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^KalėdųSavaitės 
įvykiai

Vokietija, atsidėkodama Gor
bačiovui už pritarimą Vokietijų 
susijungimui, pradėjo milžinišką 
Sov. S-gos maistu aprūpinimo 
programą, į kurią įsijungė ir pri
vačios šalpos ir bažnytinės orga
nizacijos bei privatūs žmonės.

Maskva pradėjo gyventojų 
aprūpinimui naudoti mėsos at
sargas, nes normalus mėsos pri
statymas miestui yra labai atsi
likęs.

J. T. Saugumo taryba, Kubai 
ir Jemenui balsuojant prieš ir Ki
nijai susilaikius, priėmė rezoliu
ciją, įspėjančią Iraką iki sausio 
15 pasitraukti iš Kuvaito, nes ki
taip prieš jį bus panaudota ka
rinė jėga.

Kongreso vadai įspėjo prezi
dentą George Bush, kad kong
resas gali nepritarti karui prieš 
Iraką.

JAV numato palengvinti Sov. 
S-gai kreditų davimą, kad ji 
galėtų pirkti JAV daugiau javų 
dar šiais metais.

Prezidentas George Bush 
pasiūlė, kad Irako prezidentas 
Saddam Hussein atsiųstų į Wa- 
shingtoną savo užs. reikalų mini- 
sterį ir pažadėjo pasiųsti vėliau 
į Iraką valstybės sekretorių. Ira
kas su šiuo pasiūlymu sutiko, bet

DOKUMENTAS NR. 1
KREIPIMASIS J PASAUUO 

ŠALIŲ PARLAMENTUS

Mes, Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos Aukščiausiųjų Ta
rybų deputatai, susirinkę į bend
rą posėdį Lietuvos Respublikos 
sostinėje Vilniuje,

patvirtindami mūsų tautų pa
reikštą valią atkurti visišką trijų 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybę,

pritardami pagrindiniams 
Helsinkio Baigiamojo akto prin
cipams, kurie vėl buvo patvirtin
ti Paryžiaus Chartijoje dėl naujo
sios Europos,

pažymėdami, kad Saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje pa
sitarimo Paryžiaus susitikime 
Lietuva, Estija ir Latvija dalyva- 

_______ _ ___________  __ vo nelygiateisiais pagrindais su 
pageidauja, kad būtų svarstomas kitomis valstybėmis ir kad pilna- 
ir palestiniečių klausimas.

Japonija pakeitė savo politiką 
ir pažadėjo suteikti Sov. S-gai 
paramos už apie 20 mil. dol., ne
paisydama, k'ad Sov. S-ga atsisa
ko tartis dėl užgrobtų salų 
grąžinimo.

Prezidento Gorbačiovo pa
tarėjas Aleksandr Jakovliovas, 
kalbėdamas N.Y. teisininkam, 
pareiškė, kad Gorbačiovas turįs 
nepaprastai skubėti, kad galėtų 
laimėti prieš augantį gyventojų 
nepasitenkinimą dėl jo vedamos 
ūkinės politikos.

Pasaulio bankas nutarė su
teikti Kinijai 114.3 mil. dol. pa
skolą pramonės technologijai pa
gerinti.

Vokietijos policija surado buv. 
Rytų Vokietijos prezidento 
Erich Honecker pasirašytą įsa
kymą šauti į Vakarų Vokietiją 
bėgančius vokiečius.

Kubos prezidentas Fidel Cast- 
ro, sumažėjus Sov. S-gos prista
tomam maistui į Kubą, įsakė įs
taigų tarnautojam ir miestiečiam 
vykti 3 savaitėm į ūkius bulvių 
ir cukrašvendrių derliui sudoro
ti.

Čade sukilęs generolas Idris 
Deby užėmė sostinę Ndjamena, 
pasiskelbė prezidentu ir paleido 
parlamentą. Tikrasis preziden
tas Hissen Habre lėktuvu 
pabėgo į Kamerūną.

Saudi Arabija, Kuvaitas ir 
Jungt. arabų emiratai pažadėjo 
paskolinti Sov. S-gai daugiau 
kaip 3 bil. dol. Atsidėkodama 
Sov. S-ga atgabeno į Saudį Ara
biją dujokaukių krovinį.

JAV numato pasiųsti į Saudi 
Arabiją dar 300 karo lėktuvų.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas, siekdamas nugalėti gy: 
ventojų aprūpinimo maistu trū
kumus, įsakė įsteigti darbininkų 
komitetus prižiūrėti, kad krau
tuvėse ir maisto sandėliuose 
nebūtų spekuliuojama maistu. 
Kovai su spekuliacija sustiprinti 
ir KGB' suorganizavo specialų 
skyrių.

(New Yorkas, 1990 gruodžio 
3, LIC) Visi trys Baltijos respu
blikų parlamentai šeštadienį su
sirinko Vilniuje bendram posė- pacijai ir aneksijai, dabar deda 
džiui, praneša Lietuvių Informa- visas pastangas taikiu ir demok-
cijos Centras. Pasak Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos infobiu- 
ro, dalyvavo 59 iš 105 estų parla
mentarų, 201 iš 220 latvių, ir 102 
iš 141 lietuvių. Jungtinė sesija 
priėmė penkias rezoliucijas, ku
rių tekstus čia pateikiame.

teisį Baltijos šalių dalyvavimą 
S BE P Paryžiaus susitikime pa
laikė šalys - dalyvės,

LIETUVOS AUKSCIAUSIOSIOS 
TARYBOS ATSTOVAI JAV

Po vieno mėnesio viešnagės 
JAV VLIKo valdybos pakviesti 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos atstovai Nijolė Ambrazaitytė 
ir dr. Egidijus Klumbys 1990 
lapkričio 29 išvyko atgal į Vilnių.

Svečiai lapkričio 2-4 Cleve- 
lande įvykusiame VLIKo seime 
padarė pranešimus ir aktyviai 
dalyvavo diskusijose, informuo
dami apie politinę padėtį ir išsi
laisvinimo kovą Lietuvoje, par
lamento ir vyriausybės santy
kius, politinių partijų grupuotes, 
ekonomines problemas ir apie 
Lietuvos visuomenės nuotaikas.

Privačiose diskusijose su VLI
Ko valdybos nariais (dalyvaujant 
ir VLIKo įgaliotiniui Europoje 
inž. A. Venskui), svečiai aptarė 
kaip būtų galima geriau išvystyti 
bendradarbiavimą, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
klausimas būtų geriau koordi
nuotas ir planingai pristatomas 
tarptautinėse konferencijose. 
Lietuvos reikalų atstovavimui 
užsienyje reikalingas rimtas, ge
rai apgalvotas ir visų remiamas 
planas, kuriame aktyviai turėtų 
dalyvauti Lietuvos vyriausybės, 
parlamento bei pagrindinių išei
vijos organizacijų atstovai. 
Paryžiaus konferencijos ne
sėkmė įvyko dėl artimesnio atvi
ro ir’tiesioginio ryšio stokos bei 
dėl Sovietų Sąjungos įsikišimo.

Priimtas parengiamasis planas 
tiesioginiam ryšiui su Lietuvos 
valdžios institucijomis išplėsti, 
artimesniam bendradarbiavimui 
tarp lietuviškų ir analogiškų 
užsieniečių politinių partijų 
(ypatingai Europos Parlamente) 
išvystyti, VLIKo įstaigoms Eu
ropoje finansuoti, finansiniai pa
remti Lietuvos laisvės kovą, ir 
kitiems su laisvinimo darbais su- 

primindami tai, kad Baltijos 
valstybių tautos, praeityje su 
ginklu rankoje priešinusios oku- 

ratiniu būdu atgauti atimtąją 
laisvę,

konstatuodami, kad nesiliau
jantys Tarybų Sąjungos grasini
mai prieš Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos teritorinį vientisumą 
bei politinę nepriklausomybę, 
panaudoti jėgą, tiesiogiai prieš
tarauja jos atnaujintam įsiparei
gojimui Paryžiaus Chartijoje ir 
Bendrojoje Deklaracijoje,

pabrėždami, kad Tarybų Są
junga, vengdama tarpvalstybi
nių derybų su Baltijos val
stybėmis, kartu sukelia atviro 
konflikto riziką šiame iki šiol ra
miame Europos regione,

remdamiesi Paryžiaus Charti
jos priimtais įsipareigojimais 
ginčus reguliuoti taikiomis prie
monėmis būtinai pasitelkiant 
trečiąsias šalis,

kviečiame pašau hošalių parla
mentus panaudoti visą savo įtaką 
ir prisidėti, kad:

(1) Tarybų Sąjunga nutrauktų 
grasinimų, politinio, ekonomi
nio ir karinio spaudimo politiką 
Baltijos šalims ir neatidėliodama 
pradėtų tarpvalstybines derybas 
su Lietuva, Estija ir Latvija dėl 
jų nepriklausomybės pripažini
mo;“

(2) būtų nusistatyti suderinti 
terminai TSRS kariuomenei iš- 

sijusiems reikalams. Grįžę į Lie
tuvą deputatai žadėjo dėti pa
stangas, kad šie planai būtų 
praktiškai įgyvendinti.

E. Klumbys aplankė Chicagą, 
St. Petersburgą, New Yorką, pa
darė pranešimus lietuvių visuo
menei ir turėjo pasikalbėjimus 
su politinių grupių atstovais. N. 
Ambrazaitytė, Vilniaus operos 
solistė, koncertavo Clevelando 
ir St. Petersburgo lietuvių kolo
nijose, visus sužavėdama savo 
gražiu balsu. VLIKo vicepirmi
ninkas V. Bražėnas jai suorgani
zavo spaudos konferencijas su 
Naples, Fort Meyers ir Bonita 
Springs Floridoje laikraščių bei 
Fort Meyers televizijos atsto
vais. Spaudoje pasirodė jos iš
samūs pareiškimai su nuotrauko
mis. (Elta) 

Eitynės Vilniuje minint Lietuvos kariuomenės dieną 1990 lapkričio 23. Nuotr. Viktoro # 
Kapočiaus

■ - - .
... £-
... » o

’ 's gi

vesti iš Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos teritorijų, kartu užtikrinant 
jos nesikišimą į Baltijos šalių rei
kalus,

(3) nebranduolinė šiaurės Eu
ropos zona taip pat apimtų Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos teritori
jas,

(4) būtų pašalintos kliūtys Lie
tuvai, Estijai ir Latvijai per savo 
sienas palaikyti ryšius su visu pa
sauliu,

(5) pareikštų sutikimą Lietu
vos, Estijos ir Latvijos tarpval
stybinėse derybose su TSRS da
lyvauti kaip trečiosios šalys,

(6) Baltijos valstybių klausi- 
- mas būtų įtrauktas į Saugumo ir
bendradarbiavimo Europoje pa
sitarime vykdomųjų organų dar
botvarkę.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas
A. Riuitelis
Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas
A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas

Vilnius, 1990 
gruodžio 1 d.

DOKUMENTAS NR. 2
LIETUVOS RESPUBUKOS, 
ESTUOS RESPUBUKOS IR 
LATVUOS RESPUBUKOS 
AUKŠČIAUSIŲJŲ TARYBŲ 

KREIPIMASIS į IV TSRS UAUDIES
DEPUTATŲ SUVAŽIAVIMĄ

Mes, Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos Aukščiausiųjų Ta
rybų nariai, susirinkę Lietuvos 
Respublikos sostinėje Vilniuje, 
nutarėme priimti tokį kreipimą
si:

Remdamosios istorine mūsų 
tautų teise ir vadovaudamosios 
jų valia, Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos Aukščiausiosios ta
rybos priėmė nutarimus dėl savo 
valstybių nepriklausomybės 
atkūrimo.

Mes pasiūlėme TSRS Aukš
čiausiajai Tarybai ir vadovybei 
vesti derybas dėl Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos valstybių nepri
klausomybės pripažinimo, ta-

(nukelta į 2 psl.)

Prie Nežinomo Kareivio kapo Kaune Lietuvos savanoriai 1990 
lapkričio 23 d. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIETUVIS R. J. KALINAUSKAS 
BUS PASKELBTAS ŠVENTUOJU

Dalyvaujant popiežiui Jonui 
Pauliui II Vatikane lapkričio 26 
įvko šventumo bylų nagrinėjimo 
kongregacijos viešas iškilmingas 
posėdis — vadinama konsistori
ja, kurios metu buvo galutinai 
užbaigtos dviejų palaimintųjų 
kanonizacijos, tai yra paskelbi
mo šventaisiais, bylos: Margari
tos Jelammerais ir karmelito Ra
polo Juozapo Kalinausko.

Palaimintosios Margaritos Jel
ammerais kanonizacija įvyko šių 
metų gruodžio 9 Romoje, palai
mintojo Rapolo Juozapo Kali
nausko kanonizacijos 
galutinai nenustatyta.

Kalinausko likimas 
glaudžiai susijęs su 
amžiaus Lietuvos istorija. Jis 
gimė 1835 metais Vilniuje, ten 
pat baigė vidurinę mokyklą ir po 
to įstojo j Petrapilio karo inžine
rijos akademiją. Gavęs karininko 

data dar

yra labai
XIX-ojo

laipsnį, tarnavo įvairiose carinės 
Rusijos kariuomenės įgulose. 
Kilus 1863 metų sukilimui, Kali
nauskas perėjo į sukilėlių gretas 
ir greit buvo paskirtas sukilimo 
Lietuvoje vadu. Numalšinusi su
kilimą, rusų valdžia jį nuteisė iki 
gyvos galvos sunkiems darbams 
Sibire. Po dešimties katorgos 
metų, pasinaudojęs amnestija, 
Kalinauskas nuvyko į Krokuvą ir 
įstojo į basųjų karmelitų vienuo- 
lyją. Mirė 1907 metais, po
piežiaus Jono Pauliaus II gim
tinėje — Wadowice miestelyje, 
Lenkijos pietuose.

Kun. Rapolas Juozapas Kali
nauskas popiežiaus J<5no Pau
liaus II palaimintuoju buvo pa
skelbtas 1983.

Vengrijos min. pirmininkas 
Jozsef Antall pareiškė, kad kraš
to ūkinė būklė yra ypatingai rim
ta.

Bangladešo prezidentas H. 
M. Ershad dėl opozicijos partijų 
suorganizuotų demonstracijų 
pasitraukė iš pareigų.

Vokietijos Socialdemokratų 
pirmininkas Oskar Lafontaine, 
pralaimėjęs prezidento rinki
mus, pasitraukė ir iš partijos 
vado pareigų.

Amerikos paramą teikianti 
privati CARE organizacija pa
siuntė į Sov. S-gą daugiau kaip 
50,000 maisto siuntinių (vienu 
siuntiniu žmogus gali išmisti 2 
sav.).

Sov. S-gos Aukšč. Taryba pa
tvirtino prezidento Gorbačiovo 
pasiūlytą paskutinį planą vyriau
sybei perorganizuoti. Planas nu
mato iš respublikų galvų sudary
ti Federacinę tarybą, kurioj pa
skutinį žodį turės Gorbačiovas, 
Saugumo tarybą ir ministerių ka
binetą. Galutinį žodį tuo reikalu 
turės tarti Liaudies atstovų kon
gresas.

I
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Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų SveųČių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau
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čiau mūsų nekartų teikti pasiūly
mai nesulaukė atgarsio. Dar 
daugiau, TSRS vadovybė bando 
blokuoti mūsų valstybių ir TSRS 
respublikų prekybinius ir eko
nominius ryšius, destabilizuoti 
Baltijos valstybių ekonomikų.

Mes esame įsitikinę, kad tik 
galėdami savarankiškai ūkinin
kauti, artimai bendradarbiauti ir 
palaikyti geros kaimynystės san
tykius su TSRS, galėsime ne 
vien sustiprinti savo ekonomikų, 
bet ir padėti įveikti krizę Tarybų 
Sąjungoje.
y. Kartu mes patvirtiname, kad 
Lietuvos Respublika, Estijos 
Respublika ir Latvijos Respubli
ka neprisidės prie Sųjungos su
tarties rengimo ir pasirašymo. 
Mes griežtai pasisakome prieš 
bandymus, taikant ekonominio

Savaitės 
įvykiai

Vokietijos parlamento rinki
mus laimėjo Vakarų Vokietijų 
valdžiusi Krikščionių^ unijos ir 
Laisvų demokratų partijos koali
cija, pasisakiusi už Vokietijos su
sijungimų, o susijungimų abejin
gai vertinusios Socialdemokratų 
ir žaliųjų partijos rinkimus pra
laimėjo.

Prezidentas Gorbačiovas at
leido liberaliau nusiteikusį vi
daus reik, ministerį Vadim Baka- 
tin iš pareigų ir į jo vietų paskyrė 
partijos centro komiteto kontro
lės komisijos pirmininkų latvį 
Boris K. Pugo.

Argentinoj suorganizuotas ka- 
riuonfenės sukilimas prieš nese
nai' išrinktų prezidentų Carlos 
Saul Menem nepavyko.

Afganistano 7 sukilėlių grupės 
numato įvykdyti jų valdomoj te
ritorijoj parlamento rinkimus.

Irakas sutiko išleisti ten dir
busius visus sovietų patarėjus.

Turkijos prezidentui Turgut 
Ozai pareiškus, kad Turkija bent 
simboliškai prisidėtų karinėm 
pajėgom į prieš Iraku sudarytų 
koalicijų, jos karinių pajėgų va
das gen. Nacip Torumtay pasi
traukė iš pareigų.

Rusijos Aukšč. taryba nutarė 
įgyvendinti privačių žemės nuo
savybę, bet uždraudė žemės 
pardavinėjimų, leisdama žemę 
parduoti tik valstybei.

Amerikos žydų org-jos ragina 
paremti laisvų prekybų su Sov. 
S-gą.

Uzbekistano respublikoj Na- 
magan mieste gyventojam su
siremtus su kariais, žuvo 5 kariai 
ir 3 gyventojai, o susikirtus Azer
baidžano gyventojam su 
armėnais, žuvo 4 azerų polici
ninkai ir 3 armėnai. 

Piešinėlis iš “New York City Tribūne”, 1990 gruodžio 7 d.

spaudimo ir grasinimo panaudo
ti karinę jėgų metodus, priversti 
Baltijos valstybes pasirašyti Sų
jungos sutartį.

Mes pasisakomę_prieš Tarybi
nės armijos buvimų Lietuvos,' 
Estijos ir Latvijos Respublikų te
ritorijose ir TSRS ginkluotųjų 
pajėgų kišimusi į mūsų valstybių 
vidaus reikalus. Mūsų nuomo
ne, kol tarybinė kariuomenė bus 
visiškai išvesta, jos statusas, taip 
pat ir socialinis kariškių bei jų 
šeimų narių aprūpinimas, turi 
būti nustatytas tarpvalstybiniais 
mūsų šalių ir TSRS susitarimais.

Mes siūlome TSR Sąjungai 
pripažinti Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos nepriklausomybę ir ne
delsiant pradėti tarpvalstybines 
derybas, siekiant nustatyti poli
tinius ir ekonominius Baltijos 
valstybių ir TSRS santykius.

Bendrojo posėdžio pirminin
kai:

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas
A. Riuitelis
Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas

A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos 
Aukščiausios
Tarybos Pirmininkas 
Vilnius, 1990 m. gruodžio 1 d.

DOKUMENTAS NR. 3

KREIPIMASIS | BALTUOS 
VALSTYBIŲ GYVENTOJUS IR 

TARYBINIUS KARIŠKIUS

Mes, Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos Aukščiausiųjų Ta
rybų nariai, susirinkę į bendrų 
posėdį Lietuvos Respublikos so
stinėje Vilniuje, pareiškiame:

TSRS kariuomenės buvimas 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos Re
spublikų teritorijose yra Tarybų 
Sąjungos agresijos prieš Baltijos 
valstybes palikimas. Todėl mūsų 
tautų kova dėl tarybinės kariuo
menės išvedimo neatskiriama 
nuo kovos už visiškų valstybinės 
nepriklausomybės atstatymų. 
Tarybiniai kariškiai Baltijos šaly
se tampa savotiškais tebetęsia- 
mos imperinės politikos įkaitais.

Tačiau kiekvieno tarybinės ka
riuomenės karininko ar kareivio, 
taip pat jų šeimų mes nelaikome 
asmeniniais mūsų tautos prie
šais.

Mes manome, jog taikus, kan
trybės reikalaujantis dialogas 
teikia daugiau galimybių negu 
aštrūs, nors ir teisingi kaltinimai 
prie kareivių vartų.

Reikalaudami išvesti tarybinę 
kariuomenę, mes nedarysime 
nieko, kas žemintų kariškių ir jų 
šeimų orumų ir žmogiškųsias tei
ses. Kartu mes negalime imtis 

įsipareigojimų ir garantuoti mū
sų valstybių nekontroliuojamo 
kariškių bei jų šeimų srauto ma
terialinių bei socialinių reikmių 
patenkinimo.

Mes esame už TSRS ginkluo
tųjų pajėgų kontingento, laikinai 
esančio Baltijos valstybių terito
rijoje, statuso nustatymų re
miantis tarptautine teisine prak
tika.

Mes raginame TSRS kariškius 
laikytis nesikišimoj mūsų valsty
bių vidaus reikalus principo, 
gerbti mūsų įstatymus ir priešin
tis bandymams panaudoti ka
riuomenę prieš taikius gyvento
jus.

Bendrojo posėdžio pirmininkai:

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas
A. Riuitelis
Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas
A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas

Vilnius, 1990 m. gruodžio 1 d.

DOKUMENTAS NR. 4
REZOUUCUA

DĖL TARPPARLAMENTINĖS 
DARBO KOMISUOS SUDARYMO

Mes, Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų 
nariai, bendrame posėdyje ap
svarstę Baltijos valstybių Aukš
čiausiųjų Tarybų bendradarbia
vimo galimybes, nusprendėme:

1. Sudaryti tarpparlamentinę 
darbo komisijų Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos Respublikų Aukščiau
siųjų Tarybų bendradarbiavimo 
principams parengti.

2. J komisijų deleguoti po pen
kis deputatus iš Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos Respublikų Aukš
čiausiųjų Tarybų.

Bendrojo posėdžio pirminin
kai:

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos

ĮVYKIAI DABARTINĖJE LIETUVOJE
— Lietuvos kariuomenės šven

tė lapkričio 23 Lietuvoje buvo 
švenčiama labai iškilmingai. 
Kaune, Karo muziejaus sodelyje 
buvo atstatyt Povilo Lukšio ir ka
rininko Juozapavičiaus biustai. 
Po 40 metų pertraukos buvo at
statytas Nežinomojo kareivio ka
lias, atvežant nežinomų karei
vių palaikus iš Giedraičių. Prie 
kapo uždegta amžinoji ugnis.

— Lietuvos - Japonijos drau
gija lapkričio 22 įsteigta Vilniu
je.

Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas
A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios * 
Tarybos Pirmininkas
Vilnius, 1990 m. gruodžio 1 d.

DOKUMENTAS NR. S

REZOUUCUA DĖL TAUTINIO 
LYGIATEISIŠKUMO

Mes, Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos Aukščiausiųjų Ta
rybų nariai, bendrame posėdyje 
reiškiame pasiryžimų užtikrinti 
visų Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
gyventojų teisių garantijas 
nepriklausomai nuo jų tautybės, 
gimtosios kalbos, politinių ir re
liginių įsitikinimų pagal tarptau
tinius teisių gynimo dokumen
tus ir pagal mūsų valstybių įsta
tymus, taip pat šių įstatymų bei 
poįstatyminių aktų atitikimų Vi
suotinei žmogaus teisių deklara
cijai.

Mes patvirtiname savo nekin
tantį siekimų tobulinti mūsų 
valstybines struktūras, kad jos 
tvirtai užtikrintų visų jose gyve
nančių tautinių bendrijų teisių 
apsaugojimų ir ugdytų pagarbų 
įvairių tautybių žmonių kultūrai 
bei papročiams.

Mes kviečiame visas tautines 
bendrijas aktyviai remti plėtoji
mų demokratinių institutų, ku
rie taptų bendros gerovės ir 
pažangos nepriklausomose Bal
tijos valstybėse pagrindu.

Bendrojo posėdžio pirminin
kai:

V. Landsbergis 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas

A. Riuitelis
Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas
A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas
Vilnius, 1990 m. gruodžio 1 d.

(UC)

Dr. Juozas Dičpinigaitis

LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Zibuno 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTĖ SHALINS
-ŠAIJNSKIENK

84-02 Jalnaica Avenue Woodhaven. N. Y.
Tel. 296-2244

- ■- - ■—------------- -

Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUVUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette S t., Netvark, N.J. 07105

SEASON’S GREETINGS 
from

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė viet: 
Gausi parodų salė

~<Z£. >v: "
Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia ir mCKų tėvų 
žemei Lietuvai naują kelią į laisvę ir nepriklau
somybę.

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
“Lietuvos Atsiminimų’ radijas

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young

— Sąjūdžio Kauno taryba ir 
jaunalietuviai suorganizavo pi
ketų prie Kaune dislokuotų 
SSSR armijos dalinių. į plakatus 
“Okupantai lauk” ir panašius 
užrašus kariškiai reagavo san
tūriai.

— A. Valiukėnas, buvęs toli
mojo plaukiojimo kapitonas, pa
skirtas Respublikos Žuvies pra
monės departamento generali
niu direktorium.

— Klaipėdoje prie Karininkų 
namų piketų surengė Šaulių Są

15 Caryll Street
Mattapan, MA 02126

junga, reikalaujanti grąžinti 
jiems prieš karų priklausiusias 
šias patalpas.

— Kaune, Žaliųjų Atgajos 
bendrija atidaro karikatūrų paro
dą "Deportacija, kolektyvizaci
ja, melioracija”, skirta Meliora
torių dienai.

— Kauniečiai nepatenkinti, 
kad paminklas Vytautui Didžia
jam pastatytas miesto rajone, iki 
šiol tebevadinamame Lenino ra
jonu.

— Sofijoje Bulgarijos studen
tai suorganizavo mitingų prie So
vietų ambasados. Pasisakyta už 
Lietuvos nepriklausomybę ir pa
ramų dabartinei Lietuvai.

— Lietuvos Respublikos dar
bovietėse 1990 metais jau yra 
žuvę 105 žmonės. Iš jų 60 žuvo 
žemės ūkio sistemoje.

— Laisvosios Rinkos institu-

Romas Kezys, Pres. * J.)

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

Širdingai sveikina visus Vyčius, draugus bei pažysta
mus ir visus lietuvius, linkėdami džiugių Šv. Kalėdų ir svei
kų bei laimingų Naujųjų Metų.

LIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPOS NARIAI '

Maspeth, NY

tas lapkričio 21 įkurtas Vilniuje.

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
IRON CITY CLOCK HOSPITAL

Authorized dealen of Longines-Wittnauer and Bulovą Watches
SIMON ALELIO NAS “

'< J *.

4200 Brownavl!le Rd. (on de Walt Ava.) 
Phona 281-7390 Ptttaburgh, Pa.15227



Kliuviniai į Lietuvos nepriklausomybę

Prieš 20 metų

DAIL. ELSKUS BURIAVO PER ATLANTĄ

i Gruodžio 10 New York Times 
įsidėjo gražų vedamąjį, kur pasi
sako, kad Pabaltijo kraštam rei-

; kia kuo greičiau suteikti nepri
klausomybę, Tai rodytų, kad

į New York Times keičia savo po- 
č litiką Pabaltijo kraštų atžvilgiu.
: Mūsų redakciją, yra pasieku-
• sios žinios, kad New York Times 

vedamųjų skyriaus vyr. redakto
rius buvo slapta nuvykęs į Pabal
tijo kraštus ir pats įsitikino, kas 
ten dedasi. • Apie tai jis pasakė 
tiems lietuviams, kurie jam 
padėjo slapta nukeliauti. Pasakė,

tkad NYT keis savo politiką ir 
rems Pabaltijo kraštų nepriklau- 

i somybę.
> Bet praėjusios savaitės New 
? York Post rašė tuo klausimu gana 
Š pesimistiškai, kad Amerika Gor- 
; bačiovui davusi laisvas rankas
• Pabaltijo valstybių atžvilgiu. Jei 

kilsiąs karas tarp Irako ir Ameri
kos, tada Gorbačiovas parody- 
siąs, kaip jis moka sutrypti kitų 
tautų laisvės troškimus. Sovietų 
kariuomenė nušluosianti bet

: kokį tautinį judėjimą Pabaltijo 
kraštuose. Būsią pašalinti visi 

; nacionalistai ir būsią pasodinti 
' tie,' kurie anksčiau ištikimai tar- 
| navo Maskvai, net su šautuvu 
j sį^tė konjųnizmą. Toks buvo Vy- 
i tautas Petkevičius, buvęs stri- 
: bas, su šautuvu padėjęs įsitvir

tinti komunistiniam režimui,
: paskui ištaigiai gyvenęs kaip 

komunistinis “bajoras ”. Jis 
: praeitą savaitę irgi buvo pašauk- 
■ tas į Maskvą. _ Spėjama, kad

Maskva nori surinkti jai ištiki
mus žmones, kad jais pakeistų 

. neištikimas patriotines vyriausy
bes.i

i Ir Lietuvoje išvystyta didelė 
J propaganda prieš Lietuvos ne

priklausomybę, prieš išrinktus 
žmones. Yra net badaujančių, 
kad pasitrauktų K. Prunskienė, 

V. Landsbergis ir ateitų jų 
grupės žmonės. Maskva dar pa
kursto tą nesantaiką, taigi Lietu
va jau darosi kaip verdantis kati
las.

Maskva nenori nei girdėti apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Čia 
yra dvi priežastys. Pirmoji —" 
nuo seno Maskva savinosi Lietu
vos kraštą kaip savo. Valančiaus 
laikais Vilniaus generalguberna
torius savo raporte Petrapilio vy
riausybei su pasipiktinimu rašė, 
kad tose rusiškose žemėse atsi
randa kažkokių paklydėlių, kurie 
nori nusikratyti Rusijos imperi
jos globos. Toks vienas baisiau
sių žmonių ir vadų esąs vyskupas 
Valančius.

Nuo seno Maskva ir jai ištiki
mieji nepripažino teisių lietuvių 
tautai savarankiškai gyventi. Tai 
paveldėjo kiekvienas rusas. Ir 
pats reformatorius Gorbačiovas 
neiškentęs yra pasakęs, kad to
kios Lietuvos senovėje nebuvę. 
Čia tik mažos saujelės išmislas.

Antroji priežastis yra ta, kad 
Pabaltijo kraštuose Sovietai turi 
sutelkę labai daug strateginių 
ginklų. Tai labiausiai ginkluoti 
Sovietų Sąjungos kraštai. Esą la
bai daug atominių ginklų. Visa 
tai nukreipta prieš Vakarus > ir 
Ameriką. "Sakoma, kad" "Kazlų 
Rūdos miškuose esą labai daug 
atominių raketų. Ir dabar išvešk 
jas, sugriauk jų instaliacijas ir 
naujas pastatyk! Koks tai pinigas. 
Todėl iri nori, kad kraštai nepa
judėtų, ir jiem nereikėtų ati
traukti savo ginklus.

Su. kokia ironija europiečiai 
stebi televizijoj kai rodoma, kaip 
Amerika siunčia pagalbą Sovietų 
Sąjungai. Eina sunkvežimis po 
sunkvežimio, nes prezidentas 
Bush nori pagarsėti kaip vargšų

(nukelta į 5 psl.)

Neseniai, 1989, apie 20 Lietu
vos buriuotojų trimis laivais per
plaukė Atlantą. Prieš tai, taip pat 
neseniai, būtent 1970, lietuvis
dailininkas Albinas Elskus su 
vienu amerikiečiu 31-nos pėdos 
burlaivių nugalėjo Atlantą. Čia 
ir užkimba žodis neseniai — ko
kia šio prieveiksmio apimtis?

Vieną atsakymą duoda islandų 
rašytojas Halldor Laxness savo 
atsiminimų knygoje Skaldatimi 
(Laikas rašyti). Kartą jis svečia
vosi pas bičiulį dr. Bjami Gud- 
munssoną ir išvykdamas ant sta
liuko prie lovos paliko pluoštą 
popiergalių išmetimui. Po 30 
metų tas pats dr. Gudmunsso- 
nas, vėl susitikęs rašytoją, jam 
įteikė voką, sakydamas: “Šiuos 
popierėlius tu palikai, kai nese
niai pas mane viešėjai”? Islandų 
gydytojas tris dešimtmečius su
traukė į vieną žodį neseniai... O 
rašytojui tos skiautės pravertė 
rašant atsiminimus.

Kažkas lyg ir panašaus nutiko 
ir su dail. Elskaus kelionės per 
Atlantą aprašymu. Prieš 20 metų 
New Yorke turėjo pasirodyti 
žurnalo Sportas 20-tasis nume
ris. Medžiaga, tarp kitko, ir re
portažas apie Elskaus transatlan
tinę kelionę su nuotraukomis, 
buvo sutelkta, parengta, bet 
spaustuvės neišvydo, nes redak
torius pristigo lėšų. Šiaurės 
Amerikos; lietuvių sporto vado
vybė, ŠALFASS, daugiau ne
pajėgė žurnalo finansuoti, o po-

Dail. Albinas Elskus po kelionės po Atlantą 1970 m.

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

ros visažinanėiųjų dievagojimas, 
kad Lietuvių Fondas padės, ne
pasitvirtino. Taip Sportas dau
giau nepasirodė, bet ir po 20 
metų, verta naujai parašytu 
žodžiu dar kartų su Elskumi per
plaukti Atlantą.

Kaunietis Albinas Elskus pir
mąsias buriavimo pamokas turė
jo Nemune —namie siūta bure, 
kuri, prikalta prie kuolo, buvo 
įsmeigta baidarės priekyje. Be 
kylio buriuoti buvo rizikinga, 
bet vėjui pučiant rytų pusėn, 
baidarė smagiai šokinėjo bange
lių viršūnėmis prieš srovę. Buvo 
galima buriuoti nfuo Karmelitų 
link Žaliojo tilto ir toliau. Namo 
berniukas grįždavo nuėmęs burę 
ir pasroviui vairuodamas irklu.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Freiburge ir Breisgau lietuviai 
skautai vyčiai turėjo vasaros sto
vyklą prie Bodeno ežero Vokie
tijoje. Tada Elskus įsigijo naujas 
patirtis — dideliame ežere oras 
greitai keitėsi, nuo Šveicarijos ir 
Schvvarzvvaldokalnų vėjai virpi
no vandenį, kėlė baltaviršūnes 
bangas. Reikėjo greitai, net in
stinktyviai reaguoti, kad maži 
laivai nevirstų vėjo blaškomais 
žaislais.

Atvykęs į JAV, Elskus sten
gėsi gyventi prie vandenų — 
Chicagoje prie Michiganoežero, 
New Yorke prie Atlanto. Baigęs 
buriavimo mokyklą Amityville, 
Long Island, lankė US Power 
Sųuadron kursus, išlaikė naviga
toriaus egzaminus. 1967 Elskus 
su draugu David Chase, kuris 
užaugo Maina, iš New Yorko 
Atlanto pakraščiais nuburiavo į 
Chamberlain, Maine. Kelionėje 
užtrukę dvi savaites, abu padidi
no savo patirtį, praktiškai iš
bandė klasėje lukštentas teori
jas. Visa tai žadino norą plaukti 
toliau, už horizonto, kur namų 
jau nematyti.

1968 Elskus su buriavimo ins
truktorium Dean Fuller daly
vaudavo MORC buriavimo var
žybose Eastern Long Island. 
Bičiulis Fuller tada svajojo apie 
didesnį laivą, kuriame nereikėtų 
susirietus vaikščioti. Kilo noras 
atitrūkti nuo krantų ir galbūt lei
stis per Atlantą. Bet visa tai dar 
buvo tik svajonė, didinga kaip 
Everestas. Viena buvo aišku — 
savo širdyse buriuotojai jau buvo 
vidury Atlanto.

1968 gruodžio 9 po USPS pa
mokų bičiulis Fuller pasiūlė 
užsukti į vieną restoraną Man- 
hattane ir ten paklausė Elskaus, 
ar jis nesutiktu su juo buriuoti 
per Atlantą. Elskus žinojo, kad 
turi nedelsdamas sutikti. Susi
tarta keliauti 1970 birželyje. 
Fuller su partneriu Mike, kuris 
turėjo taip pat plaukti, nutarė 
pirkti Kanadoje statytą laivą C 
& C Corvette (31 pėdų ilgumo, 
9 p. pločio, fiberglass). Laivas 
buvo skirtas lenktynėms, bet ne 
kelionei per Atlantą. Tačiau jis 
buvo gerai viduje išplanuotas, 
stiprios konstrukcijos, galimas 
pritaikyti ilgesnei kelionei. Ful
ler laivą paminė Wyandance — 
savo protėvio indėnų vado var
du.

Prasidėjo ruoša. Žiemą visi 
try s studijavo jūrlapių, navigaci
jos knygas, įvairias procedūras, 
vasarą praktikavosi buriavime. 
1969 spalyje trys draugai iš
plaukė į Atlantą dviejų dienų 
bandomajai kelionei. Pakilo stip
roka audra, trukusi visą naktį ir 
didesnę dalį kitos dienos. Bu
riuotojai galėjo išbandyti ne tik 
naują laivą, bures, prietaisus, 
bet ir patys save. Atlantas pa
rodė, kad jis nėra vien saulėly

džiais išpinta jūra Hollywoodo 
spalvotam filme. Pasiruošimas, 
planavimas ir pati galvosena pa
sikeitė, bet nė vienas neatsisakė 
kelionės. Deano žmona Beverly 
tada rengė maisto paruošos, kny
gą mažų laivų buriuotojams. 
Toje knygoje buvo ir receptai 
transatlantinei kelionei. ‘ ’

Artėjo išplaukimo diena. Els
kaus šeima (žmona, sūnus, dvi 
dukros), jei ir turėjo abejonių, 
jų nerodė, net priešingai — en
tuziastingai pritarė kelionei, 
suartėjo su Fuller šeima. Mėnesį 
prieš išplaukimą kiekvienas pasi
tikrino sveikatą. Gydytojas pas 
Mike skrandyje rado žaizdų ir 
įspėjo dėl galimų komplikacijų. 
Per savaitę Mike nusprendė ne
plaukti. Kilo klausimas, ar naujai 
pakviestas koks pažįstamas bu
riuotojas užteks laiko pasirengti 
kelionei. Po svarstymų nutarta 
jog per vėlu rasti kitą žmogų. 
Nutarta buriuoti dviese. ■

Pasirūpino šviežių ir konser
vuotų daržovių, vaisių, mėsos, 
žuvų, sūrių, kiaušinių, sviesto, 
lietuviškos juodos duonos, sau
sainių, saldumynų, alaus, vyno 
ir skotinės, sodės, geriamo van
dens maistui gaminti ir apsiplau
ti (.55 galonus). Turėjo vaistinę, 
įvairių drabužių. Be kitų tech
niškų įrenginių, įsigijo pavojaus 
atvejui siųstuvą, kuriuo pasie
kiami laivai 200 mylių spinduliu.

Laivo gale įtaisytas pusiau au
tomatinis vairas, kurį pagamino 
bičiulis prancūzas Jean Lacom- 
be, vienas perplaukęs Atlantą 
septynis kartus. Tai buvo gana 
paprastas, bet efektingas prietai
sas, leidęs nuimti rankas nuo vai
ro, kai vėjas nebuvo per stiprus 
ir bangos ne perdidelės. Virš de
nio kabėjo radaro reflelętprius, 
pirktas Army & Navy krautuvėje 
— gana gramozdiškas, bet labai 
patikimas. .

1970 liepos 12 vidurdienį 
baigtas laivo pakrovimas Old 
Saybrook Marine Service kran
tinėje Connecticut valstijoje. 
Draugai, svečiai, šeimos nariai 
linkėjo sėkmingos kelionės, į 
vandenį mėtė gėles. Buriuotojai 
atleido virves ir atsistūmė nuo 
kranto kelionei, kuri ir po 20 
metų liko giliai įbrėžta Elskaus 
ir jo bendrakeleivio gyvenime. 
Tuo pačiu tai buvo pabaiga vi-

(nukelta j 4 psl.)

JONAS PUZINAS
A '• 20

KELIAS j LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ

__  c) kad 
ir didžiuma lietuvių, Jungtinėse Šiaurės Ameri
kos Valstybėse gyvenančių, per savo seimus ir

• memorandumais Lietuvos nepriklausomybės rei
kalavo; d) kad kariaujančios valstybės skelbia 
tautų paliuosavimo principą, — pareiškiam pa-

; šaulio valstybėms šitą Lietuvos Tauto's~šut  artinai 
j reiškiamą valią, jog jau metas atnaujinti Lietu- 
' vos valstybė ir primename kariaujančioms vals-
• tybėms, jog jau metas proklamuoti Lietuvos ne- 
' priklausomybė.

4. Pareiškiame pasaulio valstybėms, jog ga
lutinai nepriklausomos Lietuvos valstybės sank
cija ir jos įvesdinimas į pasaulio valstybių tarpą

,. suvereninėmis tarptautinėmis teisėmis tepriklau- 
, so Tarptautiniam Taikos Kongresui, kuriame turi 

dalyvauti ir Lietuvių Tautos atstovai.
5. Remiame Lietuvos Tarybą, minėtos Kon-

• . ferencijos Vilniuje rūgs. 18-22 d. 1917 m: isrink- 
i tą, kiek jinai reikš iri vykins sutartinai Lietuvių

Tautos valią —t atnaujinti Lietuvos valstybę — ir 
j jinai budriai sergės rtepriklausomos Lietuvos idė

ją ir gins ją nuo kaimyninių valstybių ir tautų 
< pasikėsinimo (A. Merkelis, Juozas Tumas Vaiž- 
Į gantas. I tomas. Čikaga, 1955, p. 239-240); ištisą 

lietuvių konferencijos Stockholme rezoliuciją da

vė Dr. J. Purickis, Lietuvių veikimas Šveicarijo
je Didžiojo karo metu. — Pirmasis nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1930, p. 53- 
55).

LIETUVIŲ KONFERENCIJA BERNE

Ir Berne 1917 m. lapkričio 2-10 d. įvykusioje 
II lietuvių konferencijoje, kur dalyvavo Lietu
vos atstovai A. Smetona, St. Kairys, dr. J. Šau
lys, kun. J. Staugaitis ir kun. A. Petrulis, Švei
carijos lietuvių Tautos Tarybos, Informacijos Biu
ro nariai ir tuomet Šveicarijoje viešėjęs prelatas 
J. Mačiulis-Maironis, patvirtinti Lietuvių konfe
rencijos Vilniuje nutarimai ir plačiai pasisakyta 
visais būsimos atstatomos Lietuvos reikalais: 
valstybės formos, Lietuvos ribų, mažumų ir kt. 
Iš svarbesnių nutarimų paminėtini:

1. Sutinka su Lietuvių konferencijos Vilniu
je reikalavimu, kad būtų atstatyta nepriklauso
ma Lietuva, tvarkoma demokratiniais principais.

2. Atsižvelgiant į dabartines politines sąly
gas, daugumas pasisakė už konstitucinę monar
chiją su parlamentine vyriausybe; tačiau galuti
ne Lietuvos valdymo forma pasirūpins Lietuvos 
Taryba.

3. Sienų klausimu pritariama Lietuvių kon
ferencijos Vilniuje nutarimui, bet su tam tikromis 
korektyvomis. Konferencijos manymu, į etnogra
finį Lietuvos plotą turi įeiti: visa Kauno ir Su
valkų gubernijos Šiaurinė dalis, Balstogės apskri
tis su miestu Balstoge, Gardino, Slanymo, Sokol- 
kos ir Valkavisko ištisos apskritys Gardino gu
bernijoje, Naugarduko apskritis, visa Vilniaus 
gubernija, išskyrus tas Vileikos irDisnos apskri
čių dalis, kur daugumas gyventojų yra stačiati

kiai. Šiaurėje etnografinė Lietuvos siena siekia 
iki Dauguvos, apimdama visą Alūkstos apskritį, 
paskui maždaug Kauno-Kuršo gubernijų sienomis 
ligi upės Bartuvos ir Bartuva iki jūros. Pasisako
ma už Lietuvos uosto reikalingumą.

4. Jei latgaliai prisidėtų prie Lietuvos vals
tybės, jiems duotina kultūros - švietimo, ūkio ir 
administracijos savivalda bei atskira Romos Ka
talikų vyskupija, surišta su Lietuvos arkivysku
pija-

5. Berno konferencija taip pat pripažįsta 
Lietuvos Tarybą yyriau§ią Lietuvos atstove ir 
reikalauja, kad jai būtų pavestos atitinkamos 
valdžios kompetencijos visose gyvenimo srityse.

6. Pasisakoma prieš lenkų varomą akciją ir 
protestuojama prieš Vokietijos aneksionistų už
grobiamuosius planus (plačiau žiūr.: P. Klimas, 
Werdegang, p. 97; J. Purickis, Lietuvių veikimas 
Šveicarijoje Didžiojo karo metu. — Pirmasis ne
priklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1930, 
p. 56-58).

TOLIMESNES LIETUVOS TARYBOS 
DERYBOS SU VOKIEČIAIS

Lietuvos Taryba, gavusi pasitikėjimą užsie
nio lietuvių, dar atkakliau ėmė klabinti įvaintj 
vokiečių įstaigų duris. Tarybos prezidiumas, ii- / 
gėliau sustojęs Berlyne, užmezgė kontaktą su • 
politinėmis sferomis. A. Smetona Adlon viešbu
tyje 1917 m. lapkričio 13 d. skaitė paskaitą “Die 
litauische Frage” (paskaita išspausdinta Berlyne^ 
1917 m.).

(Bus daugiau)



LIETUVOS PARLAMENTARŲ RYŠIAI SU UŽSIENIU
‘ — Pokalbis su dr. Egidijų Klumbiu, Lietuvos A T deputatu ir Krikščionių D. partijos pirm. —
!
• (Tęsinys iš pereito nr.) 
į '
i Lietuvos parlamentarai 
r įdirba su užsieniu

Antrojoje savo pokalbio dalyje 
dr. Egidijus Klumbys smulkiau 
papasakojo apie savo užsienio 
kotmisijos darbų, kurį jie koordi
nuoja su savo kaimynais latviais 
k Sestais.

.Užsienio reikalų komisija, ku
riai vadovauja socialdemokratas 
Zingeris, o jo pavaduotoju yra 
dr: Klumbys, kaip sakoma, laiko 
rankų ant tarptautinių įvykių 
pulsą. Kur tik pastebi, kad gera 
proga įsikišti, visur stengiasi ne
pražiopsoti.

Šioje srityje ypač padeda ry
šiai su lietuvių išeivija. Pa
vyzdžiui, Didžiosios Britanijos 
lietuvių pastangomis pavyko pa
ruošti sėkmingų Vytauto Lands
bergio vizitų į Angliju. JAV lietu
vių pagalba buvo žymi čia vizi
tuojant premjerei Kazimierai 
Prunskienei. Turima kontaktai ir 
su Kanados bei Australijos lietu
viais. Ateityje bus stengiamasi 
sueitu ryšius su Pietų ir Lotynų 
Amerikoje gyvenančiais išei
viais. Neseniai Vilniuje lankėsi 
Argentinos lietuvių organizacijų 
atstovas Artūras Mičiūdas, tai jis 
jau kaip tik pradėjo pirmuosius 
žingsnius.

Jei nebūtų finansinių ir kito
kių problemų, Lietuvos atstovai 
galėtų ir tenai nuvykti. Bet kol 
kas tai nenumatoma.

linksmu Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
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Pastabos dėl lietuviško 
radijo

Nepaisant spaudos, tiesioginis 
ryšys kol kas su Lietuva tebėra 
Vilniaus radijas. Deputatui buvo 
pareikšta minčių, kad reikėtų 
atrinkti programos pobūdį. Pa
vyzdžiui, maždaug 15 minučių 
pasakojama apie išeivijoje gyve
nusį ir kūrusį ir čia mirusį kom
pozitorių. Galimas dalykas, kad 
užsienio lietuviai net daugiau 
apie tų kompozitorių žino, negu 
radijo programos redakcija Lie
tuvoje. Deputatas sutiko, kad 
reikalinga programos atranka. 
Taip pat ir dėl pranešėjų. Kai 
dar vis ne taip lengva tų progra
mų pagauti, tai, kad jos žodžiai 
prasiveržtų stipriau, nepakanka

J TALKĄ LIETUVAI!
Lietuviai,

Sovietinė imperija dar tebe
laiko Baltijos valstybes — Lietu-. 
vų, Latvijų ir Estijų — okupaci
niame narve, kad ir pravertame, 
vykstant “persitvarkymui”. Nors 
ir toli mūsų tauta nužygiavo ke
lyje į laisvę, tačiau ir vėl tirštai 
debesys telkiasi virš trijų Baltijos 
valstybių. Gorbačiovas pamiršęs 
demokratijų, kurių skelbė prieš 
vienerius metus, ir susigraibstųs 
visas imperatoriaus galias, vėl 
grasina atkuriamos Lietuvos lai
svei.

lyriško moters diktorės balso. 
Žinoma, tai ne kokia nors diskri
minacija prieš moteris, bet tik 
fakto konstatavimas.

Deputatas pasakojo, kad jis 
jau ne pirmų kartų tokius nusi
skundimus girdi. Pažadėjo su
grįžęs kų nors tuo reikalu su
veikti.

Kiti dalykai
Gavus progų pasikalbėti su 

asmeniu iš Lietuvos, ypač dar to
kiose pareigose besidarbuojantį, 
atsirado ir kitokių klausimų, kaip 
pavyzdžiui, sienų klausimas, sa
vų pinigų klausimas ir kt. Kai 
dėl sienų, tai, jis sako, rengiama
si įsteigti 68 sienos perėjimo 
punktus tarp Lietuvos ir tarybi
nių respublikų. Viena būtų su

Ar ne ironiška, kad JAV-bių 
prezidentas George Bush, ver
buodamas politines ir karines 
jėgas prieš Iraku dėl Kuvaito 
okupacijos, tuo pačiu metu 
užmiršta už laisvę kovojančių 
Lietuvų? Ar ne kiekviena tauta 
turi teisę į laisvę?

Tad visi prie darbo už Lietu
vos laisvę!

Mums reikalinga Amerikos 
pagalba. Ir vėl skambinkime, 
rašykime ir lankykime senato-

PBEMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sūnui 
ir broliui prisiminti skiria kasme
tinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO

PREMIJĄ.
Premijai skirti sųlygos yra to

kios:

L Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvų vienerių metų bėgyje.

2. 1990 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vadovy
bės, jaunimo grupės, vyresniųjų 
organizacijos ar paskiri asmenys 

DAIL. ELSKUS
(atkelta iš 3 psl.) 

siems pirkiniams ir pasirengimo 
galvosūkiams. Abiems lyg ak
muo nusirito nuo kupros, širdyje 
buvo lengva, akys krypo į Mon- 
tauk Point, L. I. ir už jo esantį 
horizontų.

Pirmoji naktis, netoli Mon- 
tauk Point švyturio, buvo gana 
rami, vėjas visai nutilo, bet su 
ateinančia diena sugrįžo, ir lai
vas tvirtai ištemptom burėm lei
dosi Bermudos link. Praėjo dvi 
paros gero, bet varginančio bu
riavimo. Vyrai sutvarkė pusiau 
automatinį vairų ir turėjo laiko 
kitiems nenumatytiems trūku
mams, galėjo įeiti į plaukimo 
dienotvarkę. į laivo knygų 
žymėjo dienos įvykius, laivo 
kompaso kampų, vėjo kryptį, jo 
stiprumų, oro spaudimų, debesų 
formacijas, neeilinius atsitiki
mus. Į atskirų Juodraštį kas va
landų rašė nuplauktų nuotolį, 
greitį... Vakare, pavalgius, nuo 
21 vai. iki 6 vai. keitėsi trijų va
landų pamainai prie vairo. Prie 
to abu nesunkiai priprato.. Jei 
vienam neužtekdavo miego, tas 
galėjo atsigriebti dienų.

(Bus daugiau)

Lenkija, siena, vadinama TSRS- 
Lenldjos siena.

Užsiminus apie turistus, kurie 
norėtų lankytis Lietuvoje atei
nančiais metais, deputatas paaiš
kino, kad žmonės abejoja dėl 
vizų ir kitokių dalykų, bet tai pa
rodys ateitis.

rius ir kongresmanus, dėkodami 
už pagalbų praeityje, laukdami 
paramos dabar ir ateityje. Pa
sidžiaukime ir jų perrinkimu ar 
išrinkimu. Rašykime ir skambin
kime Baltiesiems Rūmams.

Mes, Amerikos piliečiai ir gy
ventojai, turime teisę ir pareigų 
prašyti šio krašto vadovus, kad 
žmogaus teisių deklaracija būtų 
įgyvendinta. Todėl,

— reikalaukime Lietuvos pri
pažinimo de jure ir de f acto, 

informuokime, kad sovietinė 
vyriausybė nerodo jokio intereso 
derėtis su Lietuvos Respublika 
ir grasina nauja ekonomine blo-

- kada,
prašykime, kad maistas ir kita 

humanitarinė parama, vakarų 
valstybių siunčiama į sovietijų, 
būtų siunčiama tiesioginiai 
žmonėms, o ne į okupacinį cen
trų — Gorbačiovo vyriausybei,

rašykime laikraščiams ir asme
niškai padėkokime žurnalistams 
už mums palankius straipsnius.

Esame Lietuvos talka!
Ištesėkime, iki Lietuva bus vi

siškai laisva!
Vienybėje su kovojančia tauta!

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba

Kultūros Židinio frontas su dail. V. K. Jonyno skulptūro
mis. Židinys dabar laukia visų pagalbos. Neužmirškite jo, nes 
jis būtinas mūsų lietuviškam gyvenimui.

iki 1991 sausio 31 d. (pašto ant
spaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vienų atstovų skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo sų- 
jungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sųjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumų pre
mijai, jų skiria balsų dauguma iki 
1991 kovo 1 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiama:

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI 13400 PARKER ROAD LEMONT, IL 60439
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LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
sveikina su Sv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar-

,, ,buotojus ir sportą remiančius draugus.

r ’ 361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, 
savininkai

1883 Madison St, Ridgevvood, N.Y. 
Tel. 821-6440.

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 
KREIPIMASIS

į demokratinių šalių — Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Europoje 

pasitarimų dalyvių tautas ir valstybes

TSRS vadovybė vis atkakliau stengiasi sutrukdyti atsta
tyti Baltijos tautų teises, sutryptas prieš 50 metų, Stalinui ir 
Hitleriui sudarius nusikalstamą suokalbį. Kai kurie tos ša
lies politikai bei masinės informacijos priemonės mėgina 
Tarybų Sąjungą vaizduoti kaip demokratiną ir teisinę vals 
tybę, siekiančią taikos ir bendradarbiavimo, nors Jos elge
sys su Lietuva, Estija ir Latvija, pirmąkart po 1940 metų 
aneksijos atstačiusiomis demokratines institucijas, liudija 
visai ką kitą. Nūnai Tarybų Sąjunga ketina dar negailes
tingiau negu Lietuvos blokados metu nutraukti ekonomi
nius ryšius su Baltijos šalimis, kartu - kaip ir anksčiau - 
uzurpuodama Jų suverenias teises per savo sienas laisvai 
palaikyti ryšius su pasauliu. Tokiu būdu planuojama už
daroje aplinkoje dirbtinai sukelti ekonominę katastrofą ir 
socialinius konfliktus, taip nuversti laisvai išrinktas val
džios struktūras, atstatyti komunistinę diktatūrą ir Krem
liaus absoliutizmą Lietuvos, Estijos ir Latvijos teritorijose. 
Pshichologiniam spaudimui naudojami neteisėti okupaci
nės kariuomenės veiksmai, jos vykdomų prievartos aktų 
demonstratyvus nebaudžiamumas, taip pat TSRS vado
vaujančių sluoksnių bei asmenų tūžmingi ir grėsmingi 
pasisakymai.

I . . J- : ,?.»• ->

Mes, Baltijos kraštų žmonės, esame prie naujos pavojin
gos destabilizacijos ir masinių nelaimių slenksčio šiame, 
iki šiolei palyginti ramiame, Europos regione. Taikų mū
sų Baltijos kelią nori paversti susirėmimų gatve, nauja so
cialinių nelaimių zona. Mes priešinsimės tokiam įvykių 
posūkiui, bet agresyvioji valstybė turi kur kas daugiau ga
limybių, ir mes nematome, kas sulaikytų jos užsimojusia 
ranką. Vis dėlto, nors ir patyrę nusivylimų, mes su vilti
mi žiūrime į demokratines pasaulio šalis, kuriose gerbia
ma teisė, saugomos žmogaus laisvės. Mes tikimės poel- 
gių, kurie užkirstų kelią mūsų nevilčiai ir dilemai, ar imtis 
žūtbūtinių gynybos veiksmų dėl savo laisvės, orumo ir iš
likimo.

Vienas iš paramos būdų galėtų būti neatidėliotinas Bal
tijos valstybių nepriklausomybės klausimo įtraukimas į 
visų Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo 
organų darbotvarkę. Čia neturėtų būti taikomas kon
sensuso su neteisiu principas. Kas kita būtų poveikis netei- ’ 
šia j am, kad jis priimtų teisiųjų konsensusą.

V. Landsbergis
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

Vilnius, AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS
1990 m. lapkričio 22 d.

Jute
VIENINTELIS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTĖLIS VAIKAMS IŠEIVIJOJE

Mielieji, šventėms artėjant prisiminkite vaikučius, anūkus ir 

draugus. Užsakykite jiems dovaną-'Eglutą", kuri juos džiugins 

apskritus metus. "Eglutė" keliauja po visą pasaulį, net ir į Lietuvą!
Užsakykite šiandien! Prenumerata tik $10. Rašykite:

v. "Eglutė"
Immaculate Conception Convent 

600 Liberty Highvvay
Putnam, CT 06260 _ _ _ —

Prašom prisiųsti Tglutą" 

vardas ir pavardė



SOVIETAI TRAUKIA 
SAVO SENĄ GIESMĘ

Jungtinių Tautų korespon
dentų klube gruodžio 7 trumpai 
spaudos konferencijai buvo su
stojęs Gorbačiovo patarėjas, So
vietų Sąjungos Mokslų akademi
jos narys prof. Georgij Arbatov 
ir “apšvietė” žurnalistus apie 
naująją sovietų politiką ir Jungti
nių Tautų vaidmenj.

Jįs aiškino, kad perestroikos 
rezultate susidariusios naujos są
lygos Europoje ir kitose pasaulio 
dalyse, ir Jungtines Tautas pa
stato į naujas pozicijas — nuo 
dabar ši tarptautinė organizacija 
turi užsiimti labiau arbitro parei
gom, o ne atstovauti kokiom nors 
valstybėms ar jų blokams.

Daug jis pripasakojo, kore
spondentų klausiamas, apie tai, 
kaipSovietų Sąjunga, perestroi- 
koš dėka, tapusi taikinga val
stybė ir kaip naujų susitarimų 
dėl ginkluotės dėka, ji išlaisvinu
si Jungtines Amerikos Valstijas 
nuo tų milžiniškų materialinių 
išlaidų, kurių reikėdavo ligšiol 
išlaikyti jų militarinei jėgai.

Tačiau konferencijos pabaiga 
buvo pati įdomiausia, kiek tai pa- 
baltiečiams įdomu. Prasidėjo 
žurnalisto klausimu, kaip gi da
bar bus su Sovietų Sąjunga? 
“Kaip gi bus? Ogi bus federacija. 
Valstybė išliks!” — aiškino Arba
tov, — ir toliau tęsė, — negalima 
leisti, kad respublikos išsivaikš
čiotų. Mes davėme balsą Ukrai
nai ir Gudijai, kad mes čia Jung
tinėse Tautose nebūtume vieni
ši, kad turėtume daugiau balsų.”

Čia tuoj pat su klausimu atsi
stojo lenkų spaudos korespon
dentė Barbara Truchan ir pa
klausė:
- Atrodo, kad daugelis tų res

publikų nenori būti tos Federa
cijos nariais, kaip tada?

Arbatov:
— Ką tai reiškia “nenori”? Juk 

jos negali taip sau paimti ir išeiti. 
Mus jungia ekonominiai, 
kultūriniai ir kitokie ryšiai. Be 
to, ir tose respublikose dabar gy
ventojai yra maišyti.

— Bet jūs tas respublikas pa
ėmėte jėga—, tęsė Barbara Tru
chan.

Arbatov paraudo, nuleido gal
vą ir tęsė:

— Na,. taip, bet tai buvo An
trojo pasaulinio karo realybės. 
Na, ir ką ten tos respublikos —

Kliuviniai į 
nepriklausomybę
(atkelta iš 3 psl.)

globėjas. Siunčia maistą, dra
bužius, vaistus. Visa tai tik palai
kys komunistinę valdžią, o ji ir 
toliau spaus žmones. Liaudis, tie 
paprasti suvargę žmoneliai, ne
matys tos paramos, nes juk tiek 
daug ištikimųjų valstybės tarnų, 
kurie buvo įpratę gerai gyventi. 
Jie pirmieji pasiims.

Bet ta pašalpa nepadės ma
sėms, suvargusiems miestams. 
Viskas eis blogyn ir blogyn. Tik 
tose sąlygose gali susimąstyti jų 
vadai, kur jie eina. J pražūtį. 
Vienas yra tik kelias į taiką, į ge
resnį gyvenimą, — leisti tautom 
apsispręsti laisvai gyventi. Iš So
vietų Sąjungos išstos dauguma 
respublikų. Ir tegu. Jos visos bus 
laimingesnės, sukūrusios savo 
nepriklausomybę nei toje slogio
je Sovietų Sąjungos globoje.

Lietuvių tauta iki šiol laikėsi 
didvyriškai ir toliau atlaikys sun
kumus, nors ją ir puldinės Mask
vos pasamdyti šuneliai. Kelias 
dar tolimas, praeisime kliūtis. 
Gal ir Amerikos prezidentas pri
pažins teisę ir mažiesiems laisvai 
gyventi, o nevergauti didie
siems. Didieji sūkuriai dar prieš 
akis. Jie su pavasariu gali paliesti 
visą Europą ir i .ietuvą. Būkime 
pasiruošę jai padėti!

'. *-

Estija, Latvija, Lietuva! Jos gy
ventojų atžvilgiu yra mišrios. O 
dėl Klaipėdos uosto. Lietuviai 
Klaipėdos prieš karą nenaudojo 
kaip uosto. Tai juk tą uostą pa
statėme, įdėdami milijoninį ka
pitalą ir energiją, ir uostas dabar 
tarnauja visai šaliai. Tai ką, reikš
tų, kad mes dabar turime atiduo
ti tą Klaipėdą?

Daug klaidingos informacijos 
Arbatov pateikė dar ir prieš len
kų koresponentės klausimą. Ko
respondentai kėlė rusifikacijos 
klausimus Sąjungoje. Arbatov, 
nė kiek neraudonuodamas, aiš
kino, kad tokios mažos tautos, 
kaip estai, latviai ir lietuviai, ne
turėjusios jokios savo lite- Salomėja Narkėliūnaitė

Dalis Lietuvių Fūndo valdybos narių, dalyvavusių vajaus pokilyje lapkričio 10 Chica- 
goje. Iš k.: A. Juodvalkis, O. Barškėtytč, tarybos pirm. St. Baras, M. Reinienė, R. 
Steponavičiūtė, LF įsteigėjas dr. A. Razma, dr. A. Žlioba, A. Steponavičienė, valdybos 
pirm.A. Ostis, K. Dočkus. Trūksta V. Momkaus ir V. Žygo. Nuotr. J. Tainulaičio

'fyon&aa.
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 

Metų proga savo draugus ir 
pažįstamus galite sveikinti per 
Darbininką, pridėdami spaudai 
paremti auką. Siunčiant sveiki
nimo tekstą, nelaukite paskuti
nių dienų, nes paštas veikia gana 
lėtai ir Jūsų artimieji bei draugai 
gali nesulaukti Jūsų sveikinimo 
prieš šventes. Sveikinimo tekstą 
siųskite adresu: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Kalėdinių atvirukų su lietu- 
višku sveikinimo tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Atvirukų yra keletas rūšių. 
12 atvirukų su persiuntimu 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

A. a. prof. Alfred J. White — 
Alfonsas Jonas Vaikutaitis, 
gimęs Brooklyne, gyvenęs Hol- 
lis, N.Y., gruodžio 3 mirė Deep- 
dale ligoninėje, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Buvo pašarvotas 
Shalins laidojimo koplyčioje. At
sisveikinimas buvo gruodžio 5. 
Po gedulingų mišių V. Atsimai
nymo bažnyčioje velionis palai
dotas Šv. Jono kapinėse. Velio
nis net 45 metus dėstė farmaciją 
Fordhamo universitete. Nuliū
dime liko žmona Helena, du 
sūnūs — Alfredas ir Robertas, 
anūkai Zuzana ir Michel, sesuo 
Aldona ir krikšto duktė Lorrai- 
ne.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Suslv. savo nariams moka dividendus Ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičlų. •

NorJ įsirašyti kreipkitės J Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Vnikes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yocko rajono lietuviai kreipkitės j Suslvteol|lmo 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Oare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tei. 516 261-3797, ofiso tai. 718 847 - 2686.

--------  *1.1..—

ratūros, kas gi kada buvo apie 
tokias girdėjęs, juk tai sovietai 
išvedę jas į tą tarptautinę areną, 
įvedę į tarptautinę literatūrą! Tai 
liečia ir kitas respublikas, kurių 
gyventojai net buvę beraščiai, . 
ir tik dėka to, kad jos priklauso 
TSRS, jos pateko į pasaulį.

Tai šitaip byloja vyriausiasis 
Gorbačiovo politinis patarėjas, 
nepaisant, kad ir pats pripažįsta, 
jog perestroika žengianti ne tik 
po pasaulį, bet ir išjudinusi pačią 
Sovietų Sąjungą. Čia tenka 
padėkoti Barbarai Truchan, kad 
ji pasireiškė geru momentu ir 
taikliais klausimais. Tai ta pati 
moteris, kurią daugelis yra matę 
Darbininko deimantiniame kon
certe ir kuri spaudos konferenci
jos eigą papasakojo šių eilučių 
autorei.

Darbininko prenumerato
riams, dar iki šiol neatsilyginu
siems už 1990 metų laikraščio 
siuntimą, išsiųsti raginimai atsi
lyginti. Metinė prenumerata ir 
kitiems metams lieka tik 20 dol. 
Laukiame bent 5 dol. aukos už 
kalendorių. 1991 metams kalen
dorius skaitytojams išsiųstas 
gruodžio 10.

Artūras Karnišovas, 19 metų 
amžiaus krepšininkas iš Vil
niaus, šį sezoną žaidžia Seton 
Hali universiteto krepšinio ko
mandoje. Kaip praneša Daily 
News lapkričio 25 d. sporto sky-
riuje, A. Karnišovas labai verti
namas ir teikia daug vilčių švie
siai šios komandos ateičiai.

Baltijos restoranas yra graži 
lietuviška užuovėja. Gražiai ir 
skoningai įrengta. Patogu atsive
sti savo svečius, atvykusius iš 
Lietuvos, miela ir šiaip ateiti ten 
pavakarieniauti, su draugu pasi
kalbėti. Trečiadieniais yra bufe
to stiliaus stalas su valgiais. Gali 
valgyti ko tik nori ir kiek tik nori. 
Ypač kviečiami atsilankyti tokią 
dieną. Kviečiame ir vakarais 
užsukti, kur prie jaukios muzi
kos bus miela vakarieniauti. 
Kalėdų švenčių proga rengia 
kūčių valgių stalą gruodžio 23 d. 
Taip pat rengia ir nuotaikingą 
Naujų metų sutikimą gruodžio 
31. Išlydint senuosius metus, 
bus puikūs valgiai, šampanas ir 
muzika.

V. LANDSBERGIO KALBA PER 
LIETUVOS TELEVIZIJĄ IR RADIJĄ

Lietuvos Respublikos Au
kščiausios Tarybos pirmininkas 
V ytautas Landsbergis lapkričio 
24 per Lietuvos televiziją ir radi
ją pasakė kalbą. Savo kalboje jis 
išreiškė, kad santykiai su Sovietų 
Sąjunga labai įsitempę, kad da
bartinė padėtis panaši į 1940 m. 
birželio mėnesį ir kiekvienu mo
mentu Lietuva gali atsidurti 
naujoje okupacijoje.

V. Landsbergis ypač išreiškė 
labai rimtą susirūpinimą dėl pre- 
zidęntui Gorbačiovui“ suteikia
mų naujų galių, kurios galėtų 
būti panaudotos ir prieš Lietuvą. 
V. Landsbergio įsitikinimu, 
Gorbačiovui suteikiamos galios 
yra per plačios, prezidentui 
leidžiama imtis vadinamų “ne-

Vladas Audėnas, Union, N.J., 
a.a. Juozo Blažaičio atminimui 
paskyrė 25 dol. Darbininkuipa- 
remti. Ačiū labai. 
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Geriausi linkėjimai Šv. Kalėdų proga Kultūros Židinio g 
nariams, rėmėjams, Bingo darbuotojams ir Darbininko skai- g 
tytojams. g

N. Y. Lietuvių Kultūros Židinio f
Taryba ir Valdyba §

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga linkime laimės, svei- I 
katos ir ekonominės gerovės.

P T r m i n i n k a s Prof. dr. B. Vaičaitis

Nariai: V. Alksninis, V. Kleiza, dr. T. Remeikis 
L. Sileikytė-Hood, A. Šilbajoris, G. Žemaitaitis

Kredito Unijos KASOS 
Direktorių Taryba

j VLIKo SVEIKINIMAI ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA į

Kalėdų šventės yra džiaugsmo ir geros naujienos 
L šventė. Tačiau šios šventės džiaugsmas yra nepilnas, nes 
! Lietuva dar tebėra okupuota ir tebegyvena nuolatiniame ' 
’ grėsmės ženkle.
, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Kalėdų šve- • 

' i nčių ir 1991 Naujų Metų proga sveikina visus geros valios
i žmones ir taip pat išblaškytus po visą pasaulį lietuvius, 

Įlinkėdamas ryžto ir ištvermės sunkioje kovoje siekiant Lie
tuvos suvereninių teisių vykdymo atstatymo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ragina visus j 
lietuvius dar stipriau, dar vieningiau dirbti, kad paskutinės i 
kliūtys j Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę būtų greičiau j 
nugalėtos. Atjauskime ir supraskime vieni kitus, padėkime j 
ir remkime visus, kurie siekia mūsų aukščiausiojo tikslo į 
įgyvendinimo — Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

(ELTA) j

paprastų priemonių”, panaudoti 
net karinę jėgą Sovietų Sąjungos 
piliečių ir jų interesų apsaugoji
mui. Visi žinome, ką tai gali 
reikšti, pasakė Landsbergis:

Nepaprastos prezidentinės 
jėgos galėtų būti panaudotos 
provokaciniams tikslams. Sovie
tų Sąjungos dabar pergyvenama 
krizė gali suteikti pretekstą reak- 
cingiausioms dešiniųjų jėgoms 
atkurti Sovietų Sąjungoje raudo
nojo teroro režimą”.

V. Landsbergis pakartojo, kad 
Lietuva neketina pasirašyti nau
josios sąjunginės sutarties, kuri, 
be kita ko, tik fiktyviai užtikrina 
respublikos suverenumą. Teisi
niu atžvilgiu, pasakė Landsber
gis, Lietuvos neliečia ir nesaisto 
nei Gorbačiovui suteiktos 
nepaprastos prezidentinės ga
lios, nei naujoji sąjunginė sutar
tis. Abu šie aktai yra kitos val
stybės vidaus reikalas.

JAV Lietuvių Bendruo
menės įstaiga Washingtone 
ieško direktorės padėjėjo- 
jos. Reikia, kad mokėtų 
kalbėti ir rašyti lietuviškai ir 
angliškai. Pareigos: įstaigos 
einamųjų reikalų tvarkymas, 
sekretoriavlmas, ryšių su 
Bendruomenės apylinkėm ir 
nariais palaikymas, telefoni
niai ir telekso kontaktai ir kiti 
darbai, kuriuos nurodys di
rektorė. Atlyginimas priklau
sys nuo kandidato patyrimo 
ir išsilavinimo. Taip pat, pa
gal galimybes, bus padeda
ma į Washingtonę persikelti. 
Iki 1991 m. sausio 1 d. prašo
me kreiptis raštu: Assistant 
Lithuanian American Com- 
munlty, 2713 West 71 st 
Street, Chicago, IL 60629, at
siurbiant išeito mokslo ir lig 
šiol turėtų darbų aprašymą 
(rėsume), bent vieno pusla
pio rašto — laiško pavyzdį 
anglų kalba, savo telefono 
numerį ir norimą atlyginimą. 
Darbą galima pradėti tuoj pat.

JAV LB VRT

Iš visur
— A. Saudargas, Lietuvos 

užsienio reikalų ministras, infor
muoja JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybą, kad visa 
iš JAV pargabenta elektroninė 
technika puikiai veikia ir teikia 
šiuo metu didelę pagalbą. Perso
nalinis kompiuteris ir priedai 
prie jo yra naudojami Lietuvos 
Respublikos delegacijos konsul
tacijų dėl derybų su Sovietų Są
junga metu. Šia proga jis dėkoja 
JAV Lietuvių Bendruomenei ir 
aukotojams už suteiktą pagalbą.

— Toronto, Ont., Maironio 
mokyklos kalėdinė eglutė vyks 
gruodžio 15 Prisikėlimo parapi
jos salėje. B. Pūkelevičiūtės vai
dinimą “Kalėdų dovana” atliks 
mokyklos mokiniai.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos JAV7 nariai renkasi į 
metinį susirinkimą, kuris įvyks 
gruodžio 16, sekmadienį, 3 vai. 
popiet M. N. P. Seserų sodybo
je, Putnam, Conn.

— Prof. dr. Juozo Jakšto ar
chyvą, susidedantį iš 900 moksli
nių knygų bei rankrauščių, ve
lionio našlė dr. Wilhelmina T. 
Jakštas padovanojo Kent State 
universitetui, papildant jau ten 
esančią kolekciją.

— Kaune V. Kapsuko pros
pektas dabar vėl vadinsis A. Juo
zapavičiaus prospektu, o Lietu
vos TST 25-mečio gatvė — Kovo 
11 -sios gatve.

— Klaipėdos srityje jau 
pradėjo veikti 11 pasienio kont
rolės postų.

— Aleksandras Artūras Mi- 
čiūdas, Argentinos lietuvių 
veikėjas, ir vietos laikraščių 
liendradarbis, lankėsi Lietuvo
je. turėjo pasikalbėjimą su prof. 
V. Gmdsbergiu ir kitais deputa
tais. Jis pasakė kalbą Argentinos 
lietuvių vardu ir Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje.

— Naglis Puteikis paskirtas 
Lietuvos Respublikos kultūros 
paminklų apsaugos inspekcijos 
vadovu.

— Kultūros Taryba, veikianti 
Lietuvoje, savo atstovu Kanado
je pasirinko veikėją Vytautą Bi- 
retą.

LŠST Trakų rinktinės valdy
ba nutarė Darbininkui stiprinti 
paskirti 30 dol. Auką su linkėji
mais persiuntė rinktinės pirmi
ninkas Algirdas Zenkus. Nuo
širdus ačiū.

— Dail. Petro Aleksos supro
jektuoti plakatai puošė lietuviš
kas parduotuves ir įstaigas, rek
lamuojant VIII Teatro festivalį, 
kuris Chicagos Jaunimo Centre 
vyko lapkričio 15 - 18.

— Nauji Darbininko skiityto- 
jai: S. Kontvis, VVestminster, 
CA. Užsakė kitiems: Z. Degutis, 
Chicago, IL — V. Dijokui, Chi
cago, IL; A. Sakalas, VVoodha- 
ven. NY — R. Zableckui, Lowe- 
land, Cb. Sveikiname naujus 
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratę 

• dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: DARBININKAS, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N,Y. 11207

•ni Atsilyginu už 1990 metus. n;
Prašau pratęsti prenumeratę 1991 metams. □

. . Vardas ir pavardė..............................................................................

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus kai
nuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata — 20 dol. me- 

, tam.
Siunčiu už prenumeratą S.......

Už kalendorių $.......

Spaudai paremti $.......

Skiriu stambesnę auką 1990 - sukaktuvių 75 - metų proga.

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė per emigraciję, par
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies 
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausią elektronikų, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimų.

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.

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

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.

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY 
212 465-0621

DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA į LIETUVĄ 

ĮSIGYKITE VISUS ELEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKĄ 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVĘ

TIMURS STORE 
JOY - LUD
ELECTRONICS

200 5TH AVĖ (tarp 23 & 24 Gatvių) 
NEW YORKrN.Y. 10010 

TELEFONAS (212) 807 - 8484

TELEVIZIJOS APARATAI 
(Jvairaus dydžio ir jvairlų firmų) ,

KOMPIUTERIAI
LYGŪS IBM PC SISTEMAI
SU SPALVOS REGULIAVIMO IR 
ATSPAUSDINIMO APARATŪRA

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

TELEFONŲ ATSAKYMO APARATAI

ELEKTRONINIAI PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDČJIMUI

ĮVAIRŪS RADIJO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

VISA APARATŪRA 
TURI PAAIŠKINIMUS IR 

RUSŲ KALBA

LIETUVA AMERIKOS 
TELEVIZIJOJE

Vertingiausia šių mėty 
Kalėdų dovana dviejų valan
dų istorinis-dokumentinis fil
mas, rodęs lietuvių pastan-

rie užsisakė “Lietuva Ameri
kos Televizijoje”, ražo - S. 
Paketuras iš West Lome Ka
nados: “Pulkus istorinis pri
siminimas mums Ir mūsų vai
kams. Garbė Jums už tai”! S. 
Liutkus Iš Waterbury, CT, 
užsisakydamas antrų kasetę: 
“Dieve, laimink Jus už tokį 
gėrę ir gražy darbų”. V. Kaze- 
mekaitis iš Racine, W1: “Kele
tu karty žiūrėjau. Daug darbo 
įdėjote, bet tikrai vertingų Ir 
gražių vaizdajuostę pa-

lausomybę. Dramatiškos de
monstracijos Bostone, VII- 

v niuje, Maskvoje. Landsber
gio ir Prunskienės interviu su 
amerikiečių reporteriais. Se
natorių diskusijos su polit- - „ 
biuro atstovais. Bush ir Gor-> ru07*te- Pa9arba 
bačiovo pasisakymai Lietu
vos atžvilgiu. Pabaigoje Lie
tuvos vaizdų, žodžio ir dainų 
montažas, jrekorduota VMS 
video kasetėje. Meniškai pa
ruošta, plačiai ir teigiamai 
aprašyta Drauge š. m. rugsėjo 
28 d. Štai keletas asmenų, ku-

PANASONIC M7 
COMCORDER VIDEO FILMAVIMO 

APARATAI PAL SISTEMAI

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

pasitamavimę mūsų tautos 
istorijai”. Kasetės kaina su 
persiuntimu $35.00. Čekį su 
adresu siųsti:

F. Kontautas
747 E. Broadway 
So.Boston, MA 02127 
Tel. 617 268 - 5876

Lietuviški raguoliai — ša
kočiai kepami pagal Punsko lie
tuvių receptą. Kreiptis į Birutę 
telef. 718 235 - 5272. Kepinių 
skonis labai geras. Kainos priei
namos. Parduodamas pilnas ra
guolis, o taip pat dalimis—pagal
svorį.

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.

--------------------------- f
DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELJVER 

296-4130

/

Bostone atidarytas didžiausias a 
lietuvišku meno dirbinių

s a 1 i o n a s

DOVANA
Norintiems Įteikti lietuviškų suvenyrų r 

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 

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

DVI KELIONĖS į LIETUVĄ 
PER RYGĄ

Lėktuvo kainos ten ir atgal
$801.00 per Kopenhagą iš Niurjorko ir Bostono.

Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 30 d. prieš-išskridimą.:Tr
Kelionės ilgis: trumpiausiai 7 dienos, ilgiausiai 21 diena.

$855.00 per Helsinki iš Niujorko
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 d. prieš išskrendant.

Kelionės ilgis; trumpiausiai 7 dienos iki 90 dienų.

šiais skrydžiais gali pasinaudoti asmenys, vykstantys į Lietuvą su 
iškvietimais ir tie, kurie nori keliauti privačiai.

ŠV. KALĖDOS IR NAUJI METAI LIETUVOJE
Kelionė #1225
Gruodžio 22 d. iki sausio 4 d., 1991
14 dienų kelionė; 11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje
Flnnair Unija per Rygą.
$1,590.00 iš Bostono ir Niujorko

NAUJI METAI LIETUVOJE
KoHonė #1280
Gruodžio 29 d., iki sausio 11 d., 1991
14 dienų kelionė; 11 naktų Vilniuje, 1 naktis Helsinkyje
Flnnair linija per Rygą.
$1,499.00 iš Bostono ir Niujorko

Smulkesnėms informacijoms ir lankstinukams kreipkitės į 
BALT1C TOURS . 77 Oak SL, Suite 4 • NEWT0N, MA 02184.

Tai. 817/965-8080 • Fax 617/332-7781

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

NEW YORKE: 86-21114th Street, RięhmondHilI, N. Y.,11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., HickoryHilIs, IL6Ū457, 708-598-1333

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

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

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

Taupymo sąskaitos 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. —



Pianistas virtuozas Povilas Stravinskas Darbininko sukaktuvi
niame koncerte gruodžio 2 Kultūros Židinio scenoje. Nuotr. 
Vytauto Maželio

Solistas Algis Grigas Darbininko sukaktuviniame koncerte 
*■ 'gruodžio - Kultūros Židinio scenoje. Nuotr. Vytauto Maželio

“DARBININKUI” SUKAKTIES 
PROGA AUKOJO:

Darbininko 75 metų sukakties 
proga minėjime ir jo artumoje 
aukojo:

2000 dol. Lietuvių Fondas.
750 dol. — Lietuvių Federa

linė Kredito Unija KASA.
250 dol. — Prel. J. A. Kučin- 

) gis.
' Po 150 dol. — J. Lugauskas, 
* A. Antanaitis-^- -

Po 100 dol. — Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko apygarda, 
M. Shalins, D. Jonaitis, J. Stan
kūnas, M. ir Z. Raulinaičiai.

Po 75 dol. — L ir A. Vakseliai, 
Ralfo 100 skyrius, Lietuvių Sau
lių Sąjungos New Yorko skyrius, 
Lietuvių Bendruomenės De

troito apylinė, dr. B. Paproc- 
kienė, Lietuvių Bendruomenės 
Waterburio apylinkė, L. D. K. 
“Birutės” Dr-jos New Yorko sky
rius.

Po 50 dol. A. ir V. Jankauskai, 
A. ir A. Sabaliai, N. Mazalaitė- 
Gabienė, R. Vaičaitis.

Po 30 dol. — J. Botyrius, J.
Matulaitienė. ,, ____,__

Po 20 dol. — J. Veblaitis, A. 
Balsys.

Po 10 dol. — R. Alinskienė, 
V. Gerulaitis.

Kiti aukotojai buvo paskelbti 
anksčiau. Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
leidėjai, administracija ir redak
cija.

KAS TA JAUNOJI DAILININKĖ 
IR JOS PARODA K. ŽIDINYJE?

Gruodžio 15 ir 16, šeštadienį 
ir sekmadienį, Kultūros Židinio 
mažojoje salėje vyksta jaunos 
dailininkės, atvykusios iš Lietu
vos, dailės paroda. Ta dailininkė 
yra Jūratė Račinskaitė.

Ji yra gimusi 1955 m. gegužės

— scenografija. Dirba scenogra
fijos ir grafikos srityje. Parodose 
dalyvauja nuo 1980 m., dalyvavo 
1980, 1984, 1985 sąjunginėje 
teatro ir kino dailininkų darbų 
parodoje Maskvoje, 1989 Pabal
tijo scenografijos trinalinėje Vil-

NEVY YORKE
Iš Metropolitan operos rūmų 

gruodžio 15, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Richard 
Strauss opera Salome. Pagrindi
niai solistai: Hildegard Behrens, 
Helga Demesch, Grabam Clark. 
Diriguoja James Conlon. Gruo
džio 22, ateinant šeštadienį, 1 
vai., popiet bus transliuojama, 
Umbertt) 'Giordano opera An- * 
drea Chenier.

Helen Kulber, sulaukusi 79 
m. amžiaus, mirė gruodžio 3 
Brooklyn, N.Y. Palaidota Šv. 
Jono kapinėse gruodžio 6. Ve
lionė buvo labai uoli Lietuvos 
Vyčių veikėja ir Lietuvos reikalų 
gynėja. Lietuvos laisvės klausi
mą su ypatingu užsidegimu 
skleisdavo amerikiečių ir kita
taučių tarpe. Nuliūdime liko 
dukros Aldona ir Elena bei visi 
ją pažinę.

Darbininko redakcija ir ad
ministracija po sėkmingo 75 
metų sukakties_minėjimo, kuris 
buvo gruodžio 2, nuoširdžiai 
dėkoja visiems talkininkams, ku
rie taip nuoširdžiai prisidėjo prie 
šio renginio. Ypatingai dėkoja iš 
Chicagos atvykusiam solistui Al
giui Grigui, kuris neėmė jokio 
honoraro už savo įspūdingą ir 
gražų dainavimą. Dėkojame ir 
iškiliam pianistui virtuozui Povi
lui Stravinskui, kuris nesididžia- 
vo ir įsijungė į mūsų sukaktuvinį 
koncertą, akomponuodamas so
listui ir pats solo paskambinda
mas keletą kūrinių.

Apreiškimo parapijos tarybos 
posėdis buvo gruodžio 3. Aptarti 
einamieji reikalai. Daug kalbėta 
apie bingo žaidimus. Tarybos 
pirmininku yra Bill Kurnėta.

Ellis Island garbės medalis 
gruodžio 9 įteiktas lietuvių atsto
vui, PLB pirmininkui dr. Vytau
tui Bieliauskui. Iškilmėse daly
vavo ir Aleksandras Vakselis. Ki
tam numeryje bus plačiau pa
rašyta.

Muz. Juozas Stankūnas, Eli- 
zabeth, N.J., negalėdamas daly
vauti Darbininko sukaktuvinia
me koncerte, vėliau atsilankė 
administracijoje ir sukakties pro
ga paaukojo lOOdol. Su sveikini
mais taip pat įteikė ir savo muzi
kos kūrinių, kuriuos skiria Lietu
vai. Jo plokštelių “Sodžiaus gar
sai” jau anksčiau buvo išsiųsta j 
Lietuvą Kretingos pranciškonų 
bibliotekai ir kitiems muzika be
sidomintiems.

Ieškoma knyga K. Škirpos 
“Sukilimas”. Kas knygą turi, 
prašomas ją perleisti vienam 
Lietuvos istorikui. Knygą prašo
ma siųsti ryšininkui dail. Juozui 
Bagdonui, 85 - 59 88 Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Tel. 
718 441 - 2374.

Kalėdų paplotėlius — Ghrist- 
mas Oblation Wafers — galima 
užsisakyti iš Darbininko admini
stracijos. Pašto išlaidoms pa
dengti pridedama auka.

KASA, Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija, pranašą, kad 
Kūčiųdieną Ricbmond HilI įstai
ga bus atidara tik iki 12 vai., o 
gruodžio 31, Naujų Metų išvaka
rių dieną, įstaiga bus visai užda
ryta. KASOS vadovyė visiems 
taupytojams nuoširdžiai Imki 
linksmų ir laimingų švenių.

Kūčios Apreiškimo parapijoje 
bus gruodžio 23, sekmadienį, 
tuojau po 11 vai. mišių. Tradici
nius kūčių valgius gamina Euge
nija Kezienė. Auka 8 dol. (pelnas 
parapijai). Klebonas ir parapijos 
taryba visus maloniai kviečia da
lyvauti šiame jaukiame ir pra
smingame pobūvyje.

Kalėdinių Bernelių Mišių 14 
giesmių, įgiedotų “Oktavos” 
grupės (vadovama Mindaugas 
Tamošiūnas), garinama Darbi
ninko administracijoje. Su per
siuntimu 12 dol.

Romas Kezys, Laisvės Žibu
rio radijo vedėjas, gruodžio 9 per 
radiją perdavė gražią Darbinin
ko sukaktuvinės šventės apžval
gą. Davė ištraukas iš pasakytų 
kalbų, iš apžvalgos ir sveikini
mų, palinkėjo Darbininkui kuo 
geriausios sėkmės. Darbininko 
redakcija ir administracija nuo
širdžiai dėkoja už šią apžvalgą 
Koncertinė dalis, prašant soli
stui, nebuvo užrašyta į garsa- 
juostę.

Darbininko metinis kalendo
rius su spalvotu viršeliu per
siunčiamas į Lietuvą jūsų drau
gams ir pažįstamiems oro paštu. 
Pranešant gavėjo adresą prašo
ma pridėti i dol. už kiekvieną 
kalendorių. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Graži kalėdinė dovana — 
Darbininko metinė prenumera
ta jo dar neskaitantiems. Nau
jiems skaitytojams pirmiems 
metams prenumerata tik 15 dol. 
Darbininko administracija 
kviečia skaitytojus į talką užsa
kant naujas prenumeratas.

t 18 Sibire, Irkutsko srityje, Zima 
mieste. Sunkiose aplinkybėse jai

— pasisekė šiaip taip grįžti į Lietu- 
f<vį. 1980 m. baigė Lietuvos 
„ dailės institutą. Jos specialybė

niuje.
1988 m. apdovanota Lietuvos 

kultūros ministerijos ir teatro 
draugijos laureato diplomu 1983 
- 84 sezono jaunųjų teatro meni-

A. A. 
LIONGINUI PEČIŪRUI

mirus, jo žmonai Jūratei, dukroms Austei ir Gintei 
reiškiame gili? užuojautą.

Kazimieras ir dr. Regina Čiurliai

BALTIJOS 
RESTORANO 

KALENDORIUS:
Kūčių stalas — gruodžio 23, 

sekmadienį, nuo 12v. dienos
Kalėdų pietūs — antradienį, 

Kalėdų dieną, gruodžio 25, nuo 
12 v. dienos.

Kalėdiniai šokiai ir vakaronė, 
gruodžio 29 d., šeštadienį 10 
v. v. su gyva muzika.

Naujų metų sutikimas — 
gruodžio 31 d. 9 v.v. Visi 
kviečiami atsilankyti!

ninku darbų apžiūroje. 1989 m. 
Pabaltijo scenografijos trina
linėje apdovanota Lietuvos daili
ninkų sąjungos ir kultūros mini
sterijos diplomu už darbą, erd
vinę kompoziciją “Iš jūros, iš mi
tologijos”.

Lietuvos teatro ir muzikos - 
muziejus yra įsigijęs jos keletą 
scenografijos darbų. Yra apipavi
dalinusi 15 spektaklių Lietuvos 
teatruose — Kauno lėlių teatre, 
Vilniaus “Lėlė”, Šiaulių dramos 
teatre. Yra iliustravusi 3 vaikiš
kas knygas, sukūrusi daug iliu
stracijų vaikų žurnalams Genys 
ir Žvaigždutė. Yra Lietuvos dai
lininkų sąjungos narė.

-o-
Parodoje bus išstatyti pastelės 

technika atlikti darbai, visi jie 
sukurti Lietuvoje. Jų characteris 
— simbolika.

Parodą galima lankyti gruo
džio 15, šeštadienį, nuo 12 vai. 
iki 9 v.v. vakaro, sekmadienį, 
nuo 12 vai. iki 3 vai. popiet. Visą 
laiką parodos lankytojai bus pa
vaišinti kava ir pyragaičiais.

Visi kviečiami atsilankyti ir su
sipažinti su jaunąja dailininke. 
Ypač patogu parodą aplankyti 
tiems, kurie tą vakarą dalyvaus 
skautų tradicinėse kūčiose ir 
Maironio lituanistinės mokyklos 
eglutėje. Atėję į šiuos renginius,,, 
užsukite ir į parodą.

Parodą globoja ir jaunajai dai
lininkei talkina dail. Juozas Bag
donas. (p. j.) ,

LB NY APYGARDOS SIUNTA 
LIETUVAI JAU RUOŠIAMA

Rašydamas apie LB NY apy- 
gar dos numatomą pradėti ruoš
ti siuntą į Lietuvą (Darbininkas 
N r. 44) kviečiau lietuviškąją vi
suomenę peržiūrėti turimas 
knygų bei drabužių lentynas ir 
spintas, o ten rastas knygas ir 
drabužius skiriamus Lietuvai 
atidėti į šalį ir laukti pranešant, 
kur ir kada visa tai bus galima 
nuvežti.

Lapkričio 28 Kultūros Židinio 
posėdžių kambaryje įvykusiame 
specialiame susirinkime, LB NY 
apygardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis pranešė, kad pagrindi
niai reikalai, susiję su ruošiama 
siunta Lietuvai, yra atlikti. Gau-
tos dviejų išmatavimų dėžės. 
Mažesnė knygoms, o didesnė 
drabužiams. Yra pagamintas 
specialus štampas. Juo bus štam
puojamos visos knygos, iš ko bus 
matoma, kad tos knygos yra do
vana iš Lietuvių Bendruomenės 
NY apygardos. Yra atspausdinti 
trijų spalvų lapeliai, kurie bus 
priklijuoti ant kiekvienos dėžės. 
Tame lapelyje yra parašyta kas 
dovanas siunčia, kam jos skiria
mos, svoris ir kas yra dėžėje. La
pelis papuoštas Vyčio ženklu. Iš
siųsta daug laiškų kitų LB apy
gardų bendruomenėms kvie
čiant prisidėti prie šios siuntos 
— konteinerio paruošimo.

Visos knygos bus skiriamos 
Lietuvos Švietimo ministerijai. 
Ji pagal reikalą išskirstys jas įvai
riom bibliotekoms. Drabužiai ir 
kiti priedai, kaip muilas ir muilo 
milteliai (o tie preidai ten yra la
bai pageidaujami), bus skiriami 
tremtinių klubui ir Invalidų są
jungai.

Knygas galimai greičiau pra
šoma atvežti į Kultūros Židinį. 
Jas ten priims Židinio prižiūrė
tojas Kazys Jurkūnas.

Drabužiai ir kitkas bus priima
mi ir sandėliuojami Lietuvių 
Kredito Unijos “Kasa” patalpo
se, jos darbo valandomis. “Ka
sos” tarnautoja Vida Jankau
skienė nurodys kur atvežtus 
daiktus palikti.

Taigi, kol dar yra galimyliė, 
reikia paskubėti su pagalba 
mūsų broliams ir seserimis Lie
tuvoje. Pagaliau, kas gali žinoti 
kad “taikos mylėtojas”, Nobelio 
premijos laureatas Gorbačiovas, 
neužsigeis užsidirbti dar vienos 
“taikos” premijos Lietuvai siun
tų siuntimą sustabdydamas?

p. palys

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 S100.00 — kreiptis “ŽAI
BAS 9525 South 79th Avė., 
Hickory Hills, IL,60457. Telefo
nas (708) 4.30 - 8090.

Ieškoma vyresnio amžiaus 
moteris, kuri galėtų su mumis 
gyventi ir padėti prižiūrėti 90 
metų amžiaus moterį. Mašalai- 
tis, netoli Philadelphijos. Skam
binti 215 687 - 3048.

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

BnnK-BV-mmi
Pastoge paid both umys

įtars įtart BflnKIIMrBVflIMK
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoks
imai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban
ke ar Juos atsiimti, tai galite stltarti namie bet 

kuriuo talku. JOaų akinta gavės, bankas tuoj J- 
traukla suma J sa***1**- Prisideda Ir užtikrink

Ark procentus, ----- /
By leidžiamus Įstatymų.

™ Dėl lengvo taupymo bO- .

do per pešta skambinkit Mr.*
Donahue 20-2500 

arba raiyklt paduotais adresais.
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'Kultūros Židinyje šį savait
galį: .gruodžio 15, šeštadienį, 
didžiojoje salėje: skautų kūčios 
ir Maironio lituanistinės mokyk
los kalėdinė eglutė. Mažojoje 
salėje — dailininkės Jūratės Ra- 
činskaitės paroda. Gruodžio 16, 
sekmadienį, dailės paroda 
mažojoje salėje ir Kasos banko 
kalėdinis pobūvis.

Naujų Metų balius šiemet vėl 
bus New Yorko Kultūros Židiny. 
Programoje bus kokteiliai, už
kanda, šilta vakarienė iK šokiai, 
grojant estradinei A. Vilčinsko 
“Medaus” grupei iš Lietuvos. 
Balių ruošia ir visus iš anksto at
silankyti kviečia New Yorko Lie
tuvių Atletų klubas ir Maironio 
šeštadieninė mokykla. Tai vie
nintelis tradicinis Naujų Metų 
sutikimas New Yorko apylinkė
je, todėl visi planuokime daly
vauti.

Federalinės kredito unijos 
Kasos kalėdinis pobūvis bus 
gruodžio 16, šį sekmadienį, 3 v. 
popiet Kultūros Židinio mažojo
je salėje.

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
šį savaitgalį bus išvykęs į Day- 
ton, Ohio, kur vietos Sv. Kry
žiaus lietuvių parapijoje, kuriai 
vadovauja kun. V. Katarskis, tal
kins prieškalėdiniame susitelki
me.

New Yorko žinių dar yra 5 ir 
7 puslapyje.

“Music of Lithuania” progra
ma, vedama anglų kalba, nuo 
gruodžio 23 bus girdima sekma
dieniais. Jos laikas prailginamas 
iš pusės valandos iki valandos. 
Bus girdima nuo 1 iki 2 v. popiet 
iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM banga. Programai 
vadovauja dr. J. J. Stukas.

“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
programa nuo gruodžio 23 bus 
girdima kas sekmadienį nuo 2 iki 
3 v. popiet iš Seton Hali radijo 
stoties, 89.5 FM banga. Progra
mai vadovauja dr. Jokūbas J. 
Stukas, 234 Sunlit Dr., Wat- 
chung, N.J. 07060. Tel. 201 753 
- 5636.

Marytė Salinskienė, daugelio 
lietuviškų reikalų rėmėja, Dar
bininko deimantinės sukakties 
proga prie nuoširdžių sveikini
mų pridėjo ne tik 100 dol., bet 
taip pat ir puošnų gyvų gėlių 
krepšį minėjimo ir koncerto sce
nai papuošti. Už visokeriopą tal
ką nuoširdus ačiū.

Apreiškimo parapijos choro 
kalėdinis pobūvis buvo gruodžio 
9, sekmadienį, Baltijos restora
ne. Dalyvavo apie 50 choristų su 
savo svečiais. Pobūvį pravedė 
Konstantinas Kazlauskas, maldą

Kosto Ostrausko vieno veiksmo dramos “Šaltkalvis” premjera 
įvyko 1990 lapkričio 15 Chįcagos Jaunimo Centre. Šaltkalvis 
— Vytautas Juodka, žmona — Laima Šulaitytė-Day, režisie
rius — Jonas Ivanauskas, Veikalas buvo kartojamas Bostone 
gruodžio 9 d. 2 vai. popiet,ir New Yorke — Apreiškimo pa
rapijos salėje gruodžio 16, sekmadienį, 12:30 vai. popiet. Bi
lietai gaunami pas kun. V. Palubinską, 718 387 - 2111. Nuotr. 
Jono Tamulaičio

Skautų Kūčios įvyks gruodžio 
15, šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Kultūros Židinyje. Taip pat vyks 
ir Maironio Mokyklos kalėdinis 
pasirodymas Užburti avinu
kai”.

sukalbėjo klebonas kun. Vytau
tas Palubinskas. Chorui vado
vauja muzikė Gintarė Bukaus
kienė. Choras pasveikino klebo
ną ir sugiedojo Ilgiausių metų. 
Pakeltos ir šampano taurės.

“BALTIJOS” RESTORANAS 
ruošia šeimynišką 

NAUJŲJŲ 4391 METŲ SUTIKIMĄ
Pradžia: gruodžio 31 d. 9 v.v. 

Pilnas karštas bufetas, šampanas 
kepuraitės, batonai ir t.t 

Orkestras šokiams ir jauki aplinka. 

Kaina 35 dol. asmeniui.

Vietas prašom užsisakyti iš anksto 
Tel. 718 846 - 5900 

86 -21 114 St., Richmond Hill, N.Y.

KŪČIŲ STALAS
“BALTIJOS” RESTORANE 

t 
įvks gruodžio 23, sekmadienį, nuo 12 v. iki 8 v. v.

Bus tradiciniai šalti ir karšti patiekalai

KALĖDINIAI ŠOKIAI IR VAKARONĖ 
“BALTIJOS” RESTORANE 
ĮVYKS GRUODŽIO 29, ŠEŠTADIENĮ, 10 V.V. 

gyva šokių muzika, pritaikyta suaugusiems 
įėjimas nemokamas
Tel. 718 846 - 5900 

86 - 21 114 St., Richmond Hill, N.Y.

Algis ir Dana Šilbajoriai svei
kina draugus, gimines ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis bei Nau
jais Metais ir ta proga skiria auką 
Darbininkui ir Kultūros Židi
niui.

Donata ir Alfonsas Samušis 
nuoširdžiai sveikina Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų proga savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus per 
Darbininką ir tuo pačiu skiria 
auką spaudai stiprinti.

Juozas Matiukas Šv. Kalėdų 
proga sveikina savo bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdamas visiems 
laimingų ateinančių metų. 
Būkite sveiki ir ištikimai tarnau
kite Lietuvai. Ta proga Darbi
ninko laikraščiui skiria 30 dol.

Vaclovas Butkys ir jo sesuo 
Marija Karečlaenė Kalėdų šve
nčių proga sveikina visus savo ar
timuosius, bičiulius bei pažįsta
mus ir linki visiems kuo gražiau
sių, kuo sveikiausių ateinančių 
naujųjų metų. Ištvermės visuose 
darbuose, kurie skirti Lietuvos 
labui! Ta proga Darbininkui ski
ria 20 dol. auką.

Dantenas ir Mirga Šulaičiai 
nuoširdžiai sveikina mielus 
draugus ir bičiulius Šv. Kalėdų 
proga ir linki, kad ateinantieji 
metai suteiktų ramybę ir taiką' 
pasauliui.

Kazimieras ir Kastytis Jankū
nai Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus, lin
kėdami linksmų švenčių ir lai-- 
mingų bei sveikų Naujųjų Metų.

Vito Gerulaičio kelionių biu
ras širdingai sveikina savo kli- 
jentus, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki vi
siems laimingų ateinančių metų. 
Ta proga skiria auką Darbinin
kui.

Birutė' Malinauskienė Šv. 
Kalėdų proga sveikina savo gimi
nes, artimuosius bičiulius bei vi
sus pažįstamus ir visiems, linki 
laimingų ateinančių metų. Ta 
proga skiria auką Darbinini ui.

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka bus atidara 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį nuo 12 iki 2 vai. popiet 
arba pagal susitarimą, skambi
nant V. Sidui—203762-9726.

Reikalingas pianinas Apreišk- 
jimo parapijos chorui. Dabar 
esąs pianinas choro kambaryje 
yra labai nudėvėtas. Kas galėtų 
paaukoti šiam reikalui pianiną, 
prašom paskambinti į klebonijos 
raštinę 718 387 - 2111.

Stiprus, energingas vyras su 
penkerių metų patirtimi ieško 
darbo: “Visapusiškas namų re
montas iš lauko ir vidaus. Taisau 
ir dažau sienas, langus, duris. Iš
baigiu grindis, parketą. Atlieku 
didelius ir mažus medžio dar
bus, baldų atnaujinimą, lentynų 
ar virtuvės spintelių įdėjimą. 
Skambinti Ričardui 718 847 - 
8275.

NEW YORKO JAUNIMO

KALĖDŲ ŠOKIAI
gruodžio 25 d. 8:30 vai. vak.

Kultūros Židinyje

Įėjimo auka $6.00
Muziką parūpins LAURA ŠATINSKATTĖ

Kviečiame visus atsilankyti.

Kalėdų dienę restoranas bus atidarytas pietums ir va
karienei iki 8 v.v.

Išnuomojamas penkių kam
barių butas antrame aukšte, 
Ridgewood, N.Y., rajone. Tei
rautis vakarais telef. 718 4.56 - 
6672.
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PADĖKIME IŠSIŲSTI Į LIETUVĄ DAR VIENĄ KONTEINERĮ!

Atsikuriančiai Lietuvai visko trūksta. Švietimo ir Kultūros ministerija 
kreipėsi j JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos valdybę, kad 
suorganizuotų konteinerį su labai reikalingais drabužiais ir knygomis. Visa tai 
bus padalyta visai Lietuvai!

NA UJU METŲ
SUTIKIMAS

KULTŪROS 
ŽIDINYJE

Visos aukos nurašomos nuo mokesčių, nes LB yra ne pelno organizacija 
ir atleista nuo mokesčių. Išvakarių balius 1990 gruodžio 31

REIKALINKGA:
Visokiausi drabužiai, lovų apvalkalai ir kitos panašios vertybės, kurios būtų 

švarios, nenudėvėtos. Taip pat reikia ir muilo, skalbimo miltelių, vežimėlių in
validams.

Knygų anglų kalba: enciklopedijų, knygų, kurios aiškina kaip kę padaryti, 
profesinių žurnalų, National Geographic, Readers’ Digest ir kitų mokslinių žur
nalų.

Priimamos ir piniginės aukos apmokėti apmokėti persiuntimo išlaidas. 
Švietimo ir Kultūros ministerija išsiuntinės ir pagal nurodymus.

DRABUŽIUS PRAŠOM ATNEŠTI: Lithuanian American Community, c/o 
Kasa Lithuaniana FCU, 86-21 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418.

KNYGAS SUNEŠTI: Lithuanian American Community, c/o Lithuanian Cultu- 
ral Center, 355 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Konteinerį plnuojama išsiųsti 1991 sausio 10 d.
Visi visi kviečiami į taikę! Padėkime Lietuvai! Apvilkime drabužiais vargsta- 

' nčius Ir šąlančius, visiems į rankas įduokime knygę, kad Lietuva būtų švle- 
* sesnė!

Konteinerį rengia Ir visus kviečia
f JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

8:00 vai. kokteiliai
- 10:00 vai. šilta vakarienė

Ant stalų: gėlės, žaidimai, vynas, šampanas, 
užkanda, kava ir pyragai.

Šokiams gros ALVYDO VILČINSKO estradinė grupė
“MEDU S"

įėjimo auka $ 45 suaugusiom
$ 20 mokykliniam jaunimui.

Stalų užsakymus iš anksto priima:
VYTAUTAS KULPA, 718-846-1056
ALDONA MARUOŠIENĖ, 516-883-9350 * x
VITA MATUSAIDENĖ, 201-994-1229
GIEDRĖ STANKŪNIENĖ, 203-661-2654

' Tradicinį Naujų Metų bailų rengia Ir visus kviečia atsilankyti
N’EW YORKO LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

IR
MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA


