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LIETUVOS KLAUSIMAS KOPENHAGOS KONFERENCIJOJE

Prezidento George Bush ir 
Sov. S-gos prezidento Gorbačio- 
vc susitikimo metu JAV buvo pa
sirašyta prekybos sutartis, sutei
kianti Sov. S-gai žymių lengva
tų, cheminių ginklų gamybos su
stabdymo, ir kelios kitos mažiau 
reikšmingos sutartys, kaip orinio 
susisiekimo praplėtimo, studen
tų pasikeitimo ir kt Bet pagrin
diniai klausimai—sujungtos Vo- 
kietijoks ateitis ir Lietuvos klau
simas — liko neišspręsti.

Prezidento George Bush nu
sistatymas Lietuvos reikalais per 
visą konferencijos metą buvo 
gana tvirtas ir aiškus — kad be 
ūkinės blokados atšaukimo prieš 
Lietuvą ir derybų su Maskva dėl 
Lietuvos nepriklausomybės — 
prekybos sutartis su Sov. S-ga 
negalės įsigalioti. Tačiau pasku
tinėj spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad sutartis galės būti 
patvirtinta, Sov. S-gai priėmus 
pažadėtą emigracijos įstatymą, o 
ūkinės blokados prieš Lietuvą 
nutraukimo jau visai neminėjo ir 
vėl paliko Lietuvą Gorbačiovo 
malonei.

JAV kongreso vadai įspėjo 
prezidentą George Bush, kad jo 
sudaryta prekybos sutartis su 
Sov. S-ga nebus patvirtinta tol,

(Kopenhaga, 1990 biželio 6, 
LIC) Lietuvos prašymas gauti 
stebėtojo statusą Conference on 
Security and Cooperation in Eu- 
rope (CSCE) Kopenhagoj buvo 
mandagiai atmestas, praneša ten 
dalyvaujanti PLB delegacija.

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis raštu prašė suteikti 
stebėtojo statusą Lietuvos parla
mentarui, specialiai atvykusiam 
į Kopenhagos konferenciją. Ko
penhagos konferencija svarstė 
žmogaus teisių ir žmogiškumo 
klausimus. Deputatas Virgilijus 
Čepaitis, PLB-nės kvietimu, at
vyko į Kopenhagą iš Vilniaus. Jį 
palydėjo dvi PLB-nės delegaci
jos narės — PLB vicepirmininkė 
Gabija Petrauskienė iš Toronto 
ir LIC vedėja Gintė Damušytė 
iš New Yorko.

Landsbergio laiškas ambasa
doriui C. U. Haxthausen buvo 
perduotas CSCE sekretoriui, 
kuriam adresatas vadovauja, 
birželio 4 d., dep. Čepaičiui at
vykus į Kopenhagą.

Sekantį rytą V. Čepaitis buvo 
pakviestas į Danijs Užsienio rei
kalų ministeriją, kur amb. Hans 
Henrik Brunn, vicesekretorius 
politiniams reikalams jį painfor
mavo, kad Lietuvos prašymas 
turi mažai galimybių praeiti. To-

koLSov. S-ga vykdysūkinę-Lie- lėtam prašymui reikia sutarimo, 
tuvos blokadą ir nepradės 
derėtis su Lietuva.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresui atidėjus emigracijos 
įstatymo svarstymą iki rugsėjo 
mėn., prekybos sutarties tvirti
nimo reikalas kongrese bent šiuo 
metu pasidarė neaktualus.

Prezidentas Gorbačiovas, 
prieš išvykdamas iš JAV, išpeikė 
iki šiol esančias valstybių sąjun
gas, kaip Nato, kurios buvo atsi
radusios dėl skirtingų valstybių 
interesų. Vietoj jų jis siūlė ne 
valstybių saugumą užtikrina
nčias sutartis, bet sutartis, ku
rios saugotų aplinką, kovotų su 
badu ir ligom, narkotikų preky
ba ir žmonių tamsumu.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Edward Ševardnadze pareiš
kė, kad Sov. S-ga atitrauks iš 
centrinės Europos 60 trumpų 
nuotolių branduolinių raketų 
(turi 1400), 250 brand. sviedi
nius galinčių šaudyti artilerijos 
pabūklų i 1500 sviedinių (jų turi 
8000).

Sov. Kirkizijos respublikos Oš 
mieste kilo riaušės tarp kirldzų 
ir uzbekų dėl žemės ploto gyv. 
namam statydinti. Per riaušes 
žuvo 11 ir buvo sužeisti apie 200 
žmonių. Riaušėm malšinti buvo 
panaudota vidaus reikalų mini
sterijos kariuomenė, kuri patru
liuoja gatves ir suvaržė gyvento
jų judėjimą.

Sov. Rusijos Aukšč. tarybos 
pirmininkas Boris Jelcin pa
reiškė esąs pasiruošęs pradėti 
derybas su Lietuva dėl pastovių 
ūkinių santykių užmezgimo.

niečių partizanų išsikėlimą grei- 
tlaiviais prie Tel Avivo ir nušovė ' sisprendimo kontekste, nurody- 
4 partizanus ir 12 paėmė į ne
laisvę.

Kinijos studentų demonstra
cijų Tidnamen aikštėj metinės 
sukakties minėjimas buvo su
rengtas tik Beijingo universite
te. Aikštėj žygiavo tik karių ir 
policininkų voros.

JAV vetavo J. T. Saugumo ta
rybos priimtą rezoliuciją pasiųsti

stebėtojų, kad ten nebūtų pažei
dinėjamos palestiniečiu teisės. 

o “bene vienas iš 35 dalyvauja
nčių kraštų pripažįsta Lietuvos 
inkorporavimą į TSRS”, aiškino 
Bruun, turėdamasomenyTSRS. 
Jis tvirtino, kad Danija nesiryžta 
iškelti Lietuvos prašymą plenu
me, nors su ja solidarizuojasi. Į 
susitikimą dep. Čepaitį lydėjo 
G. Petrauskienė ir G. Da- 
mušytė.

PLB paskelbė žinią apie po- 
kalbą su danais ir paskleidė ją 
konferencijos dalyviams, įskai
tant 200 su viršum koresponden
tų. Spauda sutiko žinią su dide
liu susidomėjimu; platesnis in
terviu apie tai padarytas su Ti
mes of London bei kitais spaudos 
organais.

Lietuvos klausimas kelis kar
tus iškilo birželio 5 įvykusioj Da
nijos Užsienio reikalų rųinistro 
Uffe Ellemann-Jensen spaudos 
konferencijoj, kurioje jis teigė, 
kad Danija nusprendė eiti prag
matišku keliu Lietuvos atžvilgiu. 
Jis pranešė, kad Lietuvos atsto
vui pasakyta, jog stebėtojo statu
sui gauti reikia kgnsenso, kurio 
Lietuva šiuo metu nesulauks. 
Tačiau, sakė Eilemann-Jensen, 
su Lietuvos atstovu žadu asme
niškai susitikti, ką jis ir padarė 
birželio 6 priimdamas V. Če
paitį.

Pabaltijo klausimą kėlė ir kita 
korespondentė, kuri atkreipė 
dėmesį į tai, kad Didžioji Brita
nija savo pranešime palietė Pa
baltijį, o Danija ne. Kodėl, 
klausė ji? Jis teisinosi, kad Pabal
tijį minėjo netiesiogiai tautos ap- 

damas, kad ne taipjau seniai, tik 
prieš porą dešimtmečių, kelios 
tautos neteko savo nepriklauso
mybės.. 

Pirmomis konferencijos die
nomis dalyvaujančių kraštų 
užsienio reikalų ministrai savo 
įvadinėmis kalbomis duoda toną 
delegacijų linijai šioje konferen
cijoje, kuri prasidėjo birželio 5 

. ir tęsis iki birželio 29. Jau ne kar
tą buvo paminėtas Pabaltijys —

vienur silpniau, kitur stipriau, 
bene ryžtingiausią kalbą Pabalti
jo atžvilgiu pasakė Islandijos 
Užsienio reikalų ministras Jon 
Baldvin Hannibalsson.

Hannibalsson pasmerkė so
vietų represijas Baltijos kraštuo
se: "... Jėgos naudojimas... gali 
pakenkti mūsų pasitikėji
mui... visuotinėmis žmogiško
mis vertybėmis kaip tautom 
turėti teisę į nepriklausomybę ir 
suverenumą”.
“Mes negalim vaidinti, kad tai

kos proceso vardan galim pri
dengti ar užmiršti Pabaltijo kraš
tų klausimą. Labai paprasta: žmo
gaus teisės ir tautų teisės nedalo
mos. Šios visuotinos žmogaus 
vertybės negali būti dalinamos 
kaip kokios privilegijos vieniems, 
ir nesuteikiamos kitiems”.

“...Istorinis faktas, kad Pabal
tijo tautos buvo nepriklausomos 
valstybės, pripažintos tarptau
tinės bendruomenės. Karo laik
mety jas užtiko karinė okupacija 
ir nelegalios aneksijos likimas. 
Šio karo veiksmo neteisėtumą 
pripažino sovietų parlamentas. 
Šiai problemai spręsti nėra kito 
kelio ... kaip pilnas pripažinimas 
Pabaltijo tautų teisei tapti ne
priklausomoms. Bet ir tuo pačiu 
reikia pripažinti... Sovietų Są
jungos ...gynybinius interesus 
Pabaltijo rajone. Bet koks jėgoV 
naudojimas, ar tai būtų ekono
minis ar militarinis, laikyti šiuos
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Demonstracijos birželio VVashingtone prie Kongreso laiptų. Tribūnoje kalba Lane 
Kirekland, AFL-CIO unijos vadas. Nuotr. Vytauto Maželio

DIPLOMATINIAI RYŠIAI SU VATIKANU.
Apaštalų Sostas ir Rumunija 

gegužės 15 vėl užmezgė diplo
matinius ryšius. Pagal susitari
mą, abi šalys trokšdamos išvysty
ti tarpusavio draugiškus ryšius, 
pasikeis diplomatiniais atstovais: 
Apaštalų Sostas paskirs apašta
linį nuncijų Rumunijai, o Rumu
nijos vyriausybė pasiųs į Vatika
ną savo ambasadorių.

Apaštalų Sostas i? Rumunija 
pirmą kartą užmezgė tarpusavio 
diplomatinius santykius po Pir
mojo pasaulinio karo, 1920-ais 
metais, kiek vėliau buvo pasi
rašytas Konkordatas, įgalinęs 
pertvarkyti lotynų apeigų katali
kų Bažnyčią Rumunijoje.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Rumunijoje įsitvirtinęs komu
nistinis režimas paskelbė apašta
linį nuncijų Bukarešte nepagei
daujamu asmenimi, įsakė jiem 
apleisti kraštą, vienašališkai 
atšaukė Konkordatą,' Prasidėjo 
Bažnyčios persekiojimas ir 
nutrūko beveik visi ryšiai tarp 
Apaštalų Sosto ir Rumunijos.

kraštus neteisėtai ir prieš jų valią 
TSRS sudėtyje, prieštarauja 
naujai CSCE dvasiai ir, be abe
jo, pakenks tolimesniam progre
sui naujai CSCE dvasiai ir, be 
abejo, pakenks tolimesniam pro
gresui į naują Europos tvarką”, 
kalbėjo Islandijos atstovas.

“Tai būtų pralaimėjimas ne tik 
Pabaltijo tautom, bet ir Sovietų 
Sąjungai bei visai Europai. Tai
kingos derybos tarp sovietų vy
riausybės ir demokratiškai iš
rinktų vyriausybių Pabaltijo 
kraštuose yra kritiškas egzami
nas Sovietų Sąjungos atsidavi
mui įgyvendinti taikingas refor
mas ir demokratinius princi
pus”, aiškino Hannibalsson.

Hannibalsson baigė savo kalbą 
šiais žodžiais: “Šimtmečiams 
mano kraštas buvo Danijos kolo
nija. Čia universiteto salėse, bi
bliotekose, Kopenhagos sena
miesčio kavinėse ir aludėse, Is
landijos patriotai ir inteligentai, 
19-to šimtmečio poetai, rašytojai 
ir politikai, pradėjo žengti ilgu 
keliu namo, kuris galų gale juos 
nuvedė į nepriklausomos Islan
dijos Respublikos atstatymą, 
maždaug tuo pačiu laiku kai Pa
baltijo valstybės atgavo savo 
laisvę. Atgavus dalinę nepriklau
somybę 1918 m., mums truko 
22 metus... pilnai atsistoti ant 

t- < kojų”.

~ (Bus daugiau)
Gintė Damušytė

Pirmieji kontaktai su Rumuni
ja vėl dalinai užsimezgė tiktai po 
dvidešimties metų, kai ’67-ai- 
siais metais tuometiniam Vienos 
arkivyskupui kardinolui Koenig 
buvo leista aplankyti Rumuniją. 
Žlugus komunistinei valdžiai 
Apaštalų Sostas ir Rumunijos 
santykiuose prasiėdėjo atodrė
kis, palaipsniškai sudaręs sąlygas 
ir diplomatinių santykių atnauji
nimui. ’ ------ -

Neseniai Popiežius galėjo pa
skirti vienuolika naujų vyskupų 
Rumunijos Katalikų Bažnyčiai, 
šešis lotynų apeigų ir penkis rytų 
arba bizantinų apeigų. Šiandien 
lotynų Bažnyčią Rumunijoje su
daro viena arkivyskupija ir pen
kios vyskupijos, o rytų katalikų 
Bažnyčia turi taip pat vieną arki
vyskupiją ir keturias vyskupijas. 
Artimiausiu laiku bus įsteigta 
Rumunijos vyskupų konferenci
ja.

Rumunijoje yra apie pusan- 
stro milijono lotynų apeigų kata
likų, kuriuos dvasiniai aptamau-

Berlyno siena su parašu: “ Freedom for Lithuania”.
Nuotr. Rimo Čikoto

OPOZICIJA EUROPOS BANKO
PASLAUGOMS AGRESYVIAI MASKVAI

Maskvos sauvalė Lietuvoje 
sustiprino įvairių Amerikos poli
tinių, visuomeninių ir tautinių 
grupių pasipriešinimą naujam 
Europos Atstatymo ir Raidos 
bankui, kuris žada teikti paskolas 
Rytų Europos kraštams ir Tary
bų Sąjungai. Anot, The New 
York Times (1990. IV. 12), opozi
cijai vadovauja du įtakingi respu
blikonų senatoriai, Bob Dole ir 
Bob Kasten, kurie nori užblo
kuoti banko paslaugas Tarybų 
Sąjungai, nes ji politiškai prie
vartauja Lietuvą. Washingtono 
ekspertai mano, kad banko atei
tis — ir jo paskolos Maskvai — 
pereis nuo to, kaip jis elgsis su 
Lietuva.

Panašią poziciją užėmė Ame
rikos profsąjungų organizacijos 
AFL-CIO vadovas Lane Kirk- 
land, atstovaujantis 14-ai milijo
nų darbininkų. Balandžio 8 jis 
ragino Valstybės sekretorių Ja
mes Bakeiį neįsijungti į banko

ja daugiau negu aštuoni šimtai 
kunigų, taip pat pusantro milijo
no bizantinų apeigų katalikų, ku
rių dvasiniais poreikiais rūpinasi 
apie 540 kunigų.

Tikimasi, kad diplomatinių 
ryšių atnaujinimas tarp Rumuni
jos ir Apaštalų Sosto sudarys pa
lankias sąlygas našaus bendra
darbiavimo vystimui tarp abiejų 
šalių. Rumunija yra jau penktoji 
Centro ir Rytų Europos valstybė 
vėl užmezgianti diplomatinius 
santykius su Vatikanu. Praėjusių 
metų liepos mėnesį Lenkiją at
naujino diplomatinius ryšius su 
Apaštalų Sostu, šiais metais va
sario mėnesį — Vengrija, kovo 
15-ąja Sovietų Sąjunga, o ba
landžio 19-ąją—Čekoslovakija.

Pietų Afrikos prezidentas F. 
W. de Klerk pasiūlė parlamentui 
įstatymo projektą, panaikinantį 
aparteido politikos pagrindus, 
išdėstytus Separate Amenities 
Act of 1953. 

veiklą jei jis teiks paslaugas So
vietų Sąjungai. Sovietai šiuo 
metu bando įbauginti Lietuvą ir 
Estiją, rašo Kirkland, ir todėl 
Amerikos dalyvavimas tame 
banke pasiųstų sovietinei 
valdžiai klaidingą signalą, jog vi
skas neva normalu.

JAV finansų ministras Nicho- 
las Brady teisinasi, kad Europos 
bankas būtų pradėjęs veikti ir be 
Amerikos dalyvavimo, o tai esą, 
sudarytų įspūdį, kad Amerikai 
nerūpi Rytų Europa. Su juo ne
sutinka Tarptautinės ūkinės 

‘ pažangos centro Washingtone 
direktorius Edward Hudgins. 
Pasak jo, Sovietų Sąjungos daly
vavimas tame banke apsunkintų 
Rytų Europos kraštų padėtį, nes 
Maskva galėtų užtęsti ar užblo
kuoti paskolas tiems kraštams, 
jei jie už^kintų Maskvą. Sovie
tų Sąjunga taip pat gali užkirsti 
kelią nepriklausomybės siekian
čioms Baltijos respublikoms, jei 
jos norėtų tapti banko narėmis.

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę, Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministerijos atstovas 
Genadi Gerasimov užsienio ko
respondentams tvirtino, jog 
“Lietuva negalės išsilaikyti ant 
kojų, nes ji gauna naftą papiginta 
kaina”. Šis argumentas neįtikino 
Strateginių ir tarptautinių studi
jų centro VVashingtone darbuo
tojų Elizabeth Woodle ir Janusz 
Bugajanskio. Dienraštyje News- 
day (1990. IV. 13) jie rašo: “Lie
tuva pasekė Rytų Europos šalių 
pavyzdžiu — ji rizikuoja netekti 
papigintos sovietinės energijos, 
nes jos pagrindinis tikslas yra 
valstybinis suverenumas. Jei 
energijos šaltiniai yra taip gyvy
biškai svarbūs Rytų Europos ir 
Baltijos šalių ūkiams, kodėl tad 
jos atsakė 'ne’ į Maskvos bandy
mus juos sugundyti (pigia) ener
gija? Aišku, kad už visą tą ener
giją reikia per brangiai mokėti, 
pasiduodant Maskvos viešpata
vimui. Lietuviai, drauge su jų 
pėdomis einančiais .latviais ir 
estais, pasiryžo siekti nepriklau
somybės, nepaisydamos pasek
mių” — tvirtina amerikiečių 
tyrėjai.

(Elta)

Pietų Korėjos prezidentas 
Roh Tae Woo, susitikęs JAV su 
Sov. S-gos prezidentu Gorbačio
vu, pareiškė, kad netrukus galės 
būti užmegzti diplomatiniai san
tykiai.

Tarptautinė Helsinkio fede
racija žmogaus teisėm savo pra
nešime pasmerkė Sov. S-gą už 
plačiai paplitusius žmogaus tei
sių pažeidimus, kaip įkalinimus 
dėl politinių įsitikinimų, draudi
mą emigruoti ir kalinių laikymą 
vergijos sąlygose.

JAV ir Sov. S-ga pasirašė jūri
nio susisiekimo sutartį, atidara
nčią 42 JAV uostus Sov. S-gos 
laivam.

JAV ir Graikija susitarė dėl 
ten veikiančių JAV karinių bazių 
tolimesnės veiklos.



Britanijos parlamento Lordų 
rūmai atmetė vyriausybės pa
siūlytą ir Žemųjų rūmų didele 
balsų dauguma priimtą įstatymą 
dėl Britanijoj gyvenančių taria
mų nacių karo nusikaltėlių bau
dimo. Įstatymas galės būti vėl 
svarstomas naujoj sesijoj.

Lietuvos min. pirmininkė Ka
zimiera Prunskienė painformavo 
prez. Gorbačiovą ir min. pirmi
ninką Ryžkovą, kad dėl ūkinės 
blokados turės būti sustabdytas 
Ignalinos atominės energijos 
stoties veikimas. Stotis elektros 
energija aprūpina Kaliningrado 
srity esančias sovietų kariuo
menės įgulas.

Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis ir Estijos parla
mento pirmininkas Marju Lauri- 
stin buvo priimti Sov. Rusijos 
prezidento Boris N. Jelcin.

Sov. S-gos prezidentas Gor-
bačiovas pagrasino pristabdyti 
žydų emigraciją iš Sov. S-gos, jei 
Izraelis ir toliau įkurdins atvyku
sius žydus Izraelio okupuotose 
arabų žemėse.

JAV pasiuntė prie Liberijos 
krantų karo laivų ten gyvenan
tiem ambfikiečiam iškeldinti. 
Liberijoj/jau kuris laikas vyksta 
sukilimas prieš prezidentą Doe.

Amerikos Chevron korpora
cija pasirašė su Sov. S-ga sutartį 
bendrai vykdyti aliejaus ieškoji
mo darbus šiaurinėj Kaspijos 
jūros srity.

— Julijonas Vaivods, Latvijos 
kardinolas, . sulaukęs 94 m. 
amžiaus,' nurė^gė^užeš 24. "Jis 
buvo Rygč&ir Liepojos vyskupt-” 
jų apaštalinis administratorius.

RINKIMAI
SLOVAKIJOJE

Birželio aštuntą dieną Slovaki
joje įvyks pirmieji po keturia- 
dešimties metų laisvi parlamen
tiniai rinkimai, Ryšium su šiuo 
svarbiu įvykiu Slovakijos vysku
pai paskelbė bendrą ganytojinį 
laišką, kuris buvo perskaitytas 
Mišių metu visose krašto 
bažnyčiose.

Per praėjusius keturiasdešimt 
metų, rašo Slovakijos vyskupai 
kreipdamiesi į tikinčiuosius, jūs 
nė kartą neturėjote galimybės 
laisvai išrinkti savo atstovus į bet 
kokį valdžios organą, neturėjote 
teisės pasisakyti nei jūsų vaikų 
auklėjimo klausimais, nei kultū
ros, Bažnyčios ir kitais reikalais. 
Dabar pagaliau jūs atgaunate tei
sę per laisvus rinkimus pakreipti 
trokštama linkme jūsų vaikų, 
šeimų, bendruomenės ateities 
gyvenimą, sudaryti sąlygas 
tikėjimo ir Bažnyčios naujam 
suklestėjimui Evangelijos dva
sioje. Tai yra ne tiktai jūsų teisė, 
bet drauge ir šventa pareiga.

Slovakijos vyskupai ganytoji-

Daugybė lietuviškų vėliavų demonstracijoje VVashingtone prie Kapitoliaus pastato 
birželio 2 d. Nuotr. K. Miklo

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

SKALINS FU NE RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie FOreat 
;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. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Reai Estate, namų pardavimas, visų rūilų apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriuiio klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter/3arden Tavern. 
-1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Demonstracija Washingtone birželio 2 d. Plakatą laiko dail. Kęstutis Zapkus iš New 
Yorko, jo dešinėje Povilas Deknys iš N.J., jo kairėje Dudėnai, atskridę iš Floridos. 
Nuotr. J. Vizbarienės

LAIŠKAS REDAKCIJAI

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška h 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Bivcf, Carona, Oueens. 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

Pastabos apie demonstracijaSjkurios vyko Washingtone birželio 1 ir 
2 dienomis.
Nuostabus vaizdas, kai artėji 

prie Kapitoliaus. Iš toliausiai 
matai daugybę mūsų trispalvių. 
Laisvos Lietuvos vėliava puošė 
tuos laiptus ir tą pievą. Daug 
moterų dėvėjo tautinius dra
bužius. Daug gerų plakatų! Nuo
taika puiki, iškilminga, džiaug
sminga. Susitinka žmonės, nesi
matę net dvidešimt metų, žiūri, 
kaip jie dabar atrodo.

Priekyje kėdės užpildytos. Sė
di daug svečių kalbėtojų. Pra
sidėjo programa. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Kalbėjo senatorius D’Amato, 
AFL-CIO pirmininkas Kirk- 
land, įvairių fačSų Atstovai: kinų, 
ukrainiečių, "eStų, Tatvių, žydų. 
Negaliu visų prisiminti ir su
minėti. Nežiūrint, kad aplink 
daug kas judėjo, šnekučiavosi, 
publika atidžiai klausėsi, dažnai 
kalbos buvo pertraukiamos skan
davimu: Lietuva, Lietuva! Lai
sva Lietuva! What do we want 
— Freedom, when do we want 
it — Now!

Jausmas buvo neapsakomas. 
Visi džiaugėsi, kad atvažiavo, 
net iš toliausiai. Iš Chicagos 
atvažiavo 8 ar 9 autobusai. Atvy
ko ir iš Kanados. Buvo tikra lie- 

niame laiške toliau primena pa
sauliečių tikinčiųjų uždavinį pa
liudyti, jog tiktai remiantis krikš
čioniškojo tikėjimo dėsniais įma
noma teisingai išspręsti asmeni
nio ir viešojo gyvenimo proble
mas, realizuoti troškimus. Per 
laisvus rinkimus tikintieji turi 
galimybę apspręsti, nulemti kri
kščioniškojo gyvenimo ateitį. Jei 
norime sukurti visų trokštamą 
naują gyvenimą laisvėje ir teisin
gume, rašo Slovakijos vyskupai, 
per rinkimus privalome atiduoti 
savo balsą tiem asmenim ir 
sąjūdžiam, kurie iki šiol nedvi
prasmiškai, drąsiai ir nuosekliai 
priešinosi laisvės varžymam,, o 
dabar yra pasiryžę ugdyti kri
kščioniškąjį gyvenimą tėvynėje. 

tuvių invazija. Galėjo būti žmo
nių 1500 ar daugiau.

Bet nebuvo Vliko pirmininko 
dr. Kazio Bobelio, Neatsilankė 
Washingtone gyvenąs Lietuvos 
pasiuntinys Stasys Lozoraitis, jr. 
buvo tik JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas dr. Antanas Razma.

Žmonės tai greitai pastebėjo 
ir savo grupelėse ėmė kalbėti, 
kad mūsų pagrindinių organiza
cijų vadai nerado reikalo daly
vauti šiame labai svarbiame su
sibūrime. Žmonės ėmė nepasi
tenkinti ir organizacijų veikla.

Kokios tos organizacijos ir ką 
jos veikia? .

Kokios tos organizacijos ir ką 
jos veikia?

% Stasys Lozoraitis, jr. yra Lie
tuvos atstovas Washingtone. Jis 
per mažai pasirodo lietuvių tar
pe, pasitraukia nuo svarbių Lie
tuvos reikalų. Nieko nepraneša 
visuomenei, ką jis veikia.

VLIKas — Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. Jam 
vadovauja dr. Kazys Bobelis. 
Vliko veiklą finansuoja Tautos 
Fondas. Lietuviai daug suauko
ja, nes jiems rūpi tautos laisvė. 
Ką daro Vlikas? Išleidžia Eltą — 
Prancūzijoje, Vokietijoije, Ang
lijoje gal ji ir svarbi, bet lietuviš
ka Elta tai nereikalingas pinigų 
išmetimas. Sudedamos žinios 
kelių mėnesių senumo, arba ran
dame santrauką to, ką seniai 
skaitėme laikraščiuose.

Manęs nepatenkina ir tokie 
pasakymai: buvo parašytas laiš
kas Prezidentui Bushui. Nieka
da nerasi laiško teksto, lyg mes, 
skaitytojai, nesugebėtume gal
voti. Neturiu pretenzijų į kokias 
intelektuale^ bet manau, kad 
sugebėčiau perskaityti, suprasti 
ir reaguoti. Bet mums, skaityto
jams, tai neleistina. Tai nu
sprendžia mūsų vadai, kuriais 
turime pasitikėti, bet — imi ir 
nepasitiki.

Siame kritiškame momente 
turi būti atliekami daug rimtesni 

darbai nei Eltos leidimas. Jei 
trūksta lėšų įvairiems skubiems 
darbams, tai siūlau Eltos leidimą 
sustabdyti. Vlikui priklauso rim
tas ir kietas darbas politikos sri
tyje. Turi įstaiga Washingtone, 
bet ką jie ten daro—nepraneša.

Mano supratimu, šiuo metu 
mum trūksta tikro vado. VLI- 
Kas, Bendruomenė, Altas — tai 
organizacijos, kurių vaidmuo 
dažnai būna lygus. Reikia vado, 
kuris jiems padėtų susitarti dėl 
veiklos ir pareigų. Nėra ko veik
los duplikuoti ir peštią. Mum da
bar labai svarbu visiem kartu 
dirbti Lietuvos labui.

< Reikšmingo darbo marios. Tu
rime-surasti formą, kaip efektin
gai paveikti senatorius, kad jie 
nepatvirtintų prezidento Busho 
prekybos sutarties, kad nebūtų 
suteiktas Most Favored Nation 
prekybos statusas Sovietų Sąjun
gai, kol ji neatšauks blokados ir 
nepradės reikšmingos kalbos su 
Lietuvos valdžia. Tos kalbos turi 
privesti prie Lietuvos nepriklau
somybės įtvirtinimo.

Sovietai penkiasdešimt metų 
geidė šios sutarties. Būtų tragiš
ka, jei jie dabar ją gautų. Jie 
smaugia Lietuvą, o mes čia tik 
simboliškai dirbame.

.IETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Vorcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Heilus, Jr. 70 Curtls St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - REW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. rytu WNWK10S9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tai. 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. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leidlmą.prak- 
tikuoti New Yorko valstijoje. t

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsitikimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Lfthuanla” 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 Sunllt 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. Boi 21073, :
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Pageidauju, kad mes, eiliniai, 
būtume informuoti. Turi būti 
viešai skelbiami tekstai svarbių 
laiškų prezidentui, senatoriams 
ir 1.1. Turi būti skelbiami rezo
liucijų tekstai. Turime žinoti, 
kaip kas balsuoja. Tai nesunku, 
nes galime pasinaudoti savaitine 
spauda. Kuo daugiau dirbsime, 
tuo daugiau kils minčių. Kai 
žmonės bus informuoti, ir jie la
biau įsitrauks į darbą.

Pradėjau rašyati apie demon
stracijas VVashingtone, o kur 
nuklydau. Demonstracijos tęsė
si ir penktadienio vakare prie So
vietų ambasados ir šeštadienį vėl 
prie Kapitoliaus. Su dideliu 
džiaugsmu prisiminsiu visus mo
mentus. Noriu paminėti, kaip 
buvo žavu ir smagu matyti jauni
mą, suvažiavusį iš toli, dainuo
janti, skanduojantį šūkiais: Mr. 
Bush, Mr. Quayle — Lithuania 
is not for sale! arba — one, two, 
three, four — open up the Baltic 
door. Penktadienį buvo begalės 
televizijos, spaudos atstovų. 
Juos irgi žavėjo lietuviai ir tas 
gražus jaunimas.

Tačiau televizija rodė šykščiai, 
rodė tai, kas buvo svarbiausia, 
nes juk Gorbačiovas svečiavosi. 
Per šimtmečius mes kovojome 
dėl savo teisių ir dabar mes, lie
tuviai, nenutilsime, o vis dau
giau dirbsime ir reikalausime, 
kad Lietuvai būtų sugrąžinta pil
na nepriklausomybė!

Jūra Vizbarienė

LIETUVIŠKO STILIAUS. PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

T^soliijo 
A MEMORIALS

fifi - 86 SO ST MIDDI.K VILIŪGE. ŲLEENS. X Y 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE
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VYTIS

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDTrUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Kodėl juos remti?
■f ■ .

n
Mūsų kovoje dėl Lietuvos ne

priklausomybės įteisinimo turi
me remti visus, kurie tik tarnau
ja mūsų interesams. Turime ieš
koti naujų įtakingų draugų, veik
ti Visais frontais. Niekada nenu- 
rimsime tol, kol Lietuva vėl bus 
įjungta į Europos valstybių eiles 
kaip nepriklausoma valstybė.

Savo sunkioje kovoje turime 
daug ir labai daug draugų. Tai 
parodė televizija, spauda. Juk 
buvo savaičių, kada Lietuva 
kasdien buvo linksniuojama, kai 
vyko pokalbiai, debatai su įtakin
gais Amerikos žmonėmis. Visi 
jie įtaigojo, kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma. Kongreso ir se
nato vadai aštriai pasisakė, kad 
prezidentas tegu negalvoja apie 
kokias prekybos sutartis, jei ne
bus Lietuvos reikalai sutvarkyti. 
Prezidentas Lietuvos klausimų 
norėj apeiti, gal net ir paaukoti, 
kad būtų sujungta Vokietija ir at
vesta į NATO. Bet Lietuvos 
draugai senate ir kongrese neno
ri Lietuvos paaukoti. Ir ji turi 
teisę pasinaudoti laisve.

Šioje sunkioje kovoje išryškė
jo mūsų draugai ir mūsų priešai. 
Visi, kas neremia Lietuvos 
laisvės, yra mūsų priešai. Tuos 
atsiminsime rinkimuose, o rinki
mų metai bus ir šiemet. Etninės 
grupės susiblokuos ir pasidarys 
jėga, Jcuri nulems daug ką. Jie 
atsimins ir prezidento Busho lai
kysenų, kai ateis jo perrinkimo 
metai.

Mus jaudina ir amerikiečių 
prekybos bendrovės, kurios štai 
pradėjo didelius biznius kaip tik 
tuo metu, kai Lietuvai paskelbė 
blokadų. Jom rūpi tik pelnas, tik 
pasipiginiavimas, o ne prispaus
to ir pavergto žmogaus ar pa
vergtų tautų išgelbėjimas.

Tokia viena bendrovė yra 
Pepsi Cola, kuri pasirašė bilijo-

1. Kalbamės su Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos pir
mininku prof. Antanu Liuima. 
Girdėjome, kad Akademija ren
giasi artimiausiu laiku išleisti 
antrąjį prof. Stasio Šalkauskio 
raštų tomų. Gal galėtumėte 
trumpai pristatyti šį veikalų.

Išblaškytų ir sunkiai prieina
mų prof. St. Šalkauskio raštų iš
leidimas buvo senas Akademijos 
rūpestis. Bet nebuvo lėšų ir re
daktoriaus. Apvaizda išsprendė 
reikalų: prof. dr. Kazys Alminas 
testamentu paliko savo ūkį, kad 
būtų parama išleisti prof. Šal
kauskio, prof. Ivinskio ir prof. 
Salio raštus. Dr. Juozas Girnius 
apsiėmė surinkti išblaškytas 
prof. Šalkauskio studijas ir jas su
redaguoti. Jų abiejų didžiadva
siškumas įgalino Akademijų iš
leisti prof. Šalkauskio raštus: 
1986 metai buvo išleistas I to
mas: Filosofinės studijos, o da
bar atliekamos antrosios ko
rektūros II tomo, apimančio Pe
dagogines studijas. Dar yra dau
giau tiek filosofinių, tiek pedago
ginių profesoriaus studijų ir kitų 
publikacijų visuomeniniais bei 
ideologiniais klausimais. Tad su
sidarys ir III-sis tomas — Mi- 
scellanea.

2. Kokios šios knygos vietos, 
Jūsų supratimu, ir dabar aktua
lios Lietuvoje?

Tiesa visuomet yra aktuali, ji 
nesensta, tad ir prof. Šalkauskio 
raštai visuomet lieka aktualūs 
vieniems ar kitiems, vienu ar 
kitu atžvilgiu, ar tai bus religinis, 
visuomeninis, tautinis, tarptau
tinis auklėjimas, ar, pagaliau fizi
nis lavinimas.

3. Kada ši knyga bus išspaus
dinta ir kada pasirodys Lietuvo
je?

ninę sutartį su Sovietų Sųjunga. 
Jau ir taip kilo balsų, kad reikia 
boikotuoti šių bendrovę. Tai tik
rai verta niekur niekada nepirkti 
tos kompanijos-bendrovės gami
nių. Nepirkti Pepsi Colos. Ir ki
tiem tai pasakyti, nes savo pre
kyba tik padeda tokiam režimui, 
kuris išnaudoja žmones ir pa
vergtas tautas.

Sovietai pergyvena didelius 
ekonominius sunkumus. Gana 
jau engė žmones, nualino kraštų 
ir dabar jau visko trūksta. 
Trūksta net pašaro galvijam. Vi- 
skų reikia pirkti iš užsienio, o pi
nigų neturi, jų rublių niekas nei
ma. Tai nori pirkti prekėmis. 
Viena tokių jų parduodama ir 
plačiai paskleidžiama prekė yra 
sovietinė degtinė.

Jau ne kartų buvo ji užsipulta, 
neįleista į kraštų, išpilta laukan. 
Ir dabar atėjo metas nepirkti jo
kios sovietinės degtinės — vod- 
kos, nepirkti kitų alkoholinių 
gėrimų. Nepirkti ir kitų sovieti
nių prekių. Nepalaikykime šio 
režimo. Turi ateiti tikroji laivė, 
tikroji demokratija, kuri laisvai 
tvarkys žmonių santykius, tautų 
apsisprendimus. Tik tada galė
sime kalbėti apie prekybinius 
santykius. Dabar kiekvienas pir
kinys virsta baisaus režimo para
ma. O mes to nenorime. Taigi 
— boikotuokime visa, kas ga
minta Sovietų Sąjungoje, kas 
įvežta iš ten.

Galima siųsti tik vaistus ir 
knygas. Vaistų žmonės reikalin
gi. Daugelis vargsta, negauna 
būtiniausių vaistų, nes komunis
tinis režimas viską nugyveno, 
kad nėra net aspirino, švirkštų. 
Kam yra prieinama, galima pa
siųsti vaistų, medikamentų. 
Praeina ir lietuviškos knygos. Jos 
labai reikalingos, nes reikia 
auklėti ir auginti naujų žmogų,

kuris įsipareigotų dirbti naujoje 
demokratinėje visuomenėje, So1* 

! vietinis režimas išmokė žmones«u- 
tiesiog tinginiauti. Kam dirbti, 
kad ir be darbo galima šiaip taip 
pragyventi. Žmonės prarado at
sakomybės jausmų, įsipareigoji
mų, todėl-ir nenori dirbti, nenori 
apsiimti ir įvykdyti kokį projek
tų. Nenori net ir žemės pasiimti, 
nes ir čia atsakomybė ir darbas. 
Tik per gerų literatūrų bus gali
ma išauklėti naujų darbštų 
žmogų, kuris sugebės gyventi 
laisvoje demokratinėje santvar
koje.

Blaiviai ir išmintingai padėki
me Lietuvai susikurti šių demok
ratinę santvarkų.

PROF. STASIO ŠALKAUSKIO RAŠTŲ LEIDIMAS
Pokalbis su Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos pirmininku prof. dr. Antanu Liuima, S.J., 

perduotas per Vatikano radiją

Studijos pasirodys greičiausiai 
vasarų ar rudeniop. Manoma tei
rautis, ar yra galimybė paruoštų 
spausdinimui knygų tekstų pa
daryti celiuliozės klišes ir jų pa
galba Lietuvoje atspausdinti di
desne tiražų (kaip tai daroma 
JAV), nes atspausdintų knygų 
persiuntimas yra labai brangus.

4. Kokius lotus veikalus keti
nama išleisti iki 1991-ais metais 
Lietuvoje įvyksiančio Akademi
jos suvažiavimo?

Daug būtų galima išleisti, bet 
reikia lėšų ir darbininkų. Be jau 
minėto Šalkauskio Raštų II tomo 
— pedagoginių studijų, vasarų ar 
rudeniop bus atspausdintas Su
važiavimo Darbų XIII tomas, 
Akademijos suvažiavimo Los 
Angeles mieste, Califomijoje. 
Taip pat prof. Salio Raštų IV-sis 
ir paskutinis tomas — Lietuvių 
kalbos tarmės.

5. Ko šiuo metu norėtumėte 
palinkėti visai Lietuvai, ypač 
dvasiškiams, klierikams, vi
siems tikintiesiems? 

Lietuvai linkiu atsigauti ir at
sigavus suklestėti nepriklauso

mybėje, o tuo tarpu — stiprybės 
ir ištvermės; dvasiškijai ir semi
naristams — linkiu prof. Šalkau
skio skleistosios gyvosios dva
sios, pagaliau, ne tik tikintie-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
— Lietuvių demonstracijos, 

vykusios birželio 1-2 d. Wa- 
shingtone (prez. Gorbačiovo ir 
prez. Busho susitikimo proga), 
praėjo su pasisekimu, nors gal 
ne su tiek amerikiečių spaudos 
dėmesio (vietinė spauda reaga
vo), kiek buvo tikėtasi. Progra
ma buvo planuojama komiteto, 
vadovaujamo VVashingtono Lie
tuvių Bendruomenės pirm. Au
dronės Pakštienės. Iš Chicagos 
vyko aštuoni autobusai — tų ke
lionę organizavo ir koordinavo 
JAV LB Krašto valdybos vice- 
pirm. ir Socialinių Reikalų Tary
bos pirm. Birutė Jasaitienė.

— Vytauto Didžiojo universi
teto Senato nariai, gyvenų už 
Lietuvos ribų, posėdžiavo Chi
cagos Jaunimo Centre gegužės 

siems, bet apskritai visiems lie
tuviams linkiu patirti gausių ve
lykinio laikotarpio malonių, dva
sios velykinės ramybės, Kristaus 
iš Tėvo prašytos vienybės.

25 - 27. Kai kurie Senato nariai 
taip pat turėjo progos susitikti su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirm. dr. A. Ra
zma, vicepirm. B. Jasaitiene ir 
Kultūros tarybos pirm. D. 
Kučėniene gegužės 26 ir darė 
pranešimus spaudos atstovams 
gegužės 27. Pirmieji atkurtojo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
mokslo metai eina prie pabaigos 
ir Senato nariai, ypač tie, kurie 
turėjo progos ten dėstyti, jau 
pradėjo rūpintis ir planuoti kaip 
pateikti kiekvienam studentui 
daugiau spausdintos medžiagos, 
kad palengvintų mokymo proce
sų. JAV LB Krašato valdyba, iš
klausiusi šio svarbaus reikalo pri
statymo, atitinkamai žada pa
remti spausdinimo ir kopijavimo 
aparatūros įsigijimų.

— 1990 m. liepos mėn. 1-7 d. 
Chicagoje vyks Giesmių, dainų, 
žodžio ir muzikos savaitė. Sa
vaitę rengia JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba ir 
“Margučio” radijo programos 
vadovybė. Liepos 1 d. 10:30 v.r. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje giedos Vil
niaus universiteto mergaičių 
choras “Virgo”. Liepos 1 d. 3 vai. 
popiet ir liepos 7 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centrejyyks du skirtin
gų programų ‘'Virgo” koncertai. 
Liepos 3 d. 7:30 vai. vak^ ir lie
pos 4 d. 3 vai. popiet Jaunimo 
Centre Vilniaus Jaunimo Teatras 
atliks Žemaitės dviejų dalių ko
medijų Trys mylimos. Vilniaus 
universiteto “Virgo” chorui, su
sidariusiam iš universiteto stu- 
denčių-filologių, diriguoja Lore
ta Levinskaitė, o choro meno va
dovė ir vyriausia dirigentė yra 
Rasa Gelgotienė. “Virgo” cho
ras, Chicagoje paviešėjęs liepos 
15 - 16 d., dalyvaus Missoulos 
Tarptautiniame festivalyje, 
Montanos valstijoje.

R. Kubiliūtė

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

sukaktį prisimenant — 

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

27 knygos mėgėjų draugijos 
darbai

Draugija turėjo 17 narių. Pir
mųjų draugijos valdybų sudarė 5 
draugijos nariai: V. Steponaitis
— pirmininkas, V. Cimkauskas
— sekretorius, kan. J. Tumas — 
iždininkas, P. Galaunė — met
raštininkas ir J. Paknys — narys 
pavaduotojas.

Visus juos jungė didelė meilė 
knygai, rūpestis dėl Jos būklės, 
estetinės kultūros. Nariai mo
kėjo nemažus nario mokesčius ir 
taip kaupė lėšas knygoms leisti.

Draugija savo įstatuose nu
sakė ir savo tikslus: kultyvuoti 
dailiųjų knygų ir ugdyti jos 
pamėgimų Lietuvoje, tyrinėti 
knygų istorijų, rengti gražiausios 
knygos parodas, skaityti paskai
tas visuomenei, palaikyti ryšius 
su kitų šalių panašaus pobūdžio 

draugijomis.

P. Galaunė buvo vienas iš 
svarbiausių knygos kultūros ug
dytojų. Savo raštuose ir straips
niuose jis džiaugėsi, kad atsirado 
saujelė žmonių, kurie ėmėsi 
spręsti knygos estetines proble
mas, nes kultyvuoti dailiųjų kny
gų reikalauja pats gyvenimas.

Leidėjams ir autoriams tada 
terūpėjo pats knygos išleidimo 
faktas, o ne jos forma, estetinis 
vaizdas. Nebuvo nustatytų kny
gos formatų. Spaudoje apie tai 
buvo rašoma. Tumo-Vaižganto 
leidžiami raštai turėjo net 17 
tomų, ir jie buvo leidžiami net 
keturių formatų dydžio. P. Ga
launė savo straipsniuose reikala
vo tam tikros rūšies knygoms pa
stovaus formato. Nurodė, kad 
daugelyje užsienio valstybių tiek 

grožinės literatūros, tiek moksli
nio turinio knygos jau turi nusi
stovėjusį formatų. Lietuvoje tik 
šios draugijos dėka 1935 metais 
buvo įvesti trys pastovūs forma
tai: didysis, vidutinis ir mažasis.

Draugija svarstė, kų reikėtų 
pirmiausia išleisti. Buvo įvairių 
pasiūlymų. Sustota ties K. Do
nelaičio Metais. Buvo parinktas 
specialus šriftas. Medžio raiži
niais iliustravo dail. Vytautas K. 
Jonynas. Knyga turėjo nepapra
stų pasisekimų.

Iki 1937 metų draugija išleido 
vienų po kito devynis meniškai 
apipavidalintus leidinius, kurie 
jau išugdė naujų požiūrį į knygų. 
Tie leidiniai buvo: XXVII knygos 
mėgėjų įstatai ir reguliaminas, 
V. K. Jonyno Vaižganto portre
tas, V. Biržiškos knygos Bibliote
kos ir Bibliografija, Vaižganto 
Milžinų dvasia, liaudies pasaka 
“Gulbė • karaliaus pati”, J. 
Biliūno Liūdna pasaka ir XXVII 
knygos mėgėjų metraštis — du 
tomai. 1937 draugijos nariu tapo 
ir dail. V. K. Jonynas, pagilinęs 
draugijos veiklų gražiai iliu
stravęs keletu knygų.

Nebuvo užmirštas ir ekslibri
sas — 15 draugijos narių turėjo 
savo ekslibrisus, net po kelis 
varijantus.

1933 metais mirė draugijos 
narys kan. J. Tumas-Vaižgantas, 
kuris labai nuoširdžiai rūpinosi 
knygos kultūra. Skubiai sušauk

tame valdybos posėdyje buvo 
nutarta išleisti kurį nors 
Vaižganto veikalų. Ta proga ir 
buvo išleista dail. A. Kučo iliu
struota Vaižganto knygelė 
Milžinų dvasia (1935 m.).

27 knygos mėgėjų metraščio 
pirmas tomas išėjo 1933 m., an
tras 1937 m. Leidinyje 'buvo pa
skelbti net aštuoni P. Galaunės 
straipsniai: Apie knygų puošybų, 
iš Lietuvos grafikos istorijos, 
apie pirmuosius bibliofilus ir 
kita.

M. K. Čiurlionio galerijos pa
talpose 1935 sausio 27 — vasario 
27 buvo surengta pirmoji dailio
sios knygos paroda. Jos įrengimu 
rūpinosi pats P. Galaunė. Buvo 
išstatyta 121 knyga. Lankytojai 
pamatė, kad knygos forma, po
pierius, iliustracijos turi savo 
kalbų, kad ta kalba nėra estetikų 
tuščias noras, bet privalumas, 
kuris padaro knygų malonesnę, 
brangesnę.

1937 metais 27 knygos mėgėjų 
draugijos nariai jau dalyvavo 
Paryžiaus pasaulinėje modernio
jo meno ir technikos parodoje. 
Buvo išleista knyga Gulbė kara
liaus pati, iliustruota dail. V. Pe- 

-travičiaus lino raižiniais, ir J. 
Biliūno Liūdna pasaka, iliust
ruota M. Bulako medžio raiži
niais. Tos abi knygos buvo išleis
tos 1937 metais. Toje Paryžiaus 
parodoje Gulbė karaliaus pati 
buvo aodovanota Grand Prix — 

Didžiuoju prizu, o Liūdna pasa
ka — aukso medaliu.

Pasaulinės parodos lietuvių 
skyriuje dar buvo išstatyta ir 
daugiau knygų, iliustruotų lietu
vių dailininkų. Visos buvo iš
spausdintos liuksusiniame japo
niškame popieryje. Parodos ver
tinimo komisija įvertino visas 
knygas, jas vienaip ar kitaip pre
mijavo, 27 knygos mėgėjams ir 
Spaudos fondui suteiktos premi
jos už pavyzdinius leidinius.

Draugijos išleistos knygos 
buvo eksponuojamos ir Preaho- 
je, Lietuvos spaudos parodoje.

1937 Trečiojoje rudens paro
doje buvo įrengta draugijos vitri
na su jų išleistomis knygomis.

Kasmet vis daugiau išleisdavo 
knygų, kurios buvo iliustruoja
mos gerų grafikų, aptvarkytos ir 
estetiniu požiūriu. Tai buvo £ios 
draugijos nuopelnas. Knyga 
pradėjo savo naujų gyvenimo 
etapų, kai buvo suprasta forma
to, popieriaus, iliustracijų, šrifto 
jos estetiniam vaizdui reikšmė. 
Lietuviška knyga tapo ne vien 
žinių šaltiniu, bet ir estetiniu ob
jektu.

1940 metais Lietuvų okupavo 
Raudonoji Armija. Tų metų lie-t 
pos 26 dra”'*'*' ’-'ivo uždaryta.

Jos turtas buvo padalytas: rank
raščiai perduoti Kauno universi
teto rankraštynui, biblioteka su 
247 knygomis, graviūros ir jų 
klišės — Kauno valstybiniam 
kultūros muziejui.

Draugija gyvavo tik dešimtį 
metų, bet ji nuveikė labai reikš
mingus darbus: knygos pradėtos 
spausdinti geresniame popiery
je, nustatyti privalomi knygų 
formatai, imta rūpintis knygų 
estetine išvaizda.

P. Galaunė, vienas iš draugi
jos steigėjų, pasireiškė kiekvie
noje šios draugijos srityje, nes 
jam rūpėjo lietuviškos knygos 
estetinė išvaizda. Be jo vertingo 
patarimo nebuvo išleistas nė vie
nas draugijos leidinys. Narių su
sirinkimuose jis skaitė ir dau
giausia paskaitų.

Draugija padėjo pagrindus to
limesnei raidai, pamažu žmonės 
įsisųmonino, kad reikia knygas 
leisti gražias, įspūdingas. Tai pa
sidarė savaime suprantamu 
uždaviniu. Ir tose sąlygose čia 
Amerikoje ir Lietuvoje turime 
išleistų gražiausių leidinių mok
slinių, grožinės literatūros vei
kalų, albumų. Ypač daug tokių 
knygų išleista Lietuvoje.

(Rus d



Dr. Juozo Girniaus pagerbime jo 75 metų sukakties proga iš k. dr. Juozas Girnius, 
Ona Gimiuvienė, Juozas Kapočius. Nuotr. Vytauto Maželio

PAGERBTAS DR. JUOZAS GIRNIUS
Birželio Lietuvių Piliečių dr- 

jos namuose Bostone buvo pa
minėta dr. Juozo Girniaus 75 
metų amžiaus sukaktis. Dalyva
vo apie 100 asmenų iš Bostono, 
jo apylinkių ir tolimesnių vieto
vių. Žinoma, tai ne didelis būre
lis jubiliato gerbėjų, bet reikia 
priskaityti daugybę žymių asme
nų bei organizacijų, kurie at
siuntė sveikinimus. Jų galėjo 
būti apie 100. Taigi minėjime 
dalyvavo širdim taip pat gausus 
būrys gerbėjų.

Šiuo atžvilgiu ypač paminėti
nas iš Lietuvos per rankas atėjęs 
sveikinimas, pasirašytas Lietu
vos kardinolo Vincento Sladke
vičiaus, vyskupų, valstybės pre
zidento Vytauto Landsbergio, 
aukštų vyriausybės pareigūnų ir

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?.

uninin FONDAS
Santrumpos: atm. in. —atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — aukotojas, įm — įmokėjo, 
atst. — atstovauja, asm. — 
asmuo, suma po pavardės — 
įnašų iš viso. 

1990 m. sausio mėn.

2 x $20 — Rinkunas Julius, 
$40; Straukas Charles, $20.

1 x $30 — Petravičienė Lidija, 
$130.

1 x $35 — Mičiulis Pijus, atmi
nimui: Stasiūnienė Aldona $25 
ir 1 kt. asm., $635.

1 x 40 — Matekūnienė Adelė 
atm. įn.: Ford Motor Co., $545.

3 x $50 — Beiga Kazys ir So
fija, $250; Daniliauskas Liūtas 
Aldona atm. įn.: Aukštuolis Hil- 
de ir Bird Lilija, $585; Puzinas 
dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė 
Austrą, $850.

35 x $100 — Adomėnas An- 
thony ir Aldona, $100; X, $100; 
Birmantas Eugenijus, $400; 
Brinkis Petras Vaclovas atm. įn.: 
Brinkis Z., $200; Černius Kazys 
ir Filomena, $3, 500; Čižikas Ba
lys atm. įri.: Čižikaitė Bronė, 
$2,000; Daytona Beach Ameri
kos Lietuvių Klubas, $100;

' Dženkaitis Juozas ir Bronė, 
$1,175, X, $100; Galdikas Anta
nas ir Filomena, $1,400; Ged
gaudas Mindaugas ir Violeta, 
$750; Giedraitis dr. Rolandas ir 
Danųtė>-»$500; JAV LB Daytona 
Beach Apylinkė, $100; Jodelė 
Julius ir Ingrida $600; Katarskis 
kunVaclovas $1,700; Kontri
mas Ričardas ir Raimonda, 
$1,550; Korius Zdislovas ir 
Stasė, $725; Kutkus Vytautas ir 
Emilija, $200; Kuzmickas Simas 
ir Stefa, $100; lopšys Algis ir Ni
jolė, $100; Lungys Steponas 
atm. įn.: Lungienė Emilija, 
$245; Milmantas Aldona, $100;

žinomų intelektualų. Štai to iški
laus sveikinimo turinys: ‘Tr upių 
krantai — neatskirti, ir kalnų 
vii šūnės — ne vienišos, ir širdys 
mūsų ne tuščios. Viskas apjungta 
harmonijoje ir pripildyta meilės, 
nes viskas pareina nuo Aukščiau
siojo. Jūsų tiesos, Jūsų žodžiai 
ataidi Tėvynėje Lietuvoje gar
baus 75 metų jubiliejaus proga. 
Mes mintimis esame su Jumis, 
kartu dalinamės džiaugsmais ir 
ateities vizijomis. Su meile 
nuoširdžiai apkabiname,”

Tai rodo, kaip dr. Juozas Gir
nius yra gerbiamas bei vertina
mas Lietuvoje. Ten, Vilniuje,

Po atidarymo programai vado
vavo Zita Krukonienė. Paskaitai 
buvo pakviestas dr. Kęstutis 
Ignas Skrupskelis, North Caroli- 
nos universiteto profesorius. 
Prelegentas apžvelgė Jubiliatą ir 

gegužės 25 Jubiliatui pagerbti kaip mokslininką — mąstytoją, 
buvo surengta net mokslinė kon?^ ir kaip aktyvų ideologą-redakto- 
ferencija su devyniom filoso- rių, paskaitininką.
finėm paskaitom. Vadovavo kun. Šiuo atžvilgiu ypatingai iškelti

'■A .................
f 3001 W. 59th Street

• Chicago, IL 60629
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Morkūnas Leonas, $200; Nelsas 
Romas ir Angelė, $750; Oksas 
Leonas ir Izabelė, $1,600; 
Pažerunas Juozas ir Eugenija, 
$200; Pažiūra Vladas ir Alfonsą, 
$800; Polikaitis Antanas ir Da- 
lilė, $810; Reivydas Liudas, 
$500; Sealey Raphael, $200; Se- 
liukas Bronius ir Angelė, $525; 
St. George’s Lithuanian Siek Be- 
nefit Society 100 m. sukakties 
proga, $200; Stukas Donald ir 
Ijeonida, $100; Sutkus Mečys ir 
Violeta, $200; Viskanta V. ir B., 
$100.

1 x 115 — Vidugiris Vytautas 
ir Elena, $615.

1 x 125 — Juškienė Elenaatm. 
įn.: Žemaitis Vladas $100, Ba
jorūnai $25, $1,125.

3 x 200 — Aidukas Antanas ir 
Juzė, $600; Aukštuolis Mantas 
Rapolas atm. įn.: Aukštuolis Hil- 
de ir Bird Lelija, $3,567.38; 
Gedgaudas Antanas ir Jadvyga 
atm. įn.: Gedgaudas Walter, 
$800.

1 x $300 — Karoblis, M.D. 
Vytautas, $8,000.

2 x $500 — Druseikis Petras 
ir Julija atm. įn.: Druseikis Algi
mantas, $2,525; Sirutienė Mag
dalena atm. įn.: Sirutis Vytautas, 
$500.

1 x 560 — Urbutis Pranas, at
minimui: Skučas Donatas ir 
Gina $100, Šalna Alina $50, Bra
zauskas M. K. $30, Paskųs J. B., 
$25, Stelmokas V. S. $25, Liu- 
termozienė O. $25, Bajorūnas 
M. L. $25, Floridos Auksinio 
Kranto LB Apylinkė $25 ir 16 
kt. asm., $660.

1 x $600 — Daugėla Stasys ir 
Ona, $1,200.

1 x $765 — Sapetka Kazimie
ras, $10,765.

1 x 800 — Ambrazas muz. Pra
nas atm. įn.: Ambrazienė Aldo
na, $1,000.

Vaclovas Aliulis. Konferenciją 
surengė Stasio Šalkauskio fon
das. Jo iniciatyva atsiųstas ir 
minėtas sveikinimas.

Pakankamai nuoširdumo bei 
pagarbos Jubiliatui buvo ir Bos
tono minėjime. Jo rengėjas — 
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius su talkininkais 
bei talkininkėmis.

2 x $1,000 — Bliūdžius And
rius ir Stasė, $3,000; Vitkienė 
Magdalena atm. įn.: Vitkus Sta
sys, $2,000.

1 x $2,000 — Galinis Bronius 
atm. įn.: Galinienė Irena $370, 
Černius Vytautas, Marija, Dana, 
Marytė $100, Kasys Juozas ir 
Irena $75, po $50: Beder Rosti- 
slav ir Regina, Bielkevičius Ro
mualdas ir Emilija, Dacys Juozas 
ir Aldona, Jakubauskas Jonas ir 
Albina, Jančauskas Vladas ir Da
nutė, Mickevičius dr. Bronius ir 
Genė, Veitas Brutonis ir Irena, 
Veitas Romas ir Reda, po $30: 
Čereska Jonas ir Alė, Galinis A., 
Janiszewska M. ir Fihsinki E., 
Mickūnas Česlovas ir Irena, 
Štuopis Jurgis ir Roma, po $25: 
Ambraziejus J. ir G., Cibienė, 
Stasė, Gimbutas Jurgis, Janonas 
Eduardas ir Irena, Kazlauskas 
Stasys ir Emilija, Kubilius Vik- 
tors ir Aga, Kuncaitienė Elena, 
Kuodienė Bronė, Mučinskienė 
Ona, Paliulis Bronius, Rastonis 
Vytas ir Augė, Rūtenis Jonas ir 
Verutė, Šlenys Liudas ir Dalia, 
Stuopis Tomas ir Rita} 
Sužiedėlis V. ir E., Svirskis I. ir 
D., Vaitkus Vladas ir Ona, Vasys 
Jonas, Žiaugra Vytautas ir Lin
da, mažesnes sumas 28 kt. asm., 
$2,000.

1 x $25,000— Prel. Prunskio 
Fondas Krikščionybės Idealams 
Ugdyti Lietuviuose, $50,000.

Iš viso $37,660.00

1990 m. vasario mėn.

1 x $10 — Polikaitis John ir 
Pauline, $20.

3 x $20 — Boreisis Algirdas, 
$40.61: Cibavičienė Marija 
atm., $420; Galinis Bronius atm. 
in., $2,020.

2 x $25 — Gineitis Henrikas 
ir Marija, $150; Navazelskis Pe
tras ir Irena, $25.

3 x $50 — Noreikienė Marija, 
$370; Pavilčius Vytautas atm. įn. 
šeima 25 m. mirties sukakties 
proga, $350; Shlikas Klementi- 
na, $50.

jo nuopelnai literatūrinėje ir pu
blicistinėje spaudoję, aktualiais 
straipsniais bei kultūros žurnalo 
Aidų redagavimu net 15 metų. 
Taip pat buvo apibūdinti ir jo 
grynai moksliniai veikalai.

Paskirų asmenų sveikinimuo
se kartkarčiais pažymėtas jubi
liato nuopelnas redaguojant Ai
dus, nes žurnalo 45 metų kom
plektai laikomi svariu įnašu į 
išeivijos ir tuo pačiu Lietuvos 
Kultūrą. Bet, žinoma, sunkus 
žurnalo redagavimo darbas 
plačiosios visuomenės nėra ver
tinamas. Tai rodo gana ribotas 
Aidų prenumeratorių būrelis. 
Daugelis pagerbtuvėse dalyva
vusiųjų nustebo, kai buvo pri
minta jog per 45 metus joks Aidų 
redaktorius kaip redaktorius ir 
taip pat nė pats žurnalas nėra 
buvęs pagerbtas jokia premija, 
nors tų premijų išeivijoje labai 
gausu.

Savo padėkos žodyje dr. Juo
zas Girnius pažymėjo, kad jo gy
venimo tikslas buvo dirbti Lietu
voje, bet jos okupacija tai su- 

* trukdė ir gyvenimo kelią pasuko 
j Vakarus. Net ir tuo atveju jis 
būtų pasilikęs Lietuvoje, jeigu 
kalėti būtų reikėję gimtojoje 
žemėje. Bet jeigu grėsė Sibiras, 
tai geriau svetima žemė, kurioje 
ir praleido didžiąją savo amžiaus 
dalį.

Po paskaitos, kalbų ir sveikini
mų buvo salėje vaišės. Po jų ar
timesnieji bičiuliai susirinko į 
Jubiliato namus. Prof. dr. Kęstutis Skrupskelis skaito paskaitą dr. Juozo Gir

niaus pagerbime birželio 3 Bostone. Nuotr. Vytauto Maželio

ST. PETERSBURG, FLA. 1 x $75 — Urbutis Pranas, at
minimui: Pūrelis Elena $50, Ga- 
brielides Esther $25, $735.

1 x $90 — Navickas Peter, 
$500.

8 x 100 — Čyvas Juozapas 
atm,. įn.: Čyvienė Genė, $200; 

’ Dulj^nskienė Jadvyga, atmiai- 
Tnui: Tylius Adolfas ir Čonstan- 
cia, $1,900; Jucėnas Antanas, at
minimui: Jančauskas Vladas ir 
Danutė $50, Ambraziejus Petras 
ir Janina $25, Čereška Jonas ir 
Alexandra $25, $1,100; Kiaunė 
Kazimieras ir Emilia, $125; 
Kriščiunevičienė Katarina atm. 
įn.: Kriščiunevičius kun. Vikto
ras, $100; Orentas Augustinas, 
$100; Varnelis Apolinaras ir Jad
vyga (mirusi), $4,400; Žvinklys, 
kun. Antanas, $200.

1 x $150 — Šaulys Prel. Ka
zimieras atm. įn.: Šaulys Anta
nas, $2,117.10.

3 x $200 — Bartoševičius Eu
genijus atm. įn.: Bartoševičius 
Eugenija, $2,700; Pajaujis Zeno
nas, $300; Stončius Filomena 
Testamentinis Palikimas, $875,

1 x $250 — Druseikis Algi
mantas, $1,450.

1 x 375 — Daužvardienė 
Kons. Juzė, atminimui: Marks 
Ira ir Janina $100, Ragas Leoni
das ir Praurimė $50, Vilutis Mr. 
& Mrs. Matt $50, Bulotas V. šei
ma $30, Baras Stasys ir Elena 
$25, Jonelis Pranas $25, Macke- 
vikčius F. M. $25, ir 6 kt. asm., 
$475.

1 x Škėrys Petras, atminimui: 
Škėrienė Kazimiera $500, drau
gai $120, $1/120.

1 x $928.05 — XV Stipendijų 
Fondas $153,000.

Iš viso $4,158.05.
Lietuvių Fondo pagrindinis 

kapitalas 1990.11.28 pasiekė 
4,593,134 dol. Gautomis palūka
nomis parėmė meną, lietuvišką 

- švietimą, kultūrą ir jaunimą 
2,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo dalį. Iš viso paliki
mais gauta 1,179,617 dol.
' Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą: “LITHUA- 
NIAN FOUNDATION INC., A 
NOT-FOR-PROFIT TAX EX- 
EMPT ILLINOIS CORPORA
TION, CHICAGO, ILL”.

Visi remkime Lietuvių Fondą 
nes gautomis palūkanomis re
miama lietuvybė.

Birželio įvykių minėjimą Lie
tuvių klubas ruošia birželio 18, 
sekmadienį, pietų metu klubo 
patalpose. Paskaitą skaitys inž. 
V. Mažeika. Bus ir deklamacijų, 

no veiklą baigė gegužės 15. Po 
atostogų manoma darbą pradėti 
spalio mėn. pirmą penktadienį.

Romo Kalantos 18-jų tragiš- v. iviazeiKa. r>us ir ueKiamacijų. . v . . ...
- IškilmingosmišiosnžnSibirokan“ ;npos
kinidš'bus aukojamos1 Šv. Vardo-..P**“** gegužės. 15 su-
bažnyčioje tą pačią dieną 1 vai. 
popiet.

Lietuvių klubo narių susirin
kimas klubo salėje įvyko gegužės 
26. Klubo iždininkas M. Jurgutis 
pranešė, kad per pirmąjį metų 
ketvirtį pelno turėta 11,337.24 
dol. Tarptautinis festivalis davė 
klubui 7,529.66 dol. pelno. Šiuo 
metu klubo kasoje yra 61,000 
dol. su viršum. Po pirm. A. Gu- 
donio pranešimo ir padėkos ben
dradarbiams, priimtas K. Urb- 
šaičio pasiūlymas, kad metų gale 
tam tikra pelno dalis būtų paskir
ta Lietuvai. Inž. V. Mažeikos pa
siūlymas klubui įsigyti didesnį 
TV aparatą taip pat priimtas.

“Aliukai”, lietuviško folkloro 6 
vyrų muzikinė grupė, susiorga
nizavusi Lietuvoje prieš septy
nerius metus, vadovaujama 
Evaldo Melniko, "gastroliavo 
Amerikoje. St. Petersburgo lie
tuviams jie pasirodė balandžio 
25, o Sunny Hills lietuviams — 
balandžio 28.

Kultūrinio ratelio popiečių 
pakviestas inž. B. Nainys, Pa
saulio Lietuvio redaktorius, 
gegužės 10 St. Petersburgo Lie
tuvių klube skaitė paskaitą, ku
rios klausėsi apie 120 asmenų. 
Prelegentas apžvelgė Lietuvos 
dabartinę padėtį, iškėlė JAV ir 
Vakarų pasaulio laikyseną Lietu
vos atžvilgiu, o taip pat 
pažymėjo mūsų išeivijos nevie
ningumą.

Motinos diena St. Petersbur
go Lietuvių klube buvo pa
minėta gegužės 13, sekmadienį, 
pietų metu. Po inž. J. Mikailos 
parengtos Vilniaus radijo žinių 
apžvalgos, klubo barė Stasė Sta- 
nelienė paskaitoje iškėlė moti
nos reikšmę vaikų ir šeimos gy
venime.

Washingtono masinėse de
monstracijose, organizuotose 
JAV LB, iš St. Petersburgo 
gegužės 31 dalyvavo du autobu
sai, nuveždami 88 asmenis. Ke
lionei vadovavo Lietuvių klubo 
pirm. A. Gudonis.

Lietuvių klubo choras, vado
vaujamas muz. P. Armono, sezo- 

rengė R. Kalantos šaulių kuopa. 
Po įvadinės dalies paskaitą apie 
Romą Kalantą skaitė buvęs Lie
tuvos kariuomenės aviacijos ka
pitonas K. Urbšaitis. Jis per
žvelgė minimą jaunuolį Kalantą, 
to meto gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje, įvairias aplinkybes 
bei sąlygas ir įvykius po jaunuo
lio tragiškos mirties. Meninėje 
programoje po E. Praninsko 
eilėraščių deklamacijų klubo 
choras, diriguojamas muz. P. 
Armono, padainavo 5 dainas. Už 
a. a. Romą Kalantą pamaldos Šv. 
Vardo bažnyčioje atlaikytos 
gegužės 13. Jas užprašė R. Ka
lantos šaulių kuopa.

LB Floridos apygardos su
važiavimas įvyko gegužės 18 
Sunny Hills Community Center 
patalpose. Globojo vietos LB 
apylinkė, kurios pirmininkė yra 
O. Adomaitienė. Suvažiavime 
dalyvavo JAV LB Krašto valdy
bos atstovė B. Jasaitienė, LB Ta
rybos nariai, apylinkių atstovai, 
apygardos bei apylinkių valdybų 
nariai ir svečiai — iš viso 75 
asmenys. Iš St. Petersburgo da
lyvavo 26 asmenys. Po praneši
mų ir diskusijų paskaitą apie da
bartinius įvykius Lietuvoje ir LB 
bei išeivijos uždavinius ir parei
gas skaitė B. Jasaitienė. Vakare 
toje pačioje salėje suvažiavimo 
globėjai surengė užbaigtuvių 
banketą su gražia menine pro
grama, kuriai vadovavo D. Mac- 
Idalienė. Iš LB Floridos apygar
dos valdybos dėl ligos ar kitų 
priežasčių atsistatydino kun. V. 
Dabušis, K. Krulikienė ir J. Mi
kaila. Apygardos suvažiavime 
patvirtinti šie nauji valdybos na
riai: kun. M Čyvas, L. Jurgėlaitė 
ir L. Kynienė.

“Saulės” lituanistinės mokyk
los vakaras buvo suruoštas Lie
tuvių klubo salėje balandžio 28.

Vasario 16 gimnazijai remti 
181 būrelio vadovas Kostas Aras 
praneša, kad gimnazijai išlaikyti 
gegužės 16 pasiųsta per Balfą 
764 dol. ir per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę 100 dol.

— L.Ž.K.



NAUJAS RYŠIŲ CENTRAS

Pranešame, kad yra įkurtas 
Lietuvių Bendruomenės Conn. 
Ryšių Centras “Lithuanian Re- 
source Center”.

Tikslas — teikti žinias apie 
naujus įvykius Lietuvoje ir apie 
pastangas JAV palaikyti Lietuvos 
nepriklausomybės siekius.

Centro personalą sudarys sa
vanoriai, kurie dirbs darbo die
nomis 9-12 vai. prieš pietus. 
Kiekvieną vakarą kas nors budės 
prie telefono. Kitu laiku bus 
įmanoma išklausyti užrekorduo- 
tas naujienas bei informaciją 
arba palikti žinutes ir klausimus.

VYČIŲ VEIKLOJE

Lietuvos vyčių Vidurio-Cen- 
tro apygardos suvažiavimas 
įvyko gegužės 18-20 Dayton, 
Ohio. Kuopų atstovai suvažiavo 
iš Clevelando, Detroito, Pitt- 
sburgho, Southfield, Mich., Sa- 
ginaw, Mich. Posėdžiai vyko Ra- 
dison Inn viešbuty.

Penktadienio vakarą vyko re
gistracija ir užkandžiai.

Šeštadienio rytą 9 vai. apskri
ties pirmininkas Jonas Baltrus 
pradėjo posėdžius. Po sveikini
mų jis priminė apie vyčių seimą, 
kuris įvyks Pittsburghe liepos 25 
-29.

Pranė Bunikas (C-102 Det- 
roit) ir Vincas Gražulis (C-25 
Cleveland) buvo išrinkti delega-

PRAŠO, KAD KALBĖTŲ ANGLIŠKAI

Kadangi kai kurie mūsų jau
nuoliai neskaito lietuviškos 
spaudos, prašymą perduodu per 
lietuvišką spaudą skaitančius 
tėvus, senelius ir gimines: 
būkite malonūs ir praneškite 
savo studentams, kad jų pagal
bos labai reikia Lietuvoje šią va
sarą.

Lietuvoje šių metų liepos 10-

' — 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.

Leidimai V/0 VNESHPOSYLTORG IR V/O VNESHTRANS

IMPORTO IR EXPORTO BENDROVĖ

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

Only through our firm you can pay and obtain new apartments, 
new fumiture, vacatlons in any medical resorts on the Black 
sea. Kislovodsk, Essentukl and food gift parcele. Dlrectly in 
your country.

NEW W0RLD 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 NARGIS UNIVERSALE SHOP, 302 BRIGHTON BEACH 718 934-2010 

NEW YORK INFANT & CHILDREN, 122 FIRST AVĖ, NY, NY 10009 212-677-2960 

NEW YORK Hl TECH VIDEO, 41 WEST 35 STR NY, NY. 10001 212-466-0621 

PH1LA INTERNATIONAL PARCEL SERVICE, 3020 RICHMOND AVĖ 215-425-1234 

PHILA JOYFULL GIFTS, 10082 BUSTLETON AVĖ 215-969-1150 

PHtLA INTERNATIONAL FOOD MARKEI, 8570 BUSTLETON, AVĖ 215-742-1122 

NEW JERSEY, POOHALE TRAVEL, 1106 N. OLDEN AVĖ, TRENTON 600-396-3355 

NEW JERSEY, INTERNATIONAL ECo, 2816 MORRIS AVĖ UNION 201-686-3740 

DELAWARE POOHALE TRAVEL 751 MARYLAND AVĖ WMJMNGT0N 302-655-7659 

MICHGAN, UKRA1N1AN BOOK, 11758 MTTCHELL, HAMTRAMCK 313-892-6563 

INDIANA, STANLEY’S PARCEL 8865 E SOUTH STR., FtSHERS, 317-842-8035 

OHO, GIFT AND PARCEL SHOP, 5432 STATE RD„ PARMA 216-749-3033 

OHO, BAZAR GIFT AND PARCEL 5689 STATE RDn CLEVELAND 216-845-6078 

OHO, DNISTER C 0, 4106 B R U V E NIN G DR., PARMA 216-842-4961 

OHO, DtSTRIBUTlON OF DNC, 3491 W. 25TH STR. CLEVELAND 216-741-8082

Tuo tikimasi palengvinti infor
macijos ir idėjų skleidimą tarp 
lietuviškų parapijų, Amerikos 
lietuvių organizacijų ir pavienių 
asmenų. Tikimasi tapti informa
cijos šaltiniu spaudos bei politi
kos veikėjams — nuo parapinių 
gegužinių iki politinių demon
stracijų.

Šio centro telefonas: 203 521 
- 7057, FAX 203 521 - 7018. 
Adresas: P.O. Box 1370 West 
Hartford, Conn. 06107.

Vaiva Vėbraitė-Gustienė,
Ryšių Centro tarybos narė 

tais dalyvauti vyčių seime.----
Rutulių (Bovvling) rungtynės

įvyko šeštadienio popietėje. Da
lyvavo 17 grupių. Pirmąją pre
miją laimėjo Detroito grupė, ku
rioje ypač pasižymėjo Joe Flet- 
cher, Chris Fletcher, Pat Smi- 
ley, Elenor Mantz, Eric Geiger.

Sekmadienio rytą visi atstovai 
ir svečiai rinkosi į Šv. Kryžiaus 
bažnyčią mišioms, kurias aukojo 
kun. V. Ketarskis. Po mišių visi 
susirinko Amber Rose valgykloj 
banketui. Šios valgyklos savi
ninkės yra vietinės vytės Eleo
nora Služis ir Judy Petrokas.

Kitas Lietuvos vyčių Vidurio- 
Centro apygardos suvažiavimas 
įvyks spalio 5-7 Southfield, 
Mich.

Vincas Gražulis

31 ruošiama stovykla, skirta Lie
tuvos studentams geriau pra
mokti anglų kalbą. Mūsiškis jau
nimas kviečiamas atvykti į sto
vyklą tam, kad kalbėtų angliškai 
su Lietuvos studentais. Čia gali 
prisidėti ir.lietuviškai silpnai Jcalr. 
bantis jaunimas, nes jie kaip tik ■ 
pasitarnaus kalbėdami angliškai. 
Organizatoriai apmoka pragyve
nimą, išvykas bei smulkias išlai
das. Deja, šiuo metu Lietuva dar 
nėra pajėgi padengti kelionės iš
laidų.

Apie savo atvykimą prašoma 
pranešti skambinant Gretai 
Žigulinskaitei: Kaunas 20-67-53, 
arba rašanbt: Vytauto Didžiojo 
Universitetas, Laisvės alėja 53, 
Kaunas 233-000.

Elona Vaišnienė

Senatorius Al. D’Amato kalba demonstracijoje prie Kapitoliaus Washingtone birželio
2 d. Nuotr. S. Narkeliūnaitės

KAZIMIERĄ BAČAUSKĄ ATSISVEIKINANT

Kazimieras Bačauskas buvo 
labai sutapęs su New Yorko lie
tuvių visuomeniniu gyvenimu. 
Visur jo buvo pilna. Lankė visus 
renginius, jiems talkino, jei tik 
reikėjo pagalbos, padėjo įrengti 
ne vieną dailės parodą. Per iškil
mes matėme jį su šaulio unifor
ma palydint šaulių vėliavą į 
bažnyčią, į Kultūros Židinio sce
ną.

Pavargo jo širdis. Jau anksčiau 
ėmė skustis jos negalavimais. 
Gegužės 7 naktį buvo išvežtas į 
ligoninę. Ten jam įdėjo širdies 
pastiprintoją ir taip pamažu tai
sėsi. Gegužės 23, trečiadienį, 
jam gydytojas pasakė, kad penk
tadienį, gegužės 25, jį išrašys iš 
ligoninės, bet štai tos pačios die
nos 11:30 v. r. jį ištiko širdies ata
ka— širdis visai sustojo plakus.

Buvo pašarvotas M. Shalins, 

nislovas, Antanas, Martynas. Du 
iš jų sunaikino okupaacinis re
žimas.

Pirmasis žuvo Martynas. Jį 
1945 sausio 21 enkavedistai iš 
namij^išsivežė į Baisiogalą ir ten 
visą dieną tardė. Vakare paleido 
namo. Ėjo -pėsčias. Pakelėje jį 
pasivijo istribitėliai (parsi
davėliai okupantams, ginklu 
padėję komunistam įsitvirtinti). 
Pasiviję jį nušovė.

Jo sūnus Anzelmas tada buvo 
penkerių metų. Dabar Anzel
mas yra Kauno Politechnikos in
stituto profesorius, elektros 
mokslų katedros vedėjas. Su 
žmona Marija, matematike, jau 
senokai turėjo vizą aplankyti 
savo dėdę Amerikoje, bet vis ne
gaudavo vietos lėktuve. Kai 
dėdė Kazimieras susirgo, kai Pe- 

BUVO pašarvotas M. ^alin^,,,^ Juknys jam nusiuntė tele. 
laidoj^ nyriuose Woodhąve- įpie dėdės Iig,; (ada jis

gavo vietą lėktuve ir išskubėjo į 
Ameriką. į New Yorką atskrido 
gegužės 23 popiet. Dėdė jau 
buvo miręs prieš keturias valan
das.

Kitas brolis Antanas 1944 me
tų rudenį išėjo partizanauti. Visą

s ’ v v "'.c'-•ne. Pašarvotas su šaulio unifor
ma. Jo karstas buvo pridengtas 
lietuviška vėliava. Per atsisveiki
nimo ceremonijas stovėjo ir šau
lių garbės sargyba.

Atsisveikinimas buvo gegužės 
25, penktadienio vakare. Rožan
čių sukalbėjo tėv. Leonardas An-
driekus, OFM, šaulių būrio ka
pelionas, gi klebonas kun. Vy
tautas Palubinskas atkalbėjo ki
tas atsisveikinimo maldas.

Toliau atsisveikinimui vado
vavo šaulių kuopos pirmininkas 
Kęstutis Miklas. Jis nusakė ve
lionio įnašą į jų kuopos gyvenimą 
ir veiklą. Kalbas pasakė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
Aleksandras Vakselis kalbėjo ra- 
movėnų ir Lietuvių Bendruo
menės vardu, dr. Bronius Ne- 
mickas — Tautinės sąjungos var
du, Vincas Padvarietis — Balfo 
skyriaus vardu, taip pat atsisvei
kino kaimynų vardu, nes abu yra 
kilę iš to paties kaimo. Atsisvei
kinimą užbaigiant sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Gegužės 26, šeštadienį, ve- 
lions buvo palydėtas į Apreiški
mo parapijos bažnyčią, kur buvo 
aukojamos mišios. Po mišių 
nuvežtas į Šv. Karolio kapines, 
kur yra palaidota jo žmona, kur 
iš anksto buvo pastatytas Bačau- 
skų paminklas.

Polaidotuviniai pietūs buvo 
Baltijos restorane. Dalyvavo 
apie 30 žmonių.

Keturių brolių istorija

Kazimieras Bačauskas buvo 
kilęs iš gausios šeimos. Buvo ke
turi broliai ir dvi seserys. Kazi
mieras gimė 1906 kovo 1 Aug- _ 
menų kaime, Baisiogalos vals
čiuje. Dabar jau visi yra mirę. 
Seserys — .Ona mirė 1967, 
Agnieška — 1985.

Su broliais buvo taip. 1944 
metų rudenį, artėjant Raudona
jai Armijai į Žemaitiją, iš 
Kvėdarnos Kazimieras su žmona 
Ona pasitraukė į Vokietiją. Iš ten 
1949 metais atvyko į Ameriką ir

* apsigyveno New Yorke.
Lietuvoje liko trys broliai: Sta- 

laiką slapstėsi miškuose. Kartais 
užeidavo į namus pavalgytyi, pa
siimti maisto ir vėl iškeliaudavo 
j girią. Išsislapstė iki 1951. Tų 
metų kovo mėnesį jį pagavo ir 
sušaudė.

Trečias brolis Stanislovas mirė 
savo mirtimi.

Pasirenka pienininko profesiją
Kazimieras baigė Baisiogalos 

pradžios mokyklą. Ramygaloje 
baigė 4 klases. Pasirinko pieni
ninko profesiją, nes jų tuo metu 
labai trūko. Jų mokykla buvo 
Belvederyje, prie Kauno. Pieni
ninkystės mokyklą baigė apie 
1927 metus. Kaip pienininkas il
gai dirbo Gižuose. Iš ten prieš 
Antrąjį pasaulinį karą buvo nu
keltas į Kvėdarną. Ten buvo Pie
no centro instruktorius, lankė 
apylinkės pienines.

Lietuvoje jis vedė. Žmona 
buvo Amerikoje gimusi Ona Ma- 
ciulaitis, gimusi 1901 gegužės 24 
Brooklyne, krikštyta Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje. 
Jiedu buvo sulaukę dviejų vaikų. 
Abu mirė Kvėdarnoje. Vaikų

(nukelta į 8 psl.)

VAISTAI

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

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.

ĮVAIRŪS 
MAISTO 
SIUNTINIAI

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

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

Palikimai tvarkomi naudingiausiais būdais 
jūsų giminėms. Galime atidaryti sąskaitą 
,,dolerinėje’’ trūkstamų prekių įsigijimui.

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

Turime didelę patirtį siunčiant kargo į 
Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam siu
vimo, mezgimo mašinas, telefaksus ir 
DĖVĖTUS RŪBUS ir Lt. Visos garantuo
tos elektronines prekės pristatomos 
per UPS Į kitus JAV miestus.

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

Roma* Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
CMcago, IL 60829 
1 (312) 436-7772

veikia kasdien 8-5 v.v.

Arba susitarus

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

— Amerikos Lietuvių Tary
ba, kuriai šiais metais sueina 50 
metų veiklos sukaktis, palaiko 
ryšį su Amerikos ir Lietuvoje at
sikūrusiomis demokratinėmis 
organizacijomis, su latvių, estų 
ir kitų pavergtų tautų atstovais, 
remia visų kitų pozityvius pasi
reiškimus.

— Mokslininkų, inžinierių ir 
verslininkų ekskursija į Lietuvą, 
kuri buvo numatyta gegužės-bir
želio mėnesiais, yra atidedama 
iki rugpjūčio 24 - rugsėjo 7. Ek
skursiją globoja Kauno Politech
nikos Institutas ir Švietimo mini
sterija. Joje dar yra vietų ir kva
lifikuoti asmenys yra kviečiami. 
Ypatingai yra ieškomi miškinin
kystės, patentų teisės ir statybi
nių medžiagų specialistai. Jei 
reikalinga, galima parūpinti 
asmeniškus iškvietimus. Kreip
tis į D. Šatą, 99 Shenandoah 
Rd., Warwick, R. I. 02886.

— Vytautas Alantas, Tautos 
Istorijos Vingiais, ideologiniai 
mąstymai, išėjo iš spaudos gra
žiai išleista knyga. Tai mąstymai 
apie lietuvių tautą, jos laimes ir 
nelaimes, jos tautinio įsitikinimo 
idėjas. Knyga išėjo autoriui prie 
mirties slenksčio esant, bet prieš 
mirtį jis galėjo ją bent pačiu
pinėti. Išleido Vyt. Alanto sūnūs 
Alfis F. Alantas ir Ginas A. Alan
tas.. Spausdino Morkūno. .spaus- 
tuvė Chicagoje. Veikalas 243 
psl. su minkštu viršeliu.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas šiais metais įvyks rugsėjo 
11-13 Putnam, Conn. Praneši
mus padarys vysk. Paulius Balta
kis, OFM, kun. Kazimieras Pu- 
gevičiuas ir kiti.

— Sekmadienių mišių kny
gutės, leidžiamos Lietuvių Ku
nigų Vienybės, po šių liturginių 
metų nebebus spausdinamos. Jų 
vietoje spausdinamas trijų metų 
ciklo mišiolas. Numatyta kaina 
25 dol. Norint sau rezervuoti ko
piją, užstatas (10 dol. už eg- 
zepmpliorių) siunčiamas adresu: 
Rev. Francis Karvelis, 46 Con- 
gress Avė., Waterbury, Conn. 
06708.

— Dail. Rimgailė Zotovienė 
gavo už dailės darbus pirmąjį 
atžymėjimą tarp 150 dailininkų, 
dalyvavusių parodoje Lighthou- 
se Galerijoje North Palm Beach, 
Fla. Paroda buvo vadinama 
“1990 Celebration of the Arts”.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė bus rugpjūčio 5- 
12 Dainavoje. Registruotis pas 
vadovą J. Masilionį adresu: 4632 
S. Keating Avė., Chicago, III. 
60632 arba telef. 312 585 - 2629.

— Vasario 16 gimnazijoje 
1989/1990 mokslo metais bran
dos atestatui gauti egzaminus 
raštu kovo 19-23 laikė Marius 
Baliulis, Tanja Grjunvaldaitė, 
Virginijus Jocys, Valdas Ku
zminskas, Erika Lesmanaitė, 
Andrius Malinauskas ir Andrius 
Neubertas. Egzaminus žodžiu 
laikys birželio 21-22.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. B. Yusinas, Newington, 
Conn., R. D. Parson, Ph. D., 
West Chester, Pa., R. Glinskis, 
New York, N.Y. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE

DĖMESIO!

AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 
ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 

PAGAL EUROPIET1ŠKĄ 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 IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVAT1ON, kuri duoda vienerių metų garantija 
Lietuvoj

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO RIMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

VCR (Video juostų rekordavimo ir groji
mo aparatai) PAK/SECAM/DK SISTEMAI 
(Įvairių firmų, Įskaitant Ir Panasonic)

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

K
Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių
saliona s

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

Galite Įsigyti:

žymiausių išeivijos ir Lietuvos meni
ninkų paveikslų, grafikos darbų, me
džio drožinių;
Tautinių rūbų. Juostų, gintaro, stiklo 
ir keramikos dirbinių su lietuviška 
ornamentika;
Tautinių vėliavų. Vyčių, Įvairiausių 
lipdžių;
Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;
audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;
tinkančią Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste
mas žemomis kainomis.

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budracklo k St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealay. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovano kitataučiam ir lietuviam, naudojantlom tik anglų 
kaM- Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
■11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years“ už 18 dol. Persiuntimas — 2 ' 
doL

Vardas, pavardė  ....... ............ ........... ..............—-

Numeris, gatve ---------- ----- ------------------------- -------------------- ——

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

LIETUVIŠKI LEIDINIAI
Sidabro lietus, pasakos 

$20.00.
600 Lietuvos krikšto jubiliejus 

$12.00.
Atlaidai/Lithuanian Pilgrima- 

ges $25.00.
Vilnius lietuvių liaudies dai

nose $20.00.
Jieškančiojo pėdsakai,, Evan

gelijų mąstymai $10.00.
J. Aisčio poezijos rinkinys 

$8.00.
J. Audėno Paskutinis posėdis 

$5.00.
J. Gliaudos Kovo Ketvirtoji 

$5.00.
J. Gailiušio Visaip atsitinka 

$3.00.
VI. Ramojaus Kritusieji už 

laisvę $3.00.
Puzino spalvotas albumas 

$25.00.

Persiuntimui • pridedama 
$1.50.

Šitie ir kiti leidiniai gaunami: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. 11207.

BOOKS IN ENGLISH
English-Lithuanian Dictiona- 

ry $12.00.
Lithuanian Pilgrimages/Atlai- 

dai $23.00.
The Lithuanian women — 

$5.00.
Serving Lithuania by J. 

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

uanian $18.00.
4 Cassettes to ūse with above 

book $30.00.
Lithuanian Cookery $12.00.
Fighters for Freedom in Lit

huania $10.00.
History of the Chūrch in Lit

huania $10.00.
s Dictionary in English - 

Lithuanian — $12.00.
Persiuntimui pridedama 

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

1990 M

Neringa stovyklų kalendorius

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

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

Šeimų savaitė — rugp. 5 -12 d.

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

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

Darbininko adm.

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

8DEXTER PARK
PHARMACY Į®

Wm. AnastasL B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WX DELIVER

296-4130

Pastoge pairi both innys
Thots wtat BnnKUMrBIHnUis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
Ynai. Tai taupymas paštu So. Boston Savinga

\ Bank bodu. Ar Jums reikia pinigus padėti Į ban- 
f ką ar juos atsiimti, tai galite atlkti namie bet\

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavęs, bankas tuoj j-
^5. traukia sumų j sęaksftų. Prisideda ir ušttkrIni-

mas, kad jOsų pMgal ^‘ipolno'aukščlaualus
i procentus, 
leidžiamus (statymų.\ 1 

Dėl lengvo taupymo bo-.

// S“

do per paštų skambinkit Mt. 
Donahue 288-2500

arba rašykit paduotais adresais.

POST AG E STAMPS OF LITHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

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

A®
LIETUVA LAUKIA JŪSŲ- 
tad siūlome tiesiogines 

keliones (VILNIŲ!
T oronto-Kopenhaga-Vilnius- 

Kopenhaga-Toronto

Išskridimo datos: Grįžimo datos:
Birželio 25 Liepos 19
Lfepps T8 1" Rugpjūčio 13
Rugpjūčio 13 Rugpjūčio 29

Bilieto 
j kaina- 
$1299.00 Kan.

(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.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

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

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110 
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201 
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

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

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

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

Aukšty nuošimčių taupymo sąskaitos ir certifikatai, 
Jvairios paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



Scena iš Antano Kulbio filmo “Legenda apie geležinį vilką”. E kairės: D. L. kunigaikštis 
Gediminas (Vytas Bazikas), Lietuvos karys (Vladas Kulbis), ūkininkas (Andrius Dilba), 
režisierius Antanas Kulbis ir darbininkai J. McKenna ir A. Bowley. Filmo premjera 
įvyks Bostono Lietuvių Piliečių klube birželio 23 d. 7 v.v.

A.A. MARCELĖ 

GAROLIENĖ
S. m. gegužės 20 d. staiga 

mirė Marcelė Garolienė, žymi 
filantrope, lietuviškų vienuoly
nų rėmėja.

Marcelė buvo gimusi prieš 87 
m. gražiame Lapelių ūkyje prie 
Rokiškio, didelėje šeimoje. 
Buvo jauniausioji dukrelė. Ank
sti liko našlaite. Ją augino ir glo
bojo vyresnės jos seserys. Jų 
dėdė kunigas prašė jas mokyti 
Marcelę poterių ir pamaldumo. 
Visos sykiu vakarais kalindavo 
rožančių. Marcelė augo labai pa
maldi ir svajojo būti vienuole.

Tačiau jos gyvenimas susiklojo 
kitaip. 1929 m. į Lapelius atvyko 
lietuvis biznierius Juozas Garolis 
ir Marcelei pasipiršo. Juozas 
buvo našlys, gabus biznierius. 
Seserys ragino Marcelę už Juozo 
tekėti. Marcelė pakluso. —

Su Juozu išvykusi į JAV, gyve
no laimingą ir darnų gyvenimą.

Bostono Lietuvių Bendruomenė
p r i STATO

IŠKILMINGĄ PREMJERĄ

Antano Kulbio filmas

“Legenda apie geležinį vilkę”
ŠEŠTADIENI BIRŽELIO 23 D.

7:00 VAL. VAK.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

- SOUTH BOSTON, MA
Programoje:

Filmo premjera
Pristatymas ir vaizdajuostė apie filmo sukimą
Bufetas ir llnksmavakaris

įėjimo auka $20 asmeniui; $15 studentams

Bilietų ir stalų užsakymus tvarko:
Rūta Bobelytė (617) 254 - 4374
Kristina Kirkylaitė (617) 731 - 6257

- Regina Kulbytė (617) 782 -7419 ’

Peticija, demonstracijos
Bostono ir apylinkės lietuviai 

surinko daug parašų po peticija 
prezidentui Bush, prašant, kad 
jis pripažintų Lietuvos valsty
bingumo atstatymą ir sudarytą 
vyriausybę. Parašai buvo renka
mi ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių tarpe. Kai kurie asmenys 
taip uoliai buvo įsitraukę į darbą, 
kad surinko po keliasdešimt lapų 
parašų.

į surengtas birželio 1-2 die
nomis Washingtone demonstra
cijas Lietuvos reikalu daug kas 
vyko savo automobiliais ar lėktu
vais, dar daugiau specialiai tam 
reikalui suorganizuotais autobu
sais. Taip iš Bostono demonst
rantus išvežė du autobusai, iš 
Cape Codo — vienas autobusas, 
o iš VVorcesterio — trys. De
monstrantai vyko su plakatais ir 
vėliavomis.

Kas negalėjo vykti į demon
stracijas Washingtone, tas įsi
jungė į demonstracijas prie Wel- 
lesley kolegijos, kurioje kalbėjo 
prezidento Bush žmona Barbara 
su Gorbačiovo žmona Raiša. Ten 
joms baigus savo kalbas, tuoj 
užpakalyje jų iškilo plakatas su 
įrašu: Free Baltic States. Iškil
mių pranešėjai ir komentatoriai 
televizijoje pažymėjo, kad Wel- 
lesley kolegijoje yra studentė iš 
Lietuvos. Ji pasiprašė pasimaty
mo su Raiša Gorbačioviene, kuri 
sutiko ją priimti pokalbiui. Apie 
ką ir kaip jos kalbėjo nepranešta. 
Bet vėliau buvo rodomi demon
strantai su vėliavomis ir plakatais 
prie Wellesley kolegijos vartų.

Birželio 2 d. dienraštis The

A. A.
OLGAI ŠLEPAVIČIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Aleksandrą ir kar
tu liūdime.

LB Cape Cod apylinkės
valdyba ir nariai

New York© saulių kuopos vėliavnešiui
A. A. 

JUOZUI JURKUVĖNUI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuo
širdžiausi? užuojautą žmonai, šaulei Pranei, sūnums, 
dukroms bei jy šeimoms ir giminaičiams Amerikoje 
Ir Lietuvoje.

N.Y. šaulių kuopos pirmininkas, 
valdyba ir nariai ■ -

Boston Globė pranešė, kad ten 
lietuviui Mariui Navickui iš 
Nevvtono pavyko prasiveržti per 
slaptosios tarnybos atstovus bei 
žurnalistus, prisiartinti prie Rai
šos Gorbačiovienės ir paklausti 
ją ką jos vyras mano daryti su 
Lietuva? Per vertėją ji manda
giai atsakiusi, kad tai sudėtingas 
reikalas, bet ji mano, kad jis bus 
išspręstas, imant dėmesin visų 
reiškiamas tuo klausimu nuomo
nes. Mariaus Navicko nuomone, 
ji pasakiusi tiek, kiek galėjusi.

Joninių gegužinė
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinė ruošia Joninių 
gegužinę, kuri vyks birželio 24. 
Romuvos parke Brocktohė. 
Pradžia — 1 vai. po pietų. 
Gegužinės programoje: šaudy
mo varžybos, pasikalbėjimai ak
tualiais Lietuvos reikalais, 
vaišės, Joninių laužas ir 1.1. įėji
mas— nemokamas. Rengėjai ra
gina visus įsijungti į tą gegužinę 
ir atgaivinti šaulišką Rambyno 
kalno Joninių tradiciją.

Rinktinės pirmininku yra Al
girdas Zenkus iš Webster. Rink
tinei priklauso trys šaulių kuo
pos: Jono Vanagaičio kuopa Bo
stone, Martyno Jankaus kuopa 
Brocktone ir Dr. Vinco Kudirkos 
kuopa Worcesteryje.

Keistas pasisakymas
Maskvai paskelbus Lietuvos 

blokadą, iš laisvojo pasaulio lie
tuviams neduodamos vizos vykti 
į Lietuvą. Bet kažkokiu būdu ten 
atsirado rašytojas Anatolijus Kai
rys, buv. Lietuvių rašytojų išei
vijoje draugijos pirmininkas. 
Gegužės 31 d. Vilniaus radijas 
perdavė su juo pasikalbėjimą, 
kuriame jis taip išgyrė dabartinį 

Lietuvos gyvenimų, lyg ten būtų 
visiškai nejaučiama blokada. Iš
traukas iš to pasikalbėjimo per
davė Laisvės Varpas. Tai sukėlė 
gyvas diskusijas vietos lietuvių 
tarpe. Anatolijaus Kairio tvirti
nimu Lietuvoje žmonės valgo la
bai gerai ir dažnai, gal net geriau 
ir dažniau, negu Amerikoje, mo
terys gražiai puošiasi ir šukuoja
si, jis nusipirkęs Panevėžyje dvi 
poras batų, kurie nėra blogesni 
už amerikietiškus. Jo pašnekovė 
rado reikalo pažymėti, kad lie
tuvės moterys yra labai geros 
šeimininkės, sugebančios iš nie
ko pagaminti skanius valgius 
svečiams, kurie visuomet pri
imami labai vaišingai. O dėl batų 
pirkimo Panevėžyje ji apgaile
stavo, kad neturi automobžkkM 1 
ten nuvykti, autobusai neina dėl 
benzino stokos, o traukiniu bilie- 
stą reikai pirkti iš anksto. 
Užklaustas ar norėtų pasilikti 
Lietuvoje, Anatolijus Kairys at
sakė, kad toji mintis jam artima, 
bet jis nežino, ar galės išlaikyti 
automobilį. Į tą pašnekovė pa
reiškė, kad tikrai ne, o visą pasi
kalbėjimą ji užbaigė pastaba, kad 
klausytojų valia—tikėti tuo, kas 
pasakyta, ar ne.

Mirusių pagerbimas
Lietuvoje pagarba mirusiems 

ir žuvusiems už laisvę atiduoda
ma Vėlinių dieną, o šiame krašte 
tam reikalui skiriamas paskutinis 
gegužės pirmadienis. Prisitaiky
dami prie šiokrašto tradicijų, da
bar lietuviai prisi mena mirusius 
savo artimuosius ir organizacijų 
narius drauge su amerikiečiais 
puošdami jų kapu s ar kitu būdu. 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
Brocktone valdybos nariai šie
met tą dieną aplankė mirusių 
savo narių ir kitų lietuvių kapus, 
padėdami prie jų Lietuvos 
vėliavėlę ir gėlių. ALT Sandaros 
24-oji kuopa suruošė tradicinius 
pietus su pritaikyta programa. J 
pietus atsilankė ne tik nariai, bet 
taip pat miesto atstovai ir kiti 
svečiai. Susirinkusius pasveiki
nus kuopos pirmininkui Juozui 
Mikalauskui programą pravedė 
Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis. Vėliavų įnešimas pagal 
Lietuvos karo invalidų atliekamą 
maršą, himnai ir simboliškas 
žuvusiųjų ir mirusiųjų pagerbi
mas prie lietuviško koplytstul
pio, padedant prie jo gėles ir 
amžinos pagarbos ženklan užde
gant dvi žvakutes — tai pagrin
dinė tos programos dalis, kurios 
fone dar paryškinta dabartinė 
lietuvių tautos kova už laisvę, iš
keliant reikalą jai visokeriopai 
padėti. Taip4 sudaromas ryšys 
tarp gyvųjų ir mirusiųjų, kurių 
pavyzdys ir palikimas stiprina 
ateities kartas.

RENGINIAI
Birželiožid. 1 vai. popiet Ro

muvos parke, Claremont St., 
Brocktone tradicinė Joninių

Nepažinusi tėvelių meilės, ji la
bai gerbė ir brangino senyvą 
Juozą. Jiedu gyveno Veronoj, 
N.J., dideliame name, apsodin
tame gėlėmis. Marcelė labai 
mylėjo gėles ir pati jas augino. 
Nekilnojamojo turto pardavėjas 
Juozas pralobo. Miami Beach 
prie pat jūros įsigijo būtą žie
moms praleisti.

1967 m. Juozas Garolis mirė,

gegužinė, rengiama Naujosios 
Anglijos šaulių Trakų rinktinės.

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

palikdamas Marcelę našle. Jai 
buvo nelengva rūpintis gausio
mis Juozo investacijomis, tačiau 
geri žmonės padėjo. Švelnutės 
našlės niekas neapgavo, nenu
vylė. Su infliacija jos turtas augo 
savaime.

Marcelė buvo uoli Sv. Pran
ciškaus Varpelio ir Darbininko 
skaitytoja. Priklausė prie A LR K 
Moterų Sąjungos. Buvo pamal
di, kaip vaikystėje.

Palikusi savo didelį namą Ve
ronoje, Marcelė išsikėlė gyventi 
į Miami Beach. Čia ji uoliai lan
kydavo Lietuvių Klubą, kepdavo 
klubo vakarienėms skanius pyra
gus. Niekas netikėjo, kad darbšti 
ir kukli Marcelė — turtuolė.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Teiet.

t

Būdama didelė gėlių 
mylėtoja, ji prisisodino rūtų 
aplink savo butą ir jas rūpestin
gai augino. Svajojo išleisti į kuni
gus lietuvį jaunuolį.

Buvo lietuvių mylima. Žiemą 
ją aplankydavo giminės iš 
šiaurės. Paskutinę žiemą Mar
celė su dideliu gailesčiu atsisakė 
priimti viešnias: ji nesijautė pa
kankamai stipri viešniomis 
rūpintis, joms ruošti vaišes.

Diena prie š mirtį kaimynai # 
matė Marcelę laistančią rūtas 
prie namo. Po toji pasijuto labai 
pavargusi ir prisėdo savo balko
ne pailsėti. Ten ji užmigo 
amžinai.

D.N.W.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: birželio 17, sekmadienį, 3 
v. popiet Baisiojo birželio 
minėjimas. Rengia LB New Yor
ko apygardos valdyba.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyriaus susirinkimas buvo 
birželio 10 Baltijos restorane. Iki 
šiol veikė čia du skyriai, bet na
riam išvažinėjus, dabar įkurtas 
vienas skyrius. Į jo valdybą iš
rinkta: pirmininkas Aleksandras 
Vakselis, vicepirmininkai: Apo
linaras Vebeliūnaas, dail. Juozas 
Bagdonas, sekretorius Algis 
Sperauskas, iždininkė Magdale
na Ulėnienė.

Apreiškimo parapijos susirin
kimas buvo birželio 10, sekma
dienį. Buvo planuota išrinkti 
naują parapijos tarybą, bet į su
sirinkimą atsilankė mažas 
skaičius narių, tai parapijos tary
bos rinkimai atidėti rudeniui.

Inž. Anzelmas Bačauskas, 
Kauno Politechnikos Instituto 
profesorius, pasakys kalbą Bai
siojo Birželio minėjime, kuris 
bus birželio 17, sėkmadienf,~3 v. 
popiet Kultūros Židinyje.

Prof. dr. Jonas Kubilius, Vil
niaus universiteto rektorius, at
vyksta į Ameriką. Čia dalyvaus 
Baltijos studijų dienose ir skaitys 
ten paskaitą. Studijų konferenci
ja vyksta birželio 19-26 dieno
mis Seattle mieste, Washingto- 
no valstyjoje. Pakeliui į konfe
renciją sustos New Yorke. Į New 
Yorką atvyksta birželio 15. 
Svečią čia globos Onutė ir 
Kęstutis Miklai. (kkm)

Baisiojo birželio minėjimas 
bus birželio 17, sekmadienį. Jis 
prasidės 11 vai. pamaldomis 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Akademinė dalis bus 3 vai. " 
Kultūros Židinyje. Prieš 
minėjimą bus galima gardžiai pa
pietauti Baltijos restorano paga
mintais lietuviškais pietumis. 
Minėjime kalbą pasakys inž. An
zelmas Bačauskas, Kauno Poli
technikos Instituto profesorius. 
Po to bus suvaidintas vieno veik
smo montažas “Amžino įšalo 
žemėje”, vaidina Philadelphijos 
LB dramos būrelis, vadovauja
mas Julijos Dantienės. (kkm) 

Elegantiškoje aplinkoje lietuviškas restoranas tiekia 
pietus ir vakarienę. Atidaryta nuo 11:30 vai. ryto iki 10 
vai. vak. Sekmadieniais “Brunch” su šampanu iki 4:30 vai. 
popiet. Sekmadienių vakarais nuo 6 iki 8 vai. vak. linksmina 
klasikinis gitaristas. Pirmadieniais uždaryta. Automobiliai 
paliekami privačiame kieme, 86-21 114th St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Galima susitarti grupėms dėl specialių 
patiekalų ar kainų. Skambinti 718 846 - 5900.

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

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

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

PAGALBINĖ AUKA:......................... .................................... ----------------- -------------------- -----------

Organizacijos pavadinimas, arba asmens vardas Ir pavardė:

Adresą s.

(Visos aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)

rimantas Penikas pagamino vaiz
dajuostę. Išfilmavo daug jo kūri
nių, gyvenamą aplinką, pokalbį 
su dailininku, kur jis aptaria savo 
kūrybą, ištraukas iš jo parodų. ' ’ 
Video — vaizdajuostė užima 1 
valandą ir 40 minučių. Taip pat 
pagamino ir kitą vaizdajuostę, 
kur nufilmuotos įvairios nuo
traukos, surištos su dailininko 
gyvenimu. Šią juostą įkalbėjo ’ 
pats dailininkas.

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

Vytautas V. Landsbergis, 
Lietuvos prezidento sūnus, yra 
atvykęs į New Yorką su 10 kitų 
filmų režisūros studentų Jono 
Meko kvietimu specialiam kur
sui. S. m. birželio 19, antra
dienį, 7 v. v. šie jauni menininkai 
rodys savo filmus Meko vado
vaujamame Anthologie Film 
Arachives, 2 Avė ir 2 St., Man- 
hattane. Birželio 22, penkta-

1 dienį, 7:30 v.v., jie pasirodys su 
savo filmais Kultūros Židinyje. 
Šio vakaro pelnas bus skiriamas 
jauniems menininkams ir 
Kultūros Židiniui paremti. Ka
dangi bus rodomi skirtingi fil
mai, visuomenė kviečiama daly- 
vaut abiejuose parengimuose.

“Amžino įšalo žemėje” — tai 
yra vieno veiksmo montažas, 
skirtas Sibiro golgotą praėju
siems broliams ir seserims. Ją 
suvaidins Philadelphijos dramos 
būrelis birželio 17, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Vadovauja 
Julija Dantienė. Muziką šiam 
montažui pritaikė R. Rukšienė, 
dekoracijos — Alekso Dantos, 
kostiumai — Z. Aleksiūnienės. 
Montažą atlieka: Rasa Krokytė. 
Anilora Mašlaitienė, Jonas Meš
kauskas, Raimonda Rukšienė, 
Vidmanas Rukšys, Rasa Stir- 
bytė, Virgus Volertas ir Kristina 
Volertienė. (kkm)

Zigmas Basevičius, gyv. Fo- 
rest Parkvvay, Woodhavene, 
laukdamas autobuso, krito ir su
sižalojo veidą. Paguldytas Jamai
ca ligoninėje, kur rasta ir kitų 
ligonio sveikatos komplikacijų. 
Paguldytas 342 palatoje ir laukia 
lankytojų.

William A. Senkus, gyvenąs 
Linden, N.J., direktorius Lit- 
huanian American Historical so
či e ty, parašė laišką kongresma- 
nui Matthenv J. Rinaldo. Laiške 
prašo kongresmaną, kad Lietu
vos laisvės problema būtų- Vakarus rengia Ad hoc komite- 
išspręsta teigiamai. Prašo pa
kalbėti su prezidentu, kad jis la
biau vadovautų sprendžiant šią 
problemą. Amerika juk niekad 
nepripažino Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Jūra Vizbarienė ir Peter Wy- 
tenus su lietuviškomis vėliavo
mis dalyvavo Kinijos masinių 
žudynių pirmųjų metinių 
minėjime, kuris buvo surengtas 
birželio 9, aikštėje 12 Avė. ir 42 
St. Peter Wytenus pasakė kalbą.

Baltijos restoranas Baisiojo 
birželio minėjimo dieną, birže
lio 17, Kultūros Židinyje nuo 
12.30 vai. duos pietus apatinėje 
K. Židinio scilėje; -

Skulptorė Elena Kepalaitė at
sidėjusi dabar tvarko savo gausią 
kūrybą, dažnai važiuoja į liejyk
lą, kūr savo kūrinius atliedina 
bronzoje. Sį rudenį numato su
rengti savo apžvalginę parodą, 
kur būtų išstatyta daug jos,—kiškai, 
skulptūrų, piešinių, tapybos 
darbų.

tas, vadovaujamas Audronės 
Misiūnienės.

Amerikos Lietuvių jaunimo 
sąjūdis rugpjūčio 9-12 dienomis 
rengia seminarą Apreiškimo pa
rapijos mokyklos patalpose 
Brooklyne. Bus kalbama kaip pa
kelti lietuvišką sąmoningumą 
universitetuose, darbovietėse, 
panaudojant vadovavimo ir orga
nizavimo talentus.
- Ekskursiją į Floridos turisti
nes vietas ir paskui kelionę, laivu 
į salas rengia Apreiškimo parapi
jos taryba drauge su kelionių 
biuru Vytis, kuriam vadovauja 
Romas Kezys. Ekskursija bus 
sausio mėnesį.

— Vilniuje parduodamas iš
mokėtas „ kooperatyvinis butas, 
nauja mašina VAZ 2107 ir iš
mokėtas kooperatyvinis garažas. 
Telefonas Brooklyne 718 336 - 
5^76. Kalbama rusiškai arba ang-

Išnuomojamas dviejų kamba
rių butas Kew Gardens rajone. 
Arti traukiniai, autobusai. Nuo
ma 650 dol. Skambinti bet kokiu 
laiku 718 441 - 4604.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatyo Aukščiausias Tarybos 
posėdyje kovo 11d. videojuostą 
anglų kalba yra pagaminusi Dai
va Kezienė. Juosta 21 minučių 
su istoriniu įvadu ir atitinkamais 
komentarais. Ji tinkama mokyk
loms, klubams ir pan. Juostą ga
lima įsigyti Laisvės Žiburio radi
jo raštinėje. Tel. 718 229 - 9134. 
Pąnaši juosta yra pagaminta ir 
lietuvių kalba.

Mirę New Yorko šaulių kuopos vaikius nariai. Kairėje Juozas Jurkuvėnas, miręs birželio 
10 d.; dešinėje — Kazimieras Bačauskas, miręs gegužės 23 d. Nuotrauka daryta 1976 
m. gegužės 24 d. Šaulių Sąjungos suvažiavime Toronte. K. Bačauskas ant kelių laiko 
įmygą “Pėdos mirties zonoje”. Knygą išleido New Yorko šaulių kuopa, ir K. Bačauskas 
ją uoliai platino. . ~ .

KAZIMIERĄ BACAUSKĄ ATSISVEIKINANT
(atkelta iš 5 psl ) tvarkingai ją platino. Knygos
kapų nuotraukas Kazimierui i5ėjo trys ^os. Platino ir kitas 
buvo atsiuntę giminės prieš ko- kuopos išleistas knygas, 
kius metus. Žmona Ona mirė 
1976 sausio 26.

ir 
vi-

Velionis buvo vaišingas. Visa
da pavaišindavo kuopos valdybą, 
kai ji posėdžiavo. Pavaišino ir 
svečius, užėjusius pasižmonėti. 
Gyveno tvarkingai ir švariai. 
Prenumeravo daug lietuviškų 
laikraščių ir atsidėjęs juos skaitė. 
Turėjo ir gražų lietuviškų knygų 
rinkinį.

Visuomeninėje veikloje

Gyvendamas Brooklyne 
Woodhavene, uoliai dalyvavo 
suomeninėje veikloje. Kai čia or
ganizavosi Lietuvių Bendruo
menė, buvo ką tik suorganizuo
tos vienos apylinkės pirmininku. 
Dabar ta apylinkė jau nebevei
kia. Priklausė Tautinės sąjungos 
vienam skyriui ir šaulių kuopai. 
Visąlaiką jis buvo šaulių kuopos 

‘ sekretorius. Jo butę.nuofct 
būdavo šaulių kuopos valdybos 
posėdžiai. Jis taip pat platino ir 
šaulių kuopos leidinius. Kai kuo- 

^paišleido Elenos Juciūtės Pėdos 
mirties zonoje, jis rūpestingai ir

f

Balys Ilčiukas, sulaukęs 67 
metų amžiaus, mirė gegužės 25 
d. Riverhead ligoninėje. Palai
dotas gegužės 30 Holy Cemete- 
ry, Coran, L. I. Ligoninėje išbu
vo penkias savaites, mirė plaučių 
vėžiu. Anksčiau gyveno Great 
Necke, N.Y. Paskutinius kele
rius metus gyveno Medforde, L. 
L, N. Y. Čia giminių neturėjo. 
Lietuvoje liko brolis Vladas irše- 
suo Vanda.
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos skubios infor
macijos telefonas yra 718 827 - 
5004.

ATTENTION-GOVERN- 
MENT HOMES from $1 (U-re- 
pair). Delinquent tax property. 
Repossessions. Call 1-602-838 
8885 Ext. GH 6057.

ATTENTION-GOVERN-
‘ MENT SEIZED VEHICLES 

from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 
Buyers Guide. (1) 602 - 838 - 
8885. Ext. A-6057.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READING BOOKS! 
$32,000/year income potential. 
Details. (1) 602 - 838 - 8885 Ext. 
Bk 6057.

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

RENGIAMAS MITINGAS
Naujasis miesto burmistras 

David Dinkins, taupydamas pi
nigus, rengiasi uždaryti gaisrinę, . 
esančią Jamaica Avė., prie 101 
St. Tame kvartale gyvena daug 
lietuvių. Jų gyvybių ir turtų ap
sauga nuo gaisro būtina.

Susidarė sąjūdis — “Coalition 
to Save Engine company 294”. 
Jis birželio 16, šeštadienį, 1 vai. 
popiet rengia masinį mitingą 
prie gaisrinės, Jamaica Avė. ir 
101 St.

Visi kviečiami dalyvauti, 
kviečiami rašyti laiškus naujam 
miesto bumiistrui. Dalinami la
peliai su laiškų pavyzdžiais.

Aldona ir Vytautas Bieliūnai, 
iš Juno Beach, Fla., išvyko į Eu
ropą. Iš Austrijos sostinės — 
Vienos miesto — atsiuntė Dar
bininkui sveikinimus ir praneša, 
kad iš ten vyksta į Marijos apsi
reiškimo vietą, į Medugorja, Ju
goslavijoje.

A. Merkelio “t)idysis varpi
ninkas Vincas Kudirka” — 416 
puslapių leidinys, įrištas j kietus 
viršelius. Išleido Vydūno jauni
mo fondas. Kaina su persiunti
mu 17 dol. Darbininkaš^tyl 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Ieškoma Thomas C. Chase 
knyga STORY OF LITHUA- 
NL\. Rašyti: Albert Cizauskas, 
2339 Walnut St., Falls Church, 
VA 22046. Telefonas (703) 534 - 
8027.

Mielojo Kazimiero pasiges lie
tuviškoji kolonija New Yorke, 
lietuviškų renginių organizato
riai, parodų rengėjai, Tautinė są
junga, Lietuvių Bendruomenė ir 
šauliai. Pasiges jo bičiuliškumo, 
jo paprastumo, ramaus ir švie
saus galvojimo. Todėl ir pagerbė 
velionį, gausiai atsilankydami 
šermeninėje, aukodami Tautos 
Fondui, užprašydami mišias, at- 

s nešdami gėlių. Atsisveikino kaip 
gerą žmogų, taurų lietuvį, kuris 
mokėjo savo gyvenimą taip 
gražiai įprasminti, (p.j.)

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

PATIKSLINAME
Praeitame Darbininko nume

ryje, rašant apie Baisiojo birželio 
minėjimą, parašyta, kad paskaitą 
skaitys Anzelmas Matutis. Pa
skaitą skaitys Anzelmas Bačau- 
skas, Kauno Politechnikos Insti
tuto profesorius, neseniai miru
sio Kazimiero Bačausko brolio 
sūnus.

Kas tas Anzelmas Matutis, 
kodėl padaryta ši klaida. Anzel
mas Matutis yra žinomas vaikų 
rašytojas - poetas, išleidęs eilę 
knygų vaikams, laimėjęs įvairių 
premijų. Gimęs 1923 Palkavos 
kaime, Igliškėlių valsčiuje, Ma
rijampolės apskrityje. Lankė Ry
giškių Jono gimnaziją Marijam
polėje, paskui perėjo į mokytojų 
seminariją, kurią baigė 1942 m. 
Mokytojavo įvairiose vietose. 
Mokytojų seminariją baigė su 
Juozu Bružu, kadaise gyvenusiu 
Brooldyne, o dabar gyvenančiu 
So. Woodstock, Conn. J. Bružas 
buvo pakvietęs poetą į Ameriką. 
Jis buvo gavęs ir vizas, bet staiga 
susirgo vėžiu ir mirė prieš kokią 
dešimt metų.

BAISIOJO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS

rengiamas š. m. birželio 17, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje.

— Paskaitą skaitys Anzelmas Bačauskas 
Kauno Politechnikos instituto profesorius

— Vieno veiksmo montažas —
— Amžino jžalo žemėje 

Vaidina Philadelphijos LB dramos būrelis.
Montažą paruošė ir surežisavo JUUJA DANTIENĖ

Baltijos restoranas nuo 12:30 vai. mažojoje
Kultūros Židinio salėje tieks pietus

Pradžia 3 v. popiet
Minėjimą rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW YORKO

APYGARDOS VALDYBA


