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NYT korespondentasJThomas 
L. Friedman, rugsėjo'žo rašyda
mas apie Rytų Europą ir didžią
sias valstybes, samprotauja, kad 
JAV ir Sov. S-ga esančios pasie
kusios nerašytą susitarimą išlai
kyti Rytų Europos pastovumą ir 
kad vienintelis kelias tai pasiekti 
yra palaipsniui bet nuolat 
mažinti Sov. S-gos kontrolę, kol 
bus pasiekta laisvos rinkos siste
ma ir sudarytos populiariai iš
rinktos vyriausybės. JAV pagei
dauja, kad būtų atsižvelgta j Bal
tijos žmonių taikingus didesnės 
laisvės ir laisvo apsisprendimo 
reikalavimus.

Sovietinis Lietuvos Aukšč. ta
ryba kreipėsi j Sov. S-gos Aukšč. 
tarybą, kad lietuvių jaunuoliam 
būtų leista atlikti karinę prievolę 
Lietuvoj ar Baltijos valstybių sri
ty, nes dabar jie yra įvairiais 
būdais prievartaujami ir niekina
mi. Taip pat buvo kreiptasi, kad 
Lietuvoj esantiem sovietų ka
riuomenės dalinių kariam 
nebūtų leista dalyvauti respubli
kos organų rinkimuose.

Rytų vokiečių veržimasis į Va
karų Vokietijos ambasadą Prahoj 
nenutrūksta, ir Rytų Vokietija 
turėjo sutikti leisti jiem emi
gruoti į Vakarų Vokietiją, bet 
vėliau uždarė sieną su Cekoslo- 
v akija--- ------

Sov. S-gos Aukšč. Taryba 
priėmė dekretą, uždraudžiantį 
streikus energijos ir kuro, trans
porto, chemijos, metalurgijos ir 
žemės turtų pramonėse ir leido 
vidaus reik, ministerijos kariuo
menei pašalinti Azerbaidžano 
vykdomą traukinių blokadą į Ar
mėniją, kenčiančią didelį degalų 
trūkumą.

Vengrija priėmė įstatymą, 
leidžiantį savo piliečiam laisvai 
keliauti ir emigruoti.

Sov. S-ga tik dabar paskelbė, 
kad per 1980 m. įvykusį Vostok 
raketos sprogimą žuvo 50 žmo
nių. Per 1960 m. įvykusi tarp- 
kontinentinės raketos sprogimą 
žuvo raketų dalinių vadas marša
las Mitrofan Nedelin ir 53 kiti 
Balkonur raketų basėj.

Prezidentas George Bush pa
ragino Tarptautinį monetarinį 
fondą ir Pasaulio banką suteikti 
Lenkijai finansinę paramą jos 
ūkiui sutvirtinti.

Dalai Lama, ištremtas religi
nis ir politinis Tibeto vadovas, 
gavo 1989 Nobelio Taikos premi
ją. Šią žinią jis gavo Nevvport 
Beach,Calif.

Jugoslavijos Slovėnijos respu
blikos parlamentas priėmė kons
titucijos papildymą, suteikiantį 
jai teisę atsiskirti nuo Jugoslavi
jos.

Vengrijos parlamentas pri
ėmė įstatymą leidžiantį gyvento
jam laisvai pasisakyti ir siūlyti 
politinių ir ūkinių pakeitimų 
projektus.

JAV painformavo Izraelį, kad 
jos numato parduoti Saudi Ara
bijai 350 kovos lėktuvų.

Iš sovietinės Ukrainos komu
nistų partijos pirmojo sekreto
riaus pareigų buvo atleistas Vla- 
dimir V. Ščerbicki, o į jo vietą 
buvo paskirtas jo pavaduotojas 
Vladimir A. Ivaško. J pareigų 
perdavimo iškilmes buvo at
vykęs Sov. S-gos prezidentas 
Gorbačiovas.

Graikijos koalicinė vyriau
sybė nutarė įvykdyti naujus par
lamento rinkimus lapkričio 5.
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LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO SEIMAS 
PAREIŠKIA SAVO PASTOVŲ LAISVĖS RYŽTĄ

(Washingtonas, 1989 rugsėjo 
6 LIC) Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimas susirinkęs Vil
niuje rugsėjo 5 d. priėmė kreipi- 
mąsį į Lietuvos žmones, kuriame 
atmetė TSKP Centro Komiteto 
grasinimus Pabaltijo tautoms ir 
pareiškė savo ryžtą toliau žengti 
nepriklausomybės keliu, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras. Štai pareiškimo tekstas.

Lietuvos kelyje į nepriklauso
mybę pastaruoju metu buvo du 
svarbūs, bei priešingo pobūdžio 
įvykiai. Tai — 1989 m. rugpjūčio 
23-osios renginiai ir TSKP CK 
pareiškimas dėl politinės 
padėties Pabaltijyje. Abu jie dar 
sykį paskatino žmones ir tautas 
apsispręsti pagrindiniais gyveni
mo klausimais.

Seimas konstatuoja, kad rug
pjūčio 23 dienos “Baltijos ke
lias“, sutraukęs vien Lietuvoje 
per milijono žmonių ir pusantro 
milijono Lietuvos gyventojų pa
rašų už Molotovo-Ribbentropo 

P.E.N. KONGRESAS REMIA 
LIETUVIŲ KOVĄ UŽ LAISVĘ

Rugsėjo 29 Montrealyje, Ka
nadoje, baigėsi 54-sis Tarptauti
nio P.E.N. Klubo kongresas, ku
riame dalyvavo ir keliolika lietu
vių rašytojų. Šį pavasarį patvir-
tintą nepriklausomą lietuvių 
P.E.N. centrą atstovavo iš Lie
tuvos atvykę prozininkai R. Lan
kauskas (pirmininkas), R. Gave
lis, R. Kašauskas, poetas K. Pla
telis, kritikas ir “Vagos” leidyk
los vyr. redaktorius A. Krasno- 
vas, vertėjos ir literatūrologės C. 
Baužytė-Cepinskienė ir R. Ru- 
daitytė-Lankauskienė, bei išei
viai K. Almenas, H.Nagys, A. 
Staknienė, L Gražytė - Mazi- 
liauskienė, V. A. Jonynas ir kt.

Kongreso metu buvo vienin
gai priimta suomių P.E.N. cen
tro pasiūlyta rezoliucija, remiant 
estų, latvių ir lietuvių rašytojus 
“jų kovoje už laisvą ir demokra
tinę visuomenę”. Rezoliucijoje 
sakoma, kad pasaulinė rašytojų 
organizacija yra patenkinta de
mokratine raida Baltijos šalyse, 
bet reiškia susirūpinimą pasta
ruoju metu “įvairių sovietinių 
organizacijų ir individų” pa
skelbtomis deklaracijomis prieš 
žodžio laisvę.

Pabaltijo atstovai veiksmingai 
gynė savo tautų reikalus. Pa
vyzdžiui, Rytų Vokietijos rašyto
jai prasitarus apie Baltijos šalyse 
dabar “siaučiantį šovinizmą , ji 
bematant susilaukė atkirčio iš K. 
Almeno, R. Lankausko ir esto 
Rein Raud’o. Referatą apie išo
rinę ir vidinę cenzūrą skaitė R. 
Gavelis. Baltų delegatais ypač 
domėjosi spaudos ir radijo atsto
vai.

Svečiai iš Lietuvos skaitė savo 
kūrybą Toronte ir Montrealyje 
suruoštuose literatūros vakaruo-

Izraelis paprašė JAV sutikti 
garantuoti Izraeliui 400 mil. dol. 
paskolą į jį atvykstančių iš Sov. 
S-gos žydų gyvenamiems na
mam statyti, bet J/\V prašymą 
atmetė, nes Izraelis statydina ir 
toliau žydų kolonijas vakarinia
me Jordano krante.

Britanijos Darbo partija atsi
sakė ligšiolinio savo reikalavimo, 
kad Britanija vienašališkai atsisa
kytų branduolinių ginklų.

pakto pasekmių likvidavimų, pa
rodė Lietuvos ryžtą taikiomis 
demokratinėmis priemonėmis 
siekti savo galutinio tikslo. Mo
lotovo-Ribbentropo paktą ir jo 
pasekmes teisingai įvertino ir 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos komisija. Seimas įsiti
kinęs, kad visa tai ir paskatino 
Maskvą žengti teisės normas pa
minantį žingsnį — parengti 
TSKP CK pareiškimą.

Šis pareiškimas panašus į ulti
matumą po kurio gali būti pa
naudota prievarta. Pareiškimas 
kupinas dezinformacijos, šmeiž
to, jame nesidrovima paneigti 
visuotinai pripažintą tautų apsi
sprendimo teisę, kuri deklaruo
jama ir TSRS Konstitucijoje. Vi
sa tai ypač stebina, žinant, kad 
politiniai procesai Lietuvoje turi 
taikingą ir demokratišką pobūdį 
(tai yra pripažinusi ir TSRS vado
vybė). Todėl TSKP pareiškimą 

se. Panašūs susitikimai įvyks Bo
stone spalio 8 ir New Yorke spa
lio 15.

(Elta) 

Garsioji Vilniaus katedra vėl ateina į istoriją. Jos aikštėje vyksta nuolatinis judėjimas, pokalbiai, 
diskusijos apie tautinį atbudimą. Nuolat čia matomos lietuviškos vėliavos. Nuotr. V. Kapočiaus

PRIEŠ SOVIETINĘ
Kaip praneša prancūzų žinių 

agentūra “France Pressse”, Lie
tuvos Žurnalistų Sąjunga pa
smerkė sovietinės spaudos pa
naudojamus “senuosius meto
dus vienašališkai informuojant 
apie padėtį Lietuvoje.

Skaitant laikraščius Suviet- 
skaia Rossia, Pravda arba Kra- 
snaia Zvezda, taip pat sekant kai 
kurias sovietinės televizijos lai
das, pažymi Lietuvos Žurnalistų 
Sąjunga paskelbtame pareiški
me, susidaro įspūdis, kad daugu
ma lietuvių yra kaž kokie isteri
jos apimti nacionalistai ir ekstre
mistai, nesiekiantys nieko kito, 
kaip pakenkti sovietinei visuo
menei, atsiskirti nuo Sovietų Są
jungos ir sueiti į konfliktą su et
ninėmis mažumomis, kurios vie
nintelės ginančios sovietinę 
valdžią ir socializmą.

laikome atsitraukimu nuo per
tvarkos politikos ir teisinės valst
ybės kūrimo.

Į laisvų žmonių visuomenę ir 
demokratinę valstybę Lietuva 
eina savo nelengvu keliu. Proce
sai, prasidėję Lietuvoje pereitų 
metų birželio mėnesį, dabar gali 
būti sustabyti tik fizine jėga ir 
tik laikinai.

LPS Seimas primena, kad mū
sų nepriklausomybės siekiams 
gali būti daromos įvairaus 
pobūdžio kliūtys. Turime būti 
pasiruošę įveikti visus sunku
mus. Mūsų žmonių nesutrikdė 
TSKP CK pareiškimas, o tai 
rodo, kad deramai sutinkame iš
bandymus.

Sąjūdžio poziciją palaiko Lie
tuva, patvirtinusi ją ir parašais ir 
rinkimuose, ir “Baltijos kelyje”. 
Pasaulio viešoji nuomonė taip 
pat mums palanki. Tikimės, kad 
TSKP CK pareiškimas neatsto
vauja ir rusų tautos nuomonei. 
LPS Seimas pareiškia: “Baltijos 
kelias tapo mūsų susitelkimo ir 
nepriklausomybės simboliu, 
todėl ir toliau siekime savo 
didžiojo tikslo.

VII LPS Seimo sesijos pirminin
kai B. Genzelis ir A. Žalys

--------------- ... . ...
Vilnius, 1989 m. rugsėjo 5 d.

(LIC)

Sąjungos respublikos turi 
DISINFORMACIJĄ teisę iš federacijos išstoti. Lietu

vos Žurnalistų Sąjunga klausia: 
kodėl tad Sąjungos KonstitucijosLietuvos Žurnalistų Sąjunga 

pareiškime primena, kad sovie
tinę valstybę sudaro savanoriškai 
į ją įsijungusios suvereninės re
spublikos. Trys Pabaltijo kraštai, 
tačiau, buvo jėga įjungti į Sovie
tų Sąjungą.

JELCINAS PASISAKO UŽ BALTIJOS 
TAUTŲ LAISVĄ APSISPRENDIMĄ

Lankydamasis JAV-ijose, so
vietų politikas Borisas Jelcinas 
rugsėjo 11 New Yorko Kolumbi
jos univertsitete pareiškė, kad 
"Baltijos respublikos pačios 
turėtų nuspręsti, ar jos turėtų 
pasilikti Sovietų Sąjungoje, ar iš 
jos išstoti" (Washington Post 
rugsėjo 12). Tą patį vakarą Mac- 
Neil-Lehrer televizijos progra
moje jis pakartojo, kad Baltijos

BALTIJOS TARYBOS NUTARIMAI

(New Yorkas, 1988 rugsėjo nius Kuzmickas, nuo Latvijos 
18, LIC) S. m. rugsėjo 8 Pa- Liaudies Fronto — Dainis 
nevėžyje įvyko Baltijos Tarybos Ivans, Arnolds Kletins, Valenti-
pasitarimas apie politinę situaci
ją Baltijos šalyse ir Tarybų Są
jungoje bendrai, praneša Lietu
vių Informacijos Centras. Nors 
pasitarimas buvo skirtas tiesio
ginių ekonominių ryšių vystymo 
klausimui, taip pat priimti doku
mentai aktualiais politiniais 
klausimais.

Be nutarimo dėl bendradar
biavimo ekonomikos sferoje, 
Baltijos taryba priėmė doku
mentą, reaguojant į Šalčininkų 
rajono tarybos nutarimą skelbti 
lenkų autonominę sritį ir pana
šius atvejus Estijoje bei Latvijo
je. Deklaracijoje “Apie Baltijos 
valstybių teritorinį vientisumą“, 
konstatuojama, kad trijų Balti
jos šalių teritorijos yra jų valsty
binio vientisumo pagrindas, te
ritoriniai bei administraciniai 
pakeitimai gali būti daromi tik 
teisiniu ir konstituciniu būdu. 
Mėginimai tai pakeisti traktuoti
ni kaip šiurkšti politinio spaudi
mo priemonė.

Baltijos tarybos pasitarime 
apsvarstyta kitas itin, jautrus 
klausimas: Pabaltijo jaunuolių 
karinė tarnyba Sovietų armijoje. 
Priimtas kreipimasis į TSRS 
Aukščiausios Tarybos pirminin
ką, Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
Aukščiausias Tarybas dėl ka
rinės tarnybos atlikimo sąlygų. 
Padėčiai nepasikeitus, gali iškilti 
protestų banga. Kreipimęsi nu
rodoma, kad Pabaltijo jaunuo
liams atliekant karinę tarnybą, 
toli nuo tėvynės, nesibaigia, 
priešiškos aplinkos demorali
zuojantys reiškiniai.

Pasiųsta ir sveikinimo telegra
ma Ukrainos persitvarkymo ju
dėjimui “Ruch“.

Po šiais nutarimais pasirašė: 
nuo Sąjūdžio — Vytautas Land
sbergis, Virgilijus Čepaitis, Bro-

dėsnių svarstybos sukelia tokį 
įniršimą? Dezinformacija ir žur
nalistinės etikos pažeidimai, 
pažymi Lietuvos Žurnalistų Są
junga, yra sovietinio gyvenimo 
nelaimė, tikra rykštė.

valstybėms turėtų būti suteikta 
pilna ekonominė nepriklauso
mybė ir teisė pasirinkti visišką 
nepriklausomybę ar sąjungą su 
Maskva.

Jelcino pasisakymas už Balti
jos tautų laisvą apsisprendimą 
buvo staigmena, nes dar šį pava
sarį jis tvirtino Vilniaus televizi
jos korespondentei, kad Lietu
viai neturėtų galvoti apie išstoji- 

na Zeilė, Janis Lucans, nuo Esti
jos Liaudies Fronto — Edgar Sa- 
visaar, Arvo Junti, Mart Tar- 
mak. Pasitarimui pirmininkavo 
Vytautas Landsbergis.

Pateikiame iš Sąjūdžio infor
macinės agentūros gautus teks
tus:

DEKLARACIJA APIE 
ESTIJOS, LATVIJOS IR 
LIETUVOS TERITORINI 

VIENT1ESUMĄ
Trijų Baltijos šalių teritorijos 

yra jų valstybinio vientisumo pa
grindas. Teritoriniai administra
ciniai pakeitimai gali būti daromi 
tik teisiniu ir konstituciniu 
būdu, taip pat tarpvalstybinių 
sutarčių keliu. Kitaip tie pakeiti
mai bus ir liks neteisėti.

(nukelta į 2 psl.)

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS IŠ
LIETUVOS

Vilniaus radijas kai kada girdi
mas visai gerai, kai kada blogai, 
o kartais net visai negirdimas. 
Tai priklauso nuo oro sąlygų.

Spalio 3 dienos laidoje kalbėjo 
apie Los Angeles lietuvių teatro 
gastroles. Labai gerai įvertino 
teatro pasirodymą, jo suvaidin
tus spektaklius Vilniuje ir Kau
ne. Ir šiltais žodžiais palydėjo 
juos išvykstant.

Parodos rūmuose kur nuolat 
vyksta bent kelios parodos, buvo 
dviejų dienų tarnautojų streikas. 
Parodos rūmų administracija 
nori praplėsti patalpas ir miesto 
valdybos prašo prijungti prie 
muziejaus gretimą namą, kuris 
mažai naudojamas.

Reklamavo kredito uniją 
Kasą. Pasakė, kad tai bankas, 
kad ten jau esą atidarytų ir jų 
sąskaitų. Ir Vilniaus radijas jau 
turi savo sąskaitą.

Kadaise buvo gana painu ir 
sunku iškepti raguolį. Dabar Vil
niuje yra toks fabrikas, kuriame 
dirba 500 darbininkų. Per dieną 
iškepa net 20 tonų raguolių. Jie 
labai greitai sklinda, nes galima 
ilgai išlaikyti. Tokius pyragus ek
sportuoja į Vakarų Vokietiją, net 
į Japoniją.

Lietuvoje jau gamina ir porce
lianinius indus. Surado labai 
gero balto molio ir iš jo pagamina 
kuo geriausius porcelianinius in
dus. Visi indai eksportuojami, 
nes kraštui reikia pinigų.

į Maskvą išveža labai daug 
kuo geriausių prekių. Išvežama 
labai daug mėsos ir pieno pro
duktų, dėl to jų nėra vidaus rin
koje.

Cigarečių krautuvėse jau nie
kur negausi. Sakoma, kad nuo 
sausio 1 pakels cigarečių kainas. 
Tai krautuvės, kurios gavo ciga
rečių dabar, jau paslėpė, kol bus 
pakeltos kainos.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, lankėsi Lietuvoje. Pasi
kalbėjimas su juo buvo perduo
tas per radiją rugsėjo 4 ir rugsėjo 
5 laidose.

mą iš Sovietų Sąjungos. Dauge
lis nišų demokratinio judėjimo 
atstovų laiko Jelciną ambicingu 
demagogu. Jelcinas, Gorbačiovo 
rėmėjas ir varžovas, yra nepa
prastai populiarus Maskvoje.

Dar peranksti nuspręsti, ar 
Jelcinas nuoširdžiai pakeitė savo 
pažiūrą į Pabaltijo savarankumą, 
ar jis žaidžia sudėtingą politinį 
žaidimą. Bet kuriuo atveju tai 
teigiamas žingsnis Baltijos tautų 
kelyje j laisvę. Jelcino pasisaky
mas rodo, jog kaikurių Vakarų 
sovietologų įsitikinimas, kad pa- 
baltiečiams bus neįmanoma tai
kiu būdu atgauti savo nepriklau
somybę. yra nepagrįstas.

(Elta)



Savaitės
Įvykiai |

Anglikonų bažnyčios galva, 
Canterbury arkivyskupas Ro- 
bert Runcie pirmų kartų lankėsi 
Vatikane ir kartu meldėsi su po
piežium Jonu Paulium II. Išvyk
damas pareiškė sieksiųs ir toliau 
abiejų Bažnyčių sujungimo.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak pakartotinai kvietė Iz
raelio min. pirmininkų Yitzhak 
Shamir pradėti pasitarimus dėl 
jo pasiūlyto plano palestiniečių 
reikalam išspręsti.

Sov. S-ga painformavo JAV 
kongresų, kad ji paskyrė specia
lių komisijų sekti, jog psichiatri
jos ligoninės nebūtų naudojamos 
politiniam tikslam.

Panamos jaunų karininkų 
grupė surengė sumoksiu jos fak- 
tinam valdovui gen. Manuel An- 
tonio Noriega nuversti, bet po 
aršių kautynių sukilėliai buvo 
nugalėti.

Salvadoro partizanai atmetė 
prezidento Alfredo Cristiani pa
siūlytas sųlygas paliaubom pa
siekti.

Lenkijos vyriausybė įsakė iš
tirti 1940 ir 1950 m. dešimt
mečiais vykdytus smurto veiks
mus prieš krašto gyventojus.

Prezidentas George Bush pa
ragino Rytų Vokietijų vykdyti 
demokratines reformas gyvento
jų bėgimui j Vakarus sustabdyti.

Sov. S-ga numato žymiai pa
didinti dabar laikomų 36,000 
vyrų vidaus reikalų ministerijos 
armijų.

Kinija spalio 1 iškilmingai pa
minėjo socialistinės Kinijos įstei
gimo 40 m. sukaktuves, bet jose 
gyventojam nebuvo leista daly
vauti.

Sov. S-gos Audksč. tarybos pre
zidiumas atėmė iš buv. prezi
dento Leonido Brežnevo Perga
lės ordinų, nes jis nebuvo jo užsi
tarnavęs.

BALTIJOS TARYBOS NUTARIMAI
(atkelta iš 1 p.sl.)

Todėl bet kurie mėginimai pa
keisti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos teritorinį vientisumų, kaip 
antai šiaurės rytų Estijos, Daug
pilio, pietryčių Lietuvos atžvil
giu, traktuotini pirmiausiai kaip 
šiurkšti politinio spaudimo prie
monė. Tokie veiksmai nukreipti 
prieš Baltijos šalių savarankišku
mo ir nepriklausomybės siekius 
prieš ten gyvenančių tautų inte
resus. Tie veiksmai, tai mėgini
mas neišspręsti esamas proble
mas, o sukurti naujas, padidinti 
įtampų ir suardyti užgimstančių 
trijose respublikose pastoviųjų 
gyventojų pilietinę vienybę.

Mes kviečiame Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos piliečius neremti 
šio pobūdžio iniciatyvų ir išsiša- 
kimų, kurie sudarytų papildo
mas kliūtis mūsų visų kelyje tei
sinės valstybės link. Tarpusavio 
supratimas ir valstybinio vienti
sumo teisinės garantijos laiduoja 
mūsų pastangų sėkmę.

Estijos liaudies fronto, Latvi
jos liaudies fronto ir Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio Baltijos 
taryba. Pasirašė: E. Savisaar, 
D. Ivans, V. Landsbergis.

Panevėžys 1989 m. rugsėjo 9 d.

Latvijos TSR Aukščiausiajai Ta
rybai, Estijos TSR Aukščiausia
jai Tarybai, Lietuvos TSR Aukš
čiausiajai Tarybai

Baltijos tarybos posėdyje, ku
riame buvo atstovaujami Latvi
jos ir Estijos Liaudies frontai ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, 
apsvarstyta vis aštrėjanti proble
ma, susijusi su Pabaltijo vaikinų 
karine tarnyba, dažnai atliekama 
toli nuo Tėvynės, svetimoje, 
kartais priešiškoje aplinkoje. 
Nesibaigia nužudymai ir savižu
dybės, pažeminimai ir suluošini
mai, padažnėjo dezertyravimo ir 
atsisakymo tarnauti atvejų. Be 
kita ko, kai kurie atsisakantieji 
motyvuoja savo poelgius morali- 
nėmis-politinėmis ir teisinėmis 
kategorijomis. Deja, aukštoji ka
rinė vadovybė neigiamai žiūri į 
nacionalinių teritorinių junginių 
atkūrimo, gyvavusių iki šeštojo 
dešimtmečio idėjų, tuo demon
struodami, mažų mažiausiai, po
litinį neįžvalgumų. Priešingai di
desnis lankstumas šiuo reikalu 
pagerintų visuomenės ir jauni
mo požiūrį į karinę tarnybų. Kol

kas šių metų rudeninis šauki
mas, deja, gali sukelti Pabaltyje 
moterų ir kitų visuomeninių or
ganizacijų bei tiesiog motinų pa
sipriešinimo bangą, plintantį 
jaunuolių pilietinį nepaklusnu
mą. Problema iškiltų tarptau
tinės teisės aspektu, jau nekal
bant apie nepageidaujamą poli
tinės situacijos paaštrėjimą re
spublikose. Todėl kreipiamės į 
TSRS politinę vadovybę, į 
TSRS, peržiūrėti šiandieninės 
aukščiausios karinės vadovybės 
nuostatus.

Tegul Pabaltijo jaunuoliai, ku
rie to pageidauja, tarnauja tik 
Pabaltijyje.

Mūsų nuomone, šį principų 
tikslinga naudoti ir kituose re
gionuose.

Baltijos Tarybos vardu: E. 
Savisaras (Estija) TSRS liaudies 
deputatas, D. Ivans (Latvija) 
TSRS liaudies deputatas, V. 
Landsbergis (Lietuva) TSRS 
Liaudies deputatas.

1989.09.11

(LIC)

ĮVYKIAI LIETUVOJE

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fbrest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia 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 šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, FIsl, 
'33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

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

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

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

OUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body works. 
Ducco Painting. VVelding. Frames straightened. Fiber glass work, 131-13 
Hillside Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418. John R. Chlcavich. 718 441 - 
6666. 24 Hours towlng 718 657 - 3086.

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

Dėl Pabaltijo jaunuolių 
karinės tarnybos sovietų 

Armijoje

TSRS Aukščiausios Tarybos 
pirmininkui M. Gorbačiovui, 

ę Sov. s-gos užs. reikalų minis- 
teris, atsiliepdamas į prezidento 
George Bush siūlymų sumažinti 
turimų cheminių ginklų skai
čius. paskelbė, kad Sov. S-ga yra 
pasiryžus sunaikinti visus turi
mus cheminius ginklus, jei ir 
JA\ padarys tų patį ir pasižadės 
niekada jų nevartoti.

Graikijos parlamentas nutarė ’ 
iškelti buv. min. pirmininkui 
Andreas Papandreou teisme 
bylų už papirkinėjimus ir vogtų 
daiktų priėmimų.

— “Santaros” žurnalas 
pradėtas leisti Kaune, kuris ei
siąs 4 kartus per metus. Jį leidžia 
Lietuvos kultūros fondas ir tarp
tautinė poligrafijos įmonė “Spin
dulys . Žurnalas skiriamas Lie
tuvoje ir užsienyje gyvenančių 
tautiečių kūrybai. Pirmasis nu
meris išleistas 15,000 egz. 
tiražo. Žurnalas nebus nume
ruojamas, bet vadinsis pagal 
metų laikus — “Vasara”, “Ru
duo“, “Žiema”, “Pavasaris”.

— Lietuvoje džiaugiamasi 
pianistės-Hsgter’-’^nftdevičiūtės" 
1 ai mėjrržrn •’^ėvSaįKtejvykusfa-- 
me tarptaiitrniaffl^pre^ižinia- 
me pianistų konkurse. Konkurse 
dalyvavo daugiau kaip 90 piani
stų iš viso pasaulio. Janule- 
vičiūtė laimėjo šeštų vietų. Daly-

vavo ir jaunasis Jurgis Karna- 
vičius, kurį nepaprastai reikli ko
misija paliko antrame rate.

— Lietuvos PEN centro na
riai Ričardas Gavelis, Sigitas 
Geda, Juozas Glinskis, Jonas 
Juškaitis, Raimondas Kašauskas, 
Romualdas Lankauskas, Jonas 
Mikelinskas, Gintaras Patackas 
ir Judita Vaičiūnaitė pareiškė, 
kad partijos Centro Komiteto 
pareiškimas tendencingai iškrei
pia padėtį Lietuvoje ir Pabaltijy
je ir savo nepagrįstais argumen- 

1939 ir 1940 metų

politikos.
— Lietuvos Moterų Sąjunga 

atviru laišku kreipėsi į komuni
stų partijos Centro Komitetų, 
pareikšdama, kad pareiškimas,

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105 9 FM.Romas Kezys 217-25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pir
madieniais nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. “Music of Lithuania” programos, vedamos 
angių kalba,iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 07060, .TeJ 2Q1 753 - 5636. 
------------“-------- ------------ll¥n -------------.„M.U.u'S

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Simpoziumo, kaip pagyvinti lietuvių veiklą VVashingtone, dalyviai. Iš k. Rima Janule- 
vičiūtė, Asta Banionytė, ukrainietis Eugene Iwanciw, Linas Kojelis, Ingrida Bublienė. 
Nuotr. V. Maželio

Klausomasi vakarinės programos Liet. Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitėje Dai
navoje. Nuotr. V. Maželio

liečiąs nacių-sovietų sutartis ir 
rugpjūčio 23 dienos “Baltijos ke
lią”, yra žalingas, nes klaidina 
daugiamilijoninę, daugiatautę 
tarybinę liaudį ir parašytas re
miantis klaidinančia informacija.

— Lietuvos muzikos draugi
jos praeitais metais įsteigtos pre
mijos vokalistams už sėkmin
giausią sezono muzikinį darbą 
buvo paskirtos I. Milkevičiūtei 
ir V. Prudnikovui — pirmoji 
premija, ir A. Markauskui, S. 
Martinaitytei ir G. Gyliui — an
troji premija.

— Pavergtos Lietuvos Liau
dies deputatai K. Antanavičius, 
A. Bičkauskas, A. Buračas, V. 
Čepas, B. Genzelis, R. Gudaitis, 
J. Kanovičius, S. Kasauskas, E. 
Klumbys, J. Kupliauskienė, A. 
Lajus, J. Marcinkevičius, N. 
Medvedevas, A. Mickis, K. Mo
tieka, J. Olekas, R. Ozalas, K. 
Prunskienė, A. Smailys, M. 
Stakvilevičius, V. Statulevičius, 
Z. Sličytė, V. Tomkus, K. Uoba 
ir Z. Vaišvila reikalauja, kad So
vietų Sąjungos Prezidiumas kuo 
skubiau paskelbtų TSRS komisi
jos ištyrusios 1939 metų sutarčių 
išvadas, kurių vilkinimas didina 
įtamų ir rodo stalininės politikos 
gyvybingumų. Šie deputatai su
tinka su Lietuvos komisijos pa
skelbtomis išvadomis ir neginči
jamai patvirtina, kad 1940 liepos 
21 Liaudies seimo deklaracija 
dėl Lietuvos įstojimo į TSRS 
buvo neteisėtai priimta Lietuvos 
liaudies vardu.

— “Vydūnistų” rūpesčiu, kaip 
praneša Klaipėdos “Persitvarky
mo naujienos”, Šilutėje buvo 
suorganizuotas Vydūno 120 gi
mimo metinių minėjimas, Kin
tuose atidadrė vydūnistikos ek
spozicijų parodą, pastatė pa
minklinį akmenį ten, kur gyveno 
didysis filosofas ir rašytojas 
Vydūnas.

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budręckio Ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojamiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė ................... ..............................................................

Miestas, valstija, Zip........ ...................................................

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
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2129 KNAPP STREET
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B alfo 45 rankos
Spalio 14 į Chicagą susirenka 

Balfo darbuotojai, susirenka j 
savo seimą, kuris skirtas Balfo 
veiklos 45 metų sukakčiai prisi
minti ir ją pagerbti.

Seimas vyks Jaunimo Centre. 
Pradžia 9:15 v. r. Darbo progra
ma plati ir didelė: himnai, invo- 
kacija, prezidiumo sudarymas, 
sveikinimai ir 1.1. Centro valdy
ba padarys pranešimus, kalbės 
ir atskiri skyriai, bus direktorių 
rinkimai, revizijos komisijos rin
kimai ir kita. Vakare bus iškil
mingas banketas — vakarienė.

Sekmadienį — naujųjų direk
torių posėdis, centro valdybos ir 
direktorių tarybos rinkimai. Iš
kilmingos mišios. Tos dienos 
programa vyksta Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje ir 
bažnyčioje. Po mišių seimo at
stovai lankosi Balfo įstaigoje.

Tai tikrai garbinga ir svarbi su
kaktis — 45 metai, kaip Balfas 
vis tiesė pagalbos ranką vargs
tančiam lietuviui. Tai tikrai la
biausiai reikalinga organizacija, 
kad tiek metų nepavargo ir vis 
triūsė, nešė vargstančiam viltį ir 
džiaugsmą.

Po 45 metų stebina mus, kaip 
ano meto lietuviai įžvelgė į laiką, 
išskaitė jo būtinumą. Tai rodo, 
kad lietuviai sugeba reaguoti į 
svarbius dabarties klausimus^ 
kad sugeba' organizuotis ir to
kiuose žygiuose jie yra vieningi.

Dabar per Ameriką važiuoja 
daug svečių iš Lietuvos. Jie ir 
sako, kad Amerikos lietuviai esą 
labai susiskaldę, nevieningi. Gal 
taip atrodo iš pirmo žvilgsnio. 
Visame šitame krašte ir jo kultū
roje yra pliuralizmas, įvairumas, 
bet kur svarbus reikalas — jie 
visi yra vieningi ir moka organi
zuoti.

Ir Balfo kūrėjai buvo vieningi, 
apsukrūs, mokėjo išnaudoti laiko 
galimybes ir buvo veržlūs — ne
pasimetė sunkumuose.

Organizuotumo sugebėjimai 
dar labiau pasireiškė, kai po karo 
atsirado šimtai pabėgėlių Vokie
tijoje ir kituose Europos kraštuo
se. Ir čia Balfas buvo viena iš 
pavyzdingiausių labdaros orga
nizacijų — siuntė siuntinius, 
važiavo žmonės po pabėgėlių 
stovyklas, kad vietoje pažintų jų 
poreikius. Sfintų šimtai lietuvių 
buvo sušelpti anose dienose. Kai 
prasidėjo emigracija, Balfas 
rūpinosi emigrantais, parūpino 
reikiamus dokumentus, sponso- 
rius, pasitiko atvykusius, padėjo 
įsikursti.

Perplaukus emigrantų ban
gom, atrodė, kad Balfas nebe
turės ko veikti. Tiesa, tada šalpos 
veikla kiek sumažėjo, bet reikėjo 
šelpti likusius ir negalinčius emi
gruoti. Tuoj pasidarė galimybės 
šelpti tremtinius Sibire — Lie
tuvoje varge patekusius. Apie šią 
šalpą viešai nekalbėjo, nes ir taip 
okupantai Balfą keikė ir niekino.

Dabar, kai tautos atgimimas 
sudrebino visų lietuvių širdis, 
dreba ir Balfas, nes tikrai atsi
vers nauji ir dideli šalpos plotai. 
Reikės šelpti žmones Lietuvoje. 
Ir čia reikės tikrai didelio susitel
kimo, organizuotumo ir didelės 
artimo eilės. Sugrįš iš Sibiro likę 

^fYe’mtiniai, sugrįš ir kiti iš namų 
išvaryti-. Ir kur jie prisiglaus, kai 
viskas sunaikinta. Lietuva yra 
beveik panašioje būklėje kaip po 
pirmojo pasaulinio karo kai visko 
trūko, Amerikos lietuviai atsku
bėjo su savo šalpa.

Dar dideli šalpos laikai laukia 
Balfą. Dabar kaip tik ruduo, kai 
vykdomas Balfo vajus. Jau siun
tinėjami laiškai. Prisiminkime 
Balfo sukaktį, prisiminkime su 
didele meile, vargstančiam lie
tuviui, ištieskime pagalbos ran
ką.

Sveikiname Balfą jo 45 metų 
sukakties proga. Dėkojame vi-

Kai tik po slapto Hitlerio ir 
Maskvos susitarimo bolševikai 
okupavo Lietuvą, visos patrio
tinės lietuvių išeivių grupės 
Amerikoje susibūrė draugėn pa- 
siryžusios vesti kovą dėl Lietu
vos laisvės. Įtakingieji to laiko 
mūsų visuomenės veikėjai, Leo
nardas Simutis, dr. Pijus Grigai
tis, red. Mikas Vaidyla ir adv. 
Antanas Olis pasistengė visas 
didžiąsias mūsų išeivijos grupes, 
iki to laiko gana kietai besigrū- 
musias, savo tarpe sujungti į 
bendrą patriotinį vienetą — 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri 
apjungė ir katalikus, ir_socialis- 
tus, ir sandariečius, ir tautinin
kus. Tai buvo pirmasis bendras 
Lietuvos laisvinimo veiksnys 
JAV-se.

Apjungus šias pagrindines 
mūsų išeivijos sroves, buvo svar
bu į tą darbą įtraukti ir visus ki
tus lietuviškosios išeivijos sam
būrius: organizacijas, susivieni
jimus, draugijas, klubus, perio
dinę spaudą ir kt. To siekdama 
Amerikos Lietuvių Taryba nusi
statė kas penkeri metai šaukti 
Amerikos Lietuvių Kongresus.

siems tiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie Balfo 
veiklos ir jo darbų. Linkime ne
pavargti, triūsti, skardentis apie 
savo darbus pagal sąlygas, nes 
dabar Tėvynėje priespauda ma
žėja ir galima kalbėti apie tai, 
kas buvo draudžiama.

Kenkdamas aukas, Balfas galė
tų išleisti vertingą ir menišką 
medalį ir jį pardavinėti tokia kai
na, kad Balfui liktų geros paja
mos, o žmonės tikrai tuo pasi
džiaugtų. Būtų proga apdovano
ti geru medaliu ir didžiuosius 
Balfo darbuotojus, rėmėjus.

Sėkmės Balfui! Sėkmės!

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos UI Politinio seminaro dalyviai prie Lietuvos pasiunti-
nybės balandžio 16. Jų tarpe dr. S. Bačkis, Balys Gajauskas, dr. V. Statkevičius ir M. 
Samatienė. Nuotr. Pauliaus Mickaus

(atkelta iš 4 psl.)

AMERIKOS
Pirmasis kongresas 

Plttsburgh, PA

Pirmasis toks kongresas buvo 
sušauktas 1942 rugsėjo 2-3. Iš 
dar gyvų tame kongrese dalyva
vusių ir dabar ALT-bos veikloje 
besireiškiančių yra Povilas Dar- 
gis, prel. Juozas Prunslds, Juo
zas Laučka, Alena Devenienė- 
Grigaitienė, Albertas Vinikas, 
tikriausia gal dar yra ir keletas 
kitų. Kongreso rengimo pirmi
ninku tada buvo Povilas Dargis. 
Suvažiavo tada netoli 500 atsto
vų. Kongresui pirmininkavo 
poetas rašytojas, redaktorius L. 
Simutis. Kalbėjo Lietuvos mini- 
steris P. Zadeikis, buvęs Estijos 
užsienio reikalų ministeris E. R. 
Pusta. Kongrese nuspręsta par
duoti JAV paskolos bonų už 10 
mil. dolerių. Tai anais laikais 
aukšta suma, bet buvo reikalinga 
paremiant JAV karą prieš nacių 
bloką. Nuspręsta šelpti nuo karo 
nukentėjusius lietuvius ir tam 
sudaryti organizaciją, kuri rinktų 
lėšas, drabužius. Tai buvo mūsų 
Balfo užuomazga. Nutarta reika
lauti, kad Atlanto chartos dėsniai 
būtų pritaikyti ir Lietuvai. 
Nuspręsta JAV vyriausybei per
teikti Amerikos lietuvių nusista
tymą, kad Lietuva turi būti atsta
tyta laisva, nepriklausoma val
stybė. ALT darbams remti kon
grese buvo surinkta 6,000 dol. 
aukų. Tai stambi suma anais lai
kais. Kongresas buvo įspūdin
gas, apie jį rašė ne tik Pittsbur- 
gho, bet ir kitų miestų spauda. 
Reikšminga, kad Amer. Lietu
vių Tarybai tų metų rugsėjo 25 
Valstybės departamentas pra
nešė, jog sekė kongreso eigą ir 

_ buvo patenkintas lietuvių nusi
statymu neleisti lietuvių tarpe

LIETUVIŲ KONGRESAI
reikštis nei komunistams, nei 
naciams, nei fašistams.

Antrasis kongresas 
Chicago, IL

Antras Amerikos Lietuvių 
Kongresas įvyko 1945 lapkričio 
29 — gruodžio 1 Chicagoje. 
Užregistruota apie 900 dalyvių. 
Pagrindinis pranešėjas buvo 
Lietuvos atstovas P. Zadeikis 
kalbėjęs tama — “Kelias į Lietu
vos nepriklausomybę”. Kalbėjo 
ir arkivyskupas, busimasis kardi
nolas S. A. Strich. Jis perdavė 
Amerikos vyskupų metinio susi
rinkimo nutarimą, kad — turi 
būti siekiama teisingos pastovios 
pasaulio taikos ir turi būti atsta
tyta Lietuvos ir kitų tautų ne
priklausomybės. Labai palankią 
lietuviams kalbų pasakė Ameri
kos Lenkių Kongreso pirm. Ch. 
Rozmarek. Kongrese Amerikos 
Lietuvių Taryba buvo praplėsta 
įjungiant ir kai kurias kitas cen
trines organizacijas.

Trečiasis kongresas 
Mew York, NY

Trečiasis Amer. Liet. Kongre
sas įvyko 1949 lapkričio 4-6 New 
Yorke. Čia jau buvo gausiau at
vykusių naujųjų pabėgėlių, pasi
traukusių iš okupuotos Lietuvos. 
Dalyvavo net keturi VLIK-o at
stovai: Pr. Vainauskas, K. Bieli
nis, dr. Br. Nemickas ir J. 
Audėnas. Iš Romos buvo atvykęs 
Lietuvos diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis, kuris dalyvavo visose 
kongreso sesijose ir pasveikino 
mūsų diplomatijos vardu. Kon
gresui atsiuntė sveikinimą ir 
prezidentas H. S., Trumanas, 
dėkodamas už lietuvių paramą 
demokratinėms jėgoms. Didelį 
entuziazmą sukėlė atvykęs New 

Yorko valstijos gubernatorius 
Th. Devvey. Dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulai: iš Chicagos dr. P. 
Daužvardis, Bostono adv. A. 
Šalna, Los Angeles dr. J. Biel
skis, sveikino — P. Zadeikis. 
Kongrese buvo pasidžiaugta vie
ninga ALT, VLIKo, organizacijų 
veikla. Genocido konvencijos 
autorius prof. R. Lemldnas 
asmeniškai painformavo apie 
šios konvencijos reikšmę. Entu
ziastingą kalbą pasakė prof. K. 
Pakštas, išryškindamas Lietuvos 
atsikūrimo viltis. P. Podolskis 
informavo apie Lietuvos po
grindžio veiklą. Alena Deve- 
nienė papasakojo apie lietuvių 
tremtinių įkurdinimo galimy
bes. Kongrese dalyvavo 740 at
stovų. Suaukota 15,539 dol. 
Kongresas nusprendė rūpintis 
nauju įstatymu, kad būtų plačiau 
atidarytos durys, tremtiniams į 
JAV. Nusistatyta siekti, kad 
Amerikos Balsas įsivestų skyrius 
informacijų į Pabaltijį. Pasisaky
ta palankiai apie Jungtinių Tautų 
organizaciją, reiškiant viltis, kad 
ji rūpinsis pavergtų kraštų išlai
svinimu. Nuspręsta reikalauti 
visų Lietuvos žemių apjungimo.

Ketvirtasis kongresas 
Chicago, IL

Ketvirtasis Amerikos Lietuvių 
Kongresas įvyko 1953 lapkričio 
27-28 Chicagoj. 816 dalyvių at
stovavo 304-rioms lietuvių poli
tinėms, ideologinėms organiza
cijoms ir draugijoms. Antanas 
Rudis pranešė apie kelionę po 
Europą renkant su Kersteno de
legacija medžiagą apie Lietuvos 
okupaciją. Kongrese pasidžiaug
ta, kad Amerikos Liet. Tarybai 
vadovaujant, budima siekiant, 
kad JAV nepripžintų Lietuvos
aneksijos, buvo vedama kova 
prieš Sovietų siekius ir melus, 
per JAV įstaigas buvo siekiama 
Lietuvai laisvės. Pasidžiaugta 
JAV kongrese priimta Kersteno 
rezoliucija, kuri išryškino Lietu
vos okupacijos neteisėtumą ir 
Lietuvos teises į laisvę. Pirmą 
kartą JAV kongresas oficialiai pa
sisakė už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. Sveikinimo 
rašte šiam lietuvių kongresui 
prez. D. Eisenhovveris džiaugėsi 
lietuvių pasišventimu siekti 
laisvės. Kongresą sveikino Lie
tuvos Laisvės Komiteto vardu V.

VINCAS KUDIRKA

VIRŠININKAI

Jau jis kartą skundė net 
Svarūną, kurį buvo ketinę rinkti 
į teisėjus Bandavyčiaus vieton. 
Todėl dabar mielai prisidėjo prie 
Pstrumskio, nes Svarūno vaita
vimas jam pačiam buvo neparan
kus: vaitas greičiau gali būti 
teisėju už kitus kandidatus. Su
tarta įskūst Svarūną, kad jis, kai
po nusipelnęs bajorystą, neturi 
teisės pirkt valstiečių žemės, ir 
dėl to negalįs būt vaitu.

Atvažiuoja pas Pstrumskį vir- 
šininklo pagelbininkas Dužev- 
skis. Nelaimingas raštininkas 
puola prie jo, melsdamas patari
mo. Duževskis visada pataria no
riai ir gerai. Tuoj surašė juodu 
šitokį skundą: “Svarūnas moko 
slapčia vaikus, skaito uždraustus 
užsieninius laikraščius ir platina 
juos tarp žmonių. Jis yra pusad- 
vokatis ir stoja į teismą, o kaipo 
toks negali užimti nė kokios tar
nybos. Taigi mes, Miškagalių 
valsčiaus, Svarūno turėt vaitu 
nenorime” ir 1.1.

To skundo taipgi niekas nepa
sirašė.

Tokie skundai prajuokino net 

Kruglodurovą. Valsčius vienu 
balsu išrenka Svarūną, o po kelių 
dienų tas pats valsčius sakosi 
Svarūno nenorįs!

Po tokio valsčiaus užsispyrimo 
Kruglodurovas jau buvo pra
dėjęs kitaip manyti, bet reikia 
gelbėt Pstrumskį, Tegul jau 
Svarūnas bus sau vaitu, tegul tik 
Pstrumskį palieka raštininku, te
gul jo Svarūnas neišmeta. Pasi
matęs su Svarūnų, klausia:

— Ar tamsta galėtum su 
Pstrumskiu sugyvent?

— Aš Pstrumskiui nieko pikto 
nedarau, — atsakė Svarūnas: — 
tik jis stengiasi man kenkt, pa
duodamas per bjauriausius gir
tuoklius skundus prieš //nane. 
Pagaliau nuo Pstrumskio pri
klausys, ar galima bus su juo su
gyvent, ar ne.

— Ar tenai, vietoje, galima 
kur nusisamdyt butą?

— Kur gi nebus galima.
Svarūnas suprato, jog virši

ninkas nori ne tik palikt 
Pstrumskį raštininku, bet ir 
tame bute, kurį valsčius turėjo 
paskyręs vaitui. Dar ilgą valandą 
juodu kalbėjosi ir matyt buvo, 

bent tuo žygiu, viršininko palin
kimas jau į Svarūno pusę.

Pstrumskis stipriai tikėjo, kad 
Svarūnas nebus pristatytas pa
tvirtinti, nes ne tik viršininkas 
buvo tai pažadėjęs, bet ir visa 
raštinė jo pusę laikė, o viršinin
kas visada klausydavo raštinės 
patarimų. Raštinei priderėjo lai
kyt Pstrumskio pusę. Kada tik 
jis atvažiuodavo į Naupilę, tai 
visą raštinę, anot žydo pasakos, 
“padarydavo be kojų : nuo 
Dinės jau rėplomis grįždavo 
namo.

Sukakus dviems ar trims sa
vaitėms, atvažiavo Pstrumskis su 
pačia ir dukterimi į Naupilę. 
Raštinėje patyrė, kad jau siu
nčiamas pas gubernatorių raštas 
Svarūnui patvirtinti. Ta žinia 
apliejo Pstrumskį tarytum šaltu 
vandeniu. Kaip šūvis nubėgo pas 
pačią. Pati, pamačiusi atsimai
niusį jo veidą, klausia:

— Kas atsitiko?
— Svarūną patvirtins! — at

sakė trumpai.
— O Jėzau! — suriko raštinin- 

kienė ir, parvirtusi ant lovos, 
apalpo. Duktė, pasižiūrėjus į 
motiną, taipgi apalpo. Bet 
Pstrumskis su jom dviem nesi
glamonėjo. Paliepęs pašaukt gy
dytoją, išvažiavo ko greičiausiai 
namo padaryt raštinėje šiokios 
tokios tvarkos.

Valsčius, matydamas visas 
paines ir bijodamas, kad iš tikro 

nekiltų kliūčių dėl Svarūno lau
ko, parašė gubernatoriui prašy
mą, kur išdėstė, kad laiduoja už 
Svarūną “savo nauda įstatyme 
reikalaujamo cenzo ribose”. Be 
to, vienas sodietis įkeitė skyrium 
dešimt margų su trobomis.

Kada prašymas pateko į Suval
kus, nuvažiavo ten ir Svarūnas. 
Pas gubernatorių, kurį tuokart 
pavadavo vicegubernatorius, pa
tyrė, kad valsčiaus ir to sodiečio 
prašymai nebus patenkinti, nes 
įstatymuose nėra pasakyta, kad 
tame dalyke galima būtų priimti 
svetimą laidą.

— O pagaliau, — tarė vicegu- 
l>ematorius, — to laido ir nerei
kia, nes turi tamsta reikalaujamą 
cenzą ir gali būt patvirtintas. Jei
gu net nuspręstų tą cenzą iš tam
stos atimt, tai vis praeis ilgas me
tas, o tuo tarpu, gali tamsta įgyt 
tokią žemę, kokią leidžia įgyt 
įstatymai. Pasakyk, tamsta, šitai 
viršininkui.

—Ar negalima būtų gauti iš 
Jūsų Malonės raštelį pas virši
ninką?

— Be reikalo. Ne mano daly
kas mokyt viršininką, — atsakė 
vicegubernatorius.

Svarūnas parvažiavęs išpasa
kojo ir paaiškino viršininkui vi
ską, ką girdėjo Suvalkuose.

Tuo p>ačiu metu Pstrumskis 
taipgi nusiuntė į Suvalkus savo 
bičiulį Slavikų Smulkį. Žydas 
prieis visur — priėjo ir prie gu

bernatoriaus raštinės viršinin
ko...

Rodos, vėl aptilo. Štai per Pet
rinių prekymetį sutinka Svarūną 
viršininkas ir rodo jam Raibučio 
sklindą, esą Svarūnas kurstąs 
valsčių. Tik nepasakyta buvo, 
prieš kokį viešpatį kursto: prieš 
Pstrumskį, ar prieš Raibutį.

Taip klojosi, iki nebuvo namie 
viršininko pačios — buvo iš
važiavusi kelias savaites į Vilnių. 
Iki šiol visos sąlygos Taip buvo 
pakrypusios, kad valsčius su 
Svanmu tikrai tikėjosi laimėt. 
Tikštai parkeliauja Pogoda Ne- 
nastjevna ir Pstrumskis pradeda 
greit atsigauti.

Netrukus po jos parvažiavimo 
patiria Svarūnas iš viršininko, 
kad jau jis pats abejojąs dėl 
Svarūno patvirtinimo, kad dar 
turįs apie tą dalyką susirašyt su 
gubernatorium.

Ką rašė Kruglodurovas guber
natoriui, nežinia, tik sukakus 
mėnesini ar daugiau, paragino 
Miškagalių valsčių susirinkt 
rugsėjo 18 dieną vaitui paskirt.

Valsčius susirinko įsakytą die
ną, bet, viršininkui paraginus 
rinkt vaitą, žmonės atsiliepė

— Mes jau turime išsirinkę 
vaitą Svarūną ir kandidatą Svai- 
nišių Mes kitų nenorime O jei
gu ponui viršininkui Svarūnas 
nepatinka, tai rinkitės sau kitą, 

bet algą jam mokėkite nuo savęs 
Prašome mūsų daugiau lx‘ reika

lo negaišint, nes dabar didelis 
darbymetis.

Taip pasakę, sujudėjo namo. 
Viršininkas vienok sulaikė juos, 
aiškindamas, kad neprivalo ne
susitarę skirstytis.

— Svarūną tvirtint neleidžia 
gubernatorius, — teisinosi Kru
glodurovas. Ką tik jūs išrinksite 
kitą, tas bus tikrai patvirtintas.

Bet valsčius nesiliaudamas 
šaukė;

— Svarūną! Svarūną!
Tada Kruglodurovas, pasik

vietęs Svarūną į raštinę ir likęs 
su juo vienas, prakalbėjo taip:

— Ponas Svarūne! Aš tamstą 
prašau atsisakyt nuo vaitystės. Iš 
savo pusės aš labai norėčiau pat
virtinti tamstą, kaip apsišvietusį 
žmogų, tik gubernatorius nelei
džia. Jis man įsakė padaryt nau
jus rinkimus. O jeigu tamsta ne
norėtum atsisakyt... tai admi
nistracija turės imtis savo prie
monių. .

Svarūnas, išgirdęs tokią kalbą, 
py ktelėjo ir karštai atsakė:

— Ar tamstai, ponas viršinin
ke. rodosi, kad aš pats lendu į 
vaitus? Ką aš kaltas, kad mane 
valsčius renka!* Juk aš nevaži
nėjau po valsčių, neprašinėjau, 
nepuldinėjau, nepapirkinėjau. 
Jeigu mane skundžia Raibutis, 
esą aš kurstąs valsčių, tai tegul 
kas nors parodo, kur ir ką kur
sčiau

(Bus daugiau)



ATBUDIMAS
Pavasariui grjžus, 
žydi ir žaliuoja 
žemė aptaškyta 
kančia ir krauju...

Laisvės išsiilgus 
mūs tauta kovoja, 
aukuruos tėvynės 
daug liepsnŲ naujŲ...

Lietuva jau bunda. 
Lietuva jau kelias, 
aikštėj laisvės šaukia 
Jos vaikŲ minia...

O nakties žvaigždynai, 
tartum šviesios viltys, 
žėri, spinduliuoja 
Nemuno dugne...

REIKIA BENT 1000 TELEGRAMŲ
Rugsėjo 7-9 Baltų Laisvės Ly

gos atstovai lankėmės Baltuo- 
siuoise Rūmuose, Valstybės de
partamente, Senate ir Atstovų 
rūmuose ir buvome painformuo
ti, kad VVashingtonas performu
luoja užsienio politiką Sovietų 
Sąjungos, o kartu ir Baltijos val
stybių atžvilgiu. Iš turėtų kon
taktų visose valdžios instancijose 
aiškiai supratome, kad jie norėtų 
žinoti tais reikalais ir Amerikos 
baltiečių nusistatymus.

Amerikos žurnalistai praneša, 
kad valstybės sekretorius James 
A. Baker, nežiūrint oficialaus 
Amerikos tvirto Baltijos valsty
bių okupacijos nepripažinimo, 
gana miglotai pasisako dėl Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmonių 
nepriklausomybės reikalavimo.

Dabar pats laikas veikti, kad 
Amerikos baltiečių nusistaty
mus mūsų vyriausybė aiškiai 
žinotų. Jei norime konkrečia 
forma solidarizuoti su į laisvę 
besiveržiančiomis Baltijos tau
tomis, iki spalio 20 į VVashingto- 
ną turime pasiųsti bent 1000 
telegramų. Kitą tiek suorgani
zuos latviai ir estai.

Baltų Laisvės Lyga paruošė 
telegramos tekstą prezidentui 
George Bush, kurią galima pa
siųsti
Union telefonu 1-800-257 
4900.
prašyti "operator Nr. 9603”. At
siliepus operatoriui pasakyti: “I 
want to send the Baltic Amer
ican Freedom League telegram 
to Prezident Bush. Please char- 
ge it to my telephone number”. 
Tada pasakyti savo “area code” 
ir telefono numerį.

skambinant Westem

Numeriui atsiliepus.

Lai lietuvių siekius 
lydi naujos dienos! 
Lai vienybė klesti 
širdyse visų!

Lai vilčių žibintai, 
naujai aušrai tekant, 
išpuošia rytojus 
tūkstančiais šviesų...

Laimink, Visagali, 
mūsų gimtą šalj 
ir kovas mūsa brolių, 
ten Lietuvoje!

Lai pasaulis mato, 
kad po vargo metų 
laisvės žiedas skleidžias 
tautos širdyje...

Eilėraštis ir nuotrauka
ROMUALDO KISIELIAUS

Paruoštoje telegramoje sako
ma, kad valstybės sekretorius 
padarė pareiškimą, kuris silpni
na Amerikos įsipareigojimą Bal
tijos valstybių laisvei, ir kad tele
gramos siuntėjas tokiems pareiš
kimams nepritaria. Prezidentas 
prašomas atvirtai remti Baltijos 
gautų nepriklausomybės reikala
vimą.

Telegramos pasiuntimas kai
nuoja $5.75. Už tą pačią sumą 
galima pasiųsti ir savo sureda
guotą tekstą, jei telegramoje ne
bus daugiau kaip 50 žodžių. Savo 
suredaguotą telegramą adresuo
ti: The President, The White 
House, Washington, D.C. 
20500.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pašiurti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Btvd., Brooktyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratarti prenumeratą 1989 metama

Vardas Ir pavardė

Adresas------------------- ---------------------------------------------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem orenumerata 
— /0 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $......
Už kalendorių S.....
Spaudai paremti S.....

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAI
(atkeltu iš 3 psl.)

Sidzikauskas, iškeldamas ALT 
sėkmingas pastangas laisvės sie
kimuose. Sveikino vysk. V. Bri- 
zgys, kongrese sukalbėjęs invo- 
kaciją. Kongresas patvirtino ne
palaužiamą lietuvių nusistatymą 
siekti laisvės, reiškė padėką 
Amerikos vyriausybei už Lietu
vos teisių gynimą, atkreipė 
dėmesį į Jaltos pasitarimų pavo
jus. Atsišaukime į viso pasaulio 
lietuvius kongresas pažymėjo: 
Būkite tikri, kad Amerikos lietu
viai nenuleis rankų ir dės visas 
pastangas, nesigailėdami savo 
triūso, nei lėšų, kad Lietuva 
būtų išlaisvinta. Lietuvių viltis 
stiprino tame kongrese kalbėjęs 
kongresmanas Ch. Kerstenas.

Penktasis kongresas 
Boston, Ma

Penktasis Amer., Lietuvių 
Kongresas įvyko Bostone 1958 
birželio 27 - 28. Kongresą sveiki
no jame dalyvavęs vysk. V. Briz
gys, vysk. V. Podolskis, Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas, VLIKo 
pirm. A. Trimakas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. Sid
zikauskas. Laiškais ir telegramo
mis sveikino 53 JAV senatoriai 
ir kongresmenai. S LA centras 
kongresui paaukojo 3,000 dol.

Šeštasis kongresas 
Washington, D.C.

Šeštasis Amer. Liet. Kongre
sas buvo VVashingtone 1964. Da
lyvavo 527 atstovai, jų tarpe apie 
200 jaunimo. Buvo specialus jau
nimo posėdis, kur apie nuotaikas 
Lietuvoje papasakojo J. Miklo- 
vas. Kongreso metu įvairių val
stijų lietuviai aplankė savo valsti
jų JAV kongreso atstovus, pri
mindami jiems Lietuvos ’aisvės 
siekimus. Pastangas Lk’uvos 
laisvės siekimuose savo paskaito
je nušvietė prof. V. Vardys.

Septintasis kongresas 
Detroit, Ml

Septintasis Amer. Liet. Kon
gresas buvo sušauktas Detroite 
1969. Buvo suvažiavę 233 atsto
vai. Teisininkas V. Vaitiekūnas 
pagrindinėje paskaitoje nušvietė 
to laiko lietuvių padėtį. Alg. Ka- 
sulaitis nagrinėjo Lietuvos lais
vinimo uždavinius ateities dar
buose, ALT pirm. inž. E. Bart
kus papasakojo apie pastangas 
per įstaigas siekiant laisvės Lie
tuvai, apie kreipimąsi į JAV se
natą, kad neratifikuotų JAV' - So
vietų Sąjungos konsularinės su
tarties. Kongrese gyvai reiškėsi 
jaunimas, dalyvavo diskusijose 
parodė susirūpinimą Amer. 
Liet. Tarybos vadovaujamais 
Lietuvos laisvinimo darbais 
Kongrese nutarta kreiptis į pre
zidentą Nixoną lietuvių tremti
nių reikalu. Priimtas atsišauki-

Nebūkime pasyvūs tėvynės 
laisvės reikalu. Telegramomis 
užverskime Baltuosius rūmus.

Angelė Nelsienė 
BAFL vicepirmininkė 

mas į pavergtos Lietuvos bro
lius, pareiškiant, kad išeivija su
pranta jų kančias ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai niekada nestigs 
drąsos, ryžto ir ištvermės kovai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Aštuntasis kongresas 
Chicago, IL

Aštuntasis Amer. Lietuvių 
Kongresas įvyko 1974 rugsėjo 
28-29 Chicagoj. Jo garbės komi
tetą sudarė 18 gubernatorių ir 
kitų aukštų valdžios narių, 29 se
natoriai ir 125 kongresmenai bei 
daugybė pirmaujančių lietuvių 
organizacijų vadovų, jų tarpe 
vyskupai V. Brizgys, Ant. Dek- 
snys, Lietuvos atstovas J. Kajec- 
kas. Kongresą sveikino VLIKo 
pirm. K. Valiūnas, ALT-bos 
pirm. dr. K. Bobelis nušvietė 
plačias pastangas rūpintis Lietu
vos laisvės reikalais, pabrėžda
mas ryžtą visomis jėgomis siekti 
mūsų tėvynės išlaisvinimo. Prof. 
Br. Kasias nagrinėjo žmogaus 
teisių reikalus sovietų okupuotoj 
Lietuvoj, o prof. R. A. Friedlan- 
der nagrinėjo laisvo apsisprendi
mo teisę Pabaltijo valstybėse. 
Inž. Ant. Rudis savo paskaitoj 
pabrėžė visų teisę į laisvę. J. Ja- 
saitytė iškėlė jaunosios kartos 
uždavinius Lietuvos laisvinimo 
darbuose. Kun. J. Prunskis kėlė 
reikalą vieningomis jėgomis 
veržtis į laisvę, L. Simutis žadi
no ryžtą Lietuvos laisvinimo 
kovą vesti iki pergalės. Kongre
sas ragino išeivius pasirinkti savo 
minčiai ir širdžiai ideologiškai 
artimiausią visuomeninį junginį, 
įsitaukti į jo veiklą ir per jį įsi
jungti į bendrą ir vieningą Lietu
vos laisvinimo darbą.

Devintasis kongresas 
Cleveland, OH

-.Devintasis Amerikos Lietuvių 
Kongresas įvyko 1980 Clevelan- 
de. Jo garbės komitete buvo lie
tuviai vyskupai, Lietuvos diplo
matijos šefas St. Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas VVashingtone dr. 
St. Bačkis, Lietuvos gen. konsu
lai, VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, 
Lietuvių Fondo vald. pirm. G. 
Balukas ir daugybė kitų vado
vaujančių lietuvių. Pamaldos 
įvyko Clevelando katedroje. 
Mišias aukojo vysk. V. Brizgys, 
asistuojamas prel. J. Balkūno ir : 
eilės kunigų. ALT pirm. dr. K. 
Šidlauskas aptarė ALT penk
mečio veiklą. Gen. kons. A. Si
mutis savo paskaitoje nagrinėjo 
Lietuvos laisvės viltis šių laikų 
tarptautinėje raidoje. Dr. K. Bo- " 
l>elis painformavo apie Lietuvos 
laisvės reikalus tarptautinėse 
konferencijose: Helsinki, Bel
grade ir Madride. Visų su dėme-' 
siu buvo išklausytas neseniai iš 
Lietuvos ištrukusio R. Giedros 
pranešimas apie padėtį okupuo
toje Lietuvoje. Pasidžiaugta JAV

Our store, the first and only durlng emlgratlon, sėlis 
high quallty equlpment for business and personai 
ūse. We have computers of 30 most famous firms. 
You will buy in our store only the best electronlcs; 
also you will receive profeslonal advlce.

Hl TECH^COMPUTERS

We sėli all Computer components, accessorles and programs separately too.
We have a (arge choice of TVs, Fax, Camcorders, VSRs, shortwave radlos, 2-cas- 
sette-recorders, phones, answerlng machines, kltchen supplles, etc., etc.

Special price for computers at 220 V and Pal Secam 
system electronlcs which you can ūse in Llthuania 
and Europe.
We speak English and Russian

41 W 35th Street, between 5 and 6 Avė., Manhattan, 
N. Y. 212 465-0621

Kongreso rezoliucija įpareigoti 
JAV prezidentą, kad jis pasirū
pintų Lietuvos laisvės klausimą 
iškelti Helsinkio aktą pasirašiu
sių valstybių konferencijoje Ma
dride, prašant šiam reikalui pa
galbos ir iš kitų Vakarų Europos 
valstybių.

Dešimtasis kongresas 
Burbank, IL

Dešimtasis Amerikos Lietu
vių Kongresas šūkiu — Vieninga 
kova už Lietuvos laisvę — įvyko 
1984 spalio 27 - 28 Burbank, U, 
prie Chicagos. Jo garbės komite
te buvo 12 gubernatorių ir kitų 
aukštųjų pareigūnų, 25 JAV se
natoriai, 101 kongresmenas, ke
turi lietuviai vyskupai, Lietuvos 
diplomatijos šefas dr. St. Bačkis, 
Lietuvos atstovas prie S v. Sosto 
St. Lozoraitis, Lietuvos atstovai 
D. Britanijoje ir Prancūzijoje, 
Lietuvos garbės konsulai ir ke- 
liasdešimts vadovaujančių lietu
vių išeivijos veikėjų.

Aptariant išeivijos pastangas 
Lietuvos laisvinimo darbuose 
buvo su dėmesiu išklausyta ALT 
pirmosios valdybos nario J. 
Laučkos paskaita: “Žvilgsnis į 
Amer. Lietuvių Tarybos kilmę, 
prasmę ir ateitį”. Ryšium su 
Specialių Investigacijų Įstaigos 
keliamomis bylomis dėl tariamų 
karo nusikaltimų, adv. P. Žum- 
bakis panagrinėjo Lietuvių Tei
sėms ginti reikalus. Stiprinant 

Juodojo kaspino dienos minėjimas New Yorke prie Jungtinių 
Tautų, kur visą dieną vyko vigilinis budėjimas. Tai buvo 
rugpjūčio 23. Nuotr. Edvardo Arūno Bitėno

r McULPRtTS
- y BAiSIC'-

M ■ A SECOND

LITHUANIAN COOKERY 
in English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuvišką valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Bivd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 12doi. Persiuntimas 
Ir Postage 1.50 dol.

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

Numeris, gatvė ...

Miestas, valstija, Zlp

mūsų išeivijos ryšius su Lietuvos 
diplomatinės tarnybos įstaigo
mis ir žmonėmis, įvyko turinin
ga Lietuvos atstovo prie S v. So
sto ir Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjo Washingtone St. Lozo
raičio paskaita: “Lietuvos diplo
matinės tarnybos uždaviniai bei 
reikšmė darbe už Lietuvos 
laisvę”.

Kongresas pareiškė labai 
griežtą protestą prieš Sovietų 
Sąjungos vykdomą genocidą ir 
nuolatinius žmogaus teisių 
laužymus. Buvo nutarta visomis 
pastangomis siekti, kad OSI pa
reigūnams nebūtų leidžiama 
naudotis KGB agentūros parū
pinta medžiaga. Kongresas para
gino lietuvių visuomenę, ypač 
čia išsimokslinusią jaunesnę kar
tą, aktyviau veikti į viešosios opi
nijos sudarymą remiant Lietu
vos laisvės siekimus.

Vienuoliktasis kongresas 
Los Angeles, Callf.

1989 spalio 21-22 Los Ange
les Calif. įvykstančio vienuolik
tojo Amerikos lietuvių Kongreso 
jau pats šūkis — “Visi vieningai 
siekim Nepriklausomybės Lie
tuvai” nusako pagrindinį tikslą. 
Svarstybose dalyvauja ne tik 
ALT, VLIKo, PLB, Diplomati
jos atstovai, bet ir kai kurių 
okup. Lietuvoje įsisteigusių par
tijų atstovai. Tai bus naudinga 
ne tik ALT-bos ateities veiklos 
gairių nustatymui, bet ir ben
dram visų vieningam darbui.

ALT INFORMACIJA



“NEWSDAY” APRAŠO LIETUVIŲ 
ŽYGĮ Į NEPRIKLAUSOMYBĘ
Long Island o dienraštis News- 

day (600,000 tiražas) rugpjūčio 
18 išspausdino savo korespon
dentės Alison Mitchell straipsnį 
iš Vilniaus su antraštėmis “Lie
tuviai žygiuoja j nepriklauso
mybę ’ ir “Lietuviai veržiasi iš 
Maskvos glėbio . Straipsnį iliust
ruoja kelios spalvotos nuotrau
kos.

“Mes nenorime sugriauti pa
saulio santvarkos”, amerikietei 
kalbėjo Atgimimo redaktorius 
Romualdas Ozolas, “Bet mes 
taip pat nenorim pražūti dėl da
bartinės pasaulio santvarkos”.

Algirdą Brazauską korespon
dentė vadina pragmatikų, kuris 
mėgina išlaikyti pusiausvyrą tarp 
savo respublikos vis didėjančio 
geismo atsiskirti nuo Maskvos ir 
kaitos Maskvoje tempo. Jį iš kan
trybės veda tie kurie tvirtina, jog 
partija juda per lėtai, ir “nepa
prastai skubantys sąjūdininkai”, 
jo žodžiais, manantys, “jog gali
ma įbristi į upę ir vienam plaukti 
visą dieną”.

Tačiau kiti partijos nariai žur
nalistei tvirtino, kad partija radi
kaliai skilsianti. Algimantas Če
kuolis jai kalbėjo, kad dar prieš 
ateinančius rinkimus Lietuvos 
komunistų partija pakeis savo 
pavadinimą ir politinius tikslus. 
Kitas partijos narys, nenorėjęs, 
kad jo pavardė būtų minima, pa
reiškė, jog Lietuvos kompartija 
greičiausiai pasivadinsianti so
cialistų ir socialdemokratų parti
ja, kas iš esmės reikštų praeities 
atmetimą. Čekuolis aiškino, kad 
Lietuvos komunistų partija sie
kia savarankiškumo, nes ji nori 
atgauti lietuvių pasitikėjimą. Jei 
tai jai nepavyks, rinkimuose ji 
tegaus nuo- iki 7 nuošimčių bal
sų. — - - - ri

Komjaunimo vadovas Alfon
sas Macaitis, anot autorės galvo
ja apie jaunimo organizaciją, ku
ri būtų laisva nuo valstybės. Vie
nas jo rūpesčių — centrinis kom

Pokalbis po mitingo. Iš k.: Petras Ąžuolas — New Yorko Alto 
pirmininkas, Paruyr Hayrikyan — Armėnijos tautinio apsi
sprendimo Sąjūdžio vadovas, Valdas Anelauskas — Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovas. Nuotr. Rolandos Anelauskienės

ANTIBOLŠEVIKINIS TAUTŲ MITINGAS
Pavergtųjų ir už laisvę kovo

jančių tautų atstovų mitingas 
įvyko spalio 8, sekmadienį, vi
durdienį prie Laisvės statulos. 
Mitingo organizatoriai buvo 
antibolševildnis tautų blokas 
(American Friends of the Anti- 
Bolshevik BlockofNations). Da
lyvavo afganistaniečių, armėnų, 
gruzinų, ukrainiečių, kinų ir kitų 
komunistinėj priespaudoje esan
čių tautų atstovų delegacijos. 
Ypač gausu buvo ukrainiečių, 
kurie sudaro šios organizacijos 
branduolį. Mėlynai galtonos Uk
rainos tautinės vėliavos domina
vo. Ko, deja, negalima pasakyti 
apie lietuvius. Mūsų tautiečių 
buvo vos keletas. Mūsų lietuviš
ka trispalvė plevėsavo jau laive, 
patraukdama gausų turistų dė
mesį.

Paruošėme taip pat keletą pla
katų anglų kalba, bylojančių pa
sauliui apie Pabaltijo laisvės sie

jaunimas gali nuspręst įsteigt 
savo padalinį Lietuvoje ir tuomi 
suskaldyti komjaunimą: tokiu at
veju, rusai stotų į centro organi
zaciją, o lietuviai į nepriklauso
mą.

“Žaliųjų” įsteigėjas Zigmas 
Vaišvila suabejojo ar ir nepri
klausoma komjaunimo organiza
cija galėsianti patraukt daug pa
sekėjų komunistų “ideologinės 
krizės” sąlygomis. Kalbantis 
apie “Žaliųjų” pasiskelbimą poli
tine partija, jis pareiškė, jog Lie
tuvos komunistų partija nedrįsta 
pasisakyti prieš daugiapartinę 
sistemą”.

Kame visų tų Sovietų Sąjun
gos problemų versmė? Čekuolis 
amerikiečių korespondentei aiš
kino, jog tai esanti bolševikinė 
galvosena, kurią jis taip aptarė: 
“Aš atstovauju mažumą, bet aš 
visad teisus. Aš tave padarysiu

VVORCESTER, MASS.
Renginys vienuolijos 

darbams remti
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

vienuolijos Putname seselių rė
mėjai kartu su seselėmis Mairo
nio Parko didžiojoje salėje su
rengė koncertą ir vaišes rugsėjo 
18.

Visus šiltu žodžiu pasveikino 
rėmėjų skyriaus pirm. A. Gar- 
sienė. Programai vadovavo B. 
Miliauskaitė-Harris. Invokaciją 
sukalbėjo prieš vaišes seselių ka
pelionas kun. dr. V. Cukuras. 
Rėmėjos ir jų talkininkės, vado
vaujamos pirm. A. Garsienės, 
paruošė vaišes, po kurių įvyko 
^oącertas. Jį'atlįko daįhgs vjgpg- 
tas jAidas” iš Baltitnorės vado- 
vaujamas Marijos Tallat-Kelp- 
šienės-Krasauskienės. Jį sudaro: 
J. Brazauskienė, V. Dūlys, E. 
Dulienė, I. Kučinskas.

Jie dainavo be pertraukos.

kius. Vienas jų “Gorbačiovas yra 
agresyvios Hitlerio ir Stalino po
litikos prieš Pabaltijį tęsėjas” — 
šiuo metu ypatingai aktualus. 
Buvo ir daugiau, kitų bendruo
menių atneštų transparentų.

Tribūnos priešakyje afganų 
tautinės vėliavos spalvų audek
las su šūkiu: “Free Afghanistan”! 
Mitinge kalbėjo Afganistano lais
vės kovotojas Habib Mayar, dr. 
Victor Tzuan, atstovavęs Pasau
linis Antikomunistų lygos skyrių 
Amerikoje, ukrainiečių disiden
tas ir poetas 30 metų praleidęs 
sovietiniame Gulage M. Kara- 
vansld, Ludmilla Thome — hu
manistinės organizacijos “Free- 
dom House atstovė ir kiti. Lietu
vos Laisvės Lygos vardu kalbėjo 
V. Anelauskas.

Mitingą vedančioji ARN New 
Yorko skyriaus pirmininkė Roxo-

(nukelta į 8 psl.) 

laimingu, tu bandite, net jei tave 
reikės ir nušaut”. “Demokratinis 
centralizmas” irgi esąs bolševi
kiškas padaras — daug centraliz
mo ir jokios demokratijos, tvirti
no Čekuolis; tokį demokratinį 
centralizmą reikia išardyti.

Komunistus jau pradeda nu
stelbti Sąjūdis, kuriam dar 
nesuėjo metai — rašo Alison 

-Mitchell. Sąjūdžio būstinė jai 
priminė amerikietiško bendruo
menės centro^>olitinės kompa
nijos štabo, ir kolegijos laikraščio 
redakcijos mišinį. Paskutiniuo
sius savo straipsnio žodžius ji su
teikia Romualdui Ozolui: “Mes 
turim išrinkt . naują Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą, kuri galės 
paskelbti Nepriklausomybę. Tai 
padarius, Taryba būtų paleista ir 
turėtų būti paskelbti nauji laisvi 
rinkimai neokupuotoje teritori
joje”.

(Elta)

Pradėjo daina Gintaro kraštas —
S. Šližio, Tėviškėlė — Br. Bu
drumo, Ir pražydo linai — 
Klajūno, Nemunėli, Nemunėli,
— A. Bražinsko, Mylėk ir lauk
— Raudonikio, Gimtinės aidai
— Gorbulskio, Ramunėlė — 
Zdanius, Pienė — Vaitkev ičius. 
Duetas E. ir V. Dūliai — Tyli 
naktis — Stankūno. Solo J. 
Bražinsko, Rudenio lapai—Kos- 
mer, Devynbalsė — Navicko, 
Šlama šilko vėjas — Žižiūnas, 
Žemė gintarinė — Gorbulskio. 
Koncertą užbaigė daina Lauksiu 
tavęs ateiant — Raudonikio.

Publikai entuziastingai plo
jant T. Miliauskaitė ir A. Jak- 
niūnaitėjhynjninkus apdovanojo 
rožėmis. Publikai patiko ne tik 
jų dainų repertuaras, bet ir pui
kus atlikimas, į kurį buvo įjung
tas ir vaidybinis menas. Tai po 
kievienos dainos nesigailėjo 
jiems aplodismentų.

Žodį tarė vienuolyno viršinin
kė seselė Igne. Padėkojo vi
siems, ypatingai Maironio Parko 
pirm. K. Adomavičiui ir visai va
dovybei. Supažindino su vie
nuolijos ateities darbais, įvairia 
religine veikla čia, ir pagalba at
gimstančiai Lietuvai.

Lietuvių Labdaros dr-jos pirm. 
K. Adomavičius pasidžiaugė gra
žia programa, seselių atlieka
mais darbais. Ragino nepavargti 
juose. Žadėjo asmenišką ir Mai
ronio Parko vadovybės visoke
riopą paramą, kurią patvirtino 
savo ir žmonos Teresės vardu 
įteikdamas seselėms piniginę 
auką.

Seselių rėmėjų sk-pirm. A. 
Garsienė ir visa valdyba dėkoja 
Lietuvių labdaros dr-jos pirm. 
A. Adomavičiui, vicepirm. A. 
Glodui ir visai vadovybei už lei
dimą nemokamai naudotis šia 
puošnia sale, už visas kitas dova
nas bei nuolatinį prielankumą 
seselėms. Padėkos nusipelno vi
sos dirbusios virtuvėje ruošiant 
vaišes, patarnavusios prie stalų, 
platinusios bilietus. Tai nepails
tančios: vyriausia šeimininkė sk. 
pirm. A. Garsienė, B. Svikjienė, 
O. Kilmonienė, M. Vidūnienė, 
A. Norkevičienė, V. Alytienė, 
M. Dabrilienė, I. Parulienė. I. 
Markevičienė, P. Gailiūnienė, 
J. Spirauskienė, A. Jakniūnaitė,
T. Miliauskaitė, B. Miliauskaitė- 
Harris.

Padėka abiejų lietuvių parapi
jų klebonams: kun. V. Paruliui, 
MIC', ir kun. A. Volungiui, ren
ginį garsinusiems parapijų biule
teniuose. Lietuvių radijo pro
gramos "Aušra" vedėjui inž. E. 
Meilui, gražiai įvykį garsinusiam 
oro bangomis. Rengėjai dėkingi 
visiems dalyviams, kurių atsi
lankė daugiau 250, ypatingai 
“Aidui” už atvežtą puikią progra
mą.

Kai New Yorke lankėsi skautai iš Lietuvos, juos jautriai pa
sveikino skautijos įkūrėjas v. s. Petras Jurgėla ir pasakė kalbą. 
Nuotr. Rimgaudo Jurgėlos.

Lietuvos Skautų Sąjungos vadų sutikimas ir pagerbimas 
Kultūros Židinyje. Iš k. Lietuvos skaučių seserijos vyr. skau- 
tininkės pavaduotoja ps. Monika Girčytė, pirmūnas v. s. Pet
ras Jurgėla, Lietuvos vyr. skautininko pavaduotojas s. Laimis 
Daujotą, Lietuvos vyr. skautininkas Rimantas Ulevičius, 
Kauno rajono atstovė LSS vadijoje s. Lukrecija Malkevičienė 
ir New Yorko skautų dvasios vadas Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM. Nuotr. Rimgaudo Jurgėlos

VASARA UŽDARĖ 
KENNEBUNKPORTO 
VASARVIETĖS VARTUS

Jei nukeliautum į Kenne- 
bunkportą, rastum ten begales 
spalvų, gražų rudenėlį, bevaikš- 
čiojantį miestelio gatvėmis ir 
mieloje pranciškonų vasarvietė
je.

Praėjo ten vasara ir uždarė va
sarvietės vartus. Uždarė ir duris, 
nes ten jau ruduo. Liko tik prisi
minimai tų dienų, kai čia vasaro
jo daugybė žmonių, kai čia buvo 
koncertai, įvairios vakaronės.

Šios gražios aikštės gyvenimas 
prasideda su tradiciniu pikniku 
— lietuvių diena, kuri buvo lie
pos 2. Visada čia atvyksta Brock- 
tono lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos choras ir gieda per 
mišias. Paskui aikštėje būna po
piečio programa. Ir čia kaip tra
dicija — visada atvyksta Onos 
Ivaškienės ir Gedimino Ivaškos

Šis buvo dešimtas koncertas, 
suruoštas Šv. Kazimiero parapi
jos rėmėjų skyriaus (antras 
rėmėjų skyrius yra Aušros Vartų 
parapijoj), vadovaujant pirm. A. 
Garsienei, kuri pasiliks seselių 
veiklos istorijos lapuose, kaip 
koncertų iniciatorė, nes dešimt 
metų eina pirmininkės pareigas, 
o sekretorė J. Miliauskienė 26 
metai. Džiaugiamės turėdamos 
tokią energingą pirmininkę ir ti
kime, jai vadovaujant dar daug 
gražių koncertų bus suruošta, 
ypatingai, kai į rėmėjų eiles įsi
jungia vis daugiau jaunesnės kar
tos moterų, nekalbant apie Mi
liauskų šeimą, kurios jaunimas 
darbuojasi nuo jaunų dienų — 
Bernadeta, Teresė, Juozas Jr. 
Tai tėvų nuopelnas, kad gali 
užimti jų vietas ir išlaikyti šei
mos tęstinumą seselių darbuose. 
Neseniai įsijungė ir Maironio 
Parko pirmininko K. Adoma
vičiaus žmona Teresė, o pats pir
mininkas rėmėjas nuo senų lai
kų, kaip seniai įsteigtas ir rėmėjų 
skyrius. Žvelgiame) ateitį su vil
timi ir pasitikėjimu, kad rėmėjų 
skyrius mūsų parapijoje egzi
stuos ir toliau taip gražiai, kaip 
iki šio laiko remdamas kil
niuosius seselių darbus

J. M.

šokėjai iš Bostono.
Kelintą kartą atvyksta ir žy

musis pianistas VVilliam Smiddy. 
Jo koncertas šiemet paliko neiš
dildomą įspūdį.

Naujiena šiemet buvo jauna 
pianistė Frances Covaleski-Ko- 
valiauskaitė iš New Jersey. Tai 
daug žadanti pianistė. Jos kon
certas buvo liepos 22. Repertua
re buvo tarptautiniai kompozito
rių kūriniai. Gi liepos 31 buvo 
soprano Janės Brasauskienės ir 
baritono Antano Keblio koncer
tas. Solistas Antanas Keblys yra 
ištikimas šios vietovės lankytojas
— kasmet liepos gale pasirodo 
ir kasmet koncertuoja.

Kasmet būna ir vasarotojų 
koncertas. Tai irgi sena tradicija. 
Tuos koncertus kadaise paruoš
davo smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas. Dabar jo darbą tęsia 
sūnus Vytenis Vasyliūnas, at
vykęs iš Europos. į mišraus cho
ro programą įsijungia ir duetas
— Bronė Stravinskienė ir Igor- 
kis Kučiauskas. Šiemet į kon- 
cedrtą įsijungė ir smuikininkas 
Julius Veblaitis.

Rengiami ir literatūros vaka
rai. Šią vasarą toks vakaras buvo 
rugpjūčio 4. Vakaro tema buvo
— Vakaras ir atgimimas Lietu
vos poezijoje”. Programą atliko 
rašytojas Algirdas Lindsbergis, 
Alė Staknienė, Ada Ustijanaus- 
kienė.

Rugpjūčio 6 buvo solistės Dai
vos Mongirdaitės koncertas. Ji 
irgi dažnai čia koncertuoja ir pra
turtina atostogaujančių vasarą. 
Akomponavo Vytenis Vasy
liūnas.

Atvykęs iš Vokietijos, Vytenis 
Vasyliūnas surengia ir vargonų 
koncertą. Tai buvo rugpjūčio 8.

Kennebunkporte gyvena lie
tuviškos kilmės poetas Michael 
Tarabila. Jis rugpjūčio 10 skaitė 
savo poeziją (rašo tik angliškai), 
ir Vytas Staknys atliko piano 
koncertą. Jis grojo lx‘ gaidų, iš
mokęs pirma mel<xliją ir čia pat 
ją harmonizuodamas

Ateitininkų poilsio ir studijų 
savaitė prasidėjo rugpjūčio 12

— Prel. laidas Tulaba, P.A., 
už nuopelnus Lietuvai ir krikš
čioniškajai demokratijai ir Ber
nardas Žukauskas, Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjungos 
narys nuo Voronežo laikų Lietu
vių krikščionių demokratų kon
ferencijoje Chicagoje rugsėjo 2 
pakelti į Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjungos garbės narius.

— Vilniaus Universiteto Dai
nų ir Šokių ansamblis, aplankęs 
keletą lietuvių kolonijų Ameri
koje, spalio 22, sekmadienį, 3 
vai. popiet koncertuoja Monre
alyje, Kanadoje. Kadangi ry
tinėje Amerikos dalyje ansam
blio koncertų nebus, susidomėję 
dėl informacijų ir rezervacijų 
gali kreiptis į šiuos asmenis: R. 
Piečaitienė.tel. 514 767 - 8779 
arba P. Adamonis, tel. 514 722 
- 3.545.

— Vanda Zaborskaitė at
skrenda iš Lietuvos dalyvauti 
Ateities akademiniame savaitga
lyje. kuris įvyksta spalio 27-29 
Jaunimo Gentre Chicagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemont, 
111. Zaborskaitė yra literatūro
logė. kurios studija apie Maironį 
buvo kaltinama nacionalistinė
mis tendencijomis. Ji dėl to buvo 
atleista iš darlx>. Zaborškaitė 
skaitys paskaitą “Vaižgantas ir 
Lietuvos atgimimas" Ateities 
akademiniame savaitgalyje.

— Lietuvos vyčių Gintaro 
apskrities suvažiavimas įvyks 
spalio 22, sekmadienį, Hazel- 
ton. Pa. Mišios 12 vai. Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, Hazelton, 
Pa. Po to pietūs 1:15 vai. parapi
jos salėje. Suvažiavimą globoja 
Lietuvos vyčių 118 kuopa, kuriai 
pirmininkauja Valentina Dan
elio.

— Illinois Art Council pa
skyrė 15,200 dol. paramą lietu
vių dainų šventės suruošimui, iš 
dalies patenkindamas šventės 
komiteto paruoštą ir per Lithua
nian Folks Dance Festivals, 
Ine., įteiktą prašymą. Dainų 
šventė įvyks 1990 liepos 1 Chica
goje, Illinois universiteto pavil
jone. Dainų šventės komitetui 
vadovauja Vaclovas Momkus.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. B. Naujokaitis, La Mėsa, 
Calif.. Užsakė kitiems: A. Šilba
joris. Richmond Hill. N. Y. —V. 
Grybauskui, Chicago, III., a.a. 
V. Galinienės prenumeratą per
ėmė sūnus V. Galinis, Rich
mond Hill, 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.

Pradėta Antano Keblio koncer
tu Akomponavo vietos pianistė 
Eleonor Dow.

Rugpjūčio 13 iš Bostono atvy
ko folklorinis ansamblis Skau
to. vadovaujamas Gitos Kup
činskienės.

Šaulių kultūrinė savaitė pra
sidėjo rugsėjo 2 baliumi, gi 
rugsėjo 3 buvo solisto Benedikto 
Povilavičiaus koncertas, akotn- 
ponavo kompozitorius Jeroni
mas Kačinskas.

Vakare buvo pobūvis, kur sa
vieji atliko margą programą

Dabar visa tai tik prisimini
mai. nes vasara uždarė Kenne- 
bunkporto vartus.

S.



DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA j LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų) Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir

mos INNOVATION, kuri duoda vienerių metų garantiją 
Lietuvoj

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH NESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643
TEL. (312) 238-9787

Dar yra

Rugsėjo 12 d.,

kelionėse j Lietuvą:

ų, — Iš Chicagos — 2,795.00, 
iš New Yorko — 2,645.00

Spalio 3 d., Vilniuje 10 dienų — iš Chicagos — 1,895.00,

iš New Yorko — 1850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

INTRODUCTION TO MOD- 
ERN LITHUANIAN by L. Dam- 
briūnas, A. Klimas, W. R. 
Schmalstieg. You’ll enjoy 
ovvning this Grammar and 4 
cassettes with an orchestrai 

« version of the Lithuanian and 
USA National Anthems. 
Grammar — $10.00. Caššet- 

7 tęs — $25. Postage and hand- 
ling $1.00. Available at: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. 11207.

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuvių 
autorių kūrybą. Geriausi jo skaitiniai ir yra sutelkti ką 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje Iškaityti šių auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Donelaičio, A. Miškinio, St. Santvara, Putino, Bern. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, O. Milašiaus, K. Inčiūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y 
11207.

JVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

DEXTER PARK 
®l PHARMACY Bjl 

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woo^haven, N.Y. 11421 

WE DEUVER 

296-4130

MES TAIP PAT TURIME DIDELj PASIRINKIMĄ SONY, MAXWELL IR 
KT. JVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO KASEČIŲ

, Okupuotoje Lietuvoje vyk- 
, )Sta dideli įvykiai. Sekime juos 
' , blaiviai j stebėdami, paremda

mi^ m j 'jų^zyglŲ  ̂~ priartina 
| ! Lietuvos nepriklausomybę.

. Niekada nepamirškime, kad 
' mūsų galutinis tikslas — Ne

priklausoma Lietuva!

BALTK 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

INTERNATIONAL
INDUSTRIES 4*

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

9525 So. 79th Avė. 
Hickory Hills, IL, 60457-2259 

Tel. 312 430 - 7272

INTERNATIONAL
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, Ir 
ruošiamės tikrai Jdomlam Ir Įvairiam 1990 m. sezonui.

Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus telkia Įvairias pa
slaugas. Visi jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti pro
fesionaliai Ir sumaniai.

Norintiems viešėti Lietuvoje 5 dienas ar 5 savaites, sudarome Individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reika
lus, ir jūsų paslaugoms parūpiname patyrusi asmenį jus pasitikti
Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė!

G.T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenumeruo- 
ja, paskui paragink užsisakyti.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
oadėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo; pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,899 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė. 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
KeMonė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupetl

Baitic Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALT1C TOURS

Sutte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02184 
Tai. 617-985-8080

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

---------------------------------------- o -----------------------------------
Čia galite gauti: 

Lietuviškas VISA korteles
f Į Pinigines perlaidas

Čekių sąskaitas
\ J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas 
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond Hill, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



Laisvės Varpo koncerto programos atlikėjai iš k. kompozito
rius Darius, smuikininkas Aras ir mezzosopranas Laima La
pinskai, Laisvės Varpo vedėjas Petras Viščinis. Koncertas 
įvyko spalio 1 So. Bostone. Nuotr. J. Rentelio

A. A.
KAZIMIERUI KULIUI

mirus, giliai liūdinčia jo žmoną Anastaziją, dukterį 
Bronę, žentą Vytautą PauliŲ, anūkus, Kristiną, Rai
mundą su šeimomis, Robertą, bei kitus gimines Ame
rikoje, Urugvajuje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

Dr. Marija ir Aleksandras Žemaičiai

Dviejų metų mirties sukaktis
A. A. 

ADA AUSIEJIENĖ
mirė 1987 rugsėjo 23

Mamyte, Tu esi tik žemės sauja
Toli, kur tvyno ūkana,
Bet siela meilę ir maldas Tau atnašauja, 
Širdy, lyg saulė, spindi^man tiį^Tu viena... _ .

- -------- - - (S. Santvaras)
---------- L . t -

Duktė 'Rita Ausiejūtė Heidemann
Sūnus Linas Ausiejus

A. A. 
PETRAS AUSIEJUS

Rudens varsom apsirengė klevai, beržai ir gluosniai, 
Latakais neblaŠa gyvybės kupina sula — 
Ir tavo kambarėly — tavo troškuly gyventi — 
Tokia rūsti, tokia skaudi tyla...

(S. Santvaras)
Mūsų brangus tėvelis netikėtai mirė rugpjūčio 26 

Cape Codo ligoninėje, Centervllle, Mass. Jis ilsisi ra
mybėje Šv. Pranciškaus Xavler kapinėse šalia mūsų 
neužmirštamos mamytės, kurios mes netekome 1987 
rugsėjo 12.

Pasiliko giliame liūdesy duktė Rita Ausiejūtė Hei
demann, sūnus Linas Ausiejus, anūkės Monika Heide
mann, Audra ir Alana Auslejūtės, seserys Angelė Ve- 
clovienė, Vita Laudlnsklenė, brolis Kipras Ausiejus 
Mūnchene ir mamytės giminės Lietuvoje.

Duktė Rita, sūnus Linas su Šeimomis

PADĖKA 
A. A. 

PETRAS AUSIEJUS, 
mūsų mylimas Tėvelis Ir Senelis, staiga mirė 

rugpjūčio 26 Ir buvo palaidotas Šv. Pranciškaus Xa- 
vler kapinėse, Cape Code, Mass.

Pasilikę giliame liūdesy dėkojame visiems už 
užuojautas asmeniškai, gėlėmis, laiškais, spaudoje Ir 
visiems dalyvavusiems bažnyčioje Ir palydėjusiems J 
kapines.

Padėka visiems aukojusiems Tautos Fondui Ir 
Lietuvių Bendruomenei pagal Tėvelio prašymą. 
Dėkingi Romui Veltui už apibūdinimą knygnešių — 
laisvės kovotojų tėvelio šeimoje Lietuvoje.

Nuoširdi padėka Cape Codo lietuvių ponioms už 
paruoštus pietus, ypatingai poniai Adomavičienei, po
niai Lendraltlenel Ir draugėm Irenai Užgirlenel Ir Valen
tinai Kriščiūnienel Ir draugei Susana Kruger už giedo
jimą per mišias.

GUI padėka Elenai Ir Antanui Virškalnlam, kurie 
Tėvelio neužmiršo Ir jam parodė kasdieninį draugiš
kumą Ir žmonišką nuoširdumą per sunkius paskuti
nius dvejus metus.

Palikę giliame liūdesyje
Duktė Rita Ausiejūtė Heidemann ir 
Sūnus Linas Ausiejus su šeimomis

Laisvės Varpo koncertas
Spalio 1 So. Bostono Lietuvių 

Piliečių d-jos trečio aukšto salėje 
įvykusiu Laisvės Varpo tradici
niu rudens koncertu gražiai 
pradėtas lietuvių kultūrinių ren
ginių Bostone naujas sezonas. 
Tai buvojau 61-mas Laisvės Var
po kultūrinis renginys. Vien jais 
Laisvės Varpas galėtų pateisinti 
savo veiklų. O ištikrųjų tai tik lyg 
priedas prie jo pagrindinio dar
bo, kurį sudaro sekmadieninės 
radijo programos lietuvių ir an
glų kalbomis, reguliariai per
duodamos kiekvienų sekmadienį 
jau 36-tus metus.

Koncerto programų atliko La
pinskų trio — mezzosopranas 
Laima, smuikininkas Aras ir pia
nistas Darius Lapinskai. Jie jau 
antrų kartų pasirodė Laisvės Var
po koncerte. Pirmų kartų tai 
buvo 1980 balandžio 13, kada 
buvo minima Kristijono Done
laičio mirties 200 metų sukaktis. 
Šį kartų visa jų programa buvo 
lyg aprėminta tokio patriotinio 
atspalvio kūriniais, kaip 
pradžioje Tallat-Kelpšos “Už au
kštųjų kalnelių”, Stasio Šimkaus 
“Oi, greičiau, greičiau” ir M. K. 
Čiurlionio — Dariaus Lapinsko 
“Vai,lekia, lekia gulbių pulkeli- 
s”, o pabaigoje Juozo Naujelio 
“Oi, neverk, motušėle” (Mairo
nio žodžiai), Dariaus Lapinsko 
“Apie trūnijantį medį” (Vytauto 
Mačernio žodžiai), Stepo Sodei
kos — Dariaus Lapinsko “Lietu
va, mano šiaurės pašvaistė” 
(Bernardo Brazdžionio žodžiai) 
ir arija iš Dariaus Lapinsko ope
ros Dux Magnus (Kazio Bradūno 
žodžiai). Kiti koncerto progra
mos dalykai — tai “Una voce 
poco fa” — arija iš G. Rossini 
operos Sevilijos kirpėjas, Konra
do Kavecko “Na tai kas” (Kotry
nos Grigaitytės žodžiai), “Haba
nera” — arija iš G. Bizet operos 
Carmen, "Kortų arija” iš Bizet 
operos Carmen, “Mon coeur” — 
arija iš C. Saint-Saėns operos 
Samsonas ir Dalila.

Gausiai susirinkusi publika la
bai šiltai sutiko visų atliktų pro
gramų, negailėjo atlikėjams karš
tų aplodismentų. Ypač didelį en
tuziazmų kėlė patriotiniai daly
kai, atlikti su reikalingu įsijauti
mu visų trio dalyvių. Kaip padė
koje koncerto pabaigoje Laisvės 
Varpo vedėjas pažymėjo, tai lyg 
nukėlė publikų į 1944 metus, 
kada, atsisveikindami Lietuvę, 
bučiavome jos žemę ir pri
siekėme dirbti, kad ji kuo 
greičiau atgautų išplėštų laisvę. 
Komp. Dariaus Lapinsko keliais 
žodžiais pareikšti įspūdžiai iš 
viešnagės Lietuvoje dar labiau tų 
ryšį sustiprino. Taigi, koncertu 
sudaryta ne tik reta kultūrinė at
gaiva, bet dar pakeltos jo dalyvių 
akys ir širdys į likiminę lietuvių 
tautos kovų.

Programos atlikėjai ir komp. 
Dariaus Lapinsko motina Vero
nika Lapinskienė adovanoti 
gražiais gėlių žiedais. Visi jie iš
kelti, kaip pavyzdys lietuviškos 
šeimos, į kurių atsiremia gyvoji 
lietuvybė išeivije. Dieve, duok, 
kad daugiau tokių šeimų 
turėtume!

P. M.

Š. m. spalio mėn. 11d. sueina šešerl metai nuo

A.A. 
ALFONSO BURNEIKOS

mirties. Draugus ir pažįstamus prašome prisiminti Jį 
savo maldose.

Vincenta Burneikienė

Lituanistinė mokykla
Bostono lituanistinėje mokyk

loje šiems mokslo metams įsire
gistravo 60 mokinių su viršum. 
Tai vienintelė tos rūšies mokykla 
visoje Bostono apylinkėje. J jų 
savo mokyklinio amžiaus vaikus 
lietuviai suvežą net iš tolimesnių 
apylinkių.

Mokyklos vedėja jau kelintus 
metus tebėra Daiva Matulio- 
nytė-de Sa Pereina, programos 
vedėja — Aldona Lingertaitie- 
nė, o darželio vedėja — Liūdit 
Ziaugrienė. Mokytojais šiais 
mokslo metais bus Birutė Ziaug
rienė, Jūratė Auštikalnienė, Zita 
Krukonienė, Jūratė Lalienė, Al
dona Dabrilienė, Liuda Senutie-

Bostono apygardos pirmininkas Česlovas Mickūnas (dešinėje) 
įteikia Bendruomenės diplomų Cape Codo apylinkės pirmi
ninkui Vladui Zidžiūnui už jo 10 metų pirmininkavimą.

LOS ANGELES, CALIF.
Tradicinis rudens balius, ren

giamas Šv. Kazimiero parapijos, 
įvyks spalio 29, sekmadienį, vi
ršutinėje parapijos salėje. Pra
matyta tokia programa: 10:30 
vai. ryto lietuviškos pamaldos. 
Giedos sustiprintas parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Aloyzo Jurgučio. 12:30 vai*, po
piet salėje prasidės meninė pro
grama, kurių atliks sustiprintas 
parapijos choras, solistai ir Los 
Angeles vyrų kvartetas. Po me
ninės programos pietūs. Veiks 
loterija — laimėjimams skiriama 
1000 dol. Loterijos ir baliaus pel
nas skiriamas abiejų salių ir abie
jų virtuvių išdažymo ir remonto 
išlaidoms padengti.

Leonas Oksas, sulaukęs 80 m. 
amžiaus, po sunkios ligos mirė 
rugsėjo 8. Velionis buvo uolus 
parapijos gyvenime, priklausė 
prie Lietuvos vyčių, Šv. Vardo 
draugijos. Kartu su žmona Iza
bele velionis skyrė daug jėgų ir 
finansinės paramos Šv. Kazimie
ro parapijai. Parapijos renginiai 
neapseidavo be Leono ir Izabe
lės talkos. Rugsėjo 12 laidotu
vėse dalyvavo labai daug žmo
nių. Palaidotas Holy Cross ka
pinėse.

Pranas Speecher, sulaukęs 90 
m. amžiaus, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė rugsėjo 8. Velionis 
buvo ilgametis Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos komiteto 
pirmininkas, kuris visas savo 
jėgas skyrė šio lietuviško — reli
ginio centro kūrimui ir klestėji
mui. Jis savo parapijai skyrė ir 
darbų ir lėšas. Be to, velionis 
daugelį metų sėkmingai vadova
vo Šv. Vardo draugijai. Jo laido
tuvės, įvykusios nigsėjo 14, su
traukė daug žmonių. Laidotuvių 
mišias aukojo prel. J. Kučingis, 

nė. Mirga Girniuvienė ir Daiva 
Matulionytė-de Sa Pereira. 
Suaugusiems lietuvių kalbos 
kurtus veda Irena Kveragaitė, 
tautinių šokių moko Rūta 
Mickūnienė, Lina Subatienė ir 
Vida Veitienė.

Mokyklų išlaiko tėvų komite
tas, kurį sudaro: Perkūnas Kru- 
konis — pirmininkas, Marytė 
Goštautienė — vicepirmininkė. 
Rimas Veitas — sekretorius, Al
vydas Kazakaitis — iždininkas. 
Norma Snipienė — budinčiųjų 
tvarkytoja.

Remontuos bažnyčią
Šv. Petro lietuvių parapijos 

So. Bostone susirinkime rugsėjo 
14 nutarta pagal paruoštą planų

kuriam velionis buvo parapijos 
vargų ir džiaugsmo dalininkas 
bei jo dešinė ranka. Su juo mišias 
koncelebravo dabartinis klebo
nas kun. dr. A. Olšauskas, kun. 
prof. A. Rubšys iš New Yorko ir 
prel. dr. V. Bartuška. Velionis 
palaidotas Šv. Kryžiaus kapinių 
mauzoliejuje šalia savo anksčiau 
mirusios žmonos Nancy.

Telesforas Grikinas, nepri
klausomos Lietuvos metais dir
bęs kaip Kretingos miškų urėdi
jos urėdas, mirė rugsėjo 13. Ve
lionis buvo labai ramaus būdo 
bei gilaus tikėjimo žmogus, pa
laidotas Holy Cross katalikų ka
pinėse, kur 1985 palaidota jo 
žmona Konstancija. Čia taip pat 
palaidoti velionio seserys Pranė 
Dabšienė, Julė Grikinaitė ir švo- 
geris Aleksandras Dabšys. 
Nuliūdime liko dukra Angelė, 
žentas Algis ir kiti giminės.

Vytauto Keblio ir Onutės Še- 
pikaitės moterystę rugsėjo 2 pa
laimino klebonas kun. dr. A. 
Olšauskas.

Viktoro Ralio, buvusio Ap
reiškimo ir Perkūno chorų diri
gento Br<M>klyne, irVVendy-Ann 
Antanaitytės moterystę rugsėjo 
16 palaimino vysk. Paulius Bal
takis, OFM.

Dail. Danguolės Kuolienės 
grafikos paroda rengiama spalio 
15, sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Danguolė, Šv. 
Kazimiero šeštadieninės mokyk
los mokytoja, yra baigusi meno 
fakultetą Mundelein kolegijoje, 
Chicagoje. Jos meno parodos 
buvo surengtos Chicagoje, Cle- 
velande, Toronte ir Bostone.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
metinė šventė įvyks lapkričio 5 
Pasadenos Brookside restorane. 
Narių sueiga 11:45 vai. ryto. 
Svečiai renkasi 12:45 va), popiet.

Dvasinis susikaupimo savait
galis įvyks lapkričio 3-5 San Lilis 
Rey vienuolyno patalpose, neto
li Oceanside, Calif. Programai 
vadovaus kun. R. Repšys, 
svečias iš Lietuvos.

L.Ž.K.

— Dail. R. Lankausko tapy
bos darbų paroda vyko rugsėjo 
24 Toronte, Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje. Dail. R. Lan
kauskas yra septynių rašytojų iš 
Lietuvos, dalyvavusių tarptauti
niame PEN klubo suvažiavime, 
grupės vadovas 

remontuoti bažnyčių ir kleboni
ją, o koplyčią 7-toje gatvėje par
duoti. Remontas atseis milijonų 
dolerių. Tam reikalui dabar jau 
turima 660,000 dolerių. Parda
vus koplyčią, ta suma padidės. 
Kitas lėšas remontui teks suda
ryti parapiečiams aukomis ir pel
nu iš renginių. Kada bus pradėti 
remonto darbai, tuo tarpu ne
aišku, nes paskutinis žodis tuo 
reikalu priklauso arkivyskupijai. 
Parapijos klebonu yra kun. Al
bertas Kontautas.

Juozas Casperas — kandidatas

Pirminius rinkimus į Bostono 
miesto tarybų viso miesto apim
timi laimėjo lietuvis Juozas Cas
peras. Kad jis laimėtų lapkričio 
7 d. rinkimus, reikia daug darbo 
ir lėšų. Gintaro Čepo vadovauja
mas lietuvių komitetas stengiasi 
jam visokeriopai padėti, laukda
mas visų lietuvių paramos ir tal
kos. Net už Bostono ribų gyveną 
lietuviai gali šiuo reikalu padėti 
finansiškai. Lietuviams labai 
svarbu visais atžvilgiais turėti 
savo atstovą Bostono miesto ta
ryboje.

Dalyvavo turizmo kongrese
Baltic Tours kelionių į Lietuvą 

organizatorius Algis Mitkus su 
dukra Kristina iš Nevvtono daly
vavo Pabaltijo turizmo kongre
se. kuris vyko rugsėjo 17-20 Got
lando saloje Švedijoje. Ten jiedu 
atstovavo Lietuvos turizmui. Jų 
uždavinys — sudominti kitų 
kraštų turistus su Lietuva ir at
vykimu į ją susipažinti su jos gy
venimu, persitvarkymu, žavia 
gamta, kultūra, istoriniais pa
minklais bei kultūrinėmis verty
bėmis.

Sąjūdžio atstovas per radijų

Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio atstovas Arvydas Juo
zaitis padarė Bostono lietuviams 
platų pranešimą apie įvykius 
Lietuvoje net dviem atvejais: 
rugsėjo 16 siauresniam lietuvių 
rateliui, o rugsėjo 17 plačiajai 
vietos ir apylinkės lietuvių vi
suomenei, susirinkusiai Tautos 
šventės minėjime.

įrašus iš tų pranešimų savo 
klausytojams perdavė Laisvės 
Varpas spalio 1. Ypač pabrėžta, 
kad šiuo metu Lietuva yra at
sidūrusi naujoje kovos fazėje. 
Siekdama laisvės ir nepriklauso
mybės taikiomis priemonėmis, ji 
reikalinga galimai glaudesnio su
siklausymo ir pakantumo, visų 
Lietuvos gyventojų, palankumo, 
plačios tolerancijos ir demokrati
nio tvarkymosi. Prieš Maskvos 
tikslus ir taktikų įmanoma atsi
spirti tik visų sujungtomis jėgo
mis Tai nelengvas, bet vieninte
lis kelias, kurį pasirinko Lietuva. 
Artėjant reikšmingiems sprendi
mams Lietuvoje ir Maskvoje, 
laisvojo pasaulio lietuvių talka ir 
parama gali daug pasitarnauti 
laisvės kovai.

Šios Arvydo Juozaičio mintys 
palydėtos Stasio Šimkaus sukur
ta daina “Oi greičiau greičiau” 
kurią atliko Lapinskų trio — 
mezzosopranas Laima Rasteny
tė. smuikininkas Aras Lapinskas 
ir pianistas komp. Darius Lapin
gas. atvykę tų dienų į Bostoną 
atlikti Laisvės Varpo rudens 
koncerto programų.

Vieno aktoriaus spektaklis

Spalio 14, šeštadienį, 7 v.v. 
Lietuvių; Piliečių draugijos 
salėje So. Bostone Gogolio Pa
mišėlio užrašuose (vienam asme
niui) spektaklyje pasirodys ta
lentingas Kauno dramos teatro 
aktorius Valentinas Masalskis.

Aktoriaus vaidyba žavėjosi Ta- 
lx>r Farms, Chicagoje. Los An
geles. Paskutinės sustojimo vie
tos yra New Yorkas ir Bostonas 
prieš jam išvykstant į Vilnių, kur 
režisierius Juozas Vaitkus statys 
Adomo Mickevičiaus Vėlines. 
Bostone vakarų su aktoriumi 
rengia Santara-Šviesa. Po spek
taklio bus pokalbis su aktoriumi. 
B.K.V.



DARBININKAS
NEW Redakcija........... (718) 827-1352

Administr............(718)827-1351

YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 14, šeštadienį, meti
nis Lietuvių Kultūros Centro na
rių ir rėmėjų susirinkimas. Pra
džia 9 v. r. Spalio 15 sekmadienį, 
3 v. popiet literatūros vakaras, 
kuriame dalyvauja svečiai rašy
tojai iš Lietuvos. Po vakaro — 
bendra vakarienė, svečių pri
ėmimas. Literatūros vakaras 
vyksta didžiojoje salėje — svečių 
priėmimas — mažojoje salėje. 
Rengia Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba, talkininkaujant ei
lei valdybos bičiulių.

Laisvės žiburio radijo rudens 
vakaras — balius bus šeštadienį, 
lapkričio 4, Kultūros Židinyje, 
Brooklyne. Bus rodomi paskuti
nių Lietuvos įvykių filmai, įskai
tant ir didžiąją rankų grandinės 
demonstraciją rugpjūčio 23.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų provincijolas, 
praeitą savaitę trumpam buvo 
sustojęs Brooklyno vienuolyne. 
Spalio 6 išskrido į Airiją, kur da
lyvaus įvairiuose pranciškonų 
provincijolų posėdžiuose, studi
jiniame seminare. Grįžta spalio 
26 d.

Dail. Vytautas K. Jonynas vi
sai vasarai buvo išvykęs į Lietuvą 
ir dabar ten dirba prie naujai sta
tomos bažnyčios Vilniuje. Jis da
lyvavo pirminiuose posėdžiuo
se, kur buvo svarstomi pateikti 
planai, vėliau įsijungė į paren
giamuosius darbus. Grįžta šį ru
denį.

Aušros Vartų parapijos tradi
cinė titulinė šventė bus spalio 15 
d. 11 vai. mišios, po mišių pietūs 
parapijos salėje.

L. B. apygardos valdyba 
posėdžiavo spalio 10, antradienį. 
Tarp įvairių ir skubių reikalų 
kalbėta ir apie Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą, 
apie rengiamą Lietuvos meni
ninkų koncertą, kuris bus šį ru
denį.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU 
SVEČIAIS RAŠYTOJAIS IŠ LIETUVOS

Spalio 15 bus pirmoji proga, 
kada į Kultūros Židinį atvyksta 
lietuviai rašytojai iš Lietuvos. Po 
tiekos metų, kada beveik nebu
vo jokio ryšio, kai buvo draudžia
ma net knygą nusiųsti, dabar štai 
ateina patys rašytojai, kurie ak
tyviai dalyvauja Lietuvos gyve
nime. Tai pirmoji lietuvių rašy
tojų kelionė čia į Ameriką ir į 
Kanadą.

Kanadoje rugsėjo gale vyko 
PEN klubo suvažiavimas. Į jį 
pirmą kartą atvyko ir lietuviai 
rašytojai: prozininkai: R. Lan
kauskas, R. Gavelis, R. Kašaus- 
kas, poetas K. Platelis, kritikas

ATVYKSTA SVEČIAI RAŠYTOJAI 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Jie dalyvavo tarptautiniame PEN Klubo suvažiavime Toronte Ir Montrealyje. 
Iš ten lankysis Bostone Ir New Yorke

JŲ SUSITIKIMAS SU NEW YORKO LIETUVIŲ VISUOMENE BUS 
SPALIO 15, SEKMADIENĮ, 3 V. POPIET KULTŪROS ŽIDINYJE

Skaitys savo kūrinius, papasakos, kas dedasi Lietuvoje, atsakys J klausimus.
Visuomenė kviečiama gausiai atsilankyti, susipažinti su lietuviškojo žodžio 

puoselėtojais!
Susitikimą rengia

LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJA IR SPECIALUS KOMITETAS

Spaustuvė......... (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.)......... (718) 827-9645
Salės adm.......... (718) 235-8386

Dr. Jokūbas ir Loreta Stukai 
spalio 28 minės vedybų 25 metų 
sukaktį. Mišias Sopulingosios 
Marijos lietuvių parapijos baž
nyčioje, Keamy, N.J., aukos 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Priėmimas vyks Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Centre, 
Keamy, N.J.

A. a. pianistė Julija Rajaus- 
kaitė-Petrauskienė bus prisi
minta mišiose, kurios bus auko
jamos Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje spalio 21, 
šeštadienį. Tą dieną sueina me
tai nuo jos mirties. Draugai ir 
pažįstami prašomi pasimelsti už 
jos vėlę.

Daiva ir Romas Keziai, ke
liaudami su Vytis agentūros 
suorganizuota grupe po Europą, 
atsiuntė Darbininkui sveikini
mus iš Madrido.

D. ir L Izbickiai iš Caduit, 
Mass., atsilankė į Darbininko 
administraciją, įsigijo naujų lie
tuviškų knygų už 50 dol. Admi
nistracija dėkoja už lietuviškos 
spaudos palaikymą.

Gražina Sirusas, Freming- 
ton, N. J., eilę metų prisidėdama 
prie Darbininko spaudos 
rėmimo, ir šiais metais atsiuntė 
100 dol. ne tik prenumeratos at
naujinimui, bet taip pat ir spau
dai paremti. Pastoviai geradarei 
Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkkoja.

Branduolys spalio 6 Aušros 
Vartų parapijos salėje surengė li
teratūros vakarą. Savo kūrybą 
skaitė Vytautas Bakaitis, Lionei 
Chute ir Nina Lam. Lionei Chu- 
te yra dailininkės Lauros Šlape
lienės anūkas.

Kultūros Židinio administra
cija taip pat prašo aukų, nes šiuo 
metu Kultūros Židinys yra dide
liuose finansiniuose sunkumuo
se. K. Židinio administracija irgi 
išsiuntinėjo laiškus su prašymu 
paaukoti šiam reikalui 

ir Vagos leidyklos vyr. redakto
rius A. Krasnovas, vertėjos ir li
teratūrologės G. Baužytė-Če- 
pinskienė ir R. Rudaitytė-Len
kauskienė.

Publika bus supažindinta su jų 
kūryba, jie patys paskaitys ir pa
pasakos apie savo veiklą. Publika 
galės paklaustį įvairių klausimų.

Literatūros vakaras bus 3 vai. 
didžiojoje salėje. Po vakaro ma
žojoje salėje bus svečių priėmi
mas ir vaišės.

Susidarius nemažom išlai
dom, priimamos ir aukos. Ren
ginį organizuoja Lietuvių Rašy
tojų Draugijos valdyba, padeda
ma keletos talkininkų.

A. a. Matas Senkus, sulaukęs 
88 metų, mirė spalio 1. Gyveno 
Easton, Pa. Buvo pašarvotas M. 
Šalinskienės šermeninėje, palai
dotas iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Sv. Jono kapinėse. 
Buvo gimęs Lietuvoje, tarnavo 
policijoje, Vilkaviškio mieste. 
Karo metu pasitraukęs iš Lietu
vos ir atvykęs į Ameriką, apsigy
veno Williamsburge, paskui 
Ridgevvoode, N.Y., dirbo cuk
raus fabrike. Išėjęs į pensiją, 
1969 išsikėlė į Easton, Pa. 
Nuliūdime liko žmona Ona, 
dukra Ramutė Kraujalis, 4 
anūkai ir 2 proanūkės.

Genė ir Vincas Lileikos spalio 
14 mini vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį. Specialios pamal
dos bus Vebeliūnų namų koply
čioje, Littingtown, N.Y. Vaišės 
— 16 Factory Pond Rd. Sukak
ties minėjimą ir pagerbimą ren
gia vaikai: Laima ir Alfa Lileikai, 
Irena ir Vladas Polywko.

— Antras kaimas, Chicagos 
lietuvių teatralų grupė, beveik 
visą lapkričio mėnesį ruošiasi ga
stroliuoti Lietuvoje ir su dviem 
skirtingom programom apvaži- 
nėti keliolika miestų ir mieste
lių, kurių tarpe: Vilnius, Kau
nas, Trakai, Anykščiai, Utena, 
Kupiškis, Panevėžys, Paberžė, 
Klaipėda, Kuliai ir kitos vie
tovės. Kviečia teatro studija 
Ąžuolas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
49-tasis suvažiavimas įvyks spa
lio 22 Los Angeles, Calif., Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje.Tarp įvairių dienotvarkės 
punktų ir pranešimų pramatoma 
ir naujos tarybos bei valdybos 
sudarymas dviejų metų kadenci
jai.

The New York Times spalio 5 
numeryje, vedamųjų ir komen
tarų skyriuje įsidėjo vieno iš 
žymiausių amerikiečių žurnalis
tų William Safire straipsnį — 
Baltic Report. Jis yra didelis pd\ 
baltiečių bičiulis. Straipsnis ski
riamas Latvijai, rašomas iš Ry
gos, bet jis liečia visas Pabaltijo 
respublikas. Parašytas su didele 
meile šiom valstybėm, parašytas; 
kietai, tvirtai ir reikalauja ne-' 
priklausomybės. Pastebėta, kad 
New York Times pirmą sykį 
pažymėjo: “Riga, Soviet occu- 
pied Latvia”.

Kazys Jankūnas yra ne tik pa
stovus ilgametis Darbininko 
bendradarbis, bet taip pat ir

printi atsiuntė 24 dol. auką. Dar
bininko administracija
nuoširdžiai dėkoja.

ATTENTION - GOVERN
MENT HOMES Irom $1 (U-re- 
pair). Delinquent tax property. 
Reposessions. Gali 1-602-838- 
8885. Ext. G H 6057.

ATTENTION - HIRING! 
(iovenunent jobs — your area. 
$17.840 —$69,485. Gali 1-602- 
838 - 8885. Ext. R 6057.

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

(;()VE R N M ENT S E IŽE l j 
VEHICLES irom $100. Fords, 
Marccdcs, Corvcttcs, Chcvys, 
Surplus. Buycrs Guldė (1) 805- 
687-600. Ext S-4505.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Lietuvoje apvažinėjęs 
daugel miestų, miestelių, lankė
si ir savo tėviškėje Barstyčiuose, 
dalyvavo bent keliuose literatū
ros vakaruose, kurie buvo su
rengti specialiai jam. Grįžo spa
lio 1 ir tuoj po kelionės apsirgo. 
Negalavo visą savaitę.

Lietuvių Fondas vykdo dabar 
platų vajų. Išsiuntinėjo daugybę 
laiškų, prašydamas aukų, siūly
damas pirkti loterijos bilietus. 
Spalio 28 Liet. Fondas rengia 
didžiulį koncertą Kultūros Židi
nyje. Lietuvių Fondo New Yor- 
ko atstovybei vadovauja Lilė Mi- 
lukienė, ji ir organizuoja vajų, 
loteriją ir koncertą.

Atvykstantieji iš Lietuvos, 
atveža daug niekur nematytų 
laikraščių, kurie dabar atvirai ir 
tiesiai rašo apie dabartinį gyve
nimą Lietuvoje

Kun. Vytautą Palubinską, 
kada jam rugsėjo 10 buvo su
rengtas pagerbimas Apreiškimo 
parapijos salėje, žodžiu sveikino: 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM, LB Xew Yorko 
apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis, Juozas Lugauskas, Jo
nas Adomėnas — Lietuvos vyčių 
Vidurio Atlanto apskrities var
du, Apreiškimo parapijos choro 
pirmininkas Raimundas Kazlas, 
Marytė Šalinskienė, Petras 
Ąžuolas sveikino vyskupo Pau
liaus Baltakio, OFM, Katalikų 
Federacijos vardu ir Apreiškimo 
parapijos taraybos vardu, pro
gramos vedėjas Bill Kurnėta Lie
tuvos vyčių 41 kuopos vardu (jis 
taip pat yra ir parapijos tarybos 
pirmininkas). Paskutinis sveiki
no buvęs klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis. Apie kun. Vytautą 
Palubinską kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulas Anice
Prieš vaišes maldą sukalbėjo 
kun. Danielius StanLkis.

Simutis.

Keramikės Lilijos Lipaitės iš 
Kalifornijos darbų paroda ren
giama spalio 28-29 Kultūros 
Židinyje. Rengia LMK Federa
cijos New Yorko klubas.

Jūsų pinigai i Lietuvą siunčia
mi per banką į “dolerines” par
duotuves: tinka Jūsų giminių ap
sipirkimui, automobiliams ir pa
likimams tvarkyti. Muito nėra. 
Romas Pūkštys, Transpak, Telef. 
312 436- 7772, namų telef. 312 
430 - 4145.

Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2638 West 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo valan
dos: 10-6 v.v. kasdien, šešt. 10-2 
v. Arba susitarus, tel. 312 436 - 
7772, namuose 312 430 - 4145.

Parduodami ypatingai gražūs 
tautiniai drabužiai iš Lietuvos. 
Vidutinio dydžio. Parduodamas 
ir vyriškas kostiumas. Žemos 
kainos. Kreiptis į Darbininko 
administraciją, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Skambinti dienos metu 718 827 
- 1351.

Darbininko administracijoje 
galima gauti Sv. Rašto Naująjį 
testamentą. Su persiuntimu 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LAIŠKAS REDAKCIJOJE
Kai New Yorke lankėsi trys 

jachtos iš Lietuvos, viena jachta 
ątvežė klaipėdietės laišką savo 
pusbroliui, kurio adreso neturi, 
lėliškas keliavo ir šen ir ten, kol 
dabar pateko į Darbininko re
dakciją. Driskas skirtas Diktantu 
Jonui, sūnui Jono. lytišką parašė 
pusseserė Danutė Lukoše
vičienė.

Jis pats, ar kas jį pažįsta, 
prašom kreiptis į Darbininko re
dakciją.

ASTA SILVIA LUKOŠEVIČIŪTĖ 
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

Asta Silvia Lukoševičiūtė, jau
niausia Antano ir Birutės Luko
ševičių, gyvenančių Woodhave- 
ne, dukra, šių metų sausio 
mėnesį baigė Pace universitetą, 
gaudama bakalauro laipsnį iš biz
nio administracijos, — studijavo 
finansus. Studijas baigė per 3 su 
puse metų.
Ji yra baigusi Dominican Com- 

mercial aukštesniąją mokyklą — 
HS, kur paskutiniais metais 
laimėjo stipendiją dalyvauti Wa- 
shingtono kongresiniame semi
nare (Washington Workshop 
Congressional Seminar). Į šį se
minarą suvažiuoja mokiniai iš vi
sos Amerikos gimnazijų pasimo
kyti apie Amerikos valstybinę 
santvarką, jos politiką, stebėti 
svarbesnius senato ir kongreso 
posėdžius, pasižiūrėti, kaip pra
vedami įstatymai, kaip veikia fe
deralinės įstaigos. Taip pat jie 
turi progą susipažinti su senato
riais, kongres manais.

Ji yra baigusi Maironio lituani
stinę mokyklą. Nuo mažų dienų 
ateitininkė. Yra New Yorko stu
dentų ateitininkų valdybos ko
respondentė. Dešimtį metų šo
ko Tryptinyje — tautinių šokių 
ansamblyje, dalyvauja Apareiš- 
kimo parapijos chore, yra Batu- 
no narė, Accounting, Finance 
and Management Society narė.

ANT1BOLSEVIKINIS TAUTŲ MITINGAS
(atkelta iš 5 psl.)

lana B. Potter perskaitė susi
rinkusiems senatoriaus Jesse 
Helms kreipimąsi.

Tikrai maloni staigmena vi
siems buvo, jog žymusis kovoto
jas už armėnų tautos laisvę, per
nai ištremtas iš tėvynės po 
metų praleistų už grotų Paruyr 
Hayarikyan (be kitko lageryje 
pramokęs lietuviškai, žinąs net 
mūsų liaudies dainų), trumpam 
sustojęs New Yorke pakeliui iš 
Califomijos į Romą, rado laiko 
atvykti į šį mitingą ir tarti keletą 
žodžių, Visi kalbėjusieji pabrėžė 
komunistinio režimų klastingu
mą, jo reakcinę esmę, priminda-

LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS

rengiamas š. m. spalio 28 d., šeštadienj, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje Brooklyne

PROGRAMOJE 
DALYVAUJA:

Birutė Vizgirdienė
— sopranas

■
Asta Silva Lukoševičiūtė, 
baigusi Pace universitetą.

1988 metais gavo žymenį — 
Outstanding Young Woman of 
America.

Studijavimo metais laisvu lai
ku dirbo Lietuvių Informacijos 
Centre. Dabar dirba Manhatta- 
ne Interore International Ine., 
yra didžiosios Occidental Petro
leum bendrovės dalis. Dirba 
savo profesijoje kaip iždininko 
asistentė.

Jos brolis Algis yra baigęs 
farmaciją, sesuo Audrė — biznio 
administraciją. Visi trys aktyviai 
reiškiasi jaunimo ir ateitininkų 
veikloje. M.

mi buvusius birželio mėnesio 
įvykius Kinijoje. Taip pat buvo 
pareikštas susirūpinimas išdavi
kiška Vakarų politiku pozicija, 
kuomet laisvė kalama ant totali
tarizmo kryžiaus. Paremti šven
tą pavergtųjų tautų išsivaduoja
mąją kovą šiandien kai kas laiko 
nevertu užsiėmimu. Štai ir da
bar, kviesti kaip garbės svečiai 
abu kandidatai į New Yorko bur
mistro postą D. Dinldns ir R. 
Giuliani nesiteikė nė patys at
vykti, nė kaip nors kitaip solida- 
rizmą pareikšti. Nežinau tad, ar 
galime mes, pavergtųjų kraštų 
atstovai, ir ateityje taip pat 
tikėtis kokios nors jų paramos.

Valdas Anelauskas

Linda Veleckytė — smuikininkė

Alvydas Vasaitis — pianists

Po koncerto — loterija. Veiks baras, bus galima gauti kavos, 
namie keptų pyragų ir užkandžių.

Maloniai kviečiame visus ir visas atsilankyti Ir tuo pa
remti Lietuvių Fondo vykdomą lėšų telkimo vajų.

Vajus vyksta Iki 1990 sausio mėn. 1 d.

Lietuvių Fondo koncertui rengti komitetas


