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JAV energingai veikiant dėl 
Irako įsiveržimo j Kuveitą ir jo 
aneksavimo, palyginti per trum
pą laiką pavyko ne tik savo kari
nes pajėgas pasiųsti j Saudi Ara
biją jos nepriklausomybei ginti 
ir sutelkti karo laivyną Persijos 
įlankoj, Viduržemio ir Raudono
joj jūrose Irako prekybai sustab
dyti, bet ir įtikinti kitas, jų tarpe 
net ir kai kurias arabų valstybes 
paremti karinėm pajėgom ar Ira
ko boikoto priemonėm J. T. Sau
gumo tary bos paskelbtų reikala
vimų Irakui, o, to neįvy kdžius 
pritaikyt Irakui ūkines sankcijas.

Pakistano nauju mini sterili 
pirmininku paskirtas Ghulam 
Mustafa Jatvi pažadėjo nubausti 
buvusios min. pirmininkės Be- 
nazir Bhutto vyriausybės narius 
už jų korupciją ir nepotizmą.

Indonezija ir Kinija atnaujino 
diplomatinius santykius, kurie 
buvo nutraukti 1967 m., Kinijai 
įsivėlus į pastangas nuversti In
donezijos vyriausybę.

Irakas painformavo JAV, kad 
Irake ir Kuveite buvusiem ame
rikiečiam nebus leista išvykti tol, 
kol nebus išspręstas konfliktas 
dėl Irako invazijos į Kuveitą. Bus 
leista išvykti tik buv. diploma- 
tamir jų šeiuuįpariam.

Sov. S-ga nutarė nesiųsti į so
vietinę Armėnijos respubliką ka
rinių dalinių ten veikiančiom 
ginkluotom grupėm nuginkluoti 
ir jom panaikinti, nes per nusta
tytą terminą buvo grąžinta tik 
nedidelis ginklų skaičius.
- Sovietinės Armėnijos respu

blikos Aukšč. tarybos pirminin
ku buvo išrinktas buv. politinis 
kalinys ir tautinio judėjimo va
das Levan Tar-Petrošiam

J. T. Saugumo taryba priėmė 
nutarimą, panaikinantį Irako 
įvykdytą Kuveito'aneksiją.

Egipto prezidento sušaukta 
arabų valstybių konferencija, iš
skyrus Libiją ir PLO, nutarė pa
siųsti į Saudi Arabiją kariuo
menės jos nepriklausomybei 
ginti.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein paragino arabų mases 
sukilti prieš, užsienio valstybių 
kišimąsi į arabų reikalus ir islamo 
šventovių išniekinimą Saudi 
Arabijoj.

Irako ir Kuveito aliejaus pre
kyba, uždarius aliejaus tiekimo 
vamzdžius per Turkiją ir Saudi 
Arabiją, buvo beveik 100 proc. 
sustabdyta.

Nato užsienių reikalų konfe
rencija pareiškė, kad Irako gali
mi karo veiksmai prieš Turkiją 
bus laikomi karo veiksmais prieš 
visą Nato valstybių organizaciją.

Manoma, kad JAV karinių 
pajėgų skaičius Saudi Arabijoj 
pasieks 100,000 karių. Dabar
tinės kariuomenės perkeldinimo 
operacijos JAV kaštuoja 20 mil. 
dol. per dieną.

Marokas ir Egiptas pažadėjo 
pasiųsti į Saudi Arabiją po 5000 
karių. Taip pat ir Sirija pažadėjo 
pasiųsti artilerijos ir šarvuočių.

JAV pasiuntė į Artimuosius 
rytus ketvirtą lėktuvnešį John F. 
Kennedy.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein pažadėjo pasitraukti iš 
Kuveito, jei Izraelis pasitrauks 
iš okupuotų arabų žemių, o JAV
— iš Saudi Arabijos ir J. T. pa
naikins Irakui nutartas sankcijas.

SĄJŪDIS KVIEČIA EUROPĄ Į ŠVENTĘ LIETUVOJE
— Rugpjūčio 23 - 30 d. Lietuvos Sąjūdis organizuoja "Europos savaitę Lietuvoje" —

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis šiais metais rugpjūčio 23-30 
d. atžymi “Europos savaitę Lie
tuvoje” .‘JV prasidės prie Lietu
vos-Lenkijos sienos rugpjūčio 22 
- 23, Ryšium su šia švente 
Sąjūdis paskelbė kreipimąsi į
Europą, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras. Iš Sąjūdžio 
taip pat gautas tekstas peticijos, 
reikalaujančios, kad Baltijos 
klausimas būtų įtrauktas į Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos suvažiavimą 
Paryžiuje lapkričio mėnesį. Pa
teikiame šių dviejų dokumentų 
pilnus tekstus.

KREIPIMĄSIS 
J EUROPĄ

Jau pusę amžiaus Lietuva oku
puota. Pusę amžiaus geografinis 
Europos centras atskirtas nuo 
tikrosios Europos.

Praeitų metų rugpjūčio 23 
dieną Lietuva išėjo į Baltijos Ke
lią, kuris atvedė į kovo 11 dieną. 
Šių metų rugpjūčio 23-ąją Lietu
va išeis į Europos kelią, kuriame 
grius užtvaros, skiriančios tau
tas.

Visa Europa dalyvavo griau
nant Berlyno sieną. Tokia pat 
siena trukdo ir Lietuvai išeiti į 
Europos Kelią. Vieninteliai var
tai šiame kelyje — Lazdijų mui
tinė — yra-kontroliuejami oku
pacinės kariuomenės. Tai vartai
į mūsų bendrą ateitį, vartai į Eu
ropą, kurioje visos tautos ir vals
tybės yra laisvos. Tai vartai į Sta- 
lino-Hitlerio pakto pasekmių ga
lutinį likvidavimą. Ir šie vartai 
turi būti atidaryti! Mes reikalau
jame, kad nuo rugpjūčio 23 die
nos Maskva grąžintų šių vartų 
raktus Lietuvai.

Mus, Lietuvos žmones, nera
mina tai, kad tris SSSR okupuo
tas Baltijos valstybes Europa ty
liai palieka didžiosios politikos 
šešėlyje., likimo valiai, tiksliau 
sekant, bolševikinės imperijos 
gniaužtuose ir, atrodo, net nepa
geidauja matyti jas bendruose 
Europos namuose. Neramina 
tai, kad Estijai, Latvijai ir Lietu
vai pareiškus norą stebėtojų 
teisėmis dalyvauti II-ajame Hel
sinkyje, neatsirado nė vienos (iš 
35) valstybės, kuri oficialiai pa
remtų šį pageidavimą.

Nenustojame vilties, kad Eu
ropoje atsiras pakankamai geros

MINISTRAS SAUDARGAS SUSITIKO SU VALSTYBĖS 

SEKRETORIUM BAKER
Lietuvos Užsienio reikalų mi

nistras Algirdas Saudargas liepos 
12 Washingtone susitiko su JAV 
Valstybes sekretoriumi James A. 
Baker. Jie diskutavo dabartinę 
Lietuvos padėtį ir sovietinės blo
kados poveikį Lietuvos ūkiui. 
Pareiškęs abejonių dėl dabar
tinės JAV pozicijos, kad Lietu
vos nepriklausomybė tegalinti 
būti pripažinta kai lietuviai kon
troliuos sayo teritoriją. Saudar
gas tvirtino, jog dabartinė Lietu
vos vyriausybė valdo šalį ir so
vietai tekontroliuoja Lietuvos 
sienas. Anot ministro, Sovietų 
Sąjunga tuomi pažeidžia tarp
tautinės teisės nuostatus ir Hel
sinkio Aktą. Susitikime taip pat 
dalyvavo Lietuvos chargė d’affai- 
res Stasys Lozoraitis.

Ministras Saudargas taip pat 
pareiškė, kad lietuvių-sovietų 
derybos juda per lėtai, nors Lie

valios žmonių, nesutinkančių su 
šia didžiąja politika. Tikime, kad 
tokie geros valios žmonės kon
krečiais darbai padės Lietuvai 
sugrįžti į Europą

Rugpjūčio 23 - 30 d. Lietuvos 
Sąjūdis organizuoja “Europos 
savaitę Lietuvoje”. Tai turi būti 
Europos šventė mūsų krašte.

Laukiame Jūsų atvykstant!

Lietuvos Sąjūdžio 
Seimo Taryba

Vilnius, 1990 liepos 24

PETICIJA

Tarp pirmųjų Antrojo Pasauli
nio Karo aukų buvo ir trys Tautų 
Sąjungos narės — Baltijos val
stybės: Estija, Latvija ir Lietuva, 
kurioms, praėjus 45 metams po 
karo vis dar tebesitęsia Tarybų 
Sąjungos aneksija. Kitos karo au
kos Rytų ir Vidurio Europoje jau 
atgavo tikrą politinę nepriklau
somybę nuo Tarybų Sąjungos. 
Tik Baltijos valstybių atžvilgiu 
Vakarams tyliai pasitariant te- 
betęsiama Kremliaus priespau
dos politika.

Laikas baigti Antrąjį Pasaulinį 
karą Baltijos valstybių atžvilgiu 
ir suteikti Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai galimybę taikiai atkurti 
savo nepriklausomybę. Baltijos 
Sąjūdžių Taryba, išreikšdama 
nepalaužiamą savo tautų valią at
gauti nepriklausomybę, kreipia

Vėliava, panaudota demonstracijose VVashingtone birželio 2. Nuotr. J. M ltenio (‘Tėv. 
Žib”)

tuva sutiko paskelbti moratoriu
mą ir sutvirtinti Gorbačiovo pre
stižą SSKP suvažiavime. “Lietu
vos parlamentui buvo nelengva 
pasisakyti už kompromisą (mora
toriumo klausimu), nes jis dar 
nepasitiki Sovietų politika”, pa
reiškė ministras. Su ministru 
Saudargu VVashingtone taip pat 
lankėsi Lietuvos A. T. Valstyliės 
atkūrimo komisijos pirmininkas 
Gediminas Šerkšnys.

Lietuvos ministras papasakojo 
apie savo susitikimą su sekreto
riumi Baker senatoriams Alfonse 
D’Amato ir Dennis DeConcini.

Jis paaiškino, kad blokados po
veikis dar labai jaučiamas — te- 
pradėta tiekti dujas ir nąftą, bet 
medicininių reikmenų, chloro 
vandeniui valyti ir net maisto 
kūdikiams stoka tebėra kritiška. 
“Lietuviai remia nepriklauso
mybę, bet jiems bematant reikia

si į kiekvieną žmogų Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, į kiekvie
ną demokratą Europoje ir visa
me pasaulyje:

— neleisti, kad trijų Europos 
valstybių likimo naujas sprendi
mas vyktų joms nedalyvaujant,

‘ — pasirašyti reikalavimą pri
pažinti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos nepriklausomybės proble
mą,

— reikalauti, kad Baltijos val
stybių klausimas būtų įtrauktas 
į Helsinkio proceso ir Paryžiaus 
pasitarimo dienotvarkę, taip pat 
reikalauti, kad Paryžiaus pasita
rime dalyvautų ir pačios Baltijos 
šalys.

BALTIJOS KLAUSIMĄ J 
PARYŽIAUS PASITARIMĄ!

Mes, čia pasirašę, reikalauja
me, kad Baltijos valstybių ne
priklausomybės atkūrimo klausi
mas būtų įtrauktas į Helsinkio 
procesą ir apsvarstytas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarime Paryžiuje.

Mes įsitikinę, kad Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos reikalavimas 
dalyvauti šiame pasitarime yra 
teisėtas ir, neišsprendus Baltijų 
valstybių problemos, Europos 
šalių susivienijimas teisės pa
grindais yra neįmanomas.

Vardas ir pavardė, tikslus 
sfclresas, parašas .-

(LIC)

paramos”, kalliėjo ministras.
Saudargas padėkojo abiem se

natoriams už jų aktyvią paramą, 
ypač už D’Amato rezoliuciją, ku
rioje 73 senatbriai prašo prezi
dento Bush nesuteikti Sovietų 
Sąjungai prekybinių lengvatų 
(“Most Favored Nation Trade 
Status”) 1990 m. birželio

ĮVYKIAI DABARTINĖJE LIETUVOJE
— Vilniaus radijas pranešė, 

kad Lietuvoje lankėsi Valdas 
Adamkus, dalyvavęs gamtos tar
šos darbuotojų suvažiavime Eu
ropoje. Grįždamas į Ameriką, jis 
užsuko į Lietuvą. Apsilankė ir 
Aukščiausioje Taryboje ir ten pa
sakė kalbą, pabrėždamas, kad 
Taryba per daug skaidosi į frak
cijas, perilgai kalba dėl menko 
nieko. Tai bus gal įmanoma pa-

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LIETUVIŲ 
IŠEIVIJOS ATSTOVAI KREIPIASI J 
PASAULIO TAUTAS IR VALSTYBES

Lietuvių Respublikos Aukš- Mes tikimės, kad demokrati-
čiausioji Taryba 1990 kovo 11d. 
aktas paskelbė 1918 - 1940 m. 
egzistavusios nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos tęstinumą 
ir tuo veiksmu tiesioginiu būdu
priminė pasaulio tautoms, kokia 
yra dabartinė Lietuvos Respu
blikos ir TSR Sąjungos santvar- 
kių esmė, i usakoma kaip sugrįž
tančio teisi tumo ir tebesitęsian
čios prsievartos konfliktas. Ši 
padėtis turi būti kuo greičiau su
reguliuota teisėtumo pagrindais.

TSR Sąjunga atsakė ultimatu
mais ir grasinimais, jėgos de
monstravimu ir ekonomine blo
kada, Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos 
duodamų vizų nepripažinimu 
TSRS kariškių kontroliuojamose 
įvažiavimo į Lietuvą vietose.

Todėl Lietuvos Respublikos ir 
lietuvių išeivijos atstovai, susi
tikę 37-ojoj Euiopos lietuviškų
jų studijų savaitėje, Einsiedel- 
ne, Šveicar joje ir apsvarstę da
bartinę padėtį, pareiškia:

1. Lietuvos Respublikos suve
reniteto varžymai, kuriais TSR 
Sąjunga lig. šiol tęsia 1940 m. 
įvykdytų Stalino aneksijų politi
ką, turi būti kuo greičiau panai
kinti.

2. Lietuvos Respublika, sie
kianti dalyvauti Europos demo
kratinių tautų bendrijoje, užtik
rinti piliečiu ir žmonių teises ir 
įvykdyti jo: įstatymais numaty
tas politine' ir ekonomines re
formas, tu. > pati kontroliuoti 
savo valstybės sienas.

3. TSR Sąjunga neturi jokio 
teisėto pagrindo daryti kliūtis 
Lietuvos žmonių bendravimui 
su kitur gy venančiais asmeni
mis, kaip ir trukdyti Lietuvos 
Respublikai įstoti į tarptautines 
organizacijas.

viršūnių sus.tikime.

Liepos 11 d. užsienio reikalų 
ministras kai .iėjosi su senatoriais 
Armstrong, Kasten ir ponia Mi
kulskį apie naują įstatymą dėl 
skubios medicinės pagallx>s Lie
tuvai. Algirdo Saudargo dienot
varkę planavo VI. I Kas ir chargė 
d’affaires Lozoraitis. Pas senato
rius ministrą lydėjo VLIKo in
formacijos įstaigos direktorius 
Jonas Bobelis.

(Elta) 

daryti, kai kraštas bus pilnai 
nepriklausomas. Dabar reikia 
dirbti. Jis taip pat apsilankė ir 
Lietuvos pajūryje. Jo nuomone, 
Baltijos jūra yra labai užteršta. 
Reikės gal 25 metų, kol ji bus 
išvalyta ir atgaivinta.

— Frankfurto miestas iš Va
karų Vokietijos atsiuntė į Vilnių 
vaistų ir drabužių vaikams.

— Vilniuje survngtra Gedimi-

nės visuomenės ir vyriausybės 
nesitaikstys su tokiais Lietuvos 
suvereniteto uzurpavimais ir pa
žeidinėjimais, prisidės prie 
padėties Lietuvoje ir visame 
Baltijos regione normalizavimo. 
Kai leidžiama tautų ir valstybių 
teisę atimti didesnės valstybės 
jėga, pavojuje atsiduria visa 
tarptautinė teisė.

Vytautas Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininkas

Kazimieras Motieka 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 

pirmininko pavaduotojas

Vytautas Bieliauskas 
PLB valdybos pirmininkas

Antanas Razma
JAV Lietuvių 

Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkas

Jaras Alkis 
Didžiosios Britanijos

Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas

Narcizas Prielaida 
Šveicarijos Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkas

Kazys Lozoraitis 
Italijos Lietuvių 

Bendruomenės krašto 
valdybos vicepirmininkas

Ričardas Bačlds 
Prancūzijos Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkas

Stasė Baltus 
Belgijos Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkė

Mirga V. Spanja- 
Augustaitytė 

Olandijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė

Kęstutis Ivinskis 
Vokietijos Lietuvių 

Bendruomenės tarybos 
•narys

Irena Joerg-Naudžiūnaitė 
Austrijos Lietuvių atstovė

Einsiedeln,
1990 rugpjūčio mėn. 11d.

no paminklų paroda. Tai jau ant
ras konkursas atrinkti tinkamą 
paminklą. Vadovauja skulpto
rius Kuzma. Išstatyti projektai 
yra be autorių. Rengėjai stebi, 
kuris projektas susilauks publi
kos didesnio dėmesio.

— Lietuvoje šiuo metu vieši 
Kanados lietuvių teatro grupės: 
“Aukuras” iš Hamilton ir “Aitva
ras” iš Toronto. Šie teatralai Lie
tuvoje pastatys du veikalus: An
tano Rūko komediją “Bubulis ir 
Dundulis” ir Vytauto Alanto dra
mą “Aukštadvaris”. “Aitvaro” 
režisierė ir vadovė — Aldona 
Tyškienė, “Aukuro” — Elena 
Daugu vietytė-Kudabienė.

— Varniuose liepos 28 Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius paš
ventino vysk. Motiejaus Vala
nčiaus paminklą. Paminklas at
statytas Varnių klebono kun. 
Jono Patrausko pastangomis. 
Pašventinimo iškilmėse dalyva
vo Lietuvos Aukščiausios Tary
bos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, ministras Darius Kuolys, 
kiti valdžios atstovai, būrys kuni
gų, minia žmonių. Kalbėtojai ra
gino tautiečius susidomėti vysk. 
M. Valančiaus puoselėtu blai
vybės sąjūdžiu.

— Kaliningrade gastroliavu
sio Minsko Didžiojo operos, ir 
baleto teatre afišoje buvo ir lie
tuviška pavardė: Lietuvos TSR 
nusipelnęs artistas Stasys Do
markas. Tai Kauno muzikinio 
teatro dirigentas, kuris pagal 
kontraktą (300 rb. — už mAesį) 
praėjusį sezoną “tarnavo užsie
nyje — pas baltarusius. jį



-

Savaitės f 
Įvykiai

500 amerikiečių pavyko 
pabėgti iš Kuveito į Saudi Arabi
ją, bet bandęs bėgti britų preky
bininkas buvo nušautas.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pasmerkė paskutinę 
Estijos nepriklausomybės dekla
raciją, skelbiančią, kad Estija 
nustojo būti Sov. S-gos dalimi.

Japonijos sostinėj vykdant sta
tybas, buvo atkasta kelios dešim
tys žmonių kaukuolių ir kitų kau
lų toj vietoj, kur paskutinio Pa
saulinio karo metu gen. Shiro 
Ishi vykdė įvairius bandymus su 
"karo belaisviais. Japonų įstaigos 
nutarė rastus kaulus sudeginti 
be jokių tyrimų, iš kur jie atsira
do.

Irakas nusavino iš Kuveito 
apie 3 bil. dol. užsienio valiutos 
ir daugybę kitokio inventoriaus.

Lenkijos pradžios mokyklose 
nuo šių mokslo metų pradžios 
bus dėstoma religija jos pagei
daujantiems.

Egzily gyvenąs Kinijos žurna
listas Tang Daxien pareiškė, kad 
1989 m. Kinija nužudė 450 tibe
tiečių.

Sov. S-ga numato evakuoti iš 
Irako 7830 sovietų piliečių, nors 
Irakas tvirtina, kad jiem niekas 
negresia.

Pakistanas taip pat sutiko pri
sidėti prie tarptautinių pastangų 
ir pasiųsti į Saudi Arabiją kariuo
menės.

Sov. S-gos teisingumo mini- 
steris Veniamin Jakovlevas atvy
ko į JAV susipažinti su JAV teisi
ne sistema.

Sov. S-gai nutarus parduoti 
neapdirbtus deimantus per Pie
tų Afrikos firmą, protestą pa
reiškė Rusiją, kad jos žemėse iš
kasami deimantai pardavinėjami 
be jos prferimo ir tuo pažeidžia

mas Rusijos suverenitetas.
Buvęs KGB kontržvalgybos 

viršininkas užsienio reikalų mi
nisterijoje gen. OlegD. Kalugin 
Maskvos teisme iškėlė bylą, pra
šydamas teisės patraukti į teismą 
prezidentą Gorbačiovą, m mi
sterį pirmininką Ryžkovą ir KGB 
viršininką Kriučkovą už atėmi
mą iš jo karinio laipsnio, pasižy
mėjimo ženklų ir pensijos.

KOPENHAGOS PRISIMINIMAI - 2
Dėl Vliko pranešimo 

Kopenhagos konferencijos 
klausimu

pačių konferencijos dek^gatų 
spaudos kolegų, atliko gerai 
efektingai.”

ir
ir

(LIC)
Ryšium su V. Bražėno, Vliko 

Valdybos vicepirmininko infor
macijos reikalams, spaudos re
daktoriams ir radijo valandėlių 
vedėjams pranešimu, išspau- • 
sdintu pereitame Darbininko 
numeryje, gautas pranešimas iš 
Lietuvių Informacijos Centro. 
Čia su juo supažindiname Dar
bininko skaitytojus: •

“VLIKo rugpjūčio 2 d. lydraš
tis, kuris buvo pasiųstas kartu su 
A. Budreckio pranešimu iš Ko
penhagos konferencijos, išreiš
kia apgailestavimą, kad “spaudo
je yra tilpę eilė objektyvumo ap
gailėtinai stokojusių pranešimų 
apie lietuvių dalyvavimą tame 
tarptautiniame įvykyje.... Kai 
kur sudarė įspūdį, jog... VLIKo 
šiais metais ten visai nebūta... 
Tenka apgailestauti, kad į vie
našališką, VLIKo veiklą nuty
lintį, ir todėl galimai klaidinantį, 
visuomenės informavimą šiuo 
kartu kaž kodėl buvo įveltas pa
garbos, paramos ir pasitikėjimo 
užsitarnavęs Lietuvių Informa
cijos Centras.”

Į šiuos kaltinimus būtų galima 
irgi atsiliepti kaltinimais, atkrei
piant dėmesį į tai, kad VLIKas 
savo pranešime tendencingai 
ignoravo Viktoro Nako, Rūtos 
Girdauskaitės ir
specialiai atvykusio Alvydo Me- 
dalinsko veiklą konferencijoje, 
nuvertino PLB-nės vicepirmi
ninkės Gabijos Petrauskienės 
vaidmenį delegacijų vizituose, ir 
pan. LIC veikia paprastu princi
pu: skubiai pranešti įvykius kada 
jie vyksta (o ne du mėnesius po 
fakto), aprašyti tai, ką patiria 
asmeniškai ar sužino iš patikimų 
šaltinių (ką ir padarė,, nušviesda-

Nieko nepakeitę ir kalinis ne
taisę spausdiname Algirdo Bu- 
dreckio straipsnio tęsinį.- — 
Darb. red.

PRANEŠIMAS IŠ 
KOPENHAGOS 

KONFERENCIJOS

iš Lietuvos

cijos savaitę,- kada vyktrVfešos * 
sesijos ir kada dalyvavo spauda 
bei nevaldinės organizacijos). 
LIC perdavė žinią lietuvių spau
dai apie VLIKo atstovų dalyvavi
mą Kopenhagos konferencijoje, 
tačiau LIC jokiu būdu nepreten
davo ir nesiruošia perimti VLI
Ko ELTos pareigų. Iš VLIKo 
priekaištingo lydraščio susidaro 
įspūdis, kad LIC yra smerktina 
institucija, nes savo darbą, pasak

Pabaltiečių Reprezentacija
Kadangi gyvename dramatiš

kų permainų ar tokių permainų 
galimybių laikotarpyje, pal)al- 
tiečiai ryžosi kelti savo respubli
kų nepriklausomybės atstatymo 
klausimą šioje svarbioje tarptau
tinėje konferencijoje.

Kaip oficialiai pripažinta ne
valstybinė organizacija pabal- 
tiečiams turėjo vadovauti Pasau
lio Pabaltiečių Santalkos atsto
vai. Šiais metais Santalkos pirmi
ninko pareigas eina estas Maido 
Kari, kuris atstovauja Pasaulio 
Laisvų Estų Federaciją. Lainęiė, 
kad ponas Kari pateko į JAV de
legacijos sudėtį. Tas palengvino 
pabaltiečiams gauti oficialius 
NGO pasus įeiti į konferencijos 
sales. J Santalkos vadovybę dar 
įėjo vicepirmininkais Pasaulk) 
Latvių Sąjungos atstovas Gunars 
Meierovics ir Vyriausiojo Lietu-
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas dr. Kazys Bobelis. Pas
tarųjų pavaduotojais buvo dm 
Olgerts Pavlovskis (latvis) ir dr. 
Algirdas Budreckis (lietuvis). ,

£ ■:

Dar buvo numatyta, kad at^L 
vyksią dr. Venskus, Janis Ritenis 
ir Johan Simonson. Dr. Venskus 
iš viso nepasirodė. Kiek vėliau, 
konferencijai įpusėjus atvažiavo 
latvis Ritenis iš Vakarų Vokieti
jos išėstas J. Simonson iš Niujor
ko. i i

Vlikui į talką dar atėjo Dalia 
Bobelienė ir Arvydas Budreckis.

Kaip ir ankstyvesnėse konfe- ' 
rencijose Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė turėjo savo atsto
vus. PLB atstovės buvo Gintė 
Damušytė (Lietuvių Informaci-į 
jos Centras — JAV) ir PLB vice-

šytė ir Gabija Petrauskienė. Tai
gi dalyvvo Lietuvos atstovas Vir- ___  _ _ _________
gilijus Čepaitis, kuris atvyko Ko- 06070. Tel. 203 651-0261.
penhagon PLB kvietimu. :________ -

Vertėjas ir žurnalistas Virgilb. SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca.Avė. {prie Forest 
jus Juozas Čepaitis buvo Sąjū- *p*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves, 
džio seimo sekretorius. Šiuo me- Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.
tu jis yra Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos (Parlamento) deputatas 
ir jos mažumų klausimų komisi
jos pirmininkas.

Susirinkusiems M. Kari iš
dėstė CSCE Konferencijos dar
botvarkę ir dalyvavimo teises. 
Būtent, kiekvieną dieną j-eikės 
užsiregistruoti prie Bella Center 
įėjimo ir gauti žalią “svečio” 
žymę, be kurios negalima įeiti į 
konferencijos plenumo salę ar į 
kitas auditorijas. Konferencijos 
darl>as padalintas į dvi dalis: ple
numo ar pilnaties sesijas ir kon
ferencijos darbo komisijų posė
džiai. M. Kari atskleidė paslaptį, 
kad atidaromojoje sesijoje Dani
ja pasiūlys, kad Albanijos dele
gacija būtų priimta į CSCE su 
.“stebėtojo” (observer’s) statusu. 
Šitokį precedentą turėtų išmė
ginti ir Pabaltijo valstybių atsto
vai.

Sužinota, kad birželio 4 d. Da
nų užsienio reikalų ministras 
Uffe Ellemann-Jensen atmetė 
Lietuvos prašymą, kad Lietuvos 
delegacija oficialiai galėtų įstoti 
į CSCE konferenciją, motyvuos 
damas, jog CSCE veikia pagal 
consensus-santaros principą, ir 
kad Sovietų Sąjunga užprote- KOLODNYA KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad- 
stuotų tokį prašymą. Be to Šve- vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
dija 1940 m. pripažino Pabaltijo 349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa- 
valstybių inkorporavimą į Sovie-1 mentai,. išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimą prak- 

' tų Sąjungą.Trečiadienį, birželio Ūkuoti New Yorko valstijoje.
7 d., Lietuvos parlamento depu
tatas Virgilijus Čepaitis susitiko

’ su Ellemann-Jensen. Danų mi
v .j _ , > ui ^nnucinitt iLciimi i* iu$

mstras po to susvelmno savo to- pafcfos stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 iki 8 v.v.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West-SL, Slmsbury, Conn.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson 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, Fla., 
>33706. 813 360 - 5577. KĘNFIELD WOODLAWN 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 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter/Garden Tavam. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 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 Bivct, Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5 
Morcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus,, Jr., 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 1059 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, TeL 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Mušk; of Uthuanla” programos, vedamos angly kalba iš tos

kią kietą laikyseną. 6r. J. J. Stukas—direktorius, 234 Šunlft Dr., Watchung, N J. 07060.
Pabaltiečių buvo pasitarta dėl Tel. 201 753 - 5636. 

visiems priimtinos politinės lini- 
jos ir bendros laikysenos. Juk, || 
Lietuva paskelbdama pilną ne- . , 
priklausomybę išsiskyrė* iuo -? i 
estų ir latvių, kurie dar norreiti * 
“evoliucijos” keliu sovietų sant
varkos ribose. Aptarta sudaryti 
delegacijas, kurios aplankys 
kiekvieno dalyvaujančio krašto 
atstovus. Nutarta rinktis kiek
vieną rytą Bella Center registrą- . 
cijos punkto priemenėje maž-

pirmininkė Gabija Petrauskienė daug 9 vai. ryto. j

(Kanada). Turėdamos spaudos 
darbuotojų pasus, jos daugiausia

Brazilijoje, Sao Paulo miesto centre prie “Teatro Municipal” 
demonstruoja lietuviai ir renka parašus po peticija Brazilijos 
prezidentui. Iš k.: Halina Mošinskienė, M. Baltaduonis, Vik
toras Tatarūnas, inž. Naudis Antanaitis, inž. Leonardas Ma
tulis.

Brazilijoje. Sao Paulo mieste gegužės 24 lietuviai renka pa
rašus po peticija Brazilijos prezidentui Fernandui Collor, 
pražydpmi pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Dešinėje su 
tautiniais drabužiais Janina Draugelienė, a. a. d r. Eliziejaus 
Draugelio marti.

USAOHftSSŠD

OUEM
IEM RAZAO-f

Vlikas suformulavo Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos pareiški- 

veikė per spaudos atstovus.'mo tekstą, kuris susidarė iš trijų 
Didžiosios Britanijos lietuvių są- • punktų: 1) CSCE nariai (valsty- 
jungos atstovas buvo Romas Kin- •, Ms) turėtų suteikti de fiacto pri- 

ka. ’ •• «
Ponia ir dr. K. Bobeliai atvyko 1 

Kopenhagon sekmadienį, birže- . 
lio 3 d. Budreckiai atvyko bir
želio 4 d.

Pabaltiečiams daug padėjo 
JAV Kongreso CSCE komisijos i 
nuolatiniai tarnautojai Orest j kimas buvo elektrine mašinėle 
Deychak ir Paula Dobrianskytė perrašytas ir padaugintas kse- 
(abu ukrainiečių kilmės JAV pi- Toksiniu būdu, 
liečiai). Vlikui prie spaudos tech- (Bus daugiau)

niškų priemonių,x ypač prie su- Algirdas Budreckis
sižinojimo agentūrų bei prie jų - - ■
teletaipo prieiti dar padėjo dvi 
Kanados ukrainietės (NGO’s ir , Jordano karalius Hussein at- 
spaudos atstovės Kristina Lsajiv vyko į JAV su Irako prezidento . 
ir Lisa Šymko). Saddam Hussein laišku prezi

dentui George Bush, kuriame ' 
Pasitarimas Konferencijos Išva- siūloma sušaukti tarptautinę 

karėse

Pastaba: Kopenhaga nebuvo 
pasiruošusi priimti maždaug 
tūkstančio Konferencijos intere
santų. Atstovai ir stebėtojai buvo 
išmėtyti įvairiuose viešbučiuo
se. Pabaltiečiai taipgi buvo 
išmėtyti. Kaikurie, kaip Bobeliai 
ir Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras turėjo kelis kartus pakei
sti viešbučius, Turbūt per ste
buklą pavyko pabaltiečiams susi
nešti!

Pirmas pabaltiečių pasitari-

pažinimą Pabaltijo vyriausy
bėms, 2) Konferencija turėtų pa
smerkti blokadą Lietuvoje, kurią 
įvedė TSRS, ir 3) CSCE nariai 
prašomi sponsoruoti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos priėmimą į 
CSCE narius. Priimtas pareiš-

konferenciją Irako pasitraukimui 
Jš Kuveito aptarti, bet abejojama 
ar JAV pritars tokiam siūlymui.

Prezidentas George Bush pa
grasino užblokuoti ir Jordano 
uostą Aquaba, jei sunkvežimiai 
su įvairiais gaminiais ir toliau 
riedės per Jordaną į Iraką.

Karelija, dar viena nedidelė 
sovietijos dalelė, paskelbė suve
renitetą. Korelija yra ne sovie
tinė respublika, bet tik auto-

mas įvyko konferencijos išva- nominė respublika, buvusi dalis 
karėse birželio 4 d. 7 vai. vak. Suomijos, dabar esanti dalis Ru- 

Admiral viešbučio priemenėje. s’j°s respublikos. Karelija turi 
Pasitarimą atidarė Santalkos pir- 700,000 gyventojų^ Ji paskelbė,

66-86 80 ST. M1DDI.E VII.IAGE. ŲVEFAS. X Y 
l’IIONES (7I8>326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
■SV - GAUSI PARODŲ SALE

LIETUvfŠkb ' SfįUAUS PAMINKLAI
Sokūriam/ Ir ' -nemokamai 

PRISTATOMI i VtSASKAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

fasoliijo
A MEMORIALS

KVECAS
JONAS 

_ 1933 + l 97 b

Remkime

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis, jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas,
Lrthuanian National Foundation, Ine., 

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
FILMAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

Vi ®
Meierovics, dr. Kazys Bobelis, publikos įstatymus. Tai dar vie- 
Dalia Bobelienė, Algirdas ir Ar- nas pMelis sovietinėje imperijo- 

vydas Budreckiai, Gintė Darnu-

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
i? ,. A ij 2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL.:718 769 - 3300
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Lietuviai prie derybų stalo
Nėra jokios abejonės, kad Lie

tuvos kelias į nepriklausomybę 
dar bus labai sunkus. Laukia de
rybos su Maskva, kuri nenorės 
taip lengvai Lietuvą paleisti iš 
savo glėbio. Nors Lietuva buvo 
jėga aneksuota, bet tai nieko ne
reiškia Maskvai. Ji ir dabar tvir
tina, kad Lietuva buvo teisėtai 
įjungta į Sovietų Sąjungą. Seniai 
jau visiem pažįstamas ir žinomas 
toks Maskvos galvojimas, viską 
pasiimti tik sau. Tai yra imperia
lizmas, kurį Rusija propagavo 
nuo senų laikų. Nuo to imperia
lizmo neatsiliko nei komunistai, 
kurie šaukė, kad kovoja prieš im
perializmą ir kapitalizmą. Jie pa

Tų derybų belaukiant, noris 
pažvelgti į praeitį, kaip lietuviai 
laikėsi prie derybų stalo. Istorija 
rodo, kad mum derybose nesi
sekdavo. Buvome per daug nuo
laidūs. Sugebėjome sukurti di
delę valstybę, ją teisiniais pa
grindais administruoti, bet vi
skas paskui ištirpo, nubyrėjo.

Pirmutinis mūsų pralaimėji
mas derybose buvo Krėvos ak
tas. Tuometinė Lenkija neprily
go Lietuvai nei savo militarine > 
galybe, nei savo tvarka, tačiau 
ko ji negalėjo pasiekti kovos lau
ke, tai pasiekė prie derybų stalo, 
daug silpnesnė Lenkija apstatė 

s _ daug stipresnę Uetuvą. Ši Krė- 
tys ėmė pavergti naujus kraštus vos sutartis pažemino Uetuvą, 
ir prijungti prie Sov. Sąjungos.

Derybos bus sunkios. Vilniuje 
jau vyksta derybų pasiruošia- 
mieji darbai. Aukščiausioji Tary
ba sudaro politinio,' teisinio ir di
plomatinio pasirengimo komisi
ją, kuriai pavedama parengti 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos sa
vitarpio santykių principų pro
jektą bei pagrindinius politinius 
nuostatus. Aukščiausioji Taryba 
įgaliojo Landsbergį ir Prunskie
nę sudaryti Lietuvos valstybinę 
delegaciją deryboms su Sovietų 
Sąjunga.

Derybos bus stikrai sunkios, 
n ^Sovietų Sąjunga gali kalbėti 
vienaip, o pasielgti kitaip. Ji gali 
ir Lietuvos delegacijos nepriimti 
tokios sudėties, kurią sudarys 
Landsbergis ir Prunskienė. Gali 
dar kartą pasmaugti Lietuvos ne
priklausomybės mintį, kaip 
Maskva pasmaugė ir pačią ne
priklausomybę, 1940 metais jėga 
okupuodama Lietuvą,

Aukščiausioji Lietuvos Taryba 
yra padariusi nutarimą dėl įga
liojimų Stasiui Lozoraičiui Wa- 
shingtone, kad jis' atstovautų 
Lietuvos respublikai kaip ypa
tingas pasiuntinys, jei Lietuvai 
grės pavojus.

jos valdovus, taip Vytautas ne
galėjo iškilti iki savarankaus val
dovo. Jam karaliaus karūna buvo 
pažadėta tik iki gyvos jo galvos.

Arba Liublino unija, įvykusi 
1569 metais. Lietuviai priešinosi 
visom jėgom, toks Valavičius net 
savo apsiaustą perplėšė protes
tuodamas prieš Lietuvos sujun
gimą su Lenkija, bet tai nieko 
nepadėjo. Lenkai sugebėjo savo 
voratinkliais apipinti Lietuvą, 
sulenkinti Lietuvos diduomenę, 
atimti Lietuvos didžiulius plotus 
ir prijungti prie Lenkijos.

•Maskva paskelbė, kad yra su
dariusi delegaciją derybohV šif ~ 
Lietuva, Jai vadovauja Nikalojus 
Ryškovas, TSRS ministrų tary
bos-pirmininkas, Jurijus Kasliu- 
kovas — TSRS ministrų tarybos 
pirmininko pirmasis pavaduoto
jas. Tai visi vilkai, kurie sugeba 
savo aveles sudoroti.

Rugpjūčio 19 Vilniaus radijas 
paskelbė, kad rugpjūčio 23 at
vyks Rusijos respublikos atstovai 
pasirašyti politinių dokumentų. 
Rusija pabrėžė, kad Lietuva 
nėra surišta jokiais ryšiais su ki
tomis valstybėmis. Si žinia kiek 
palengvina derybų situaciją, bet

RUOŠIAMASI 
DERYBOMS
SU SOVIETŲ 
SĄJUNGA

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Einsiedelne, Švei
carijoje, pareiškė Reuterio žinių 
agentūrai, kad Lietuvos derybos 
su Maskva galbūt galėsiančios 
prasidėti jau rugsėjo mėnesį, bet 
pridūrė, kad Maskva dar neat
sakė į Lietuvos pasiūlymą, kad 
prieš derybų pradžią abi šalys 
pasirašytų protokolą, kuriame 
būtų aiškiai apibrėžti derybose 
svarstytini klausimai, derybų są
lygos ir tikslai.

vistiek dar lieka daug neaišku
mų, daug klausimų.

Reikia tikėtis, kad lietuvių de
legacija dabar bus pasimokiusi iš 
praeities klaidų, bus atspari ir 
kieta ir drauge gudri, nes dele- _______
gacijos nariai vyra išsimokslinę, mos, vykstantis konfliktas tarp 

centrinės valdžios ir jai pa
valdžių respublikų.

ir patyrę daug vargo praeityje. 
Derybose turi atgauti 1920 metų 
sutartimi pripažintas Lietuvos 
sienas, įsitvirtinti Klaipėdos 
krašte, . paliekant atvirą 
Rytprūsių klausimą, nes ten tik-, 
ros lietuviškos, žemės prarastos 
kaip tik nesėkmingose derybose 
su kryžiuočių ordinu.

Išeivijos lietuviai remkime vi
sas atsikuriančios Lietuvos pa
stangas pilnai atstatyti demokra
tinę nepriklausomą Lietuvos re
spubliką. Gana mum svetimųjų 
jungo!

Paul ir Barbora Wilčinskas Schmidts iš Milford, Conn., liepos mėnesį keliavo po 
Vakarų ir Rytų Vokietiją. Lankydami Berlyną, ant garsiosios sienos išpurškė šūkį “Free 
Lithuania Now”. Keliautojai priklauso prie New Haven, Conn., lietuvių tautinių šokių 
grupės “Vėtra”, o taip pat prie Lietuvos vyčių 141 kuopos, Bridgeport, Conn. Barbora 
dėsto vokiečių kalbą Milford, Conn.

ĮVYKIAI LIETUVOJE
Jei būtų pasirašytas toks pro

tokolas, pažymėjo Landsbergis, 
susidarytų aiškesnis vaizdas apie 
derybų sėkmingumo galimybes, 
o tuo pačiu paaiškėtų, ar Sovietų 
Sąjunga yra pasiryžusi geros va
lios dvasia vesti derybas su Lie
tuva. Landsbergis kritiškai įver
tino Maskvos pastangas sutruk
dyti Pal>altijo kraštų bendrosios 
rinkos sukūrimą.

Jo nuomone, Maskvos prieši
nimasis tokiai bendrajai rinkai, 
tai naujo pobūdžio ekonominė 
blokada, savo rūšies ekonominis 
karas prieš Pabaltijo kraštus, 
tačiau, Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko įsitikinimu, nepai
sant kai kurių sunumų ir neaiš
kumų santykiuose su Maskva 

anksčiau.
Landsbergis pastebėjo, kad 

derybas su Masakva gali apsun
kinti sovietų politinės proble-

PO BLOKADOS
Nors oficialiai skelbiamai kad 

Lietuvos blokada jau kuris laikas 
pasibaigusi, tačiau jos pasekmės 
dar ryškiai jaučiamos ir, pagal 
antiblokadinės komisijos vice
pirmininką Bronislovą Zaikau
ską, Lietuvos ūkis jaus blokados 
pasekmes dar porą metų. Šių 
metų derlius bus nuimtas laiku 
ir pilnai, nes ūkiai ir kolchozai 

yra pilnai aprūpinti degalais.
Didžiausias vargas yra su cuk

rumi — visi 4 fabrikai dar nevei
kia, nes Sovietų Sąjunga nepri
stato cukraus nendrių, kurios 
būdavo atgabenamos iš Kubos.

Blokados pliusas Lietuvai yra 
tai, kad Lietuva buvo priversta 
ieškoti ir užmegzti tiesioginius 
ekonominius ryšius su kitų re
spublikų ir miestų organais. Tie 
ryšiai stipriai pastūmėjo Lietuvą 
nepriklausomybės kryptimi ir jie 
dabar vystomi ir toliau.

GRIAUNAMI PAMINKLAI
Kaune rugpjūčio 6 buvo de- 

montuoti-nugriauti du pamink
lai — Lenino statula Vienybės 
aikštėje ir 1926 metais sušaudytų 
keturių Lietuvos komunarų at
minimui pastatytas paminklas. 
Abu paminklai buvo nugriauti 
Lietuvos valdžiai ir Kauno mie
sto tarybai davus leidimų.
• Pagal turimas informacijas, 
dėl paminklų nugriovimo pasi
girdo tik vienas protesto balsas, 
būtent, Maskvai ištikimos Lietu
vos “naktinės” komunistų parti
jos, atstovaujančios vos pen
kiems procentams visų Lietuvos 
gyventojų.

Spaudos agentūros šia proga 
atkreipia dėmesį, kad kituose 
Centro ir Rytų Europos kraštuo
se komunistų veikėjams pastaty
ti paminklai ir kiti komunizmo 
simboliai buvo jau seniau nu
griauti, kai tik tuose kraštuose 

įsitvirtino demokratinės vai- 
džios. Kai kur, pavyzdžiui, Rytų 
Vokietijoje patys žmonės spon
taniškai nugriovė-išmontavo ko
munistinius paminklus.

KATALIKIŠKAS
SAVAITRAŠTIS

Po penkiasdešimt metų per
traukos Lietuvoje pradedamas 
leisti vienintelis katalikiškas sa
vaitraštis XXI-asis Amžius.

Jame bus rašoma apie įvykius 
Lietuvoje ir pasaulyje, aptariami 
tautos dvasinio atsinaujinimo 
klausimai, opūs doroviniai, so
cialiniai, visuomeniniai, kultūri
niai ir politiniai reikalai, jaunimo 
aktualijos. Leidinys supažindins 
su katalikišku požiūriu į dabar
ties visuomenės apraiškas, infor
muos apie religinius įvykius Lie
tuvos vyskupijose ir parapijose, 
apie katalikiškų ir kitų organiza
cijų gyvenimą ir veiklą, propa
guos blaivaus gyvenimo būdą.

Laikraščio prenumeratoriams 
bus siunčiamas nemokamas 
priedas. Iki šiol Lietuvoje tėra 
leidžiamas vienas — dvisavaiti
nis — katalikų žurnalas Katalikų 
Pasaulis.

SAVIVALDYBĖS IŠLAIDOS

Lietuvos Aidas skelbia, kad 
Lietuvos valstybės valdymo apa
rate šiuo metu dirba apie 7,000 
žmonių. Šio aparato išlaikymas 
valstybės biudžetui kainuos apie 
41 milijoną rublių.

Dirba daugiau žmonių ir di
desnės išlaidos negu pereitais 
metais. Priežastis — Lietuvos 
valdžia perėmė daug funkcijų, 

' kurias iki šiol turėjo Sovietų Są
junga. Taip pat buvo pakeltos al- ,..^ 
gos valstybei dirbantiems. 
žmonėms. Pav., ministras arba 
departamento direktorius dabar 
uždirba 7-800 rublių per mė
nesį. Pagal juodosios rinkos per
kamąją galią taip būtų maždaug ,• 
40-50 dol. į mėnesį. Vidutinio 
rango valdininkai gauna maž
daug 550 rublių, žemiausio ran- •> 
go nuo 150 iki 500 rublių. .,,,

Visas valdžios aparatas išlaiko
mas iš Lietuvos biudžeto, išsky
rus vidaus reikalų ministeriją ir 
statistikos departamentą — šie. 
du dar išlaikomi iš Sovietų Są
jungos biudžeto.

JONAS PU ŽINĄS 
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KELIAS | LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

Šiame komitete dirbo: baronas Brunovas, VI. 
Daumantas (Dzimidavičius), Bronislovas Pil
sudskis (Juozapo Pilsudskio vyresnysis brolis), 
Juozas Purickis, istorikas kunigaikštis Juozapas 
Puzinas (Puzyna), kun. A. Steponaitis, grafai 
Mykolas ir Vladislovas Tiškevičiai, kun. A. Vis
kanta, grafas Zyberg-Plateris. Pirmininku išsi
rinktas gana lietuviško nusistatymo Br. Pilsud
skis. Dėl nesutarimų komitetas, surinkęs apie 
10.000 frankų, likvidavosi.

Politinė lietuvių veikla Šveicarijoje ypač 
pagyvėjo 1915 m. rudenį J. Gabriui perkėlus iš 
Paryžiaus Lietuvos Informacijos Biurą (Bureau 
d’Information de Lithuanie, įst. 1911 m.). Biuras, 
papildytas VI. Daumantu ir J. Purickiu, toliau 
leido informacinį biuletenį prancūzų kalba “Pro 
Lithuania” (vėliau “Pro Lituania”) ir 1916 m. 
gegužės mėn. pradėjo leisti panašaus turinio lei
dinį “Litauen” vokiškai. Pradžioje vis dar tebe- 
reikalauta Lietuvai plačios kultūrinės ir politi
nės autonomijos, bet 1916 m. pradžioje jau imta 
siekti visiškos nepriklausomybės Lietuvai. Pvz. 
1916 m. kovo 1-5 d. Berne sušauktoje konferen
cijoje pasisakyta prieš lenkų unijinius siekimus 
ir priimta ši reikšminga rezoliucija:

I. Auižvelgiant į tai: t

1. kad Lietuva daug amžių buvo nepriklausoma 
valstybė,

2. kad lietuvių tauta niekad nebuvo nustojusi 
reikalauti savo nepriklausomybės grąžinimo,

3. kad ji turi savo tautinę individualybę, origi
nalią amžių kultūrą ir atskirą politini orga
nizmą,

4. kad kaip sunaikinta šalis negalės kitaip atsi
gauti kaip tik visiškos laisvės režime, atsta
čius nepriklausomos Lietuvos valstybę,

5. kad nepriklausomos Lietuvos kūrimas padės 
sustiprinti visuotinę taiką Europoje,

6. kad jau karo pradžioje visi sąjungininkai bu
vo pareiškę, jog šitas karas būsiąs išvadavi
mo karas ir ju bus vedamas iki visiško tautų 
apsisprendimo principo laimėjimo,

7. kad pati vokiečių valdžia savo kanclerio lū
pomis pareiškė Reichstage, jog Lietuva tapo 
laisva,—

Konferencija nutarė reikalauti taikos konferen
cijoje grąžinti Lietuvai visišką laisvę ir nepri
klausomybę.

II. Atsižvelgiant į tai,
1. kad lenkai stengiasi įrodyti Lietuvą esant 

Lenkijos provincija,
2. kad lenkai, remdamiesi šituo klaidingu prin- 

, tipu, savinasi lietuvių teises,
3. kad lenkai stengiasi visur rodytis teisėtais 

lietuvių atstovais, —
lietuvių konferencija pareiškia, jog Lietuvių 
Lenkų valstybių unija buvo panaikinta per Sitų 
valstybių padalijimą, įvykusį XVIII amžiaus pa
baigoje ir ipso facto nustojo egzistavusi faktiškai 
ir juridiškai.

Lietuvių tauta, nuoširdžiai linkėdama Len
kų tautai nepriklausomybės jos etnografinėse sie

nose, nori pasilikti šeimininkė savo žemėje ir 
energingai protestuoja prieš lenkų pasikėsinimą 
savintis lietuvių teises (J. Purickis, Lietuvių vei
kimas Šveicarijoje Didžiojo karo metu. — .Pir
masis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. 
Kaunas, 1930, p. 45-46).

Netrukus, 1916 m. gegužės 31 - birželio 4 d., 
Lozanoje įvyko Lozanos I-ji lietuvių konferenci
ja, kurioje dalyvavo ne tik Šveicarijos lietuviai 
— VI. Daumantas (Dzimidavičius), J. Gabrys, J. 
Purickis, kun. A. Steponaitis, St. Šalkauskis, dr. 
J. Tumėnas, kun. A. Viskanta, bet ir Amerikos 
Lietuvių Tautos Tarybos atstovai — kun. V. Bar- 
tuška, dr. J. J. Bielskis, R. Karuža bei Rusijos 
Dūmos narys M. Yčas, kuris ir pirmininkavo 
konferencijai. Penkias dienas trukusioje konfe
rencijoje apžvelgta dabartinė Lietuvos padėtis, 
nagrinėta šalpos, krašto atstatymo, tautiniai ir 
kultūriniai reikalai. Ilgoje rezoliucijoje griežtai 
pasisakoma prieš karinės vokiečių valdžios Lie
tuvoje žiaurumus, rekvizicijas, nepakeliamus 
mokesčius, priverstinius darbus, kultūrinės veik
los sustabdymą ir kitas lietuviams daromas 
skriaudas; apgailestaujama Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių nesantarvė ir prašoma, kad jie 
sudarytų vyriausiąją Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kuri apjungtų visus lietuvius bendranA tautiniam 
veikimui; patarta lietuviams pasitraukti iš Gene
ralinio Komiteto Karo Aukoms šelfitt Lietuvoje; 
pritariama Amerikos lietuvių numatomai orga
nizuoti Prekybos Tr Pramonės Bendrovei, kuri 
prisidėtų prie ekonominio Lietuvos atstatymo;' 
nutarta praplėsti J. Gabrio vadovaujamą Lietu* 
vių Informacijos Biurą ir prie jo sudaryti kole* 
gijinę tarybą;

(Bus daugiau I



LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
DARBAI, PLANAI IR RŪPESČIAI

Estijos parlamentas paskel
bė, kad Estija daugiau nebėra 
Sovietų Sąjungos dalimi. Gor
bačiovas tuoj pat davė atkirtį per 
sovietų televiziją, kad toks Esti
jos parlamento sprendimas yra 
nelegalus pagal sovietų įstaty
mą. Estija paskelbė, kad sovietų 
kariuomenės buvimas Estijoje 
irgi yra nelegalus. Gorbačiovas 
atmetė ir šį Estijos pareiškimą 
kaip nelegalų.

— Čiurlionio ansamblis iš 
Clevelando rugsėjo 1 išvyksta 
kelionėn į Lietuvą.

— Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės seimas šiais metais 
įvyks rugsėjo 11-13 Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno so
dyboje, Putnam, Conn.

— Kazimiera Prunskienė, 
Lietuvos Respublikos ministerė 
pirmininkė, yra aprašyta tarp žy
miųjų moterų populiaraus Es- 
quire žurnalo rugpjūčio mėn. 
laidoje. Ten rašoma, kad Kazi
miera Prunskienė ramiu savęs 
vertinimu yra iškalbinga mūsų 
pasaulyje.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybos kadencija 
baigiasi šių metų gale. Nariai 
kviečiami sudaryti grupę penkių 
arba trijų kandidatų, sutinkančių 
kandidatuoti ir perimti centro 
valdybos pareigas ateinantiems 
trims metams. Kandidatų sąrašą 
siųsti centro valdybos adreesu: 
23500 Via Calera, Valencia, CA 
91355. Telef. 805 259 - 7020.

— Prel. Juozas Prunslds yra 
nusilaužęs kairę ranką. Tai suda
ro jam stmkumų rašyti mašinėle 
arba net ranka. Tačiau prelatas 
ir toliau uoliai bendradarbiauja 
spaudoje.

— “Catbolic Register” liepos 
29 d. išspausdino ilgą Greg Bur- 
ke straipsnį apie Vatikano lietu
višką radijo programą ir jos įtaką 
pavergtiesiems Lietuvoje. Auto
rius duoda žinias, kurias yra išk
lausinėjęs iš programos vedėjo. 
Taip pat minimas Lietuvos atsto
vas prie Sv. Sosto ir Washingto- 
ne Stasys Lozoraitis. Straipsnis 
yra labai palankus lietuviams.

— Adv. Povilas Zumbakis da - • 
lyvaus Ateitininkų studijų die- i 
nose rugpjūčio 31 — rugsėjo 3 j 
Dainavos stovyklavietėje netoli 1 
Detroito su paskaita “Amerikos j 
liberalizmas ir Sovietų nomenk- ; 
lątūra”.

i
— Santa Monica, Calif., LB 

apylinką rugpjūčio 26 Lietuvos 
operos buvusios solistės Alodijos 
Dičiūtės-Trečiokienės sodyboje 
rengia gegužinę. Naujai iš Lietu
vos atvykę lietuviai gegužinės 
dalyvius supažindins su dabar
tinės Lietuvos vyriausybės na
riais.

— Audrius Ažubalis, Lietu
voje leidžiamo laikraščio Atgimi
mas bendradarbis-koresponden- 
tas, nuo birželio mėn. atlieka 
šešių mėnesių žurnalistinį stažą 
JAV, Minnesotos valstijoje vei
kiančiame Pasauliniame Žurna
listų institute. Audrius Ažubalis, 
32 metų amžiaus, stažui buvo 
atrinktas konkurso keliu, tarpi
ninkaujant Lietuvių Informaci
jos Centro vedėjai Gintei Da- 
mušytei. Kasmet atrenkama 10 
stažuotojų. Ažubalis yra pirmas 
iš Lietuvos. Pasaulinį Žurnalistų 
institutą yra baigę apie 350 žur
nalistų ii daugiau negu 80 kraš
tų

— 1990 m. ŠALFAS S-gos in- 
dividualtaAe ir tarpmiestinės 
g°lfo pirmenybės įvyks rugsėjo 
l * 2 Stepbensville, Ont. Vykdo 
Toronto Lietuvių Golfo klubas.

New Yorke prisiglaudusi Lie
tuvių Rašytojų Draugija triūsia 
tyliai kaip ir kitos kultūrinės or
ganizacijos. Valdybos nariai yra 
apkrauti kitu darbu, užgriauti 
skubiais reikalais, bet ir tose są
lygose Draugijos veikla vystoma 
ir planuojama.

Sveikinimas Lietuvai

Dar praeitų metų rudenį Lie
tuvoje buvo suplanuotas pasau
lio lietuvių rašytojų suvažiavi
mas — kongresas. Po kiek laiko 
buvo paskelbta, kad jis vyks 
birželio 1-3 Anykščiuose.

Lietuvos Rašytojų Sąjunga at
siuntė pluoštą pakvietimų atvyk
ti į šį kongresą. Buvo jau vienas 
kitas pasikėlęs kelionei, bet Lie
tuvos įvykiai, blokados visa su
stabdė. Niekam nedavė vizų. 
Taip į kongresą iš Draugijos an
gažuotų žmonių niekas nenuvy
ko. Savo iniciatyva kombinuotais 
būdais buvo nukeliavęs rašytojas 
Anatolijus Kairys iš Chicagos.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba pasiuntė sveikinimą ir 
linkėjimus. Nežinia, ar sveikini
mai pasiekė adresatą, ar jie buvo 
suvažiavime perskaityti.

Premijos reikalai
Didžiausias Draugijos valdy

bos rūpestis dabar yra suorgani
zuoti premijos paskyrimą ir jos 
įteikimą. Kaip įprasta, Lietuvių 
Rašytojų Draugija skiria premiją 
už praėjusiais metais išleistą ge
riausią grožinės literatūros kny
gą. Šiemet skiriama už 1989 me
tus.

Premijai paskirti sudaroma 
sprendėjų komisija. Toji vertini
mo komisija sudaryta Chicagoje. 
Į ją įeina: Danutė Bindokienė, 
Kazys Bradūnas, Česlovas Grin- 
cevičius, Aušra Liulevičienė, 
Nijolė Užubalienė.

Praėjusiais metais yra išėję 11 
grožinės literatūros knygų. Tų 
knygų leidėjai prašomi bent porą 
egzempliorių paaukoti šiai verti
nimo komisijai. Knygas siųsti 
Aušros Liuleyičienės vardu 
dienraščio Draugo adresu: 4545

BALTIEČIŲ OPERŲ MUZIKA 
PER AMERIKIEČIŲ RADIJĄ

I 
i

Retai skiriamos trys valandos 
per amerikiečių radiją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos muzikai. Rug
pjūčio 28, antradienį, nuo 8 vai. 
vak. iki vidurnakčio bus proga 
išgirsti ištraukų iš baltiečių ope
rų per radijo stotį WMNR Fine 
Arts Radio, 88.1 FM banga. Pro
gramos vedėjas yra dr. Douglas 
Fox.

Medžiagą apie lietuvių operas 
parinko Salomėja Valiukienė, o 
laiką baltiečių operinei muzikai 
išrūpino Estonian, Latvian and 
Lithuanian Alliance ofConnecti- 
cut, žinoma kaip ELLA.

Vakarinėje Connecticut daly
je, New Yorko valstijoj, Massa-

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO KVIETIMAS
Lietuvių Tautodailės Instituto 

nariai, gyvenantieji Amerikoje, 
Kanadoje ir kituose kraštuose, 
yra kviečiami į visuotinį metinį 
suvažiavimą š. m. rugpjūčio 25 
d. A. ir A. Tamošaičių sodyboje, 
R. R. 2, Kingston, Ontario K7L 
5H6, Canada.

Suvažiavime numatyta svars
tyti bendradarbiavimas su Lie
tuva, naujų leidinių klausimas,

tautodailės parodų rengimas l>ei 
jose dalyvavimas, o taip pat bus 
pravestas trijų dienų lietuviškų 
šiaudinukų seminaras, į kurį 
kviečiamos patyrusios šiaudinu
kų kūrėjos. Lietuvių Tautodailės 
Institutas numato išleisti šiaudi
nukų dailės knygą, kurioje bus 
atspausdinti būdingi, meniškų 
formų šiaudinukai.

Dėl informacijos prašome 
skambinti LTI Valdybos pirm. 
A. Vaselkienei (613) 382 - 8448.

LITERATŪRINĖ
PREMIJA

Lietuvių Akademinis
Sambūris Montrealyje jau septy
nioliktą kartą ruošiasi paskirti 
“Vinco Krėvės literatūrinę pre
miją” už grožinės lietuvių lite
ratūros kūrinį, dar nepremijuotą 
ir išleistą 1986 - 1989 metais lai
svajame pasaulyje.

Leidyklos ar patys autoriai 
prašomi atsiųsti bent du egzem- 

W. 63rd St., Chicago, IL 60629.
Sudarytoji vertinimo komisija 

prašoma per rugsėjo mėnesį su
sipažinti su išleistomis knygomis 
ir paskirti premiją.

Premijos mecenatas yra Lie
tuvių Fondas. Premijos dydis — 
2000 dol. Lietuvių Fondas metai 
iš metų skiria šią sumą premijai. 
Rašytojų Draugijos valdytu laimi 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių 
Fondo valdybai, Pelno skirsty
mo komisijai už tą premiją. Pre
mija tikrai pagyvina ir paskatina 
literatūrinę veiklą.

Nario mokestis

Taip jau yra, kad draugijos 
veiklai reikia ir pinigų. Ši veikla 
dabar darosi sudėtingesnė, nes 
ryšiai su Lietuva didėja. Atsiran
da neplanuotų atvejų, kai reikia 
vienam ar kitam padėti: Todėl ir 
reikalinga, kad iždininkas turėtų 
šiek tiek pinigų savo sąskaitoje.

Visi LRD nariai prašomi susi
mokėti savo nario mokestį. Bū
kite garbingi ir drausmingi. Na
rio mokestis 10 dol. metams. Jį 
reikia siųsti iždininko adresu: 
Leonas Lėtas, 32 Paper Chase 
Dr., Fannington, CT. 06032.

Siunčiame
Draugijos nariams jx>ros sa

vaičių bėgyje bus pasiųstas ben- 
draraštis, kuris supažindins su 
Draugijos veikla ir jos reikalais. 
Taip pat bus pasiųstas ir Draugi
jos narių sąrašas.

Gal pasiseks

Valdyba taip pat nori Kultūros 
Židinyje šį rudenį surengti lite
ratūros šventę ir literatūros va
karą. Lietuviškai knygai dėme
sys ir pagarba vis mažėja ir ap
skritai kultūrinė veikla kas kartą 
blėsta. Todėl ir norime su
drumsti šią tylą ir kviesti visus 
prie lietuviškos grožinės lite
ratūros kūrybos. Tokie renginiai 
paprastai būna nuostolingi. Ir 
šiam įvykiui reikės mecenatų. 
Gal visa tai ir pasiseks?

L. R. V.

chusetts ir šiauriniame Long 
Island WMNR geriausiai girdi
ma 91.9 FM banga. New Have- 
ne ir apylinkėse — 90.1 FM ban
ga. Programa negirdima Hart
forde ar rytiniame Connecticut.

Programos vedėjas laukia 
klausytojų komentarų, klausi
mų, papildymų, nes bus ir kalba
ma apie baltiečių operas. Taip 
pat priimami pageidavimai pa
groti specialius kūrinius. Skam
binti programos metu 293 268 - 
9667.

Prašoma apie šią programą 
pranešti amerikiečiams, kurie 
domisi Baltijos kraštais.

emv

pliorius tais metais išleistų kny
gų adresu: Algis Beniušis, 262 
du Finistere, St. Lambert, Que- 
bec. Canada J4S 1P6.

Neatsiųstos knygos nebus 
svarstomos. Visos knygos turi 
būti atsiųstos iki 1990 rugsėjo 
15.

Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje

Savo auka paremk Hetuvlikę 
spaudą

Pasitinkant Lietuvos ministrę pirmininkę Kazimierą Prunskienę Vasario 16 gimnazijoje 
gegužės 12. Iš k.: A. Šmitas, K. Prunskienė, dr. J. Kazickas, Vokietijos LB valdybos 
pirm. A. Lipšys ir L. Lipšytė. Nuotr. M. Šmitienės

LIETUVOS 
SPORTININKAI
LABAI GERAI 
PASIRODĖ

Milvvaukee, Wisc., liepos 30 
— rugpjūčio 6 vyko pasaulio jau
nimo krepšinio festivalis trijose 
amžių grupėse: 14, 16 ir 19 me
tų. Festivalio organizatoriai — 
“Sport Tours” firma. Dalyvavo 
JAV, Brazilijos, Puerto Rico, Ve- 
nezuelos, Angolos, Jugoslavijos, 
TSRS, Latvijos, Estijos ir Lietu
vos mergaičių ir berniukų ko
mandos.

Lietuviai atstovavo Vilniaus 
krepšinio sporto mokyklos (di
rektorius Jonas Kazlauskas) 14 
metų berniukų komanda ir 19 
metų jaunimo komanda. Devy
niolikmečių komandos sudėtyje 
žaidė šiuo metu JAV esantis Se- 
ton Hali studentas Arturas Kar
nišovas. Keturiolikmečių lietu
viai festivalyje užėmė penktą 

x vietą, o devyniolikmečiai lietu
viai tapo festivalio čempionais, 
finale rezultatu 107:57 nugalėję 
Mukvoukio aukštesniųjų mo
kyklų rinktinę.

Festivalyje visose amžiaus
grupėse buvo nustatomi geriausi 
krepšininkai. Tarp keturiolik
mečių į simbolinį festivalio pen
ketuką pateko Liudas Rimkus, o 
tarp devyniolikmečių net trys 
puikiai festivalyje pasirodę kre
pšininkai: Arturas Karnišovas, 
Martynas Purlys, Alvydas Paz- 
drazdis, kurie buvo apdovanoti 
specialiais prizais.

19 metų merginų grupėje 
čempionėmis tapo Latvijos mer
ginos, kurių finalines rungtynes 
stebėjo gausus latvių bendruo
menės būrys su tautinėmis vėlia
vomis. Nugalėtojų garliei iškil
mingai buvo sugiedotas latvių 
himnas. Žiūrovų, palaikančių

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

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

Mes kalbame angliškai Ir rusiškai.

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 Ir 6 Avenues, Manhattan, NY 

212 465-0621

Vasario 16 gimnazijoje gegužės 7-9 lankėsi Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius. Iš k.: prel. A. Bunga, kun. A. Svarinskas ir 
vysk. A. Vaičius. Nuotr. M. Šmitienės.

Lietuvos komandas, salėje kaž
kodėl nebuvo, išskyrus JAV gy
venančio tautiečio Jono Mali
šausko treniruojamų ameri
kiečių mergaičių plojimus.

Kelionę padėjo surengti ir fi
nansavo Lietuvos statybos mi
nisterijos bendrovė “Medis”. 
Tačiau tų lėšų pakako tik ke
lionės ir festivalio išlaidoms pa
dengti. Susipažinti su Amerika 
lėšų neužteko. Tik Vidos Lanys

ŽINIOS IS LIETUVOS
— Kauno Kunigų Seminarija 

jau priėmė apie 70 kandidatų. Į 
Telšių Kunigų Seminariją priim
ti 30 kandidatų, iš kurių 2 studi
juos Kauno Kunigų Seminarijo
je.

— Vilniaus universitete į įvai
rius fakultetus šiemet bus priim
ta 2,500 studentų. Labai daug 
kandidatų yra į technikos mokslų 
ir medicinos fakultetus. Daug 
norinčių studijuoti anglų ir vo
kiečių kalifas, liet labai mažai ką 
domina nišų kalba.

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės Įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-les 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausi? elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą.

Anton ir Henriko Lausiaus 
nuoširduitio dėka-H žflfonių 
sipažino su New Yorku, jo apy
linkėmis ir buvo išlaikomi ir glo
bojami penkias dienas. Įvyko su
sitikimas Kearny lietuvių klube. 
Esame dėkingi poniai Vidai ir 
ponui Henrikui už nuoširdų 
priėmimą, globą ir malonias die
nas Jūsų namuose.

Delegacijos vardu 
Antanas Rimkus

— Švėkšnoje liepos 20 buvo 
iškilmingai pašventintas Laisvės 
paminklas. Po mišių Laisvės pa
minklą pašventino Telšių vysku
pas Antanas Vaičius, kuriam 
asistavo Švėkšnos klebonas kun. 
Petras Stukas. Iškilmėse dalyva
vo Aukščiausios Tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis su žmona, 
kiti valdžios atstovai, daug 
Švėkšnos gyventojų.

— Lietuvos antiblokadiniam 
fondui 5,000 rublių paaukojo 
Violeta Karsok-Caim, gyvenanti 
Frankfurte, Vokietijoje.



KAZIMIERO ČELEDENO
LAIKUI PASIBAIGUS
Philadelphijoje 1990. VI. 10 

mirė sėkmingas bankininkas, 
Kazimieras Čeledenas (Charles 
S. Cheleden). The Philadelphia 
Inquirer jam skirtame nekrologe 
rašė: “K. Čeledenas buvo banko 
vadovas, negalįs iškęsti savo ka- 
binėte. Jis stovėdavo Liberty 
Federeal Savings banko salėje, 
kur galėdavo sutikti savo klien
tus ir pasveikinti juos lietuvių ir 
anglų kalbomis. Jam rūpėjo, kad 
tarnautojai pastebėtų kiekvieną 
klientą ir tinkamai sutvarkytų jo 
reikalus.” O šis bankas nebuvo 
maža įstaigėlė, bet vienas iš 
plačiausiai žinomų visame mie
ste, turįs dvidešimt skyrių su vir
šum.

K. Čeledenas sulaukė 91 metų 
amžiaus. Gimė 1899 Philadel
phijoje, kurioje praleido visą

Charles S. Cheledensavo amžių.
Buvusieji DP, atvykę į šį kraš

tą, rado JAV gimusių lietuvių in
teligentų, kurių tik vienas kitas 
palaikė ryšius su lietuviškąja vi
suomene, o dauguma šių iškiles-

narys, padėjo atvykti ir kurtis 
buvusiems DP, ne viena mer
gaitė ir moteris jo banke gavo

darbą, visada gausiai aukojo savo 
ir banko vardu. Šio banko finan
sine parama įsteigtas Bendruo
menės Balsas (Philadelphijos lie
tuvių radijo programa, LB apy
linkės nuosavybė ir atsako- 
myl>ė), iki dabar, beveik per 40 
metų, iš Liberty banko gaunanti 
stambią reklamą.

K Čeledeno vardas JAV lietu
vių visuomenėje neskamliėjo 
taip garsiai, kaip, pvz. A. Olio, 
kito čia gimusio ir išsimokslinu
sio lietuvio, nes K. Čeledenas 
gyveno mažokame lietuvių telki
ny. Tačiau čia jis paliko didelę 
žymę, o su jo mirtimi patyrėme 
nuostolį. Velioniui visą amžių 
gražiai talkino pirmoji žmona, 
Ona Pranckūnaitė, ir antroji, 
lengvinusi našlio gy venimą, taip 
pat lietuvaitė, Eleonora Griggs. 
Palaidotas po gedulingų mišių, 
aukotų Šv. Andriejaus lietuvių 
bažnyčioje 1990. VI. 13.

Gyvenimo kaspinas bėga, vie
nas asmenybes nusineša, kitas 
atgabena. Ar šis riedėjimas atly
gina patirtus nuostolius? Kartais 
su gausa, kartais labai skurdžiai.

—VS-

Mykolas J. Bigcnis

PHILADELPHIA,PA
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nių žmonių net gydydavosi savo 
tėvų. Lietuviai nębuvo jięms 
miela aplinka. Taip ir dingo 
nemažas jų skaičius, žymių ne
palikęs. K. Čeledinas buvo bat
siuvio sūnus, kurio tėvas su ke
liais pažįstamais sukūrė taupymo 
ir skolinimo įstaigėlę, sutalpintą 
savo krautuvėlėje (First Lithua-., 
nian Building and Loan Assn.). 
Be to, savo sūnų Kazimierą leido 
mokytis, kas tuo laiku buvo 
neįprasta. Sūnus 1917 baigė vi-. 
dūrinę mokyklą (high school)A

Tuo laiku jau gerokai apsišvie
tęs jaunuolis buvo išrinktas šios 
finansinės įstaigos sekretoriumi. 
Tuo pačiu metu mokslą tęsė Uni- 
versity of Pennsylvania ir 1921 
gavo mechaninės inžinerijos ba- 
kalaureatą. Bet kur inžinieriui 
dįįis? Jų ^nereikėjo.
Dirbdamas savo tėvo įkurtame 
ir augančiame bankelyje, tęsė 
studijas garsioje Wharton 
School, o 1936 išlaikė advokato 
egzaminus (bar exam). Taigi — 
inžinierius ir advokatas, bet jo 
visas gyvenimas buvo šioje fi
nansinėje institucijoje.

Greitai tapo jos prezidentu. 
1942 vardą pakeitė į Liberty Fe- 
deral Savings. įstaiga augo, 
garsėjo mieste. 1984, metams 
praėjus nuo žmonos mirties, pa
sitraukė pensijon, palikdamas la
bai tvirtą banką, visą laiką buvusį 
lietuvių rankose. Tačiau po jo 
išėjiomo bankas nuslydo į kitų 
rankas. Šiuo metu jis vadinasi 
Liberty Bank ir yra vienas iš. 
plačiausiai žinomų Philadelphi
jos mieste.

K. Čeledono finansinė kaijera 
buvo sėkminga, jam ir žmonai 
kruopščiai ja rūpinantis. Tačiau 
mums yra brangus jo dalyvavi
mas lietuviškame gyvenime. Bu
vo daugelio mūsų organizacijų

MŪSŲ MIRUSIEJI
Liepos mėnesį, kada vyko 

laikraščio ir spaustuvės atosto
gos, mirė eilė žmonių. Jų tada 
negalėjome prisiminti. Tai dabar 
bent trumpai prisimename juos, 
iškeliavusius iš mūsų apylinkės.

Veronika Janušienė, gyvenu
si Ozone Park, N.Y., mirė bir
želio 26. Buvo gimusi 1905 vasa
rio 6. Buvo pašarvota Shalins lai
dojimo namuose. Per atsisveiki 
nimą jos gyvenimą apibūdino ak
torius Vitalis Žukauskas. Velionė 
nepriklausomos Lietuvos laikai.s 
dainavo valstybinės operos cho
re. Po mišių Apreiškimo parapi
joje jos palaikai buvo sudeginti 
Liko vyras dailininkas' Česlovas 
Janusas ir sūnus Saulius su šei
ma.

Martynas Nedzinskas, gy
venęs Ridgewood, N. Y.. su
laukęs 91 metų, mirė liepos 1 1 
Matulaičio senelių globos na
muose, Putname. Buvo pašarvo
tas Shalins laidojimo koplyčioje. 
Atsisveikinimas buvo liepos 13. 
Po pamaldų Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje liepos 14 palaido
ta Cypress Hills kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi tolimi gimi
naičiai — Renata ir Tadas Alin- 
skai.

Gasparas Velička, gyvenęs 
Richmond Hill, N.Y., mirė I .e- 
nox Hill ligoninėje liepos 18. 
Buvo gimęs 1923 vasario 5. 
Atvažiavęs brolis Petras iš Lietu
vos jau rado Gasparą ligoninėje 
sunkiai sergantį. Po keturių die
nų jis ir mirė. Buvo pašarvota1

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBĖS SEIMAS

Amerikos lietuviai kunigai į

SIOUX CITY, IOWA
Prel. Simonas Morkūnas, su

laukęs 88 metus amžiaus, 57 me
tus kunigystės ir 38 metus klebo
navimo Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje, Sioux City, Iowa, lie
pos 2 d. išėjo į pensiją ir apsigy
veno viename parapijos namų. 
Kartu persikėlė ir klebonijos šei
mininkė Morta Kuncienė Prel. 
S. Morkūno naujas adresas: 2515 
Washington Avė., Sioux City, 
Iowa 51106. Telef. 712 274 - 
2707.

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos administratorium paskirtas 
amerikietis kun. Marvin J. Boes, 
58 metų, nemokąs lietuvių kal
bos.

Prel. S. Morkūnas talkins nau
jam administratoriui sekmadie
niais, atlaikydamas 6 vai. ryto 
mišias, pasakydamas pamokslą ir 
klausydamas išpažinčių, taip pat 
klausydamas išpažinčių ir 10:30 
vai.

A. K.

savo metinį seimą rinksis jau 80- 
tąjį kartą. Seimas vėl įvyks Put- 
nam, Conn., lietuvaičių seselių 
sodyboje rugsėjo 11 - 15. Seimo 
trečiadienio pirmoji pusė bus 
skiriama taip pat ir Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos direkto
rių susirinkimui.

Kunigų seimo programoje 
įtrauktas ypatingas simpoziu
mas, liečiąs išeivijos lietuvių pa
rapijų ir kunigų ateitį. Iš Wa- 
shingtono laukiama Amerikos 
Vyskupų Konferencijos komisija 
imigrantų ir bendrai etninių pa
rapijų JAV reikalams. Dalyvaus 
ir vietos vyskupas Norwich ordi
naras Daniel P. Reilly.

Būtų gera, kad kunigai jau da
bar tas dienas atžymėtų savo ka
lendoriuose ir planuotų atvykti į 
šį svarbų seimą.

Rezervacijų ir registracijos 
reikalais kreiptis adresu: Rev. V. 
M. Cukuras, I.C.C., 600 Liber
ty Hwy.< Putnam C7T 06260 
Tel. 203 928 - 9830 arba seselių 
telef. 203 928—7955.

K.V.C.

Shalins laidojimo namuose, Ve
lionis dirbo aerodrome prie 
lėktuvų, tai koplyčioje buvo gau
siai lankomas amerikiečių ben
dradarbių. Atvažiavusį iš Lietu
vos brolį Petrą globoja artimiau
sias' kaimynas Bronius Bieliukas 
ir ponai Zikarai. Atsisveikinimas 
buvo liepos 19. Po mišių Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje palai
kai buvo sudeginti.

Veronika Arūnienė, išvargin
ta sunkios ligos, gyvenusi Wood- 
havene, N.Y., mirė liepos 22 
savo namuose. Buvo gimusi 
1905 gegužės 15. Buvo pašarvota 
Shalins laidojimo namuose. Pc 
mišjųt Apareiškimo parapijos 
bažnyčioje palaidota Cypress 
Hills kapinėse. Jos mirtį 
skaudžiai pergyveno jos vyras 
Antanas, sūnus Saulius, marti 
Ann. duktė Rasa ir anūkai — 
Marius ir Ina.

Liucija Sperauskienė, teisi
ninkė. gyvenusi New York, N. 
Y., mirė liepos 27 Columbia Pre- 
sbyterian ligoninėje. Buvo gi
musi 1910 gegužės 11 Rusijoje. 
Pašarvota Shalins laidojimo ko
plyčioje. Atsisveikinimą liepos 
29 pravedė dailininkas Juozas 
Bagdonas. Velionė buvo veikli 
visuomenininke ir priklausė prie 
daugelio organizacijų. Atsisvei
kinime visi kalbėjusieji su pagar
ba prisiminė jos veiklą, didelį 
įnašą į mūsų kultūrinį gyvenimą. 
Liko vyras Antanas, gen. štabo 
pulkininkas, ir sūnūs —Algirdas 
bei Tomas su šeimomis. Atsi
sveikinimas baigtas “Lietuva 
brangi”. Iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios palaidota Cypress 
Hills kapinėse.

Dr. VVilliam Garson, gyvenęs 
VVoodhavene, N .Y., mirė liepos

Sekmadienio vakare, birželio 
3, Philadelphia ir apylinkės ne
teko ilgamečio laidotuvių direk
toriaus, Mykolo J. Bigenio. My
kolas gimė 1917 m. Philadelphi
joje. Baigęs Šv. Kazimiero para
pijos mokyklą, lankė marijonų 
vedamą aukštesniąją mokyklą 
Marijanapoly, Thompson, 
Conn.

Grįžęs į Philadelphią, įstojo į 
Šv. Juozapo kolegiją, iš ten 

perėjo į Eckols kolegiją, kuri 
turėjo specialius kursus grabo- 
riarns paruošti. 1940 metais, 
baigęs kursus ir sėkmingai iš
laikęs valstybės egzaminus, 
įsteigė šermeninę prie Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios.

Kitais metais, kilus Antram 
pasauliniam karui, Mykolas, 
kaip ir .šimtai taikstančių jaunuo
lių, buvo pašauktas į kariuo
menę. Buvo paskirtas tarnauti 
armijos medikų korpuse, pakel
tas į seržantus. Sėkmingai ir lai
mingai, atlikęs prievolę, į namus 
sugrįžo 1944 metais.

Priklausė prie Šv. Vardo drau
gijos, Lietuvos vyčių ir buvo 
veiklus Šv. Kazimiero parapie- 
tis. Daugel metų buvo įvairių 
parapijos parengimų komiteto 
pirmininkas, arba to komiteto 
narys ar programos vedėjas.

Ypatingai daug laiko skyrė ir 
daug pagalbos suteikė naujiems 
ateiviams, jiems atvykstant iš 
Vokietijos. Buvo jautrus, dosnus 
ir kuklus. Daugelį metų didelę 
dalį laiko praleisdavo, suteikda
mas įvairią visokeriopą pagalbą 
ne tik asmenims liūdesio valan
dose, bet ir kaimynams, pažįsta
miems ir bendrai tiems, kuriems 
kokia pagalba buvo reikalinga. 
Paskutiniu laiku ilgus metus 
buvo Šv. Kazimiero sekmadie
nio 8-tos valandos ryto mišių lek-

torius.
Šis antros kartos lietuvis sti

priai rėmė lietuvišką veiklą bei 
lietuviškus renginius. Per 30 
metų buvo nuolatinis Philadel
phijos ir apylinkės Bendruo
menės Balso radijo programos 
rėmėjas. Stipriai rėmė Šv. Kazi
miero vienuoles, marijonus ir 
Šv. Kazimiero parapiją. Buvo 
Pennsylvanijos graborių organi
zacijos narys, net eilę metų buvo 
tos organizacijos valdybos narys.

- 1947 metais Lietuvos vyčių 
seime, kuris vyko Philadelphijo
je, susipažino su čia gimusia (Su- 
gar Notch, Pa.) lietuvaite Mary
te Žitkute ir tais pačiais metais 
sumainė aukso žiedus. Abu buvo 
kilę iš gausių šeimų, — Mykolas 
turėjo 2 brolius ir 2 seseris, o 
Marytė — 6 brolius. Savo šeimos 
neturėjo.

'Velionis buvo pašarvotas bir
želio 8, penktadienį. Nežiūrint 
lietingo vakaro, gausi minia 
žmonių atvyko atsisveikinti su 
Mykolu. Šeštadienio rytą buvo 
palydėtas į Šv. Kazimiero 
bažnyčią, kur parapijos klebonas 
kun. Eugenijus VVassel, su 8 ku
nigais koncelebravo mišias. Po 
pamaldų su ilga automobilių 
vilkstine buvo nuvežtas į Pri
sikėlimo kapines, Bensalem, Pa. 
Po apeigų kapinėse, išreikšta 
padėka visiems dalyviams ir visi 
buvo pakviesti pietų.

Šia proga norime išreikšti gilią 
užuojautą a.a. Mykolo Bigenio 
žmonai Marytei, giminėms ir ar
timiesiems, netekus brangaus 
asmens.

Tegu Mykolo pavyzdys — už
jausti, išreikšti artimui meilę 
skatina ir mus — “mylėti artimą 
kaip pats save”. Ilsėkis ra
mybėje!

E. T. Š.

30. Buvo gimęs Bnx>klyne 1924 
lapkričio 27. Tai lietuvis gydyto
jas ir chirurgas, gydęs ir ope
ravęs daugelį lietuvių. Kalbėjo 
gerai lietuviškai ir lietuviams 
buvo draugiškas bei paslaugus, 
bet šiaip lietuviškame gyvenime 
nedalyvavo. Dirbo VVycofF ligo
ninėje. Buvo pašarvotas Shalins 
laidojimo koplyčioje ir buvo gau
siai lankomas amerikiečių dakta
rų bei bendradarbių. Palaidotas 
rugpjūčio 3 iš Šv. Tomo 
bažnyčios Šv. Jono kapinėse 
Liko žmona dr. Mariane ir se
nutė serganti motina.

Juozas I^purka, gyvenęs 
Massapecpia, N. Y., mirė rugpjū
čio 6 Šv. Jono ligoninėje. Buvo 
gimęs 1926 kovo 10. Priklausė 
prie Operetės choro, aktoriaus 
Vitalio Žukausko vaidintojų 
grupės, buvo veiklus sportinin
kas. Buvo pašarvotas Shalins šer
meninėje. Palaidotas rugpjūčio 
11 iš Šv. Andriejaus bažnyčios 
Philadelphijoje, Prisikėlimo ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona 
Irena.

NAUJAS PALAIMINTASIS?
Kaišiadorių vyskupijos apašta

linis administratorius vysk. Juo
zas Matulaitis 1989 m. lapkričio 
mėn. gavo pareiškimą, kuriuo 
prašoma imtis atitinkamų žygių, 
kad daug metų kalintas, 1962 m. 
Šeduvoje miręs Kaišiadorių vy
skupas, vėliau popiežiaus pakel
tas į titulinius arkivyskupus, 
Teofilius Matulionis, būtų pa
skelbtas palaimintuoju-šventuo- 
ju.

Ryšium su gautu prašymu, 
vysk. Juozapas Matulaitis atkrei
pia dėmesį, kad palaimintuoju- 
šventuoju popiežius skelbia tik 
po to, kai tam tikslui sudaryta 
komisija atlieka labai kruopštų 
tyrinėjimą ir Vatikano kongrega
cija šventųjų bylom nustato, kad 
tas asmuo tikrai to vertas. Dėl 
to, Kaišiadorių vyskupijos apaš
talinis administratorius, pasi
taręs su kitais Lietuvos vyskpais 
ir atsiklausęs minėtos Vatikano 
kongregacijos, sudarė reikalingą 
komisiją, kuri pradėjo rinkti

žinias apie arkivyskupo Teofi- 
liaus Matulionio šventumą.

Vysk. Juozapas Matulaitis da
bar kreipiasi į visus kunigus ir 
pasauliečius, prašo atsiliepti, jei 
kas turi asmeniškų žinių apie ar
kivyskupą Teofilių Matuloinį, 
pavyzdžiui, jeigu su juo susi
rašinėjo, susitiko ar asmeniškai 
bendravo. Gal dar yra žmonių, 
kurie pas arkivyskupą T. Matu
lionį dirlx>, drauge su juo gyve
no, buvo tardomi, teisiami ar ka
linami. Jų liūdimai bus ypač ver
tingi

Vysk. Juozapas Matulaitis ir jo 
sudarytakomisija lauks greitų at
siliepimų. Kai tik bus gautas 
koks atsiliepimas su siuntėjo tik
sliu adresu, komisija smulkiau 
atsakys rūpimu klausimu. Tad 
laukiame atsiliepimų, užkuriuos 
vysk. J. Matulaitis ir komisija iš 
anksto dėkoja. Atsiliepimus gali
ma siųsti Kaišiadorių vyskupijos 
kūrijai, Gedimino 67, Kaišiado
rys 23-42-30, Lithuania.

— Europos lietuviškųjų studi
jų savaitė šiemet vyko rugpjūčio 
mėn. Einsiedeln, benediktinų 
abatijoje, Šveicarijoje. Joje daly
vavo daugiau negu šimtas asme
nų, tarp jų 15 atvykusių iš Lietu
vos. Studijų savaitėje dalyvavo 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis su žmona, Aukščiausios Tary
bos vicepirmininkas Kazimieras 
Motieka, Vilniaus universiteto 
prorektorius Rolandas Pavilonis, 
poetas ir rašytojas Marcelijus 
Martinaitis, deputatė ir mi- 
nisterės pirmininkės K. Pruns
kienės bendradarbė Andrikienė, 
Justas Paleckis ir kiti.

— Arkivyskupas Cacciavil- 
lan, naujasis apaštalinis nuncijus 
JAV-bėse savo pareigas Wash- 
ingtone oficialiai pradėjo eiti 
rugpjūčio 8. Naujasis nuncijus 
iki šiol devynerius metus atsto
vavo Apaštalų Sostui Indijoje. Jo 
pirmtakas Washingtone arki- 
vysk. Laghi yra paskirtas nau
joms pareigoms Romoje. Vatika
no nuncijai Washingtone ir jų 
bendradarbiai visuomet palaiko 
draugiškus ryšius su Amerikos 
sostinės lietuviais, asmeniškai 
dalyvauja Lietuvos tautinėse 
šventėse ir kitomis progomis lie
tuvių rengiamose pamaldose ir 
minėjimuose.

— “The American Specta-; 
tor”, mėnesinio žurnale^ liepos, 
mėn. laidoje išspausdintas Algio 
Valiūno straipsnis apie Lietuvą 
ir pavadintas “Homage to Lit
huania”. Ilgokame straipsnyje 
aprašomi Lietuvos politikai, filo
sofai, sportininkai ir kiti. Apra
šomas autoriaus paskutinis apsi
lankymas Lietuvoje, palyginus* 
su jo apsilankymu prieš dvylika, 
metų.

— Ateitininkų studijų savait
galis Dainavoje vyks rugpjūčio 
30 — rugsėjo 3.

— Kun. Viktoras Rimšelis, 
kun. Antanas Saulaitis, kun. 
Leonas Zaremba, kurie turėjo 
lydėti Chicagos arkivyskupą kar
dinolą Joseph Bemardin- į Lie
tuvą, negavo vizų. Tuo tarpu kiti 
grupės dalyviai vizas jau gavo. 
Negavusieji tikisi vizas dar gauti, 
nes jos gali ateiti ir vėliau. Grupė 
išvyksta rugpjūčio 27.

— Lietuvių išeivijos moksli
ninkų, inžinierių ir verslininkų 
ekskursija į Lietuvą, numatyta 
gegužės ir birželio mėnesiais, 
įvyks rugpjūčio 24 — rugsėjo 7, 
jei sovietinė valdžia jos nesu
trukdys. Ekskursiją organizuoja 
Kauno Politechnikos Institutas 
ir Lietuvos Švietimo ministerija.

— Ottawoje, Kanados so
stinėje, įsteigta lietuviška lo- 
bystų — įtaigojimo įstaiga. Joje 
dirba Leta Vaitonytė, Mirga 
Šaltminaitė, Kristina Rimkienė, 
Linas Daukša, Gintaras Uleckas, 
Rita Sakutė, Ričardas Kalendra, 
Romas Garbaliauskas. Juos orga
nizavo ir jiems padeda Vytas Cu- 
plinskas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Mikalainis, Franklin. 
NH. Užsakė kitiems: G. Mikol- 
sids, Sharpsburg, Ga. — J Ge
drimas, Hamilton,. N J . G. 
Chadash, Brooklyn, N.Y. —* R. 
Kapitaniuk, Brooklyn. N. Y. 
Sveikiname naujus skaitytojas ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems mietams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams



LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES) TRANSPAK

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrockio Ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Saalay. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlom tik anglą 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207.

Užsakau "Uthuanla 700 Years” už 18 dol. Parsiuntimas — 2 
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TRANSPAK FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

s a 1 i o n a s

DOVABA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite įsigyti:

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

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

* Tautinių vėliavų. Vyčių, įvairiausių 
lipdžių;

* Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;

* audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

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

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

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

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

DĖMESIO!

DRABUŽIAI dėvėti ir nauji, avalynė, buitiniai daiktai siunčiami 
neribotais kiekiais jūsų giminėms, draugams Lietuvoje per 
Pagalbos Fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir Kanados lietuviai 
savo dėvėtus arba naujus drabužius gali prisiųsti TRANSPAK 
adresu per paštą arba per UPS. Mes šias siuntas persiųsim j 
Lietuvą. Pagalbos Fondas išskirstys tuos siuntinius tam, kam 
skirta.

VAISTAI — receptiniai ir nereceptiniai siunčiami neribotais 
kiekiais. MUITO NĖRA.

PINIGUS pervedant naudingiausiu būdu jūsų giminėms. Tvar
komi PALIKIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį siunčiant kargo 
i Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiute
rius, faksus, siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti 
su iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu j namus. Susitarus, 
duodame 2-jų metų GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizoriams.

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį — atsa
kymą j savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629

Įstaiga veikia kasdien 9-5 v. v.
Šešt. 9-2 v. p.p. 
1-312-436-7772

POSTAGE STAMPS OF LITHUANIA
220 puslapių gausiai iliustruota Lietuvos istorija 

pašto ženkluose. Kaina 20 dol. su persiuntimu. Graži 
dovana jaunesniems ir vyresniems, čia ir Lietuvoje. 
Su užsakymais kreiptis adresu: C. Matuzas, I07 - 32 

*.117 St., Richmond Hill, N.Y. H419.

DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKA 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 BM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO B
ATSPAUSDNMO APARATŪRA

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio ir Įvairių firmų)

Romas Pūkštys, Transpak fir
mos savininkas, praneša, kad vėl 
važiuoja į Lietuvą ir sąžiningai 
tarpininkaus pervedant pinigus, 
tvarkant palikimus, perkant au
tomobilius. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 19, Transpak, 2638 West 
69tb St., Chicago, III. 60629. 
Tel. 1 312 - 436 - 7772.

INTELL1GENCE JOBS, 
ČIA, US (JUSTOMS, DEA, etc. 
Now Hiring.Call (1) 805 687 - 
6Č00.Ext. K-4505. 

“------------------------------------------
DEXTER PARK 
PHARMACY

■5^ Wm. Anastasi, B. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
296-4130

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

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
{VAIRIAM NAUDOJIMUI

ĮVAIRŪS radijo aparatai 
SU TRUMPOM BANGOM

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

- r ■■1
VISA APARATŪRA 

TURI PAAIŠKINIMUS IR
RUSŲ KALBA

IEŠKOMA
Klemensas Naujokas ieško 

savo giminaičių. Mano tėvo se
suo Antanina Naujokas gyveno 
adresų: 86- 11 135th St., Bich- 
ukmkI i lill, N.Y. 18. Ji jau yra 
mirusi, lx-t liko jos dukra Ona ir 
kiti giminės. Tėvo brolis Jose 
Naujokas gyveno adresu: 138 - 
15 Ilocvrr.Ave., Jamaiea, N.Y. 
35. Be to JAV dar gyveno Jurgis 
ir Juozas Naujokai. Jie yra išvykę 
1920 - 1930 m. iš Sakių apskr., 
Kidulių vaisė., Bamaznikų km. 
Mum) adresas: 234461 Lietuva, 
Sakių rajonas, Gelgaudiškis, (Jo
niškis Viltie-*, 3, Naujokas Kle
mensas.

Adclija Cijunskytė-Gorskienė 
ieško tetų ir dėdės vaikų. Mano 
tetos ir dėdės gimė Šiaulių 
apskr., Tryškių vaisė., Stakmi- 
nių km. Ten gimė ir mano mama 
(jų sesuo) Venckaitė-Čijunskie- 
nė Barlxira, Aleksandro. Mamos

brolis — Venckus Ignacas išvyko 
prieš didįjį karų. Jis išsikvietė 
brolį Venckų Jonų, kuris augino 
sūnų ir dukterį. Jonas Venckus 
išsikvietė seserį Venckutę Karo
liną, Aleksandro. Teta Karolina 
ištekėjo Amerikoje už Vasiliau
sko. Karolina augino tris sūnus 
ir dukterį. Karotinas sūnus Kazi
mieras Vasiliųuskasjuigliškai va
dinosi Charite Walker. Jauniau
sia inamos sesuo Rozalija Venc
kutė išvyko vėliau. Ji ištekėjo 
Amerikoje už Petrulio, augino 
du sūnus ir dukterį. Ji gyveno 
Bostone, kiti Clevelande ar Phi- 
ladelhijoje. Amerikoje gyveno 
mano mamos pusbroliai Silkinis 
Ikonas ir Venckus Leonas. 
Venckus I^eonas vedė Šliauta- 
rytę. Jis yra mano krikšto tėvas. 
Ieškomieji arba apie juos žiną 
prašomi pranešti adresu: 235408 
laetuva, Šiauliai, Ežero 23 - 23, 
Adelija Gorskienė.

Kelioniy i Lietuvę suvaržymai panaikinti. 
Išduodamos keiioniy vizos grupėms Ir atski
riems asmenims. Kreipkitės dėl informacijos 
ir patarnavimu.

LIETUVA IR SUOMIJA -14 dienų kelionė 
11 nakty Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 
Kelionė Nr. 913 rugsėjo 12-25 
$2,209 iš Bostono ir New Yorko
$2,409.00 iš Chicagos

LIETUVA IR ŠVEDIJA - 15 dienų kelionė
11 nakty Vilniuje, 2 naktys laive Baltijos jūroje su vienos 
dienos Stockholmo apžiūrėjimu. Annair linija
Kelionė Nr. 105 spalio 6-20
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko
$2,359.00 iš Chicagos

LIETUVA IR ČEKOSLOVAKIJA -12 dienų kelionė 
naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje. ČSA liniją -e

•* Kelionė Nr. 106 lapkričio 5-16
$1,699.00 iš Bostono ir New Yorko
$1,899.00 iš Chicagos

ŠV. KALĖDOS IR NAUJI METAI LIETUVOJE
15 dienu kelionė. 12 nakty Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje, 
Annair linija
Kelionė Nr. 1225 gruodžio 22 — sausio 5,1991 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko
$1,999.00 iš Chicagos

NAUJI METAI LIETUVOJE -15 dienų kelionė
12 nakty Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Annair linija 
Kelionė Nr. 1280 gruodžio 29 — sausio 12,1991 
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko
$1,999.00 iš Chicagos

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūral kreipkitės adre
su:

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

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 • 7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE:

CHICACOJ:

FLORIDOJ:

DETROITE:

WATERBURY:

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

2615 W. 71st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

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

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

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

• Aukštu nuošimčiu taupymo sąskaitos Ir certifikatal, 
Įvairios paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Vėi lietuviai taupo ir skolinasi uetuvėC

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



LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Ii WCAV-FM banoa 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Teigi, 
508 586-7209.
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1 A. A. 1

ONAI JASAITIENEI
mirus, gilią užuojautą buv. KASOS bendradarbei Ra- 1

■ munei Jasaltytei, jos tėveliams ir visiems artimiesiem 1
■ nuoširdžiai reiškia

■KASOS vadovybė
ir tarnautojai

A. A. 
VERONIKAI JANUŠIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos'vyrui dailininkui Česlovui
■ Janušui ir sūnui Sauliui su šeima reiškiame
■ nuoširdžiausią užuojautą.
■ ; Anastazija Tamošaitienė

- Antanas Tamošaitis —

A. A.
JONUI LIETUVNINKUI

mirus, klasės draugę Mildą, dukrą Mildutę ir sūnų Va
lentiną giliai užjaučia ir kartu liūdi

Mirga ir Dantonas Sulaičiai '

A. A.
TOMUI KONDROTUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame tėvui Vytautui, 
močiutei Rožei, sesutei Audronei ir visiems artimie-

I siems.

■ Julė Petrėnienė
Živilė Jurienė

Brangiai mamytei Ir senelei
A. A. 

ONAI JASAITIENEI
iškeliavus amžinybėn, sūnus Tadą ir Algį su šeimomis 
bei dukrą Nijolę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Irena, Mindaugas ir Arūnas 
Jankauskai

zz->z;<Z .s '

a. a. ■jĮĮĮitai'
RAIMUNDAS LIOBĖ 'j. JKF

s. "

Išvargintas ilgos ir sunkios ligos, mirė 1990 birželio 
29 Robert Wood Johnson ligoninėje, New Jersey. Jam 
mirštant pirmą valandą ryto, jo žmona Kazytė buvo 
prie jo lovos.

Velionis buvo gimęs 1941 m. Brooklyne. Lankė 
Apreiškimo mokyklą, Richmond Hill H. S. Ir City CoL 
lege of N. Y., kur Įsigijo Bachelor of Engineering 
laipsnį. Baigęs mokslą, pradėjo dirbti Bendix Corpo
ration, New Jersey, kur Išdirbo 20 metą.

Nuliūdime liko žmona Kazytė, du jauni sūnūs — 
Jonukas 9 metukų ir Pauliukas 6 metukų. Taip pat 
nuliūdime liko motina Eleonora Liobienė ir sesuo Bi
rutė Rusinto.

Po gedulingų mišių Our Lady of Mt. CarmeI 
bažnyčioje, Newton, N.J., liepos 1 palaidotas Cypress 
Hllls kapinėse.

Žmona ir visa šeima nuoširdžiai dėkoja visiems 
atsilankiusiems New Jersey j šermenis, užprašiu
siems tiek daug mišių, aukojusiems Lietuvių Fondui 
Ir Kultūra Židiniui, o taip pat už sutelktas aukas Ir 
gėles bei užuojautas. Dėkoja visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse ir P. Baleckul už polaidotuvinlus pietus.

Aukos Seinų kultūriniam 
židiniui

Per Laisvės Varpą gauta ir pa
siųsta Seinų lietuvių kultūrinio 
židinio statybai 1,050 dol. Tam 
reikalui laukiama daugiau aukų. 
Židiniui reikalingas sklypas jau 
surastas, bet jo išpirkimui dar 
trūksta lėšų. Stambiausią auką 
tam reikalui paskyrė Australijos 
lietuvių jaunimo sąjunga, pa
siuntusi 5,000 dolerių. Nupirkus' 
sklypą, statyba būtų tuoj 
pradėta. Alytaus statybos įmonė 
paskyrė minimam židiniui staty
binės medžiagos, bet jos negali
ma panaudoti, kol nenupirktas 
sklypas.

Iš kitų aukotojų Seinų kultūri
niam židiniui pažymėtinas Tau
tinės sąjungos Bostone skyrius, 
kuris pernai ir šiemet paskyrė 
tam reikalui po 300 dolerių.

tuvą studijų reikalu. Ten ji pra
leido penkis mėnesius tuo metu, 
kai Lietuva pirmą kartą viešai ir 
iškilmingai minėjo Vasario 16- 
ąją, laisvai rinko Aukščiausiąją 
Tarybą, paskelliė Kovo 11-osios 
deklaraciją valstybingumo atsta
tymo reikalu, pergyveno bloka
dą. Iš visų tų įvykių ji papasakojo 
savo įspūdžius, o taip pat apibū- 

* dino Lietuvos jaunimą ir tauti
nius papročius, kaip Joninių nak
tis ir vainikai Neries upėje. Ją 
ypač paveikė susitikimas su grį
žusiais iš Sibiro tremtiniais, jų 
pasakojimas apie pergyventus 
vargus ir kančias.

Antras pranešėjas buvo nu
vykęs į Lietuvą Vilniaus univer
siteto kvietimu žiemos semestre 
dėstyti psichologiją. Vėliau jis 
skaitė paskaitas iš tos srities taip 
pat Vytauto Didžiojo universite
te Kaune ir Klaipėdoje. Baigęs 
universitetuose semestrą, per
ėjo dirbti į politinę sritį, tapda
mas Lietuvos Aukščiausios Tary
bos užsienio reikalų komisijos 
patarėju, priimdamas Lietuvos 
pilietybę. Spalio mėn. jis vėl 
vyks į Lietuvą ir dirbs Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirminin
ko Vytauto Landsbergio štabe.

Savo pranešime jis ryškino 
skirtumą tarp laisvojo pasaulio 
aukštųjų mokyklų ir Lietuvos 
universitetų, ypač pabrėžda
mas, kad Lietuvos universitetai 
neturi reikalingų mokslo knygų, 
o taip pat, kad ten visi profesoriai 
yra vyresnio amžiaus. Jų tarpe 
jis buvo pats jauniausias, teturįs 
27 metus. O Lietuvos studentai 
yra labai panašūs į Amerikos stu
dentus.

Abu pranešėjai atskleidė daug 
įdomių, mažiau girdėtų detalių 
iš Lietuvos gyvenimo, atsakinėjo 
į klausimus, nušviesdami nuotai
kas Lietuvoje ir ryškindami te
nykščio jaunimo brandumą i 
entuziazmą.

Arch. Algimantas Miškinis

Bostone lankėsi architektas 
Algimantas Miškinis iš Kauno,. 
Lietuvos miestų planuotojas, 
Architektūros ir statybos institu
to urbanistikos sek toriaus 
vedėjas, Lietuvos kultūros fondo 
prezidiumo narys, besirūpinąs ir 
vykdąs kultūros ir architektūros 
paminklų apsaugą ir atstatymą..

Liepos 22 d. laidoje Laisvės 
Varpas perdavė su juo įdomų ir 
aktualų programos vedėjo Petro 
Viščinio pasikalbėjimą. Sį kartą 
jis buvo klausinėjamas Lietuvos 
politiniais reikalais, kultūrinius 
klausimus ir paminklų apsaugą 
bei atstatymą atidedant kitam 
kartui. Pagal pateiktus klausi
mus jis ryškino Kovo 11-sios 
deklaracijos paskelbimo aplinky
bes, moratoriumo reikalą, Gor-

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas, 
palaikytojas, nes spauda yra 
mūšy lietuviškos gyvybės 
ženklas.

NEPONSET CIRCLE OFFICE

skelbtą blokadą.
Jo nuomone, visais šiais“reika

lais Lietuva parodė daug suma
numo, apsukrumo ir susiklausy
mo. Nei Gorbačiovo vizitas Lie
tuvoje, nei paskelbtoji blokada 
nedavė Sovietų Sąjungai norimų 
rezultatų. Abiem atvejais tai 
buvo visiškas fiasco. Blokada 
neįstengė Lietuvos palaužti. 
Neįstengs jos palauažti ir dery
bos, kurios gali būti ilgos ir sun
kios.

Išvykos į Lietuvą

Sovietų Sąjungai panaikinus 
blokadą vizoms įvažiuoti į Lietu
vą, vietos lietuviai vėl ėmė regi
struotis išvykoms į tėvų žemę. 
Po blokados atšaukimo pirmoji 
tokia ekskursija į Lietuvą išvyko 
rugpjūčio 13. Ją suorganizavo 
Baltic Tour.s. Į ją įėjo apie 20 
asmenų iš įvairių vietovių. Eks
kursijos vadovė — Kristina Mit
kutė.

Balfo pobūvis

Kasmet Balfe 72-ras skyrius 
Brocktone suruošia pobūvį, ku
rio tikslas — sudaryti vietos ir 
apylinkės lietuviams sąlygas su
sitikti ir praleisti laiką lietuviško
je nuotaikoje, o taip pat sutelkti 
lėšų, reikalingų šalpai. Tokių 
pobūvių proga sudaroma apie 
1,000 dol. Šiemet toks pobūvis 
rengiamas lapkričio 10 d. 6:30 
vai. vak. Sandaros salėje, 30 In
tervale St., Brocktone.

Įspūdžiai iš Lietuvos

LB Bostono apylinkės inicia
tyva rugpjūčio 9 So. Bostono lie
tuvių Piliečių dr-jos patalpose 
Bostono ir apylinkės lietuviams 
pranešimą apie savo viešnagę 
Lietuvoje padarė Audra Veitaitė 
ir dr. Romas Buivydas.

Pirmoji buvo nuvykusi į Lie

Įspūdžius iš Lietuvos pasakoja Bostono lietuviams dr. Romas 
Buivydas ir Audra Vaitaitė. Nuotr Juozo Rengelio

BnnK-BV-mnii 
Pastoge paid bath luays 

Fort, convenient.privotE, safe,free! 
Thtlt's iDhat BOnKinG-BV-mailiSj^
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- > 
Tinai. Tai taupymas paštu So. Boston Savitas

\ Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j bari
kę ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntę gavęs, bankas tuoj į-
11 X traukia sumę Į sęskaitę. Prisideda Ir užtikrink 

mas, kad jūsų pinigai 5gį'-,palno'auk4čiau»lua
flkVM procentus, 
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ĮSA Dėl lengvo taupymo bū- » 
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1 jepos 12 iš Kultūros Židinio 
kiemo išvažiavo didžiulis sunk
vežimis. Jis vežė konteinerį, ku
ris svėrė 20 tonų ir kuris buvo 
pilnas lietuviškų knygų.

Ateitininkų sendraugių poil
sio ir studijų savaitė pranciško
nų vasarvietėje Kennebunkpor- 
te, M E, vykusi rugpjūčio 12 - 
18, praėjo labai sėkmingai. Iš 
viso dalyvavo apie 60 asmenų. 
Iš New Yorko dalyvavo: P. ir P. 
Ąžuolai, K. ir J. Norvilai, L. ir 
J. Giedraičiai, kapelionu buvo 
kun. Vytautaę Pikturna, taip pat 
visą savaitę stovyklavo ir kun. Jo
nas Pakalniškis. Vakare stovyk
loje vyko paskaitos, diskusijos 
įvairiais kultūriniais, visuomeni
niais klausimais. Rugpjūčio 17, 
penktadienio vakare, buvo kon
certas, kurio programą atliko so
listė Gina Cepkauskienė ir piani
stas William Smiddy. Išsamesnis 
savaitės aprašymas bus vėliau.

Indrė Biskytė, New Yorke 
dirbusi keletą metų, vėl grįžo į 
savo miestą, į Chicagą, kur gyve
na jos tėvai. Būdama New Yor
ke, ji aktyviai reiškėsi Jaunimo 
Sąjungoje, prisidėjo prie de
monstracijų organizavimo, lankė 
lietuviškus renginius. Gaila, kad 
tokia pajėga išsikelia iš mūsų tar- 

'po.

Literatūros šventė rengiama 
lapkričio 17, šeštadienį. Kultū
ros Židinio didžiojoje salėje*. 
Prie šventės jungiamas premijų 
įteikimas ir koncertinė dalis. 
Rengia Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba, kuri sudaryta iš 
New Yorko apylinkėje gyvena
nčių rašytojų.

Rožė Kondrotięnė yra susižei
dusi ir dabar gy dosi namie. Prie 
jos negalių dar prisidėjo ir jos 
anūko. Tomo Kondroto, mirtis.

Kelionių agentūros Vytis 
suorganizuota pirmoji pobloka- 
dinė grupė į Lietuvą išvyko pe
reitą penktadienį. Kita grupė iš
vyksta rugsėjo 10. Prieš tai ir po 
to į Lietuvą vyksta eilė pavienių 
keliautojų. Vizos duodamos be 
sunkumų. Kreiptis; Vytis Inter
national Travel Service, 2129 
Knapp St., Brooklyn, N.Y. 
11229. Tel. 718 769 - 3300.

Penktasis metinis lietuvių fes
tivalis rengiamas Lietuvos vyčių 
152 kuopos Kastom lxmg 
Island. įvyks rugpjūčio 26, sek
madienį, American lx*giou Hali, 
121 Thirel St., Greenport, L. 
l.N.Y. Bus galima pasistiprinti 
lietuvišku maistu, . pasigrožėti 
lietuvikais rankdarbiais. Gros 
J(x* Thomas orkestras. Pasirodys 
lietuvių etnografinis ansamblis, 
vadovaujamas Gintarės Bukau
skienės. Įėjimas suaugusiems 3 
dol., vaikams— 1 dol.

Pranė Jurkuvienė savo vyro 
a. a. Juozo Jurkuvėno prisimini
mui skiria auką Kultūros Židi
niui 
dol.
džiai dėkojame.

60 dol. ir Darbininkui 20 
Dosniai aukotojai n uosi r-

Baltijos restoranas, prade
dant rugsėjo mėnesiu, veiks nuo 
trečiadienio iki sekmadienio. 
Pirmadieniais ir antradieniais 
bus uždarytas.

Išvyko į Lietuvą rugpjūčio 18 
keli žmonės, kurie buvo atvykę 
iš Lietuvos. Tie žmonės buvo: 
Marija ir Anzelmas Bačauskai, 
kurie buvo atvykę gegužės 26, 
ir Liudo Tamošaičio sūnaus 
žmona su dukrele. Jos buvo at
vykusios birželių 20.

Baltijos restoranas vasaros 
atostogų metu bus uždarytas nuo 
rugpjūčio 20, pirmadienio, iki 
rugsėjo 4, antradienio, imtinai.

Kariuomenės šventė, kaip 
praneša ramovėnai, bus paminė
ta lapkričio 18, sekmadienį. Tą 
dieną 11 vai. bus pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
karius bei partizanus. Po to para
pijos salėje bus antroji dalis su 
paskaita ir menine programa.

'.I■ 1 Ii

Konteineris, sukrovus kny
gas. buvo čia uždarytas aklinai, 
kad niekas neatsidarytų ke
lionėje. Iš Amerikos išplaukė lai
vu į Hamburgo uostą. Sis uostas
yra vienintelis Vokietijoje, kuris 
gali priimti tokią siuntą. Su 
milžinišku kranu konteineris yra 
perkeliamas ant platformos, ku
rią tempia sunkvežimis.

Iš čia prasidėjo kelionė į Lie
tuvą. Kiek ilgesnį laiką sutruko 
t<*clmiški formalumai, šoferių 
vizos. Jei jos būtų išduotos 
greičiau, ir konteineris būtų pa
siekęs greičiau Lietuą. Jį ten 
nuvežė vokie*čiai šoferiai. Jis 
buvo adresuotas Caritas draugi
jos centrui.

Caritas atidarys konteinerį ir 
knygas išdalins, kam jos skirtos.

Rugpjūčio 20 Lietuvių Reli
ginė Šalpa pranešė, kad kontei
neris |KLsiekė Lietuvą.

ATSISVEIKINTA SU 
KUN. ST. RAILA

Petras Jurgėla, gyvenus 
Uniondale, N.Y., atsiuntė įdo
mų straipsniuką "Popiežius kal
ba telefonu su Gorbačiovu ir su 
Busim”. Straipsnis buvo išspaus
dintas U. S.Newsand WorldRe
peri žurnale rugpjūčio 13. P. 
Jurgėlą šį straipsnį atsiuntė 
gražiai išvertęs į lietuvių kalbų. 
Jis buvo išspausdintas praeitame 
Darbininko numeryje, 5psl. Re
dakcija dėkoja Petrui Jurgėlai už 
tokią greitą paslaugą.

Kun. Stasys Raila iš Maspeth, 
N.Y., išvyko liepos 1 dieną. Šio
je apylinkėje jis veikė nuo 1960 
metų, kai iš Philadelphijos atvy
ko išimtinai dirbti Lietuvių Ka
talikų Religinėje Šalpoje. Ši 
įstaiga buvo ką tik susiorganiza
vusi gelbėti persekiojamus tiki
nčiuosius, Bažnyčią ir lietuviš
kumą okupuotoje Lietuvoje.

Vysk. Vincentui Blizgiui pir
mininkaujant ir grupei lietuvių 
dvasiškių nuoširdžiai talkinant,

Elena Vaitiekūnienė, ank
sčiau gyvenusi Br<x>klyne ir pasi
reiškusi organizacijų veikloje, 
dabar persikėlė ramesniam gy
venimui į Annandale, VA. Sių
sdama prenumeratą šiems me
tams, atsiuntė 1(X) dol. Gerada
rei dėkojame.

Baltijos restorane penktadie
nių ir šeštadienių vakarais akor
deonistas nuo 7 vai. vak. iki 11 
vai. vak. palinksmina atsilankiu
sius svečius.

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiavo rugpjūčio 15 
Kultūros Židinyje. Posėdžiui va
dovavo pirmininkas Vytautas 
Alksninis. Jis painformavo apie 
plačią apygardos veiklą. Iš įvai
rių pranešimų įdomiausia gal 
tas, kad New Yorke* buvo vykdo
mas vajus Lietuvai tarp kita
taučių. Surinkta arti 6000 dol. 
Pinigai, atskaičius išla įas, per
siųsti Pasaulio Lieto , ių Ben
druomenei. Daugiausia aukojo 
latviai, vienas paaukojo ne:t 500 
dol- Kalliėta ir apie Lietuvos ne- - |nis betarpiškai dalinami pajamų 
priklausomyliės šventės minėji-

■ mą. Dr. Jokūbas Stukas, Alto 
: pirmininkas, kviečia minėjimą

Dail.' Julius Valiūnas, dr. Kęstučio ir Elenos Valiūnų sūnus, 
pasinaudodamas Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio 
nuotrauka, sukūrė kompoziciją, kurioje net 7 kartus panaudo
jo prezidento nuotrauką. Šią kompoziciją pavadino “Rytų uo
la”. Ji gegužės ir birželio mėnesiais buvo išstatyta Ferry State 
Park prie-greitkclio, netoli garsaus Brooklyno tilto.

GYVYBĖ LIETUVAI”

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos rūpesčiu iš JAV į Lietuvą 
pasiųsti vaistai, tarp jų 7(MM) fla
konų insulino, liepos 29 laimin
gai pasiekė Vilnių.

Šią siuntą priėmė Caritas orga
nizacijos atstovės. Insulinas skirs
tomas dialx*tikam Caritas orga
nizacijai susitarus su sveikatos 
apsaugos ministerija, kiti vaistai

Jubiatą kun. St. Railą sveikina Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
audiencijos metu Vatikane. Popiežių lydi vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Nuotr. Artūro Mari

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
išaugo ir finansiškai sustiprėjo. 
Su JAV vyskupų parama ir lietu
viškųjų parapijų talka Lietuvių 
Katalikų Šalpa tyliai,. l>et pra
smingai rėmė ir palaikė Lietuvos 
katalikų Bažnyčios religinę veik
lą ir tuo pačiu lietuviškumą.

Lietuvos vyčių organizacija ir rengti drauge. Daug kall)ėta 
New Yorko-apylinkėje veikianti * apie Ellis Island rengiamą imi

gracijos muziejų, apie galimylios 
surinkti muziejui vertingesnių 
daiktų, kurie liudytų lietuvių 
imigraciją į Ameriką. Chicagoje 
yra parengta prezidento Alek
sandro Stulginskio par<xla, suda
ryta iš įvairių nuotraukų. Siūlo 
tą parexlą surengti New Yorke. 
Nuotraukų rinkinys nedidelis. 
Panxla gali būti prijungta prie 
kokio kito renginio. Taip pat pir
mininkas painformavo, kad Bal
tų Lyga, kuri veikia lx>s Angeles 
ir kuriai vadovauja Angelė Ncl- 
sienė, nori pasamdyti specialistų 
firmą, kuri spaudoje nuolat pa
laikytų gyvą Lietuvos laisvės 
bylą. Pirmininkas entuziastingai 
kalingo apie paramą Lietuvai, 
apie galimylx:s sudaryti naują 
konteinerį ir pasiųsti į Lietuvą 
daug drabužių ir knygų. Dra
bužių ten ypatingai trūksta iš Si
biro grįžusioms šeimoms.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija buvo stipriau
si LKR Šalpos rėmėjai. Paleng
vėle buvo sulaukiama ir kita
taučių talkos.

neturintiem ligoniam per Cari
tas vaistines.

Insuliną Lietuvai per New 
Yorke veikiantį “Gyvybė Lietu
vai” komitetą paaukojo ameri
kiečių medikamentų lx:ndrovė 
“Lilly”, kitus vaistus parūpino

KASA PRANEŠA

Pradedant rugsėjo 10 d. KA- 
; SOS įstaiga Richinond Hill bus 
atidaryta pirmadieniais tik iki 3 
vai. popiet. Tokiu būdu darbo 
valandos bus kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. popiet, išskyrus 
ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7:30 vai. vakaro.

PneJedant rugsėjo 15, KASOS 
darbo valandos Šeštadieniais bus 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

Kasos vadovybė praneša, kad 
Darbo dienos (Labor Day) sa- 
vaitg4j Kasa bus uždaryta 
rugsėjo 1, šeštadienį, ir rugsėjo 
3. pir adienj.

Jaunas vaikinas, atvykęs iš 
Lietuvos, ieško bet kokio darbo. 
Skambinti vakarais po 7 v. 212 
724 - 2283.

Lietuviškos rašomos maši
nėlės Travel-Delux Olympia fir
mos, neelektrinės gaunamos 
kreipiantis adresu: St. Prakapas, 
49 Norseman St., Toronto, Ont. 
M8Z 2P7, Canada. Tel. 1-416- 
233 - 4486.

Lietuvoje 27 metų motina ieš
ko pagalbos savo 4 metų sūnui, 
kuris serga kraujo vėžiu. Jos vi
sos viltys sudėtos į JAV lietuvius. 
Nelaimingos motinos adress: 
Rita Krikštanienė, Kosmonautų 
3, Raseiniai — 234400. Lithua- 
nia.

Maironio lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 8 įprastinėje vietoje, 111 
St. ir 85 Rd. kampas, Richinond 
Hill, N.Y.

Kultūros Židino vadovybė 
praneša, kad jau surado naują 
Židinio prižiūrėtoją. Jis greitai 
bus įvesdintas j naujas pareigas.

Mergina ieško darbo šeimoje.
Kreiptis telefonu 718846-4123.

Ieško darbo du jauni ir stiprūs 
vyrai, Gali dirbti visokius dar
bus. Taip pat darlx> ieško mergi
na, kuri irgi gali dirbti visokius 
darbus. Visi atvykę iš laetuvos. 
Kreiptis į Vyto Gerulaičio įstai
gų. Tel. 718 847 - 5522.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
su visu štabu Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos ir Lietuvių In
formacinio Centro uždavinius 
vykdo nuo 1976 metų. Kun. S. 
Raila ir toliau pagal galimyl>es 
bendradarbiauja.

Liepos 1 dieną po padėkos mi
šių ir atsisveikinimo ž(xlžių 
nuoširdus išlydėjimas kun. St. 
Railai buvo surengtas Viešpaties 
Atsimainymo parapijos salėje. 
Jungtinės parapijos organizaci
jos, vadovaujant parapijos klelx>- 
nui prel. Pranui Bulovui, parapi
jos organizacijos ir parapiečiai 
l>ei draugai nuoširdžiai atsisvei
kino su kun. St. Raila, palinkė
dami jam Dievo palaimos, sugie
dodami “Ilgiausių ir laimingiau
sių metų”.

Parapijos vardu prel. Pranas • 
Bulovas padėkojo už 12 metų re
liginę tarnylją ir palinkėjo 
sėkmės, išreikšdamas viltį, kad 
ir toliau kun. St. Raila galės tal
kinti įvairiomis progomis. Drau
gijų atstovai įteikė išlydėjimo 
linkėjimus ir dovanas. Buvo 
jaučiama, kad ir laikinas atsisky
rimas buvo jautriai išlydinčių su
tiktas.

Ypač giliai išgyveno jubiliatas 
kun. St. Raila. Jis savo padėkos 
žodyje pareiškė visiems dėkin
gumą ir pažadėjo likti maldos 
vienybėje.

Kun. St. Railos naujas adre
sas: Bisbop Mugavero Residen- 
ce, 7200 Douglaston Parkway, 
Apt. 204, P O. Box 433, Little 
Neck, N.Y. 11363-0433. Telef. 
718 - 279 - 1034.

P. D.

amerikiečių ir tarptautinės me
dicininės organizacijos. Didžiąją 
dalį transporto išlaidų padengė 
Kolumbijos Lietuvių Bendruo
menė ir Bogotos Moterų Drau
gija. Vaistų pergabenimui į Lie
tuvą didelę nuolaidą suteikė len
kų civilinės aviacijos bendrovė 
Ix)t.

Iš Varšuvos į Vilnių vaistai 
buvo nugalinti sunWgžitn1u. 
Caritas oreganizacijbs pirmi
ninkė dr. Albina Pajarskaitė laiš
ku padėkojo visiem prie vaistų 
siuntos prisidėjusiem. asmenim 
ir organizacijom.

“Gyvybė Lietuvai” komitetas 
jau pradėjo ruošti kitą siuntą į 
Lietuvą. Ją sudarys įvairūs įren
gimai ligoninėm, senelių ir naš
laičių namam. Įrengimai bus siu
nčiami laivo konteineryje iš 
Amerikos rytino pakraščio.

Trys mylimos, Julijos Žemai
tės dviejų dalių komedija, kurią 
New Yorke vaidino Vilniaus Jau
nimo Teatras, yra įrašyta į video 
juostą. Šią juostą su paaiškini
mais paruošė Daiva Kezienė. 
Juostos kaina 25 dol. su persiun
timu. Visas pelnas skiriamas 
Kultūros Židinio išlaikymui. 
Šios juostos kopijas galima gauti 
iš anksto pasiuntus pinigus Kul
tūros Židiniui, 355 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vilniuje prie žaliųjų ežerų 
parduodama- dviejų aukštų, tri
jų kambarių plytinė vila su židi
niu. Yra sodas. $6,500. Skam
binti 201 599-2157po6 vai. vak.

PER PIRMĄJĮ 1990 M. PUSMETĮ KULTŪROS ŽIDINIO NARIO MOKESTĮ SUMO
KĖJO TIK 55 ASMENYS IR 9 ORGANIZACIJOS.

KUR MES ESAME, BRANGIEJI NEW YORKO LIETUVIAI?

KULTŪROS ŽIDINYS ŠAUKIASI JŪSŲ PAGALBOS!
Panaudokite šlę a t karpę ir sfiŲskite šiuo adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CENTER, 355 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

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

PAGALBINĖ AUKA:............... —................... .................-..........
Organizacijos pavadinimas, arba asmens vardas Ir pavardė:

Adresas:
(Visas- aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių)


