkus ir sukėlė 
įvairiuose okupuotų žemių mies
tuose iki tol negirdėtas riaušes, 
kurias malšinant dar buvo nu
šauti trys palestiniečiai ir apie 
šimtas sužeista.

Taivano naujasis prezidentas 
Lee Teng-hai pareiškė tfžbaig- 
siąs karo būklę su Kinija ir 
grąžinsiąs keliolikai disidentų 
politines teises.

Estijoj ir Latvijoj gyveną sve
timtaučiai suorganizavo demon
stracijas prieš nepriklausomybės 
paskelbimą ir bandė įsiveržti į 
parlamento rūmus ir sukelti 
streikus, tačiau jų pastangos 
buvo sutramdytos.

Indijai priklausančiam Kašmi- 
re buvo nužudytas paveldimasis 
islamo religijos vadas Maulvi 
Mohammed Fafooq. Jo laidotu
vių metu vykusiose demonstra
cijose indų kariai nušovė 30 žmo
nių.

Kinijos disientai buvo pa
samdę laivą ir planavo iš tarptau
tinių vandenų transliuoti į Kiniją 
per radiją teisingas žinias, bet ir 
Taivanas ir Japonija atsisako tą 
laivą aprūpinti reikmenim.

Marksistinis Pietų Jemenas ir 
Vakarų remiamas Jemenas susi
tarė susijungti į vieną.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas priėmė įstatymą, pa
gal kurį prezidentą įžeidę asme
nys viešose kalbose ar spaudoj 
galės būti teismo nubausti iki 6 
m. kalėjimo

J. T. saugumo taryba nutarė 
sušaukti savo posėdį Ženevoj pa
lestiniečių skundui prieš Izraelį 
svarstyti dėlto, kad jame galėtų 
dalyvauti PLO pirmininkas Yasir 
Arafat, kurio JAV nenori įsileisti.

Etiopija įvykdė mirties 
bausmę 12 aukštesniųjų karai- 
ninkų už jų įsivėlimą į sąmokslą 
prieš prezidentą Mangistu Haile 
Muriamm.

Venecueloj prasidėjo taikos 
derybos tarp Salvadoro vyriau
sybės ir prieš ją veikiančių kai
riųjų partizanų.

LIETUVOS TRYS DIDIEJI PASISAKO
(atkelta iš 1 psl.) 

priklausomybė būtų įgyvendina
ma palaipsniui, pereinamajame 
laikotarpyje.

Vytautas Landsbergis teigia
mai įvertino Prancūzijos respu
blikos prezidento ir Federacinės 
Vokietijos kanclerio jam atsiųstą 
laišką, kuriame kviečiama dery
bų keliu išspręsti Lietuvos klau
simą. Lietuva yra pasirengusi 
bet kuriuo /netu užmegzti dery
bas su Maskva, bet i% Maskvos 
nėra atsiliepimų.

Landsbergis išreiškė viltį, kad 
Prancūzija ir Vakarų Vokietija ir 
toliau rūpinsis, kad Lietuvos 
klausimas būtų išspręstas dialo
go keliu.

Po Pirmojo pasaulinio karo Amerikos lietuviai surinko per milijonų parašų, kad Lietuvą 
pripažintų nepriklausoma valstybe. Parašai buvo įrišti į knygas ir įteikti JAV preziden
tui. Ar dabar sugebėsime surinkti vieną milijoną parašų?

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St., Slmsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fėrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orą# šaldomas 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter jSarden Tavern. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd, Cąrona, Oueens, 
N.Y. T1368. Telef. 779 - 5156.

(atkelta iš 1 psl.)

F. valdybos pirm. Juozas Gie
draitis trumpai apibūdino visų 
atstovybių veiklą.

T. F. tarybos pirmininkas savo 
pranešime pabrėžė (citata): 
“Mūsų veikla betarpiškai ir ne
tiesioginiai (per Vlikąį) rišasi su 
Lietuva ir Lietuvos laisvės 
padėtimi. Kadangi Lietuvoje 
vyksta istoriniai ir lemtingi įvy
kiai, būtų netikslinga laiką 
gaišinti eiliniais organizaciniais 
reikalais . Tokiame ženkle šis 
metinis susirinkimas ir vyko.

Tautos fondo metinė sąmata 
priimta 48,(XX) dol. sumai.

Gyvai buvo diskutuojamas 
Vliko įsteigtas Demokratinės 
Lietuvos Atstatymo Fondo klau
simas.. D LA ^fondas- bus admi- 
nistruojamąs,Tautos Eondo. >

T. F. valdybos pirm. J. Gie
draitis ilgiau sustojo prie T. F. 
piniginės veiklos detalių. Jis 
pabrėžė, kad T. F. šiuo metu 
vertas 2,150,750 dol. Pagal au
kotojų pageidavimus (paliki
muose) bus įsteigtas stipendijų 
skyrius studentams. T. F. šiuo 
metu dirba 165 pasišventę dar
buotojai. Testamentiniais paliki
mais T. F. yra gavęs 760,332 dol.

T. F. valdybą sudarė ir ją per
rinkus sudaro: pirm. J. Giedrai
tis, A. Vedeckas, dr. J. Vytu- 
vienė, G. Simonaitis, V. Kulpa, 
V. Yenikienė, A. Katinienė, J. 
Pumputienė.

Pagal kontrolės komisijos aktą 
(citata): “sąskaitybos knygos ve
damos kruopščiai, prisilaikant 
priimtų sąskaitybos reikalavi
mų”.

Po diskusijų visi pranešimai 
buvo priimti.

Mandatų komisija pranešė, 
kad T. F. yra 25,927 galimi bal
sai, susirinkime dalyvavo 15,080 
balsų.

Vliko pirm. dr. K. Bobelis il
gesniame pranešime pareiškė:

1. Visi lietuviai turi vieningai 
siekti tikslo — Lietuvos nepri-

Viskas gali būti derybų objek
tu, išskyrus nepriklausomybę, 
pakartojo Landsbergis. Jei Lie
tuva net ir laikinai atsisakytų ne
priklausomybės, tai reikštų, kad 
ji savanoriškai įsijungia į Sovietų 
Sąjungos sudėtį.

-o-
Su Lietuvos ministere pirmi

ninke Kazimiera Prunskiene 
gegužės 14 Bonnoje įvykusiame 
susitikime Federacinės Vokieti
jos kancleris Kohl ir užsienio rei
kalų ministeris Genscher patvir
tino Vakarų Vokietijos ir Pran
cūzijos anksčiau iškeltą pasiūly
mą. kad Lietuva laikinai įšaldytų 
kovo 11 d. paskelbtą nepriklau- 
somybės atkūrimo deklaraciją, 
tuo būdu siekiant sudaryti pa- 

klausomybės tiek Lietuvoje, tiek 
čia. Tik atstačius laisvą valstybę 
bus galima galvoti apie politika
vimą.

2. Nors labai nemalonu, kad 
Vakarų valstybės nepripažįsta 
Lietuvos vyriausybės, bet kaltė 
priklauso ir Lietuvos valdovams, 
kurie ilgai nesudarė pilnos 
valdžios sąstato — ministeriai 
neparėmė pareigų iš senųjų mi
nisterijų.

3. Ministerės pirmininkės K. 
Prunskienės vizitas Washingto- 
ne padarė didelį įspūdį ypatįpgai 
Kongrese ir National Press klu
be. Vakarų valstybių Lietuvos 
okupacijos nepripažinimas pa
deda dabartinėje kovoje.

4. Naujai sudaryta veiksnių 
Taryba nutarė kalbėti su Admi
nistracija ir Kongresu vienu bal
su. Dar reikia konsoliduoti lietu- 
vių informacijos teikimą — cen
trą ir sudaryti vieną finansinį 
fondą.

5. Vlikas yra paprašęs prezi
dentą Cartęr būti moderatoriu
mi tarp Gorbačiovo ir Lietuvos. 
Jis neatsisakė, bet turįs apie tai 
daugiau sužinoti.

6. AFL-CIO prezidento L. 
Kirkland laiškas JAV prezidentui 
buvo parašytas Vliko prašymu. 
Dar bus stengiamasi gauti iš jo 
daugiau pagalbos.

7. Dedamos pastangos, kad 
švedų vyriausybė pakeistų savo 
nusistatymą Lietuvos okupacijos 
klausimu.

8. Vlikas pradeda piniginį vajų 
tarp amerikiečių per Tautos 
Fondą.

9. Humanitarinė pagalba, 
ypač vaistais. Bus dedami skelbi
mai įvairiuoe amerikiečių laik
raščiuose. Rupert Murdock yra 
pažadėjęs savo laikraščiuose 
įdėti tokius skelbimus nemoka
mai.

10. Vlikas savo veiklą užbaigs, 
kai bus atstatyta pilna Lietuvos 

lankesnes sąlygas derybų užme
zgimui tarp Vilniaus ir Maskvos.

K. Prunskienė iš savo pusės 
pasakė, kad Lietuva pasirengusi 
laikinai nutraukti po kovo 11 d. 
Lietuvos Aukščiausios Tarytais 
paskelbtų įstatymų įsigaliojimą, 
ypač saugumo, sienų ir komunis
tų partijos nuosavyliės klausi
mais. Kiek vėliau spaudos konfe
rencijoje Prunskienė pažymėjo, 
jog prieš prasidedant derytaiins 
su Maskva, Lietuvai būtų labai 
svarbu, kad Vakarai pripažintų 
respublikos nepriklausomybę.

Vakarai tačiau yra įsitikinę, 
kad Lietuvos nepriklausomyliės 
pripažinimas šiuo metu galėtų 
pakenkti Gorbačiovo vykdomai 
pertvarkai, sukeltų pavojų Gor- 
bočiovo išlikimui valdžioje. Lie
tuva nesutinką su tokia nuomo
ne, sakė Prunskienė. Ji mano, 
jog Vakarai pervertina pavojų, 
kad Gorbačiovas galįs būtf nu
verstas. Lietuvių įsitikinimu jis 
yra stipriai įsitvirtinęs valdžioje. 

nepriklausomybė. Vliko pirmi
ninkas tiki, kad tai įvyks ateina
nčiuose metuose.

11. Vokiečiai šiuo metu atsisa
ko lietuviams padėti, nes jų inte
resas yra sujungti abi Vokietijas 
nesupykinant Gorbačiovo.

12. Lietuvoje tam tikros sfero
se yra dedamos pastangos nu
versti prez. Landsbergio vyriau
sybę ir pastatyti Brazauską, Pa
leckį ir Vilką. Jei tai įvyktų, Lie
tuvos nepriklausomybė nebūtų 
įvykdyta.

Tokias mintis pateikė Vliko 
pirmininkas.

Lietuvos Aukščiausios Tary
bos deputatas p. Mačys sutrauk
tai padarė tokius pareiškimus:

1. Sveikina Vliką, T. F. narius 
ir dėkoja už progą dalyvauti, 
r^į|kia padėl<a Vlikui už nenųįl-

2. Lietuvoje padėtis labai 
įtempta, nes blokada sukėlė be
darbę — didelius materialinius 
trūkumus. Darbininkai pradeda 
kaltinti naująją valdžią ir yra kur
stymų ją pakeisti.

3. Svarbu greit atgabenti į 
Lietuvą humanitarinę pagalbą. 
Labiausiai trūksta vaistų ir medi
cinos priemonių, vaikams mais
to, lėšų (bankuose net ir rublių 
nėra), žmonių su patyrimu, ku
rie atvyktų iš Vakarų gyventi į 
Lietuvą ir padėti lietuviams.

4. Ragino pasinaudoti Lietu
vos atstovo S. Lozoraičio asme
niu.

5. Informacijos iš Lietuvos 
apie paskutinius įvykius ateina 
labai pavėluotai.

Po to vyko gyvos diskusijos.
Pagala nominacijų komisijos 

pranešimą reikia nominuoti 6 
kandidatus į tarybą, kad ją papil
dyti iki pilno sąstato. Pasiūlyti 
šie kandidatai: V. Jokūbaitis, J. 
Giedraitis, J. Blažys, J. Valaitis, 
A. Vakselis, R. Šidlauskienė, B. 
Lukoševičienė ir V. Katinas. J 
tarybą išrinkti: V. Katinas, R. 
Šidlauskienė, J. Giedraitis, J. 
Blažys, J. Valaitis ir A. Vakselis.

Kontrolės komisija vieningai 
perrinkta: P. Ąžuolas ir L. Ta
mošaitis.

J. Nasvyčio vadovaujama re
zoliucijų komisija pateikė nutari
mus tvirtinti metiniame susirin
kimui.

A. V.
...............

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tei. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidlmą.prak- 
tikuotl New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos Atslrrjįnlmai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
"Music of Llthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunitt Dr, Watchung, N.J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Remkime

TAUTOS FONDĄ
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis, jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 

.■ Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas, 
Lithuanian National Foundation, Ine, 

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

...
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINESjMEY/ YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUl VALSTIJO
SE (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

T<asoliqo
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS. 

_ 1933 +1976

— Varėnoje svečiavosi trys 
Respublikos heraldinės komisi
jos nariai, kurie domėjosi gyven
tojų pageidavimu sukurti naują 
miesto herbą. Susitikime svečiai 
informavo varėniškius, kad prieš 
20 metų kuriant senąjį herl>ą, 
bnvo pasiūlytas baravykas, l>et 
jo atsisakyta todėl, kad tuo metu 
LKP RK I sekretoriumi dirta) Jo
nas Baravykas, todėl simlx>liu 
buvo parinkta bitė. Tačiau 
Varėnai nepatinka nei bitė, nei 
baravykas.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ ‘ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Dabartinę Lietuvos Bažnyčios 
padėtį iš arti apžvelgiant

Sovietų Žydų Pietų (Kaliforni
jos Tarytais pirmininkas Si 
Fnnnkin balandžio 10 preziden

tui George Bush Lietuvos reika-

ŽYDŲ ORGANIZACIJOS LAIŠKAS 
PREZIDENTUI LIETUVOS REIKALU

Vasario 16 laikraštyje, eina
nčiame Lietuvoje, pasirodė kun. 
Dominiko Valenti straipsnis, lie
čiąs dabartinę Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje.

Valenti yra Kauno Kunigų Se
minarijos profesorius. Dėsto Sv. 
Raštą. Kilme italas, bet pamilo 
mūsų tautą. Romoje baigęs aukš
tuosius mokslus, atvyko Lietu
von ir savo gabumus bei žinias 
atiduoda naujų kunigų paruoši
mui. Klierikai nauju profesoriu
mi žavisi. Jie jaučia jame ne sau
są doktriną, bet gyvą Jėzaus Kri
staus dvasią. Valenti ne tik iš
dėsto Sv. Rašta, bet pats gyvena 
ir kitus ragina gyventi šia Gerąja 
Naujiena, būti antruoju Kristu
mi. Daug geros įtakos jis daro ir 
Lietuvos jaunimui, studentijai.

Be abejo visiems, neįtiksi. 
Daug kas prikiša jam, kad jis 
norįs įnešti naujumo, kuris ne
tinka Lietuvos tikintiesiems. Va
lenti tad ir išdėsto viską savo 
straipsnyje, pabrėždamas, kad 
Kristaus mokslas, ryšium su tau
tiškumu, neturi pasidaryti tau
tiškas, bet viską kreipti į Dievo 
Tautos samprotą. Jis pirmas 
drįso aiškiai ir drąsiai pastebėti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios su
stabarėjimą, nudvasėjimą, norą 
viską suvesti tik į ritualą.

Gražiai pastebi, kad prie to di
dele dalimi prisidėjo ir prievar
tinė ateizacija. Savo straipsniu 
seminarijos profesorius kviečia 
vyskupus ir kunigus permąstyti 
II Vatikano nutarimus. Tai ne 
vakarų “naujovės”, bet krikščio
niškos dvasios atnaujinimas, per 
kurį turi ateiti gyvybė ir į gyve
nimą ir į liturgiją ir į kiekvieno 
tikinčiojo širdį.

Pratęsdamas Valenti mintis, 
nenoriu būti tik negatyvus kriti
kas, bet, atskleisdamas negeru

lu parašė laišką, raginantį prezi
dentą pripažinti Lietuvos nepri- 
klausomylię. Šis laiškas yra reikš
mingas dokumentas, galįs pada
ryti pradžią atstatymui lietuvių- 
žydų santarvės, kurią sugriovė 
bolševikų ir nacių okupacijos. 
Čia skelbiamas laiško vertimas į 
lietuvių kalbą.

Mielas p. Prezidente,

Sunku išaiškinti, kodėl Ameri
kos vėliava užsienyje yra įtakin
gesnė negu mūsų krašte. Visame 
pasaulyje, ypač tose pasaulio da
lyse, kurios gyveno priespaudoje 
ir jų pažino, “Stars and Stripes“ 
atstovauja idėjai, siekiams, net 
neįvydomiems sapnams. Mūsų 
vėliava stovi už lygybę, laisvę ir 
teisingumų. Ji atstovauja didžia
jai galybei, kuri respektuoja in
dividų teises, žmonėms — ku
riems rūpi visame pasaulyje visų 
gėris, tautai — kuri nori daryti 
gera.

Yra teisinga sakyti, kad tuose 
kraštuose, kurie nešė priespau- 
dų ir dabar išsilaisvino, ir ku

mus, pateikti ir kelius į gerą. Jei 
liestame materialinę būseną, tai 
katalikų Bažnyčia Lietuvoje sto
vi gana genu. Su laisve atsirado 
galimybės statyti naujas 
bažnyčias. Tad atsirado ir mate
rialinių bei finansinių problemų. 
Taip pat literatūros stoka. Visiš
kai nebuvo ruošiamasi kada nors 
įeiti į moky klas, tad dabar nėra 
katalikiškų vadovėlių. Šiuo metu 
pradedama sustatyti programas, 
ruošti dėstymo medžiagą.

Tikiu, kad visi pasaulio kri- 
kščionys-katalikai su savo cen
trais prisidės prie mūsų tautos 
religinės paramos. Mano many
mu tai ne tik lietuvių išeivių 
rūpestis. Būtina užmegzti ryšius 
su visomis katalikiškomis organi
zacijomis. Lietuva yra viena ka
talikiškiausių tautų, kuri turi 
duoti šią dvasią ir Rusijai, Ukrai
nai, Baltarusijai ir 1.1. Lietuva 
savo bažnyčiomis yra garsi visoje 
Sovietų Sąjungoje. Iš Lietuvos 
nemažai kunigų dirba Rusijoje, 
Azijoje, Sibire, pav. kun. Dum
bliauskas Karagandoje, kun. Vy
tautas Saulius Novosibirske, 
Tomske, kun. Rimantas Lėtkau- 
skas Alma-Atoje ir 1.1.

Taigi rūpindamiesi Lietuvos 
religine—materialine baze — 
remdami ir finansiškai, padė
dami įsigyti spaustuves, siųsda
mi knygas, religinius paveiksliu
kus, medalikėlius, kaip daro, 
pvz., Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, mes prisidedame ne tik 
prie Lietuvos religinio gyveni
mo gerinimo, bet ir prie tų, ku
rie Rusijos platybėse trokšta iš
girsti Kristaus Evangelijos. Būtų 
nekrikščioniška manyti, kad tai 
ne mūsų reikalas. Kaip Kristui 
rūpėjo visos tautos, taip ir mes

(nukelta į 4 psl.) 

riuose laisvė dar ir dabar tebėra 
beveik neįvykdomas sapnas, 
Amerika yra mylima, respektuo
jama ir tiesiog gerinama ne dėl 
karinės jėgos, bet dėl laikymosi 
hiblinio įsakymo: “Siek vien tik 
teisingumai".

Pone Prezidente, dėl šitokių 
pažiūrų i tikėjom) Jungtinės 
Amerikos Valstybės atsisakė pri
pažinti trijų nedidelių Baltijos 
kraštų okupacijų, kurių įvykdė 
pikta, raji ir žudikiška imperija. 
Pusę šimtmečio nepriklausoma 
Lietuva buvo mūsų užsienio po
litikos principas, gal ir ne taip 
ryškus, bet Rytų Europos 
žmonėms davęs viltį, kad jų nea
pleido teise ir teisingumu besiva
dovaujanti valstybė, kurios 
idealus išreiškia Laisvės statula, 
Vėliava (Star.s and Stripes) ir 
Konstitucija. Bet kaip ironiška, 
kad tuo metu kai Lietuvos 
žmonėms laivė tapo tikrove, ku
rios laukė kelis dešimtmečius, 
tikėdama Amerikos tikra ir 

Viktorija Jacobson prie lietuviškos koplytėlės St. Petersburg 
Beach, Fla. St. Petersburg Times

nuoširdžia parama, mūsų vy
riausybė neapsispręsdama su
svyravo gal ir dėl pragmatiškai 
naudingų motyvų, bet nevertų 
nei mūsų tautos nei Jūsų, kaip 
tos tautos vadovo.

Aš girdėjau prezidento Lands
bergio prašymų, aš girdėjau jo 
nusivylimo ir skausmo žodžius, 
kai pripažinimo prašymas nebu
vo išgirstas tuo metu, kai la
biausiai reikalingas. O juk Lie
tuvos pripažinimas tęsiasi pen
kias dekadas. Aš žinau, kad Jūsų 
sprendimas yra sunkus; Jūs apsi- 
sprendėte už perestroikų ir Gor
bačiovo pastangas atgaivinti 
pražūčiai pasmerktų ir beviltiš
kų sistemų. Jai lemta sugriūti, 
nežiūrint kaip Jūs ar kas kitas 
bandytųjų paramstyti.

Aš atstovauju sovietų žydams
— vyrams, moterims ir vaikams
— kurie gerai pažįsta sovietinę 
sistemų. Jie yra patyrę valdiškų 
antisemitizmų, diskriminacijų, 
smurtų ir gaujų grasinimus. Jie 
taip pat myli Amerikų, tiki ja ir 
jos idealais .Jie irgi nusivylę, kad 
nesiryžtama daryti tai kas teisin
ga — pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę, pasikeisti ambasa
doriais ir pasauliui parodyti, 
kad Amerika vėl, kaip daug kar
tų yra buvę praeityje, pasiprieši

ni . PETERSBURGH, FLA.

Lietuva garsinama 
Floridoje

St. Petersburg Beach, Fla., 
prie Gintaro Karoso namų, 350 
72nd Avenue, pastatyta graži 
medinė koplytėlė. Ją sukūrė iš 
Lietuvos atvykęs menininkas. 
Pusketvirtos pėdos Rūpintojėlis 
pridengtas menišku stogeliu, o 
apačioje išskaptuotas užrašas: 
“God help Lithuania, March 11, 
1990”.

Visa tai turės priminti gau
siems praeiviams kenčiančios 
Lietuvos padėtį ir lietuvių atkur
tos nepriklausomybės datą.

Koplytėlės spalvota nuotrauka 
ir aprašymas apie skaudžią da
bartinės Lietuvos padėtį buvo iš
spausdinta St. Petersburg Times 
laikrašty redakcijos nario Will 
Rodgers. Dėkojame už laik
raščio atsiuntimą Darbininko re
dakcijai.

na tironui, gina negalinčius ap
siginti ir drąsiai atsistoja tiesas 
pusėje.

Pone Prezidente, prašau visų 
pasaulyje prispaustųjų vardu, 
vardu tų, kurie mus myli ir į mus 
deda viltį — nesitraukite. Pasi
priešinkite prieš tuos, kurie des
peratiškai bando išlaikyti impe
rijų, kurios siūlės supuvę ir ir
sta. Tegu Amerika į savo istori
jos lapus įrašo kilnų epizodų — 
atsistojome tiesos ir teisingumo 
pusėje!“

lėlišką pasirašęs Si Frumkin 
yra Sovietų Žydų Pietų Califor- 
nijos Tarybos pirmininkas, So
vietų Žydų Emigrantų Draugi
jos vicepirmininkas ir Sovietų 
Žydų Tarybų Sąjungos direkto
rius.

Sovietų Žydų Tarybų Sąjunga 
yra įtakinga organizacija. Jos 

■garbės komitete ir kituose orga
nuose yra žymių akademikų, 
JAV Kongreso narių, aukštų 
valdžios pareigūnų, rabinų. 
J.Kj.

SENATORIUS MACK 
KRITIKUOJA
JAV POLITIKĄ
LIETUVOS ATŽVILGIU

Senatorius Connie Mack (R- 
FL) prisijungė prie Busho admi
nistracijos kritikų ir pareiškė, jog 
jis priešinsis JAV ir SSRS ūki
niams susitarimams, kol Lietu
vai neduodama laisvės. “Aš tvir
tai remiu mūsų prezidentą, bet 
Lietuvos atžvilgiu aš su juo nesu
tinku”, pareiškė jis balandžio 27.

Anot senatoriaus, JAV iridtos 
valstybės klysta, kaltind&nfos už 
savo laisvę kovojančius lietuvius: 
“Mane neramina tai, kad Vilnius 
laikomas nusikaltėliu, o ne auka. 
Lietuviai ėmė šauktis pagalbos. 
Juos ignoravom, jų vengėm, 
stūmėm į šalį vien todėl, kad 
mūsų draugystės vizija su Mask
va buvo mums svarbesnė už 
mūsų įsipareigojimo laisvei vizi
ją”-

“Jei aš turiu pasirinkti tarp 
Gorbačiovo bei jo politikos ir 
Lietuvos žmonių bei jų laisvių, 
aš visada pasirinksiu laisvę”, 
pabrėžę senatorius Mack.

(Elta)

PAULIUS 
GALAUNĖ
Lietuvos dailės puoselėtojas, 
meno istorikas, 
muziejininkas, grafikas. 
Jo gimimo 100 metų 

sukaktį prisimenant —

— PAULIUS JURKUS

Laisvu laiku nuo paskaitų uni
versiteto bibliotekos rankraščių 
skyriuje kaupdavo medžiagą pa
skaitoms. Iš surinktos medžiagos 
jis sudarė gana išbaigtą Lietuvos 
meno istorijos paskaitų kom
plektą, kurį papildydavo ka
smet.

Lietuvos meno istorijos kon
cepcija buvo plati. Kalbėjo ir 
apie Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos architektūrą, pilis, 
bažnyčias. Plačiai jau kalbėjo 
apie 18 amžiaus galo ir 19 
amžiaus pradžios dailės raidą. 
Vien apie architektą Lauryną 
Stuoką-Gucevičių skaitė dvi pa
skaitas. Paskui perėjo prie 20 
amžiaus, pirmosios lietuvių 
dailės parodos Vilniuje.

1947 - 49 P. Galaunė vadovavo 
Muzeologijos katedrai ir ją 1949 
perorganizavo į Archeologijos ir 
etnografijos katedrą. Bet jis 

nemėgo administracinio darbo, 
taip ir atsisakė nuo vadovavimo, 
jį perleido kitam, kad liktų dau
giau laiko įvairiom paskaitom.

Su pamėgimu jis skaitė kursą 
“Muziejų istorija”, “Ekspozici
jos rengimo principai ir meto
dai”. Tokie kursai anais laikais 
buvo naujiena. Jis pradžioje nu
pasakodavo, kaip atrodo ir kaip 
tvarkomi didieji pasaulio muzie
jai, Luvras Paryžiuje, Ermitažas 
Leningrade. Prisimindavo ir pir
muosius lietuvius muziejininkus 
— poetą Dionizą Pošką, kuris iš 
savo Baublio padarė muziejų, 
Eustachijų Tiškevičių ir kitus.

Kalbėdamas apie eksponavimį 
metodiką, jis pirmiausia iškelda
vo daug problemų: kaip ekspo
natus rinkti, klasifikuoti, paruoš
ti ekspozicijai. Parodydavo gerai 
sutvarkytų ekspozicijų nuotrau
kas, vitrinų projektus.

Kursas apie M. K. Čiurlionį
Čiurlionio kūrybai jis buvo 

skyręs daug laiko. Ją katalogavo, 
aprašė, analizavo atskirus ciklus 
ir aptarė bendrai visą kūrybą. 
Paskui rūpinosi jos išstatymu 
muziejuje, apsauga. Pastatė at
skiras patalpas. Bet štai, grįžus 
vėl okupacinei valdžiai, komu
nizmui, visas Čiurlionio menas 
atrodė nieko nevertas-. Jis simbo
listinis, ne realistinis. Pradžioje 
apie jį ir nekalbėta. Tik vėliau, 
šeštam dešimtmety, pamažu su
grįžo M. K. Čiurlionis, ir P. Ga
launei susidarė naujos galimybės 
kalbėti apie jo genialią kūrybą.

Kai aiškino kūrinių turinį, 
kompoziciją, jis pabrėždavo 
erdvės, ritmo, simbolių kartoji
mosi reikšmę, susiejo ir su liau
dies kūrybą, su jo pastangomis 
tapyboje pavaizduoti muziką. 
Filosofinius jo kūrylios pagrin
dus jis skleidė labai atsargiai.

Jis įdomiai sujungė M. K. 
Čiurlionio kūrylią su poeto sim
bolisto Jurgio Baltrušąičio 
kūryba, kuri buvo parašyta rusų 
kalba. Jis rado tarp jų sukurtų 
pasaulių daug panašumo, laisvai 
išversdąvo Jurgio Baltrušaičio 
kūrybą ir ją palygindavo su kokia 
nors M. K. Čiurlionio idėja ar 
atskiru kūriniu. Taip klausytojai 
pagavo tų kūrinių pasaulių 
gelmę ir dvasinį panašumą.

Nagrinėjo atskirai ir M. K. 
Čiurlionio sonatas, ypač mėgo

“Jūros” sonatą plačiau išaiškinti.

Kalbėjo su giliu žinojimu

Jis visada su giliu žinojimu 
kalbėdavo apie esminius daly
kus. Skaitydamas Lietuvos me
no istoriją, muziejų istoriją, stu
dentams rodė retus meno leidi
nius, gausią medžiagą, kuri pai
liustravo jo kursą ir labai išaiški
no dėstomąjį dalyką. Stengėsi ne 
tik atiduoti tai, ką žino, bet 
žiūrėjo, kad kas tas žinias priim
tų. Todėfjis studentams skolino 
savo knygas, savo užrašų sąsiuvi
nius.

1951 m. universitete panaiki
no meno istorijos, specialybę, 
buvo sumažinti Archeologijos - 
etnografijos katedrų etatai, tada 
docentas P. Galaunė buvo atlei
stas iš savo pareigų, paaiškinta, 
kad jis “neturi savo specialyliės 
krūvio”. 1953 metais jis dar grįžo 
į universitetą ir dar dirbo dvej- 
nus metus, dėstė archeologams 
ir etnografams muzeologiją, ar
cheologams — numizmatikos 
kursą, etnografams lietuvių liau
dies architektūros specialųjį kur
są ir lituanistams — Lietuvos 
meno istorijos privalomą kursą.

Universitete išdirbo per tris 
dešimtis metų ir ugdė savo dar
bo tęsėjus. Išaugino eilę naujų 
mokslininkų, pedagogų, kurie 
tyrinėjo lietuvių liaudies meną, 
kaupė jį į muziejus, domėjosi lie

tuvių kultūra ir jau mokėjo patys 
apie tuos dalykus kalbėti bei juos 
dėstyti mokyklose.

Knygų rinkėjas

Taip nutinka, kad tokie asme
nys, kaip P. Galaunė patys pasi
daro aistringi knygų, senų istori
nių dalykų rinkėjai. Jau nuo pat 
mokyklos dienų, nuo Petrapilio 
laikų, jis apžiūrėjo senienų krau
tuves, skaitė apie jas ir stengėsi 
ką nors įsigyti. Visą gyvenimą 
kauptoje jo bibliotekoje yra dau
giau kaip dešimt tūkstančių 
spaudos vienetų. Kokia tai tur
tinga ir vertinga biblioteka! 
Žinia, kas to nemėgsta, kas nesu
pranta, ką tai reiškia, tas tokio 
darbo ir tokios bibliotekos 
neįvertina. O tai yra tikras loby
nas ateities mokslininkams, ty
rinėtojams.

Jis pats sakosi, kad knygas rin
ko įvairiomis kalbomis, liečian
čias Lietuvos praeitį. labiausiai 
domino Lietuvos meno ir kultū
ros raidos istorija, visur ieškojo 
lituanistikos.

Jo bibliotekoje dominuoja li
teratūra meno klausimais: meno 
istorijos ir teorijos veikalai, mo
nografijos apie atskiras dailės ša
kas ir atskirus kūrėjus, lite
ratūros istorijos, archeologijos, 
etnografijos, liaudies meno, mu
zikos ir teatro, numizmatikos 
klausimais, katalogai ir vadovai, 
periodika. Vien tik apie muzieji- 

ninkystę turi 750 vienetų rin
kinį.

Mėgo jis ir poeziją, pas jį buvo 
mėgstamųjų poetų tomai: Oska
ro Milašiaus, Jurgio Baltrušai
čio, Balio Sruogos, J. Lermonta- 
vo, A. Puškino, S. Jesenino, A. 
Bloko. Mėgo ir Adomą Mickevi
čių ir rinko visą literatūrą apie jį 
patį ir jo kūrybą. Mėgo jis ir 
žuvauti, tai ir šią literatūra rinko. 
Bibliotekos pagrindas yra XX a. 
leidiniai, bet yra ir iš XVIII-XIX 
amžiaus knygų.

Vyrauja literatūra lietuvių, 
lenkų, rusų kalbomis, tačiau 
nemažai vokiečių, prancūzų, an
glų, šiek tiek skandinavų šalių 
leidinių.

Atskirus fondus sudaro rank
raščiai, laiškai, graviūrų rinki
niai. Gausi ir įvairių tautų bei 
įvairių laikų dailės reprodukcijų 
kolekcija.

Iki Antrojo pasaulinio karo P. 
Galaunė sistemingai rinko bi
bliografiją Lietuvos meno ir 
kultūros klausimais. Turėjo ir 
nemažą kartoteką. Po karo jau 
tik retkarčiais beužpildydavo 
vieną kitą kortelę.

Jis turėjo ir brangių leidinių, 
pavyzdžiui, vyskupo Motiejaus 
Valančiaus Žemaičių vysku
pystės abu tomus, kurie buvo iš
leisti 1848 m. J. Zavadzkio Vil
niuje.

(Bus daugiau)



Dabartinę Lietuvos Bažnyčios 
padėtį iš arti apžvelgiant

(atkelta iš 3 psl.)

turime galvoti kaip skleisti 
Evangeliją visam pasauliui, ypač 
toms tautoms, kurios labiausiai 
nukentėjo nuo buldozerinio 
ateizmo. Kaip organizuoti prak
tiškai šių pagalbų yra kiekvienos 
organizacijos ir pavienių asmenų 
kūrybinė laisvė. Bet neužmirški
me, — meilė yra greita... Nega
lima delsti.

Turime paliesti ir kitų, gal net 
skaudesnę pusę. Trūksta kuni
gų. Kaip Lietuvoje spręsis ši 
problema sunku prognozuoti. 
Yra dvi seminarijos. Kaune mo
kosi apie 160 klierifct^ir Telšiuo
se 22 klierikai. Tai nepaprastai 
mažai, pagal šiandienos katalikų 
religinius patarnavimus Lietu
voje.

Didelis religinis entuziazmas, 
nesakyčiau, kad madingas, bet 
greičiau tikras noras surasti 
prasmę gyvenime. Vienintelis 
kelias, kad daugiau būtų pašau
kimų — tai dažnai melstis šia in
tencija. Tėvai neturi bijoti aukoti 
savo vaikus kunigystei. Nevers
ti, bet pavesti Dievui šį reikalų 
tvarkyti. Tam padės šeimos reli
ginė atmosfera — bendra malda, 
sekmadienių šventimas, dažna 
sakramentų praktika. Taip pat 
įvesti šeimose praktikų, bent 
kartų savaitėje natūralias, ne 
dirbtinas diskusijas religinėmis 
temomis. Tie dalykai ir jų prak
tika duos vaisių. Tik iš stiprių 
katalikiškų šeimų galime tikėtis 
gerų, šventų kunigų.

Dabar Lietuvoje kunigai yra 
tikrai perkrauti darbais. Dauge
lis dirba nuoširdžiai, kaip sugeba 
perteikia ■■ tikėjimų žmonėms, 
Persekiojimo metu Lietuvos 
Bažnyčioje buvo daug kankinių 
— ir kunigų ir pasauliečių. Jų 
pavyzdys, auka gaivino 
Bažnyčių. Ir per. jų kančias Die
vas laimino Bažnyčių. Lietuvoje 
taip, kad ir nepasidarė Sovietų 
valdžios ar saugumo tarnaite, 
bet išlaikė ištikimybę tiesai, 

SENATORIUS HUMPHREY PASMERKIA 
BALTŲJŲ RŪMŲ POLITIKĄ

Dievui, žmogui. Dėkojame Die
vui už kankinius ir šventuosius 
ir lenkiainės prieš juos.

Bet neturime slėpti to, kad kai 
kurie kunigai yra sutepę savo su
žinos, atšalę apaštališkoje dva
sioje. Teisingai pastebėjo kun. 
Sigitas Tamkevičius, kad jei par
tiniai dabar viešai prisipažįsta 
klydę, tai tuo labiau Kristaus 
mokiniams reiktų daryti atgailų. 
Niekas taip neatstumia žmogaus 
nuo Dievo, kaip kunigo vaidmai- 
niavimas. Vienoje parapijoje 
žmonės su gailesčiu stebisi, kad 
persekiojimo metu kunigas kle
bonas nei vieno ž<xlžio neištar
davo apie laisvę, tikėjimo varžy
mų, o dabar įsisegęs lietuviškų 
ženkliukų, iškėlė bažnyčioje tri
spalvę — didžiausias patriotas.

Tikinčioji liaudis aiškiai mato 
melų — netikrumų, nes nebuvo 
logiško perėjimo, nebuvo to rei
kalingo šilto momento, kuris 
paaiškintų tokį staigų persiorien
tavimų. Nebuvo įlipimo į sakyklų 
ir atsiprašymo parapijos, kad iš 
silpnumo negalėjau, bijojau kal
bėti tiesų, bet dabar apgailiu, ir 
taisaus, ir jei laikai bus vėl 
sunkūs, žadu būti ištikimas tie
sos dvasiai! Štai ko pasigenda 
Lietuvos liaudis iš kai kurių ku- 
nigų šiandien. Kol to nebus, var
gu ar jaunimas, kuris nepakenčia 
jokios klastos, grįš prie Kristaus. 
Kunigai nebūkime stabdis 
žmonėms kelyje į Dievų. Mūsų 
laukia atsakomybė ir prieš Visa
galį ir prieš sielas tų, už kuriuos 
esame atsakingi.

Ir štai jei klebonas išgeria prie 
vaišių, jei rūko, jei pritaria neš
vankioms-kalboms -—'tada, kai 
tauta skęsta degtinėje, kada jau
nimas brenda vis į gilesnį palai
dumo liūnų, kunigas turi būti ka
sdienybėje druska ir šviesa, mal
dos ir aukos vyras. Kaip galime 
spręsti šitų problemų? Jokiu 
būdu nesmerkti, bet suprasti. 
Reikia neprisidėti prie kunigų 
silpnybių, jų netušuoti. Reikia 

visiems padėti kunigams būti 
šventiems, melstis už kunigus. 
Prašyti Dievo jiems ištvermės ir 
kuo gausesnių malonių, nes jie 
veda mus į išganymų. Jie atsto
vauja patį Kristų.

Aišku, kad labai greitu laiku 
kunigų skaičius neišailgs. Tad 
būtina Lietuvos katalikų 
Bažnyčiai ruošti pasauliečius, 
įjungti juos į apaštalavimų. Čia 
vakaruose gyvenų lietuviai ir ak-, 
tyviai dalyvauju pastoracijoje, 
kaip komunijos dalinime, cvan- 
gel i zacijoje, adm inistracijoje, 
galėtų vykti į Lietuvą pasidalinti 
savo praktika. Ar l>ent laiškais 
parapijų klelnmains pateikti in
formacijų.

Čia teko man matyti daug 
gerų ir gražių pavyzdžių, kurie 
nepaprastai padėtų kunigams 
Lietuvoje.

Tai taip pat turėtų būti išeivi
jos katalikų centrų rūpestis. 
Kaip pasitarus-su savo vyskupu, 
būtų galima prisidėti prie Lietu
vos tikinčiųjų sąmoningo dalyva
vimo apašatalavhne, savo 
tikėjimo išpažinime. Tai galėtų 
būti ir oficialus kreipimasis į Lie
tuvos vyskupus ir bendrom jė
gom praktiškai spręsti visas pro
blemas, kurios iškyla dabar
tinėje Lietuvos katalikų 
Bažnyčioje. Visi mes esame vie
nos tautos vaikai, tuo labiau pak
rikštytieji viename tikėjime, ne
turime savęs laikyti svetimais 
padedant religiniam gyvenimui 
Lietuvoje. Visi esame viena Kri
stuje.

Apibendrinant šias mintys, 
noriu pastebėti, kad Popiežius 
Jonas Paulius II paskelbdamas 
Evangelizacijos dešimtmetį, 
duoda suprasti, kad visoje” 
Bažnyčioje prigęso Kristaus dva-_ 
sia/Tad 
pažinti 
lonės gyventi Jo mokslo tieso
mis, kurios mums laiduoja 
Amžinų Laimę — Mylėkite vieni 
kitus taip kaip aš jus mylėjau (Jn 
13,34). Jo meilės vardan, broliai 
ir seserys, pradėkime mylėti 
Dievų ir Artimų.
Kun. Edmundas Atkočiūnas, OFM

visų mūsų pareiga labiau 
Išganytojų ir prašyti ma-

Lietuvių demonstracija prie West Palm Beach City Hali. Nuotr. J. G.

PASAULIO REAKCIJA J EKONOMINĘ BLOKADĄ

Danijos, Norvegijos, Švedi
jos, Suomijos ir Islandijos vy
riausybės išreiškė “gilų susirūpi
nimą” Lietuvos ekonomine blo
kada, bet nepasiūlė konkrečios 
pagalbos. Balandžio 20 d. Švedi
jos parlamento užsienio reikalų 
komisija perspėjo SSRS, kad 
toksai spaudimas prieštarauja 
Helsinkio susitarimo dvasiai ir 
gali pakenkti švedų-sovietų san
tykiams.

Dvylika Europos Bendruo
menės užsienio reikalų ministrų 
balandžio 21 Dubline išreiškė 
“rimtą susirūpinimą” ir paragino 
visas šalis elgtis “kuo atsargiau
siai”. Tačiau jie neatsakė į mi
nistrės pirmininkės . raginimą 
pripažinti Lietuvos nepriklauso-: 
mybę ir tuomi paspausti Maskvą 
nutraukti blokadą.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai Ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant

Abu Čekoslovakijos parla
mento rūmai balandžio 25 pa
skelbė pareiškimą, remiantį Lie
tuvos nepriklausomybę ir smer
kiantį bandymus išspręsti nuo- 
monių-skirtumus ūkinėmis ir ka
rinėmis priemonėmis. Balan- . 
džio 22 moralinę paramą Lietu
vai pareiškė Čekoslovakijos mi
nistras pirmininkas Jiri Dienst- 
bier.

Balandžio 20 Lietuvą taip pat 
parėmė Turkijos užsienio reika
lų ministras Mehmet Kececiler, 
Lenkijos ministras pirmininkas 
Tadeusz Mazovviecki, Baltarusi
jos Liaudies Fronto vadovas Zia- 
non Pozniak, Vengrijos Laisvų 
Demokratų Sąjunga ir socialistų 
dienraštis Nepszabadsag. '

Prancūzijos užsiėhio reikalų 
ministras Roland Durnas . ba

landžio 25 atsisakė imtis sankcijų 
prieš Sovietų Sąjungą ir atmetė 
pasiūlymus nepriimti Maskvos į 
neseniai įsteigtą Europos Atsta
tymo ir Raidos banką. Vakarų 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl tą pačią dieną pareiškė, kad 
“mes turėtumėm vengti bet ko 
kas galėtų sustabdyti Gorbačio
vo perestroikosfr glasnost politi
ką”.

(Elta)

— Kauno Prisikėlimo bažny
čią, kadaise paverstą fabriku, at
statant, tikintieji ėmė leisti Pri
sikėlimo bažnyčios atstatymo ko
miteto ir parapijos leidinį Pri
sikėlimas. Redaktorius — Alfre
das Smailys, nariai — kun. V. 
Jalinskas, kun.-G. Kabašinskas, 
H. Žukauskas, K. Čenys ir J. Ši
diškis.

Senatorius Gordon J. 
Humphrey (R-NH) pasmerkė 
JAV politikų Lietuvos atžvilgiu 
ir pareikalavo, kad Sovietų Są
jungai būtų pritaikytos sankci
jos. Balandžio 27 jis pareiškė, jog 
jį “abstulbino” Baltųjų Rūmų 
“nejautrumas” paskelbiant ūkinį 
susitarimų su sovietais vos porai 
dienų praėjus po prezidento 
nuosprendžio “nebausti" sovie
tų už Lietuvos prievartavimų.

“Aš gėdinuosi tokių (Baltųjų 
Rūmų) veiksmų”, pareiškė 
Humphrey. “Atrodo, kad jų 
šūkis yra, ‘Pirmyn į viršūnių

konferencijų, ir velniop Lietu
vą. Senatorius mano, kad kai 
amerikiečiai sužinos apie lietu
vių nedateklius ir vargus “viešoji 
nmfrnonė pasipriešins (JAV) vy
riausybės neprincipinei politi
kai.”

Balandžio 26 Humphrey pa
skelbė kitą pareiškimą, kuriame 
jis pareikalavo, kad JAV prezi
dentas nebetylėtų apie Lietuvą. 
“Ar mes apleisim Lietuvą jos ne
vilties valandoje”? — klausia se
natorius. “Mes jiems pasiūlėm, 
kad jie būtų kantresni ir atidėtų 
savo laisvę. Siūlyti kitiems, kad

jie atidėtų savo laisvę, labai leng
va. Bet ar kas gali būti ciniškes- 
nio ir savanaudiškesnio užtakius 
mūsų pasiūlymus”?

“Mes sėdėjome rankas sudė
ję”, rašo Humphrey, kai sovietai 
“užveržė ekonominę virvę ant 
Lietuvos kaklo”, kai jų tankai 
dundėjo Vilniaus gatvėmis, kai 
sovietai grobstė jaunus lietuvius 
ir uždarinėjo spaustuves. “Da
bar laikas stoti už principą ir stoti 
už Lietuvą”, laikas veikti ir pri
taikyti sankcijas, pabrėžė sena- 
torius. (Ehal

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

J TSRS, tame tarpe j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klijentų patogumui visi mūsų agentai turi didelj pasirinkimą aukštos ko
kybės prekių prieinamomis kainomis.

Turime pardavimui mašinas: “Volga”, “Žiguli”, “Volvo”, “Toyota”.

Dėl informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arba j visus 
mūsų agentus.

HIGH TECH KOMPUTERIAI
4

Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par- , 
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausią elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas. 
Mes turime didžiulį pasirinkimą. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderių, VSR- 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t.

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM 
sistemos elektronikai, kurie jūs galite naudoti Lietuvoje 
ir Europoje.

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6. Avenues, Manhattan, NY
212 465-0621

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017, 

Tel. (212) 832 - 7550
BOSTON, MA 02127 
BROOKLYN, N.Y. 11222 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO, ILL 60622 
CLEVELAND, OH, 44134 
FORT WAYNE. IN. 46808 
HAMTRAMCK,MI 48212 
HARTFORD, CT. 06106 
HERKIMER, N.Y. 13350 
INDiANAPOUS, IN. 46227 
IRVINGTON, N. J.07111 
LAKEWOOD, N. J. 08701 
LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMI BEACH, FL 33139 
MINNEAPOLIS, M Nx55418 
NEWARK, N.J.07106 
NEWYORK, N.Y. 10009 
PHILADELPHI A, PA. 19115 
PITTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611 
WATERVUET, N.Y. 12189 
WORCESTER, MA. 01607 
WHEATRIDGE, CO. 80033

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue
701 Fllmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Perk Street 
RRNo.1,Box765McKennanRd. 
3216 StJude Drive 
1082 Splringfield Avė. 
901 E. County Line 
7706 Santa Monica Btvd. 
1352 Washington Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
698 Sanford Avenue 
122 F’ret Avenue 
9550-B Bustleton A v® 
1307 E. Carson 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue 
22 Carlstad Street 
4330 Quay Street

Tel. (617)-268-1303 
Tel. (718) 389-6747 
Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312)666-3985 
Tel. (216) 884-1738 
T«L (219) 432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
Tel. (315) 866-3939 
Tel. (317)787-0052 
Tel. (201) 374-6446 

Tel. (201)363-2251 
Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215)698-9190' 
Tel. (412) 481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
Tel. (518)274-5242 
Tel. (508) 798-2868 
Tel. (303) 422-4330



PAS FLORIDOS LIETUVIUS
ST. PETERSBURG, FLA. kyklų, vėliau metus Vasario 16

“Saulės” Lituanistinės mokyklos 
metinė šventė Įvyko balandžio 28 
ST. Petersburgo Lietuvių klubo 
salėje. Tai jau tryliktoji tradicinė 
šventė, kada mokykla užbaigdama 
mokslo metus pasirodo su savo pro
grama. Nedidelis mokinių skaičius 
ir įvairaus amžiaus, tad ir didesnę 
programą sunkiau parengti.

Šventę atidarė mokyklos tėvų ko
miteto pirmininkas Ričardas Kruli- 
kas. Apie mokyklos būklę, mokyto
jus ir mokinius informavo mokyklos 
vedėja Aurelija-Laima Žalnie- 
riūnaitė Robertson. Šventė pradėta 
Lietuvos himnu ir kun. Vytauto Za
karo invokacija. Programų pradėjo 
vyresnieji: Raminta Moore gitara 
pagrojo jos mėgiamų ispaniškų da
lykėlį; Julius Degesys ir Stepas Hil- 
man padeklamavo eilėraščių.

Vaikų darželio mokiniai ir kiti 
reiškėsi savo mokslais. Mikas Dege
sys ir Viktorija .Krulikaitė, bebai
gianti penktuosius amžiaus metus, 
žavėjo klausytojus nepaprasta savo 
atmintimi ilgus Maironio ir 
Brazdžionio eilėraščius deklamuo
dama mintinai. Nustebino visus kai 
jos amžiui tikamu smuiku atliko ke
lias lietuviškų dainų meliodijas. Įdo
miai Lietuvos vardų pavaizdavo 
raidėmis pažymėti mokiniai: L — 
Ričardas Ross, I — Dovydas Ross, 
E — Juozukas Ross, T — Viktorija 
Krulikaitė, U — Mikas Degesys, V 
— Sofija Degesytė, A — Giedrė 
Krulikaitė. — LIETUVA.

Visų mokinių chorelis, paruoštas 
Kristinos Krulikienės, gražiai atliko 
penkias dainas: Traukinukas, Išbėgs 
pelė iš miško, Ant kalno gluosnys, 
Mūs pasaulis nedidus, Bus laisva 
Lietuva. Šios vaikystėje išmoktos 
dainelės skambės jų širdelėse visų 
jų gyvenimų, primindamos brangių 
tėvynę Lietuvą.. _ Šioji. mokyklėlė 
pensininkų krašte įvairuodama mo
kinių skaičiumi išsilaiko dėka pasiš
ventusių mokytojų.

Ilgiausiai čia dirbanti mokyto
ja yra Rita Moore - Durickaitė, 
kuri į pirmąją metinę mokyklos 
šventę atsilankė su tik ką gimusia 
dviejų savaičių amžiaus Ramin
ta. Dabar jau ji trylikos metų, 
uoliai lankė šią mokyklą, šiandie
ną dalyvauja programoje ir talki
na mamytei mokyklos darbuose. 
Jos brolis Marius, lankęs šią mo- 

Leidimai V/0 VNESHPOSYLTORG IR V/O VNESHTRANS

IMPORTO IR EXPORTO BENDROVĖ

Supakuoti 10, 20, 30 ar 40 plūs svaru siuntiniai ir čia su
mokėtas muitas jūsų gimines ir draugus Lietuvoje pasieks 
oro paštu per 10 dienu. Kataloge rasite VCR, TV, kompiuteriu, 
medicinos reikmenų, maisto ir 1.1.

Onty through our firm you can pay and obtain new apartments, 
new fumiture, vacations in any medical resorts on the Black 
sea. Kislovodsk, Essentuki and food gtft parcels. Directly in 
your country.

NEW WORLD MANAGEMENT, INC.
1314 GRAVESEND NECK ROAD, BROOKLYN, N.Y. 11229 

TEL (718) 646 - 5900, fax (718) 646 - 5981
OPEN MONDAY THROUGH FRIDAY 9:00 AM - 6:00 PM. 

ASK FOR LARRY OR LEON

NEW YORK MARGIS UNIVERSALE SHOP, 302 BRIGHTON BEACH 718 934-2010 

NEW YORK INFANT & CHILDREN, 122 FIRST AVĖ, NY, NY 10009 212-677-2980 
NEW YORK Hl TECH VIDEO, 41 WEST 35 STR NY, NY. 10001 212-4664)621 
PHILA INTERNATIONAL PARCEL SERVICE, 3020 RICHMOND AVĖ 215-425-1234 

PHILA JOYFULL GIFTS, 10082 BUSTLETON AVĖ 215-969-1150 
PHILA INTERNATIONAL FOOD MARKET, 8570 BUSTLETON, AVĖ 215-742-1122 

NEW JERSEY, POOHALE TRAVEL, 1108 N. OLDEN AVĖ TREMTOM 600-396-3355 
NEW JERSEY, INTERNATIONAL EICo, 2816 MORRIS AVĖ UNKJN 201-686-3740 
DELAWARE POOHALE TRAVEL, 751 MARYLAND AVĖ WILMNGT0N 302-665-7659 

MICHGAN, UKRAINIAN BOOK, 11758 MTTCHELL, HAMTRAMCK 313-892-6563 
INDIANA STANLEY’S PARCEL 8865 E SOUTH STR., FISHERS, 317-842-8035 
OHIO, GIFT AND PARCEL SHOP, 5432 STATE RD-, PARMA 216-749-3033 

OHJO, BAZAR GIFT AND PARCEL 5689 STATE RD., CLEVELAND 216-845-6078 

OHK), DNISTER CO, 4108 BRUVENING DR, PARMA 216-842-4961 
OmO, DtSTRIBUTlON OF DNC, 3491 W. 25TH STR. CLEVELAND 216-741-8082

gimnaziją, studijuoja žurnalisti
ką.

Nepaprastai pasišventusi lie
tuvybės ir mokyklos veikloje yra 
mokytoja Kristina Sabalytė-Kru- 
likienė. Gyvendama per šimtą 
mylių nuo St. Petersburgo kiek
vieną šeštadienį su dukrytėmis 
Viktarijivįr ^Giedre atvykdavo į 
mokyklą. Šioje šventėje su duk
rytėmis dalyvavo jau ir sūnelis 
Gintarėlis, trijų .savaičių 
amžiaus. Tėvelis Ričardas Kruli- 
kas, inžinierius yra “Saulės” mo
kyklos Tėvų komiteto pirminin
kas. Kristina priklauso prie Lie
tuvių Bendruomenės St. Peters
burgo apylinkės, yra valdybos 
narė, dalyvauja veikloje.

Įdomi asmenybė, malonins 
būdo yra mokyklos vedėja Aure
lija Zalnierūnaitė Robertson. Ji 
ne tiktai uoliai rūpinasi mokyk
los reikalais, bet plačiai įsijungu
si į lietuvių kultūrinį gyvenimą: 
yra Lietuvių Bendruomenės 
narė, priklauso prie Lietuvių 
Klubo, dainuoja Lietuvių Klubo 
chore, šoka Lietuvių tautinių šo
kių grupėje, priklauso prie 
Romo Kalantos St. Petersburgo 
šaulių, maloni šaulių paradų da
lyvė. Dalyvaudama Spiffs 34 tau
tų liaudies ansamblyje šokių ir 
dainų grupėje, ne tiktai pati dai
nuoja ir šoka įvairių tautų šokius 
ir dainas, bet yra išmokiusi 
grupę keletą lietuvių dainų ir šo
kių, kuriems jai vadovaujant pui
kiai atlieka ansamblis.

Šio renginio programos daly
je, be angliškai, vokiškai, 
prancūziškai ir ispaniškai atliktų 
dalykų lietuviškai aiškiai tardami 
padainavo Lietuva brangi — 
Maironio, Siuntė jnane močįutė 
— M. K. Čiurlionis, ir kelis lie
tuviškus tautinius šokius.

Šios šventės rengėjai buvo: 
Aurelija Robertson — mokyklos 
vedėja, Rita Moore ir Kristina 
Krulikienė — mokytojos paren
gusios mokyklos vaikučių pro
gramą, Vytautas Gružas — me
nininkas, gražiai išdekoravęs 
sceną, Zigmas Radvila — Audio 
ir filmavimo specialistas, atliko 
šventės filmavimo darbus, šaltą 
vakarienę paruošė Elytė Radvi
lienė ir Rūta Bobelytė Dege-

Choras “Daina” balandžio 9 atliko lietuviškų dainų koncertą Waterford Condo Juno
Beach gyventojams. Pirma iš kairės choro vadovė Irena Manomaitienė. Nuotr. J. G.

šiene, pavaduodama anksčiau 
daug mokyklai talkinusią motiną 
D. Bol>elienę. Buvo ir loterija 
— Laimės šulinys. Malonia 
šventės nuotaika džiaugėsi pro- 
senialiai, seneliai, tėvai ir kiti.

Vr. Klb.

PALM BEACH, FLA.

Kiekvieno mėnesio antrą an
tradienį 1 vai. popiet vietos ir 
apylinkių lietuviai turi bendrus 
pietus Rodney s kavinėje, 420 
U.S. kelias Nr. L North Palm 
Beach, Fla.

Gegužės 8 į tokius pietus atsi
lankė svečiai Nijolė Sadūnaitė ir 
Vilius Bražėnas. Vilius turėjo 
greitai išvažiuot į vietinę radijo 
stotį WJN0, kur turėjo progą 
pasisakyti Lietuvos reikalu. Li
kusi Nijolė Sadūnaitė labai įdo
miai pasakojo savo pergyveni
mus jos kovoje su Lietuvos oku
pantu. ; . n.

hG.

Nijolei Sadūnaitei lankantis West Palm Beach, Fla., Iš k.: 
sėdi N. Sadūnaitė ir V. Bražėnas. Stovi LB apylinkės pirm. 
A. Augūnas, A. Biliūnienė, D. Augūnienė ir A. Solienė. Nuotr 
J. G.

LIETUVIŠKO
ARCHYVO GLOBON

Senienų rinkoje Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų Centras įsigijo 
vienos Lietuvoje ir JAV gyvenu- 
sios šeimos archyvą, siekiantį gi
lią praeitį.

Tai Paškevičių šeimos išlaikyti 
dokumentai, kurių seniausias

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ 
FONDĄ
ir didinkime turimus Įnašus, nes
Lietuviu fondas remia lituanistinj švietimą, mok
slą ir jaunimą.
Lietuviu Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,

Chicago III. 60629

yra testamentas, sudarytas 1685 
metais. Yra ir daugiau raštų iš 
Lietuvos-Lenkijos valstybės lai
kų.

Iš viso šiame pirkinyje yra 300 
su viršum dalykų — ir ne vien 
popieriai. Objektų tarpe yra ir 
jau surūdijusi skrynia, su kuria 
Andrius Paškevičius, buv. Rusi
jos ir Lietuvos karininkas ir Lie- 

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

tuvos ministerijų valdininkas, 
1924 metais keliavo į Ameriką.

Tarp rankraštinių knygų, ar
chyve yra jo tėvo Stanislovo 38 
metus ištikimai vesti dieno-
naščiai, pradėti 12 metų Išmin
ko 1874 metais. Yra ir Vilniaus 
Universiteto studento užrašai iš 
1794 metų bei vėlesnis vieno 
Rusijos kariuomenės pulko die
nynas.

Rasta eilė įdomių spausdintų 
dalykėlių, kaip atsišaukimai, gu- 
bematoriškos proklamacijos, 
įstatymai ir įsakai bei vienos Lie
tuvos apylinkės teisėtų balsuoto
jų sąrašas rinkimams į carinės 
Rusijos seimą. Tai buvo žmonės 
su nuosavybėmis.

Seniausią šio archyvo dalį lo
tynų ir slavų kalbomis rašytus 
dokumentus, peržiūrėjo, sure
gistravo ir apibūdino LTSC ben
dradarbiai Kazimieras Pabe
dinskas ir Jonas Damauskas.

Prof. dr. jonas Račkauskas, 
LTSC pirmininkas, džiaugiasi, 
kad šiuo įsigijimu Centras galėjo 
apsaugoti Lietuvos praeitį 
liečiantį rinkinį nuo išsibarstymo 
pirklių ir kitataučių tarpe.

Lituanistikos Tyrimo ir Studi
jų Centras veikia Chicagos Jau
nimo Centro patalpose, 5620 S. 
Claremont Avenue.

(arza)

VAISTAI

ĮVAIRŪS 
MAISTO 
SIUNTINIAI

TV, video, stereo aparatūra 
yra garantuojama 2-lems me
tams perkant per TRANSPAK įs
taigą. Sutartis pasirašyta su 
ELEKTRONU — didžiausia elektro
ninių prekių taisymo įmone Lietuvoje. 
Turi savo skyrius visuose didesniuo
se miestuose Lietuvoje. ELEKTRO
NE dirba virš tūkstančio inžinierių ir 
technikinio personalo. Jei tektų taisy
ti, taisymas nemokamas.

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600 tbl ), multivi- 
taminai, Advil, ir kt. $65. Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti didesnį kiekį pagal 
pageidavimą. MUITO NĖRA.

Delikatesiniai mėsos gaminiai — sprandinė, 
rūkytos dešros, skilandis ir pan.; kava, kaka
va, prieskoniai. Šių siuntinių turinį ir svorį 
sudarvsime pagal jūsų pageidavimą. MUI
TO NĖRA.

PINIGŲ Palikimai tvarkomi naudingiausiais būdais
PERVEDIMAS jūsų giminėms. Galime atidaryti sąskaitą 

„dolerinėje” trūkstamų prekių įsigijimui.

DAIKTU Turime didelę patirtį siunčiant kargo į
PFRVF^IM4C Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam siu

vimo, mezgimo mašinas, telefaksus ir 
DĖVĖTUS RŪBUS ir t.t. Visos garantuo
tos elektroninės prekės pristatomos 
per UPS Į kitus JAV miestus.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ
— atsakymą į savo klau Simus gausite greičiausiai — arba skambinkite

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2S3S W. 69th St. 
CMcago, IL 80829 
1 (312) 430-7772

Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v.
Šešt. 9-2 v. p.p.
Arba susitarus

— Kazimiera Prunskienė, 
Lietuvos respublikos ministerė 
pirmininkė, po politinių pasita
rimų Bonnoje, privačiai nuvyko 
į Heidelbergą ir gegužės 12 
lankėsi Vasario 16-osios lietuvių 
gimnazijoje Hūttenfelde.

— Vilniaus mažojo teatro, 
Valdo Kukulio ir Rimo Tumino, 
premjerinis spektaklis Siaurės 
Amerikoje Čia nebus mirties 
įvyks birželio 7, ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. du Maurier Thea- 
tre Centre patalpose, Toronte, 
Kanadoje.

— Pianistas Justas Dvarionas 
iš Lietuvos birželio 8, penkta
dienį, 8 vai. vak. koncertuos To
ronto konservatorijos rečitalio 
salėje, o birželio 10, sekmadienį, 
4 vai. popiet Toronto Prisikėli
mo parapijos salėje. Koncertus 
organizuoja Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga.

— Dėl VVashingtone vyksian
čių demonstracijų birželio 3 Le- 
monte numatytoji PLIAS-ALI- 
AS gegužinė neįvyks. Organiza
cijos valdyba ragina visus kole- 
gas-es dalyvauti demonstracijo
se \Vashingtone.

— Linas Kojelis gegužės 4-5 
dalyvavo kaip kalbėtojas Prince- 
tono universiteto suorganizuota
me seminare Jungtinių Valsty
bių politikai Vidurinėje Ameri
koje įvertinti. Pagrindinis ak
centas buvo skirtas Nikaraguai 
Reagano prezidentavimo aštuo- 
nerių metų laikotarpyje. Semi
narą organizavo Princetono uni
versiteto Viešųjų ir tarptautinių 
reikalų departamentas (Wood- 
row Wilson School), kurį magi
stro laipsniu su pagyrimu L. Ko
jelis baigė 1978. Svarstybų daly
viais buvo kelių universitestų 
profesoriai, abiejų partijų kon- 
gresmanai ir keli buvę Reagano 
administracijos pareigūnai.

— Birutė Bublienė, prityrusi 
stovyklinio darbo srityje, vado
vavusi ne vienai stovyklai Daina
voje, labai populiariai išdėstys 
stovyklautojams Lietuvos istori
jos gabalėlius, dabartinę padėtį 
(neseniaia buvo Lietuvoje) ir 
vaizdžiai supažindins su Lietu
vos geografija Lithuanian Heri- 
tage stovykloje Dainavoje 
birželio 24 — liepos 1.

_ Darius Udrys iš Jackson, 
Mich., vadovaus dainų ir muzi
kos pamokoms Lithuanian Heri- 
tage stovykloje, Dainavoje, 
Manchester. Mich. Stovykla 
vyks nuo birželio 24 iki liepos 1.

— JAV Valstybės departa
mentas ieško lietuvių-anglų k. 
vertėjo. Darbas pagal sutartį, 
retkarčiais. Būtina laisvai kalbėti 
lietuviškai ir angliškai. Informa
cijai skambinti “collect”: Erica 
arba Stacey. Interpreting Div. 
202 647 — 9493.

— Akademinės Skautijos Lei
dyklos (ASL) visais reikalais nuo 
gegužės 21 prašoma kreiptis į 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Va- 
diją, 3001 West 59th St., Chica
go, III. 60629.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Bareikis, Mattapan, 
Mass., V. Rubonis, MD, Provi- 
dence, R. L, E. Josen, Lemont, 
III. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 

I metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visk.-** 20 dol. metams.
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DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA Į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

KOMPIUTERIAI 
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(j k iraus dydžio ir Įvairių firmų)

DĖMESIO! DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVATION, kuri duoda vlenerių metų garantija 
Lietuvoj

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

IKI!

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

VCR (Video juostų rekordavimo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(jvairių firmų, įskaitant ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

MES TAIP PAT TURIME DIDELJ PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

s Darlnninko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
sjxuidų parėmę:

Po 10 dol. — B. Lik
torius, Ft. laiuderdale, Fla., S. 
Bakutis, St. Petersburg, Fla., J. 
Kregždys, Woodhaven, N.Y., 
E. Kezienė, VVoodhaven, N.Y., 
B. Banaitis, Abington,' Mass., 
kun. J. Svirskas, No. Andover, 
Mass., J. Tričys, Chicago, 111., 
T. Damcika, Durauld, III., V. 
Patrikas, Syossct, N.Y., A. Ar- 
lickas, Maspeth, N.Y., B. Povi- 
lavičius, Arlington, Mass., F. 
Alexis, IIardwick, Mass., V. 
Kvetkus, Invemess, Fla., V. 
Juodka, Chicago, III.., M. Boop, 
Olnėy, Md., J. Kiaušas, Harri- 
son,_ N.J., J. Badas, Livonra, 
Mich., D. Uepas, New Buffalo, 
Mich., I. Kučiauskas, Baltimo- 
re, Md., B. Strikauskas, Phoe- 
nix, Ariz., A. Poderis, South- 
field, Mich', A. Adomaitis, Al- 
pesa, Mich., S. Perminąs, Provi- 
dence, R. I., P. Razgaitis, Seven 
Hills, OH, K. Beiga, Chicago, 
III., B. Zapasnikas, So. Orange, 
N. J., V. Tumas, Norwqod, 
Mass., S. Aukštikalnis, Ma
speth, N.Y.

Po 5 dol. — J. Alekna, El- 
mont, N.Y.,J. Simaitis, Forest 
Hills Gardens, N.,Y., E. Dami
jonaitis, Riviera Beach, Fla., J. 
Kantanavičius, Lakeland, Fla., 
K. Čiurlys, North Brunswick, 
N. J., M. Gudelis, Wyckoff, 
N. J., A. Pinas, Lawrence, 
Mass., D. Hurley, No. Graftob, 
Mass., kun. J. Gasiūnas, So. Pa- 
sadena, Fla., Rutelionis, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., V. Savu
kynas, Woodhaven,. N.Y., S. 
Modzeliauskas, Flushing, N.Y., 
S. Mažeika, Treasure Island, 
Fla., P. Šidlauskas, Delran, 
N. J., D. Koltko, Ansonia, 
Conn., D. Venclauskas, Wol- 
cott, Conn., S. Kuchynskas, 
Brooklyn, N.Y., A. Diržys,

VVoodhavcn, N.Y., C. Vilnis, St. 
PetersburgBeach,, Fla., P. Da
mijonaitis, Ormond Beach, Fla., 
J. Cirigalius, So. Boston, Mass., 
Ij. Davidonis, Athol, Mass., S. 
Karmazinas, Woodhaven, N.Y.,
M. Ulėniėno, Richmond Hill,
N. Y., S. Zabulis, Manchester, 
Conn., A. Balsys, Naugatuck, 
Conn., A. Milius, Woodhaven, 
N.Y., V. Kazlauskas, Flushing, 
N.Y., A. JCerhelis, Seminole, 
Fla., A.Gruzdys, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Keines, West 
Hartford, Conn., A. Šliogeris, 
Marlborough, Conn., B. Baro- 
niūnas, New Hyde Park, N.Y., 
B. Ashenl>ergas, Elmhurst,

•N.Y., E. Martišius, West Fal- 
mouth, Mass., kun. J. Matutis, 
Hartford, Conn., A. Lukoše
vičius, Wo<xlhaven, N.Y., L. 
Černiauskas, Wodhaven, N.Y., 
J. Jakubauskas, Juno Beach, 
Fla., V. Gruzdys, St. Peter
sburg, Fla., J. Narkevičius, Los 
Angeles, Calif., J. Orentas, Rid-

. gewood, N.Y. J. Gaila, Ellicott 
City, Md., kun. A. Žiubrys, 
New Brighton, Pa., G. Bartkus, 
Richmond Hill, N.Y., D. Bulga- 
ris, New York, N.Y., V. Ba
lčiūnas, Daytona Beach, Fla., J. 
Sodaitis, Ormond ' Beach, 
Fla., K. Česonis, Baltimore, 
Md., J. Laučka, Bethesda, Md., 
L. Bandziukas, Northglenn, 
CO, A. Andrejauskas, Cleve- 
land, Ohio, V. Ancikas, Keme- 
sville, NC, A. Česna, Cleve- 
land, Ohio, B. Zapasnikas, So. 
Orange, N.J., D. Šukys', Dia
mond Bar, Calif., A. Žibąs, Juno 
Beach, Fla., J. Žukas, Woodha- 
ven, N.Y., A. Butas, Woodha- 
ven, N.Y. _

4 dol. —J. Lietuvninkas, Da- 
rien, Conn._

Po 2 dol. — C. Matonis, 
Ocean, N. J., St. Casimir’s 
Church, Worcester, Mass.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant— gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės ] Susivienijimo Centrų, P. O. Box 32, Wllkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
teL 516 261-3797, ofiso tei. 718 847 - 2686.

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ •
4.11|) r*J, tad siūlome tiesiogines

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s

keliones (VILNIŲ!
Toronto-Kopenhaga- Vilnius- 

Kopenhaga-Toronto

Grįžimo datos:
Liepos 19 ;--.j s bilieto.
Rugpjūčio 13
Rugpjūčio 29

kaina - '3 
$1299.00 Kan.

J0CWANA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite įsigyti:

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

• Tautinių rūbų, juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;

• Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių
lipdžių; >

• Knygų apie Lietuvą, anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

• audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

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

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

BALTTC ASSOCIATES. LTD
P O. Box 1406 GMF Boston. MA 02201 

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207

Užsakau "Llttiuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 2 
dol.

Vardas, pavardė---------- -------------------- -- ------------------------------- -

Numeris, gatvė ....... .............................—------ — --------- —-—

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

1990 M

Neringa stovyklų kalendorius

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

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

Šeimų savaitė — rugp. 5 -12 d.
Informacijai: NERINGA, ICC-RT 21, PUTNAM, CT. 06260

Išskridimo datos:
Birželio 25
Liepos 18
Rugpjūčio 13 ,

(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį 
arba kitus miestus, pagal galiojančias taisykles.) Aptarnaujame 
lietuvius iš įvairių vietovių. Užsakymus priimame laiškais ir telefonu.

Atliekamos paslaugos:
‘Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai.
‘Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 

pramoginės kelionės.
‘Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusioms svečiams.
‘Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 

kiti dokumentai.^ >
‘Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai 

ir pinigai.
Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 

skridimams Į Lietuvą 1991 m.
Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų Įstaigoje Toronte: 

Tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 
2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S1M7, Canada

PRANEŠAME, kad Vilniuje įsteigtas AUDRA TRAVEL 
Corporation skyrius, kuriame dirba 5 darbuotojai. Įstaigos 
adresas — Vilnius, Tumo-Vaižganto 9/1. Įstaiga bus atidaryta 
lankytojams šių metų vasarą.

DARBININKO 
ADMINISTRACIJA 
KVIEČIA

Šiom dienom Darbininko ad
ministracija yra pasiuntusi skai
tytojams paraginimus apsimo
kėti prenumeratą už 1990 m. 
Kaikurie skaitytojai dar neapsi
mokėję už 1989 m. malonėkite 
atsilyginti. Neturim galimybės 
prie adresų pridėti datos' kada 
pasil>aigia prenumerata, tad ra
giname paskirai, visus dar neap
simokėjusius skaitytojus. Prenu
merata 20 dol. Laukiama bent 5 
dol. aukos už kalendorių ir spau
dai palaikyti. 75 m. Darbininko' 
jubiliejaus prog a laukiame iš

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

h|EWYORKE: 86-21114thStreet, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGO): 2615 W. 71stStreet, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So50thAve., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So 79thAve., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

skaitytojų didesnės aukos, kad 
laikraštis gyvuotų iki 100 metų. 
Dėkojame skaitytojams, kurie 
jau spėjo apsimokėti prenume
ratų ir pridėjo didesnę dovanų 
Darbininko palaikymui. Ačiū.

Darbininko adm.

BDEXTER PARK
PHARMACY įBf 

Wm. AnaatasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

DELIVER
296-4130

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

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

VVATERBURY: 6CongressAve.,Waterbury, CT 06708, 203-756-5223

Aukštų nuošimčių taupymo sąskaitos ir certiflkatai, 
įvairios paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



Margučių dažymo kursai Aušros Vartų parapijoj, New York, N.Y., Didžiųjų Savaitę. 
Velykų rytų margučiai buvo premijuojami.

Aušros Vartų parapijoj, New York, N.Y., dalis dalyvių prie Velykų stalo.

VELYKŲ ŠVENTĖS y “ 
AUŠROS VARTUOSE

Per paskutinius kelerius me
tus Aušros Vartų parapijoje veik
la tiesiog kunkuliavo. Veik kiek
vienų dienų buvo susirinkimai, 
minėjimai ar repeticijos. Čia kas 
dienų šiokiadieniais posėdžiauja 
ir pramogauja Knights of Colum- 
bus, kurie taip pat daug kuo tal
kina klebonui Eugenijui Savic
kiui ūkiškuose parapijos darbuo
se.

New Yorko šaulių kuopos sekretoriui

A. A. 
KAZIMIERUI BAČAUSKUI

netikėtai >. iškeliavus Amžinybėn, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą jo giminaičiams Amerikoje 
bei Lietuvoje ir kartu liūdime.

New Yorko šaulių kuopos 
pirmininkas, valdyba ir nariai

A.A.
KAZJ BART]

Elizabeth, N.J., amžinybėn palydėjus, šeima dėkoja 
visiems išrelškuslėms užuojautą bei paguodą.

Dėkojame už maldas, paaukotas šv. mišias, už 
palydėjimą j kapines, už sutelktas aukas ir gėles.

Didelis ačiū Šv. Petro ir Povilo parapijos klebonui 
kun. Al. Žemeikiul, kun. J. Pragulbickul, dijakonui H. 
Keturvyčlui, taip pat parapijos chorui, solistams p. 
Mogenienel ir p. Miškiniui bei smuikininkui J. Ve- 
blaičlui.

Širdingai dėkojame K. Jankūnui už atsisveikinimo 
žodj ir visiems, kurie palengvino mums išgyventi tą 
sunkią atsiskyrimo valandą.

Žmona Adelė Banienė 
dukterys: Audronė Banytė 

Gilanda Matonienė
* Ramutė Cesnavičienė

Milda Kvedarienė 
sūnus Vitolis Banys 

su šeimomis

Vakarais prasideda kitas gyve
nimas. Repetuoja Etnografinis 
lietuviškas ansamblis, ^kuriam 
vadovauja Gintarė Bukauskienė. 
Kitais vakarais Arts Club teat<a>- 
turi savo repeticijas ar vaidini
mus.

Kun. E. Savickis džiaugiasi, 
kad šis jaunimas laiko parapijų 
kaipo jų būstinę. Turėdamas lai-

ko nuo savo kaip klebono, ugnia
gesių kapeliono bei mokytojavi
mo darbų, jis mielai prisideda 
prie jaunimo ir jų veiklai prita
ria. .

Šių metų Velykų Didžioji Sa
vaitė buvo tikrai pripildyta gau
sios veiklos.

Didysis Ketvirtadienis buvo 
ypatinga džiaugsmingai atšvęs
tas. Mišias aukojo klebonas Eu
genus Savickis. Per mišias jis 
plovė 12 žmonių kojas. Daug 
prie mišių iškilmingumo pri
sidėjo New Yorko Arkivyskupi- 
jos seminarijos Neumann House 
seminaristai, kurie atliko grego- 
rijoniškų giedojimų.

Aušros Vartų parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Aldonos 
Kepalaitės atliko “Alyvų dar
želį ”, kuris labai patiko jauniem 
seminaristam ir jie pageidavo 
net kūrinio gaidų.

Po mišių visi nuskubėjo į para
pijos salę. Čia vyko margučių 
marginimo pamokos. Susirinko
apie 60 margintųjų, tarp kurių Diimptoja — Birutė Balčiau- 
buvo ir “apatinio MafifiattantT-skami-Martino. Jos margutis
kaimo dailininkų, kaip Kęstutis buvo dažytas vašku. 
Zapkus, Vida Krištolaitytė, Po- šampano butelį.
vilas Debesys bei kiti. Atskiros 
grupelės demonstravo margini
mo būdus su svogūnais bei vaš
ku. Geri mantas Penikas rodė vi
deo juostų apie margučių 
dažymų, pagal Astros Bilerienės 
metodus. Kituose kampuose 
margintojai pasitikrindavo pagal 
Tamošaičio margučių knygų. 
Didžiausias dėmesys teko ukrai
nietei Natalijai Sonevytsky. Si 
Bernard kolegijos biblioteki
ninkė yra margučių dažymo

PAPILDYMAS PRIE A.A. TEV. DR. 
T. ŽIŪRAIČIO, OP, NEKROLOGO

Peržvelgdamas savo bibliote
kų, radau Tėv. dr. Tomo 
Žiūraičio, OP, knygų, kurios bu
vau nepaminėjęs, rašydamas, 
kad jis iškeliavo iš mūsų tarpo. 
Tad noriu čia papildyti.

Jis studijavo l>ent keliuose 
universitetuose ir filosojijos dak
taro laipsnį gavo Salzburgo uni
versitete. Disertacija buvo apie 
žmogaus asmenyliės esmę.

Baisiojo Birželio minėjimas
Baisiojo Birželio įvykių 

minėjimas Bostone įvyks birže
lio'10, sekmadienį, Šv. Petro lie
tuvių parapijos patalpose su to
kia programa ir tvarka:

10:15 vai. ryto iškilmingos 
mišios Sv. Petro liažnyčioje.

.Po mišių minėjimas parapijos 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas 
ki/n. Sigitas Tamkevičius, Kau
no kunigų seminarijos dvasios 
vadas ir buvęs Sibiro politinis ka
linys. Minėjimų paįvairins tai 
dienai pritaikyta programa.

Minėjimų rengia JAV LB Bo
stono apylinkė.

Lankomi senatoriai
Keturi Bostono ir apylinkės 

lietuvių politinio klulx> nariai 

speeialistė. Atsivežė gausybę in
strumentų ir susilaukė didžio 
dėmesio.

Entuziazmas buvo didelis. 
Darbavomės iki gilios nakties, 
pamušdami gausybę margučių 
“velykų kiškiui”. Planavome net 
ateinančiom Velykom. Arūnas 
Bukauskas prižadėjo parodyti 
kaip galima marginti su senom 
kojinėm (tikrai!), bei senais laik
raščiais. Kiti menininkai 
pažadėjo demonstracijas margi
nimui su špinatais, uogom bei 
morkom.

Linksminantis nebuvo už
miršta ir šios didžios dienos 
prasmė. Išstatytas Švč. Sakra
mentas nebuvo paliktas vienišas. 
Prie Jo vis keitėsi pobūvio daly-
viafi.

i o tradicinių Didžiojo Penk- 
enio ir Šeštadieni pamaldų 
išaušo Velykos. Prie pamaldų 

daug prisidėjo Nevvmann House 
seminaristai, kurie šias pamaldas 
padarė neužmirštamas.

Nors oras buvo darganotas Ve- 
lykiška saulė švietė parapijos 
salėje. I1 Prisikėlimo mišias prisi
rinko daugoka svečių ir para- 
piečių iš “lietuviško apatinio 
Manhattano kaimo” ir iš “toli
mo” Brooklyno.

Dail. Povilas Debesys vadova
vo margučių ritinėjimo var
žybom. Jos ypatingai domino 
daugybę mažųjų kurie vargšui 
Poviliukui nedavė ramybės. Net 
ir mes “vyresnieji” mėginome
savo laimę.

Gražiausio margučio konkur
so vertintojai — visi dailininkai: 
Elena Sviderskienė, Vida Kriš
tolaity tė ir Povilas Delresys.

Laimėjo

Negaliu baigti, nepaminėjus 
mieląją Regina Siniūtų Ayre. Ji 
tapo lyg parapijos veiklos spiri
tus inoven.s. Jos ir talkininkų 
dėka bažnyčios altoriai ir salė 
skendo gėlėse. Ji buvo Velykų 
pramogų iniciatorė. Gerai pa
sakė Reginos vyras Mykolas 
Ayre Velykų dienų, ritinėdamas 
margučius: “This is such a happy 
place”!

Dalia Bulvičiūtė

Vieningų dalį tos disertacijos 
jis išleido atskira knyga, išleido 
1959 metais Salzburge. Išleido 
vokiečių kalba, nes ir pati diser
tacija buvo parašyta vokiškai.

Knyga vadinosi: Dos Wesen 
der menschlichen Personlichkeit 
von Vitold Thomas Žiūraitis, O. 
P. Knyga turi 100 psl., išspau
sdinta Salzburge, Austrijoje. 
(P-Ė) 

gegužės 15 ir 16 dalyvavo LB 
Krašto valdylx>s suorganizuotoje 
politinėje akcijoje Lietuvos 
laisvės reikalu Baltimorėje ir 
Washingtone.

Pirmų dienų jie Baltimorėje 
kartu su kitų kolonijų atstovais 
išklausė paruošiamųjų praneši
mų, o antrų dienų nuvyko į Wa- 
shingtonų ir nuo 9 vai. ryto lankė 
senatorių įstaigas, aiškindami 
Lietuvos laisvės reikalų ir prašy
dami senatorius pagallx>s.

Bostoniškiai aplankė aštuonių 
senatorių įstaigas. Jų tarpe šen. 
Kennedy ir šen. Kerry įstaigas. 
Visur jie beveik po valandų 
kall>ėjosi su senatorių vyriausiais 
patarėjais. Bostono delegacijai 
vadovavo Daiva Veitaitė-Neid- 
hardtienė. Dar į delegacijų įėjo 
Aidas Kupčinskas, Tadas Kulbis 
ir Gintaras Čepas. Visi jie į Bal- 
timorę ir VVashingtonų nuvyko 
savo lėšomis.

Ryšiai tarp mokslo įstaigų
Farmaceuto Roberto Kubinio 

iniciatyva ir tarpininkavimu 
Northeastern universiteto farm
acijos skyrius pakvietė dr. 
Eduardų Tarasevičių, Farmaci
jos akademijos dekanų iš Kauno. 
Tikslas — ryšių mezgimas tarp 
dviejų mokslo įstaigų.

Savo viešnagės metu dr. FL. 
Tarasevičius susitiko su univer
siteto prezidentu, Farmacijos 
dekanu, profesoriais ir studen
tais. Salia to jis palaikė glaudžius 
ryšius su vietos lietuviais, 
lankėsi ALIAS Bostono skyriaus 
narių susirinkime (Lape (Jode, 
padarė viešų pranešimų Bostono 
ir apylinkės lietuviams So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje, iškeldamas ir nušviesda
mas įvairias Lietuvos proble
mas, pirmoje vietoje sveikatos, 
vaistų aprūpinimo reikalus.

Pokalbis su dr. A. Geniušu
Laisvės Varpo radijas gegužės 

13 perdavė įdomų ir aktualų pa
sikalbėjimų su Lietuvos Mokslo 
Akademijos nariu prof. dr. Algiu 
Geniušu, Programos vedėjo Pe
tro Viščinio klausiamas, svečias 
iš Lietuvos aiškino lietuvių tau
tos solidarumų ir vienybę valsty
bingumo atstatymo reikalu. 
Trūkstant paramos iš šalies be
ginklei Lietuvai kovoje prieš mi- 
litarinę galybę, tai sudaro pa
grindinius laimėjimo veiksnius. 
Tautos sąmoningumas, solidaru
mas ir vienybė pakels visus sun
kumus, kurių sudarymu norima 
priversti Lietuvų atsisakyti savo 
valstybingumo.

J. Vanagaičio šaulių kuopa

So. Bostono Lietuvių Piliečių 

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Ii WCAV-FMbenoa 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Tetof. 
508 586-7209.
— — ■ , . ... . -' .

BnnK-BV-mnii 
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įtars uutat BnnKinG-Bvmnas.
Granai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
’mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban- ' 
Jy kę aė juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet y 

kuriuo laiku. Jūsų siuntę gavęs, bankas tuoj j-
r z "ę. traukia sumę Į se’kaltę. Prisideda Ir užtlkrlnl- 

V1K mes, kad jūsų pinigai pelnoaukėčieuslus

y / ~ /
' leidžiamus {statymų, i

™ Oėl lengvo taupymo bū- •

do per pašte skambinkit Mt.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

dr-jos patalpose balandžio 1 įvy
kusiame Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos narių metiniame susirin
kime išklausyta veiklos apyskai
ta, patvirtinta finansinė apyskai
ta ir perrinkta valdyba.

Dabar kuopos valdybą sudaro: 
kapelionas — kun. Rafaelis Šaka
lys, OFM, pirmininkas — Stasys 
Augonis, I vicepirm. — Aleks
andras Dubauskas, II vicepirm.
— Ronaldas Baranauskas, sekr.
— Pranė Milerienė, ižd. —Jane 
Bajerčienė, moterų vadovė — 
Milda Norkūnienė, kultūrinių 
renginių vadovė — Ilona Bara
nauskaitė. Revizijos komisija: 
pirm. Birutė Sakenienė, Česlo
vas Kiliulis. Stasys Augonis kuo
pos pirmininku išrinktas jau 
penktam terminui. Pagal statutą 
valdyba renkama dvejiems me
tams.

Prof. R. Kalvaičio paskaita

New England kolegijos profe
sorius Rimas Kalvaitis gegužės 1 
Nashua, N.H., bibliotekos pa
talpose kalbėjo aktualia tema: 
Sovietinės problemos Lietuvo
je. Trumpai perbėgęs Lietuvos 
istorinę praeitį, profesorius 
plačiai komentavo apie įvykius 
Lietuvoje po kovo 11d. valsty
bingumo atstatymo deklaracijos 
paskelbimo. Atsaky damas į klau
sytojų klausimus, prelegentas iš
ryškino teisinę ir ekonominę 
padėtį Lietuvoje.

Prof. Rimas Kalvaitis buvo 
kviestas paskaitoms į Kauno uni
versitetų, bet šiuo metu negavo 
į Lietuvų įvažiavimo vizos. Jis ti
kisi, kad po vasarinių paskaitų 
Anglijoje, rudeniop pasieks 
Kaunu.

į klausimų, ar nepadary ta klai
da, išrenkant Lietuvos Au
kščiausios Tarybos pirmininku 
Vytautų Landsbergį, o ne Algir- 
dą. Brazauską. svečias Uirtai pa
reiškė, kad ne. Viena, todėl, kad 
Vy tautas Landsbergis yra vado
vas Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio, kuris privedė tautą 
prie valstybingumo atstatymo 
deklaracijos. Antra, susirėmime 
su Maskva tvirtesnis ir patikime
snis yra Vy tautas Landsbergis už 
Algirdų Brazauskų, kuris buvo 
Maskvai paklusnios komunistų 
partijos vadovas Lietuvoje.

— Tokie dr. A. Geniušo pasisa
kymai išsklaidė kai kurių asmenų 
keliamus abejojimus dėl paskuti
nių įvykių Lietuvoje tikslingu
mo. Pažymėtina, kad dr. A. Ge
niušas yra Sibiro tremtinys, savo 
jaunystę praleidęs vergų stovyk
lose su rašy toju Antanu Miškiniu 
ir kitais Lietuvos tremtiniais in
telektualais. Ten jis išėjo pačią 
kiečiausių gyvenimo mokyklą, 
kuri užgrūdino jo charakterį, at
sparumų visiems sunkumams.

South Boston / 
Savings BankV

tinrs me lupot
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Adv. Povilas Žumbakis iš Chi- 
cagos buvo atvykęs j New Yorką 
duoti interview per anglų televi
ziją apie OSI. Ta pačia proga su
sitiko ir su Maironio šeštadie
ninės mokyklos vyresniais moki
niais. Jis jaunimui kalbėjo apie 
Lietuvos siekius atgauti neprik
lausomybę ir kad Lietuva nesko
linga bilijonų Maskvai, bet ko
munistai turėtų sumokėti Lietu
vai už nužudytus ir nukankintus 
lietuvius. Mokiniai pažadėjo 
rašyti laiškus laikraščiam* iške-

Kultūros Židinyje šį savait
galį: birželio 3, sekmadienį, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
abiturientų išleistuvės ir Jadvy
gos Matulaitienės 40 metų vado
vavimo tautiniams šokiams Nevv 
-Yorke jubiliejinis minėjimas. Po 
to — vaišės, pasilinksminimas

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
birželio 2, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet aukos mišias Washing- 
ton, D. C. Amerikos Tautinės 
šventovės lietuvių koplyčioje. 
Su šiomis mišiomis bus užbaig
tos demonstracijos Busho-Gor- 
bačiovo sandėrio proga. Pamok
slą šventovėje pasakys kun. Sigi
tas Tamkevičius, Sibiro kanki
nys, dabartinis Kauno kunigų se
minarijos dvasios tėvas.

Prel. dr. LadasTulaba, P. A., 
daugelį metų ėjęs Popiežiškos 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje rektoriaus pareigas, at
vyko į J A V ir dalyvaus Chicagoje 
vysk. V. Brizgio vyskupystės 50 
metų sukakties šventėje. Pake
liui keletu dienų sustojo lietuvių 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne.

Maironio Lituanistinė mo
kykla, užbaigusi mokslo metus 
birželio 2, pradės vasaros atosto
gas, kurios tęsis iki rugsėjo 8. 
Mokyklos vadovybė skatina lie
tuvių visuomenę atvesti vaikus į 
lietuvišką mokyklą, ypač vaikus 
iki 6 m. amžiaus į daraželį, kad 
jie nepamirštų lietuvių kalbos. 
Šiais mokslo metais ypatingai 
buvo populiari suaugusių, lietu
viškai nemokančių klasė, kuri 
bus tęsiama ira ateinančiais me
tais.

Maironio Lituanistinės mo-

Antibolševikinių tautų metinė 
konferencija įvyko Toronte 
gegužės 11-13. Tosfarptautinės 
organizacijos vadovybės pakvie
stas Valdas Anelauskas skaitė pa
skaitą apie padėtį Lietuvoje. 
Lietuvos problema buvo cen
trinė suvažiavimo pranešimų ir 
diskusijų tama. Buvo priimtas 
stipriai Lietuvos nepriklauso
mybę remiantis nutarimas su 
pažadu nepriklausomybės siekti 
bendrom jėgom. Suvažiavime 
dalyvavo atstovai iš 28 tautų, su 
svečiais arti 3(X) asmenų. V. 
Anelauskas buvo vienintelis lie
tuvių atstovas, įgaliotas Nevv 
Yorko Alto

New Yorke ir Nevv Jersey su
daryti specialūs Lietuvos Ne
priklausomybės komitetai ren
kasi kiekvieną antradienį. Nevv 
Jersey komitetas posėdžiauja 
Kearny, o Nevv Yorko komitetas 
— Kultūros Židinyje. Nevv Jer
sey komitetas leidžia biuletenį, 
kuriame rašoma, kad jau eilė 
miestų yra priėmę Lietuvą re
miančias deklaracijas. Štai tie 
miestai: Baltimore, Bayonne, 
N.J., Boston, Buffalo, Cambrid- 
ge, Mass., Chicago, Cleveland, 
Ei Cajon, Calif., Huntington 
Beach, Calif., Inglevvood, Calif., 
Lavvrence, Mass., Los Angeles, 
Oscaloosa, lovva, Phoenix, Ariz., 
Rehoboth, Mass., South Bend, 
Ind., VVashington, D.C., Tokias 
deklaracijas yra priėmę valstijų 
senatai ir atstovų rūmai šiose val
stijose: Conn., III., N.J., Mass. 
Kaip matome, Nevv Yorko nei 
miesto nei valstijos šiame sąraše 
dar nėra.

liant šį faktą.
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 

birželio 9-10 bus Chicagoje ir da
lyvaus ,yysk. V. Brizgio vysku
pystės 50 metų sukakties 
minėjime. Vysk. P. Baltakis 
birželio 17 dalyvaus' Hot 
Springs, Ark., kun. J. Burkaus 
kunygystės 50 metų sukakties 
minėjime, o birželio 24 lankysis 
Montrealyje, Kanadoje.

“Amžino įšalo žemėje”, vieno 
veiksmo montažas, skirtas Sibiro 
kančias praėjusiems broliams ir 
seserims atminti, bus rodomas 
Baisiojo Birželio minėjime, kurį 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
Nevv Yorko apygardos valdyba 
birželio 17, sekmadienį, Kul
tūros Židinyje. Šį montažą suvai
dins Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės dramos būrelis, 
vadovaujamas Julijos Dantienės, 
kuri šiam montažui surinko 
medžiagą iš to paties vardo kny
gos ir paruošė scenai, (kkm)

MIRĖ KAZIMIERAS 
BAČAUSKAS

Gegužės 23, trečiadienį, 
11:30 v. priešpiet Jamaica ligo
ninėje, ištiktas širdies priepuo
lio, mirė visiems gerai pažįsta
mas, uolus šaulys ir visuomeni
ninkas Kazimieras Barauskas. 
Palaidotas gegužės 26 iš Apareiš- 
kimo parapijos bažnyčios Šv. Ka
rolio papinėse. Aplankyti serga
nčio dėdės iš Kauno skubėjo An
zelmas Bačauskas, velionio bro
lio sūnus, su žmona, bet nespė
jo, pavėlavo 4 valandas. Dėdę 
jau rado mirusį. Plačiau apie K. 
Bačauską ir jo veiklą, laidotuves 
bus kitame Darbininko numery
je.

Adv. P. Žumbakis lankėsi New Yorko Maironio lituanistinėje mokykloje. Nuotraukoje 
su mokytojais ir vyresniais mokiniais. Nuotr. R. Razgaitienės

kyklos tėvų bei mokytojų susi-
rinkime, įvykusiame gegužės APLANKĖ NORVEGŲ AMBASADĄ
12, buvo išrinkta nauja mokyklos
vedėja. Tai Rasa Juškienė. Nau
jai vedėjai linkime sėkmės!

Baisiojo Birželio minėjimas 
šiemet įvyks birželio 17, sekma
dienį, Kultūros Židinio patalpo
se. Minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Nevv Yorko apy
gardos valdyba, (kkm)

Norvegijos ambasadą Wa- 
shingtone aplankė Algis Sruogi- 
nis su trimis N. J. lietuviais. Jie 
lankėsi kovo 27 d. Ambasadoje 
jie gavo oficialaus norvegų dien
raščio Dayhladet ištrauką, kur 
buvo įdėtas išsamus straipsnis 
apie Lietuvą.

Ambasadoje lankėsi kaip šiuo 
reikalu susidomėję Nevv Jersey 
L. Bendruomenės nariai, Pasi- 
matyma padėjo gauti A. Sruogi- 
nio kaimynas norvegas, išėjęs į 
pensiją, buvęs norvegų pa
reigūnas.

New Jersey lietuvių delegacija, aplankiusi Norvegijos amba
sadą VVashingtone. Iš k.: Vincas Vyžas, Susan Covalesky, 
Algis Sruoginis, Bernard Covalesky.

Šį straipsnį gražiai į anglų kal
bą išvertė Vincas Vyžas. Jis yra 
advokatas, kilęs iš geros lietuvK- 
kn< šeimos iš N. J. ir gana gerai 

lietuviškai. Jo du vyresni 
broliai taip pat yra advokatai.

Šis įvykis rodo, kaip žmones 
jaudina Lietuvos įvykiai ir kaip 
jie rūpinasi medžiagą atsiųsti re
dakcijai. Bet įvykiai labai greitai 
keičiasi, viską išgarsina spauda, 
radijas, televizija, taip dažnai 
toje atsiųstoje medžiagoje jau 
nieko naujo nei terandi. Ačiū už 
dėmesį, ačiū vertėjui Vincui Vy- 
z.ui ir Algiui Sruoginiui, prisiun- 
tusiem šį straipsnį.

Delegacijoje taip pat dalyvavo 
Susan Covalesky ir Bernard C<»- 
valesky Jr. Jų tėvas yra dr. Ber
nard Covalesky, Sr. (Kavaliau
skas) ir gyvena Dover, N.J.

KULTŪROS ŽIDINYS, ŠIUO METU
DIDELĖJE FINANSINĖJE KRIZĖJE, LAUKIA JŪSŲ PAGALBOS

Kultūros Židiniui iš finansinės krizės gelbėti aukoju:

Vardas, pavardė ...........................................................................................................

Adresas: .................... 1 .«.««»»«♦«»»»—»—........

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvė šiemet vasaros atostogas 
turės liepos 1 - 22. Darbininkas 
išeis pirmą liepos mėn., savaitę, 
o antrą ir trečią liepos mėn. sa
vaites irgi atostogaus. Jei kas turi 
skelbimų ar pranešimų tam lai
kotarpiui prašomi pranešti Dar
bininko redakcijai prieš birželio 
27.

Juozas Matiukas pranciškonų 
koplyčiai Brooklyne pagražinti 
paaukojo 500 dol. Pranciškonai 
už auką jam nuoširdžiai dėkoja.

Kun. Vytautas Pikturna, per 
žiemą buvęs Singer Island, Fla., 
ir ten patarnavęs lietuviams, jau 
sugrįžo vasarai į Brooklyną. Sa
vaitės dienomis jis gyvena Shir- 
ley, L. L, sekmadieniais patar
nauja Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Būdamas Floridoje, lie
tuviams mišias jis laikydavo Juno 
Beach ir Pompano Beach, Fla.

Vilniaus radijas, paaštrėjus 
blokadai Lietuvoje, jau kuris lai
kas labai blogai girdimas arba vi
sai negirdimas. Prieš ii ta pačia 
banga leidžiama programa ukrai
niečių kalba, girdima labai gerai. 
’ Ekskursiją į Floridos turisti

nes vietas ir paskui kelionę laivu 
j salas rengia Apreiškimo parapi
jos taryba drauge su kelionių 
biuru Vytis, kuriam vadovauja 
Romas Kezy.s. Ekskursija bus 
sausio mėnesį.

Tautos Fondui a. a. K. Barčio 
prisiminimui 20 dol. aukojo Vy
tautas ir Stasė Ce.snavičiai.

Nevv Yorko ir Nevv Jersey 
Lietuvos Nepriklausomybės ko
mitetai yra įsivedę skubios infor
macijos telefono linijas: Nevv 
Yorke: 718 827 - 5004, Nevv Jer
sey: 201 784 - 3527.

Baltijos restoranas praneša, 
kad kiekvieną trečiadienį galima 
gauti cepelinų. Jie paruošti lie
tuviškame stiliuje.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READ1NG BOOKS! 
$32,(MX)/year -menine potential. 
Details. (1) 602 - 838 - 8885 Ext. 
Bk 6057.

A1TENT1ON-GOVERN-
MENT HOMESfrom $1 (U-re- 
pair). Delinquent tax property. 
Rcpossessions. Call 1-602-838 
8885 Ext. G H 6057.

A1TENT1ON-GOVERN-
MEN’T SE1ZE1) VEH1CLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Buyers Gaide. (1) 602 - 838 - 
8885. Ext. A-6057.

Parduodami tautiniai dra
bužiai: Itemiukui ir mergaitei. 
Su persiuntimu tik 85 dol. kiek
vienas. Darbininkas, 341 High
land Blvd., Bnx)klyn, N Y 11207. 
Tel. 718 827-1351.

A. Merkelio “Didysis varpi- 
ninkas Vincas Kudirka” — 416 
puslapių leidinys, įrištas į kietus 
viršelius. Išleido Vydūno jauni
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Jaunas vyras ieško darbo. 
Turi praktikos prie statytais, 
namų dažymo. Kaip mechanikas 
gali darbuotis garaže prie maši
nų. Tel. 212 662 - 7933.

MUZIKOS STUDIJOS 
KONCERTAS

Muzikė Nijolė Ulėnienė, gy
venanti su savo vyru dr. Jonu 
Ulėnu Dix Hills, N.Y., ten turi 
didelę privačią muzikos studiją, 
kurią lanko per 40 mokinių. Čia 
mokoma įvairių dalykų, skam
binti pianinu, mokoma net kom
pozicijos.

Gegužės 20, sekmadienį, stu
dijos mokinių koncertas įvyko la
bai gražioje ir puošnioje Stein- 
way salėje. Pati Steinvvay piani
nų gaminimo bendrovė pasiūlė 
nemokamai pasinaudoti šiam 
koncertui jų patalpomis, dar pa
vaišino ir programos dalyvius bei 
svečius klausytojus. Si pianino 
Steinvvay salė ir parduotuvė yra 
57 gatvėje, Manhattan, N.Y. 
Dalyvavo 40 mokinių, suskirsty
ti į dvi grupes — į jaunesnius ir 
vyresnius. Mokiniai galėjo pasi
naudoti kuo geriausiais instru
mentais, vienas jų buvo net 9 
pėdų ilgio, padarytas tik prieš 18 
mėnesių.

Nijolė Ulėnienė, savo studijo
je mokydama mokinius, panau
doja net kompiuterius, į garsa- 
juostes įrašo mokinių skambini
mą, kurį paskui išanalizuoja 
kompiuteriai ir nurodo skambi
nimo klaidas.

LANKĖ KAPUS
Tradicija virto, kad ramovėnai 

ir birutietės gegužės gale suren
gia kapų lankymo dieną. Šiemet 
tokia diena buvo gegužės 26, 
šeštadienį. Rengė Nevv Yorko ra
movėnai ir birutietės.

10 vai. ryto vienuolyno kop
lyčioje buvo mišios už žuvusius, 
ištremtus karius dėl Lietuvos 
laisvės. Mišias aukojo du svečiai 
kunigai iš Lietuvos: Edmundas 
Atkočiūnas, pranciškonas, ir An
tanas Gražulis, jėzuitas. Kun. 
Antanas Gražulis, SJ, buvo ką tik 
atvykęs iš Lietuvos ir tuoj iške
liavo toliau. Gi kun. Edmundas 
Atkočiūnas, OFM drauge kelia
vo į kapines, aplankė lietuvių ka
rių kapus, padėjo gėlių, at
kalbėjo maldas. Visi bendrai su
giedojo "Angelas apreiškė” ir 
Amžiną atilsį. Oras buvo blogas, 
nes visą laiką lijo.

Po to sugrįžę į Kultūros Židinį 
posėdžių kambarye turėjo bend
ras vaišes.

/

Apreiškimo parapijos visuoti
nis narių susirinkimas bus 
birželio 11, sekmadienį, tuoj
11 vai. sumos parapijos mokyk
los salėje. Bus naujos parapijos 
tarytais rinkiniai. Po susirinkimo 
— vaišės. Parapijos taryliamalo
niai prašo parapiečius dalyvauti.

ELIZABETH, N.J.
Parapijos piknikas bus birželio 

3. Prasidės 2 vai. popiet parapi
jos salėje. Dar ir datair priima
mos įvairios aukos laimėjimams, 
taip pat ir įvairūs pyragai.

Patikslinimas. Darlrininko 
N r. 21,5 psl., po I .ietuvos vyčių 
nuotrauka paraše praleista Jur
gio Tumasonio pavardė. Atsi
prašome.

Ramunė Jasaitytė

Ramunė Jasaitytė iš Forest 
Hills, N.Y., Felicijos ir Algirdo 
Jasaičių duktė, gegužės 17 baigė 
studijas NYU universitete Sočiai 
Worker srityje ir įsigijo magistro 
laipsnį. Baigusi garsiąją Stuyve- 
sant gimnaziją Manhattane, Ra
munė įstojo į McGill universite
tą Montrealyje, kur baigė psi
chologijos fakultetą Magna eum 
Įaudė mokslų bakalauro laip
sniu. Siekdama magistro laip
snio Nevv Yorke, ji studijų metu 
atliko praktiką Rockafeller Uni
versitete ir Long Island Jevvish, 
Hillside Medical Centre,.-vaikų 
sekcijoije. Šalia savo tiesioginių 
studijų Ramunė yra baigusi vie
tos Maironio šeštadieninę litua
nistinę mokyklą.

Maironio mokykla prašo at
nešti vaistų Lietuvai. Vaistai bus 
priimami prieš mokyklos abitu
rientų išleistuves birželio 3 
Kultūros Židinyje nuo 2 vai. po
piet. Prašoma atnešti — Tylanol, 
Neosporin, Disposable syrin- 
ges, Surgical gloves, Vitamins ir 
1.1. Labai reikalingi Insulinas ir 
Antibiotikai. *

AUKOS LIETUVAI

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vajui “Aid to Lithuania” 
— a. a. Kazio Barčio prisimini
mui suaukota 2,150 dol. Aukojo:

500 dol. — V. B. Gružai.
Po 200 dol. — A. Bartienė, V.

B. Barčiai, A. R. Česnavičiai.
Po 100 dol. — A. M. Kveda

rai, K. C. Matoniai.
Po 50 dol. — A. M. Bartytė, 

F. Curto, dr. J. I. Dičpinigaičiai, 
Jamaica Hospital, O. R. staff.

Po 40 dol. —T. Lora, E. Sen
kus, J. G. Stankūnai, J. Veblai- 
tis.

Po30dol. — P. O. Laniai, M. 
A. Marijošiai, J. R. Matoniai, V. 
L. Milukai, A. Zenkus.

Po 25 dol. — K. Čiurlys, V. 
Jankauskienė, V. A. Katinai, V. 
V. Misiūnai.

Po 20 dol. — L. Alinskienė, 
H. Bitėnas, R. Bitėnas, M. Kve
daras, V. G. Kvedarai, Liet.Tau
todailės Inst. New Yorko sky
rius. P. A. Normantai, J. E. 
Stankūnai, M. Payan, M. Sha- 
lins.
• Po 10 dol. — W. Dobilas, K. 
Jankūnas. L. Landsbergis, B. J. 
Linkus, H. Karalis, E. Matey, 
J. Morkis, H. Wasolowicz.

Po 5 dol. — A. Matonis, V. 
Matonis.


