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Savaitės
J

įvykiai

Per Sov. S-gos miestus nu
bangavo eilė demonstracijų dėl 
rūkalų trūkumo. Maskvoj buvo 
užblokuota gatvė, vedanti į Le
nino mauzoliejų. Maskvos mies
to taryba įsivedė rūkalų norma
vimą.

Pagal Sov. S-gos tvirtinimus 
193 kariniai patarėjai dar ir dabar 
pagal sutartis apmoko irakiečius, 
kaip užlaikyti sovietų pristatytus 
ginklus.

Turkmėnijos respublika pa
skelbė suverenitetą ir suteikė jos 
įstatymams didesnę galią už są
jungos įstatymus. Dabartiniu 
metu tik Kazachstano ir Kirgizi
jos respublikos nėra paskelbu
sios suvereniteto.

Estija pradėjo derybas su Sov. 
S-ga dėl nepriklausomybės. Ko
misijos posėdžiaus kas savaitė 
per 2 mėn. ir spalio pabaigoj pa
teiks Sov. S-gos prezidento tary
bai galutinį dokumentą patvir
tinti.

Austrijos prezidentas Kurt 
VValdheim lankėsi Jordane ir Ira
ke ir ta proga buvo paleisti visi 
Irake sulaikytieji austrai.

Armėnijoj vidaus reikalų mi
nisterijos kariai susikovė su gink
luotų nacionalistų būriais rug
pjūčio 23 prie Azerbaidžano sie
nos. Per kovas žuvo 50 ir buvo 
sužeista per 100 žmonių.

Kuveite eilei valstybių 
neuždarius savo ambasadų pagal 
Irako reikalavimus, ambasados 
buvo apsuptos ginkluotų karių ir 
jom buvo nutraukta elektros 
energijos tiekimas.

Sov. S-gos autonominės Baš
kirijos respublikos sostinėj che
mijos fabrike įvyko sprogimas, 
sužeidęs per 100 žmonių ir 
užnuodijęs geriamąjį vandenį.

Sov. S-gos komunistų partija 
viešu pareiškimu paragino parti
jos narius atmesti bet kurias pa
stangas Leninui nuvertinti ir nu
griauti jo atminimui pastatydin
tus paminklus, nes paminklai 
liudija herojiškas revoliucijos ko
vas. Pareiškimas išbarė vietines 
įstaigas, leidusias paminklus 
griauti.

J. T. Saugumo taryba, tik Je
menu) ir Kubai susilaikius, 
priėmė rezoliuciją, įgaliojančią 
tarptautinius karo laivus sulaiky
ti į Iraką plaukiančius laivus ir 
pavartoti prieš juos jėgą, jei pre
kybiniai laivai nevykdys karo lai
vų duotų įsakymų.

Centrinėje Kinijoj, vykdant 
kelio statybą, buvo atkasta 2000 
m. senumo požeminės nišos su 
dešimtim tūkstančių deginto 
molio skulptūrom, kurios buvo 
palaidotos kartu su Han dinasti
jos imperatorium.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein įsakė savo prekybiniam 
laivam vykdyti tarptautinių 
pajėgų karo laivų įsakymus.

Sov. S-gos Čeliavinsko gyven
tojai, įpykę dėl maisto ir rūkalų 
trūkumo, kelias dienas siautė 
miesto gatvėse, daužydami lan
gus, apversdami automobilius ir 
padegdami partijos būstinę. At
vykusiem gaisrininkam neleido 
gaisro gesinti.

Bulgarijos sostinės Sofijos gy
ventojai kelias dienas demonst
ravo prieš komunistinių simlx>- 
lių nepašalinimą nuo valdžios 
įstaigų ir sudegino socialistų par
tijos (bu v. komunistų) būstinę?'
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RAGINAMA J KOVĄ PRIEŠ PORNOGRAFIJĄ LIETUVOJE

. - . dukcijos gamintojus ir platinto-
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI apd,,ti dfd,.te ln()kl,sCials 
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SPAUDOS RENGIMO IR LEIDIMO KOMISIJOS

PAREIŠKIMAS

Atgimstanti Lietuva žengia 
laisvės ir demokratijos keliu. 
Tačiau ir demokratija ir laisvė 
virsta savo priešylx*» tamsių in
stinktų vergija, jei tai panaudoja
ma blogio platinimui. Viši su
prantame, kad laisvė žmogžu
dystėms, vagystėms, laisvė žiau
rumui išvis nėra jokia laisvė. De
mokratija tokioje atmosferoje 
negali klestėti. Tai pasakytina ir 
apie pornografijos — padorumo 
dėsnių nevaržomos spaudos, ki
no video ir panašios produkcijos 
— laisvę.

Pradėdami Lietuvos atkūrimo 
žygį, siekiame tautos ir visuo
menės atsinaujinimo. Tam rei
kalinga kūrybos ir iniciatyvos 
laisvė. Tačiau vieša pornografi
jos, sekso propaganda yra klas
tingas smūgis tautos atgimimo 
reikalui.

Esame tauta, giliai įsisavinusi 
katalikiškos etikos principus, 
tauta, ypač branginanti tyrumo 
idealą, šventos paslapties šydu 
pridengianti visa, kas susiję su 
naujos gyvybės, naujo žmogaus 
pradėjimu. Ir mūsų ateitis pri
klauso nuo to,*kaip mes išskleisi- 
me tautinį uaikalumą, ką naujo 
įnešime į tautų dvasinės kultūros 
lobyną.

Gerai žinome, kokia pražūtin
ga buvo priespaudos metų “pro
letariato internacionalizmo” banga, 
nuniokojusi mūsų tautos dva
sinės ir materialistinės kultūros 
sferas. Ne mažiau, jei ne daugiau 
pražūtinga ir vartotojiška porno
grafijos banga. Neleiskime jai 
sunaikinti to, kas kilnu, savita ir 
lietuviška mūsų tautoje.

Lietuvos priešai, iki šiol vykdę 
garsiąją Rusijos carienės Jakate- 
rinos programą “nukatalikinti, 
nutautinti ir demoralizuoti”, da
bar sutelkia dėmesį į demorali
zaciją. Netalkinkime Lietuvos 
pavergėjų politikai. Jau ir 
mūsuose plinta AIDS, jo įveki- 
mui esame visiškai nepasiruošę, 
o palaidumo reklama šį grėsmin
gą pavojų dar padidina.

Kreipiamės į Lietuvos Respu
blikos Aukščiausiąją Tarybą, 
prašydami kuo greičiau paruošti 
įstatymą, draudžiantį pornogra
fijos ir sekso propagandą ma
sinėse inforrn^ijos priemonėse. 
Kaip pirmą žingsnį siūlome už
drausti tokios rūšies produkcijos 
platinimą spaudos kioskuose, 
knygynuose ir viešų sambūrių 
vietose. Siekiant pažalx>ti ne
švaraus pelno aistrą, šios pro-

Centrinės Jugoslavijos an
glies kasyklose įvyko sprogimas, 
palaidojęs 178 žmones.

Rumunijoj vis dar tebevyksta 
jaunimo demonstracijos, reika
laujančios, kad prezidentas Ille- 
scu atsistatydintų.

Izraelis nutarė neleisti pales
tiniečiam siųsti jų užaugintus 
vaisius per Jordaną į Iraką.

Irakas sustabdė 2 bil. dol. sko
los JAV grąžinimą už jam par
duotus javus.

Rytų Vokietijos įstaigose pra
sidėjo įspėjamųjų streikų banga.
Reikalaujama pakelti atlygini
mus ir užtikrinti darbą.

LIETUVOS KUNIGAI JUNGSIS PRIE 
ROMOJ VYKSIANČIO SUSIKAUPIMO

Dažnai Šv. Tėvas Jonas Pau
lius II skelbia ir savo kalbose ne 
kartą yra paminėjęs Naujosios 
Evangelizacijos svarbą šiuolaiki
niame pasaulyje. Tam tikslui 
įkurta net speciali organizacija, 
pavadinta “Evangelizacija 2000”. 
Jos tikslas — atnaujinti tikinčių
jų sąmoningumą, pabrėžti evan
gelizacijos reikšmę mūsų laikų 
Bažnyčioje, kas ypač reikalinga 
mūsų — kupinų prieštaravimo, 
įvairiausių sumaiščių, kovos ir 
idėjų susikirtimo dienomis.

Pasaulio akys dažnai krypsta į 
dvasininkiją, laukia jos žodžio, 
pagalbos ir gairių. Todėl vienas 
iš įkurtosios šios organizacijos 
uždavinių — Pasaulio kunigų 
dvasinio susitelkimo organizavi
mas.

Pirmąkartą tokios dvasinio su
sikaupimo dienos organizuotos 
1984 spalio mėnesį Romoje. Su
sirinko apie 6,000 kunigų iš 100 
pasaulio šalių. Prieš šešerius me
tus įvykusio susikaupimo metu 
daugiausia buvo koncentruotas! 

"į vieną temą "Kvietimas į šven

. atsakomybę už vaikų ir paauglių 
panaudojimą “produkcijos” pla
tinimui lx*i kaip rinką spaudos ir 
video pornobizniui.

Tikimės, kad Lietuvos parla
mentas bus drąsus ir ryžtingas 
kovoje už dvasinį ir fizinį tautos 
išlikimą, apgins Maironio 
žodžiais tariant, tai “ką protėviai 
per amžius gynė”, — apgins lie
tuviškąjį savitumą nuo naujojo 
vartotojiško internacionalizmo 
antpuolio.

1990 liepos 25.
Pasirašė:

Vincentas Kard. Sladke
vičius, arkivysk. Julijonas Ste
ponavičius, vysk. Antanas 
Vaičius, vysk. Juozapas Prei
kšas, vysk. Juozapas Žemaitis, 
vysk. Juozapas Matulaitis, vysk. 
Vladislovas Michelevičius.

Kun. Vaclovas Aliulis, kun. 
Pranas Račiūnas, kun. Sigitas 
Tamkevičius, kun. Jonas Boru
ta, kun. Krizantas Juknevičius, 
kun. Alfonsas Svarinskas, kun. 
Lionginas Kunevičius, kun. Ro
bertas Grigas, kun. Edvardas 
Rydzikas, kun. Astijus Kungys, 
kun. dr. Petras Puzeras, kun. 
Jonas Balčiūnas

Albina Pajarskaitė, Jadvyga 
Siaaelytė, Sofija Budrytė, Ari
mantas Raškinis, Mindaugas 
Bloznelis.

Rugpjūčio 28, antradienio va
kare, pasklido žinia, kad tą dieną 
4 v. popiet Chicagoje mirė 
žymus žurnalistas, publicistas, 
daugelio knygų autorius Bronius 
Kviklys. Mirė širdies priepuo
liu. Jau ir anksčiau turėdavo šir
dies skausmus, bet jis kentėjo, 
skausmai praėjo. Tikėjo, kad ir 
šis priepuolis taip praeis. Bet — 
pasibaigė kitaip. Nuvežus į ligo
ninę, jo nebeatgaivino. Tai dide
lis nuostolis lietuviškai spaudai, 
lietuviškai žurnalistikai, nes jis 
šitose srityse paliko didelius ir 
stambius išleistus veikalus, ku
rie metų metais jam bus gražiau
sias paminklas.

Velionis buvo gimęs 1913 lap
kričio 10 Zastrone, Daugailių 
valse., Utenos apskr. 1932 baigė 
Utenos gimnaziją, 1932 - 37 stu- 
dijavo Vytaufo'DTdžiojd uhiver- ~ 
sitete teisių fakultete ekonomiją

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės, įvykusios Dainavoje rugpjūčio 12 - 19, daly
viai. Nuotr. V. Maželio

tumą”. Tie, kuriem pasitaikė 
proga dalyvauti šiame neeilinia
me dvasinio pobūdžio susibūri
me, patenkinti tokia priemone, 
galimylxi kartu Amžinajame 
Mieste pamąstyti apie tuos daly
kus, kurie aktualūs visam pasau
liui, ypač dvasiškiam arba šio ke
lio ieškantiems.

Tiek dalyviui, tiek ir tuo metu 
užklydusiam maldininkui di
džiulį įspūdį padaro toks regi
nys: Šv. Petro bazilikoje; po tais 
didingais skliautais, kurie matė 
tiek popiežių, kardinolų ir kas
dien teliemato minias iš visų pa
saulio žemynų, tyliai susikaupę, 
paskendę maldoje, keli tūksta
nčiai kunigų.

Štai jie, tie 6,000 savo gyveni
mą pašventę Kristui vyrai, įvai
riausio amžiaus, kall>ą įvairiau
siomis kalinėmis, vieni — tropi
kų saulės įdeginti kaip varno 
sparnas juodais veidais, kiti — 
šviesbruviai šiauriečiai, par
puolę ant kelių tyloje garbina ir 
šlovina Jėzų Kristų, pagerbia Jį 
Švenčiausiame Sakramente,

meldžiasi už savo tėvynę, bro
lius ir seseris, parapiečius, už 
savo ir daugelio likimą.

Toks vaizdas priverčia ati
džiau pamąstyti ir skubantį, išsi
blaškiusį ir dažniausiai visiškai 
nenusiteikusį maldai turistą. O 
ką čia lx*kallx’ti apie pačius susi
kaupimo dalyvius: jie iš tikrųjų 
pajuto esą vieno Tėvo vaikai, pa
juto dvasinę vienybę, šilumą ir 
liendros maldos prasmę, tikrą 
ž<xlžių “ten, kur keli susirinkę 
kreipsis į mane" reikšmę. Juk 
čionai juos atvedė vienas tikslas, 
o čia jie atsirado iš tolimiausių 
pasaulio kraštų — siekti šventu
mo, pasisemti jėgų, pabūti Kris
taus Vietininko artumoje.

Šiemet rugsėjo 14-18 Vatika
ne rengiamas antrasis pasaulio 
kunigų susitelkimas, įvyksiąs 
Pauliaus VI audiencijų salėje. 
Šio dvasiškių susikaupimo tema 
“Pakviestas evangelizuoti . 
Anot Vatikano dienraščio L’Os- 
servalore Romano šį kartą lau
kiama 7,000 kunigų iš 150 pasau
lio kraštų. Laukiama atvyksta
nčių iš tų kraštų, kur kunigai, 
vienuoliai, tikintieji ilgai buvo 
persekiojami, kankinami ir tre
miami.

A. a. Broniaus Kviklio nuotrauka iš 1988 metų, kai jis Bostone 
priėmė jam skirtą LB Kultūros Tarybos premiją. Nuotr. V. 
Maželio

CHICAGOJE MIRĖ BRONIUS KVIKLYS
Žurnalistas, išleidęs eilę vertingų knygų, sutelkęs 

daug medžiagos J savo archyvų

ir gavo diplomuoto ekonomisto 
vardą, 1938-41 studijavo teisę 
Kauno ir Vilniaus universitetuo
se.

Nuo 1927 pradėjo rašinėti į 
moksleivių skautų šapirografuo
tus leidinėlius, protarpiais juos 
redaguodamas. Buvo įvairių 
laikraščių administratorius, 
technikinis redaktorius.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
metais. Vokietijoje gyveno įvai
riose pabėgėlių stovyklose. į 
Ameriką atvyko 1951 ir apsigy
veno Chicagoje.

Aktyviai dalyvavo skautų veik
loje, buvo vyr. skautininkas-fi- 
listeris, redagavo jų leidinius, 
juose bendradarbiavo.

Taip pat bendradarbiavo įvai
rioje spaudoje. Nuo 1968 dirbo 
Draugo redakcijoje, kur 
pasižymėjo aktualiųjų vedamųjų 
rašymu. Jiem surinkdavo daug 
konkrečios medžiagos ir tiksliai 
demaskuodavo sovietinę veiklą 
Lietuvoje. Už jo vedamuosius 
ne kartą jį plūdo sovietinė spau
da.

Sukūrė didelį archyvą

Nežinia, ką jis išsivežė iš Lie
tuvos. Greičiausiai nieko, nes 
nebuvo sąlygų, bet, jau būdamas 

’ Vokietijoje, pradėjo rinkti įvai
rius leidinius, net veikusių lietu
viškų įstaigų antspaudus. At
vykęs į Ameriką, dar labiau 
išplėtė tą veiklą — rinko įvairius 
leidinius, nuotraukas, suveny
rus iš senųjų laikų. Taip sukūrė 
labai didelį savo privatų archyvą.

Veikalų organizatorius

Nuotraukom l>esikaupiant, jis 
ėmė organizuoti keturių tomų

( nukelta į 2 psl.) 

paskatins susirinkusius daugiau 
aukotis, pasišvęsti artimui.

Susitelkimo dalyviai išgirs 
kardinolo Tomko, Evangelijos 
skelbimo kongregacijos prefekto 
mintis. Dvasiškių kongregacijos 
prefekto, kardinolo Innocenti 
ž<xlį. laukiama įdomių temų šia 
proga iš Popiežiaus susikaupimų 
vedėjo Tėv. Raniero Cantala- 
inessa, taip pat ir kitų kalbėtojų.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II ren
giasi ne tik prabilti į susirinku
sius, bet ir aukoti susitelkimo pa
baigoje mišias. Jo nurcjdymu šį 
susikaupimą padeda rengti Po
piežiškoji Dvasiškių kongregaci
ja ir kitos Vatikano įstaigos. Šv. 
Tėvo pageidavimu šį kartą suda
rytos sąlygos, kad kuo daugiau 
kunigų galėtų atvykti iš Rytų Eu
ropos kraštų, nes jiems nebuvo 
galima dalyvauti anksčiau su
rengtose šio pobūdžio , prie
monėse.

Lietuvos kunigų mitybą, nak
vynę ir kitus reikalu* pavesta 
tvarkyti Šv. Kazimiero Lietuvių 
kolegijos Romoje rektoriui prel. 
Algimantui Bartkui, kuriam tal
kina klierikas Gintaras Grušas.

(LIC)

Roma rengiasi priimti kunigus 
maldininkus iš Tarybų Sąjungos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Bul
garijos, 1 .atvijus, Rumunijos ir 
Lietuvos, iš kurios tikimasi 29 
grupės: iš Kaišiadorių — 5, Kau
no arkivyskupijos — 4, Pa
nevėžio — 4, Telšių — 7, Vilka
viškio — 5, Vilniaus arkivyskupi
jos — 4 kunigai, tarp kurių ka
nauninkas Bronius Antanaitis, 
monsinjorai — Juozapas Antana
vičius, Jonas Juodelis, Allx‘rtas 
Talačka, Bronislovas Burneikis, 
Andriejus Gustaitis, Juozas Užu
pis, kunigai — Antanas Tamo
šiūnas, Rolx*rtas Grigas, Euge
nijus Bartulis, Vytautas Brazdei
kis, Bernardas Talaišis, Gintau
tas Steponaitis, Algimantas Kei- 
na, Kazimieras Kindurys, Dona
tas Valiūkėms, Mykolas Petra
vičius ir kiti.

į susirinkusius ketina prabilti 
iš Kalkutos Motina Teresė, ku
riai rugpjūčio 27 sukako 80 
metų. Ši nuostabi allranų kilmės 
moteris savo pasiaukojamu dar
bu, pasišventimu artimui, viena 
iš žymiausių ir garbingiausių 
asmenybių, XX amžiaus Indijos 
ir viso pasaulio pasididžiavimas, 
tikrai pagyvins savo brandžiomis 
mintimis susikaupimo nuotaiką.



KOPENHAGOS PRISIMINIMAI
(Nieko nvpakeitę ir kaltais 

netaisę spausdiname Algirdo 
Budreckio straipsnio tęsinį. — 
Dar red.)

Remdamasi tuo komunikatu, 
birželio 8 d. Kopenhagoje visi 
trys Palialtijo valstybių užsienio 
reikalų ministrai atskirais, ta-t 
panašiais raštais anglų kaliui 
kreipėsi j C. V- Haxthauseną, 
CSCE konferencijos Kopenha
goje vykdomąjį sekretorių. Mi
nistro A. Saudargo raštas buvo 
pilniausias ir tiksliausias: "Jums 
pranešama, kad Lietuvos Respu
blika nori įstoti į Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo konfe
rencijų.

“Užtat, Lietuvos Respublikos 
vardu, besiremdamas Helsinkio 
baigminio akto galutinių reko
mendacijų 54 paragrafu, aš mal
dauju Jus perduoti šį prašymų 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijoje dalyvau
jančioms valstybėms ir suteikti 
Lietuvos Respublikai galimybę 
tapti stebėtoju busimojoje 
Paryžiaus viršūnių konferencijo
je.

“Aš pagarbiai prašau, kad Lie
tuvos priėmimo į CSCE narius 
būtų įtrauktas į Paryžiaus konfe
rencijos darbotvarkę, kaip pra
šoma ir prijungtame Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Respublikų 
prezidentų komunikate.”

Birželio 7 d. tiesiai po CSCE

J. T. gen. sekretorius Javier 
Pėrės de Cuellar atvyko į Jorda
nu ir tarėsi su Irako užs. reik, 
ministerių Tano Aziz Persijos 
įlankos Jcrizės pašalinimo reika
lais.

JAV įsakė 36 Irako ambasados 
personalo per 72 vai. išvykti iš 
JAV.

Sov. S-ga pagaliau sutiko leisti 
tarptautinei komisijai patikrinti 
kalėjimų ir archyvų bylas, kad ji 
galėtų nustatyti, kas iš tikrųjų at
sitiko švedų diplomatui Raoul 
VVallenberg, kuris gelbėjo Ven
grijos žydus nuo nacių ir, Sovie
tam užėmus Budapeštu, dingo 
be žinios. Komisijos kreipimasis 
leisti patikrinti kontržvalgybos 
Smersh bylas vis dar laukia atsa
kymo.

Saugumo tarybos 5 nuolati
niai nariai susitarė dėl plano ka
rui Kambodijoj užbaigti, bet pla
nų dar turi patvirtinti ten veikia
nčių partizanų grupės ir Kambo- 
dijos vyriausybė.

Prezidentas George Bush su
tiko parduoti Saudi Arabijai F-15 
karo lėktuvų, M-60 tankų ir 
priešlėktuvinių Stinger raketų 
už 6 bil. dol.

JAV karinio transporto lėktu
vas C-5, gabenęs karo reikmenis 
į Saudi Arabiją, nukrito Ram- 
stein karo aviacijos bazėj Vokie- 
bjojv^pvo 9 žmonės.

Rusijos stačiatikiai apkaltino 
Ukrainos Rytų apeigų katalikus 
už religinio karo prieš stačiati
kius vedimų, užpuldinėjant 
cerkves ir grobiant įkaitus. 

Rašytojas V. Kavaliūnas su anūkais mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje, Dainavoje. Nuotr. Viktoro Kučo y

sesijos lietuviai ir estai mivyko į 
Sovietinių Žydų Tarybų Sąjun
gos susirinkimų Kopenhagos 
žydų centre. Maždaug 100-žmo
nių publika susirinko išklausyti 
Sąjungos pranešimus apie žmo
gaus teisių būklę Sovietų Sąjun
goje. Sąjungos pirmininkė Pa
mela Braun tądien pakvietė Lie
tuvos užsienio reikalų ministrų 
A. Saudargų tarti pirmą žodį. 
Kallx*damas angliškai, A. Sau
dargas tarė: “Turėdama gilų isto
rijos nujautimą, Lietuva yra kla
jojanti ir troškuliu mirštanti tau
ta dykumoje, kurią vadiname 
Sovietų Sąjunga... ;Ir, kaip 
Mozė, peržengėme Jordano upę 
ir nebegrįšime. Mes smerkiame 
savos istorijos jmxluosius pusla
pius. Mes žiūrime į žydų tautą, 
kaip pavyzdį kovoje už žmogaus 
teises”.

Estijos užsienio reikalų mi
nistras Lennard Meri, priminė 
publikai, kad “antisemitizmas 
visuomet buvo bjauriausias Ru
sijos istorijos bruožas”. JAV de
legacijos vadas, ambasadorius 
Mas Kempelman pabrėžė, jog 
JAV įsipareigojusi spausti Sovie
tų Sąjungų, kad ji priimtų teisės 
valdymų (rule of law). Ukrainos 
sąjūdžio “Ruch” veikėjas disi
dentas Evhen Proniuk taip pat 
kalbėjo.

Nors lietuviai ir estai turėjo 
gana anksti apleisti susirinkimų 
dėl kitų įsipareigojimų, žydų su
sirinkimas buvo patenkintas pa- 
baltiečių dalyvavimu ir priėmė 
sekantį nutarimų: "Mes (sovieti
niai žydai) taipgi kreipiamės į 
CSCE išspręsti pabaltiečių klau
simų teisingai”.

Europos Parlamento vidu
rinių frakcijų konferencija pra
sidėjo birželio 8 d. 9 vai. ryto 
Sheraton viešbutyje. Pirminin
kavo Europos konservatorių ly
deris Sir Christopher Prout ir 
krikščionių dempkratų^grupjų^ 
vadas Egon Klepsch. Sesija buvo 
pravesta vokiškai, nors kalbėto
jai galėjo prabilti kitomis kalbo
mis. Visi pabaltiečiai kalbėjo an
gliškai, išskyrus Latvijos atstovo 
prie Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos Mavrikso Vulfsono, 
kuris kalbėjo vokiškai.

Ilgai, gera anglų kalba kalbėjo 
min. Meri. Jis pabrėžė, kad Esti
ja nori, kad būtų įvesta zona Eu
ropoje, kuri būtų laisva nuo ato
minių ginklų. Vienoje vietoje, 
tačiau, jis klaidingai išsireiškė, 
jog estai nesudaro daugumos 
krašte. Tikrumoje jis turėjo Tali
no miesto demografijų mintyje.

Juodomis spalvomis nupiešė 
savo krašto padėtį jaunas latvių 
min. Janis Jurkans. Girdi, etniš
ki latviai sudaro mažiau, kaip 
pusę gyventojų Latvijoje. 50% 
moterų yra bergždžios, garsusis 
Jūrmalos pajūris suterštas, bendrai 
Latvijos maistas ir vanduo sute
rštas. Konkrečiai min. Jurkans 
pasiūlė, kad Europos Taryba su
darytų komisiją, kuri padėtų iš
spręsti Pabaltijo — Sovietų Są
jungos nesantaikų (jo žodžiais: 
Baltic — Soviet Union issue).

Kiek švelnesnę gaidų užgrojo 
Lietuvos min. Algirdas Saudar
gas. Jis užsiminė apie dainuoja
nčius pabaltiečius (singing Balts) 
ir gyvųjų grandį. Jis priminė, 
kad nors dainos sopulingos (sor-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose raikaiuo- 
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West St, Sknsbury, Conn. 
06070. Tai. 203 651-0261.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, 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 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345. 
- 9393.

Lietuvos AT tarybos pirm. V. Landsbergis pokalby su Švei
carijos Federacijos buv. prezidentu Rudolf Friedrich. Nuotr. 
Frances Vaskiutės

rowful), iKibaltkK-ių dvasia nepa- reiškimų, kuris iškėlė Santalkos 
laužiama. Jis net citavo danų fi- 3. reikalavimus (žr. aukščiau). Po 
losofo Sjoren Kierrkegaard mintį to paeiliui trumpai kalbėjo visi 
Enten eller ( Arba arba ), ųt- trys ministrai. Daugiausia klau- 

seit, kryžkelyje reikia daryti sūnų susilaukė Algirdas Saudar- 
sprendimą - teisingą sprendimą. 
Saudargas apeliavo į visą Europą 
nukelti ekonominės ir informa
cinės blokados naštų nuo Lietu
vos. ',

Pasipylė paklausimų nuo par
lamentarų. Į juos detaliau atsa
kinėjo trys ministrai. Taip pat 
dar pasisakė šie pabaltiečiai — 
latvis Mavriks Vulfsons (“Reikia 
Gorbačiovų apsaugoti nuo 
savęs”), ir estai Triviini Velliste 
ir Jaak Lippmaa.

Išklausius pabaltiečius, konfe
rencija iš principo nutarė: 1) 
stengtis susirišt su Pabaltiju per 
organizacijas, 2) remti derybas 
tarp pabaltiečių ir Kremliaus, 3) 
išvystyti prekybinius bei infor- 
macinius-mokslinius ryšius, ir 4) s 
mėginti nusiųsti stebėtojus į Pa
baltijo kraštus ir Vakaruosna 
pakviesti pabaltiečių stebėtojus. 
Konferencijos sesija užsibaigė 11 
vai. 30.min. ryto. >

Pabaltiečiai miesto taksiais ■ skubiai nukakojBellaCenter... i ^J^gcijoje datavo

Birželio 8 d. 1 vai. popiet Kon- 
ferencijos Bella Center antrojo* 
aukšto auditorijoje suplaukė virš 
100 žurnalistų, reporterių ir fo
toreporterių, jų tarpe televizijos 
ir radijo žmonių. Atrakcija — 
proga užgirsti ir užklausti Pabal
tijo ministrus. Pranešimai lietė 
Pabaltijo valstybes ir Helsinkio 
procesų bei Lietuvos ekonominę 
blokadų. Šių spaudos konferenci
jų atidarė Maido Kari. Jis pak
vietė Gintę Damušytę eiti mo- 
deratorės pareigas.

Pasaulio Pabaltiečių Santalkos priklausomybės atstatymą. Jis 
vardu Gunars Meierovics per
skaitė birželio 4 d. surašytų pa-

Staigus skrydis į Oslą

Atidaromoje sesijoje Norvegi
jos užsienio reikalų ministrą.1 
Kjell Magne Bondevik stipriai 
pasisakė už Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę. Jis taip pat 
maloniai priėmė pabaltiečių de
legaciją. Staiga, birželio 8 d. 
davė žinoti, kad priimsiąs Pabal
tijo užsienio reikalų ministrus 
savo sostinėje Osle rytoj, šešta
dienį! Sukruto pabaltiečiai: greit 
reikėjo įgyti lėktuvo bilietus. 
Neišsimiegoję kejiauninkai kėlė
si 5 vai. ryto.

Birželio 9 d. užsienio reikalų- nuo 8 iki 9 v.v. Iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
" ’ “Muslc of LHhuanla” programos, vedamos angly kalba Iš tos

pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 Iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas—direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, N J. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

ministras Bondevik priėmė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos užsie
nio reikalų ministrus. Juos 
lydėjo latviai O. Pavlovskis ir G. 
Mereirevic, lietuvis dr.Įįįfcffio- 

įpat 
_ Vfa- 

vriks Vulfsons, Latvijos Au
kščiausios Tarybos narys. Pasi
kalbėjime su užsienio reikalų 
ministru Bondevik buvo iškelta 
Pabaltijo valstybių stebėtojų 
klausimas Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
joje ir taip pat Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovavimas Nordic 
Council. Šiauriečių tarybą suda
ro Islandija, Norvegija, Danija, 

i Švedija ir Suomija.
- Suruoštuose pietuose mini
stras Bondevik iškėlė tostą už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne-

r. taip pat pasakė, kad stebėtojų O

(nukelta i 4 psl.)

CHICAGOJE MIRĖ BRONIUS KVIKLYS

(atkalta iš I psl.)

didžiulį veikalų — Mūsų Lietu
va. Jį pradėjo leisti 1964, baigė 
1968. Čia- .surinko labai daug 
nuotraukų apie Lietuvos vieto
ves. Tomus paskirstė pagal etn<> 
grafinius vienetus, paskui skirstė 
apskritimis ir aprašė kiekvienų 
vietovę, jų pavaizdavo nuotrau
kose.

Nuotraukos kau|M*‘si. į jo ran
kas pateko Telšių vyskupijos ku
nigų sudarytas albumas, kur 
buvo sudėti kunigai, vietovių 
nuotraukos. Tas jam davė idėjų 
išleisti seriją, kuri apimtų visas 
vyskupijas ir ten esančias bažny
čias. Ta serija vadinasi Uetuvos 
bažnyčios.

Ieškodamas nuotraukų, pa
siekė ir Lietuvą. Specialiai 
nuvažiavę žmonės jam fotografa
vo bažnyčias iš lauko, iš vidaus. 
Toji serija turi 7 tomus, nes Vil
niaus vyskupijai skirti du didžiu
liai tomai, t.y. 5 - I, 5 - II. 6 
tomas skirtas Kaišiadorių vysku
pijai. Paskutinis tomas išleistas 
1987 metafs:

Abu veikalai buvo premijuoti. 
M ūsų Lietuva gavo Ohio lietuvių 
gydytojų sąjungos premiją, o 

gas, ypač blokados rimtumo rei
kalu.

Lietuvos Bažnyčios 1988 metų 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarytais premiją už kultūrinę 
veiklų. Gavo jis ir Vatikano “Pro 
pontifice et Ecclesia” ordinų.

Rengiamos parodos

Iš jo didelio archyvo buvo su
rengiamos įvairios parodos. Vie- 
iui: lietuvių imigracija į Ameriką, 
paroda buvo surengta ir New 
Yorke. Paskui Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties paroda, 
Aušros 100 metų sukaktuvinė 
paroda^ Varpo 100 metų sukak
tuvinė paroda.

Velionis paliko Žmoną ir tris 
dukras. Viena yra ištekėjusi už 
dail. Luko, kuris jau įsitraukia į 
muziejininko darbus ir jau gerai 
pažįsta archyvą. Reikia tikėtis, 
kad jis to brangaus turto ne- 
prUžudys, o jį plės, tobulins ir 
lats visiem pasinaudoti, kam tik 
btir reikalinga moksliniams dar
bams.

Velionio šeimai ir visiems arti
miesiems ir skautų sąjungai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, ne
tekus tokio brangaus, taip ver
tingo nario, (p.j.)

SKALINS FUNERAL HOME, |hc., 84 - 02 Jamatea Avė. (prie Forest 
P'way St), Woodhaven, M.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūilų apdrau
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RUGGtERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
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tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
*N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
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NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 10&9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.
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NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai’*, pirmadieniais
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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,
Lithuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.
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Principai ar politika?
The Sound Money Įnvestor 

-žurnalas, leidžiamas Wintėr 
Park; Fla. , sava liepos, rugpjū
čio, rugsėjo ntmieryjeišspausdi- 
4io dr. Howard B. Brown puikų jos pozicijits? Kada biis rašohios 
straipsnį, pavadintą “PrincipaĮ. ' istorijos knygom apie tuos laikus, 
or Politios\ . ■ . . kai JBusho administracija atsuko

Straipsnio pradžioje rašo, kaip ‘nugarą laisvei ir tiems, kūrie už 
Nicaraguos prezidentas Viėllėta tą. laisvę kovoja, bus atžymėta 
Chamaro atvyko į VVashingtoną. kaip administracijos didelis i.ųi- 
efgetauti pinigų., Sandinįstai krypimas nuo savo*tradicinės li- 
Bu.vo pažadėję gerą gyvenimą ir nijos.'Tr dar kartą pabrėžiame —> ”... ' ivertė Saniozos režimą. Štai kaip 
nusigyveno socialistinis komuiri- 

,-struis režimas. Jų.rankos’ir kiše
nės tuščios. Žinoma/ Amerika 
duos, pašelps kaip ir kitus suvar
gusius Pietų Amerikos'kraštus . s 

-*1 ' O kai Lietuva atvyko čia, ji
neatldšo rankų, neelgetavo pini- vaus Amerikai? tai ta tuštuma, 

politika, jį patį išstums iš prezi
dento pareigų*greičiau, nei Gor
bačiovas paskambins į Baltuo
sius Rūmus, kad suteiktų pagal
bą jo griūvančiai imperijai”.
< Tolfeu straipsnyje nurodoma, 
kad reikia skambinti į*Baltuosius 

. Rūmus, pareikšti savo nuomonę 
(202) 456 - 7639, pasakyti jiems, 
kad instruktuotų prezidentą Bu
shą ir Valstybės* sekretorių Ba- 
kerį pripažinti Lietuvos teises į 
nepriklausomybę kaip tautai.

. Reikia pasakyti, kad konservąty- 
•vieji ąebus 199Ž metų respubli
konų3 rinkimų kompanijoje, koL

valdžios nei Adolfas Hitleris lx*t 
kiidasvajojo tokią valdžią turėti.

Su tokia vadovybe ar*Amerika 
dar gali išlaikyti laisvės saugoto-

darbininkų rojų, kai jie 1970 nu- - mes buvome prašomi ne pinigų, 
Būtume ištikimi savo 

garbei: ir tai, ką mes dovanojo
me, buvo njūsų gėda.
- Amerikai reikalinga vado

vybė, kuri principus pastatys 
pirmoje .vietoje prieš politiką. 
Jei prezidetitas Bushas nevado-

gų, technologijos, bet tik prašė ' kurią -sukuts vulgarus žaidimas 
išlaikyti savo garbę. “Lietuvą pa
prašė atsistoti ne toje pusėje, kur 
musų banko knygutės ir pinigai, 
bet toje pusėje, kur mūsų prin
cipai. Taip buvo pateiktas papra
stas klausimas, bet mūsų prezi
dentas ir mūsų administracijaat
suko nugarą, kalbėdami su reto
rika apie laisvę ir paramą tiems, 
kurie kovoja už savo teisę iririuo- 
savybę. Tokiu būdu ir Lietuva 
turi teisę į laisvę. Tarptautinė 
teisė pripažino, ;kad slapta Hitle
rio - Stalino sutartis įgalino dik
tatorių Staliną jėga užgrobti Pa-

t”- baltijo valstybes. ė ' „ ■ *■
, i i . . •* administracija nepripažins .Lie-Visų akys buvo nukreiptos j ’«• . x \ ..7 ' „ • > T. £ , tuvoš. Ji tun tuc tuojau ją pn-prezidentą Bushą. Jis turėjo ge-' ' f

riausią progą aiškiai išreikšti.ir. -o-
apginti Amerikos vertybes ir Čia atpasakojpme pagrindines 
konstitucijos pagrindus. Bet jis mintis/sutraukdami.Šiaipstraip- 
tik pasišaipė iš Amerikos princi-’ snis parašytas stilingai, aštriai, 
pų. Jis parodė, kad Amerikos t Kiekv^nąjisįtikina.kadAmeri- 
principai už laisvę ir už individo ka išdavė tradicinius, laisvės 
teises, už tai, kas Ameriką, principus,- norėdama išgelbėti 
išugdė į pasaulinę galybę, .gali Jiktdatorių ■ Gorbačiovą ir jo 
būti numesti kaip cigarečių nuo- griūvančią limperiją.
rūką. Ir dar skaudžiau, kad, tai- Dėkojame V- Semaškai, kuris 
buvo padaryta, norint išsaugoti iš Sebririg, Fla., atsiuntė šio 
diktatorių,4 kuris .įgijo daugiau straipsnio ziraksinęjcopiją.

ĮVYKIAI LIETUVOJE
kūnas. “Aktualijos katalikų 
požiūriu” laidai vadovu |)askirtas 
kun. R.Grigas.

PATVIRTINTA LIETUVOS 
KATALIKIŠKOS SPAUDOS

RENGIMO IR LEIDIMO 
KOMISIJA

Lietuvių Informacijos Centrui 
buvo pranešta, kad Lietuvos kar
dinolas ir vyskupai liepos 8 pat
virtino katalikiškos spaudos ren
gimo ir leidimo komisiją iš šių 
asmenų: kun. A. Svarinskas, pir
mininkas (Kauno arkivyskupijos

PATVIRTINTA KATALIKIŠKŲ
TELEVIZIJOS LAIDŲ 
RENGIMO KOMISIJA

Lietuvių Informacijos Centras 
New Yorke sužinojo, kad, Lietu
vos televizijai prieš kurį laiką pa
slėptus laiko religinėm progra
mom, Lietuvos vyskupai ta'pos 
8 patvirtint) katalikiškų t<‘le^zi-., 
jos laidų rengimo komisiją, kurią; 
sudaro: .-.

Kun. J. Boruta —. vadovas; 
kun. S. Tamkevičius, kliu,/A. 
Svarinskas — pavaduotojai; kita. 
A. Gražulis, kun., E. Merkys — 
padėjėjai techniniams klausi
mams.

Prie komisijos veikiančią žinių atstovas); kun. -E. Rydzikas (Vil- 
iš Bažnyčios Gyvenimo pateiki- niaus*’arkivyskupijos atstovas); 
mo 'grupę (Lietuvos televizijos kun. R. Grigas (Kaišiadorių vy- 
i n formacijos redakcijai) sudaro: skupijos atstovas); -kun. dr. P. 
vadovas kun. J. K. Matulionis; 
visų vyskupijų kancleriai (mon. 
J. Tunaitis *— Vilnius, kun. E. 
Bartulis — Kaimas, prel. J. Jo- 

,jiys — Kaišiadorys, kun.-J. Bri- 
lius.— Vilkaviški.-., įmins. J. In
delis — Panevėžys, inonš.* J. 
Gedgaudas — Telšiai).

“Sekmadienio Religinė Va
landėlė” serijos vedėju patvir
tintas kun. J. Boruta, bendradar
biais — J. Stanelytė, kun. E. 
Merkys. “Caritas” sambūrio lai
dą “Svetimo skausmo nebūna” 
tvarkys kun. S. Tamkevičius, A. 
Pajarskaitė, J. Stanelytė. Vysk. 
M. Valančiaus blaivybės 
sąjūdžio laidą “Santūra” tvarkys 
kun. A. Keina ir kun. D. Valiu- 
konis. Jaunimo katalikiškoms lai
doms ruošti grupės vadovu pa
tvirtintas dr. A. Žygas, bendra
darbiais— J. Stanelytė, A. Raš-

• Puzonas (Telšių vyuskupijos at
stovas); kun. L. Kanevičius (Vil- 
kaviškūK vyskupijos atstovas);, 
kun. J. Balčiūnas (Panevėžio vy
skupijos atstovas); kun. P., 
Račiūnas (Marijonų atstovas); 
kun. »V. Aliulis (Marijonų atsto
vas); kun. A. Kungys (Pranciško
nų atstovas); kun. S. Tanike? 
vičius (Jėzuitų atstovas); kun. J. 
Boruta (Jėzuitų atstovas); kun. 
K. Juknevičius (Saleziečių atsto
vas). J minėtą komisiją įeina taip 
pat A. Pajarskaitė (Vargdienių 
seselių, kartu ir “Caritas” 
sambūrio atstovė), J. Stanelytė 
(Eucharistinio Jėzaus kompani
jos, kartu ir Eucharistijos Bičiu
lių atstovė); J. Budrytė (Kazi- 
mieriečių atstovė); A. Raškinis 
(“XX amžiaus”atstovas); M. Blo- 
znelis (Katalikų Mokslo Akade
mijos židinio atstovas).

Vilniaus arkikatedros aikštėje birželio 14 buvo aukojamos mišios už Lietuvą gedulo, 
vilties ir pasiryžimų dienos proga. Pagrindinis koncelebrantas — kardinolas V. Slad-

, kevičius. Nuotr. J. Grikieriio

— Lietuvoje nuo rugsėjo 1 d. 
darini savaitė sutrumpinama vie
na valanda

— Šiauliuose rugpjūčio 16 de
montuotas lamino paminklas.

— Lietuvos kultūros ministe
rijos ir kultūros paminklų apsau
gos departamentas paskelta’: 
kreipimąsi dėl tailševikinių pa
minklų demontavimo. Pagei
dauta,* kad tie paminklai nebūtų 
žalojami ir naikinami, lx:t pagar
biai saugojami.

— Kauno savivaldybė pradėjo 
leisti savo laikraštį Kauno laikas, 
kurk) atsakingasis redaktorius 
bus Kazys Požėla.

— Lietuyos žmogaus teisių 
gynimo sąjungos organizacinis 
koniitetas kreipėsi į Lietuvos 
p i i.i . . . . ■

tautą l^andsbergį, kad būtų nu
trauktas pornografinės lite
ratūros leidimas.

— Vilniuje 199^) rugsėjo 29 - 
30 š&ukiamšs Lietuvos Tautinin
kų sąjungos suvažiavimas.

— Juozas Gustaitis dramos 
aktorius ir režisierius, po ilgos ir 
sunkios ligos, eidamas 79 metus, 
mirė liepos 11. Velionis, 1932 
baigęs Kauno valstybinio teatro 
valdytais ’studiją, dirbo Kauno, 
vėliau Vilniaus dramos teatrų ak
toriumi, nuo 1945 — režisieriu
mi 1946 - 1949 buvo Klaipėdos 
muzikinio teatro vyriausiuoju 
režisieriumi. 1952- 1962—Aka
deminio operos ir baleto teatro 
vyr. režisieriumi.
dirbo Lietuvos konservatorijoje.

— Petro Vaičiūno, žymaus 
lietuvių dramaturgo, poeto ir 
teatro veikėjo, HM) metų gimimo 
sukaktis suėjo liepos 11. Minėji
mas surengtas rašytojo gimtaja
me kaime, Piliakalnyje, Jonavos 
rajone. Panoterių vidurinei mo
kyklai, suteiktas Petro Vaičiūno 
vardas. Jonavoje atidengtas P. 
Vaičiūno paminklinis biustas, 
kurį sukūrė skulptorius V. Vil
džiūnas.

— Panevėžio rajono Ėriškių 
kolūkio vadovybė įsteigė Juozo 
Balčikonio premiją už geriausią 
kalbininko darbą. Premija bus 
įteikta rugsėjo 15.
- Lietuvos Respublikos Aukš

čiausios Tarytais Prezidiumo 
įsaku sustabdžius laikraščio Dvi- 

Rcspuliljkos AT pirmininką Vy- kapeikų leidimą, Kaune
i ..I-i-i-----■ iii.. 'pradėtas leisti ir nuo rugpjūčio

21 platinamas 80,000 egzemplio
rių tiražu naujas Vasario 16 dvi- 
savaitraščio “kultūrinis, socia
liai, kriminalinis priedas” Akis į 
akį, pasak leidėjų “su nusikalti
mais, nelaimėmis, katastrofo
mis”.

— Uteną bei jos apylinkes 
rugpjūčio I7-osios pavakare nu
siaubė didžiulė audra. Liūtis su 
ledais ir uraganinis vėjas išlaužė 
medžius, užtvindė gatves bei ke
lius, suniokiojo laukus ir sodus.

— Lietuvos gydytojų sąjunga 
kviečia visus lietuvius ir iš Lietu
vos kilusius gydytojus dalyvauti 
VII Lietuvos gydytojų suvažiavi
me, kuris įvyks Kaune. Jo data 

1962 - 1985 , dėl sovietų blokados yra perkelta 
į spalio 7-14. Programos pakei
timai minimalūs. Po keturių die
nų mokslinės programos numa
toma trijų dienų kelionėj Nidą.

— Kaune, Vienybės aikštėje, 
7412 dienų ir naktų prastovėjusi 
didžiulė bronzinė Lenino skulp
tūra rugpjūčio 6 vidurdienį buvo 
nulaipinta nuo postamento.

:ux'*bė1fc' Kfeitfdkiš'J-LietuVfls 
kdhsėrvatorljds^ pr'dfeiorius^'k 
kompozitorius, eidamas 86-tuo- 
sius metus, mirė gegužės 14. Ve
lionis buvo gimęs 1904 liepos 14 
Tauragėje. įsigijęs smuikininko 
specialybę, 1928-1940 grojo 
Kauno valstybės teatro orkestre, 
mokėsi Kauno muzikos mokyk
loje pas J. Gruodį ir J. Karna- 
vičių. Po karo dėstė Lietuvos 
konservatorijoje, sukūrė choro 
dainų, programinę simfoniją.

— Lietuvos Respublikos vy
riausybė paskyrė Rimgaudą Bu-r 
belį vyriausybės patarėju religi
jų klausimais.

JONAS P U Z I N A S

KELIAS J LIETUVOS • 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

KAUNIŠKIAI SKELBIA DIDŽ. LIETUVOS 
r ’ KUNIGAIKŠTIJOS ATSTATYMĄ

Kaunas nuo-..XIX amž. pabaigos, buvo pasi- 
daręs svambiu lietuvybės centrų. Čia velkė Že- 

' maiČių kunigų semiAarija* visa eile organizacijų 
(Saulės, Bhaftrybėš, Šv. Khzimiero draugijai, čia 

1 ėjo Nedėldienio Skaitymai, literatūros ir mokslo 
žurnalas Draugija, mėnesinis m'okšieivii/ ateiti- 

Ž .ninku larkrąstts Ateitis ir kt. Ęrasidėjus karui, 
‘r lietuvių kultūrinis gyvenimas Pūstojo. Mes daug 

’ lietuvių Veikėjų buvo evakuota į Rusiją. 1915 m. 
, rugpiūčio 17 d. Vokiečiams užėmus Kauną, liėlu- 

-' vių draugijinis gyvenimas' sustabdytas. lietuviški 
į laikraščiai uždaryti*. Kaune pasilikę lietuviai vei

kėjai perėjo į pogrindį ir ėmė slapta veikti. Lie- 
*; tuviar^s inteligentams vadovavo triumviratas, 

susidedąs iį Saliamono Banaičio, prėlatd Alęk- 
sandro* Dambrausko-Jakšto ir jono Kriaučiūno 

| Pagrindinis tos’ ttijdlės tikslas* — paskelbti Lie
tuvos nepriklausomybę. Jie 1916 m. sausio 2 d. 
paruošė Didžlosibs Lietuvos Kunigaikštijos pos
tulatus, sausįo 10’ d, sušaukė didesni pasitarimą. 

. kuriame dalyvavo 8 asmenys, daugiausia kuni- 
:• ga.i. Šis sambūris, pasivadinęs Vyriausiuoju Lie

tuviu Tautos komitetų, atgalinė 1916 m. sausio
v. -j’ vF •”

. Pagrindinis, tos. trijtflės tikslas4

6 d. data t kad bu k laidinių vokiečius ir išvengiu 
persekiojimo) paskelbė šio turinio nutarimus — 
postulatus:

Nuo Vyriausiojo Lietuvių Tautos Komiteto
Didysis Vilniaus Seimas gruodžio 4-5 dieną 

1905 metais yra nutaręs reikalauti Lietuvos Ku
nigaikštystei autonomijos. Autonomiškoji Lietu
vos Kunigaikštystė privalo susidaryti iš etnogra
fiškosios Lietuvos ir gretimų šalių, kurios pano
rėtų prie jos prisidėti?' Didžiojo šeimo reikalavi
mą Rusija išpildyti nenorėjo. nors mūsų atstovai 
tą klausimą buvo pu kelis karties iškėlę. Dabar 
atėjo valanda, kuomet iškilo klausimas jau nebe 
apie autonomijų, bet apie visišką Lietuvos Kuni
gaikštystės savarankiškumą. ■ Sausio 6 d. 1916 
metų susivaŽiovę Lietuvos bei Latvijos atstovai 
nutarė reikalauti abiem toms šalims drauge pil
nos nepriklausomybės.

Po šių įvadinių žodžių, susirinkimas paskel
bė šiuos postulatus: * • ■

Vyriausiasis Lietuvių-Tautos Komitetas Lie
tuvoje, dalyvaujant ir latvių 'atstovams, susirin
kę sausio 6 d. 1916 metų ir apsvarstęs dabartinį 
lietuvių ir latvių stovį sąryšyje su pasaulio karu, 
nutarė žemiau paskelbti išdėstomuosius lietuvių- 
latvių tautos postulatus:

1. Kadangi lietuviai ir latviai sudar'o tautinę 
grupę, visiškai atskirą nuo slavų 'ir germanų tau
tų 'taip savo kalba, taip istoriška praeitimi, tai 
jie'kartu dabartinio karo iškelto principo — gera 
valia susijungia, sudaro atskirą savivaldę konsti
tucinę valstiją senovišku vardu — Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštystė — su autonomijos teisėmis 
abiem sudėtinėm dalim, su vienu bendru kuni
gaikščiu iš senovės lietuvių kunigaikščių giminės:

- uuguaė
2. Toji Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė su* ; - 

.sidarė iš lietuviškai-latviškųjų etnografiškųjų 
kraštų, pasiremdama Baltijos jūra;

3. Kadangi senovėje prie Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės priklausė ir baltarusiai, tai 
jei jie pripažintų sutinkamu su savo tautiniais 
siekimais, ir jie gali prisidėti, kaipo trečioji su
dėtinė dalis su tokiomis pat teisėms;

4. Ribas tarp tų dviejų, resp. trijų, sudėtinių 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės autonomiš
kųjų daliiį, nuspręs bendra atstovų komįsija;

5. Su šitais postulatais Vyriausiasis Lietuvių
Tautos Komitetas šaukiasi i busimąjį, pasaulio 
karui pasibaigus taikos kongresą. (Tsb, Slaptas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas — Drau
gas. 1937.III.13). .* ‘

Kad postulatų skelbėjai nesusilauktų vokie
čių okupacinės valdžios represijų, dokumentas 
nebuvo pasirašytas ir nenurodyta susirinkimo 
vieta. Postulatuose kalbama ir latvių vardu, bet 
pasitarimuose nebuvo jokioj latvių atstovų. Lat
viai paminėti tik tam. kad pųsUiiatai gautų ch- 
desni svori.

Be čia p.unii'ėtų postulatų. S. Banaitis ir J. 
Kriaučiūnas surašė ir Didžkisidš Lietuvos Kuni
gaikštijos konstitucija. Ji susidėjo iš 7 punktų. 
Pagrindiniai konstitucijos nuostatai buvo šie: 1. 
Garantuojama tikybos, žodžio, spMidos. susirin
kimų ir draugijų laisvė; 2. Vyraujanti tikyba 
Lietuvoje — Romos Katalikų?kurią turi išpažin
ti ir didysis kunigaikštis su visa savo Šeima; 3. 
Didysis kunigaikštis yra vyriausias k 
vadas ir jam priklauso vykdome;; va džia; 4. 
Seimai -yra du: didysis:ir paprastasis: 5 Didysis 
seimas renka naują dinastija ir sprendžia kons
titucijos pakeitimo’ reikalus.

L -L- ; ' V ’ . .

teima; 3.
uomenės
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VLIKO KOMENTARAS APIE ĮVYKUSIĄ EUROPOS 
UETUV,V STUDIJŲ SAVAITĘ

Mes patariame^ kad PLB pir- r 
mininkas kalbėdamas ateit^fe*\-

- Prancūzijos Lietuviųjfend- 
ruomenės garliės teismo pirmi-’ 
ninku prof. Georgės Matore ini- į 
ciatyva įsteigtas “Universitetims- 
komitėfas lietuvių tautai ginti”. 
Komitetas užsibrėžęs ^populia
rinti Lietuvą kelyje į visišką ne
priklausomybę.

— K. Prunskienė, Lietuvos 
Respublikos ministrų tarybos 
pirmininkė, pasinė ne tik Lie
tuvos rekordą, per . tokį trumpą^ 
laiką aplankiusi tiek svarbiausių 
pasaulio valstybių vadovų ir su. 
jais kalbėjusi tiek ilgai ir išsa
miai. Guiness rekordų knygos 
redakcijos duomenimis, tai re
kordas ir pasaulio politinėje isto
rijoje. r, _ ’ •,

< Poetas Kazys Bradūnas. su 
žmona Kazyte išvyko į Lietuvą, 
kurią pasiekė rugpjūčio 31. Tai 
pirmas jo atsilankymas po pasi
traukimo iš Lietuvos: Nori 
aplankyti tėviškę, bičiulius ir 
Kristijono Donelaičio kapą.

Algimantas Dragūnevičius, 
buvęs ilgametis Hartfordo lietu
vių radijo valandėlės direkto
rius, mirė rugpjūčio 26. Paskuti
niu laiku jis jau sirguliavo ir radi
jo valandėlę buvo perdavęs ki
tiems.

M:

* i

Prie memorialinės lentos prof. Pauliui Galaunei Kaune, 
Vydūno ai. 2: Dalia Galėunytė-Kaupienė-Augūnienė, dail. 

j. Juozas Stauskas, Kazimiera Galaunięnė. Nuotr. Rolierto Her- 
i mano - . ..

— Dail. Vytauto Igno dailės 
darbų parodą dar galima pama
tyti dailės muziejuje Lietuvių 

, Centre, Lemont, 111. Muziejus’ 
atidaras kiekvieną sekmadienį 
nuo 12 iki 3 vai. popiet. Paroda 
vyks iki spalio mėnesio.

— Alina Grinienėj gyvenanti - 
Mūnchene, Vokifetijėjfe*“ateiti-ė 
ninku “Giedros” korporacijos iš
rinkta žymiausia moterimi. To
kias nusipelniusias moteris kor
poracija renka kas antri jnetai.

— 1990 m. Š. Amerikos Pa- 
baltiečių ir Lietuvių lengvosios 
atletikos pirmenybės įvyks rug
sėjo 15 -16 Kanados latvių stadir 
jone “Sidrabene”, Milton, Ont. 
Lietuvių pirmenybės bus išve
stos iš pabaltiečių.

— Dr. Vytautas Klemas, De- 
laware universiteto jūros mokslų 
profesorius, pakviestas Ameri
kos ir Lietuvos Moksloakademi- 
jų vykti rugpjūčio mėn. į Vilnių 
paruošti bendrą studijų planą 
Baltijos jūros apsaugai. Prof. 
Klemas bendradarbiaus su ketu
riais tyrinėjimo institutais Lietu
voje ir su Sovietų Sąjungos Mok
slo akademija Maskvoje. Būda
mas Vilniuje ir Kaune skaitys aš- 
tuonias paskaitas universitetuo
se ir tyrinėjimo centruose, 
Grįždamas iš Lietuvos prof. Kle
mas dalyvaus seminaruose Vo
kietijoje ir Prancūzijoj.

— Lietuvių Moterų Federa
cijos Philądelphijos klubas iš‘ 
Romo Kalantos minėjimo gauto 
pelno paskyrė 25 dol. auką Dar
bininkui paremti. Darbininko 
administracija nuoširdžiai dėko
ja-

— Prašau atsiliepti mano mo
tinos K i n daraviči ū tės- M arkevi- 
čienės Liudvikos (gim. Kaišiado- ' 
rių raj . Paparčių parapijos Pa
kalniškiu kaime) brolius Kinda- -j 
ravičių Petrą, JCindaravičių Va
clovą ir Kindaravičių Edvardą 
arba jų artimuosius. J Ameriką 
išvyko prieš 1 Pasaulinį karą. 
Mano adresas: Markevičius Sil
vestras, Lithu mia 233005, Kau- I 
nas. Savanorių Pr. 241-27.

— Asta Petkevičiūtė, 18 
metų, mokosi Šiaulių pedagogi
niame institute Lal>ai norėtų I 
užmegzti ryšius su jaunais lietu
siais, gyvenančiais užsienyje.
Adresas: 235412 Lithuania,- 
Šiauliai, Vilniaus 23-52, Petke-į 
vičiūtė Asta. ji ■ j

(ELTA rugpjūčio 24 d. data 
- išleido specialią laidą, infonnuo- 
• jaučią apie 37-tą Europos Lietu

vių >Sti|tlijų Savaitę, įvykusią 
.. rugpjūčio 5 -12 Einsicdcln, 

. Šveicarijoje. Peržvelgęs itnks- 
trsniųsavaičių tykinę, “Eltos In- 
fonna&jų”, redaktorius sustoja 
prie šiųmietų savaitės. Čiapatei- 

. • kiaute jMatesuę praųe-šimo iš- 
/ trauką.*— Darb. Reti.)

* I Jūdna ir gaila, kad Gotlando 
i dvašĮjJb pradėtas, įvairiai galvo- 

. ,. jančių*ir vtukiančių, Init to paties 
j tikslo lietuvių Bicn—
. dratląriiiaviinas buvo sužeistas ir 

užgautas Eirtsicdchi konferenci
joje. V EI Ko atstovai nclrnvo 

. pakvie-sti nęi prelegentais, nei 
. oficialiai konferencijoje dalyvau-

B ti-
Ypatingai nekultūringa, ne- 

K: taktiška ir užgauli buvo PLB pir- 
miniiiko dr. V. Bieliausko pa
skaita, bandanti suskaldyti'tarp- 
veiksnidį liendradarbiavimą, 
įnešusi’ bereilcalingą disonansą 
dalyvių tarpe. V. Bieliauskas, 
matyt norėdamas pridengti savo 
veiklos nesekmes ir jo su kitais 
pradėtus ginčus paskyrė šią pa

skaitą pasmerkti ir palaidoti 
VLIKą. VLIKo įgaliotinis Euro
poje A. Venskus pareiškė viešą 
protestą prieš tokį grubų PLB 
pirmininko pasielgimą ir skaldy
mą Europos lietuvių. Gaila, kad 
VLIKo atstovas p.T. Blinstru- 
bas, gaVo tik 3 min. atsakyti į 
apie 1 valandą truloisią paskaitą 
ir tai po kelių dienų. Čia pacituo
siu keletą jo minčių:

> “Negavęs kartu su E. Bart
kum progos atsakyti į VLIKui 
padarytą nuvertinimą ir 
pasiūlymą užsidaryti ar likviduo
tis, tai priimu kaip linksmo 
pobūdžio arba anekdotinius bei 
nerealius troškimus. Nesūpran- ’. 
tu, kodėl, prelegentui reikėjo 
vykti į Šveicariją paberti jo min
tis. Gi mums teko keliauti apie 
4430 mylių jas išgirsti. Jei prele
gento . atstovaujama politinė

1

KODĖL PLAČIAU PRISIMINĖME 
PROFESORIŲ PAULIŲ GALAUNĘ? 
Gyvenime pirmiausią-pažįsta- 

me visuomenininkus, ‘kurie vi
sur juda, organizuoją lietuvišką 
veiklą. Paskui pažįstame kultūri
ninkus, įvairius menininkus, kū
ne pasirodo mūsų scenoje* pasi
reiškia spaudoje. _________ .

Mažiausiai pažįstadii yra mu- Julius Kaupas buvo talentingas 
žiejininkai, ypač' lietuviškojo rašytojas, parašė knygą Dz. Kri-. 
meno istorikai. Šios srities pradi- pštukas pragare, Jis buvo vedęs > 
ninkas irbuvo prof. Paulius Ga- Dalią Galaunytę, Amerikoje gy- 

• Jaunė,“suorganizavęs pirmąjį lie- veno Detroito artumoje, staiga 
tuviškosioš dailės mdžiė&v 1964 metais..

rinėjimą. Tai atliko tada, kaį vi
som sritim trūko lietuvių spe- pasakojo apie jo gyvenimą, kaip’

- čialistų, d lietuviškai dailei ty- jis rašė, kaip stebėjo gyvenimą;
rinėti iš viso nebuvo žmonių. (p.j./

Dabar jau kas kita. — jpu yra 
išsimokslinusių meno tyrinėto
jų, istorikų, miiziejinmkų. Jie 
-vfsi daugumoję yra prof. P. Ga
launės mokiniai. ’ ’ ,

P. Galaunė priklausė prie vy- 
resnios kartos, kuriai teko moky
tis rusiškose mokyklose 4r paskui ’ 
organizuoti lietuvišką kultūrinį 
gyvenimą. Tai aprašydami jo gy
venimą, drauge aprašėme ir 
anuos laikus? Pažindami epochą, 
mes patys praturtėjam/ labiau 
suprantame dabartį ir lietuviško
jo meno problemas. ’

P. Galaunės gimimd 100 metų 
sukaktis buvo paminėta Kaune 
sausio 25 d., paminėta su akade
mija muziejuje, su paskaitomis.

Amerikoje, Jupiter Fla., gy
vena jo dukra Dalia Kaupienė - 
Augūnienė._Abu su vyru, Algio -'bak.».< 

'Augūnū',- bdvo, nvykę į Kauną, 
tas jubib’ejines iškilmes. Pne1

- Gzdaunių namų, Vydūno alėja 2, 
buvo atidengta memorialinė len
ta su įrašais, kad čia gyveno P. 
Galaunė, meno istorikas, ir ope
ros solistė Anelė Nazabitauskai-' 
tė-Galaunienė. Memorialinę- 
lentą sukūrė skulptorius Juozas 
Stauskas.

Lietuvoje, dar gyvam jam 
esantį buvo išleista stambi rrio^ 
nografiją apie P.. Galaunę. Šią 
knygą dar matė pats profesorius 
ir ją pavartė. Ją perrašė menoty
rininkė Zita Žemaitytė. Parašyta 
ir išleist* dar senojo režimo _ ., , , , .
metu, todėl kai kur faktaUinterC ^^il«sius prie^ šaltąjį karą. 

pretuojajni gana santūriai, prisi
taikant prie daug reikalaujančio 
režimo. > p

Monografija, plati, išsami. Ra- Jnn‘į(tinių Valstybių vyriausybė 
Šant Šią apybraižų‘.Darbininkui, 
daugiausia tf 1>«vo pasinaudota ^ tuya ir fcstija bus plačiai pripa- 
šia knyga. Apybraižos autorius 
yra buvęs P. Galaunės studen
tas, išklausęs pas jį lietuvių liau
dies meno kursą, pas jį laikęs eg
zaminus. Teko pažinti ir jo na- 

?mus, tą'apTinką, kurioje-gyveno

ir veikė profesorius. Su dukra
Dalia ir su jos pirmuoju vyru dr.: 

į Juliumi Kaupu teko bendrauti ir 
• drauge studijuoti Kaune.

Tuo pačiu metu Kaune buvo 
prisimintas ir dr. Julius Kaupas* 
jo 70 metų sukakties proga. Dr. '

plėtęsJietuvi'ųTiaudieš meno ty- Tame minėjime Dalia Kau- 
_ _ . pienė-Augiinienė išsamiau pa-

»

grupė VIJKe nusilpo ir nepa
jėgia atlikti savo uždavinių, tai

grupų irgi turi likvidkiotis. Nesu
prantu iš kokio tautinio solidaru
mo, kuris yra Bendruomenės pa
grindas, vienos garbingos orga
nizacijos vadovas norėtų iš lietu
viško gyvenimo ir veiklos išjung
ti kitą organizaciją ark jy 
sambūrį. VU Kas turi visuo
menės pasitikėjimą, tai geriau
siai rodo jo veikla ir gaūsusauko- 
mis visuomenės rėmimas. Taigi, 
prašyčiau poną PLB pirmininkų 
nelaukti VIJ Ko ‘artimos mirties 
ir į savo biudžetą VLHCo pinigų 
dar neįtraukti.” *

votų ką ir kaip reikia! sakyti ir kas | 

tos konferencijos nuotaika buvo ’,

ti į šį PLB pirminiifko netaktą., ;
Kitos paskaitos ir diskusijos!^ 

nors it buyp kontroversinės, bet te
gerbė kitų nuomones ir galvose- ,. 
ną.

Tikimės, kad Sekančiose stu^jg 
dijų savaitėse, vqj grįš rimtis 
pagarba-visiems lietuviams tr jų 
organizacijoms. į t •>-

’ :(ELTA)‘^

KALINIŲ KAPAI VORKUTOJE

Tokios kalinių kapinės yra tik 
vienos išlikusios visoje Sovietų 
Sąjungoje. Čia daug palaidota 
lietuvių, ukrainiečių, kurie buvo 
vadinami fašistais, nacionalis
tais, apkraunami sunkiais dar-

The New York Times rug
pjūčio 27 pirmame puslapyje 
įsidėjo savo korespondento Bill 

' Keller straipsnį ir nuotrauką, 
apie Vorkutos kalinių kapines. 
Tas nykstančias ir užmirštas ka- __ ________________
pines prižiūri lietuvis Stanislo- bais, kad čia gautų galą; Šitifka- r 

pinių masiniame kape yra palai
doti ir 1956 metų rugpjūčio 
mėnesio kasyklų streikininkai. 
Jie visi buvo sušaudyti. 5

Kas čia patenka į kasyklas; ir ■. 
išėjęs iš jų nebenori toliau ke- ^ 
liauti, jau nepajėgia. Taip ir liekaf 
čia. Dabar Vorkutoje gyvena 
apie 1000 buvusių kalinių, kurie 
pasirinko‘izoliaciją. Ir minimas 
lietuvis Stanislovas „Grincę-^: 

anglį? Kaliniai? O kalinių Stali- vičius, bijodamas tautinių perse
kiojimų, pats atvažiavo 1956 me
tais čia ir apsigyveno'. Jis prižiūri: 
kapines, kryžius, stengiasi, kad - ' 
žmonės ^leužmirštif praeities ir/ 
buvusių ledinių. Jo Sūnus praei
tais. metais žuvo kabyklose. .... 

flpsios Ąrmijos karius,-kurie ne- Paskutinis politinis kalinys iš
gurėjo laimės patekti ‘į'klftfbčfci- Vorkutos buvo paleistas prą^Į^J- 
svių stovyklas. Jie buvotais metais. Tai buvo lietuvis, ir’ 
užsienį, buvo . nepatikimi 
režimui, tai ir pristatė Vorkutoje 
anglis kasti.

vas Grincevičius. -

Vorkuta yra toli šiaurėje prie 
vandenynų ir prie Uralo kalnų. 
Iš Maskvos traukiniu reikia 
važiuoti 40 valandų. Čia buvo 
negyvenami žemės plotai, kol 
geologai 1930 m. surado aukštos 
kokybės anglį Pečiords baseine.

Stalinas tuoj anglį panaudojo 
savo pramonei plėsti. O kas iškas

nas galėjo parūpinti kiekvieną 
dieną kiek tik jų reikėjo. Čia 
buvo vežama Rusijos Inteligenti
ja ir paverčiama paprastais an
glių kasyklų darbininkais.

Čia suvežė ir buvusios Raudo-

dar poetas.

KOPENHAGOS PRISIMINIMAI
(atkelta iš 2 psl.) m• 24 d- liaudies depu-

- - • - - ' * ■ .tatai nutarė, kad vadinamas Mo
lotovo-Ribentropo Paktas — 
1939 m. Nacių-Sovietų Paktas 
negaliojus nuo pasirašymo die
nos. Šios sutarties slaptų proto
kolų vaisiai—žodžiu, Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos priverstas 

‘įjungimas j SovietijOs ribas, kur 
veikia sovietinė teisė ir autorite
tas — automatiškai tampa netei
sėtais. Tokia buvo mūsų ilgalaikė 
pozicija: Tokia yra mūsų pozicija 
ir šiandien;

“Mes suprantame, kad vieni 
pareiškimai nepriveda santykių 
per penkiasdešimt metų prie tai- 
'kingo ir stabilaus galo. Telx’’ra 
. sįenų, prekybos, mažumų, tei- 
• šių, nuosaVyliės klausimai, sau-

klausimą jis labai stipriai kels 
CSCE’ sekančioje sesijoje-, kuri 
įvyks šim. lapkričio mėn. 
Paryžiuje. Taip pat tą klausimą 
kels, kaip ir anksčiau Šiauriečių 
Taryboje. i

Po pasitarimų su užsienio rei
kalų ministru pabaltiečiai buvo 
priimti taip pat Norvegų Parla
mento užsienio reikalų komisijos 
pirmininko ir jo pavaduotojo. Po 
to delegacija buvo priimta Oslo 
universiteto baltų-slavų fakulte
to dekano ir jo fakulteto narių,

.Pabaltiečių. delegacija grįžo 
'lėktuvu į Kopenhagą 8 vai.;-iš

vargusi po ilgos, ilgos dienos. 
Sekančią dieną estų užsienio rei* 

- kalų ministras Meririšvyko atgal 
į Taliną.
Reikšminga JAV 
ambasadoriaus kalba

Birželio 11 d. plenumo sesijo
je JAV delegacijos vadas Max 

y Kampelman nedviprasmiškai 
pasisakė dėl Pal>altijo valstybių 
klausimo. Jis pareškė: “Statant 
geresnę ateitį,.visos tautos priva* 
lo atsiskaityti už praeitį — už šal
tojo karo palikimą ir už konflik-

37 Mano vyriausybės pažiūra — 
ateitis reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga atsiskaitytų už Hitlerio- 
StijRAo ^«kto tragišką palikimą.

laukia dienos, kada Latvija, 1 ae-

žinios nepriklausomomis ir su
vereninėmis, galės įstoti į šią or
ganizaciją, kaip pilnateisiai na* 
riaL. Jungtinės Valstyliės sutinka 
su Liaudies Deputatų Sovieto 
kongreso sprendiMn, kai 1989

gumas ir aibės kitų sudėtingų ir 
net paprasčiausių dalykų, kurių 
reikia išspręsti. Tie•• klausimai 
reikalauja, kad tuojau prasidėtų 
nenutraukiamos ir kantrios de
rybos. Visas taikingo išrišimo 
priemones žlugdo ekonominiai 
embargai, tankų riedėjimas gat
vėse nakties metu, kareivių įsi
brovimai, smurtinis išjungimas 
spaudos nuo įvykių stebėjimo, 
Ix?i kiti gresiantieji veiksmai ir 
žodžiai.,

“Mes raginame Sovietų Są
jungų neatidėliotai daryti, ką ji 
turės anksčiau ar vėliau atlikti 
savo geriausių interesų dėlei, 
būtent pradėti derybas. Lai ne
lieka randas Helsinkio baigminio 
akto įgyvendinime”!

(Bus daugiau)

—-Konferencija universitetui 
steigti, turėjusi įvykti gegužės 
22 - 23 Klaipėdoje, išeivijos, 
mokslininkams negavus įvažiavi- - 
mo vizų, atidėta rudeniui. J y

.. . 4 t
•— Kaune įsteigtas technikos 

muziejus Aleksoto aerodromo 
buvusiuose pastatuose. Muzie
jus tik rengiamas ir ypač aviaci-• 
jos paroda. Laukiama iš užsienio 
lietuvių įvairių techninių įrengi
mų, eksponatų, tinkamų muzie- . 
jui. Labai svarbu sukaupti tur
tingą biblioteką ir archyvą. ^Di
rektoriumi yra paskirtas Algirdas 
Gamziukas.

Algirdas Budreckis

— Anglijos ir Japonijos tele
vizija filmavo iškilmes Antaliep
tėje, kur pastatyti ir pašventinti 
du kryžiai: Vladimiro kalėjime 
nukankinto arkivyskupo Meči
slovo Reinio įr antalįeptiečių 
tremtinių atminimui.

HIGH TECHK0MPUTER1AI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausių elektroniką, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimą. , --------- a

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, Ir programas. . į
Mes turime didžiulį pasirinkimų. Televizijos aparatų, FAŽ-ų, Kamkorderių, VSR- 

* ų. Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų, 
d telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir tt

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PALSECAM , 
sistemos elektronikai, kuria jūs galite naudoti Lietuvoje 
Ir Europoje. i. ‘

\ / * . / '
Mes kalbame angliškai Ir rusiškai.

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 Ir 6 Avenuęs, Manhattan, NY 
212 465-0621 ' .



NAUJA MOKSLŲ DAKTARĖ
Rita Gražulyti*, gyvai besireiš

kianti vietos lietuvių,vis<a>ineni->. 
niaine gyvęnime, šį ^payasąr^ 
sėkmingai baigė N. J. Statų Uųi- 
versity Medicinos fr dąntų gyv
ino skyriį ir įsifcijo;J0.M.D. 
(Doctor of Medical DenK.strj) 
laipsnį- ’ , t

Ji yra vienturtė C^iftoū,‘ty J., 
gyvenančių finos ir, Attfdno 
Gražulių .dukra. 1382*. baigusi 
Glifton aukštesniųjų* jnok)'klų, 
jstojo’į Fairleigh Dickinson inų- 
versiteto Rutherford skyrių ir 
studijavo biologijos mokslus. 
Juos baigė 1986 ir įsigijo baka- 
■jaureatųTš-biologijos mokslų sii 
pageliųjų. Iš anksto pasiryžusi 
įsigyti dantų gydyme-4fiokslų 
daktaratų, ji įstojo taispatanetais 
į N. J. State University Medici
nos ir dantų gydymo skyrių? kurį 
šiais metais ir baigė.

Rita baigė dr. Vinco Kudirkos 
šeštadierimę.inokyklų Elfzabeth, 
N.J.,. ir priklausė prie vietos 
mergaičių skaučių draugovės. 
Pradėjusi lankyli aukštesniųjų

Dr.-Rita M. Gražulytė 4 , 

nM)k>*klų, Ritaįstcąjo ir į N. Jf^tau- 
tinių šokių’grupę “Liepsna“'ir 
dalyvavo visuose grupės rengi- 
niiidse ir JAV Yl'aittinių šokit) 
šventėse. Griipėj ji buvo ir

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų, savaitėje, įvykusioje Dainavoje rugpjūčio 12-19, 
1 kalba Arūnas Gudaitis iš New Y<>rko. Šalia sėdi adv. Paulius Žumbakis iš Chicagos. 
4 4 Nuotr. V. Maželio

SKAUTŲ PRIEŠRINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

EUZABETH, N J;

Nesiskyrė nuo seikiu grupės ir 
studijų metu, noH» siekiant dak
tarato, likdavo labai nuu^a laisvo 
nuo studijų laiko.

Studijuodama priklausė prie '
Lietuvių jaunimo sujungus Nevi? priešrinkiminį suviižiavimų Pa-
Y .-ji ■ T t . I.
Jersey skynaus ir Lietuvos vyčių 
Newark, N.J,, kuopos. Rita kas
met su šokių gnipe dalyvauja 
N.J. valstijos ruošiamiiose tauti
nių grupių festivaliuose riė tifc sif 
grupe šokdama tautinius šokius, 
bet ir aptarnaudama ta proga sū- 
ruošąmas tautodailės parodėles 
ar lietuviško maisto kioskus.

Lietuvai paskelbus nepri
klausomybės atstatymų ir dėlto 
susilaukus Sov. S-gos ūkinės blo
kados, Ritžfįsijungė į N.J. įsistei
gusių Americlns- for .Indepen- 
dent Lithuania organizacijų ir 
uoliai talkina jos darbuose įlietu-, 
vos reikalam paremti.

Geriausios t sėkmės naujajai „ , v ~i .. ; i" į. -'ga *r'laužui vadovaus Kamavęs.daktare,^pas.n^ppfes,-, . q

lęauPiniisie.m'talnAa£.<u.inia 1ip>+h- t - 4 __

į Baigiantis vadovyljes trejų |mr ka||x.s tema "žvelgiant pir- 
. mėtų kadencijai, LSS Brolija ir 1Uynv..i „ - .
Seserija rugsėjo 15-16 šaukia

Rudeninį festivalį — piknikų 
rengia Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos Altoriaus ir Šv. 
Vardo draugijos nigsėjo 9, sek
madienį, parapijos salėje, 216 
Ripley Place, Elizabeth, N.J. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Klebonas kun. Alfredas Že- 
meilds visus parapiečius ir pri
jaučiančius kviečia gausiai daly
vauti.

Festivalio metu gros muzika, 
bus įvairių žaidimų ir atgaivos. 
Už 2 dol. bus gaunamas ne tik 
įėjimo bilietas, bet taip pat ir 50 
c. vertės kuponas, kuris galios

- festivalkrmetu perkant skoningų 
lietuviškų maistų. .... ...............

Rugsėjo 8, šešta&ėrff, > ■
jos salėje bus gaišia' nusipirkti ^n^nrtok^ąų lietu- 

namuose keptų pyragų. .
W. Senkus .. K. Jankūnas.

niyn.’J j \ £'• \ •

Pp suvažiavimo vyks akademi
ja, pagerbiant a. rf. v.s. fil. Bro
nių Kviklį, mirusį rugpjūčio 28.

“Nerijos” tuntas, vadovauja
ma pš.-Vijos Pautienės (tel. 708 
584 - 5527), sutiko būti suvažia
vimo globėjomis — šėitni-

šaulio Lietuvių Centre, Le- 
mont, 111. Kviečiami taip pat ir 
ASS — visi nariai-ėš ypač daly
tųjų rinkimuose. Paraleliai ten 
pat vyks vyr. skaučių, sk.. vyčių, ' 
gintarių ir budžių suvažiavimas,
-į kurį jie kviečia prit. ir jūrų ninkėniis? Savo ruožtu prisideda 
skautus-skautes. Dalyvauja visi 
pilnoje (ir tvarkingoje) unifor-

‘ : moję. *
■ ■ ■ r . užsisakyti netoliese, esančiame

j "Suvažiavime bus supažindinta D-LUX BUDGET INN, .12240 
su kandidatais į 1990-93 metų $°" Archer Avė., Lement, III. 
kadencijos vadovybę, aptarti ak- 60439; TeL 708 25; - 6688. Ga- 
tualūs Skautijos ir bendri reika
lai, pabendrauta. Šeštadienį bus

, adv. P. Žumbakio paskaita “Lie
tuvos defybos šu Sovietų Sąjun-

— P. Normantas, Vengrijoje 
gyvenantis fotomenininkas, kar
tu su vengrų operatoriumi Č._ 
Giųtkai sukūrė dokumentinį vi- 
deufilmų apie skulptoriaus R. 
Dauginčio susideginimo aplin- 
kyl>es Vengrijos 'muitinėje Zą- 
chonėje. Kitų dalį filmo autoriai 
numato Rimuoti rudenį Lietuvo
je.

ŠVIESA” ATVYKSTA AMERIKON
Vilniauš Pedagoginio Institu

to ansamblis “Šviesa” šį rudenį 
atvyksta gastroliuoti į Amerikų. 
“Šviesos” ansamblis yra nuolati
nis įvairių dainų švenčių ir Festi
valių dalyvis, ne vien tik Lietu
voje, bet ir užsienyje: Prancūzi
joje, Vokietijoje, Italijoje ir ki
tuose Europos kraštuose. Nors 
ansamblyje dalyvauja daugiau 
nei šimtas studentų, į Amerikų 
atvyksta maždaug 45 jaunuoliai.

Didelis lietuvių liaudies dainų 
ir šokių koncertas ruošiamas 
Amerikos šiaurės rytinio pak
raščio lietuviams spalio t, sek
madienį, 3 vai. popiet New Ha- 
ven, Conn., WilburCross aukš
tesnės mokyklos auditorijoje.

Koncerto rengėjai: New Sla
vėno tautinių šokių grupė 
“Vėtra”, šeštadieninė mokykla 
“Atgimimas” ir Conn. LB ryšių 
centras.

Dėl tolimesnės informacijos 
galima kreiptis į LB ryšių centrų, 
P. O..Box 1379, Węst Hartford, 
Conn. 06107 (Tėl? 203 521 - 
7057), arba į Juozų Karmūzų, 
Guilford, Conn. Tel. 203 457 - 
1236. ' ’ >

Kitose apylinkėse bilietus.bus 
galima įsigyti JVaterbury; 
Conn., Kasoje: 203 756 - 5223; 
New Yorke pas Rimų Bitėnų: 914 
961 - 7041; Bostone Lietuvių In
formacijos Centre: 617 464 *
0148.
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Nakvybai kambarius galima

Įima užsisakyti pranešant 24 vai. 
iš anksto. Transportacija iš aero
dromo bus parūpinta,Jei bus iš 
anksto pranešta.

. s. g.
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— Vytautas Ignasr<Jųilininkas 
iš JAV, paaukojo Lietuvos dailės 
muziejui tapybos ir grafikos rin
kinį, kuris netrukus bus ekspo
nuojamas Radvilų rūmuose.

— Algis Čekuolis, Gimtojo 
Krašto redaktorius, buvo nu
vykęs į Seattle, WA, ir labai uo
liai kalbėjo Lietuvos reikalais 
įvairiuose subuvimuose'. Seattle 
Post Inteligence dienraštis iš
spausdino A. Čekuolio straipsnį 
ir pažadėjo ateityje jo straipsnius 
spausdinti kaip sindikatinhis. - 
Jais galės.pasinaudoti ir. kiti laik
raščiai. . z‘ -

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

Licenzija V/O “VNESHPOSYLTOSrG”
Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant' £

SIUNTINIU S — DOVANAS 
, su apmokėtu muitu

J TSRS, tame tarpe j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

KlijentŲ patogumui visi mūsų agentai turi didelj pasirinkimą aukštos ko- 
kybėš prekių prieinamomis kainomis.

Turime pardavimui mašinas; “Volga”, “Žiguli”, “Volvo ‘ Toyota .

Dėl Informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arba i visus 
mūšy* agentus. t ..

COSMOS PAĖCELS EXPRESS CORP.
425 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017

Tel. (212) 832 - 7550
632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue 
7$1 Rlmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807|BeinekeRoad
11415 Jos Campaū Avenue 
1839 Perk Street
RRN& 1, Box 785McKannan Rd. 
32l6StJudeDrive . 
1082 Šplringfield Avė.
901 LCountyUne 
7706 Santa Monica Blvd. 
1352 Washington Avė.

BOSTON, MA 02127 
BROOKLYN.N.Y 11222 
BUFFALO, N.Y.14212 
CHICAGOJLL 60622 
CHICAGOJLL 60622 
CLEVELAND,OH, 44134 
FORT WAYNE. IN. 46808 
HAMTRAMCK,MI 48212 
HARTFORD, CT. 06106 
HERK1MER, N.Y.13350 
INDfANAPOUSJM. 46227 
IRV1NGTON, NJ. 07111 
LAKEW0OD,NJ. 08701

M1AMIBEACM,FL33139 
MlNNEAPOLiS,MN. 55418
NEWARK,NJ.87106 
NEW YORK. N.Y. 1000b 
PHlLADELPHI A, P A. 19116 
PfTTSBURGH,PA. 15203 
ROCHESTER, N. Y. 14621 
TRENTON.N.J.08611 
WATERVUET,N.Y. 12189 
WORCESTER, MA 01607 
WHEATRIDGE,CO. 80033

Avenue - 
122,^‘^tAvenue 
i Of«J?BUSTLETON AVĖ. 
13CT7fc. Carson 
681-683 Hudsdn Avenue 
703 S6. Broad Street 
1828 3rd Avenue 
22 Caristad Street 
4330 Quay Street

61

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

TeL (201)363-2251 
Tel. (213)656-1962 
Tel. (305) 532-7026 '**’♦: 
Tel. (612)788-2545 
Tol. (201)373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
TeL (215) 969-1150 
Tel. (412) 481-2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
TeL (518)274-5242 . 
Tel. (508)>98-2868 
Tel (303) 422-4330

Dr. K. Bobelį, VLIKo pir
mininkų, senatorius—Connie
Mack (FL), senato užsienio rei
kalų komisijos narys, pakvietė 
dalyvauti Senato užsienio reika-^ 
lų patariamajame komitete (ad- . 
visory team). Šen. Mack dėkoja 

'^r. Bobeliui už patarimus užsie
nio reikalų politikos klausimais 
paskutiniųjų metų bėgyje. *Dr. 
Bol>elis padėkojo senatoriui už 
pakvietimų ir sutiko įeiti į jrrva- 
dovaujamų komitetų. (E.)

—- Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės naujai sudarytų Vi-^- 
suomeninių reikalų tarybų suda
ro: Algimantas Gureckas'- — ' 
pirm., Rimas - Cesoiįis, Gintė 
Damušytė, Algimantas Gečys,- 
Cailė Klimaitė ir Gabiją Petraus
kienė. Ex officio prie tarybos 
priklauso JAV LB ir Kanados LB 
kraštų valdybų visuomeninių 
reikalų komisijų vadovai. Šiuo 
metu tokie yra Arvydas Bafždū- 
kas ir dr. Tomas Remeikis — 
JAV ir dr. Romas Vaštokas — 
Kanada.

—- Broniaus Jonušo stipendija 
studijuojančiam jaunuoliui šiais 
metais paskirta- Juliui Kelerui, 
gyvenančiam Chicagoje: Kele
ras atvyko iš Lietuvos ir Lituani- - 
stikos katedroje studijuoja lietu
vių išeivijos literatūrų. Jis yra 
baigęs Vilniaus universitetų ir 
siekia magistro ląip^iięy-Tai .? 

, Aias. poemas,. išleidęs, 
, .Lietuvoje, kitų netrukus-- išleis;' 

“Ateities” leidykla čia.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
ja parengė naujų aplinkraštį apie - 
savo veiklų, ir Draugijos rūpe
sčius. Taip pat parengė naujų na
rių sųrašų. Ir aplinkraštislr narių, 
sųrašas greit bus išsiuntinėti 
draugijos nariams.

— Vytauto Beliajaųs_Vi/hs 
žurnalo metinės bus švenčiamos 
rugsėjo 22 Mason Hali Gytn, 
Denver, Colo.. " ’ ,

— Nijolė Martinaitytė, JAV _ 
LB Krašto valdybos Kultūros ta-' 
rybos vicepirmininkė, pirminin
kauja komitetui, kuris ruošiasi- 
išeivijos lietuvių Teatro festiva
liui. Jis rengiamas savaitgalį 
prieš JAV Padėkos dienų. Savžt- — 
galvje jau sutiko vaidinti: Chiča-' 
gos “Vaidilutė” — “Amerika pir
tyje”, Toronto “Aitvaras ~ — - 
“Aukštadvaris”, Hamiltono*Au
kuras" ir Los Angeles Dramos- 
sambūris — * "Žmonėslr beržai”.

. — “Draugo” dienrasčionw4fe' 
’nis kuiketas įvyks mgs^o .23,. ' 
Chicagoje. Martiniųųe pokylių 
salėje. . ..

— Knyga “Prisimename Auš
rų”, sutelktomis jėgomis' plūs- : 
ant, jau atspausdinta ir pradėta 
siuntinėti iš anksto jų užsisakiu
siems. Knyga atspausdinta gera
me popieriuje, įrišta į kietus vi
ršelius, 374 psl. Kajna 20 dolr, 
pridedant pašto išlaidas. Norint 
knygų įsigyti kreiptis: Mrs. i: 
Senkus, 21 Lumbervale Avi*., 
Toronto, Ont* M6H fC7,Cana-' 
da. Tel. 416 535

jai: G. Gaška, Roselte, N.J 
Užsakė kitiems: O- Danisr- 
vičienė, Woodluiven, N.Y- — 
M. Ellx\ Largo* Fla. Sveiku14-" 
me naujus skaitytojus ir dėkeja- _ 
inc užsakytojams. v-...i»>ms 
skaitytojains Darbininko 
merą ta pirmiems metams tik 
dol Atnaujintų *— visim)* 
dol. metai «

’ T8

r '
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TRANSPAK FIRMOS NAUJI PATAF.NAVl.M

Galite "įsigyti:

DĖMESIO! DĖMESIO!

YRA GERIAUSIA? JŪSŲ BANKAS

SONY, MAXWELL IR
Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos Hįi 100,000 dol.

BALTIC 
TOURS

ELEKTRONINIAI PfffMįtt 

ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

Vardas, pavardė ......

Numeris, ^jatve.-___
Miestas, valstija, Zip

ĮVAIRŪS raduo aparatai 
SU TRUMPOM BANGOM

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

.. TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio Ir Įvairių firmų)

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

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

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirti siunčiant kargo 

j Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kc ~ l 
rius, faksus, siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti 
su iš anksto apmokėtu muitu, ir pristatymu į namus.- Susitarus, 
duodame 2-jų metų GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizbriėms.

Įstaiga veikia kasdien 9-5 v. V. 
Šešt. 9-2 v. p.p. 

1-312-436-7772

KOMMITBVAI \
LYGŪS ®M PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDHiiO APARATŪRA

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų ųpėno dirbinių ’

nailonas •* < ' <

Kelionių Į Lietuvę suvaržymai panaikinti. 
<3 znių vizos grupėms Ir atski- 

’.er.s 2ST:e~'.~c. Kreipkitės dėl informacijos 
ir patarnavimų.

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 
Tlpdžių;
Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių;
audfo ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;
tinkančią. Lietuvos dažnumams video 
aparatūrą ir kitas elektronikos siste- 
riias žemomis kainomis;

. VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 
_ RUSŲ KALBA

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

DEXTER PARIŠ
M PHARMACY j® 

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

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 114Ž1

< > WE DKLIVER *? '
296-4130

th Street
III. 6062<

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

DETROITE: 24060VV. 9 Mile Rd.,Southfieid,MI 48034, 313-350-2350

DRABUŽIAI dėvėti tr nauji, avalynė, buitiniai daiktai siunčiarfti 

neribotais kiekiais jūsų giltinėms, draugams Ltefoybjepėf 
Pagalbos Fondą. MINTO HERA Amerikos ir Kanados lietuviai 
savo dėvėtus arba naujus drabužius gali prisiųsti TRANSPAK 
adresu per paštą arba per UPS. Mes šias siuntas persiusim j 
Lietuvą. Pagalbos Fondas išskirstys tuos siuntinius tam, kam 

'skirta. - ■■■

Lietuvos vadavimo darbe 
nėra nei šventų dienųr-ųel 
atostogų! ‘

Parašyta J. Purino, A- Geručio, J. Jakšto, a. Budreci 
LpaoraKlo. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai 
Puiki dovaną kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem j 
kalb^. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Broo* 
11207.

. UžsakąuJ'Uthuania 700 Yearš" už 18 doL Pl^Įi

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

Romas Pūkštys, Transpak fir
mos savininkas, praneša, kad vėl 
važiuoja j Lietuvą ir sąžiningai 
tarpininkaus pervedant pinigus, 
tvarkant palikimus, perkant au
tomobilius. Atsiskaitymas iki 
rugsėjo 19, Transpak, 2638 West 

St., Chicago, Hl. 60629. 
Tel. 1 312 - 436 - 7772.

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

J. ' BALTIC ASSOCIATES, LTD 
' P.€t Box 1406 GMF Boston, MA 02201 
Tel. 1617) 269*4455 ’• Fax (617) 268-8376
į j SoBoglon, MA 02T27

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJĄ

\ KASA

MES TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRI 
KT. ĮVAIRAUS ILGUMO VIDEO IR AUDIO

NEW YORKĖr^^21114th Štrėet, RlChmond HtU; N.Y., 11418 718-441-6401 

CH!CAGOJ^*2615W. 71 st Street, Chicago, 1L60629, 312-737-2110 

1445 SoSOth Avė., Cicero JL6065Č, 708-656-2201 
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGL1SK 458 PAGES)

WATERBURY: 6ČongressAve., VVaterbury, CT06708, 203-756-5223

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

iriems noks dividendus Ir telkia pirmenybes

- POSTAGE STAMPS OF LltHU/

220 puskųrių gausiai’ iliustruota Liet 
pašto ženkluose*. Kaina ŽO dol. su persint 
dovana jaunesniems ir vyresniems, čia i 
Su*iržsakymais kreiptis adresu: C. Matu? 
117 Si.; Hiclunoud l i iii, N. Y. 114IT1.

LIETUVA IR SUOMIJA -14 dienų kelionė
14 naktų Vilnie, 1 naktis Helsinkyje. Finnair linija 
KelionėNr. 913 rugsėjo 12 - 25
$2,209 iš Bostono lr New Yorko
$2,499.00 Iš Chicagos

_ “ _ a IR ŠVEDIJĄ -15 dienų kelionė 
tTnsčL. : 2 naktys laive Baltijos jūroje su vienodi g

S: >><;.-z 7~. o apžiūrėjimu. Rnnair linija
Kelionė Nr. 105 spalio 6 -20
$2,159.00 iš Bostono ir New Yorko
$2,359.00 Iš Chicagos

LIETUVA IR ČEKOSLOVAKIJĄ -12 dienų kelionė * 
9 naktys Vilniuje, 1 naktis Prahoje, Č$ĄJInUftaq d j ų <2®

c-ė S', ' :e skrieto 5-16 ;
$4,699.00 iš Bostono ir New Yorko
'".'>3.:: š z'-.zzz.zž

Ž KALĖDOS IR NAUJI METAI LIETUVOJE
15 dienų kelionė. 12 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje, 
- --a:- ••-7a
KefibnėNr. 1225 gruodžio 22 — sausio 5,1991 
$1,799.00 Iš Bostono ir New Yorko . y ;
$1,999.00 iš Chicagos

NAUJI METAI LIETUVOJE - 15 dienų kelionė 
12 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje. Finnalr linija 

, Kelionė Nr. 1280 gruodžio 29 — sausio 12,1991
$1,799.00 iš Bostono ir New Yorko
S-.m.r. -Į Z- Z--Z-.-

VISIEMS LIETUVIAMS, * _ 
KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA j LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL ĘUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVE

TIMURS STORE
< JOY-LUD

- ELECTRONICS
_ 200 5TH AVE (tarp 23 & 24 Gatvių)

’ NEW YORK, N.Y. 10010
7 - , x f TELEFONAS (212) 807 - 8484 \ ; /.

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI PANASONIC M7
. COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

STOKIME NARIAIS I -IETĮ
FONDĄ
:r didinkime turimus įnašus nes 
Lietuvių fondas remia Htuamstm. s..č: 
šią ir jaunimą.
Lietuvių Fonde adresa;

< ' BALTIC TOURS :
77 Oak St./Suite 4 
Nemton.MA, 02164 * - 

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781'

IETUVIŲ KATALIKU 
iety į cm i J | MA£ 

iūlo modemiškus apdraudos planus.

Air .s.ras.-. .ve.pKites. SwS...8.*.,.~c - L n..K3£-is"-
.-A -,3?CS. DiCžiCiC Sevi tc.-ko .-a;cr.c .;ei_ = .a. cs . z-i. > .ar....“; 
i.’ttCO.ų.CfaA 2 Z.a:t Z:. =as. >.c"2-. -si.-...
tei. felS 2£;-3797, ofiso tai. 7.1Č 847 - 2686.
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Dr. J. Girnius apie studijų 
savaitę

Laisvės Varpas rugpjūčio 26 
perdavė įdomų pranešimą apie 
Europos lietuvių 37-tąją Studijų 
savaitę Šveicarijoje. Tą praneši
mą padarė dr. Juozas Gifnius, 
kuris su žmona toje sakaitėje da
lyvavo. Jis išryškino tos savaitės 
programoje nagrinėtas politines 
ir kultūrines problemas. Toji 
studijų savaitė buvo lyg pernykš
tės Gotlando saloje įvykusios sa
vaitės tąsa, nes joje dalyvavo 
išeivijos ir Lietuvos atstovai.

Gotlando savaitė išsiskyrė iš 
ankstyvesniųjų tuo, kad jos poli
tinį komunikatą pasirašė Vliko 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis ir 
Lietuvos komunistų partijos 
ideologijos skyriaus vedėjas Ju
stas Paleckis, o Šveicarijoje įvy
kusi savaitė pasižymėjo tuo, kad 
joje nagrinėtas tam tikros grupės 
Lietuvoje viešas atsišaukimas į 
Lietuvos gyventojus.

Tilo atsišaukimu lyg reiškia
mas nepasitikėjimas dabartine 
Lietuvos Aukščiausiąja Taryba, 
raginant rinkti Steigiamąjį ar At- 
steigiamąjį seimą, kuris nustaty
tų demokratinės Lietuvos pama
tus. Atsišaukimas parašytas inte
lektualų, bet ne intelektualiai. 
Todėl jis sukėlė nerimą Lietuvo
je ir rado atgarsį studijų sa
vaitėje.

Savaitėje dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
Lietuvis komunistų partijos na
rys Justas Paleckis, rašytojas 
Marcelijus Martinaitis, Lietuvos 
atstovas Stasys Lozoraitis, PLB 
pirmininkas Vytautas Bieliaus
kas, JAV LB pimtininkas-drr An> 
tanas Razma, Vliko atstovai inž. 
Eugenijus Bartkus ir Teodoras 
Blinstrubas.

Tautos šventės minėjimas

Svarbus vajus'

Turimomis7 Įiajaiuomts tiž 
skelbimus ir gaunamais klausy
tojų įnašais laisvės Varpas 
neįstengia padengti didelių išlai
dų, kurias sudaro komercinės ra
dijo stoties apmokėjimAs iiž. ski
riamą laiką, reikalingos apa
ratūros įsigijimas ir jos išlaiky
mas, žinių rinkimas iš išeivijos 
ir Lietuvos gyvenimo ir 1.1. Ank
sčiau tas pajamas papildydavo li
kučiai iš parengimų, kurių ka
smet būdavo suorganizuojami 
du.

Šiemet dėl talkos stokos tokių

parengimų nepavyko suorgani
zuoti nė vieno. T<xiėl dabar vyk
domas piniginis vajus, kurio da
lyviams suorganizuotos keturios 

.vertingos dovanos: 1) 150 dol. 
taupymo sąskaita, paaukota So. 
Bostono Savings Bank, 2) l(X) 
dol. taupymo sąskaita, paaukota 
“Taupos”, 3) 75 dol., paaukoti 
Astro TV parduotuvės, 4) 50 dol. 
vertės gintariniai karoliai, paau- 
koti Baltie Tours. Šios dovanos 
bus paskirstytos traukimo keliu 
spalio 28 d. 5 vai. popiet So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
užkandinėje. Dovanų paskirsty

me galės dalyvauti kiekvienas, 
^paaukojęs lxmt 1 dol. Aukų jxtk- 
vitavimai pasiųsti visiems klau
sytojams, kviečiant juos įsijungti 
į vykdomą vajų ir |>aragiiiti kitus 
tai padaryti. Nuo vajaus sėkmės 
pareis tolimesnė Laisvės Vaqx> 
veikla. laisvės Vaqxis jau 
įpusėjo 37-tuosii^ metus.

Skelbimas Lietuvos reikalu
Kaip įvairiais būdais galima iš

kelti Lietuvos reikalus ir jiems 
|xidėti, nxlo Ričardo Gonaičio 
pavyzdys. Jis verčiasi didžiųjų 
skelbimų iškėlimu specialiose

Skelbimas prie greitkelio Nr. 3, įvažiuojant į Bostoną, prie 
Neponset Girde. Nuotr. J. Rentelio

BRONEI VAIČIULIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui Vytautui, 
sūnui Edmundui ir kitiems giminėms.

Ed. ir B. Karmazinai
S. and A. Kreivėnai

HENRIKUI KILDIŠIUI
Lietuvoje mirus, nuošjrdžiausią užuojautą reiškiame 
sūnui Algiui ir visiems Kildišly giminėms ir artimie

siems Lietuvoje.

Sruoginių šeima

Mylimai žmonai ir motinai

BRONISLAVAI VAIČIULIENEI
mirus, vyrą Vytautą, sūny, ilgametį mano bičiulį, Ed
mundą, nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Dalia Bulvičiūtė

BRONISLAVAI VAIČIULIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui, Darbi
ninko talkininkui, Vytautui, sūnui Edmundui Ir kitiems 

artimiesiems.

Dar b i nri-n k o_ __
administracija ir redakcija

ADV. FREDUI BYRD
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Rūtą 
Gelžinytę-Byrd, sūnus dr. Tomą, Charlj ir Richardą su 

šeimomis.

E. ir K. Šeštokai

VYTAUTUI SUTKUI
Lietuvoje mirus, reiškiame užuojautą jo seserims: dr. 
Marijai Žemaitienei, Bronei Janulienei, Elei Tylenienei, 
broliui Albinui Sutkui ir kartu liūdime.

Veronika ir Vincas Misiūnai

CM UJ ...

LB Bostono apylinkė ruošia 
Tautos šventės minėjimą, kuris 
vyks rugsėjo 16 d. tokia tvarka:
a) 10 vai. 15 min. ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 

.mišios už Lietuvą, organizaci
joms dalyvaujant su vėliavomis,
b) 1 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au- 
kšto salėje iškilmingas susirinki
mas su atitinkama programa.

Mirus brangiam sūnui ir broliui

A. A.
ALGIMANTUI DRAGŪNEVIČIUI, 

reiškiame giliausią užuojautą motinai Anelei Dragūne- 
vičienei, seseriai Audronei Pakštienei, broliams Vita
liui ir Gediminui Dragūnevičiams su šeimomis ir kartu 
liūdime.

Nijolė ir Jonas Ulėnai
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lentose prie greitkelių. Vienas 
tokių skelbimų dabar iškeltas 
trečiame kelyje, įvažiuojant į 
Bostoną, prie Neponset Girele. 
Jame įrašyta: “Gan Gorbachev 
prove perestroika? FREE LIT
UI AM A”. į rasas Lithuania 
atliktas Lietuvos spalvomis: gel
tona, žalia, raudona, kiekvienai 
tų spalvų skiriant po tris raides.

Panašūs skelbimai yra New 
Hampshire ir Floridoje; kur 
Ričardas Gonaitis turi savo ver
slo skyrius. Jis priklauso prie 
Lietuvos vyčių. Jam galima pa
rašyti šiuo adresu: Richard Go
naitis, Rite Media, 85 Broadvvay 
St., Revere, MA. 02151.

RENGINIAI

Spalio 6 šeštadienį, 6 vai. v. 
— Liaudies dainų ir muzikos re
čitalis. Atlieka Philadelphijos 
lietuvių muzikinis kvartetas. 
Marijos Gaižutienės Keramikos 
parodos atidarymas. Parodą bus 
galima lankyti ir sekmadienį. 
Rengia Bostono tautodailinin
kai.

— Lapkričio 10 d. 6:30 vai. 
vak. Sandaros salėje, 30 Interva
le St., Brocktone. metikis. Balfo 
72-tro .skyriaus pobūvis.*
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Tomas A. Zikas

Naujas karininkas

Tomas A. Zikas, Ensign USN, 
gegužės 10 baigė United States 
Navai academy, Annapolis, Ma- 
ryland, gaudamas jūros karinin
ko laipsnį ir bakalaurato diplomą 
sistemų inžinerijos srityje. Baigė 
"With Distinction” ir gavo diplo
mą iš JAV viceprezidento D. 
Quayle. Tomas taip pat parink
tas ateityje grįžti į Navai Acade
my fakultetą.

y/,} Tomas yra pasirinkęs povan
deninių laivų tarnybą ir pradės 
apmokymą šį rudenį Orlando, 
Fla.

Tomas yra baigęs Bostono 
Aukštesniąją lituanistinę mokyk
lą, yra priklausęs prie Bostono 
ir Brocktono tautinių šokių gru- 

- P’M- Jis yraskautas vytis Bostono 
tunte. š

A. A.
VINCUI ALKSMANTUI

Lietuvoje mirus, jo seserį Eugeniją Kaspariūnienę Ir 
kitus šeimos narius Amerikoje Ir Lietuvoje giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Dr. Marija ir Aleksandras 'Žemaičiai

ALEKSANDRUI ŠULAIČIUI
mirus, mylimai žmonai Onai, sūnui Donatui su šeima 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vytautas ir Irena Alksniniai 
su šeima

Algirdas ir Dana Alksniniai
.su šeima
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DARBININKAS
Administr..........(718)827-1351
Redakcija........ (718) 827-1352

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Spaustuvė 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salė (kor.).. 
Salės adm. .

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
su Amerikos vyskupų delegacija 
ir su Chicagos kardinolu Bemar- 
din Kaunu pasiekė rugpjūčio 31. 
Juos pasitiko Lietuvos kardino
las Vincentas Sladkevičius. 
Svečiai Kauno bazilikoje aukojo 
iškilmingas mišias.

Sį savaitgalį: rugsėjo 8. šešta
dienį, mokslo metų pradžia Mai
ronio lituanistinėje mokykloje; 
sekmadienį, rugsėjo 9, Tautos 
šventės minėjimas Apreiškimo 
parapijos salėje ir mokykloje, 
ten vyksta ir parapijos metinis 
pobūvis.

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradeda rugsėjo 
8, šį šeštadienį, 9 vai. ryto, įpra- 
tinėje vietoje, 111 St. ir 85 Rd., 
Richmond Hill, N.Y. Plačiau 
žiūr. šiame puslapyje spausdina
mą “Mokykla kviečia”.

Tautos šventės minėjimą ren
gia Apreiškimo parapijos taryba 
rugsėjo 9 d. 11 vai. bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos. Pa
mokslą pasakys pranciškonas iš 
Lietuvos Tėv. Benediktas Ju- 
rčys, OFM. Po pamaldų parapi
jos mokyklos didžiojoje salėje 
akademinė dalis 'su paskaita ir 
menine dalimi, kurią atliks tos 
parapijos vargonininkė Gintarė 
Bukauskienė ir jos vadovaujama 
dainininkų grupė. Po programos 
abiejose.—salėse vaišės, pa- 
sižmonėjimas, piknikavimas, 
laimėjimų traukimas.

Aleksandras Vakselis, uolus 
visuomenininkas, kalbės Tautos 
šventės minėjime rugsėjo 9 
Apreiškimo parapijos salėje. Bus 
ir meninė dalis. Minėjimą rengia 
Apreiškimo parapijos taryba.

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventė bus paminėta 
lapkričio 18, sekmadienį.Tą die
ną bus iškilmingos pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, po jų — minėjimo antroji da
lis tos parapijos mokyklos didžio
joje salėje. Paskaitą skaityti yra 
pakviestas Amerikos marinų 
pulkininkas Algis Garsys. Drau
ge bus ir Zigmo Raulinaičio kny
gos Karaliaus karai sutikimas. 
Ilgametis Kario redaktorius Zig
mas Raulinaitis yra įsitraukęs į 
senųjų Lietuvos karų tyrinėji
mus ir yra parašęs bent kelias 
knygas. Si knyga yra jo serijos 
baigiamoji knyga. Po programos 
bus vaišės. Rengia New Yorko 
ramovėnai ir birutietės.

New Yorko Maironio Litua
nistinė Mokykla ieško tautinių 
šokių ir dainavimo mokytojos/ų. 
Jei kas turi patirties dirbti su vai
kais, prašomi skambinti Rasai 
Juškienei 201 351 -3808.

Live-in babysitter wanted ior 
one 3 V2 year old giri. Own 
room. Flexible hours. One hoųr 
from NYC. Call 203-655-8258.

Mieli vaikai!
New Yorko Maironio Lituanistinė Mokykla kviečia visus 

vaikus registruotis 1990 - 1991 mokslo kelionei.

Kelionėje paliesite lietuvių kultūros lobį, praturtinsite 
savo kalbų ir susidraugausite su bendraamžiais.

Pradžia: rugsėjo 8-tą dieną
9:00 valandą ryto
Holy Child Jesus Mokykloje
kampas 11ltos Ir 86tos gatvių

Iki pasimatymo,

Maironio Lituanistinė mokykla
P.S. Klasės veiks lietuviškai nemokantiems vaikams ir 
suaugusiems. Dėl informacijos, kreipkitės į Rasą Juškienę, 
201-351 -3808 ‘

.(718) 827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 
(718) 827-9645

.(718) 235-8386

Vytauto Maželio, mūsų žino
mo fotogafo, fotografijos panxla 
vyksta Kauno Fotografijos gale
rijoje. Panxla tęsis visą rugsėjo 
mėnesį.

Kun. Vytautas Palubinskas 
rugpjūčio 23 išvyko į (Kaliforniją, 
į Los Angeles, kur išbus ilgesnį 
laiką. Išvyko ten pasigydyti. Ten 
bus jam padaryta operacija.

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.

Vaclovas Butkys, išbuvęs Lie
tuvoje pas savo dukrą apie porą 
mėnesių, grįžta rugsėjo 5 į savo 
namus Woodhavene, N.Y.

Regina Purienė, gimusi 1911 
gegužės 21 Lietuvoje, anksčiau 
gyvenusi Richmond Hill, pasku
tiniu metu buvusi Matulaičio 
slaugymo namuose Putname, 
mirė rugpjūčio 21 Daykimbell li
goninėje Putname, sulaukusi 79 
metų amžiaus. Buvo pašarvota 
Shalins laidojimo namuose, atsi
sveikinimas buvo rugsėjo 3, lai
dota Cypress Hills kapinėse šalia 
anksčiau mirusio vyro. Liko se
sers dukra Asta Cesonienė su 
šeima, gyvenanti Missouri, ir 
kiti giminės Lietuvoje. Laido
tuvėm rūpinosi testamento vyk
dytojas Vytautas Katinas.

Antanas, Aušra ir Paulius Sa- 
baliai buvo išvykę atostogų, 
aplankė tolimas vietoves Ameri
koje ir Kanadoje. Lankėsi Chica- 
goje, Seattle, Vancouvery, Salt 
Lake City, Denvery. Iš kelionių 
grįžo rugpjūčio 28.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba šią savaitę savo nariams 
išsiunčia keturių puslapių ap
linkraštį, kuriame aprašyta 
Draugijos veikla ir jos rūpesčiai. 
Taip pat drauge siunčiamas ir 
draugijos narių sąrašas su jų 
adresais. Draugija turi 96 narius, 
kurių dauguma gyvena Ameri
koje ir Kanadoje. Keturi draugi
jos nariai gyvena Australijoje, po 
vieną ar po du gyvena Belgijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Ang
lijoje, Izraelyje, Brazilijoje. 
Draugijos valdybą sudaro: pir
mininkas Paulius Jurkus, iždi
ninkas Leonas Lėtas, vicepirmi
ninkai: dr. Tomas Venclova, Al
girdas Landsbergis, valdylx>s 
nariai: Leonardas Andriekus, 
Danguolė Sadūnaitė. Sekreto
riaus pareigas eina pirmininkas.

Išnuomojamas studio apart- 
mcnt. VVo<xlliavcnc. Pageidau
jama vienas asmuo arba dirban
čiųjų jx>ra. Skambinti vakarais 
(718) 235 - 3961.

A. a. Stanislovas Sandanavicius

A. a. Stanislovas Sandana- 
vičius mirė prieš 25 metus. 
Žmona Emilija ir vaikai Irena, 
Marytė ir Petras, jo atminimą 
pagerlxlami, kviečia visus drau
gus, gminos ir pažįstamus daly
vauti rugsėjo 16, sekmadienį, 11 
vai. ryto Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje mišiose ir už a. a. Sta
nislovo sielą pasimelsti.

Tomas Kondrotas, gimęs 
1956 balandžio 28 Bnx)klyne, 
gyvenęs Richmond Hill, mirė 
Queens General ligoninėje 
rugpjūčio 17, sulaukęs 34 metų 
amžiaus. Buvo pašarvotas M. 
Shalins laidojimo koplyčioje, At
sisveikinimas buvo rugpjūčio 20. 
Palaidotas iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Sv. Jono kapinėse.
Paliko nuliūdime tėvą Vytautą 
Kundrotą, seserį Aldoną su šei
ma ir skaudžiai išgyvenusią šią 
mirtį močiutę Rožę Kondro- 
tienę.

Bronislava Vaičiulienė, gimu
si 1914 birželio 8 Lietuvoje, gy
venusi Woodhavene, mirė rug
sėjo 1 ligoninėje Bronxe. Buvo 
pašarvota M. Shalins šermeni
nėje. Atsisveikinimas rugsėjo 4. 
Rugsėjo 5 po mišių Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje palaidota 
Cypress Hills kapinėse. Buvo 
veikli Kultūros Židinio bingo tal
kininkė. Paliko vyrą Vytautą ir 
sūnų Edmundą. Lietuvoje liko 
5 seserys, du broliai su šeimomis 
ir kiti giminės.

Aleksandras Sulaitis, gyvenęs 
Brooklyne, gimęs 1898 rugsėjo 
19, mirė rugpjūčio 29 Memorial 
Nursing Home. Buvo pašarvotas 
Shalins laidojimo namuose. Atsi
sveikinimas buvo rugpjūčio 30. 
Sudeginti išvežtas rugsėjo 31. 
Liko žmona Ona, sūnus Danto- 
nas, marti Mirga, anūkas Tauras 
su žmona Barbara ir anūkė Dai
na.

MOKYKLA KVIEČIA

Kiekvieną rudenį kartojasi tas 
pats: atsidaro mokyklos durys ir 
suskamba varpeliai, kviesdami 
mokinius į klases. Mokslas prasi
deda ir amerikiečių ir lietuviško
se mokyklose.

Ir kas galėjo tikėti, kad lietu
viškos mokyklos tiek ilgai išsilai
kys. Brooklyno lituanistinė mo
kykla veikia 40 metų. Šiemet 
pradės 41-muosius mokslo me
tus. Mokyklą baigę jau patys 
tapo visuomenininkais, draugijų 
pirmininkais. Jų vaikai jau lanko 
šią mokyklą, dalyvauja tautinių 
šokių ansamblyje.

Tokia lietuviška mokykla išsi-

KASA PRANEŠA

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

Pradedant rugsėjo 15, KAS( )S 
darta valandos šeštadieniais bus 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

ATTENTION - HIRING! 
Government Jobs — your area. 
Many immediate openings wit- 
hout vvaiting list or tęst. $17,840 
- $69,485. Vali (1 >-602-838-8885, 
Eirt. R 6057.

Leonas Lėtas, Lietuvių Rašy
tojų Draugijos iždininkas, 
rugsėjo 5 išvyksta ilgesnei kelio
nei į Europą, aplankys tant kelis 
kraštus, ir ilgiau sustos Lietuvo
je. į Ameriką grįžta spalio 19. 
Lietuvių Rašytojų Draugijos val
dyta prašo savo narius atkreipti 
dėmesį į šią išvyką: kai siųs nario 
mokestį arta jį adresuoti draugi
jos valdytas adresu, arta pa
laukti, kol iždininkas grįš iš ke
lionės.

; Darius Polis, Lietuvos respu
blikos kultūros ministeris, at
vyksta į Ameriką ir čia svečiuosis 
tris savaites. Jis dalyvaus Santa
ros - Šviesos studijų dienose, pa
skui lankysis Chicagoje, Wa- 
shingtone ir New Yorke. Būtų 
gera, kad LB New Yorko apygar
dos valdyta surengtų visuo- 

• menės susitikimą su šiuo svečiu.
Lietuvos ministerių kabinete jis 
yra pats jauniausias, tik 28 metų.

“Knygos Lietuvai” — pirmam 
konteineriui su knygomis pasie
kus Lietuvą, Lietuvių Religinė 
Šalpa paskelta, kad rengiamas 
antras konteineris. Tuo reikalu 
reikia skambinti į Lietuvių Reli
ginę Šalpą ir kalbėtis su Andriu 
Adams ar Rasa Razgaitiene, ku
rie tvarko knygų paruošimą siun
tai. Telefonas 718 647 - 2434.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Elizabethe, Šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje, birželio 23 susi
tuokė dr. Petras Vytautas Dičpi- 
nigaitis su Vita Kristina Kvede- 
raite. Jų moterystę palaimino 
kun. Antanas Saulaitis, S. J., lie
tuvių jėzuitų provincijolas iš 
Chicagos.

Gražios ir nuotaikingos ves
tuvinės vaišės buvo Kultūros 

^Židinyje. Svečių buvo apie 200. 
» jų buvo iš Califomijos, Floridos, 

Chicagos, Kanados ir iš kitų vie
tovių. Šokiams grojo Gintaro or
kestras iš Chicagos. Visi pasi
džiaugė šia nauja lietuviška pora, 
abu čia išaugo, čia išsimokslino 
ir pratęsia lietuviškas tradicijas, 
sukurdami lietuvišką šeimą.

!
 Abu ateina išvidinių lietuviškų 
šeimų, iš lietuviškų mokyklų, 
lietuviškų organizacijų.

Jaunoji Vita-Kristina yra duk- 
Ira Mildos ir Algio Kvedarų. Mil- 
Įda Kvedarienė žinoma kaip ta
lentinga lietuviškų audinių 
'audėja ir jų kūrėja. Ji rengia ir

ęiaikys ir toliau, nes ji reikalinga 
atsikuriančiai Lietuvai ir Lietuva 
reikalinga išeivijos lietuviškai 
mokyklai, ypač dabar, kai pra
sidėjo šioks toks tandradarbiavi- 
Įnas, kai Lietuvoje vyksta tauti
nis atgimimas.

j Amerikoje dabar visi ieško 
;savo “šaknų”, iš kur kilę jų tėvai, 
kaip laikosi jų kilimo tautos. Et
ninis grupių sujudimas sklei- 
llžiasi visur. Daug kas teiraujasi 
apie Lietuvą, net suaugę mokosi 
lietuvių kalinis. Tad leiskime ir 
savo jaunimą į lituanistinę mo
kyklą. Iki šiol mokinių skaičius 
vis mažėjo, o paskutiniu laiku jau 
ima didėti. Reikia tikėtis, kad ir 
New Yorko ir jo apylinkės tėvai 
šiemet nepaliks nė vieno jaunuo
lio namie, o jį atveš į lituanistinę 
mokyklą. Čia amžius nesvarbu, 
Svarini noras išmokti lietuviškai.
( Mokykkije veikia 10 klasių, 
vaikų darželis ir suaugusių klasė, 
kuri turi didelį pasisekimą. Mo
kyklos nauja vedėja yra jauna pe
dagogė Rasa Juškienė. Mokytojų 
posėdis įvyko rugsėjo 5. Mokslo 
metai pradedami rugsėjo 8, šeš
tadieninį, 9 vai. Mokyklos adre
sas: Holy Child Jesus parapinė 
mokykla, 111 St. ir 85 Rd. kam
pas, Richmond Hill, N.Y. Įėji
mas iš 111 gatvės. Visi rankasi j 
apatinę salę, iš kur skirstysis į 
klases.

Skambutis kviečia į lietuvišką 
mokyklą. Visi išgirskime jį ir at- 

■■ siliepkime!

Dr. Petras V. ir Vita K. Kvedaraitė - Dičpinigaičiai

savo audinių parodas, dalyvauja 
bendrinėse parodose.

Jų dukra gimė Elizabethe, au
go Iselin, N. J., kur pastoviau yra 
apsigyvenusi Kvedarų šeima. 
Lankė lietuvišką Dr. Vinco Ku
dirkos mokyklą, kurią baigusi 
toje pačioje mokykloje dar mo
kytojavo kurį laiką.

Aktyviai reiškėsi skautų orga
nizacijoje ir tautiniijTšokių gru
pėje — Liepsna.

Baigusi gimnaziją studijavo 
menišką fotografiją Montclair 
valstybinėje kolegijoje, N. J. 
Baigė New Yorko universitetą, 
įsigydama bakalauro laipsnį iš 
biologijos.

1979 metų vasarą lankė lietu
vių kalbos kursus Vilniaus uni
versitete. Dabar jau treti metai 
studijuoja mediciną New Yorko 
medicinos kolegijoje — Medical 
College.

Dr. Petras Vytautas Dičpini- 
gaitis, yra medicinos daktaro 
Juozo ir Irenos Dičpinigaičių 
sūnus, kuris 1987 labai gerai 
baigė New Yorko universiteto 
medicinos mokyklą ir gavo dak
taro laipsnį. Iškilmingos diplo
mo įteikimo iškilmės įvyko tų 
metų birželio 5 d. Lincoln Cen
tre.

Kolegiją ir paruošiamuosius 
medicinos mokslus baigė tame 
pačiame universitete 1983 me
tais aukščiausiais pažymiais — 
Sumina Cum Laude, guldamas 
takalauro laipsnį iš biochemijos.

Į šią kolegiją įstodamas gavo 4 
metams New Yorko universiteto 
prezidentinę ir New Yorko vals- 
tybės “Regents" stipendijas. Per 
visus ketverius studijų metus 
buvo dekano garbės sąraše ir

IEŠKOMAS REDAKTORIUS/Ė 
BALT1EČIŲ BIULETENIUI

Renkama originali politinė informacija iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos biuleteniui, skirtam Jungtinėms 
Tautoms, žiniŲ agentūroms ir bendrai publikai, Kon
taktuojami žinių šaltiniai Baltijos kraštuose ir Vaka
ruose žurnalistai bei valdžios atstovai.

Dirbama pelno nesiekiančiai organizacijai “Baltic 
Appeal to the United Nations (BATUN)”, siekiančiai 
palaikyti Baltijos kraštų nepriklausomybės siekius. 
Pageidaujamas Baltijos kraštų pažinimas, o taip pat 
anglų, rusų ir bent vienos battiečių kalbos mokėjimas.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis adresu: 
Mara Treimanis, Office Manager, BATUN 
115 W. 183rd Street
Bronx, N.Y. 10453 -
Tel. (212) 367 - 8802

priklausė prie studentų garbės 
draugijų: Phi Beta Kappa ir Ca- 
ducean Premedical Honor Soci- 
ety. Už pasižymėjimą moksle 
gavo įvairius atžymėjimus. Dėl 
savo pažangumo moksle į Medi
cinos mokyklą buvo priimtas “by 

, early decision” — tai yra, visais 
metais anksčiau, negu norma
liai.

Baigęs medfcinos studijas, jis 
ir toliau pasiliko tame pačiame 
universitete vidaus ligų special
ybei įsigyti.

Šių metų birželio mėnesį 
baigė trijų metų rezidenciją 
New Yorko universiteto medici
nos centre — Medical Center, 
įsigydamas vidaus ligų specia
lybę. Nuo liepos 1 pradėjo dirbti 
Mount Sinai Medical Center, 
N.Y., Pulmonary/Critical Care 
Fellowship plaučių ir kritiškų 
ligų specialybei įsigyti.

Jaunavedžiams linkime kuo 
gražiausio ateities gyvenimo. Ir 
visi prašo: nenutolkite nuo lietu
viškų bendruomenių, kuriai taip 
reikia lietuvių gydytojų. Būkite 
lietuviško turto — lietuviškos
sveikatos saugotojai ir palaikyto
jai. jos puoselėtojai. Tegu jūsų 
pavyzdžiu paseka ir kitas jauni
mas: per lietuviškas mokyklas, 
lietuviškas organizacijas, įsigijus 
specialybes ir jose išsilavinus 
ateiti į lietuviškąją. bendruo
menę. Medicinos gydytojai — 
daktarai, Lietuvos istorijoje turi 
labai garbingą vietą lietuvių tau
tos atbudime, jos išsivystyme ir 
jos kovoje už tautinę laisvę. 
Neužmirškite ir to fakto, kad visi 
vyresnieji, lietuviškos bendriio- 
mens nariai, jum turi daug 
meilės. O tai yra jum didelė do
vana, sukūrus lietuvišką šeimą, 
(pj)


