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GORBAČIOVUI PREMIJĄ PASKYRUS

Savaitės 
įvykiai

Buv. Rytų Vokietijoj parla
mento rinkimus visose jos pro
vincijose, išskyrus Brangenbur- 
go provinciją, laimėjo Vokietijos 
kanclerio Helmut Kohl vadovau
jama krikšč. demokratų partija.

Nobelio fizikos premija buvo 
paskirta kanadiečiui ir dviem 
amerikiečiam: dr. Richard Tay- 
lor, dr. Jerome I. Friedman ir 
dr. Henry W. Kandell už jų dar
bus energijos srity.

Nobelio chemijos premija 
buvo paskirta amerikiečiui dr. 
Elias James Carey už sudėtingų 
kompleksų susintetinimą.

JAV ir Sov. S-ga bendrai para
gino Salvadoro vyriausybę ir 
prieš ją kovojančius partizanus 
užbaigti pilietinį karą.

Libane per kovas krikščionių 
milicijos vadui gen. Michel 
Aoun nugai ėti žuvo 750 žmo
nių.

Panamoj buvo susektas polici
jos ruoštas sąmokslas preziden
tui Guillermo Endora nuversti. 
Dėlto buvo areštuotas buv. poli
cijos vadas pik. Eduardo Herre- 
ra.

Čekoslovakijos prezidentas 
Vaclav Havel atleido iš pareigų 
gynybos ministerį gen. Miroslav 
Vlacek, nes jrs'’rfevoliučijos 
pradžioj buvo pasiruošęs panau
doti karines pajėgas prieš politi
nių disidentų judėjimą. Jo vie
ton buvo paskirtas jo pavaduoto
jas Lubor Dobrovsky.

Rumunijos min. pirmininkas 
Petre Roman pasiūlė eilę įstaty
mų projektų krašto ūkiui į rinkos 
ekonomiją pertvarkyti.

Sovietinėj Ukrainoj kelias 
dienas trukusios studentų de
monstracijos privertė Aukšč. Ta
rybą priimti nutarimą, kad gy
ventojai referendumu būtų at
siklausti dėl dabartinės Aukšč. 
tarybos paleidimo ir išrinkimo 
naujos, kuri priimtų naują kons
tituciją, patvirtinančią respubli
kos suverenumą.

Izraelio užs. reik, ministeris 
David Levy atšaukė valst. sekre
toriui James A. Baker duotą 
pažadą nesteigti žydų kolonijų 
okupuotose arabų žemėse, bet 
pažadėjo nenaudoti JAV garan
tuotos 400 mil. dol. paskolos 
žydam senojoj Jeruzalėj įkurdin
ti.

Berlyno policija įsiveržė į 
buv. komunistų partijos rūmus, 
ieškodama dokumentų, įroda
nčių, kad partija sumokėjo 
Maskvos komunistų partijai 68 
mil. dol. prieš Vokietijų susijun
gimą.

Irakas pradėjo normuoti auto
mobiliam kuro pardavimą.

Kanada nutarė uždaryti savo 
ambasadą Kuvaite dėl neįmano
mų gyvenimo sąlygų.

Sov. S-gos Aukšč. taryba 
priėmė prezidento Gorbačiovo 
pasiūlytą planą sovietų ūkiui į 
rinkos ekonomiją pertvarkyti. 
Planas yra labiau politinis pareiš
kimas, neturi jokių terminų įvai
riom reformom įgyvendinti. 
Plano tikslas yra stabilizuoti 
smunkantį sovietų ūkį. Ūkio 
kontrolė ir toliau paliekama 
Maskvai.

Buv. KGB kontržvalgybos 
viršininkas Britanijoj Oleg Gor- , 
dievski savo knygoj apie KGB 
istoriją tvirtina matęs dokumen
tus, teigiančius, kad Švedijos 
diplomatas Raoul Wallenberg 
buvo sušaudytas 1947 m., nes 
nesutikęs būti sovietų agentu.

SKANDINAVAI IR PABALTIECIAI STIPRINA BENDRADARBIAVIMĄ
— Pabaltijo valstybių Tarybos ir Šiaurės Tarybos delegacijų komunikatas —

(New York—LIC) 1990 metų 
spalio mėn. 19 dieną Talline Pa
baltijo valstybių Taryba susitiko 
su Šiaurės valstybių Tarybos de
legacija.

Pabaltijo valstybių Tarybai su
sitikime atstovavo delegacijos, 
vadovaujamos Latvijos Au
kščiausios Tarybos pirmininko 
Anatolijaus Gorbunovo, Lietu
vos Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ir 
Estijos
Aukščiausios Tarybos pirminin
ko Arnoldo Ruutelio.

Šiaurės valstybių Tarybai susi
tikime atstovavo Šiaurės Tary
bos prezidiumo pirmininkas, so
cialinio aprūpinimo ir gamtos 
apsaugos komiteto narys Palias 
Peturssonas (Islandija), Kultūros 
komiteto narė Lilly Gyldenkilde 
(Danija), Prezidiumo ir kultūros 
komiteto narė Eisi Hetemaki- 
Olander (Suomija), Juridinės ko
misijos narys Johanas C. Loke- 
nas (Norvegija). Prezidiumo ir 
socialinio aprūpinimo ir gamtos 
apsaugos komiteto narys Matsas 
Nyby (Suomija), Kultūros komi
teto narė Berit Oscarsson (Šve
dija), Prezidiumo narė, ekono
mikos komiteto narė Karin So- 
der (Švedija).

Delegacijos savo pirmą susiti
kimą įvertino kaip svarbų dviejų 
regionų atstovų kontaktą. Balti
jos valstybių Tarybos delegacija 
informavo apie Latvijos, Lietu
vos ir Estijos tautų pastangas at
statyti nepriklausomybę ir tęsti 
valstybingumą. Buvo pareikšta 

• padėka už tai, kad Šiaurės ir ki
tos valstybės palaikė Pabaltijo 
šalių tautas. Pabaltijo valstybių 
atstovai pabrėžė, kad atstatant 
nepriklausomybę, įvairiapusis 
bendradarbiavimas su Šiaurės ir 
kitomis valstybėmis yra didžiulė 
parama.

Šiaurės Tarybos delegacija 
priminė Šiaurės valstybių užsie
nio reikalų ministrų susitikimo, 
įvykusio 1990 rugsėjo 11-12 
Molde (Norvegijoje) komunika
tą. Jame užsienio reikalų mini
strai išreiškė viltį, kad derybos 
tarp Pabaltijo Respublikų ir 
TSRS vadovybės padės Pabaltijo 
šalims pasiekti nepriklauso
mybę, kurios trokšta jų tautos. 
Delegacija šią poziciją pilnai pa
laiko.

Nepriklausomybės ir taikos 
Pabaltijo regione atžvilgiu, svar
bų uždavinį galėtų atlikti šalių 
— artimiausių kaimynų bendra
darbiavimas. Tokio bendradar
biavimo centras galėtų būti 
Šiaurės šalių Taryba, kuri palai
kytų ryšius ir su kiekviena Pabal
tijo valstybe atskirai ir su jomis

JAV miestuose prasidėjo de
monstracijos prieš JAV karinių 
pajėgų įsivėlimą į Persijos įlan
kos krizę.

Maskvoj dvi dienas posėdžia
vo daugiau kaip 1000 įvairių gru
pių atstovų, ieškančių būdų su
daryti organizuotą komunistų 
partijos pakaitalą.

Kinija ir Pietų Korėja nutarė 
pasikeisti prekybos misijom.

Suv. S-gos min. pirmininkui 
Ryžkovui nutarus nuo sausio 1 
pradėti mokėti mėsinių gyvulių 
augintojam už pristatytą mėsą 
aukštesnes kainas, gyvulių au
gintojai laukdami aukštesnių kai
nų, sulėtino gyvulių pristatymą, 
ir krautuvėse pradėjo trūkti 
mėsos.

per Pabaltijo valstybių Tarybą.
Šiaurės Tarybos delegacija in

formavo susitikimo dalyvius apie 
savo organizacijos beveik ketu
riasdešimties metų veiklą.

Susitikime, remiantis Pabalti
jo valstybių Tarybos ir Siaurės 
Tarybos atitinkamais dokumen-

LIETUVOS PREZIDENTAS PAGERBTAS PARYŽIUJE
— Vytautas Landsbergis tarėsi su Prancūzijos prezidentu Franęois Mitterand —

Vytautas Landsbergis, Lietu
vos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos pirmininkas, lydimas 
patarėjų S. Adomavičiaus, R. 
Bogdano ir sekretoriaus A. 
Graurogko, spalio 11-14 lankėsi 
Paryžiuje. Jo atvykimas buvo su
sijęs su Socialinės Istorijos Insti
tuto organizuotu pokalbiu spalio 
11 Europos Namuose Paryžiuje. 
Pakvietimuose^buvo pažymėta, 
kad pokalbis vyks dalyvaujant 
Lietuvos Respublikos preziden
tui Vytautui Landsbergiui.

Aerodrome V. Landsbergį 
spalio 11 sutiko Prancūzijos vy
riausybės vardu Protokolo pa
reigūnas, o svečio dispozicijai jo 
vizito metu Paryžiuje buvo duoti 
du limuzinai su policijos palyda, 
kaip daroma lankantis svetimų 
valstybių galvoms ar ministė- 
riams pirmininkams.

Tiesiai iš aerodromo V. Land
sbergis vyko į prezidentūrą, kur

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijoje New Yorke iš k.: Lietuvos 
užsienių reikalų ministerį Algirdą Saudargą sveikina JAV Valstybės sekr. James Baker, 
tarp jų Estijos užs. reik. min. Lennart Meri, dešinėje Latvijos užs. reik. min. Janis 
Jurkans. Nuotr. Nastutės Umbrazaitės

JAMES BAKER PATVIRTINO, KAD JAV-BĖS REMS 
PILNĄ PABALTIJO RESPUBLIKŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ

— Gintės Damušytės pranešimas apie ESBK svarstybas ir nutarimus —

(Tąsa iš praeito numerio)

Konferencijoje kalbėjo visi 
Pabaltijo ministrai.

Lennart Meri priminė, kad 
Pabaltijo šalys ir ESBK žengian
čios į naują etapą. Nuo Kopenha
gos konferencijos Pabaltijo klau
simas jau tapęs tarptautiniu 
klausimu. Estija sveikina “du 
plius keturi” sutartį, bet kviečia 
tos sutarties signatarus imtis ini
ciatyvos pagreitinti Pabaltijo ša
lių klausimo sprendimą ir suda
ryti ESBK mechanizmą tam 
klausimui išspręsti. Meri 
pažymėjo, kad jis kalbėjęs su 
Prancūzijos delegacija, kuri tei
gusi, kad Prancūzija dar stipriai

tais, buvo nagrinėjami gamtos 
apsaugos ir kultūros klausimai, 
čia atsižvelgiant į abiejų organi
zacijų interesus, galima būtų pa
siekti apčiuopiamų rezultatų. 
Tai padėtų plėtoti demokratiją ir 
ginti žmogaus teises Pabaltijo 
valstybėse. (LIC) 

jį, lydimą Ričardo Bačkio, Lietu
vos Respublikos atstovo Pary
žiuje, priėmė prezidentas Fran- 
ęois Mitterrand. Prezidentas 
Mitterrand V. Landsbergį pri
ėmė labai maloniai, ir pasi
kalbėjimas vyko konkrečia ir po
zityvia prasme, užtrukęs apie 45 
minutes.

Prezidentas V. Landsbergis, 
taip pat lydimas R. Bačkio, spa
lio 12 buvo priimtas Prancūzijos 
ministerio pirmininko Michel 
Rocard, Užsienių reikalų minis
terio Roland Durnas ir Parla
mento pirmininko Laurent Fa- 
bius. Pasikalbėjimai vyko kon
krečiais klausimais ir buvo labai 
pozityvūs. Po to V. Landsbergis 
su R. Bačkiu tarėsi su įsikūrusių 
Parlamente ir Senate Pabaltijo 
valstybių draugingumo grupių 
pirmūnais. Visi, ’ priėmusieji 
Landsbergį, pokalbiuose pasi
rodė labai gerai susipažinę su 

palaikanti nepripažinimo politi
ką.

Jurkans pabrėžė, kad Pabalti
jo aneksija yra paskutinė 
neišspręsta Antrojo pasaulinio 
karo pasekmė ir džiaugėsi, kad 
ESBK iškilo naujas blokas kraš
tų, remiančių Pabaltijo sieki
mus. Reikšdamas padėką skan
dinavams, jis tvirtino, kad negali 
būti bendros Europos be joje gy
venančių laisvų Pabaltijo valsty
bių.

Saudargas pabrėžė, kad ne tik 
Vakarams rūpi stabilumas TSRS, 
bet ir Pabaltijui svarbu išlaikyti 
stabilizaciją per demokratinius 
pakitėjimus. Lietuva siekia lygių 
teisių visiems gyventojams, itin

Šių metų Nobelio taikos pre
miją paskyrus Gorbačiovui, pre
mijos skyrimo komitetas Oslo 
mieste aiškina, kad Gorbačiovo 
vykdoma pertvarkos politika 
padėjusi atverti kelią istorinės ■ 
reikšmės pasikeitimams tarptau
tinėje plotmėje, patarnavusi 
tarptautinio įtempimo sumažini
mui, tuo pačiu ir taikos sustipri- 
nilmui.

Kaip pastebi apžvalgininkai, 
ne visi palankiai sutiko premijos 
suteikimą Gorbačiovui ir išreiš
kė nuomonę, kad buvo kitų la
biau taikai nusipelniusių asme
nybių premijai gauti.

St. Lozoraitis, Lietuvos atsto
vas Vatikane ir VVashingtone, 
per Vatikano radiją į Lietuvą 
perdavė tokius komentarus:

Lietuvos reikalais ir todėl pasi
kalbėjimai buvo labai pozityvūs.

Prezidento V. Landsbergio 
programa, parengta Ričardo 
Bačkio, buvo labai gausi. Šalia 
oficialių pasimatymų Lietuvos 
prezidentas pasirodė televizijo
je, davė daugeliui dienraščių, 
žurnalų korespondentų inter- 
view, turėjo pokalbius su profe^ 
soriaus G. Matorė sukviestais 
profesoriais, Lietuvių Tautos 
Gynimo Komiteto nariais, daly
vavo prel. J. Petrošiaus, Lietu
vių Katalikų Misijos direkto
riaus, mišiose spalio 13 ir po to 
pobūvyje su Paryžiaus lietuviais.

Prezidentas V. Landsbergis 
su savo palydovais spalio 14 išvy
ko Lietuvon.

Reikia tikėtis, kad ir kitos vals
tybės parodys panašią atodairą ir 
laikyseną Lietuvos atžvilgiu, kas 
palengvins Lietuvos nepriklau
somybės realų pripažinimą.

AT. B.

atsižvelgdama į tautinių mažu
mų baiminimąsi ir galimas pro
vokacijas. Sekdama Helsinkio 
principus, Lietuva bando atgauti 
savo sienų kontrolę. Saudargas 
pabrėžė, kad Pabaltijo kraštai — 
tai senos europietiškos tautos, o 
ne svečiai svetimame kontinen
te, ir kad jau atėjo laikas joms 
tapti pilnateisiais to kontinento 
ir pasaulinės bendruomenės na
riais.

Pirmą klausimą pateikė Fi
nancial Times korespondentas, 
kuriam rūpėjo patirti, kodėl 
Meri savo kallx)je išskyrė pran
cūzus. "Jie gi nieko naujo jums 
nepasakė, — tvirtino korespon
dentas, — dauguma Vakarų

“šį rytą sužinojome, kad No
belio taikos premija buvo suteik
ta Gorbačiovui. Sis norvegų par
lamento nutarimas mūsų netu
rėtų stebinti — ne pirmą kartą 
Nobelio premija yra skiriama ne
siremiant moralės ir sveiko proto 
pagrindais, o paprasčiausiais po
litiniais apskaičiavimais, kurie 
tikrai nedaro garbės senajai in
stitucijai.
“Kodėl, mūsų įsitikinimu, Gor

bačiovas nėra nusipelnęs Nobe
lio taikos premijos? Būtų labai 
lengva tuoj pabrėžti, kad jis yra 
tas asmuo, kuris bandė sulikvi- 
duoti Lietuvos aspiracijas j Ne
priklausomybę, pritaikydamas 
jai ekonominę blokadą. Tai yra 
ne kas kita, kaip tam tikros for
mos karinė agresija, kuri tarp 
kitko yra skaudi ir seneliams, ir 
vaikams, ir ligoniams, ir visiems 
tiems, kurie nėra stipriausi vi
suomenės nariai. Jau to pakaktų, 
kad Gobačiovas neturėtų teisės 
gauti taikos premiją.

“Bet yra ir kitų veiksmų, ku
riais jis nusidėjo taikai. Svar
biausias tačiau yra tas faktas, kad 
visa tai, ką Gorbačiovas padarė 
vadinamosios liberalizacijos la
bui —jis padarė ne idealo veda
mas, o suprasdamas, kad yrančią 
imperiją reikia kažkaip gelbėti. 
Gyvenimas jį privertė pakeisti 
pozicijas — ne įsitikinimas, ne 
idealąs. Toks žmogus nėra nusi
pelnęs nei ypatingos pagarbos, 
nei mūsų dėkingumo”.

kraštų laikosi nepripažinimo po
litikos, tai kodėl jūs jautėte rei
kalo tai pabrėžti”?

Meri jam atsakė, kad pran
cūzų pavyzdį paminėjęs todėl, 
nes jie globos Paryžiaus konfe- 
'reričiją, fir jam asmeniškai teikia 
daug vilčių didžiosios Prancūzi
jos parodytasis prielankumas 
mažajai Estijos užsienio reikalų 
ministerijai, turinčiai vos aštuo
niolika tarnautojų.

WaU Street Journal korespon
dentų domino JAV nusistatymas 
dėl Pabaltijo dalyvavimo Helsin
kio procese. Jurkans teigė, kad 
JAV principe tą idėją remia, nors 
nelinkusios viešai imtis vadovau
jančios rolės ją kelti.

UPI korespondentas prašė 
Saudargų paaiškinti, kodėl de
rybos užsidelsė, Maskvai 
nuėmus ekonominę blokadą. 
Saudargas paneigė, kad Lietuva 
delsė derybas, primesdamas 
kaltę Maskvai ir atkreipdamas 
dėmesį į konferencijoje pasklei
stą dokumentą, kuriame chrono
logiškai nurodoma, kaip dažnai 
Lietuva nuo kovo 11d. ragino 
Maskvų pradėti derybas (LIC 
pastaba: šį dokumentą anglų kal
ba, pavadintą “The Road to Ne- 
gotiations with the USSR”, pa
ruošė Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybo informacijos skyrius. 
Tekstas gautas faksu iš Vilniaus. 
Galima užsakyti per LIC). Jis 
taip pat pranešė, kad kaip tik tą 
dienų (spalio 2) Maskvoje pra
sidėjo konsultacijos su Maskva 
dėl derybų. “Ar jūsų nuomone, 
tos kalbos yra rimtos?”, — 
klausė korespondentas. “Mūsų 
planai yra labai rimti, — atsakė 
Saudargas, tačiau sovietų vardu 
negaliu kalbėti. Reikia juos 
pačius to paties paklausti...”

Meri dar pridūrė, kad rugsėjo 
6 d. Maskva nutraukė kalbas su 
Estija ir kad neparodė noro jų 
toliau tęsti.

Spaudos konferencijoje buvo 
dalinami tekstai dviejų pareiški
mų:

Pirmasis — Baltijos tarybos 
atsišaukimas, kurį pasirašė Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos Aukš
čiausiųjų Tarybų pirmininkai, 
prašo įtraukti Pabaltijo kraštų 
klausimųį Paryžiaus konferenci
jos darbotvarkę bei patvirtinti jų 
stebėtojo statusą.

(nukelia į 2 psl.)



PABALTIJO VALSTYBIŲ 
TARYBOS PAREIŠKIMAS

(New York, 1990 spalio 23, 
LIC) Pateikiame Pabaltijo Aukš
čiausiųjų Tarybų pirmininkų pa
reiškimą dėl valstybinių siekių ir 
teisinio statuso.

Pasaulyje vykstančios permai
nos sudaro realią galimybę jau 
artimiausiu metu atstatyti teisin
gumą, pamintą 1939-1940 me
tais trijų Baltijo valstybių — Lat
vijos Respublikos, Lietuvos Res
publikos ir Estijos Respublikos 
atžvilgiu. Apie tai liudija ir prita
rimas mūsų valstybių siekiui vi
siškai atstatyti nepriklausomy
bę, kurį daugelio šalių atstovai 
pareiškė neseniai įvykusioje
SNO generalinėje asamblėjoje.

Pabaltijo Valstybių Taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie pareiškė, kad nepripažįsta šių 
valstybių nepriklausomybės su
naikinimo 1940 metais, ir iš
reiškė solidarumą mūsų tautų 
kovai už visišką Latvijos, Lietu-

Savaitės 
įvykiai

Vokietija nutarė uždaryti 5 
atominės energijos įmones buv. 
Rytų Vokietijoj, kaip neįtikimai 
pavojingas aplinkos ir gyventojų 
saugumui. Normaliai tai būtų 
paskatinimas Sov. S-gai ir kitom 
Rytų Europos valstybėm pasekti
šituo pavyzdžiu su jų tokio tipo 
įmonėm.

JAV, siekdamos nukreipti pa
saulio dėmesį nuo Izraelio, sten
giasi su kitais nuolatiniais JT 
Saugumo tarybos nariais priimti 
rezoliuciją, smerkiančią Irako 
okupacinių pajėgų ardomuosius 
veiksmus Kuvaite ir reikalauja
nčią atlyginti padarytus nuosto
lius.

Saudi Arabijos gynybos min. 
princas Sultan pareiškė, kad Ira
kas galėtų gauti dalį Kuvaito te
ritorijos ir išėjimą į Persijos įlan
ką, jei būtų siekiama Persijos 
įlankos krizę išspręsti taikingai. 
Saudi Arabijos vyriausybė pa
reiškė, kad jos nusistatymas šios 
krizės reikalu nėra pasikeitęs.

Irako prezidentas Saddam 
Hussein pažadėjo paleisti visus 
sulaikytus prancūzus ir seno 
amžiau sulaukusius ar ligotus 
amerikiečius.

JAV aukšt. pareigūnai slapta 
tarėsi su Etiopijos vyriausybės ir 
Eritrėjos partizanų atstovais dėl 
tarp jų vykstančio pilietinio karo 
užbaigimo. į pasitarimus gali 
būti įjungta ir Sov. S-ga.

PASAKOJO APIE VERGŲ STOVYKLAS

Kun. Stasys Kazėnas iš Kupiš
kio parapijos viešėjo Chicagoje

Kun. Stasys Kazėnas iš Ku
piškio parapijos kalba Chi- 
cagos lietuviams apie buvu
sias vargų stovyklas, kuriose 
jam ir kitiems tautiečiams 
neseniai yra tekę lankytis. 
Nuotr. Ed. Šulaičto 

vos, Estijos valstybių nepriklau
somybės atkūrimą.

Pabaltijo Valstybių Taryba įsi
tikinusi, kad vienos paskutiniųjų 
Antrojo Pasaulinio karo politinių 
pasekmių Europoje likvidavimo 
klausimas — Pabaltijo klausimas 
— gali būti išspręstas taip pat 
sėkmingai derybų keliu, kaip ir 
Vokietijos susivienijimas.

Pabaltijo Valstybių Taryba pa
reiškia, kad Latvijos Respublika, 
Lietuvos Respublika ir Estijos 
Respublika neturi kitų tikslų, 
kaip sukurti savo šalyse laisvų 
žmonių demokratinę visuome

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR TSRS 
DELEGACIJŲ SUSITIKIMAS
(New York, 1990 spalio 23.

LIC) Aukščiausios Tarybos In
formacijos biuras pateikia Lietu
vos Respublikos ir TSRS delega
cijų bendrą komunikatą:

Spalio 20 d. Kremliuje įvyko 
antrasis konsultacinis Tarybų Są
jungos ir Lietuvos delegacijų, 
kurioms vadovauja TSRS Mini
strų Tarybos pirmininkas N. I. 
Ryžkovas ir Lietuvos Respubli
kos Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis, susitiki
mas.

Susitikimo metu delegacijos 
pasikeitė nuomonėmis dėl dau

NEW JERSEY, NEW YORK-“Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Muslc of Lithuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 Iki 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060.

pantis tarptautinės teisės pagrin- jos procesus ir tapti pavyzdžiu-■ ‘ . ... .. ,

JAMES BAKER PATVIRTINO, KAD JAV-BĖS REMS 
PILNĄ PABALTIJO RESPUBLIKŲ NEPRIKLAUSOMYBE

(atkelta iš' 1 psl.)

Antrasis — Pabaltijo užsienio 
reikalų ministrų pareiškimas, 
suglaustai iškeliantis tris pagrin
dinius punktus: 1. Nelaikyti Vo
kietijos sujungimo Antrojo pa
saulinio karo pasekmių pabaiga, 
o išspręsti likusius dalykus, t.y. 
Pabaltijo kraštų okupaciją. 2. 
Vieningai smerkiant Irako oku
paciją Kuvaite, atsižvelgti į pa
našią Pabaltijo padėtį. Taip pat 
pritarti sovietų kariuomenės iš
vedimui iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ir-priimti šias valstybes 
į Europos laisvųjų valstybių tar
pą. 3. Apsispręsti už Pabaltijo 
kraštų stebėtojo statusą ir pilną 
narystę Helsinkio procese.

Be kita ko, ESBK delegacijom - 
prieš ir po New Yorko sesijos 
buvo dalinamas tekstas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos memoran
dumo, argumentuotai išaiški- 

ir ta proga rugpjūčio 30 Jaunimo 
Centro kavinėje padarė praneši
mą apie buvusias vergų stovyk
las Vorkutoje ir prie Laptevų 
jūros, kur jam pernai yra tekę 
lankytis.

Jis chicagiečiams papasakojo 
apie lietuvių pastangas aptvarky
ti ten žuvusių tautiečių kapus ir 
pastatyti paminklus. Taip pat 
apie jau padarytus žuvusiųjų pa
laikų pervežimus į Lietuvą, jei 
artimieji to pageidavo.

Jis pažymėjo, jog daugumos 
kapų ten negalima atpažinti, kas 
juose yra palaidota, nes ant jų 
yra tik numeriai. Tas labai sunki- 
na visą darbą. Kalbėtojas taip pat 
parodė skaidrių iš tų vietovių, 
kaip jos dabar atrodo ir kaip 
sekėsi iš Lietuvos nuvykusiai de
legacijai. Dalį nuotraukų jis 
buvo išstatęs stenduose ka
vinėje.

Gaila, kad nedaug tautiečių 
atsiliepė į šį kvietimą susipažinti 
su Sibiro tremtiniais — žuvusiais 
bei gyvaisiais (beje, jis kalbėjo ir 
apie Vorkutoje dar ir dabar gyve
nančius tautiečius). 

E. Š.

nę, grindžiamą visuotinai pri- 
pažįntomis tarptautinės teisės 
normomis ir abipusiai naudingu 
bendradarbiavimu su visomis ša
limis.

Pabaltijo valstybių Taryba atk
reipia visų pasaulio šalių dėmesį 
į tai, kad priverstinio Pabaltijo 
šalių įjungimo į TSRS sudėtį ne
pripažinimas yra nesuderinamas 
su dvišalių ir daugiašalių sutar
čių su Tarybų Sąjunga sudary
mu, jeigu jos liestų, kad ir netie
siogiai, Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos teritorijas bei teises, nes 
šių šalių atžvilgiu TSRS neturi 
jokių suverenių galių.

Pabaltijo Valstybių Taryba 
reiškia pasitenkinimą JAV Sena
to rezoliucija Nr. 334 ir kreipiasi 

gelio klausimų, susijusių su de
rybų pradžia. Konstatuota, kad 
bendra darbo grupė, sudaryta 
pirmojo konsultacinio susitikimo 
metu, daug nuveikė rengdama 
derybas. Pasiekta susitarimo dėl 
jų tematikos, išspręsta daug pro
cedūrinių dalykų. Apskritai pri
tarta būsimų derybų organizaci
niam planui.

Delegacijos konsultacijose ap
svarstė klausimus, kurių iš
sprendimas leistų pašalinti įtam
pos tarp šalių šaltinius — rudens 
šaukimą Lietuvos teritorijoje į 
TSRS ginkluotąsias pajėgas, 
skirtingų gyventojų grupių nuo

dns* pagal , kuriuos šiems krfeš- 'kaimynams Rytuose. Lietuvos 
respublikos vyriausybė pilnai at
sižvelgia į TSRS gynybinius inte
resus ir rūpinasi, kad jie nebūtų 
pažeisti. Galutinai tuos klausi
mus galima išspręsti tik derybo
mis. Pabaltijys siekia demilitari- 
zacijos, tačiau tai turi vykti pa
laipsniui.

Visi Pabaltijo ministrai pabrė
žė, kad JAV pozicija yra labai 
svarbi, palaikant Pabaltijo ne
priklausomybės siekimus. Baker 
tvirtino, kad JAV rems pilną Pa- 
baltijo respublikų nepriklauso
mybę ir tarptautinį pripažinimą.

Meri aiškino, kad Estijos pa
vyzdys įrodo, jog besivystanti 
laisva rinka naudinga ne tik Pa- 
baltijo kraštam, bet ir TSRS. Jis | 
sakė, kad stengiamasi TSRS įti
kinti, jog yra jos interese turėti 
tris Suomijas kaimynystėje, o ne 
priešiškai nusistačiusias valsty
bes. Tai minčiai Baker pilnai pri
tarė. Saudargas pabrėžė, kad Pa
baltijo respublikų dalyvavimas 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos procese 
padeda iškelti Pabaltijo statusą, 
ir tai esanti atsvara galingai 
TSRS propagandos mašinai. Vai- i 
stybės sekretorius Baker tvirti
no, kad JAV remia Pabaltijo re- 
spublikų stebėtojo statusą ir pil- i 
ną narystę ESBK procese, nors 
ir nesitiki, kad Paryžiuje būtų 
sulaukta reikiamo bendro sutari
mo.

Po pokalbio, Pabaltijo minist
rus su JAV Valstybės sekreto- • 
rium filmavo ir fotografavo apie 
20 akredituotų korespondentų, 
jų tarpe ABC, CNN, AP, Italijos 
TV, Suomijos TV, Business 
Week ir kitų agentūrų atstovai.

Ministro Saudargo vizitą JAV 
tvarkė Stasys Lozoraitis, talkina
mas PLB. Pabaltijo ministrų 
spaudos reikalus ESBK tvarkė 
LIC. Saudargą su jo asistentu į 
New Yorką lydėjo ir jiems padė
jo JAV LB darbuotoja Asta Ba
nionytė iš Washingtono. BATU- 
No stažuotojas Haroldas Su
bačius, iš Vilniaus, padėjo BA- 
TUNo reikalų vedėjai Marai 
Treimanis koordinuoti ministrų 
veiklos programą New Yorke. 
(LIC)

tams priklauso teisė' reikalauti 
stebėtojo statuso. Memorandu
mą paruošti padėjo New Yorko 
advokatas William J. Hough III.

Po spaudos konferencijos, pa
skiri korespondentai kalbėjosi su 
ministrais; ypač domėjosi japonų 
ir sovietų Izvestijų žurnalistai.

ESBK sesijai pasibaigus, JAV 
Valstybės sekretorius James Ba
ker atskirai susitiko su Pabaltijo 
ministrais. Apie 50 minučių tru
kusiame su juo pasimatyme da
lyvavo: Saudargas su asistentu 
Jusiu, Meri su asistentu, Jurkans 
su asistente, Lietuvos Gen. kon
sulas Simutis ir Estijos Gen. 
konsulas Jaakson.

Posėdį atidarė Baker, patvir
tindamas JAV nedviprasmišką 
paramą Pabaltijui, pažymėda
mas, kad su Lietuvos užs. reik, 
ministru jis susitinkąs jau antrą 
kartą trijų mėnesių laikotarpyje 
(pirmasis susitikimas įvyko lie
pos mėn. Valstybės departa
mente). 

Saudargas painformavo Ba- 
kerį apie tą dieną prasidėjusias 
konsultacijas su Maskva dėl de
rybų, įteikdamas ir komentuo
damas tuo reikalu faksu ką tik 
gautą dokumentą iš Maskvos. 
Baker pareiškė, kad pilnai palai
ko derybų procesą.

Jurkans perspėjo, kad Gor
bačiovo prezidentinės galios 
išplėtimas gali sudaryti didelį 

, pavojų Pabaltijo respublikom.
Jis apibūdino respublikų pasi
rašomas sutartis su atskirom re
spublikom, kaip pvz. su Rusija. 
Tikino, kad Pabaltijo respubli
kos gali tapti tramplinu ekono
miniams ryšiams plėsti su Vaka
rais. Baker šiai minčiai pritarė ir 
pabrėžė, kad Pabaltijo šalių 
klausimą Jungtinės Valstijos sie
ja su JAV-TSRS strateginės gink
luotės derybomis. Tai ypač kom
plikuoja Pabaltijo paroblemos 
sprendimą.

Saudargas priminė, kad Pa
baltijo kraštai, kaip ir Vakarai, 
yra jautrūs stabilumo išlailcymui. 
Todėl Pabaltijo kraštuose sten
giamasi įgyvendinti demokrati-

į kitas Sutarties dėl galutinio 
santykių sureguliavimo Vokieti
jos atžvilgiu” dalyves, prašyda
ma į šios sutarties ratifikavimo 
dokumentus įtraukti papildy- * 
mus arba rezoliucijas, kurie tiks
liai apibrėžtų Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos, kaip nepriklausomų 
valstybių, teisinį statusą.

Pasirašo:

Latvijos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
Anatolijus Gorbunovas

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis

Estijos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas Ar
noldas Ruutelis 

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Ava. (prie Forest ' 
P'vtay SL), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

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

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

monių ėmimą domėn derybų 
metu, užsienio piliečių įvažiavi
mą, muitinių tarnybą. Sutarta, 
kad šių ir kitų klausimų na
grinėjimas bus tęsiamas.

Tarybų Sąjungos delegacija 
pasiūlė pradėti derybas, many
dama, kad greitesnis esamų 
klausimų išsprendimas atitiktų 
abiejų šalių interesus.

Atsižvelgus į Lietuvos pusės 
pageidavimą — o ji reikalavo, 
kad iki derybų pradžios būtų pa
sirašytas atitinkamas protokolas, 
nutarta pavesti bendrai darbo 
grupei papildomai išnagrinėti šį 
klausimą ir po 10 dienų pateikti 
savo pasiūlymus. Delegacijos re
miasi nuostatu, kad oficialios de
rybos turi prasidėti ne vėliau 
kaip š.m. lapkričio mėnesio 
trečiąjį dešimtadienį. (LIC)

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter/3arden Tavern. 
3-883 Madlson SU Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Koiodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimu prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

solino
EMORIALS

66 - S6 SO ST MIDDI.E Vll.i.AGE ŲI EEAS \ V 11379 
l’IIONES (71S> 326 - I2S2 326 3150

j. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

19 3 3 + 197 6

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

! LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDTrUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Svambi meilė lietuviškai knygai
Iš svečių, atvykusių iš Lietu

vos teko girdėti tokius žodžius: 
mum reikia tik knygų ir vaistų, 
o daugiau nieko mums nesiųski
te!

Tai žodžiai, kurie sujaudino 
ne vieną. Tauta prašo ne mate
rialinių gėrybių, bet dvasinio 
peno — knygos, kurią buvo 
atėmę ir sunaikinę okupantai.

Skaitėme spaudoje, kaip Lie
tuvoje prasidėjo mokslo metai. 
Trūksta vadovėlių. Mokytojai 
patys turi išmokti tą kursą dėsty
ti jau naujoje demokratinėje sis
temoje, o ne komunistinėje dik
tatūroje. Reikia parengti kon
spektus, klasėje mokiniams dik
tuoti.

Taip ir prisimena apie laikai, 
kai po Pirmojo pasaulinio karo 
organizavosi lietuviškos mokyk
los. Visko jom trūko, bet jos 
nežuvo, nesubyrėjo. Priešingai
— išaugo į gražią lietuvišką mo
kymosi sistemą, nes buvo laisvė, 
buvo didelis noras šviestis, mo
kytis.

Paskaitykite vysk. P. Baltakio, 
OFM, aprašymus, kaip jis lankė 
besikuriančias kunigų seminari
jas Gardine, Lvove. Ten visko 
trūksta, net kėdžių ir stalų, bet 
mokyklos jau veikia, nes jas ku
ria tie, kurie ilgisi dvasinių ver
tybių.

Per tiek metų Lietuvoje buvo 
brukama tik propaganda, spaus
dinami propagandiniai raštai, 
kuriama dailioji literatūra su aiš
kia komunistine indoktrinacija. 
Milijonai buvo išleidžiami anti
religinei propagandai, o dabar
— visa tai išmesta kaip šiukšlės, 
kaip melas. Atsirado didelė tuš
tuma, kurioje lietuvis ir nori lie
tuviškos geros dvasinės knygos, 
knygos, kur nebūtų melo, pro
pagandos.

Lietuvis visoje istorijos eigoje 
brangino ir vertino spausdintą 

lietuvišką žodį. Pirmoji knyga iš
leista 1547 m. Tai buvo Martyno 
Mažvydo katekizmas. Knyga 
pradedama šiais žodžiais: “Imki
te mane ir skaitykite ir skaityda
mi permanykite”.

Nuo to laiko ir eina tie žodžiai 
per visą mūsų istoriją. Sunkiau
siais ir tamsiausiais laikais lietu
vis prie mažos lempelės skaitė 
lietuviškas maldas, giedojo lietu
viškas giesmes, nes kitų iTiyge- 
lių nebuvo. Jos atsirado tik 19 
amžiaus antroje pusėje.

Nė viena pasaulio tauta netu
rėjo spaudos draudimo, tų tam
siųjų ir baisiųjų 40-ties metų. Už 
lietuvišką spausdintą žodį grėsė 
kalėjimas, Sibiro katorga. Ir lie
tuvis visa tai pakėlė, branginda
mas spausdintą žodį. Atgavus 
spaudą 1904, suklestėjo mūsų 
raštija. Žmonės griebė lietuviš
kas knygas, nes spausdinta kny
ga nešė šviesą ir naują dvasinį 
gyvenimą. Beraštė tauta, vysku
po Valančiaus išmokyta skaityti 
ir rašyti, daugiau jau rašto ne- 
beužmiršo. Knyga buvo jo gyve
nimo brangi ir šventa dalis.

Ir naujų okupacijų metais, 
sunkaus bolševikinio režimo lai
kais, nakties glūdumoje slapta 
skaitė tas gerąsias lietuviškas 
knygas, kurios pakėlė jų kovos 
dvasią. Už Lietuvos istorijos 
skaitymą buvo ištremti j Sibirą.

Todėl dabar kiekvieną jaudina 
ta didelė meilė savai lietuviškai 
knygai. Nieko mums neduokite, 
duokite tik knygą!!!

Atėjo nauja knygnešių gady
nė. Nauji knygnešiai jau knygas 
gabena konteineriais, tūkstan
čiais egzempliorių. Knyga ten 
kaip lietus labai išdžiūvusiai 
žemei, labai išdžiūvusiai lietuvio 
sielai!

Tai skatina ir mus, Amerikos 
lietuvius, labiau branginti lietu
viškąją knygą. Juk ne paslaptis,

Iš Rygos išvykome sekmadie
nio rytą 7:30 v. Buvo saulėta, bet 
pakeliui pradėjo niauktis ir, pri
važiavus Baltarusijos sieną, 
pradėjo lyti.

Gardiną pasiekėme apie 4 v. 
popiet. Smarkiai lijo.

Gardine gyvena vyskupas 
Kondrusevičius, kuris yra tik 44 
metų amžiaus, buvęs inžinie
rius, baigęs Kauno kunigų semi
nariją ir iki paskyrimo vyskupu 
šį pavasarį dirbo prie Aušros 
Vartų ir Sv. Dvasios parapijų 
Vilniuje. Kunigu buvo tik 8 me
tus.

Vyskupo kurija įrengta dviejų 
šeimų sukrypusio namelio prie
state — 3 kambarėliai ir virtuvė. 
Aptarnauja lenkės seselės. Ap- 
nakvydino viešbutyje. Jis buvo 
vienintelis, kuris priėmė ru
blius, ir už naktį mokėjome tik 

kad knygų leidimas dabar toks 
sunkus, neįmanomas, nes lietu
vis jau nori gyventi be knygų. 
Reikia organizaciniu mastu 
spręsti šią problemą, organizuoti 
naujus leidinius, knygų muges, 
knygų šventes, nes lietuviška 
knyga, lietuviškas raštas mus 
stiprina ir išlaiko mūsų tautinę 
gyvybę.

Atėjo tas momentas, kad be
sikeliančiai tautai į laisvę pirm

iausia turime duoti jai dvasinio 
peno — lietuvišką gerą knygą. 
Padarykime tai ir patys labiausiai 
pamilkime lietuvišką knygą!

Lietuvių pranciškonų suvažiavime, įvykusiame Kennebunkport, Maine, rugsėjo 19 - 
20, pagerbti sukaktuvininkai, sulaukę 50 m. kunigystės. Iš k.: provincijolas Tėv. Pla
cidas Barius, OFM, sukaktuvininkai Tėv. Petras Baniūnas, OFM, Tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, vysk. Paulius Baltakis, OFM. Nuotr. Tėv. 
Pranciškaus Giedgaudo, OFM.

Vysk. P. Baltakio, OFM, kelionė — 5. Ii Rygos nuvyko j Gardiną, kur vyskupas kalba 
lietuviškai. Viskas labai apleista, bet atidaryta nauja kunigų seminarija. Ukrainoje keliai 
labai blogi. Lvovo arkivyskupas gyvena mažyčiame kambarėlyje, žmonės nieko neturi. 
Iš pravoslavų pasitraukė 35 kunigai ir prisijungė prie katalikų-unitų. Jaunimas domisi 
religija. Visi dėkingi, kad aplankė Amerikos vyskupų delegacija.

30 rublių. Apsitvarkę grįžome į 
kuriją posėdžiauti.

Statistika
Katalikų yra 2,5 milijono, 

bažnyčių atidarytų — 215, 62 
kunigai, iš kurių 13 per 80 metų 
amžiaus. Seminaristų 40, iš jų 
25 baltarusiai, 2 lietuviai, 2 len
kai ir 10 ukrainiečių. Talkina 24 
lenkai kunigai ir 2 iš Lietuvos. 
Yra 3 lietuviškos parapijos. Dau
gumoje vartojama lenkų kalba, 
nes neturi nei mišiolo, nei Sv. 
Rašto, nei kitos literatūros balta
rusių kalba. Dedamos pastangos 
įvesti baltarusių kalbą bažnyčio
se.

Seminarija atidaryta prieš dvi 
savaites atgautame pranciškonų 
konventualų vienuolyne, tik to 
vienuolyno vienoje dalyje. Kita 
dalis tebėra užimta klinikos per
sonalo — greitosios pagalbos raš
tinės. Patalpos labai apleistos. 
Kai kraustėsi, išplėšė net durų 
rankenas. Pamokos vyksta būsi
moje koplyčioje. Klierikai miega 
ir studijuoja po 4 - 10 viename 
kambaryje. Neturi jokių baldų 
nei stalų, nei kėdžių. Seminarija 
pradėjo veikti tik rugsėjo 1. Ati

daryme dalyvavo popiežiaus 
pronuncijus arkivyskupas Cas- 
soulano. Jis tebebuvo Gardine, 
ir turėjome įdomų informacinį 
pokalbį. Taip pat seminarijos ati
daryme dalyvavo miesto val
džios atstovai ir tūkstantinė mi
nia. Žmonės kalba daugumoje 
rusiškai arba “po prostu” miši
niu. 30 - 40 procentų rusų.

Oficialiai Katalikų Bažnyčia 
dar nėra pripažinta, bet vietinė 
valdžia labai palanki. Dauguma 
bažnyčių atsiimta iš pravoslavų. 
Gardine yra atidaros trys bažny
čios: Sv. Pranciškaus, kur dabar 
gyvena vyskupas; Sv. Maksimi
lijono Kolbe—aptarnauja lenkai 
konventualai; labai graži ir di
delė jėzuitų bažnyčia — Šv. 
Pranciškaus Ksavero, — ilgą lai
ką neturėjusi savo kunigo. Prie 
jos esančiame buvusiame jėzuitų 
vienuolyne ir buvusioje kolegi
joje įrengtas kalėjimas. Buvusio
se seminarijos patalpose II ir III 
aukšte numatyta įrengti kuriją. 
Viskas baisiai apleista.

Vyskupas labai malonus, 
energingas, puikiai kalba lietu
viškai, gudas, gimęs netoli Gar
dino. Viską turi pradėiti iš nieko.

Po pusantros valandos pasita
rimų per lietų vykome į ant kal
nelio stovinčią Sv. Pranciškaus 
bažnyčią. Kelias buvo nuklotas 
gėlėmis, nes vaikai dėl lietaus 
buvo nuvesti į bažnyčią. 7 v.v. 
mišias koncelebravome lotyniš
kai ir lenkiškai. Dalyvavo ir pro
nuncijus Cassoulano ir keletas 
vietinių kunigų. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Po pamaldų jauni
mas pasveikino ir įteikė gėlių. 
Buvo ir skautų atstovai. Vysku
pas Kondrusevičius pasveikino 
ir lietuviškai, priminęs, kad jis 
mokėsi Kauno seminarijoje ir 
kad vyskupų tarpe yra lietuvis 
vyskupas iš Amerikos.

Ukrainoje rugsėjo 3, 4, 5
Atsilaikę mišias bei apžiūrėję 

seminariją ir porą bažnyčių, iš
vykome į Ukrainą. Vežė mano 
broliai Jonas ir Vytautas savo 
Žiguliais. Lynojo. Keliai labai 
blogi. Asfaltas — skalda, apipil
ta smala. Iki pat Lvovo nesura
dome benzino (octane 93), nors 
buvome bandę kokiose 10 stočių 
(delegacija priskaičiavo 18!). Ap
sistojome “Dniepro viešbutyje. 
Patarnautojai labai draugiški. 
Restorano vedėjas per kiekvieną 
valgį atnešdavo po butelį šampa
no. Kaina už naktį — 75 doleriai. 
Pietūs 8 žmonėms — 45 rubliai.

Kitą dieną, antradienį, rugsė
jo 4, 9 v. r. išvykom į Sv. Jurgio 
katedrą, kurią prieš porą mėne
sių valdžia perdavė katalikams- 
unitams ir dėl kurios patriarchas 
Alexi II taip pyksta.

Mišias laikėm rytų apeigom. 
Žmonių buvo nedaug. Pamaldos 
užtruko 1 vai. 10 minučių.

Metropolito rūmai užantspau
duoti ir dar neleidžia vyskupui 
gyventi. Po pamaldų nuvykome 
pas arkivyskupą metropolitą 
Stemiuk. Po 5 metų Sibire gyve
na dabar 10 x 20 pėdų aparta
mente, kuris drauge yra miega
masis, koplyčia, kurija ir biblio
teka. Laiptuose laukė apie 20 
žmonių, atvykusių iš įvairių vie
tovių su reikalais. Virtuvę aptar
nauja belgė seselė.

(nukelta j 4 psl.)

JONAS PUZINAS
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KELIAS j LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ DEKLARACIJA — 
“LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 

DEKLERACIJA”

Amerikos lietuviai, kaip jau anksčiau prisi
minta, ideologiškai buvo labai suskilę ir nepajė
gė sueiti draugėn bendrų lietuviškų reikalų svars
tyti. Iš visų to meto lietuvių grupių stipriausia 
yra buvusi katalikiškoji. Ji buvo geriausiai susi
organizavusi ir nuoširdžiai rūpinosi Lietuvos 
laisvės reikalais. Nepavykus sudaryti įvairių sro
vių centrinės politinės organizacijos, katalikai
1914 m. rugsėjo 22 d. įsisteigė Tautos Fondą, ku
rio tikslas buvo šelpti dėl karo nukentėjusius lie
tuvius ir “Lietuvos autonomijos išgavimas”, o
1915 m. vasario 10 d. iš didžiųjų lietuvių katali
kų organizacijų atstovų sudaryta Amerikos Lie
tuvių Taryba (angliškai — Lithuanian National 
Council of America), kurios uždavinys buvo “rū
pintis Lietuvai laisvės išgavimu”. Jos atstovai 
(kun. V. Bartuška, dr. J. J. Bielskis) 1916 m. 
lankėsi Lietuvoje, Stockholme, Berlyne, dalyva
vo IIT Pavergtųjų tautų kongrese Lozanoje, Švei
carijoje sušauktose lietuvių konferencijose ir t.t. 
Taigi, Amerikos Lietuvių Taryba buvo gerai in
formuota apie Lietuvos laisvės bylos padėtį. To

dėl nenuostabu, kad Amerikos Lietuvių Taryba 
1917 m. sausio mėn. pradžioje paskelbė “Lietu
vos neprigulmybės dekleraciją”. Kurią dieną tai 
buvo atlikta, žinios įvairuoja. Bostoninėje Lie
tuvių Enciklopedijoje ir kai kurių asmenų atsi
minimuose (pvz. K. Pakštas, Lietuvos amerikie
čių kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. — Ži
dinys, 1938, nr. 5-6, p. 640) .rašoma, kad 1917 m. 
sausio 10-11 d. Amerilęps Lietuvių Taryba sušau
kusi į Pittsburghą, Pa. 33 žymesnius lietuvių ka
talikų veikėjus aptarti svarbių tautos reikalų. 
Šitame suvažiavime viešai ir plačiai buvusi pa
skelbta pirmoji Lietuvos nepriklausomybės de
klaracija ir septynių didžiausių lietuvių katalikų 
organizacijų vardu įteikta per savo įgaliotinius 
(kun. J. Žilių ir dr. J. Bielskį) JAV prezidentui 
ir Europos valstybių ambasadoriams Vašingtone. 
Savo archyve turiu specialų Bostone ėjusio Dar
bininko 1917 m. sausio 9 d. numerį (nr, 3/185), 
kuriame yra ne tik paskelbta lietuviškai ir ang
liškai Amerikos lietuvių deklaracija, bet ir duo
tas delegacijos nario dr. J. J. Bielskio straipsnis, 
kur aprašomas jo ir kun. Jono Žiliaus lankymasis 
deklaracijos įteikimo reikalu pas JAV preziden
tą, svetimųjų valstybių apbasadorius ir Apašta
liškąjį Delegatą. Taigi, ta Amerikos lietuvių de
klaracija, skelbianti Lietuvos nepriklausomybę, 
turėjo būti paruošta ir paminėtoms įstaigoms 
įteikta bent keletą dienų prieš Pittsburgho suva
žiavimą. Čia duosiu tos deklaracijos lietuviškąjį 
tekstą ir vieną kitą įspūdį iš delegacijos lanky
mosi svetimųjų valstybių ambasadose. Štai tos 
deklaracijas tekstas:

AMERIKOS LIETUVIŲ DEKLARACIJA
(Inteikta Suvienytų Valstijų prezidentui, Apaš

tališkam Delegatui ir Europos valstijų ambasa
doriams Washington’e, D.C. Sausio mėnesį 1917 ' 
metų).

Lietuvių tauta, sudaranti skirtingą šaką Indo- 
europeiškos rasės, nuo pralstoriškų laikų gyveno 
į piet-vakarus nuo Baltijos jūrių, Nemuno ba
seine.

Iš visų tautų gyvenančių Baltiko pakraščiais 
viena Lietuva sudarė 13-ame amžiuje galingą 
valstiją. 14-ame amžiuje Lietuvos valstijos rube- 
žiai siekė Baltijos ir Juodųjų jūrių. Savo politiš
kos galybės laikais Lietuva sulaikė Teutonų žen
gimą į Rytus (1410) ir tuo palaikė Europos lyg
svarą. Iš kitos pusės Lietuva savo krutinę apgy
nė Europos krikščioniškąją civilizaciją nuo ant
plūdžio totorių gaujų.

Tais laikais Lietuva nepažinojo vergijos. 
Amžiams bėgant ji sudarė savo politiškas tradi
cijas ir savitą tautos būdą. Nors 16-ame amžiuje 
dėl karių su Maskva Lietuvos didžiūnai ir buvo 
priversti sudaryti politišką uniją su Lenkais (pa
našią, kaip dabar Austrija ir Vengrija),— tečiau, 
į tai nežiūrint iki pat Lenkijos ir Lietuvos pada
linimo (pabaigoj 18-o šimtmečio) Lietuva išlaikė 
ne tik savo tautinę individualybę, bet taip-pat ir 
politišką savyvaldą.

Vėliau, laikais baisių priespaudų iš Rusijos 
pusės, nors buvo uždrausta lietuvių spauda ir 
nuo 1864 iki 1904 metų nevalia buvo spauzdinti 
nei knygų, nei laikraščių, tečiau vis dėlto nebuvo 
nuslopinta lietuvių troškimai ir viltis atgauti ne- 
prigulmybę. Neprigulmybės troškimas gyvai ap
sireikšdavo ir liaudies dainose, ir literatūroje, 
spausdina', no j e už Rusijos rubežių.

1905 metais Lietuva veikliai dalyvavo Rusi
jos tautų pasiliuosavimo judėjime. ^nigiiru



< į ^PRANCIŠKONIŠKAS
$ W ■ Sąskrydis romoje

Rytų Ir Vidurio Europos pranciškonai tarėsi šv. Antano 
kolegijoje Romoje 1990 rugsėjo 24 >30.

Pirmą kartą po antrojo pasau
linio karo įvyko Rytų ir Vidurio 

| Europos pranciškonų susitiki
mas. Jame dalyvavo 36 pranciš- 

» konai iš buvusios Rytų Vokieti- 
* jos, Čekoslovakijos, Jugoslavi

jos, Lenldjosj Rumunijos, Ven
grijos, Ukrainos. Iš Lietuvos 
buvo atvykę trys pranciškonai: 
T. Juozas Kaminskas, T. Alvydas 
Grabnickas ir T. Saulius Bytau
tas, kuris jau penkti metai dar
buojasi misijose, aptarnaudamas 
tikinčiuosius Sibiro platybėse. 
Be to, dar dalyvavo du lietuviai 
pranciškonai: T. Benediktas Jur
čys ir T. Edmundas Atkočiūnas, 
dabar studijuoją Romoje. Pasi
gesta sanbrolių iš Albanijos — 
jiems tenka ir toliau egzistuoti 
pogrindžio sąlygomis.

Kiekviena darbo diena prasi
dėdavo brevijoriaus malda. Kad 
broliai geriau suprastų ir arčiau 
pažintų vieni kitus, pačioje 
pradžioje buvo pasiūlyta kiek

vienai provincijai parašyti trum
pą savą istoriją okupacijos me
tais, atsakant į anketos klausi
mus, kurie buvo paruošti iš ank
sto.

Lietuvos atstovai apžvalgą 
ruošė kartu su lenkų “Nekalto 
Prasidėjimo” provincijos delega
tu Ukrainoje T. Martynian 
Dožickiu.

Renginio vadovams vykusiai 
pasisekė parinkti teologus, kurie 
prabilo į dalyvius labai kruopš
čiai išanalizuotomis temomis. Jų 
tarpe paminėtini:

— T. Ceslaw Teklak, OFM: 
“Religinis fenomenas Rytų Eu
ropos kraštuose, išsivadavus iš 
marksistinio režimo: istorinis 
žvilgsnis, perspektyvos ir išva
dos”.

-T. Ferdinando Uribe, OFM: 
“Generalinės konstitucijos IV ir 
V skyriai”.

— T. Michael Fitzgerald: 
“Tarpreliginis dialogas II-ojo Va-

Laiškas iš Australijos

LIETUVOS STUDIJŲ
SAMBŪRIS TASMANIJ0JE

Tasmanijos universitete studi
juojančių lietuvių pastangomis 
sudarytas Lietuvos Studijų Sam
būris jau veikia ketvirtuosius 
metus. Ši studentų draugija ke
lia susidomėjimą Lietuva ir ska- 

"fina Aidkslinius darbus Lietuvą 
"liečiančiomis temomis. Tai vie

nintelis toks akademinis viene
tas visoje Australijoje, N. Zelan
dijoje ir turbūt Azijoje.

Sambūryje yra 26 aktyvūs na
riai ir eilė narių-rėmėjų. Univer
sitete beveik visi australai, yra 
dar vienas indas, latvė ir graikas. 
Sambūrio pirmininku šiemet yra 
II kurso studentas Simas 
Taškūnas, o vicepirmininkė dr. 
Genovaitė Kazoldenė (Ph.D. 
kandidatė).

Sambūris plečia savo bibliote
ką ir mielai priima iš aukotojų- 
mecenatų knygas gerame stovy
je. Ypač trūksta knygų anglų kal- 

-. b*’ nes beveik visi skaitytojai lie
tuvių kalbos pakankamai nemo
ka;

Šiuo metu Tasmanijos univer
sitete dvi kandidatės ruošia tezes 
Lietuvos temomis: dr. Geno
vaitė Kazokiene — apie austra
lus menininkus Australijoje 
(Ph. D.) ir Amanda Banks—apie 
dabartinę gamtostaršą ir jos so- 
cialogines pasekmės Lietuvoje 
(Env. St. Honours). Teisės fa
kultete studentai rašo apie Lie
tuvą tarptautinės teisės šviesoje. 
Šių metų Sambūrio metraštyje 
bus šeši akademiniai darbai apie 
dabartinę Lietuvą.

Sambūriui skubiai reikalinga 
knyga: Misiūnas, R. J. and Taa- 
gepera, R., 1983, The BalUc Sta
tes: y sars of Dependence 1940 - 
1980. University of CA Press, 
Berkley & Los Angeles. 
Sambūrio adresas: Tasmania 
University Union Lithūanian 
Studies Society, Post Office Box 
777, Sandy Bay, Tasmania 7005, 
Australia.

Algis Taškūnas
Sambūrio iždininkas

IŠ SKURDO IR VARGO KELIASI KRISTAUS BAŽNYČIA

(atkelta iš 3 nsl )
Statistika

Ukrainoje yra 5 milijonai kata
likų- unitų, 1500 parapijų, 500 
kunigų, 350 kunigų pravoslavų 
perėjo pas unitus. Teologines 
studijas pradėjo 350 seminari
stų. Pamokos vyksta Atsinaujini
mo bažnyčioje, kurios vikaras su 
visais parapiečiais prieš keletą 
mėnesių perėjo į katalikus, o kle
bonas pabėgo su kolekta ir yra 
įšventintas į ortodoksų vysku
pus. Klierikai gyvena šeimose.

Nieko neturi. Žmonės nemo
ka slovėnų kalbos. Žmonės ne
buvo evangelizuojami per dvi 
generacijas. Vietinė valdžia labai 
palanki, bet Kievas nepalankus. 
Galima viešai garbinti, bet kol 
nėra priimtas naujas “sąžinės 
laisvės” * įstatymas, valdžia 
nežino, kaip elgtis. Ekumeniz
mas labai sunkiai einasi.

Rugpjūčio 28 buvo sušauktas 
pasitarimas ir įkurtas komitetas 
iš vieno katalikų-unitų, dviejų 
ukrainiečių atstovų, priklausan
čių Maskvai, trijų ortodoksų uk
rainiečių, nepriklausančių Maskvai. 
Arkivyskupas metropolitas Ster- 
niuk jau 84 metų, rūpinasi tik 
vakarinės Ukrainos tikinčiai
siais, bet žmonių atvyksta net iš 
Maskvos. Mum besikalbant su 

tikano suvažiavimo dvasioje”. 
' — Frank Rodė, CM: “Post- 

marksistinių kraštų evangeliza
cija naujai susidariusioje situaci
joje”.

Kalbų buvo daug. Kai kurios 
iš jų išprovokavo ir gerų ir abe- 
jotinių minčių. Kasdien daly
viams buvo skiriamas laikas klau
simų ir komentarų suformavi
mui mažesnėse grupelėse. Į tai 
paskaitininkai atsakė su didžia 
atsakomybe ir nuoširdumu — 
jautėsi noras praplėsti mūsų mą
stymą naujomis dvasinio gyveni
mo dimensijomis.

Gana dažnai buvo akcentuoja
ma, kad Bažnyčia yra apaštalinė 
bendruomenė. Tai ypač būtina 
nuolat prisiminti lietuviams, kai 
visuomenė taip sparčiai žengia į 
pilną demokratiją. Kokiu uolu
mu brolis turi degti: ar apaštali
niu, ar politiniu, ar demokrati
niu? Koks atstumas tarp jo . ir 
valdžios? Bendrai, sesijos darbe 
vyravo tendencija susidariusią 
problemą spręsti Didžiojo Ket
virtadienio liturgijos “kojų plovi
mo” apeigų dvasioje.

Ordino generalinis ministras 
T. John Vaugh kalbėjo, kad nau
jos evangelizacijos forma ir me
todologija neturėtų užgožti Tra
dicijos, t. y. kontempliacijos, 
mišių ir sakramentinio gyveni
mo. Mūsų pareiga ir atsakomybė 
surasti būdus, kas efektingiau
siai veiktų postmarksistinėje si
tuacijoje atsidūrusią visuomenę 
dvasine kryptimi.

Sesijos darbas buvo labai ba
lansuotas. Po trijų dienų įtemp
tų svarstybų lyg ir pasirodė nuo
vargio šešėliai, bet jie tuoj din
go, kai įėjome į vieną iš Vatikano 
salių privačiam susitikimui su 
popiežiumi Jonu Pauliu II. Tas, 
kurį daugelis matėme tik pa
veikslėliuose, dabar stovi Šalia ir . 
lietuviškai ištaria: “Garbė Jėzui 
Kristui, broliai lietuviai”. Su
prantama, kad šis džiaugsmas - 
buvo neapsakomai didelis.

Kitą dieną nuvykę į Šv. Kle
menso baziliką, kuri pastatyta 
Mitros šventovės vietovėje, au
kojome mišias. Rugsėjo 30, sek
madienį, Šv. Petro bazilikoje 
kartu su į sinodą atvykusiais kar
dinolais ir vyskupais, vadovau
jant pačiam Šv. Tėvui, koncele- 
bravome mišias. Po kuklių pietų 
pranciškonų ordino generalinėje 
kurijoje baigėsi mūsų pirmasis 
susitikimas ir bendravimas Ro
moje.

T. Benediktas Jurčys, OFM

seminaristais Atsimainymo 
bažnyčioje, prisistatė du gražiai 
nuaugę vyrai ir prašėsi, kad 
priimtų pas katalikus unitus ku
nigais. Vienas buvo baigęs Le
ningrado seminariją, kitas — 
Odesos. Parodė įšventinimo do
kumentus.

Būtina parūpinti patalpas se
minarijai, įrengti spaustuvę. 
Nieko neturi. Viską galima gauti 
tik su kyšiais.

Užkarpatė
Dalyvavo ir Užkarpatės vys

kupas Semedi. Padėtis ten labai 
bloga, nes visą laiką priklausė 
Sovietų Sąjungai. Valdžia ir 
žmonės nepalankūs. Buvo apie 
300 bažnyčių. Grąžinta tik 49. 
Daugumoje pamaldos laikomos 
po atviru dangumi. Valdžios tar
nautojai tebelanko bažnyčią 
slaptai. Negali banke atidaryti 
sąskaitas. Jaunimas labai domisi 
religija. Pusė pamaldas lankan
čių yra jaunimas. Visi kunigai yra 
baigę pogrindžio seminariją.

Jaunimas už Kristų
Rugsėjo 8 - 9 Lvove vyko jau

nimo manifestacija. Iš Amerikos 
buvo atvykę 35 paskaitininkai ir 
organizatoriai, sponsoruojami 
ukrainiečių Stamfordo vyskupi
jos. Komitetas įsikūręs vienuose

namuose, kur jaunimas ruošė 
pakietėlius kongreso dalyviams, 
o jų sporto stadione buvo apie 
40,000, Visi bilietai buvo išpar
duoti. Programoje — koncertas, 
paskaitos, išpažintys ir užbaigta 
iškilmingomis mišiomis. 200 
mokyklų svečius užprašė su pa-. 
skaitom is. Po kongreso įsikūrė 
pastovus centras “Youth for 
Christ”.

Lotynų apeigų katalikų yra 
apie 100,000, daugumoje lenkai. 
Lvove turi gražią bažnyčią. Ap
tarnauja lenkai konventualai. 
Lenkija paruošė 50 kunigų So
vietų Sąjungai, bet Maskva pa
reikalavo, kad jie atsisakytų len
kų pilietybės. Kardinolas Glemp 
nesutiko. Taip ir liko neatvykę

Vatikanas
Susitikimas ukrainiečių kuni

gų su Šv. Tėvu įgavo viešą pri
pažinimą. Anksčiau Rytų Ukrai
noje su katalikais nebuvo skaito
masi. Labai dėkingi Amerikos 
vyskupų delegacijai už apsilan
kymą ir moralinę paramą. Tikisi 
ir kitokios paramos. Svarbiausia, 
kad jaučiasi nepamiršti. Kviečia 
dažniau apsilankyti.

Vyskupų delegacija rugsėjo 5 
išskrido j Maskvą, o iš ten — į 
New Yorką, o aš grįžau keliom 
dienom atgal į Lietuvą.,

Siunčiu Jums JAV $85.00 čakį motinai „Uatuvoč Aido" prenumeratai ir prašau jį aiuntinOti sekančiu 
adresu:

Vardas Ir Pavardė.................................... ........... .........................................................................................

Adresas: ............................................................................................................................ ..................................

NEW BRITAIN
Matinis choro parengimas

Lapkričio 17, šeštadienį, Šv. 
Andriejaus parapijos choras ruo
šia savo metinį parengimą su ka
lėdine programa. Parengimai 
vyks bažnyčios salėje, 39€ 
Church Street. Pradžia 7 vai. va
kare.

Programą sudarė choro vedėja 
Geraldine Ganzer (Sintautaitė). 
su Elizabeta Ona Liudžiuviene. 
Bus giedamos kalėdinės giesmės 
lietuviškai ir angliškai ir atlieka
mas specialiai pritaikytas tek
stas. Grupėje dainuos Irene Be- 
largan (Leiberytė), Julie Ganzer 
ir Virginia Liudžiūtė. Duetus 
atliks: Elizabeta Ona Lindžin- 
vienė ir Ona Kelly, Birutė Butri
mienė ir Dorotes Vilčinskienė, 
Juoizas Liudžius ir Richard Plu- 
cas. Solo dainos Jonas Valenge- 
vich.

Prieš programą ir po jos veiks 
turtingas baras, taip pat bus 
laimėjimų stalas, kur svečiai 
galės įsigyti bilietus. Po progra
mos šokiai ir laimėjimų trauki
mai. Gros Serenaders orkestras, 
įėjimo auka $8. Rengėjai kviečia 
atvykti visus New Britain ir apy
linkių lietuvius.

Ta pačia proga reikia pridėti, 
kad Sv. Andriejaus parapijos 
choras yra vienas seniausių lietu
vių chorų Amerikoje. Jis gyvuoja 
nuo parapijos įkūrimo 1895. 
Choras gieda kiekvieną sekma
dienį per 11 vai. mišias lietuvių 
kalba ir per visas metines šven
tes. Spalio 14 d. choras su dauge
liu New Britain lietuvių buvo 
nuvykęs į Hartford, kur Šv. Juo
zapo katedroje giedojo pamaldo
se už Lietuvą.

Tad iki susitikimo pas mus 
lapkričio 17-ąją.

Juozas Balčiūnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS LAIKRAŠTIS
„Lietuvos Aldo” įgailotinto JAV Bronius Juodelis,

239 Brookėlde Lana 
Wmowbroo«c, IL MSI 4 

Tai. (708) 988-1813

Mieli Lietuvos laisvės rėmėjai,

„Lietuvos Aido” pirmasis numeris Bėjo 19*7 m. rugsėjo mėn. 6 d. Vilniuje, dar okupuo
toje Lietuvoje. Jo leidimą nutraukė 1940 m. sovietinė okupacija.

paskelbus Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymą 1990 m. kovo mėn. 11 
dieną jau anksčiau demokratiniu būdu išrinkus Lietuvos aukščiausiąją tarybą Ir sudarius 
Lietuvos vyriausybę, jai buvo reikalingas laikrištis, kuris tautai duotų Lietuvos vyriausybės 
ir Lietuvos gyvenimo bei nepriklausomybės atstatymo darbų objektyvų vaizdą Todėl 
Maskvos blokadai slegiant, 1990 m. gegužės mėn. 8 dieną išėjo pirmasis atkurto „Lie
tuvos Akto” numeris. Po trumpo laikotarpio, ‘nors ir trūkstant būtinų priemonių, „Lietuvos 
Aidas” jau leidžiamas dienraščiu, spausdinam vyriausybės įstatymus, nutarimus, duodant 
tikslias žinias bei kontroversines nuomones apie padėtį Lietuvoje.

„Lietuvos Akto” »' ritymas išeivijoje mums yra labai svarbus informacijos gavimui 
Ir ryšio palaikymui su atgimstančia Lietuva. „Lietuvos Akto” prenumeratos laisvajame 
pasaulyje yra ne tik materialinė, bet ir moralinė parama „Lietuvos Akto” redakcijai ir Lie
tuvos Respublikos vyriausybei.

Todėl labai prašau nedelsiant užsiprenumeruoti „lietuves Aidą” užpildant šio laiško 
atkarpą su tiksliu adresu ir pridedant 85 JAV dolerių čekį, rašant ^Jętuvoa Aktas” vardu, 

metinei prenumoretal.Užpildytą atkarpą ir č$į siųsti įgaliotiniui Brokui Juodeliui aukščiau 
duotu adresu. ^.Lietuvos Akto" prenumeratoms yra atidaryta speciali sąskaita Standard 
Federal Banke Chicagoje. „Lietuvos Aktas” bus jums siunčiamas oro paštu kartą į savaitę, 
voke sudedant penkis numerius. Be sutruįtdymų, vokas ateina per 7 dienas.

fcaRoMo jweigas iš į,Lietuvos Akto” redaktoriaus Sauliaus Stomos priėmiau be jokio 
honoraro, norėdamas prisidėti prie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymo, 
norėdamas padėti labai sunkią naštą nešančiai Lietuvos vyriausybei, norėdamas patarnau
ti mieliems tautiečiams išeivijoje. '

Laukdamas Iš Jūsų „Lietuvos Akto” prenumeratos, reiškiu gilią pagarbą
Su geriausiais linkėjimais, Jūsų Bronhae JuodeNa

„Lietuvos Akto” įgaliotinis

i M»M U Z > 
'JJCTU*

“Darbas Lietuvai” seminare, suorganizuotame JAV LB Kraš
to valdybos, rugsėjo' 29 Washingtone svarstybos “Dabartinės 
Lietuvos vyriausybės pripažinimo klausimas”. Iš k.: prof. 
Louise Shelley — American univ., Paul Goble ir James Hoo- 
per — Valstybės Dept., Regina Narušienė. Nuotr. Nastutės 
Umbrazaitės

WORCESTER, MASS
Kariuomenės šventė

Lapkričio 25, sekmadienį, Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa ir 
skautai-ės ruošia Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą.

10 vai. ryto uniformuoti šau
liai ir skautai su vėliavomis daly
vaus mišiose Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Po to trum
pos žuvusių pagerbimo iškilmės 
prie paminklo šventoriuje.

3 vai. p. p. Maironio Parko 
patalpose minėjimas: paskaita ir 
vaizdajuostė “Nepriklausomos 
Lietuvos pavasaris 1990”. Labai 
įdomi ir jaudinanti, nes apima 
ne tik Nepriklausomybės laiko
tarpį, bet blokadą ir etc.

Po minėjimo sesės šaulės vi
sus dalyvius pavaišins kavute ir 
užkandžiais.

Rengėjai kviečia visus daly
vauti.

Lietuviška parodėlė
Visą spalio mėnesį Meadway 

miestelio (prie Bostono) biblio

tekoje vyko lietuviškų meno dir
binių parodėlė. Lėlės su tauti
niais drabužiais, įvairūs gintaro 
dirbiniai, medžio drožiniai, lino 
staltiesės, rankšluosčiai, mar
gučiai, o šalia jų anglų kalba kny
gos apie Lietuvą ir lietuviškų 
valgių receptais domino ameri
kiečius.

Parodėlę surengė Teresė Mi
liauskaitė, iš Marlboro, ir Louise 
Comeau (Letuskey), iš Medway. 
Rugsėjoi 28 Marlboro laikraštis 
Enterprise/Hudson Daily Sun 
aprašė parodėlę ir padarė pasi
kalbėjimą su jos iniciatorėmis. 
Miliauskaitė plačiau supažindi
no su Lietuva ir jos pastangomis, 
norint ištrūkti iš Maskvos replių.

J. M.

— Vilniaus miesto savival
dybė kreipėsi į vilniečius su ragi
nimu nedalyvauti militariniuose 
renginiuose bei demonstracijose 
lapkričio 7, kai bus Yūftiftnos Spa
lio revoliucijos metinės.



Pianistas Povilas Stravinskas skambina savo solistiniame kon
certe spalio 14 Kultūros Židinyje. Nuotr. Vytauto Maželio

PIANISTAS POVILAS STRAVINSKAS 
N.Y. KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE

Spalio 14, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinio salėje 
įvyko gražus pianisto Povilo 
Stravinsko koncertas.

Apie jį kursavo žinios, kad jis 
esąs vienas iš pajėgiausių lietu
vių pianistų. Trumpai pasirodė, 
kai toje salėje buvo minima Dir
vos 75 metų sukaktis, o dabar 

J^ko.jflf^pM koncertas. Tokie 
koncertairT^ublikos daug nesu
traukia, o lietuvių tarpe dar 
mažiau yra piano muzikos 
mėgėjų. Tačiau šio iškilaus’pia
nisto muzikos klausėsi kokia šim
tinė rinktinės publikos.

Kokias mokyklas pianistas yra 
baigęs, jau buvo rašyta ir Darbi
ninke, ir kitoje spaudoje. Čia 
trumpai priminsime. Muzikos 
pradėjo mokytis Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje, o 
vėliau tobulinosi Maskvos cen
trinėje muzikos mokykloje. 1976 
m baigė P. Čaikovskio valsty
binę konservatoriją Maskvoje ir

MARIJOS ŽUKAUSKIENĖS 
DAILĖS PARODOJE

New Yorke bene seniausia lie
tuviška organizacija yra Lietuvių 
Atletų Klubas. Savo modernioje 
dabarties veikloje nepasitenkina 
tik sportu, bet organizuoja kon
certus, kitus kultūrinius rengi
nius ir dailės parodas.

To klubo garbės nare yra ir dr. 
Marija Žukauskienė, čia anks
čiau aktyviai sportavusi, žaidžiu- 
si krepšinį, o dabar visur pare
mianti Klubo veiklą. Šis klubas 
ir surengė jos tapybos darbų pa
rodą. Tai buvo bene trečioji Klu
bo surengta jos paroda.

Ji vyko spalio 6-7 dienomis 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Buvo išstatyta apie 30 pa
veikslų. Dauguma jų nutapyti 
aliejumi, bet buvo ir pastelių. 
Parodos iškilmingas atidarymas 
buvo spalio 6 vakare. Žmonių at
silankė ypatingai daug, nes daili
ninkė veikia ne tik Atletų Klube, 
bet yra ir ilgametė Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos New 

• Yorko klubo pirmininkė.
Visą susitikimą su dailininke 

pravedė Algis Šilbajoris. Trum
pą žodį apie dailininkės kūrybos 
pobūdį tarė Paulius Jurkus, pa- 

■ dėkojo ir dailininkė rengėjams. 
Po tų įžanginių žodžių žmonės 
apžiūrėjo parodą, svečiavosi prie 
kavos puoduko. Visi džiaugėsi 
Marijos Žukauskienės dideliu 
dinamizmu — vis judėti ir kitus 
kelti veiklai. Ji tarp daugelio 

aspirantūrą J. Milšteino klasėje. 
Nuo 1976 m. jis yra Lietuvos 
Tautinės filharmonijos solistas, o 
taip pat dėsto fortepijono specia
lybę Lietuvos konservatorijoje. 
Nuolat rengia savo solinius kon
certus, groja su įvairiais simfoni
niais orkestrais, su įvairiais sofk 
stais - instrumentalistais. Kaip 
sofistas ir, įvairių ansamblių daly
vis, įrašė eilę- plokštelių ir pasto
viai koncertuoja Sovietų Sąjun
goje, Lenkijoje, Vokietijoje, Če
koslovakijoje, Prancūzijoje ir 
JAV.

Savo programoje jis atliko 
šiuos kūrinius: L. van Beethove- 
no Sonata No. 14, op. 27, No. 2 
— Moonlight Sonata; Sonata 
No. 23, op. 57 — Appassionata. 
Po pertraukos: C. Debussy — 
Etude No. 11 — Pour les arpeges 
composes, F. Chopin — Sonata 
op. 35.

Bisavo bene tris kartus, pa
skambindamas įvairius klasiki- 

įvairių darbų suranda laiko ir ta
pybai.

Ji tapo gamtovaizdžius. Mėgs
ta gėles, pajūrio vaizdus, vande
nis ir laivus, miestų gatveles. Pa
veikslai pilkšvo kolorito, spalvos 
dedamos daugiausiai peiliu. Pa
veiksle ieškoma ramybės, ro
mantinės nuotaikos. Ir jos gėlės 
primena kažkada sutiktas vasa
ras, vasaros malonias valandas. 
Pašiurpusi jūra irgi pasakoja, kad 
yra dienos skaidrios, ramios.

Spalvingiausią ji yra gėlių nu
tapytuose paveiksluose, bet ir 
ten spalvos ramios, nesiplėšo, 
neužakcentuoja dinamiškus rit
mus. Mėgsta gėlių puokštes su
lieti su fonu, tartum visur būtų 
mirguliuojanti gėlių spalva.

Dailininkė pardavė 10 paveik
slų. Tai yra gana daug prie mūsų 
dabartinių sąlygų, nes visi turi 
prisipirkę įvairių dailininkų pa
veikslų. Iš tikrųjų ji pardavė 
trečdalį parodos.

Atletų klubas taip pat turėjo 
pajamų, kurių jiem labai reikia, 
kaupiant lėšas sportininkų kelio
nei į Lietuvą.

Dailininkei Marijai Žukaus
kienei linkime kuo geriausios 
sėkmės įvairiuose jos darbuose, 
o labiausiai tapyboje. Tegu vėl 
prasiskleidžia naujos gėlių 
puokštės, nauji gamtovaizdžiai! 
(P-j-)

NEVY YORKE
Kalėdiniam konteineriui dra

bužių ir žaislų vajus yra pratęstas 
iki lapkričio 11. Dalykai yra pri
imami šeštadienio rytais iki 
12:30 vai. popiet KASOS trečia
me aukšte, Richmond Hill. Da
lykus taip pat bus galima prista
tyti sekmadieniais po mišių 
Apreiškime lapkričio 4 ir lap
kričio 11. Visos dovanos bus pa
siųstos CARITAS organizacijai, 
kuri prižiūrės jų tvarkingą išdali
nimą našlaičių namams, senelių 
prieglaudom ir tremtinių drau
gijom. Norintys prisidėti prie 
transporto išlaidų, gali aukas sių
sti: Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid/Christmas, 351 High- 
land Blvd., Brooklyn, New York 
11207. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių.

Antis, Lietuvoje pagarsėjęs 
roko muzikos ansamblis, spalio 
12, penktadienį, koncertavo 
Kultūros Židinyje. Žmonių atsi
lankė per du šimtus, ypač daug 
buvo jaunimo, kuris, pagautas 
nuotaikos, pradėjo net šokti kon
certo metu. Ansamblis grojo per 
garsiai, retai kada galėjai supra
sti kokį žodį. Visai kitoks yra an- 
samblio įspūdis išleistoje gar
sinėje juostelėje — kasetėje, — 
ten gali suprasti kiekvieną žodį,
pajusti teksto ir paties ansamblio 
satyrinį charakterį. Žmogus, ku
ris valdė elektronikos garso apa-

nius kūrinius. Apdovanotas 
gėlėmis, palydėtas nuoširdžiais 
plojimais, nes tai tikrai yra labai 
didelė meninė pajėga. Visi 
džiaugėsi jo koncertu ir linkėjo 
keliauti per dižiausias koncertų 
sales ir laimėti visur pasisekimą 
ir pripažinimą, nes to maestro 
Povilas Stravinskas yra vertas.

Po koncerto' ’buVo’ 'W8&Msu 
vynu, pyragaičiais. Ir čia miela
sis pianistas nesididžiuodamas 
pasikalbėjo su visais. Sėkmės 
jam visur ir visada! (p.j.) 

COSMOS PARCELS 
^“4 EXPRESS CORP.

Licenzija V/O “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 30-ffes metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

j TSRS, tame tarpe j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą Ir kt.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI, 
t-'

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

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

Dėl Informacijos prašome kreiptis į mūsų pagrindinę kontorą arba į visus S 

mūsų agentus.

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

Tel. (212) 832 - 7550
BOSTON, MA 02127 
BROOKLYN, N.Y. 11222 

BUFFALO, N.Y. 14212 . 
CHICAGO, ILL 60622 
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TRENTON, N. J. 08611 
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ratūrą, visai nekreipė dėmesio, 
ką ansamblis dainuoja, svarbu, 
kad būtų daug triukšmo.Tą jis ir 
gavo, leisdamas labai stiprų in
strumentų balsą, nuslopindamas 
dainavimą.

Zita Žemaitytė, menotyri
ninkė, yra atvykusi iš Lietuvos, 
iškviesta D. Petraitytės, kuri se
natvėje globojo dail. Adomą Var
ną ir jo žmoną. Zita Žemaitytė 
yra angažuota parašyti monogra
fiją apie velionį dail. A. Varną. 
Chicagoje ji išbuvo pusantro mė
nesio, rinkdama medžiagą. Iš 
Cbicagos atvyko į New Yorką, 
kur drauge su Beatriče Vasaris 
svečiavosi pas Oną Osmols- 
kienę, apsilankė ir pas dail. Juo
zą Bagdoną, kuris gerai pažinojo 
dail. A. Varną. Iš čia Z. Žemai
tytė iškeliavo į Bostoną, kur taip 
pat renka medžiagą apie minėtą 
dailininką. Grįžusi trumpam su
stoja New Yorke ir paskui keliau
ja į Floridą, į Juniper, Fla., kur 
gyvena Dalia Kaupienė-Augū- 
nienė-Galaunytė. Zita Žemai
tytė yra parašiusi stambią mo
nografiją apie žymųjį lietuviško

KONCERTUI ARTĖJANT
Kultūros Židinio tarybos 

kviečiami, ateinantį penktadie
nį, lapkričio 9, į New Yorką at
vyksta pasižymėję Lietuvos mu
zikantai su koncertu. Sėkmingai 
praėję jų koncertai Bostone, lie- 
tuvių ir nelietuvių tarpe, leidžia 
tikėtis, kad ir čia žiūrovai džiaug
sis atvykę į šį renginį.

Pasaulyje pagarsėjęs klame- 
fl, tįstas virtuozas prof. Algirdas 
?. Budrys žayęs publiką įvairią pro- 

.pegrama,-. -įskaitau t- (passwlio.4&dm - 
•rj pOzitorių žfnbmus klasikinius 
r kūrinius bei Lietuvių mylimas 
, melodijas.

Kartu atvyksta pirmaujantis

632 Dorchester Avenue 
661 Manhattan Avenue
701 Fllmore Avenue 

2242 W. Chicago Avenue 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street
RR No. 1, Box 766 McKennan Rd. 
3216 St Jude Drive 
1082 Spiri ngfleld Avė.

901 E. County Line 
7706 Santa Monlca Blvd. 
1352 Washington Avė. _ 
2422 Central Avė. N.E.
698 Sarrford Avenue 
122 F’rst Avenue 
10182 BŪSTLETON AVĖ. 

1307 E. Carson: 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street 
1828 3rd Avenue
22 Carlstad Street 
4330 Quay Street 

jo meno tyrinėtoją, muziejininką 
prof. Paulių Galaunę. Lietuvoje 
ne kartą buvo susitikusi su jo 
dukra Dalia Augūniene, ir da
bar, keliaudama per Ameriką, ją 
aplanko.

Lietuvos Operos ir Baleto 
teatro 70 metų jubiliejus Vilnių-- 
je. Kviečiame keliauti kartu ir 
dalyvauti naujame jubiliejinia
me Traviatos spektaklio pastaty
me Lietuvoje Naujų Metų išva
karėse. Kelionės datos gruodžio 
25 (vakare) iki sausio 10 dienos. 
14 naktų Lietuvoje ir 1 naktis 
Berlyne. Chicagą/Berlynas/Vil- 
nius pilna kaina 1675 dol., New 
Yorkas/Berlynas/Vilnius pilna 
kaina 1575 dol. Kreiptis į G. T. 
INTERNATIONAL INC., 9525 
So. 79th Avė., Hickory Hills, III. 
60457. Tel. 708-430-7272.

A. a. Juozo Blažaičio atmini
mui įamžinti Tautos Fondui 
paaukojo po 50 dol. Vanda ir Sta
sys Karmazinai, Vanda ir Liuba 
Biknevičiai iš Cicero, III. Tautos 
Fondas aukotojams dėkoja.

A. a. Juozefinai Galminienei 
mirus, Lietuvių Religinei Šalpai 
po 10 dol. aukojo: Sophie ir Vin
cas Klevas ir Mrs. Teresa Žakas, 
visi iš Richmond Hill, N.Y. Lie
tuvių Religinė Šalpa dėkoja.

Lietuvos baritonas, Vilniaus Fil
harmonijos solistas Danielius 
Sadauskas. Solistas meistriškai 
atlieka platų repertuarą, kuria
me vyrauja lietuvių kompozito
rių vokaliniai kūriniai, romansai 
ir harmonizuotos liaudies dai
nos.

Abiem.s solistams akompo- 
nuos kompozitorius Darius La
pinskas.

. . Nevy. Yorkiečiai kviečiami gau- 
osiaiątsiląnky ti; .paremti; Lietuvos 
,rmug»kantu3'nTJ -Kultūros "Židinį 
bei gėrėtis šių nepaprastai talen
tingų muzikantų interpretacijo
mis.

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

Tai. (201) 363-2251 
Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 969-1150 
Tel. (412) 481 -2750 
Tel. (716) 544-2151 
Tel. (609) 393-9455 
Tel. (518) 274-5242 
Tel. (508^798-2868 
TeL (303) 422-4330

— Lietuvių Fondo banketas 
Chicagoje įvyks lapkričio 30 
Martiniąue pokylių salėje.

— Balfo direktorių suvažiavi
mas rengiamas lapkričio 10 Lie
tuvių namuose, Clevelande. Iš
vakarėse susipažinimo vakaro
nė. Lapkričio 11, sekmadienį, 
mišios Dievo Motinos bažnyčio
je. Po pamaldų parapijos salėje 
pabendravimas ir suvažiavimo 
uždarymas. Suvažiavimą globoja 
vietos skyrius, kurio pirmininkas 
ir Balfo direktorius yra Vincas 
Apanius. Suvažiavimo rengimo 
komiteto pirmininkė yra Ona 
Jokūbaitienė, buvusi ilgametė 
Balfo centro valdybos generalinė 
sekretorė.

— Viliaus Naujiko, Lietuvos 
fotografo, nuotraukų paroda spa
lio 19 atidaryta Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Chicagoje. 
Autorius yra kupišldetis, dirbęs 
fotografu įvairiose reedakcijose 
ir įstaigose. Parodoje daug Lie
tuvos gamtos vaizdų ir ištisa se
rija įžymiųjų Lietuvos kultūri
ninkų portretų. Paroda tęsis ligi 
gruodžio 31.

— Prof. dr. Jonas Račkauskas 
rūpinosi Lietuvos prezidento 
Aleksandro S tulgįn^o^ parodos 

. nuvežimu į JAV LB taryįjos sesi
ją, įvykusią Detroite spalio 5 - 7.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
dr-ja savo 47-ją metinę kultūrinę 
premiją paskyrė Clevelando, 
Ohio, Dievo Motinos lietuvių 
parapijos klebonui kun. Gedimi
nui Kijauskui, SJ.

— Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Toronto Prisikėlimo 
parapijos skyrius lapkričio 12 ; 
savo parapijos parodų salėje ren
gia Rasos Vaidilaitės tapybos ir 
A. Katelienės, J. Didžbalio 
medžio dirbinių parodą.

— Menininkės Ramunės 
Kmieliauskaitės grafikos ir akva
relės kūrinių parodos atidarymas 
Chicagos Jaunimo Centro Čiur
lionio galerijoje įvyks lapkričio 
15.

— Lietuvių išeivijos teatralai 
pasirodys su savo talentais aštun
tame teatro festivalyje lapkričio 
15 - 18 Chicagos Jaunimo Cent
re. Dalyvaują keturi sambūriai 
atvežtus veikalus suvaidins tik 
po vieną kartą.

— Vytauto Beliajaus pagerbi
mo koncertas, kurį rengia pasau
linio masto Duąuesne Universi
ty Tamburitzans, įvyks lapkričio 
17 Houston Fine Arts Center.

— Kun. dr. Feliksas Juce
vičius, Montrealio diecezijoje 
išėjęs į pensiją, apsigyveno To
ronto, Ont., Prisikėlimo parapi
joje, kuriai vadovauja lietuviai 
pranciškonai. Jis sakys pamoks
lus pirmais mėnesio sekmadie
niais ir prisidės prie pastoracijos } 
darbo parapijoje.

— Lietuvos Vyčių metinis vi- 1 
suotinis seimas 1991 metais 
įvyks liepos 30 — rugpjūčio 3, •. 
St. Petersburg, Fla.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Žibąs, Elizabeth, N.J. 
Užsakė kitiems: M. Slavinskas, 
New Hyde Park, N.Y. — E. 
Zmij, Valley Stream, N.Y. Svei
kiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.



L

T DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti Išsiųsti prenumeratų 

dedamas šis lapelis. Prašome jj Iškirti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: DARBININKAS, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207
Atsilyginu už 1990 metus. □!
Prašau pratęsti prenumeratų 1991 metams. □
Vardas ir pavardė.............................................................................

Adresas....................................................... ................................ ......

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus kai
nuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata — 20 dol. me
tam.
Siunčiu už prenumeratų $........

Už kalendorių $........

Spaudai paremti $........

Skiriu stambesnę aukų 1990- sukaktuvių 75 - metų proga.

A. Šapoka — Lietuvos Istori
ja, 20 dol.

J. Gliaudos — Atolas - Koralų 
sala. 9 dol.

J Brazaičio — Raštai. Vienų 
vieni. 10 dol.

P. Naujokaičio — Lietuvių Li
teratūros Istorija. 3 tomai po 20 
dol.

A. Merkelio — Vincas Kudir
ka. 15 dol.

J. Audėno — Lietuvos Val
stiečiai Liaudininkai, 15 dol.

A. Rūtos — Mėlyno Kar
velėlio Šviesa. Romanas. 12 dol.

J. Audėno — Paskutinis 
posėdis. 5 dol.

K. Trimako - Ieškančiojo pėd
sakai. 10 dol.

A. Paškaus — Asmenybė ir re
ligija. 6 dol.

A. Tyruolio — Šiapus ir ana
pus saulės. Poezija. 5 dol.

600 m. Lietuvos krikšto jubi
liejus. Albumas. 12 dol.

J. Aisčio — Poezijos rinktinė.
8 dol.

J. Puzino — Rinktiniai raštai.
2 tomai po 25 dol.

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
Asmenys arba organizacijos gali užsisakyti spalvotų 

dviejų valandų filmų, rodanti lietuvių pastangas atstatyti 
nepriklausomybę. Įrekorduota VHS formato kasetėje. Me
niškai paruošta. Teigiamai ir plačiai aprašyta “Drauge”, š. 
m. rugsėjo 28 d. Kaina su persiuntimu 35 doL Užsakymus 
su čekiu siųsti adresu:

Feliksas Kontautas

Šo. Boston, MA 02127 
Tel. 617 268 - 5876

. - - • f .... ■■ -

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigracijų, 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 elektronikų, taip pat-gausite 
tikrai profesionalų patarnavimų.

LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

Bažnyčia Lietuvoje — spalvo
tas albumas. Priedas angliškai. 
15 dol.

VI. Vijeikio — Lithuania My 
Heritage. Gausiai iliustruotas al
bumas. 20 dol.

Atlaidai — Lithuanian Pilgri- 
mages. Foto albumas. 25 dol.

J. S tuko — Awakening Lithu
ania. Istoriniai bruožai, 10 dol.

S. Sužiedėlio — A History of 
the Church in Lithuania 10 dol.

My Dictionary — Mano Žody
nas. Didelio formato spalvota 
knyga vaikams. 12 dol.

Persiuntimui pridedama 1.50 
dol.

STOKIME NARIAIS
j LIETUVIŲ FONDĄ .

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

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

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

■' 41 W. 35th GATVĖ, tarp-5 ir 6 Aveniies, Manhattan, N Y 

212 465-0621

DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA J LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD 
ELECTRONICS

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

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Įvairaus dydžio k jvalrlų firmų)

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
bei lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gauna
mi Darbininko spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

G. T. INTERNATIONAL pa- 
rūpina jūsų giminėm bilietus iš 
Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, New Yor- 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Čika- 
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius/Berlynas/New 
Yorkas kaina nuo $944.00 iki 
$1261.00 ir Vilnius/Berlynas/ 
Los Angeles kaina nuo $1223.00

• iki $1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas in
formacijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G. 
T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430 - 7272.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

(Cor. 77th 8tr®et) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WH DELIVER

296-4130

T

1990 M. KELIONĖS
NEW YORKAS - RYGA

Ten ir atgal $795 (tik už kelionę lėktuvu), Skrydžiai 
tiesiai j Rygų iš JFK per Helsinkį. Oro linija—FINNAIR. 
Skrydžiai kiekvienų trečiadienį ir šeštadienį. Special
ios kainos nuo 1990 spalio 1 iki 1991 kovo 31. $16. 
“U.S. taxes” nepriskaičiuota.

KELEIVIAMS SU IŠKVIETIMAIS

Baltic Tours siūlo specialias lėktuvo kainas kelei
viams, vykstantiems su asmeniškais iškvietimais. 
Kvietėjas jus pasitiks Rygoje. Jei reikės parūpinsime 
transportacijų.

LANKANTIS LIETUVOJE
Už žemas kainas galite apsistoti Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos viešbučiuose vienai arba dviem savaitėm.

, r HELSINKIS
Grįžtant; oro linijų kelias reikalauja vienų naktfpralei- 
sti Helsinkyje. Susisiekimas, pusryčiai, apgyvendini
mas — keturių žvaigždžių Vaakuna viešbutyje; $75 
asmeniui dviese viename kambaryje. Atskiras kamba
rys $109.

KELIONĖS SU PALYDOVAIS

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

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

Smulkesnėms informacijoms ir brožiūrai kreipkitės adre
su:

BALTIC TOURS 
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton.MA, 02164

Tel. 617 965 - 8080 Fax 617 332 - 7781

1

KOMPIUTERIAI 
LYGŪS IBM PC SISTEMAI 
SU SPALVOS REGULIAVIMO R 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

Visi kompiuteriai gaminti 1989 metais amerikiečių fir
mos INNOVAT1ON, kuri duoda vlenerių metų garantijų 
Lietuvoj YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL 33706, 813-367-6304

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO RIMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

DETROITE: 24060W.9MileRd.,Southfield,MI48034, 313-350-2350

CHICAGOJ: 2615W.71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 SoSOth Avė., Cicero, IL 60650, 708-656-2201 
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

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

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

o

NEVVYORKE: 86-21114th Street, RichmondHilI, N.Y., 11418 718-441-6401

VVATERBURY: 6Congress Avė., VVaterbury, CT 06708, 203-756-5223

Taupymo suskaites ir certifikatal, Įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje»KASOJE —

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



Savaitgalio koncertas

Smuikininkės Elenos Kupre- 
vičiūtės-Bergen ir pianistės Lo
retos Slovak koncertas įvyks 
lapkričio 4, sekmadienį, 3 vai. 
popiet South Congregational 
Church, 565 Main St., Center- 
ville, Cape Code.

Programoje šalia G. Tartini, 
L. van Beethoven, S. Barber, L. 
Foss ir H. Wieniawski kūrinių 
bus atlikta ir B. Budriūno Rauda 
bei V. Paltanavičiaus Lietuvių 
tautinis šokis. įėjimas į koncertų 
nemokamas.

įdomus vakaras
Lietuviškosios skautybės Fon

do veiklos penkiolikos metų su
kakties minėjimui ruošiamas 
įdomus vakaras, kurio programų 
atliks iš Lietuvos atvykęs ansam
blis “Medus ”,

Jis su pasisekimu koncertavo 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
kituose didesniuose Lietuvos 
miestuose.

Vakaras įvyks lapkričio 10, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak., Mairo
nio Parke, Shrewsbury, Mass., 
prie VVorcesterio.

Po koncerto bus karšta vaka
rienė, šokiai ir kiti netikėtumai. 
Vakarą rengia Worcesterio, Bo
stono ir Hartfordo L. S. Fondo 
atstovai. Bilietai iš anksto gauna-

A.A.
Architektui JUOZUI BLAŽAIČIUI

mirus, jo žmonai Modestai, šeimai ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Rima ir Kęstutis Čerkeliunai

PADĖKA

Po sunkios ir ilgos plaučių ligos, sulaukęs 65 
metų amžiaus, rugpjūčio 25 mirė

A.A.
ALGIMANTAS DRAQUNEVIČIUS

Palaidotas rugpjūčio'29;
Gimęs Panevėžyje^ šiame kraštas išgyveno 41 

metus.
Nuliūdime liko motina Anelė Dragunevičienė, se

suo Audronė Pakštienė, broliai Vitolis ir Gediminas 
su šeimomis.

Šeima nuširdžiai dėkoja kun. Juozui Matučiui, 
kun. Albinui Gurkliui, kun. dr. Valdemarui Cukurui už 
maldas koplyčioje, mišias bažnyčioje ir palydėjimą j 
kapines.

Labai ačiū LB Conn. apygardos pirm. Jaunučiui 
Nasvyčiui, “Tėvynės Garsų” radijo valandėlės vedėjui 
Alfonsui Dzikui už prasmingus atsisveikinimo žodžius 
koplyčioje, Lionginui Kapeckui (Hartfordo Ramovėnų 
vardu) bei Jurgiui Petkaičiui už gražius žodžius ka
pinėse.

Labai ačiū muz. Jurgiui Petkaičiui Ir chorui už gie
dojimą bažnyčioje.

Ačiū visiems už mišių aukas, gražias gėles, daly- 
vavima šermenyse ir laidotuvėse, už karsto nešimą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Jonui Rimšai, 
rūpestingai tvarkiusiam laidotuves.

Nuliūdusi šeima

Hartford, Conn.

mi kreipiantis telefonu pas: Algį 
Glodą — 829 - 5010 VVorcestery 
ir Birutę Banaitienę — 871 - 
1517, arba — Vyt. Jurgėlų—268
- 1108 Bostone, (k. n.)

Minimos sukaktys
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Bostone skyrius rengia 
savo veiklos 40 metų ir Dirvos 
savaitraščio 75 metų sukakčių 
minėjimą lapkričio 17, šešta
dienį, 7 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos trečio 
aukšto salėje.

Minėjimas pradedamas šilta 
vakariene, po kurios bus progra
ma. J ją įeina svečių sveikinimai. 
Dainuos Bostono vyrų sekstetas, 
vadovaujamas Daivos Matulio- 
nytės-de Sa Pareira. Po progra
mos vyks šokiai, grojant latvių 
orkestrui.

Už J. Malone
į valstijos iždininkus kandida

tu yra Joe Malone, kurį remia 
šios valstijos lietuviai. Tai 35-rių 
metų vyras, politikoje naujas 
žmogus. Lietuvių komitetas per 
Laisvės Varpų spalio 14 kvietė 
visus į rinkiminį subuvimų, kuris 
buvo suorganizuotas So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos patal
pose. Pabrėžiamas Joe Malone 
palankumas lietuviams.

“Sodauto” pasirodymai
Zitos Kupčinskienės vadovau

jamas etnografinis ansamblis 
“Sodauto” dalyvavo šiemetinėse 
Lietuvių Dienose, surengtose 
Los Angeles, Calif. Dėl didelių 
kelionės išlaidų visas ansamblis 
negalėjo vykti ir teko pasirodyti 
susiaurintoje sudėtyje. “Sodau
to’ dalyvavo renginio programos 
atlikime du kartus ir abiem atve
jais susilaukė puikaus publikos 
įvertinimo.

Bostono ir apylinkės lietu- 
viaVAs"“Sodauto” rengiamas krm- 
ceite'įvyks gruodžio 1 So. Bo
stono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje.

Susidomėjimas filmu

Antano Kulbio iš Brocktono 
susuktas filmas Legenda apie 
Geležinį vilką susilaukia vis di

desnio susidomėjimo. LB Hart
fordo apylinkės pastangomis 
spalio 12 jis parodytas Central 
Connecticut State University, 
New Britain, Conn. Pats filmas 
ir vaizdajuostė apie jo pagamini
mą susilaukė aukšto įvertinimo.

Vilnius traukia

Nevvtone leidžiamas ameri
kiečių laikraštis paskelbė platų 
reportažų apie Mitkų vadovauja
mą Balde Tours kelionių agen
tūrą, pailiustruodamas dviem 
Mitkų nuotraukomis. Reportaže 
nurodoma, kad tai kelionių 
agentūra, kuri organizuoja išvy
kas į Rytų Europą, ypač į Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Ten vyksta 
ne tik tų kraštų emigrantai ir jų 
vaikai, bet ir kitataučiai. į Vilnių 
turistus traukia jo senoji archi
tektūra, įvairūs paminklai, Vil
niaus universitetas.

Įdomus koncertas

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje spalio 
20 surengtas koncertas buvo 
įvairus ir įdomus. Pirmą progra
mos dalį sudarė klarnetisto Al
girdo Budrio ir solisto Danie
liaus Sasnausko atlikti kūriniai, 
akomponuojant komp. Dariui 
I^apinskui. Antroje dalyje paro
dytas komp. Dariaus Lapinsko 
paruoštas vaizdų, dainos ir muzi
kos montažas Atgimimas, į kurio 
atlikimą buvo įsijungę minėti 
menininkai ir vietos lietuvių jau
nimo atstovės: Naida Snipaitė, 
Alysa Snipaitė ir Rūta Kalvai
tytė.

Koncertas paliko gilų įspūdį. 
Gaila, kad į koncertą atsilankė 
negausus vietos lietuvių 
skaičius. O tai buvo gražus Lie
tuvos ir išeivijos menininkų ben
dradarbiavimo pavyzdys.

Koncertą rengė Naujoji Ope
ra, vadovaujama komp. Dariaus 
Lapinsko. Tai jau antras jo su
ruoštas Lietuvos menininkų 
koncertas Bostone.

Sveiksta Stasys Santvaras
Rašytojas Stasys Santvaras, 

prieš mėnesį sugrįžo iš ligoni
nės, sveiksta savo žmonos Alės 
globoje. Rašytojo sveikata buvo

susirūpinę jo bičiuliai kultūri
ninkai. Jį lankė, rašė laiškus, tei
ravosi telefonais. Netrukus žada 
iš spaudos išeiti jo naujausių ei
lėraščių rinkinys Saulėleidžio so
netai .

Martišauskų vedybų sukaktis
Stasys ir Ona Martišauskai, iš 

Brocktono, rugsėjo 29 savo šei
mos, giminių ir draugų tarpe pa
minėjo vedybinio gyvenimo 50- 
ies metų sukaktį. Ta proga mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė Šv. 
Kazimiero par. kleb. kun. Petras 
Šakalys. Sūnūs Stasys ir Algis su 
šeimomis Westwoode iškėlė 
puotą. Šeimos vardu sveikino 
vyriausias sūnus Stasys ir 
anūkai, iš svečių kalbėjo kun. Al
bertas Abračinskas ir Laisvės 
Varpo radijo vedėjas Petras 
Viščinis. Raštu sveikino prez. 
Bush su žmona ir Lietuvos atsto
vas Stasys Lozoraitis.

Martišauskus karo audros iš- 
bloškė iš Žemaitijos vos ketve- 
riems metams praėjus nuo jų ve
dybų. Įveikę sunkumus ir 
įsikūrę Amerikoje, gražiai prasi
gyveno, išmokslino vaikus. Jie 
uoliai stebi gyvenimą tėvynėje 
ir išeivijoje, remdami spaudą, 
aukodami lietuviškiem reika
lam.

Ligonys
Įvairios ligos kankina daug 

vietos ir apylinkės lietuvių. Pas
kutiniu metu operacijos padary
tos Vaclovui Senūtai ir Jonui 
Vačkauskui iš Brocktono.
LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis. 173 Arthur St 
508 586-7209.

Apie LB tarybos sesiją
Laisvės Varpo spalio 14 d. lai

doje platų pranešimą apie spalio 
5-7 Detroite įvykusią LB XII 
tarybos sesiją padarė Alfonsas 
Petrutis, dalyvavęs toje sesijoje. 
Jis nupasakojo sesijos eigą, pada
rytus pranešimus, paryškinda
mas eilę konkrečių darbų, atlik
tų krašto valdybos, įvairių tary
bų ir kitų institucijų.

Sesijoje dalyvavo trys Bostono 
LB apygardos atstovai: Eduar
das Meilus iš VVorcesterio, Čes
lovas Mickūnas ir Alfonsas Pe
trutis — abu iš Cape Codo.

Bostoniškiai “Šviesos” koncerte
Bostono ir apylinkės lietu

viams negalint suruošti Vilniaus 
pedagoginio instituto lietuvių 
liaudies dainų ir šokių ansamblio 
“Šviesos” koncerto Bostone, 
nemažai jų spalio 7 nuvyko į to 
ansamblio koncertą New Have- 
ne, Conn. Visi grįžo labai paten
kinti tuo koncertu, kuris praėjo 
su dideliu pasisekimu.

— Lapkričio 10 d. 6:30 vai. 
vak. Sandaros salėje, 30 Interva
le St., Brocktone, metinis Balfo 
72-tro skyriaus pobūvis.

— Lapkričio 17 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėje Taurinės Sąjungos 
Bostono skyriaus veiklos 50 me
tų sukakties minėjimas ir Dirvos 
jubiliejaus vajaus vakaras.

ryto Iš WCAV-FM banga
, Brockton, MA 02402. Tetef.

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

2-JŲ METŲ 
GARANTIJA

VAISTAI

ĮVAIRŪS
MAISTO 
SIUNTINIAI

PINIGŲ 
PERVEDIMAS

A. A.
ELEONORA URBELIS

Lapkričio 5 sueina treji metai nuo Eleonoros 
mirties. Jos prisiminimui už jos stelę bus aukojamos 
šventos mišios pranciškonų Šv. Kazimiero vie
nuolyne Brooklyne.

Nuoširdžiai prašau draugus Ir pažįstamus pris
iminti a.a. Eleonorą savo maldose.

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS

Nuliūdęs tvyros Klfonsas ir šeima

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

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

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

Palikimai tvarkomi naudingiausiais būdais 
jūsų giminėms. Galime atidaryti sąskaitą 
„dolerinėje” trūkstamų prekių įsigijimui.

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

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

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2838 W. 89th St. 
Chicago, IL 80829 
1 (312) 438-7772

(staiga veikia kasdien 
Sešt. 9-2 v. p.p. 
Arba susitarus

9-5 v.v.

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje 
lietuviškų meno dirbinių

salienas

DOVABA
Norintiems įteikti lietuviškų suvenyrų 

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

Galite Įsigyti:

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

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

* Tautinių vėliavų. Vyčių. įvairiausių 
lipdžių;

• Knygų apie Lietuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žemėlapių:

• audio ir video kasečių su naujausia 
lietuviška muzika;

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

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

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

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

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

' Administr........... (718)827-1351^
Redakcija..... .(718) 827-1352J

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

Kultūros Židinyje šį savait
galį: lapkričio 3, šeštadienį, 
estradinės muzikos ansamblio 
“Medaus” koncertas; lapkričio 4, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Algi
mantas Kezys kalbės apie naująjį 
religinį leidinį Religija lietuvių 
mene ir parodys video filmą apie 
dailininką Viktorą Petravičių.

Kariuomenės atkūrimo mi
nėjimas rengiamas lapkričio 18 
d. Pamaldos Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje 11 vai., po pamal
dų parapijos mokyklos salėje an
troji minėjimo dalis. Kalbės po
litinių mokslų daktaras Bronius 
Nemickas tema “Dabarties įvy- 

pat 
poe-

kiai Lietuvoje”. Taip 
šventėje dalyvaus iškilusis 
tas Kazys Bradūnas.

Jadvyga Laucevičienė, 
Broniaus Vigelio atminimui pa
gerbti Kultūros Židiniui paauko
jo 50 dol.

New Yorko žinių dar yra 5 pu
slapyje.

LB NY apygardos valdyba 
kviečia specialų susirinkimą ren
giamo konteinerio reikalu. Tas 
susirinkimas bus lapkričio 7, 
trečiadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje.

Korp! Neolithuania metinė 
šventė bus lapkričio 17, šešta
dienį, 11 vai. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje mišios už mi
rusius korporacijos narius. Mi
šias aukos Tėv. Leonardas And- 
riekus, OFM. Po mišių pabend
ravimas ir kavutė posėdžių kam
baryje.

Tautos Fondo raštinė, 
įsikūrusi KASOS Kredito Unijos 
namuose, 86-21 114th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418, yra 
atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. 
popiet kiekvieną darbo dieną. 
Telefonas 718 847 - 6270.

LIETUVIŲ MENO PARODA vyks Lowenstein bi
bliotekos galerijoje, Lincoln Centre, Manhattane nuo lapk
ričio 3 iki gruodžio 1. Parodą organizuoja iš Chicagos at
vykęs Algimantas Kezys. Atidarymas bus šeštadienj, lapk
ričio 3 d., nuo 6:30 iki 8:30 vai. vak. Lankymo valandos: 9 
vai. ryto iki 11 vai. vakaro kasdien; penktadieniais ir šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Sekmadieniais 
uždaryta.

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Kultūros Židi
nio mažojoje salėje Algimantas Kezys kalbės apie naująjį 
leidinj “Religija lietuvių mene” Ir parodys video filmą apie 
dali. Viktorą Petravičių, minint jo mirties metines. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Estradinės muzikos ansamblis
MEDUS,

pakviestas New Yorko Lietuvių Atletų Klubo, atvyksta 
į Ameriką. Šios grupės pirmasis

PASIRODYMAS - KONCERTAS
bus 1990 lapkričio 3 d., šeštadienį, 7:30 v.v. Kultūros Židinyje.

Ansambliui vadovauja A. VILČINSKAS

Stalus galima užsiakyti pas VYTAUTĄ KULPĄ - 718 846 -1056
Prie stalo vyno ir sūrio vaišės
Kokteilių pradžia 7 v.v.
įėjimo auka — 15 dol.

Visus atsilankyti maloniai kviečia
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

A. a. Juozas Blažaitis, archi
tektas, anksčiau gyvenęs New 
Yorke, prieš 20 metų išsikėlęs į 
Levvisburg, Pa., po ilgos ir sun
kios ligos mirė spalio 15. Nuliū
dime liko žmona Modesta, sūnus 
Vaidas, dukra Raminta su šeima.

Vėlinės Aušros Vartų parapi
joje, New York, N.Y., bus šve
nčiamos lapkričio 2, penktadie
nį, 7 vai. vak. su specialiomis ge
dulingomis pamaldomis. Lietu
voje Vėlinės yra ypatinga didelė 
ir brangi šventė, kada prisime
nami visi artimieji mirusieji. Pa
laikykime tą tradicija ir čia. Visus 
maloniai kviečia dalyvauti klebo
nas kun. Eugenijus Savickis ir 
Parapijos Taryba. 8 vai. vak. pa
rapijos salėje Algirdas Kaušpė
das, “Anties” rako muzikos 
grupės vadovas, kalbės apie Lie
tuvos televizijos ateitį. Grupės 
muzikantai pademonstruos 
džazo muziką.

Marija Aleksandravičienė, 93 
metų, mirė spalio 24 Šv. Juozapo 
ligoninėje, gyveno Woodhave- 
ne, N.Y. buvo pašarvota M. Sha- 
lins šermeninėje, atsisveikini
mas buvo spalio 26, palaidota 
spalio 27, šeštadienį, iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse šalia anksčiau mi
rusio vyro. Liko dukra Danutė 
Bobelienė su šeima, keturi 
anūkai: Rasa, Lina, Darius, Vai
dotas ir sūnus Vytautas su žmona 
Katryna.

Dail. Vytautas K. Jonynas, 
praleidęs ilgesnį laiką Lietuvoje, 
spalio 26 grįžo į savo namus 
Queens Village, N.Y. Kaip buvo 
skelbta, Vilniuje jis suprojektavo 
statomą Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio bažnyčią.

Space for rent. McDonald/ 
Avė. O M1 zone aprox. 1200 sq. 
ft. new good lease 718 332 - 
1098. Storage, LT. MFG

“ŽAIBAS” NR. 6 — maisto 
produktai bus pristatyti jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvoje 
10 darbo dienų laikotarpyje. 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5 sv. 
ryžių, 5 sv. konserv. druska, 4 
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis 
sviestas, 2 dež. džiovintų slyvų,
2 dež. razinų, 64 oz. aliejus, 1 • 
dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna ' 
kaina $100.00 — kreiptis “ŽAI
BAS” 9525 South 79th Avė., 
Hickory Hills, IL,60457. Telefo
nas (708) 430 - 8090.

IEŠKOMA mergina-draugė 
arba našlė, kuri gali kartu gyven
ti ir prižiūrėti senesnio amžiaus 
žmones ir jų namus (turtą, svei
katą ar slaugyti ligoje). Rašyti: 
Joseph Lugan arba Conwood, P. 
O. Box 21270, Jamaica, N.Y. 
11421.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
koncertavo Lietuvoje su “Vieno 
žmogaus” teatru, iš viso turėjo 
14 koncertų. Į namus grįžo spa
lio 31.

Vidmantas Valiušaitis, jaunas 
žurnalistas ir visuomenininkas 
\Ta atvykęs iš Lietuvos, lankėsi 
Chicagoje, Bostone, Stamforde, 
kur gyvena jo giminių, per New 
Yoką lapkričio 1 išskrido į Lietu
vą Amerikoje jis lankėsi antrą 
kartą. Kadaise Stamforde ir New 
Yorke gyveno Valiušaičiai; vie
nas jų buvo kunigas. Svečias yra 
tų Valiušaičių brolio sūnus, 
gimęs ir užaugęs Lietuvoje. Dir
ba vieno laikraščio redakcijoje.

Kazimierazs Antanavičius, 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos pirmininkas, Aukščiausios 
Tarybos narys, ekonominės ko
misijos pirmininkas, buvo at
vykęs į Ameriką; New Yorke bū
damas, svečiavosi pas Jurgį ir Ni
jolę Valaičius. Kultūros Židinyje 
spalio 14 kalbėjo apie ekonominį 
gyvenimą Lietuvoje, apie įvai
rius ekonominius projektus. Čia 
būdamas aplankė ir lietuviškas 
įstaigas. Į Lietuvą išskrido spalio 
26.

Rašytojo Aloyzo Barono no
velės konkursas sėkmingai eina 
į pabaigą. Terminas lapkričio 1, 
Spalio 29, pirmadienį, jau kon
kursui buvo atsiųsta 10 novelių. 
Tuoj sudaroma vertinimo komi
sija, kuri atrinks geriausią no
velę. Premijos mecenatas — dr. 
Adolfas Sliažas iš Chicagos. Šie
met sueina 10 metų, kaip mirė 
talentingas rašytojas Aloyzas Ba
ronas. Pagerbdami velionį rašy
toją, jo draugai suorganizavo jo 
vardo novelės konkursą, kurį ad
ministruoja Lietuvių Rašytojų 
Draugija.

Romas Pūkštys TRANSPAK 
firmos savininkas, vėl išvažiuoja 
j Lietuvą gruodžio mėn. pra
džioje. Perveda pinigus dole
riais, tvarko palikimus, perka 
automobilius. Užsakymus prii- 
ma iki gruodžio 1 dienos. TRAN- > 
SPAK, 2638 West 69th St., Chi- 
cago, III. 60629. Tel. 1-312-436 
- 7772.

Apreiškimo parapija kartu su 
kelionių agentūra “Vytis” šią 
žiemą rengia kelionę į Floridą ir 
Karibų salas. Kelionė įvyks sau
sio 11 - 18. Trys dienos bus pra
leistos įspūdingame Disney 
World, o po to bus plaukuojama 
keturias dienas Karibų jūroje. 
Bus aplankytos trys salos. Re
gistracijos ir informacijos reika
lais kreiptis į kelionių agentūrą 
“Vytis” 718 769 - 3300.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
rašo vietinius bilietus ir tvirtina 
Aerofloto reisus atvykstantiems 
iš Lietuvos. Taip pat parūpina
ma profesionalų pasitikimą ir 
persodinimą New Yorke bei Wa- 
shingtono Aerouostuose. Prašo
me kreiptis: G. T. INTERNA
TIONAL INC., 9525 S. 79th 
Avė., Hickory Hills, IL. Tel. 
(708) 430 - 7272.

KULTŪROS ŽIDINYS KVIEČIA j 
LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTINIŲ KŪRINIŲ

KONCERTĄ
Lapkričio 9 d., penktadienį, 7:30 vai. vak.

Programą atliks:
Klarnetistas prof. ALGIRDAS BUDRYS
Vilniaus Filharmonijos baritonas DANIELIUS SADAUSKAS 
Kompozitorius DARIUS LAPINSKAS

jėjimo auka 10 dol.

LITERATŪROS ŠVENTĖ

1990 lapkričio 17 d., šeštadieni. 7 v.v. 
Kultūros Židinyje, Brooklyne, N.Y.

Įteikiama:

— Lietuvių Rašytojų Draugijos metinė premija
— Aloyzo Barono vardo novelės konkurso premija

Dalyvauja:

— EDITA NAZARAITĖ — šių metų literatūros 
premijos laimėtoja, laureatė, poetė, dailininkė.

- KAZYS BRADŪNAS — poetas, daugel 
premijų laureatas

— GINA ČEPKAUSKIENĖ — solistė
— WILLIAM SMIDDY — pianistas

Po programos — kavutė

Įėjimo auka —10 dol.

Šventę ir koncertą rengia ir visus atsilankyti maloniai kviečia

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS VALDYBA

Lietuvos Vaikams ir Seneliams

DARBININKAS
MINI SAVO

METŲ SUKAKTI
1990 m. gruodžio mėn. 2 d.

11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje mišias aukoja ir pamokslą sako 
vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM. 
Koncelebruoja apylinkės lietuviai kunigai

3 vai. popiet Kultūros Židinyje akademija — koncertas. 
Programą atliks solistas ALGIS GRIGAS iš Chicagos ir 
solistė JOLANTA STANELYTĖ iš Vilniaus

LietuviŲ Kataliky Religinė Šalpa organizuoja ketu
riasdešimt pėdŲ konteinerį KalėdiniŲ dovanŲ ir medicininiŲ 
reikmeny Lietuvai. Suaukoti drabužiai, žaislai ir vaistai eis 
Lietuvos našlaičiŲ namams, tremtiniu draugijom ir seneliŲ 
prieglaudom per CARITAS sambūrį. Ištieskime rankai 
Lietuvos vaikučiams ir seneliams šių KalėdŲ švenčiŲ proga.

Auka ir darbu prie LKR Šalpos vajaus prisideda: Ba/timorėje - Free Lithuania Comrrittee: 

Bostone - L.B. ir Lietuviu Informacijos Centras: Clevelande - BALFas; Hartforde - šv. 
Trejybės parapija: Lehigh Valley - Vyčiai New Britain - Šv. Andriejaus parapija r 
Atgimimo mokykla: New Havene - Š v. Kazimiero parapija: Netv Jersey - Americans for 
an Independent Lithuania: New Yorke - LKR Šalpa, vyr. Skaučių židinys "Viija", Maironio 
Mokykla. Apreiškimo parapija ir Kasa: Norwoode - Š v. Jurgio parapija: PfUadelphijoje - 
BALFas. Vinco Krėvės mokykla ir Š v. Andiejaus parapija: S f. Petersburge - Saules 
Mokykla: Waterbury - LB ir Kasa.

$500 $100 $50 $25 $

Pavardė. Vardas

Adresas

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa / KALĖDOS 
351 Highland Boulevard, Brooklyn, New York 11207 

(718)647-2434


